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ESIPUHE

Taustana tutkimustyölleni ovat kokemukset omassa koulutushistoriassani sekä ope-
tustyö kansanopistossa. Olen elänyt todeksi koulutuksen tasa-arvoistumisen, oppi-
mista ja opettajuutta koskevien ajattelutapojen muutokset kuin myös laajenevan 
kansainvälistymisen. Aikuiskasvatustieteen opiskelijana 1970-luvulla sisäistin elin-
ikäisen oppimisen idean. Ilmapiiri työpaikoillani on ollut koulutusoptimistinen ja 
kannustava. Opiskelijoiden ohella myös henkilöstöä on innostettu opiskelemaan. 
Nyt valmistunut työ on yksi etappi tällä taipaleella. 

Käsitys tutkivasta opettajuudesta ja oman työn kriittinen arviointi herättivat teke-
mään tutkimuksen. Työn ohessa tehtävä tutkimustyö on yksinäistä; tiedeyhteisö on 
kaukana, eikä työyhteisössä ole liiemmin aikaa syventyä yhden osapuolen kiinnos-
tuneisuutta ruokkiviin keskusteluihin ja pohdintoihin. Kuitenkin toimiminen ai-
kuisopiskelijan arjessa opettajana, tutorina ja kanssaoppijana on kannustanut eteen-
päin. Koulujen loma-aikoihin tiivistynyt työskentely, kaamoksen ääretön pimeys 
ja  kesäyönauringon kaiken paljastava kirkkaus, ympäröivä monikulttuurinen arki 
pohjoisimmassa Suomessa ovat muodostaneet tutkimustyölleni keskittymisen mah-
dollistavan ja ajatuksia antavan ympäristön. 

Kiitän ensisijaisesti työni ohjaajaa professori, sittemmin emeritus, Reijo Raivo-
laa. Oikeanlainen kritiikki ja ohjaus ovat saaneet minut etenemään silloinkin kun 
kaikki tuntui olevan pysähtymässä ja asettamaan tavoitteen alkuperäistä korkeam-
malle. 

Kiitän tutkimukseni esitarkastajia professori Kauko Hämäläistä ja dosentti Juha 
Vuorista asiantuntevasta arvioinnista ja kohdistetusta kritiikistä. Edelleen kiitän fi -
losofi an maisteri Ritva Kajanderia työn kieliasuun liittyneistä huomautuksista, ja 
kiitos julkaisusihteeri Sirpa Randellille avusta työn saattamiseksi painoasuun. Kii-
tän myös asiaan vaikuttaneita henkilöitä mahdollisuudesta työskennellä Pohjolan 
kansanakatemiassa Göteborgissa. Kiitos opiskelutovereilleni ja kaikille, jotka ovat 
keskustelleet työni teemasta ja erityisesti teille, jotka kirjoititte kirjeitä tutkimus-
aineistoni kartuttamiseksi. Kirje on persoonallinen viesti, jota arvostan suuresti. 
Tutkimustyöni aikana käytiin keskustelua mm. vapaan sivistystyön visioista, kan-



sanopistoissa pantiin alulle valtakunnallisia kehittämishankkeita, pohdittiin inter-
naatin olemusta, kehitettiin verkko-opetusta ja kansanopistoihin kohdistui myös 
valtakunnallinen arviointi. Opistojen toimijat, myös tutkimukseni potentiaalit in-
formantit vastasivat moniin kysymyksiin tänä aikana. Olen iloinen, että olen ollut 
mukana tässä keskustelussa.

Kiitos läheisilleni, Matille, Jaakolle ja Marjalle. Olen ottanut itselleni tilaa ja ai-
kaa tehdä tätä työtä silloinkin kun aika olisi kuulunut yhteisesti jaettavaksi.

Harjavallassa, kesällä 2003 

Helena Koskinen



TIIVISTELMÄ

Toimintaympäristössämme tapahtunut kansainvälistyminen kuten eurooppalainen 
yhteistyö ja maailmanlaajuinen verkostoituminen sekä monikulttuurisuuden lisään-
tyminen vuorovaikutustilanteissa ovat haastaneet myös koulujen toimintakulttuurit 
muutokseen. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisyyden funktiota yhden op-
pilaitostyypin – kansanopiston toimintakulttuurissa. Tutkimuksen kohderyhmän 
muodostivat tutkimusajankohtana toiminnassa olleet 91 kansanopistoa. Tutkimus-
tehtävä oli kaksijakoinen. Ensiksi analysoitiin tekijöitä, jotka rakentavat ja profi loi-
vat toimintakulttuuria ja kansainvälisyyden näkyvyyttä siinä sekä toiseksi miten 
kansainvälisyys koetaan henkilökohtaisesti yksilön tasolla. Tutkimusaineisto on ke-
rätty vuosina 2000–2001. Aineistonkeruu suoritettiin kolmessa vaiheessa ja aineis-
toa analysoitiin kvantifi oivalla kvalitatiivisella sanastoanalyysilla, muodostamalla 
kategorioita sekä diskurssiivisena luentana. 

Tulosten perusteella muodostettiin neljä toimintakulttuurityyppiä. Yhtenevi-
nä vahvuustekijöinä kansanopistoja profi loi vuorovaikutuksellisuus, asiakaskeskei-
syys ja muutosorientoituneisuus, yhtä yhtenevää kansanopiston toimintakulttuuria 
ei ole. Tutkimus osoitti, että kansainvälisyyden funktio toimintakulttuurissa on ra-
kentaa yhteisön ajankohtaisuutta, monikulttuurista toimintailmapiiriä, toimia iden-
tifi oitumistekijänä sekä tuottaa tuotteistettua markkina-arvoa. Yksilötasolla tarvit-
tavien valmiuksien omaksuminen koetaan pätevöitymisenä. Uusien tietojen ja 
taitojen sekä asenteiden yhteisvaikutuksena syntyvä toimintavalmius mahdollistaa 
laajenevan tietoisuuden ja henkilökohtaisten toimintavalmiuksien kehittymisen niin 
työelämän tarpeisiin kuin aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa. Yksilön sekä yh-
teisön toimintaa ohjaavien kognitiivisten kartastojen opettaminen ja oppiminen yk-
sinomaan teorioina on vaikeaa, ne sisäistetään parhaiten vuorovaikutuksen kautta. 
Kielitaidon ohella keskeisiä opittavia asioita ovat kulttuurien tuntemus ja ongelman-
ratkaisutaito. Aikuiskoulutuksen haasteena on järjestää oppimismahdollisuuksia 
erityisesti aikuisille näiden tietojen ja taitojen hankkimiseksi. Kansanopistoilla on 
oma roolinsa tässä tehtävässä. 



Tutkimustulokset kehystävät ajankohtaista keskustelua ja tarjoavat materiaalia op-
pilaitoskohtaiseen toimintakulttuurianalyysiin ja kehittämistyöhön, mutta eivät ole 
sinällään yleistettävissä kaikkiin kansanopistoihin.

Asiasanat : kansanopisto, toimintakulttuuri, profi lointi, kansainvälisyys



From Nordic roots towards global acting?
Cultural Practices and its Internationality in Finnish Folk High Schools at the beginning of 
the twenty-first century

ABSTRACT

The internationalization that has taken place in our environment by factors such as 
European co-operation and global networking, as well as an increase in multi-cul-
tural interaction, have also challenged  the cultural practices of different schools to 
change. In this study the function of internationality is investigated within the cul-
tural practices of one type of educational institution – the folk high school. The 
study was targeted at the ninety-one folk high schools in operation when the study 
was conducted. The aim of the study had two different parts. First, an analysis of 
the factors that create and profi le the cultural practices of the school and the mani-
festation of internationality in these, and second, how internationality is experienced 
personally at an individual level. The research material was gathered over the years 
of 2000 – 2001 at three stages, and it was analyzed using the quantifying qualitative 
analysis of terminology, by forming categories and in the form of discursive read-
ing.

Based on the results, four types of the cultural practices were established. The 
common strengths shared by the folk high schools were interactivity, focus on cus-
tomer and change orientation; however, there was no single type of cultural practic-
es shared by all the folk high schools. The results of the study showed that the func-
tion of internationality within these cultural practices is to develop the topicality of 
the community and a multi-cultural atmosphere, to function as an identifi cation 
factor and to produce commercialised market value. At an individual level the adop-
tion of the necessary skills is experienced as a route to qualifi cations. The readiness 
to function, which is achieved as a joint result of obtaining new knowledge, skills 



and attitudes, enables heightened awareness and an opportunity to develop personal 
resources to meet the needs required in working life as well as being an active actor 
in society. The teaching and learning of cognitive maps that guide the functions of 
both the individual and the community are diffi cult in theory alone; they are best 
learnt through interaction. In addition to language skills, familiarity with different 
cultures and an ability to solve problems are essential skills to learn. A challenge fac-
ing adult education is to provide adults with learning opportunities to obtain this 
knowledge and these skills. Folk high schools play a signifi cant role in realizing this 
task.

The results of this research frame the topical discussion and provide material to 
analyse and develop the cultural practices of different schools, but can not be gener-
alized in itself to all folk high schools.

Key words : folk high school, cultural practices (of school), profi ling, international-
ity
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” Ulkomaalaiset ovat nykyhetken jälkimaailma.”
Mme de Staël (1766–1817)

” Oi ihmiset toistanne suvaitkaa! Niin suuri, suuri on maa.”
Eino Leino (1878–1926)





JOHDANTO

Ajan hektisyys johdattaa meidät ratkaisuihin, joiden todellisia vaikutuksia ei 
aina ole aikaa perusteellisesti miettiä. Ratkaisut, joita teemme valitessamme 
toimintamalleja arjessa nousevat siitä elämänympäristöstä, jossa kulloinkin 

olemme ja siitä vuorovaikutuksesta, jossa olemme osallisena. Näitä tekijöitä nimi-
tämme yleisesti kulttuurisiksi ja sosiaalisiksi. 

Ajankohtaista informaatiota saamme jatkuvasti lisää joukkotiedotusvälineistä. 
Oman tutkimustyöni aikana olen seurannut sanomalehdistön kirjoituksia liittyen 
tutkimusaiheeseeni. Muun muassa korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan stra-
tegiasta, ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomea koskevasta kiinnostuneisuudesta, 
koulujen tehtävästä torjua muukalaisvihaa ja verkottua kansainvälisesti sekä toimia 
Euroopan unionin rahoittamissa projekteissa on kirjoitettu, puhumattakaan lukui-
sista globalisaatiota koskevista mielenilmauksista. Kirjoituksissa esiintyy vahvoja il-
mauksia: ”korkeakouluja potkitaan kansainvälistymään” (Liiten 2002) tai ”minun 
kotikulmillani nuorten asenteet ovat kuulemma aika rasistisia”, ”jyrääkö kansainvä-
lisyys suomalaiset?” (Muukalaisviha torjuttavissa koulussa 2002; Penttinen 2003.)

Kansainvälistymistä on tarkasteltu eri tasoilla. Puhuttaessa kansainvälistymises-
tä organisaatioiden ja yhteisöjen yhteistyösuhteina ei yksilö kokijana ole silloin kes-
kiössä. Kansallisen tason kansainväliset yhteydet ovat edellä mainittujen yläpuo-
lella. Näyttää kuitenkin siltä, ettei mikään mainituista tasoista ole enää itsestään 
selvästi toimijana, vaan meneillään on prosessi, joka toteutuu kaiken ulkopuolel-
la tunnistamattomissa. Jos kansainvälisyys olisi itsestäänselvyys yksilöiden tasolla, 
olisimme saaneet jo paljon enemmän aikaan käytännön ratkaisuja ja käsitelleet nyt 
edelleen tavoitteina esiintyviä asiantiloja.

Ajankohtaisesti keskustellaan monikulttuuristen yhteisöjen muodostumisesta 
elinympäristöksemme ja globaalin liikkeen vaikutuksesta, jopa uhista. Kriittisesti 
on kysytty (Lehtisalo & Raivola 1999), onko ”globalismi maailmanlaajuinen vaih-
toehdottomuuden superideologia”, jolle uskoutumiselle ei ole enää vaihtoehtoja ja 
jota yksilö ei kykene tunnistamaan, saati sitten vaikuttamaan sen liikkeeseen. Maail-
man rauhan, yhteisymmärryksen ja toleranssin toteutumisen esteinä ovat viime kä-



dessä yksilöiden ja heidän muodostamiensa yhteisöjen toimintaa ohjaavien ratkai-
sujen perusteet. Toisen hyvä on usein toisen paha. On vaikea nähdä, mitä pahaa 
hyväksi aiottu toiminta saa aikaan toisaalla. Monella taholla paralogia on astunut 
homologian sijaan. Vallalla on monikulttuurisuuden perspektiivi, jossa vaikuttaa 
erottautumisen diskurssi. Monikulttuurisuuden perspektiivi avaa mahdollisuuden 
pohtia, miksi toinen toimii niin kuin toimii. Käsitys kulttuurirelativismista (Sul-
kunen 1987, 185) ohjaa käytännössä muistamaan, että yhden kulttuurin normeja ei 
voi arvioida toisen kulttuurin arvolähtökohdista.

Koulutuksen kansainvälisyystarkastelussa hallitsevana teemana on jo vuosien 
ajan ollut Euroopan unionin vaikutus kansalliseen koulutuspolitiikkaan. Euroop-
pa-keskeisyys on edelleen vallalla. Korkea-asteen ja toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen kansainvälistyminen on vahvassa liikkeessä, ja se on yhteiskunnallisesti 
legitimoitua. Miten yleissivistävässä koulutuksessa kansainvälistytään, on toinen 
kysymys. Kansainvälistymisen vaikutukset heijastuvat meihin kaikkiin. Jos olem-
me yksimielisiä kehityksen toivottavuudesta tai emme koe kykenevämme sitä enää 
pysäyttämään, tulisi kaikkien koulutusasteiden ja koulutuksen ulkopuolella olevien  
saada rakentavia kansainvälisiä kokemuksia. Kansainvälistymisen haasteiden ja 
kansallisten erityispiirteiden ja tavoitteiden välille muodostuu joko rinnakkaiselo tai 
kamppailu. Mielenkiintoinen kysymys on se, mitä tapahtuu järjestetyn koulutuksen 
rinnalla informaalisen oppimisen alueella.

Euroopan unionissa yhteisesti sovitut koulutustavoitteet tähtäävät liikkuvuuden 
ja kilpailukyvyn lisäämiseen, osaavan työvoiman kouluttamiseen yhteisille työ mark-
ki noille sekä kulttuurien tuntemukseen ja suvaitsevaisuuteen. Kansainvälisyyden 
koke minen parhaimmillaan on omiaan lisäämään yksilötasolla sosiaalista pää-
omaa, jonka voi realisoida markkinoilla.

Tämän tutkimuksen kohteena on yksi maamme vanhimmista yleissivistävistä 
oppilaitosryhmistä, yli 100-vuotias kansanopistolaitos ja sen kansainvälistyneisyy-
den tila siirryttäessä uudelle vuosituhannelle 1900–2000-lukujen vaihteessa. Olen 
tutkimuksessani tarkastellut kansanopiston toimintakulttuurin profi ilia ja sitä, mi-
ten kansainvälisyys näkyy siinä ja miten yksityinen toimija kokee kansainvälisyy-
den. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole osallistuminen teoreettiseen keskuste-
luun vaan ajankohtaisen tekijän – kansainvälisyyden – ymmärtäminen yhteisössä 
kulttuurisesta näkökulmasta.

Tutkimusajankohtana kansanopistoihin kuten muihinkin koulumuotoihin on 
suunnattu itsearviointia sekä viranomaistahon suorittamaa ulkopuolista arviointia. 
(Määttä & Yrjölä 2001.) Kansainvälisyys ei ole näissä tullut erityisesti esille. Liik-
keen sisäisessä keskustelussa identiteettiteema on ollut viime vuosina yhtenä puheen-



aiheena. Vaikka 91 kansanopistoa voidaan luonnehtia yhteisillä tekijöillä, elää jo-
kainen opisto omilla vahvuuksillaan kilpaillen koulutusmarkkinoilla. Yhteistyön 
yksi sopivimmista aiheista on kansainvälinen toiminta. 

Aineiston keruun myötä olen saanut vastaanottaa kritiikkiä. Kritiikki on saatta-
nut minut tutkijana entisestään tarkentamaan työskentelyäni ja perustelemaan va-
lintojani. Olen tullut haastetuksi myös keskusteluun tutkimukseen liittyvistä ky-
symyksistä, siihen en ole kuitenkaan ajanpuutteen vuoksi paneutunut. Kiitokset ja 
kannustukset informanteilta ovat jääneet lämpiminä mieleen.

Tutkimussuunnitelma on ollut avoin koko tutkimuksen ajan. Koin sekä ongel-
man että aineistonkeruun kuin raportin kirjoittamisen prosessina, joka eli työn lop-
puun saakka. Jotta saatoin lisätä tutkimukseni objektiivisuutta, oli tutkimusongel-
man henkilökohtaisesta läheisyydestä johtuvan subjektiivisuuden tunnistaminen 
tärkeä osa työskentelyäni. 

Olen lähestynyt tutkimusaineistoa fenomenologisesta tutkimusperinteestä kvali-
tatiivisia aineistojen analyysitapoja käyttäen, soveltaen sisällönerittelyä ja diskursii-
vista luentaa. Analyysillä olen pyrkinyt paljastamaan seikkoja, jotka kuvaavat tut-
kittavana olevaa ilmiötä. Lähtökohtana ei ole teoria vaan tutkimusaineisto, sen 
monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Sen mikä on tärkeää tutkimuksen ai-
heen kannalta määräävät informantit, ei tutkija. 

Tutkimusraportti aineistolähtöisestä laadullisesta tutkimuksesta on kertomus 
pro sessista, joka on läpikäyty, jotta ongelmaan on saatu vastauksia, näin tässäkin. 
Raportin aluksi olen hahmotellut tutkimuksen kontekstia, miten tutkimuskohtee-
ni paikallisesti ja ajallisesti sijoittuu. Kolmannessa luvussa pohdin koulutuksen kan-
sainvälistymistä ja neljännessä ja viidennessä luvussa rakennan teoreettista viiteke-
hystä kulttuuriselle näkökulmalle toimintakulttuuriin. Seuraavat luvut käsittelevät 
tutkimuksen empiiristä toteuttamista, suoritettuja analyysejä ja tulosten tulkintaa. 
Johtopäätökset seuraavat tätä.

Tutkimusraporttia luettaessa on hyvä pohtia myös omia kokemuksia koulutuk-
sen ja kansainvälisyyden piirissä, sitä miten itse kokee kansainvälisyyden arjessa ja 
mitä haasteita se elämäntavalle asettaa.
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1 TAUSTAKSI TUTKIMUKSELLE

Ajassa liikkuu

1900–2000-lukujen vaihteessa näytettiin pidettävän itsestään selvänä, että 
toimialat kansainvälistyvät. Todettiin, että kansallisesti toimiminen ei ole 
riittävän tuloksellista ja kansainväliset kontaktit antavat lisäarvoa toimialalle 

kuin toimialalle. Kansainvälisyyden vaikutusten hyväksyminen tai torjuminen pu-
huttaa ja pohdimme mahdollisuuksiamme globalisoituvassa maailmassa ja tarkaste-
lemme muutoksen vaikutuksia kulttuurisesti. Puhumme kansallisen kulttuurin 
puolustamisesta, eurooppalaisen kulttuuriperinnön vahvuuksista ja osallisuudes-
tamme maailman kulttuurin rakentajana. Kulttuuriin on kiinnitetty huomiota laa-
jasti. Tutkimuksen kohteina ovat niin liikennekulttuuri, työkulttuuri, mediakult-
tuuri kuin organisaatiokulttuurikin. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on 
koulun – kansanopiston toimintakulttuuri.

Koulutukseen kohdistuva muutospaine on seurausta yleisestä yhteiskunnallises-
ta muutoksesta. Muutoksen indikaattoreina voidaan tarkastella mm. kansainvälis-
tymisen tavoitteita koulutuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan muutoksen asettamia 
haasteita myötäillen. Kansainvälistyminen voidaan hahmottaa maailmanlaajuises-
ti yhteistyönä tai suuntautumisena eurooppalaisuuteen tai kuulumisena pohjoismai-
seen kokonaisuuteen (vrt. Lehtisalo 1994). Kansainvälistyneen koulun edellytetään 
luovan uudenlaisia selviytymismahdollisuuksia arkeen. Mielenkiintoista on, miten 
kansainvälistyminen näkyy ja miten se koetaan koulun arkipäivässä. Onko arki-
päivää vieraskielinen opetus vai vieraiden kielten opetus, opiskelijajoukon moni-
kulttuurinen koostumus vai joidenkin yksilöiden tai ryhmien vierailut puolin ja toi-
sin vieraisiin maihin, vai jotakin aivan muuta?

Kansainvälistyminen on yleisesti diskurssoitu aikaansa seuraavan organisaation 
tunnuspiirteeksi. Kansainvälistyminen on muutosta, uudistumista, profi loitumista, 
jolla uudistuneet strategiat voidaan todentaa arjessa. Kansainvälistymistä tarkastel-
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taessa on havaittavissa myös umpimähkäistä kysynnän myötäilyä ja tarrautumista 
heitettyyn pelastusrenkaaseen.

Kansainvälistymisellä on kuitenkin jo perinteitä. Suomesta on lähdetty ulko-
maille esimerkiksi kielenopiskeluun. Niin tehtiin kansainvälistymiselle merkittävän 
sysäyksen antaneiden Helsingin olympialaisten alla, kun olympialaisiin töihin tule-
via nuoria lähetettiin ulkomaille kielitaitoa kohentamaan. Nykyisin kansainvälisyys 
on monille arkipäivää. Mahdollisuuksia on paljon arjen kohtaamisista systemaatti-
seen opiskeluun tai työskentelyyn ulkomailla.

Kokemuksia on opiskelija- ja opettajavaihdosta, instituutioiden kansainvälises-
tä yhteistoiminnasta esimerkiksi erilaisten projektien toteuttamiseksi, kommunikaa-
tioyhteyksien monipuolistumisesta kuten sähköpostista, kielitaidon lisääntymises-
tä, matkailusta sekä Euroopan integraatiosta. Kulttuurien kohtaaminen arjessa on 
kansainvälistymiselle keskeinen alue. Tuntematon tulee tutuksi, itseään voi tehdä 
ymmärretyksi. Prosessi on jatkuva.

Koulutuspolitiikkaa on harjoitettu Suomessa runsaat 100 vuotta (Hirvi 1996). 
Yleinen kansainvälistymiskeskustelun aktivoituminen ajoittuu 1900-luvun jäl-
kimmäiselle puoliskolle, jolloin uudet maailman kokemistavat nousivat esille ta-
loudellisten muutosten, muuttoliikkeen, pakolaiskysymysten ja moniarvoistuvan 
yhteiskunnan toimintojen kautta. Kansainvälistyminen koetaan sekä yhteisöissä 
toimintaympäristön muutoksena että yksilötasolla esimerkiksi vuorovaikutustaito-
jen kehittymishaasteina. (Lehtisalo & Raivola 1992.)

Kansainvälistyä vai kansainvälistynyt

Miten kansainvälistyminen on näkynyt yksittäisessä kansanopistossa? Varsinaista 
kansanopistojen kansainvälistymistä koskevaa tutkimusta ei ole tullut tietooni tä-
män tutkimusprosessin aikana. Suomen kansanopistoyhdistys on laatinut joitakin 
kartoituksia koskien kansainvälistymisen tilaa. Keväällä 1999 laadittiin kansanopis-
totoiminnan kehittämistyön kartoitus, jossa kuvattiin opistojen toiminnasta laadit-
tuja selvityksiä ja tieteellisiä tutkimuksia. Raportissa todetaan, että kansanopistoja 
on tarkasteltu useissa pro gradu -tutkielmissa ja muutama lisensiaatti- tai väitöskir-
jatasoinen tutkimus on myös julkaistu. Aihepiireiltään tutkimukset ja selvitykset 
ovat koskeneet pedagogiikkaa, arviointia, opiskelijoiden sijoittumista ja oppilaan-
ohjausta (opiskelijanohjausta) sekä opistokohtaista historiaa. Raportissa tarkasteltiin 
pääasiassa kuitenkin kehittämishankkeita, jossa yhtenä kehittämishankkeena opis-
tojen taholta tuli esille kansainvälistyminen. Raportissa todetaan, että oma-aloittei-
nen ja aktiivinen kehittämistyö on kansanopistoliikkeelle elintärkeää ja kyselyyn 
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osallistuneista (mukana 75 % kansanopistoista) 12 % piti kansainvälistymiskysy-
myksiä myös täydennyskoulutuksen sisällöllisenä painopisteenä. Koulutustoiveet 
koskivat kansainvälisen toiminnan rahoitusta, opiskelijoiden ja opettajien kansain-
välistä kohtaamista, kulttuurieroja, maidentuntemusta sekä kielikoulutusta ja Eu-
roopan Unionia koskevia asioita. (Kehittämistyön kartoitus 1999; Raveala 1997.)

Pohjoismaiset kontaktit ovat kansanopistoissa perinteisiä kansanopistojen al-
kuperästä johtuen. Laajemmin kansainvälisinä yhteistyökumppaneina ovat kaik-
ki koulutuksen tasot ja erilaiset organisaatiot opistoja lähellä olevien aatteellisten 
ym. liikkeiden parista. Kansanopistoissa opiskelee ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka 
hakeutuvat opistoihin taustayhteisöjen tai vapaan haun kautta. Euroopan unionin 
vaihto-ohjelmat nousevat keskeisinä esiin tarkasteltaessa 1990-luvun kansainvälistä 
toimintaa myös kansanopistojen osalta.

Kansanopistoyhdistyksen selvitys opistojen ulkomaalaisista opiskelijoista työ-
vuonna 1997–98 sekä opistojen muista kansainvälisistä yhteyksistä antaa moni-
muotoisen kuvan kansanopistojen kansainvälisistä kontakteista. Kyselyn tavoitteina 
oli koota tietoa tilanteesta (1997–98) ja välittää sitä edelleen opistojen kesken sekä 
luoda verkostoja. Osallistuminen kyselyyn oli kysymyksittäin vaihtelevaa. Tulok-
sista voidaan kuitenkin todeta, että kansanopistoissa oli po. lukuvuotena ulkomaa-
laisia opiskelijoita eri puolilta maailmaa, pitkillä kursseilla yhteensä 230 41 maas-
ta ja lyhyt aikaisesti opistoissa opiskeli 1999 ulkomaalaista opiskelijaa. Suurimmat 
maakohtaiset henkilömäärät tulivat Suomen lähialueilta Virosta, Venäjältä ja 
Ruotsista. Kyselyyn osallistuneista opistoista 24,7 % oli järjestänyt maahanmuut-
tajakoulutusta kielikoulutuksena, ohjaavana koulutuksena eri alojen ammatilliseen 
koulutukseen sekä koulutusta kulttuurin tuntemukseen. Opistoissa oli lisäksi oles-
kellut ulkomaalaisia erilaisten projektien ja vapaaehtoistyön kautta. Toteutettuina 
projektiohjelmina mainittiin Nuorten Eurooppa, Neuvo (Nuoret eurooppalaiset va-
paaehtoiset), Sokrates, Leonardo ja Phare -ohjelmat. (Kysely kansanopistojen ulko-
maalaisista 1998.)

Kansanopistojen kansainvälisyyttä koskeva kartoitus osoittaa myös opettajien ja 
luennoitsijoiden vaihdon olleen vilkasta. 77,8 %:ssa kansanopistoista oli lukuvuon-
na 1997–98 käynyt ulkomaalaisia opettajia tai opistoista oli osallistuttu kansainvä-
liseen opettajavaihtoon. Päätoimisia ulkomaalaisia opettajia sen sijaan oli vain har-
voissa opistoissa. Muunlaisia kansainvälisiä yhteyksiä mainitaan raportissa runsaasti 
eri yhteistyötahojen kanssa sekä yhteistoimintaa erilaisten projektien toteuttamisek-
si. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on selvästi aktivoinut opettajien ja opiskeli-
joiden vaihtoa, asiantuntijoiden vierailuja, verkostojen muodostamista, seminaarien  
pitämistä ja uusien mahdollisuuksien kartoittamista. Unionin vaihto-ohjelmiin liit-
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tyviä hankkeita raportissa mainitaan 30. Pohjoismaisia kansanopistojen yhteistyö-
hankkeita oli toteutettu viisi. Lisäksi toteutui joukko kehitysyhteistyöhankkeita ja 
opistojen taustayhteisöjen kautta nousseita hankkeita. Hankkeissa tulee esille myös 
kansanopistojen halu levittää kansanopistoliikettä uusiin maihin. Esimerkiksi viro-
laisten kanssa oli mainittu tutkimusajankohtana olleen vireillä kansanopiston pe-
rustamishankkeita. Etäopetuskontakteja oli otettu Australiaan. 17 opistoa ilmoitti 
kuuluvansa jäsenenä yhteen tai useampaan kansainväliseen organisaatioon suoraan 
tai taustayhteisönsä välityksellä. Kysyttäessä kansainvälistymisen tulevaisuudesta 
35 opistoa ilmoitti (1998) suunnittelevansa tai jo toimivansa kansainvälisissä pro-
jekteissa. (Kysely kansanopistojen ulkomaalaisista 1998.)

Kansanopistojen toimintakulttuurien ja niiden kansainvälistymisen tutkimisen 
tekee osaltani mielenkiintoiseksi pitkäaikainen työskentely kansanopiston opetta-
jana. Taustana ovat osallistuminen kansanopistojen kansainvälistymishankkeita 
edistävään koulutukseen, nykyisessä toimintaympäristössäni kokemani kansain-
välisyys ja yleinen kiinnostuneisuus vieraisiin kulttuureihin. Olen kokenut kansain-
välistymisen omassa toimintaympäristössäni sekä muutospaineena että haasteena. 
Mielenkiintoni on kohdistunut kysymykseen, miten työyhteisön toimintakulttuu-
rin muuttuminen toteutuu, miten muutos hyväksytään ja miten yhteisön jäsenet 
sitoutetaan ja sitoutuvat uusiin toimintamalleihin kansainvälistymisen toteutuessa. 
Tutkimusaiheen valintaan ovat vaikuttaneet havaintoni tavoitteeksi asetetun ja käy-
tännössä toteutuvan toimintakulttuurin poikkeavuuksista sekä arjessa esille tullei-
den käytännön kokemusten ja yleisten olettamusten vastaamattomuus. Toiminta-
kulttuurin kansainvälistyminen voidaan nähdä tavoitteena, periaatteellisella tasolla 
haluttuna tilana tai jatkuvana, tavoitteellisena prosessina ja/tai yksilöllisenä, henki-
lökohtaisesti rikastuttavana kokemuksena ja pääomana.

Olen tiedostanut kulttuurin tutkimuksen keskeisen ongelman: se mitä kulttuu-
ri oikeasti on, sanaton kognitiivinen kartasto (Argyris & Schön 1978) ei näyttäydy 
helposti analysoitavana. Tutkimuksella voin representaatioiden kautta tulkita ole-
massa olevaa.

Tutkimustyöni ajoittui pitkälle ajalle niinpä työn aikana julkaistiin aihepiiris-
tä jatkuvasti uusia raportteja ja muuta informaatiota. Niinpä rajasin aineistoa myös 
ajallisesti, jotta saatoin keskittyä asettamaani ongelmaan valitussa ajankohdassa.
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2 KANSANOPISTO – POHJOISMAISEN PERINTEEN 
KOULU

2.1 Pohjoismainen perintö ja yhteistyö

Lähtökohtana tälle luvulle ja koko tutkimusaiheelleni on, että kansanopiston 
idea sinänsä on kansainvälinen. Kansanopistoille (myöhemmin kansanopis-
to tai opisto) on luonteenomaista yhteispohjoismainen, kulttuuria korostava 

toiminta. Tanskalainen pappi ja runoilija, toisinajattelija Nikolai Frededik Severin 
Grundtvig (1783–1872) eli aikana, jolloin merkittävää uutta oli murtautumassa 
esiin tanskalaisessa yhteiskunnassa, mutta jota aikalaiset eivät olleet valmiita huo-
maamaan ja hyväksymään. Grundtvig kantoi huolta talonpoikien valistamisesta. 
Hän pohti, miten tasapainottaa kristillisyys ja kansaisuus (folkelig) ja koki tanska-
laisen yhteiskunnan demokratisoitumisen saksalaisuhan paineessa. Grundtvig kir-
joitti mytologian ohella runokirjeen pohjoismaisille sukulaisilleen, mitä pidetään 
keskeisenä kansanopistoidean julistuksena. Useissa kirjoituksissaan Grundtvig kä-
sitteli ”elämän koulu” -ajatustaan tanskalaisena kansaisena korkeakouluna. (Slumst-
rup 1983, 36–38.)

Grundtvigin kirjoituksista ei löydy käytännön neuvoja kansanopistotoiminnan 
järjestämiseksi, mutta niistä voidaan nostaa esiin keskeisiä ajatuksia: elämänvalis-
tus, historia ja runollisuus, puhuttu sana, vuorovaikutus, oikea keskinäinen opetus 
ja kansaisuus. Teoksen Grundtvigin valistusajatukset ja meidän aikamme (1983) 
toimituskunta on Grundtvigin kirjoitusten pohjalta selvittänyt, mitä näillä tarkoi-
tettiin:

• Elämänvalistuksen tuli toteutua ”uudessa koulussa”, joka oli tarkoitettu kaikille ja 
joka herättäisi ihmiset näennäisyydestä. Elämän koulun päämääränä tuli olla – ei 
sivistys eikä oma itsensä – vaan elämän paras. ”Koulu ei voi luoda meihin uutta elä-
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mää; siksi koulu ei saa tuhota vanhaa eikä tuhlata aikaa luodakseen sellaisia sään-
töjä, joiden avulla luullaan saavutettavan toinen ja parempi elämä kuin tämä, joka 
meillä jo on” (Slumpstrup 1983, 42). Grundtvig toi esille puheissaan ja kirjoituksis-
saan dualismeja, vastakohtaisuuksia, joilla hän selitti ihmiselämää. Tällaisia olivat 
”valo ja pimeys”, ”elämä ja kuolema” sekä ”totuus ja valhe”. Elämänvalistuksen tuli 
asettua valon, elämän ja totuuden puolelle pimeyttä, kuolemaa ja valhetta vastaan. 
Vaikka Grundtvig puhui koulusta, hän painotti, että elämää ei opi ymmärtämään 
lukemalla tai fi losofoimalla, vaikka niistäkin on hyötyä, eikä koulun asia ole opet-
taa uskomaan. On tärkeää kuunnella, miten muut ovat taistelleet ratkaistakseen elä-
män arvoituksen ja näin saada valoa oman elämän kysymyksiin.

• Isänmaanrakkauden ja äidinkielen aseman ohella Grundtvig korosti historian ja ru-
nouden tuntemista. Jokainen meistä on syntynyt tiettyyn kansaan ja historialliseen 
tilanteeseen. Runous kertoo kansan unelmat; historia miten kävi unelmien kohda-
tessa todellisuuden. 

• Puhuttu sana saa tärkeän aseman. Elävän sanan tuli virkistää ja valaista. Elävä kieli 
tuli olla jokaisen opettaja kaikissa yhteiskunnissa. 

• Vuorovaikutus, keskustelu – kuuleminen ja kuunteleminen, mahdollisuus reagoida 
kuulemaamme ja itse puhua. Grundtvigin ehdoton vaatimus oli keskustelun vapaus.  
Usko keskustelun voimaan ja kumppaneiden tasavertaisuuteen auttaa näkemään 
elämän arvoituksen käsittelemisen mahdollisuudet. Opettajalle ja oppilaalle on yh-
teistä elämä ja sen arvoituksen ratkaisemattomuus. Samoin erilaisista elämäntilan-
teista, erilaisista kulttuureista tulevien on mahdollista yhdessä keskustella ja oppia 
toisiltaan elävässä vuorovaikutuksessa. 

• Kansaisuuden käsitteen sisältö on tanskalais-kansallinen, ja onkin sanottu, ettei sitä 
voida ymmärtää oikein Tanskan ulkopuolella. Kansaisuuden-käsite on suomen-
nos, jota käytetään kansanopistokirjoituksissa. Tanskankielen sana folgelig voidaan 
kääntää myös populaarinen tai nationaalinen. Grundtvig ei kuitenkaan ollut kiih-
koisänmaallinen. Vaikka jokaisella kansakunnalla oli oma osansa historian draa-
massa, Pohjolassa erilaisuuden takana oli Grundtvigin mielestä suuri yhtäläisyys, 
jota elähdytti pohjoismainen henki. (Slumstrup 1983; Grundtvigin valistusajatuk-
set ja meidän aikamme 1983.) 

Grundtvigin moniselitteisten ajatusten perustalle syntyi kansanopisto soveltaen, 
mitä Grundtvig itse oli kuvannut. Yleisen eurooppalaisen romanttisen herätyksen 
aallon vaikutusta lienee se, että opit levisivät laajalle Pohjoismaihin ja myös Suo-
meen. 
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Pohjoismainen yhteistyö

Nykymuotoisen vapaan sivistystyön pohjoismaiset yhteydet organisoituvat yleisen 
pohjoismaisen yhteistoiminnan periaattein. Yhteistyön alku on Pohjoismaiden neu-
voston perustamisessa vuonna 1952. Vuonna 1971 aloitti Pohjoismaiden ministeri-
neuvosto Pohjoismaiden hallitusten välisenä virallisena yhteistyöelimenä. Käytän-
nössä ministerineuvosto rakentuu useista eri alojen ministerineuvostoista. Pysyvä 
sihteeristö toimii Kööpenhaminassa. Pohjoismaiden yhteistyön kuvataan raken-
tuneen aluksi ja rakentuvan edelleen Pohjolan viiden maan ja kolmen itse hallinto-
alueen  arvoperustalle: kulttuuriselle yhteenkuuluvuudelle, yhteiselle ihmiskäsityk-
selle ja demokratian perinteelle. Yhteistyön tavoitteisiin kuuluu mm. kansalaisten 
liikkuvuuden ja koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen. Pohjoismainen yhteis-
työ on laaja-alaista. Yhteistoiminnan painopistealueina ovat erityisesti kulttuuri ja 
koulutus. Toimijoina ovat niin kansanedustuslaitokset, hallitukset, kansalaisjärjes-
töt kuin yksityiset henkilöt ja taloudelliset yritykset. Eurooppalaisen kansainväli-
syyden laajentuessa on ollut tärkeää korostaa, että pohjoismainen yhteistyö ei ole 
eurooppalaisen yhteistyön vaihtoehto vaan osa sitä. Pohjoismailla ja niiden kansalai-
silla on mahdollisuus toteuttaa sisäistä yhteistyötä ja esiintyä alueellisena toimijana 
eurooppalaisissa yhteyksissä, kysymyksissä, joissa yhteispohjoismaisista ratkaisuista 
saadaan myönteisempiä tuloksia kuin kansallisella tasolla toimittaessa. (Pohjoismaat 
osaksi opetusta 2002; Pohjoismaiden neuvosto 2002.)

Pohjolan kansanakatemialla (Nordens Folkliga Akademi), pohjoismaisella elin-
ikäisen oppimisen kurssi- ja kehittämiskeskuksella, on keskeinen rooli yhteyksien 
luomisessa aikuiskoulutuksen toimijoiden kesken ja yhteisten projektien toteuttami-
sessa. Pohjolan kansanakatemia (perustettu 1968 Göteborgissa) on Pohjoismaiden 
ministerineuvoston alainen laitos, joka järjestää koulutusta, tukee henkilövaihtoa ja 
tutkimusta sekä toteuttaa projekteja. Kaikkia Pohjoismaita edustava henkilökunta 
on sinällään jo oivallinen tapa ylläpitää yhteistyökontakteja Pohjoismaissa. Vapaan 
sivistystyön kentän toimijoilla on mahdollisuus oleskella stipendiaatteina akatemias-
sa, solmia kontakteja, tehdä tutkimustyötä, toteuttaa projekteja ja työstää oman 
mielenkiintonsa mukaisia tehtäviä. (Pohjolan kansanakatemia 2002.)

Kansanopistojen pohjoismainen yhteistoiminta on luontevaa: juuret ovat kiinni 
pohjoismaisessa perinteessä tukeutuen kansanliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen arvo-
perustoihin. Nykyinen yhteistoiminta on ollut vuodesta 1976 osa aikuiskoulutuksen 
ja kansansivistystyön pohjoismaista yhteistyötä (Nordisk folkeoplysnings- og vok-
senundervisnningssamarbedje FOVU). Pohjoismainen kansanopistoneuvosto (Nor-
diska folkhögskolerådet) on toiminut 1950-luvulta alkaen. Neuvoston tehtävänä 
on edistää kansanopistojen vuorovaikutusta, pedagogista keskustelua ja kehitystä 
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sekä valvoa yhteisiä etuja. Kansanopistot kautta Pohjoismaiden ovat olleet kiinnos-
tuneita laajentamaan yhteyksiään Pohjolan ulkopuolelle, Baltiaan, Eurooppaan ja 
kehitysmaihin. Kansanopistoneuvoston kautta kansanopistoliike on yhteydessä laa-
jempiin eurooppalaisiin ja muihin kansainvälisiin aikuiskoulutusorganisaatioihin, 
kuten Agency for European Folkhighschool Work, Association for World Educati-
on ja European Association for the Education of Adults, EAEA. (Vapauden vankina 
1989; Pohjoismaiden neuvosto 2002.) 

Konkreettisia kansanopistojen yhteistoimintamuotoja ovat Pohjoismaiset kansan-
opistokokoukset joka neljäs vuosi ja niiden välillä järjestettävät Mellan-konferens-
sit, jokakeväiset Maj-konferenssit sekä lukuisat muut seminaarit ja yhteispohjois-
maiset koulutustilaisuudet, joista monet järjestetään Pohjolan kansanakatemiassa 
Göteborgissa. Pohjoismaisilla kansanopistokokouksilla on kansanopistojen keskuu-
dessa yli satavuotinen perinne (Vapauden vankina 1989, 197). Kansanopisto-opis-
kelijoille on organisoitu vuosittain mahdollisuus opiskella pohjoismaisissa kansan-
opistoissa stipendiaatteina. Kansanopistoilla on yksittäisiä ja verkottuneita yhteyksiä 
eri Pohjoismaiden kansanopistoihin, samoin yksittäisillä henkilöillä. Pohjoismaiset 
kansanopistot ovat toteuttaneet myös yhteisiä hankkeita kansanopistojen tunnet-
tavuuden lisäämiseksi Euroopassa. The Nordic dimension in the European reali-
ty 1996 oli yhteispohjoismainen hanke, jolla tehtiin kansanopistotoimintaa tutuksi 
saattamalla keski- ja eteläeurooppalaisia nuoria tutustumaan kansanopistoihin Suo-
messa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (The Nordic dimension 1996).

Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansanopistot ovat organisoineet toimintaa ”kansan-
opistoidean” viemiseksi Pohjoismaiden ulkopuolelle. Tanskalaiset pitävät kansan-
opis tojen toimintaideaa universaalina. Tietoisuus ihmiskunnan maailmanlaajuises ta 
yhteenkuuluvuudesta ja vastuusta on luonnollinen pohja kansainväliselle yhteistoi-
minnalle. Grundtvigin ilmaisema kansanopistotoiminnan keskeinen ajatus kansan 
parissa toteutettavasta, kansaisesta (folkelig), ei-elitistisestä sivistystyöstä on tans-
kalaisessa kansanopistotoiminnassa edelleen vahvasti esillä ymmärrettynä niin yh-
teisöllisellä, kansallisella, kulttuurisella, etnisellä kuin globaalillakin tasolla, ja 
toimintamuoto on näin osoittanut käyttökelpoisuutensa non-formaalissa aikuis-
kasvatustyössä myös globalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Tans-
kalaiset korostavat kansainvälisen kansanopistotoiminnan rakentuvan yhteistyöl-
le ihmiseltä ihmiselle tiedostaen kulttuuriset eroavuudet. Tanskan kansanopistojen 
kansainvälinen komitea (International Committee the Association of Danish Folk 
High Schools) on luonut kontakteja lukuisiin organisaatioihin eri puolilla maail maa 
ja tukenut kehitysyhteistyöprojekteja. (International perspective and co-operation 
2003.) 
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Nigeriassa toimii tanskalaisten tukema Grundtvig Instituutti. Instituutin toimin-
nassa on yritetty ylläpitää pohjoismaista kansanopistoideaa vapaan sivistystyön 
hen gessä. Vaikka yhteiskunnan taholta on haluttu lisätä ammatillista koulutusta 
insti tuutin ohjelmaan, toiminnassa on pyritty säilyttämään omaleimaisuutta verrat-
taes sa sitä maan varsinaiseen koulutustoimintaan: keskustelua, elämänläheisyyttä 
ja opis kelijakeskeisyyttä. Intiassa toimiva Mitraniketan kansanopisto (Mitraniketan 
People’s College) toteuttaa yleissivistävää opetusta ja pyrkii tukemaan opiskelijoi-
den yksilöllistä kehitystä sekä antamaan käytännönläheistä ammatillista koulutus-
ta. Koulun lisäksi Mitraniketanissa toimii maatalouden tutkimuskeskus. Yhteis-
työtä toteutetaan taloudellisen tuen kautta, molemminpuolisena opettajavaihtona 
ja Tanskan kan sanopistoyhdistyksen järjestämillä opintomatkoilla. Yksittäisillä 
kansanopistoil la on myös mahdollisuus yhteistoimintaan. Samoin kansanopistoide-
aa toteutetaan Bangladeshissa. (Emt.)

Tanskalaisissa kansanopistoissa opiskelee vuosittain ulkomaalaisia opiskelijoita 
yhteiskunnan tuella erityisesti niissä opistoissa, jotka ovat ottaneet toimintaperiaat-
teekseen kansainvälisen rauhan ja kulttuurienvälisen dialogin edistämisen (Den in-
ternasjonale Højskole – International People’s College, 2002). 

Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston puheenjohtaja Kerstin Mustel (2002) on 
todennut kansanopistojen yhteistoiminnan toteutuvan nykyisellään ennemminkin 
akselilla paikallinen–globaali kuin kansallisesti kansanopistojen kesken. Kansainvä-
lisyys kaikkinensa on luonnollinen maidenvälisen yhteistoiminnan muoto. Pohjois-
maisen kansanopistoneuvoston esittämät painopistealueet ovat Mustelin mukaan 
Itä-Euroopan demokratian edistäminen, Baltian kontaktit ja yleensäkin kontaktien 
lisääminen ja verkostoituminen kansanopistojen ja niitä lähellä olevien tahojen kes-
ken maailmanlaajuisesti. 

Ruotsissa on vain harvoja todella kansainvälisiä opistoja, sen sijaan kansainvä-
lisyys- ja kehitysmaatietouskursseja on runsaasti. Suoritetun tutkimuksen mukaan 
(N=99) 50 %:lla kansanopistoista on opiskelijoina ulkomaalaisia, 78 %:lla kansain-
välisyyskursseja, 39 %:lla on ystävyyskoulu Afrikassa, 34 %:lla kansainvälisiä yh-
teistyöprojekteja ja enemmän kuin 20 % kansanopistoista on mukana jossain EU-
projektissa. (Mustel 2002.) 

Norjan kansanopistojen kansainväliset kontaktit suuntautuvat mm. Lähi-Itään. 
Abraham – center toimii sekä israelilaisten että palestiinalaisten keskuudessa. Toi-
minta perustuu ihmisten kohtaamiselle ja tasa-puolisuudelle. Tavoitteena on löytää 
kestäviä ratkaisuja konfl ikteihin, harjoitella konfl iktien ratkaisukeinoja ja ennalta 
ehkäistä niitä tiedostamisen eli koulutuksen keinoin. (Bakken 2002.)
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2.2 Kohti 2000-lukua Suomessa

Kansanopistot voidaan jakaa Suomessa neljään ryhmään taustansa perusteella: 
grundt vigilaiset maakuntaopistot, kristilliset kansanopistot, yhteiskunnalliset tai 
poliittiset kansanopistot ja muut kansanopistot. 1800-luvun lopun kansallisuusaate 
ja lisääntyvä maakuntahenkisyys antoivat pontta maakunnallisten kansanopistojen 
perustamiselle, kun taas toisen maailmansodan jälkeinen aika oli otollinen erityises-
ti uskonnollisten opistojen määrän lisääntymiseen.

Kansanopistot ovat suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeus puhuttaessa koulutus-
instituutioista. Toiminnalle on tunnusomaista yksityinen omistus (muutamaa lu-
kuun ottamatta), internaattitoiminta, ideologinen ja pedagoginen vapaus ja omaeh-
toinen tehtävänasettelu. Kansanopiston toimintaluvan ehtona on koulutustarpeen 
osoittaminen. Suomessa toimi 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa 91 kansanopistoa. 
(Sederlöf 1998; Linjat 2000–2001.)

Kansanopistojen asema on määritelty laissa vapaasta sivistystyöstä (1998). Va-
paan sivistystyön tarkoituksena on lain mukaan 

”elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden 
monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltai-
suuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnas-
sa” (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998). 

Tässä lainsäädännössä kansanopisto on sijoitettu samojen säännösten alaisuuteen 
kansalaisopistojen, urheiluopistojen, opintokeskusten ja taiteen perusopetuksen op-
pilaitosten kanssa. 

Kansanopistojen toimintaa laissa määritellään sisäoppilaitoksina, joiden 

Taulukko 1. Kansanopistojen perustaminen Suomessa (Koskinen 1999)

opiston luonne/omistuspohja
(1998 toiminnassa olevat)

perustamisvuosi

1891–1919 1920–1949 1950–1979 1980–1998

maakuntaopistot/grundtvigilaiset 33 3 – –

kristilliset opistot 3 27 4 4

yhteiskunnalliset/poliittisten järjestöjen omis-
tamat

– 2 – 1

muut järjestöjen omistamat – 1 9 4
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”tarkoituksena on edistää kansalaisten omaehtoista opiskelua siten, että kukin 
kansanopisto voi samalla painottaa arvo- ja aatesuuntaustaan ja kasvatustavoittei-
taan” (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998). 

Näillä tehtävänasetteluilla suomalainen yhteiskunta on hyväksynyt kansanopisto-
jen satavuotisen perinteen osaksi kehittyneen koulutusyhteiskunnan toimintaa val-
tion budjettivaroilla tuettavaksi. Kansanopistot voivat täten koulutuskysynnän ja 
organisaatiokohtaisen missionsa pohjalta tarjota kansalaisille itse suunnittelemaansa 
koulutusta ja näin osoittaa oman kansanopistostrategiansa ja pedagogisten periaat-
teittensa toimivuus. Internaatin olemassaolo on kansanopiston toteutumiselle oleel-
linen mahdollisuus.

Toiminnallisessa arjessa ”talo nimeltä kansanopisto”, yksittäinen fyysinen kan-
sanopisto tai koko kansanopistoinstituutio on perin erilainen 1900–2000-lukujen 
vaihteessa kuin runsas sata vuotta aikaisemmin ensimmäisten opistojen perusta-
misen aikoihin. Puhtaasti yleissivistävien opintokokonaisuuksien, linjojen rinnal-
le on yhteiskunnan muuttumisen myötä ilmestynyt runsaasti ammatillissivistävää 
koulutusta. Tavoitteeksi on asetettu kyseisen työalan perustietämyksen saavuttami-
nen ja opiskelutaitojen kehittäminen. Edelleen opistoissa toimii peruskoulua vastaa-
via opintolinjoja. Kansanopistosta voi kirjoittaa ylioppilaaksi lukiolinjalta, suorittaa 
ammatillisen perustutkinnon sekä ammattitutkinnon tai ammattikorkeakoulutut-
kinnon Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Koulutusalat ovat osin perinteisiä, 
kansanopistoissa aloitettua ammatillista koulutusta jatkavia, kuten nuorisotyö ja va-
paa-aika, kulttuurityö, lastenohjaus, tai uusia kuten matkailuala, viestintä ja viitto-
makieli. Edelleen koulutuspalveluja tuotetaan avoimen yliopisto-opetuksen yhteis-
työnä, oppisopimuskoulutukseen liittyvänä, näyttökokeeseen valmentavana sekä 
erityyppisinä ostopalveluina. (Linjat 2000–2001, liitteessä 1 mainittujen opistojen 
esitteet lukuvuodelle 2000–2001.)

Ajankohtaisesti keskustellaan myös kansanopistojen yhdistämisestä muuhun 
koulutustarjontaan tai kansanopistotoiminnan parhaiden puolien siirtämisestä toi-
siin koulutusmuotoihin ja yhdistymisiä on jo tapahtunutkin. Yhteistoiminnallisissa 
projekteissa pohditaan kansanopiston identiteetin muotoutumista ja perusolemuk-
sen funktiota nykyisessä monisisältöisessä talossa nimeltä kansanopisto sekä kan-
sanopiston tehtävää yhteiskunnassa.

Tässä tutkimuksessa kansanopistolla tarkoitetaan yleissivistävää opetusta kan-
sanopistotalojen sisällä. Alkuperäinen yleissivistävä kansanopisto elää edelleen uu-
denlaisissa kehyksissä. Kansanopistojen yhteisesitteen Linjat 2000–2001 esittelyjen 
mukaisesti 91 kansanopistosta 35 (suomenkielisistä 24/74 ja ruotsinkielisistä 11/17) 
on sellaisia, jotka kertovat tarjontansa koostuvan yksinomaan yleissivistävästä ja/tai 
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ammatillisesti orientoivasta koulutuksesta sekä avoimen yliopiston tarjonnasta. Kai-
ken tämän rinnalla tarjotaan noin 3000 lyhytkurssin kirjoa (lyhytkurssi on yhden 
aiheen ympärille rakennettu keskimäärin viikonmittainen kurssi). Itsemääritellyt 
opetussisällöt heijastavat järjestäjän oletuksia potentiaalisen rekrytoinnin kohteen 
tarpeista. 

Kansanopistot tuottavat palveluja osana aikuiskoulutusta. Tieto on ilmeinen yh-
teiskunnallinen tuotantovoima. Työmarkkinoilla menestyjän ja hyvinvointiyhteis-
kunnan kansalaisen on omattava riittävästi ajankohtaista tietoa. Perinteisen yleissi-
vistyksen ja ammatillisen tiedon erottaminen ei ole itsestään selvää, vaan ne tukevat 
toisiaan. Toisaalta tieto on entistä enemmän asiantuntijoiden etuoikeus, ja elämän-
hallinnan edellyttämän tiedon kerääminen on yksilöllinen haaste. Vaikka näyttää-
kin siltä, että yhteisöllisyys on ajassamme purkautunut ja itse toimija jäänyt oman 
onnensa varaan, yksilöt sijoittuvat yhteiskuntayhteyksissään moninaistuvien kom-
munikaatiovirtojen solmukohtiin ja joutuvat käsittelemään vaihtelevia viestejä in-
formaatioineen (Lyotard 1985, 27–33). 

Aikuiskoulutuksen arvioimiseksi aikuiskoulutusneuvosto (Aikuiskoulutuksen 
arviointistrategia 1998) on laatinut arviointistrategian, jolla suunnataan koulutus-
sektorin tuloksellisuutta. Arvioinnissa tulisi tarkastella yksilön koulutustarpeiden 
tyydyttymistä, yhteiskunnan koulutustarpeisiin vastaamista sekä sitä, käytetäänkö 
julkiset varat tarkoituksenmukaisesti ja laillisesti. 

Vapaan sivistystyön tavoitteet on yleensä kirjattu väljinä ja joustavina. Orga-
nisaatiot ylläpitävät sivistysideaalia; ne eivät tavoittele niinkään omaa tehokkuut-
taan ja kasvuaan vaan pyrkivät korostamaan yksilön henkisen kasvun ensisijai-
suutta toiminnan tavoitteena ja etsimään yhteistoimintamahdollisuuksia kilpailun 
sijaan. Kamppailtaessa muuttuneissa olosuhteissa on erottautuminen koulutuspalve-
luja tuottavasta massasta kuitenkin omiaan luomaan ristiriitaa kilpailun sekä tehok-
kuuden ja sivistysideaalin välille. Arvioinnissa on tärkeää tarkastella, missä määrin 
aikuisopiskelija voi toteuttaa oppimisprosessiaan ja saada riittävää ohjausta. Yksi-
löllisen kehittymisen mittaaminen voi koulutuksen välittömän arvioinnin keinoin 
osoittautua vaikeaksi. Toisaalta aikuiskoulutuksen olisi kyettävä yleisesti vastaa-
maan yhteiskunnan muutoksen mukanaan synnyttämiin koulutustarpeisiin. (Ai-
kuiskoulutuksen arviointistrategia 1998; Raivola 2000, 203.)

Kansanopistojen opiskelijoista suurin osa on nuoria aikuisia, jotka Ziehen (1991) 
mukaan kulttuurisen vapautumisen kautta saavat liberaalissa yhteiskunnassa vapau-
den, valinnan mahdollisuuden ja tavoittelevat yhä enemmän niitä mahdollisuuksia, 
joiden kautta he kuvittelevat saavansa elämälleen suunnan ja sisällön. Totta on kui-
tenkin, että yhteiskunnassa tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuudet ovat komp-
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leksiset: koulutuspaikka toivotussa kohteessa ei aina toteudu, valintoja on tehtävä 
useita ja työpaikkaa ei ole koulutettunakaan helppo saada. Tästä näkökulmasta 
kansanpistojen yleinen sivistystehtävä on edelleen olemassa. Ihmisen sisäisen kehit-
tymisen tukeminen hänen omista lähtökohdistaan edeten on edelleen ajankohtai-
nen, jopa korostunut haaste. Jokainen erilaisista taustayhteisöistä ponnistava, vapaut-
taan todentava kansanopisto joutuu itsenäisesti kokoamaan ne resurssit, joiden 
varassa työtään tekee. Avainasemassa opistoissa ovat tietotyöläiset, opettajat, mutta 
koko henkilökunta tulee saattaa mukaan kokonaisvaltaisen oppimisen toteuttami-
seen. (Koskinen 1999; Niemelä 1989.) Tämän tosiasian saattelemana kansanopistot 
ovat lähteneet ”tarjouspaketteineen” markkinoille. Lupauksena ja toiminnan suun-
nittelun tavoitteena on, että suorittamalla tiettyjä opintoja kansanopistossa opiske-
lija voi saavuttaa lisäarvoa pyrkiessään koulutukseen tai työhön. (Ziehe 1991; Poh-
joismainen kansansivistys 1990-luvulla 1994; Linjat 2000–2001.) 

Lyotardin mainitsema a´la carte -muotoinen tiedonjakaminen on kansanopis-
tojen pedagogisen vapauden sallima mahdollisuus: tarjotaan tietoa ja elämyksiä 
tavoitteena parantaa etenemismahdollisuuksia koulutusuralla ja lisätä valmiuksia 
kansalaisuuteen. Narratiivinen tieto (tieto-taito), elämäntaito ja kuuntelemisen tai-
to ovat vahvasti mukana (Lyotard 1985, 33–40). Kansanopistoissa on aina opiskel-
lut myös nuoria, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä koulutusinstituutioiden ja koulu-
tuspolitiikan toteuttajien intressein ja kriteerein tarjottuihin vaihtoehtoihin, vaan he 
ovat pitäneet kiinni omista henkilökohtaisista tavoitteistaan ja pyrkineet varmista-
maan mahdollisuuksiaan edetä kohti subjektiivisesti tärkeinä pitämiään tavoitteita. 
(Vapauden vankina 1989; Koskinen 1999.) 

Kansanopisto on alkuajoista lähtien nähty kansainvälisenä kouluna kansallisten 
korostusten rinnalla. Ajatus pohjoismaisesta yhteistoiminnasta tuli esille jo Grundt-
vigin kirjoituksessa Pohjolan tieteellisestä yhdistyksestä (Om Nordens videnskabe-
lige Forening) vuonna 1839. Ensimmäiset suomalaisten kansanopistojen rehtorit 
matkustivat Tanskaan tutustumaan kansanopistotoimintaan ja palattuaan sovelsi-
vat näkemäänsä, kuulemaansa ja ymmärtämäänsä suomalaisiin 1800-luvun lo-
pun olosuhteisiin. Kansalaisjärjestöjen ylläpitämien kansaopistojen toiminnassa on 
lisäksi heijastunut taustayhteisön; työväenliikkeen ja poliittisten puolueiden, kristil-
listen yhteisöjen ja sivistysjärjestöjen kansainväliset yhteistoimintamuodot sekä mo-
nien ihmisten henkilökohtaiset suhteet. (Karttunen 1979.) Kun kansainvälisyys-
kasvatuksesta 1970-luvulla alettiin keskustella virallisessa koulujärjestelmässä, oli 
kansanopistoilla jo monenlaisia kokemuksia yhteistoiminnasta, vieraista kulttuureis-
ta ja opiskelijavaihdosta. 

Puhuttaessa kansainvälisestä yhteistyöstä kansanopistojen levinneisyyden vuoksi 
(Pohjoismaat, Saksa, Viro ja Hollanti) ei ole helppoa löytää Euroopan alueella yleis-
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sivistävää oppilaitosta, jonka toimintaperiaatteet olisivat yhtenäiset kansanopisto-
jen kanssa. Yhteistyökumppanina onkin monenkirjava joukko erilaisia kansalaisjär-
jestöjä, koulutuskeskuksia, seurakuntia, lukioita, opettajaseminaareja, ammatti- ja 
korkeakouluja, yliopistoja ja viranomaistahoja. (Kysely kansanopistojen ulkomaalai-
sista 1998.)

Antola (1998) on esittänyt suomalaisen kansanopistoliikkeen kansainvälistymis-
tavoitteeksi, että ensiksikin tulisi maailmanlaajuisesti varmistua, että koulutuspoli-
tiikka kaikkialla rakentuisi tietoisuudelle siitä, mitä merkitsee olla ihminen (hu-
man) ja millä tavoin voitaisiin edistää humanistisia arvoja. Koulutuspolitiikan 
tehtävänä on edistää humanismia ja sitä, mikä on hyvä ihmiselle. Toiseksi kansain-
välisellä foorumilla suomalainen kansanopistoliike voisi muistuttaa laaja-alaisen 
yleissivistävän koulutuksen tärkeydestä. Kolmanneksi suomalaisten kansanopisto-
jen tulisi tehdä itseään kansainvälisesti tunnetuksi. Kaiken toiminnan voimavarana 
on oma kulttuurinen tietoisuus. Kansanopistoilla voisi lisäksi olla näkyvämpi rooli 
lisättäessä yksilöiden valmiuksia toimia kansainvälisesti työtehtävissä, näin kielten-
opetuksen ja kulttuurien tuntemisen lisäämisen kautta.

Toimintansa oikeutuksen kansanopistot joutuvat hakemaan toisaalta suomalai-
sen koulutuspolitiikan osana ja toisaalta koulutuspalveluja ostavien yhteisöjen sekä 
yksittäisten opiskelijoiden, asiakkaittensa subjektiivisten kouluttautumistarpeiden 
tyydyttymisen kautta. 
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3 KANSAINVÄLISTYMINEN KOULUTUKSESSA

3.1 Kansainvälistymisen haasteet

Keskeinen koulutukseen vaikuttava muutostekijä ja turbulenssin vauhdittaja 
on ollut kansainvälistyminen viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. 
Kansainvälistymisessä, jossa suvereenit, autonomiset alueet ja niillä toimi-

vat organisaatiot ryhtyvät yhteistyöhön, kohdataan asenteiden, elämäntapojen, his-
toriallisten vaikutteiden, kielten ja kulttuurisen tietämyksen omaksumisen ja vaih-
dannan problematiikka. Kansainvälistyminen haastaa myös oppimisorganisaatiot 
kulttuurimuutokseen. Kansainvälistymistä voidaan tarkastella taloudellisen ja his-
toriallisen perspektiivin ohella myös psykologisesta perspektiivistä yksilön kohtaa-
mana haasteena hahmottaa muutosta ja pyrkimyksenä hallita sitä. Omien ajattelu-
tapojen ja kokemusten parempi tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa löytämään 
muutoksen perustelut ja sen myötä hyväksymisen. (Anttonen et al. 1995, 24–33, 
106–110; Maailma muuttuu 1994, 31–40.)

Kansainvälistyminen esiintyy keskusteluissa muutoksen indikaattorina sekä ta-
voitteena toiminnan suuntaamiseksi. Kansainvälistyminen on selkeästi diskurssoitu 
aikaansa seuraavan instituution tunnusmerkiksi. Kansainvälistyminen on osa toi-
minnan hengen ja mentaliteetin uudistumista ja profi loitumista, missä uudistuneet 
strategiat nostetaan esiin ja tarkastellaan uusin kriteerein.

1950-luvulla kirjoittaessaan aikuiskasvatuksen teoriaa professori Urpo Harva 
näki vaikuttavana sosiaalisena voimana demokratisoitumisen, teollistumisen ja kan-
sallisuusaatteen rinnalla kansainvälistymisen. Hän totesi tuolloin, että kansojen vä-
lisen vuorovaikutuksen vilkastuminen on muuttanut kulttuuriamme ja sivistystyös-
sä vaikuttavat pyrkimykset yli kansallisuusrajojen tapahtuvaan vuorovaikutukseen 
antavat aikuiskasvatukselle tärkeän tehtävän, jossa ovat mukana luonnostaan kan-
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sainväliset liikkeet, kuten työväenliike ja sen harjoittama opintotoiminta. (Harva 
1958, 24–30.) 

Keskeiset suomalaisen koulutuspolitiikkaan vaikuttaneet muutostekijät ovat tul-
leet sodan jälkeisenä aikana ulkomailta. Ennen toista maailmansotaa korostettiin 
saksalaisen mallin mukaan koulutuksen yleissivistävyyttä, ja koululaitoksen ke-
hittäjät tukeutuivat Saksasta saatuihin malleihin, kuten esimerkiksi lukiokoulu-
tuksen kehittämiseksi. 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla katseet suunnattiin 
anglosaksisiin maihin ja vieraiden kielten osalta englannin kielen asema alkoi vah-
vistua ja koulujen kansainväliset yhteydet suuntautuivat voimakkaasti Yhdysvalto-
jen suuntaan. Pohjoismaat ovat kautta aikain vaikuttaneet koulutusajatteluumme. 
Ruotsista olemme omaksuneet malleja alkuaan oppivelvollisuuskoulun ja sittemmin 
peruskoulun kehittämiseen. Myös norjalaisilta olemme omaksuneet peruskouluun 
liittyen toimintamalleja. Vapaan sivistystyön toimintojen esikuvia on tullut Poh-
joismaista. Tässä tutkimuksessa esilläolevan kansanopistotoiminnan malli saatiin 
Tanskasta, kun taas opintokerhotoiminnan malli on Ruotsista. Euroopan unioniin 
liittymisen myötä katseet on suunnattu jälleen eurooppalaisiin yhteistyökumppa-
neihin, varsinkin Keski-Eurooppaan. (Lehtisalo & Raivola 1999, 188–190.) Osal-
listuminen kansainväliseen yhteistyöhön YK:ssa ja sen järjestöissä, OECD:ssä sekä 
tutkimuksellisessa yhteistyössä on tuottanut tietoa kansainvälisistä virtauksista ja 
luonut paineita ja malleja muutokselle. (Kiesiläinen 1994, 3.)

Koulun kehittäminen Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana seuran-
nut pääpiirteissään seuraavaa jaottelua. 1970-luvulla peruskoulu-uudistuksen myö-
tä korostettiin opettajien ammatillista täydennyskoulutusta. 1980-luvulla koulun 
uudistaminen jatkui keskiasteen koulu-uudistuksella, ja koulun sisäinen kehittämi-
nen nousi ajankohtaiseksi. Organisaation kehittämisteoriat puhuttivat kouluväkeä. 
1990-luvulla edellisten vuosikymmenten uudistukset joutuivat seurantaan, ja am-
matillisen koulutuksen kehittäminen, nuorisoasteen koulutuksen kehittäminen ja 
ammattikorkeakoulujen kokeilut vauhdittivat keskustelua myös tiedekorkeakouluis-
ta. 2000-luvun alkaessa ajankohtaisesti tarkastellaan koulutuksen tuottavuutta ja 
laatua. Kaiken tämän rinnalla on pyritty kansainvälistymään. On liikuttu rauhan-
kasvatuksen elinikäisistä tavoitteista monikulttuurisuuden kohtaamiseen arjessa.

Suomalaisilla oppilaitoksilla oli hyvin vähän yhteyksiä ulkomaisiin kouluihin 
vielä 1980-luvun lopussa, jolloin pääasiallinen kansainvälinen toimintamuoto oli 
opintomatka ulkomaille. Tilanne on täysin muuttunut viimeisten 10–20 vuoden 
aikana. Oppilaitosten halutaan sitoutuvan kansainväliseen vaihtotoimintaan var-
sinkin ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa, ja muutenkin kansainvä-
listen toimintojen edesauttamiseen varataan resursseja ja järjestetään koulutusta. 
(Vrt. Olli kainen 1999.) Tärkeänä osana tätä on, että opiskelijat voivat suorittaa 
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osan opinnoistaan ulkomailla ja lukea sen kotimaassa hyväkseen osana varsinais-
ta meneillään olevaa koulutusta. Ollikainen (1999) on todennut, että 1980-luvul-
la kansainvälistyminen koettiin haasteena, jopa uhkana, 1990-luvun alkupuolella 
kansainvälistyminen oli mahdollisuus ja nykyisin se on koulutuksen jokapäiväi-
nen elinehto. Näin varmasti onkin korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
osalta. Muilla sektoreilla jako ei ole näin selkeä. Osittaista ristiriitaa koulutuksen 
kansainvälistymiselle tuottaa kansallisten painotusten ja toisaalta kansainvälisten 
vaatimusten yhteensovittaminen.

Pohjoismailla on pitkäaikaista kokemusta opetusalan yhteistyöstä. Opiskelija-
vaihtoon ja tietojen vaihtamiseen sekä hanketyöskentelyyn on kehitetty toiminta-
malleja. Esimerkkeinä voi mainita, että Pohjoismaiden ministerineuvoston 1994 
käynnistämän koulutietoverkon tavoitteena on pohjoismaisten koulujen välisen yh-
teistyön tehostaminen ja vauhdittaminen. Pohjoiskalotti on perinteinen alueellisen 
yhteistoiminnan kohde, jossa myös Venäjä on mukana Norjan, Suomen ja Ruotsin 
ohella. Laajemmalla sektorilla Suomella on koulutusalan yhteistyötä mm. kehitys-
maiden kanssa, erityisesti Afrikassa. (Kansainvälinen toiminta 2000.)

1990-luvun alussa aikuiskoulutusneuvosto laati aikuiskoulutuksen ja kansain-
välistymisen toimenpideohjelman, jossa tavoitteiksi asetettiin valmentautuminen 
monikulttuurisen yhteiskunnan kansalaisuuteen, kieltenopiskelun tehostaminen ja 
kieliin liittyvän kulttuuritiedon syventäminen, Euroopan yhdentymistä koskevan 
tiedon lisääminen sekä yhteistoiminta Itämeren alueella (Aikuiskoulutus ja kansain-
välistyminen 1990).

Euroopan unioniin liittymisen myötä kansainvälistyminen tarjoutui kouluis-
sa toiminnalliseksi mahdollisuudeksi entistä selkeämmin. Kansainvälistymistä tue-
taan kansallisella tasolla erilaisten hankkeiden ja yhteistoimintaprojektien kautta. 
Kansainvälisyyskasvatus on ollut Suomen peruskoulun ja lukion lakisääteisenä teh-
tävänä jo kaksikymmentä vuotta. Toisaalta koulun kansainvälistyminen, Aholaisen 
(1998) määrittelemänä aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön, on 
kokonaisvaltaisena tavoitteena noussut keskiöön vasta 1990-luvulla. Suomella on 
kahdenvälisiä kulttuurisopimuksia 40 maan kanssa, ja opetusministeriö tukee suo-
malaislasten koulutusta ulkomailla, suomen kielen opetusta sekä kulttuuri- ja tiedo-
tushankkeita. (Aholainen 1998; Kansainvälinen toiminta 2000.)

Tarkasteltaessa kansainvälistymisen rinnalla globalisaatiota on päädytty laa-
jempaan kokonaisuuteen. Teollistuneen yhteiskunnan muutos tietoyhteiskunnaksi, 
elinikäisen oppimisen yhteiskunnaksi, (life-long learning -yhteiskunta), on sosio-
ekonominen prosessi, joka on käynnissä ja nähtävissä suurten konsernien hallitse-
vana asemana, kilpailun kiristymisenä, työn tekemisen moninaistumisena, infor-



38

maatiovirtojen hallitsevuutena, markkinoiden vapaana virtana, sosialististen maiden 
muutoksena, turismina ja varmasti muunakin. 

Kansainvälisyyttä voidaan tarkastella oppilaitoksissa useilla eri tasoilla: hallin-
non ja imagon rakentamisen tasolla, henkilöstön tasolla ja opiskelijoiden oppimis pro-
sess eissa, oppimiskokemuksina arkipäivässä. Euroopan integraatio on tiivistänyt 
kan sainvälisiä yhteyksiä kaikilla tasoilla yhteiskunnassa. Kansainvälisen yhteistoi-
minnan tiivistyminen on lisännyt mahdollisuuksia kansainvälisten koulutusohjel-
mien toteutumiselle. Kansainvälisyyden kokeminen on viime kädessä kuitenkin yk-
silöllistä. 

Kansainvälistymisen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tuomien ele-
menttien tulisi näkyä oppimisympäristöissä toimintakulttuurisesti ja fyysisesti. Kä-
sitys oppimisen kontekstisidonnaisuudesta tukee toimintaympäristön kehittämis-
vaatimuksia. Toimintakulttuurin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tulisi ottaa 
huomioon oppijan lähiympäristön muutos oppimista tukevana osatekijänä. Kan-
sainvälisyyden kokemisen mahdollistamiseksi tulisi luoda kulttuurisesti avoin oppi-
misympäristö ja toteuttaa oppiaineiden rajat rikkovia koulutusohjelmia ja paneutua 
kulttuurien välistä vuorovaikutusta palvelevaan oppimiseen. Kansainvälistymisen 
kautta voidaan pyrkiä toteuttamaan avoimuutta ja verkostoitumista entistä laajem-
min.

Kansainvälistymisen vaatimus kohdistuu kaikkiin koulutuksen toiminta-aluei-
siin ja kaikkiin oppimisen osa-alueisiin: tiedolliseen, taidolliseen ja asenteelliseen 
oppimiseen. Kansainvälistymisen katsotaan kehittävän ainakin toleranssia moniar-
voisessa ihmisyhteisössä elämiseksi, opettavan hyväksymään erilaisuutta, vähentä-
vän rasismia, kehittävän vieraiden kielten ja kulttuurien ymmärtämistä ja luovan 
mahdollisuuksia verkostoitumiselle formaalisessa ja informaalisessa vuorovaikutuk-
sessa. (Teaching and learning 1995.)

Koulutuspolitiikassa on seurattu yleistä yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta, 
joka korostaa markkinoita, kilpailua, sääntelyn purkua, verkostoitumista, yksilöl-
lisyyttä ja globaalisuutta. Kansainvälistyminen on saanut merkittävän sijan tässä 
kaikessa. Kansainvälinen toiminta ei ole enää oma erillinen toimintonsa, vaan se on 
osa jokaisen arkea. Myös vapaalla sivistystyöllä on luontainen tehtävä valmentaes-
saan ihmisiä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen hallintaan ja suvaitsevaisuuteen. 
(Liljeström 2000.) 

Kansainvälistymistä pidetään koulutusorganisaation mahdollisuutena ja voima-
varana. Lisääntyneet kansainväliset kontaktit, jäsenyys Euroopan unionissa ja ta-
louden kansainväliset rakenteet edellyttävät osaamisen vahvistamista ja koulutuksen 
kvalifi kaatioiden tarkistamista sekä laatuajattelua. Kehittyminen yhteistoiminnalli-
sesti, osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin sekä organisatorisella ta-
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solla että ruohonjuuritasolla mahdollistaa laaja-alaisen kokemuksen kansainvälisty-
misestä. (Hirvi 1996, 3–7, 104–106.)

Eri indikaattoreiden avulla voidaan arvioida koulutuksen välittämiä tietoja ja tai-
toja mutta myös asenteita ja kulttuurisia arvoja joko kansainvälisessä vertailussa tai 
kansallisesti omien tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Tarkastelulla voidaan luoda 
profi ilia kunkin hetkisestä tilanteesta koulutuksessa ja keskeinen funktio on saada 
aikaan keskustelua koulutuspolitiikan ratkaisujen vaikuttavuudesta. (Koulutus kan-
sainvälisessä vertailussa 1994, 11, 93, 126–127.) Kansainvälisen vertailun ongelma-
na on vertailukelpoisen aineiston puuttuminen ja tulosten mitattavuus. Kansallises-
ti ja koulutusorganisaatiokohtaisesti mitattavuus lienee kuitenkin saavutettavissa. 
Koulutuksen kansainvälisessä vertailussa ei indikaattoreina esiinny yksiselitteises-
ti kansainvälisyyttä. Kustannusten, voimavarojen ja koulun prosessien rinnalla ovat 
tutkimuskohteina kehystekijät kuten yhteiskunnallinen ja taloudellinen ympäristö 
sekä koulutuksen tulokset (oppimistulokset, järjestelmän tuotokset ja työmarkki-
noihin liittyvät tulokset).

Koulutuksen kansainvälistymistä ja oppilaitosorganisaatioiden kansainvälisen 
toiminnan kehittymistä on arvioitu opetushallituksen toimeenpanemassa pilotti-
projektissa 1993–94 ammatillisissa oppilaitoksissa. Projektissa pyrittiin selvittä-
mään kansainvälistymisen edellytyksiä ja tarpeita, laatimaan kansainvälistymis-
strategiaa sekä itsearviointimalleja myös muiden oppilaitosten käyttöön. Projektissa 
todettiin kansainvälistymiseen liittyvän positiivista arvolatausta. Kansainvälistymi-
sen ei kuitenkaan tulisi olla itsetarkoitus vaan oppilaitoksen keino kehittämisstra-
tegiansa toteuttamiseksi. Oppilaitoksen tulee perustehtävänsä pohjalta valita kehit-
tämisstrategiansa suunta, profi loitumisen sisällöt. (Oppilaitoksen kansainvälisen 
toiminnan kehittäminen ja arviointi 1995.)

Kansainvälistyminen haastaa kaksisuuntaisesti. Suomalaiset työskentelevät ja 
liikkuvat yhä enemmän ulkomailla ja kohtaavat eri kulttuureista tulevia, vieraita kie-
liä puhuvia ihmisiä, ja toisaalta monikulttuurisuus maassamme lisääntyy. Suo meen 
sijoittuneiden maahanmuuttajien määrä on noin 100 000 ja Suomen ulko maalaiset 
puhuvat noin 120 kieltä (Aikuiskoulutuspolitiikka 2000-luvun alku vuosina 1999). 
Suomalainen yhteiskunta on muuttumassa entistä monikulttuurisemmaksi, ja mono-
kulttuuriset yhteisöt jäävät saarekkeiksi. 

Euroopan integroituminen on haastanut kaikki eurooppalaiset instituutiot vas-
taamaan monikulttuurisuuden haasteeseen. Vapaa sivistystyön juuret ovat kansalais-
järjestöissä ja kansanliikkeissä, jotka ovat olleet tukemassa kansalaisyhteiskunnan 
syntyä ja kehittymistä mutta myös mukana kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Toi-
mivan kansalaisyhteiskunnan ihanteisiin on kuulunut aina aktiivisuus kansalaisena. 
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kansalaisuus edellyttää uusia taitoja tehtäes sä 
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valintoja elämää ja ympäristöä koskevissa päätöksissä. Niemelä (1998) näkee hyvin 
toimivan kansalaisyhteiskunnan tuottavan sosiaalista pääomaa, jonka avulla kansa-
laisen on helpompi toimia kansainvälistyneessä yhteisössä. Kielellistä ymmärtämis-
tä, toisten huomioon ottamista, luottamusta ja yhteistoiminnan sekä vuorovaiku-
tuksen taitoja tarvitaan kansainvälisessä kumppanuudessa laaja-alaisesti. 

Voidaan kuitenkin kysyä, onko kiihtyvällä vauhdilla etenevässä kansainvälis ty-
mi sessä kysymys ajankohtaisen trendin mukana ajelehtimisesta vai vakavasti suun-
nitellusta koulutusstrategiasta ja toimintakulttuurin muutoksesta, mikä takaisi yh-
teistyökykyisemmän ja suvaitsevaisemman aktiivin osallisuuden. Koulutuksen 
kan sainvälistyminen vaatii päätöksentekijöiltä, oppilaitoksilta, opettajilta ja muilta 
kou luissa työskenteleviltä näkökulmien laajentamista ja työskentelytapojen kehittä-
mistä. 

Monikulttuurisuus on yhä arkisemmin läsnä mutta se jätetään useimmiten 
mää rittelemättä luottaen tulkitsijan muodostamaa merkitykseen. Monikulttuuri-
suus on (Horsti 2000, 142) ideologisella tasolla haave tai toive eri kulttuurien risti-
riidattomasta yhteiselosta yhteiskunnassa. Politiikassa se merkitsee hallinnollista 
puut tumista etnisten ryhmien elämään kulttuuria, kieltä ja tapoja säilyttävästi ja 
pyrkien lisäämään eri ryhmien välistä suvaitsevaisuutta ja yhteistoimintaa. Moni-
kulttuurisuudella ymmärretään siis eri kulttuureista tulleiden ihmisten samanai-
kaista moninaisuutta, mutta mukana on myös syvemmälle luotaava diskurssi tasa-
arvoisuudesta. 

Koulussa tavoitteena tulisi olla kansainvälistymisen tuleminen jokaisen ulottu-
ville. Erilaisten projektien tuloksilla on merkitystä vain, jos ne tuottavat vaikutuksia 
laajasti koulutusorganisaatiossa. Yksilötasolla liikkuvuuden ja hankeosallistumisen 
vaikutukset on helpompi arvioida kuin organisaatiotasolla. Yksilön kielitaito ja itse-
tunto vahvistuvat ja maailmankuva laajenee, mutta miten niiden kautta kehittyy yh-
teisöä hyödyntävä ammattitaito ja miten se otetaan käyttöön. (Vähäkainu 2000.) 

Esimerkkinä kansainvälistymisen haasteisiin vastaamisesta on kansanopisto-
jen yhteinen kansainvälistymisprojekti. Selityksenä suomalaisten kansanopistojen 
ja yleisestikin koulujen eurooppalaisten kontaktien harvalukuisuudelle on aikai-
semmin mainittu Suomen syrjäinen sijainti, kielitaitopuutteet ja matkustamiseen 
liittyvät esteet. Nämä ovat kuitenkin väistyneet suurelta osin. Merkittävä yhteis-
toiminnallinen hanke kansanopistoliikkeen laajamittaiseksi kansainvälistymiseksi 
toteutettiin 1995–98 kolmen kansanopiston ja kansanopistoyhdistyksen yhteistyö-
hankkeena, jota opetusministeriö taloudellisesti tuki. Siinä lähes sata kansanopis-
tojen eri henkilöstöryhmien edustajaa osallistui koulutukseen Suomessa ja opinto-
käynteihin useissa Euroopan maissa tavoitteena luoda kontakteja, vaihtaa tietoja ja 
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kokemuksia niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin kollegojen kanssa euroop-
palaisen yhteistoiminnan virittämiseksi ja opistokohtaisten kansainvälistymisstrate-
gioiden luomiseksi. Hankkeessa jaettiin runsaasti tietoja projektien suunnittelusta 
ja hallinnoimisesta sekä eurooppalaisista kulttuureista. Huomattavaa on, että suo-
malaiset kansanopistot ovat kehittäneet monipuolisesti mahdollisuuksiaan sähköi-
sen viestintätekniikan alueella ja ovat näin valmiita yhteistoimintaan ja verkostoitu-
miseen. Kansainvälistyminen edellyttää kuitenkin uudenlaista toimintakulttuuria. 
Se haastaa kansanopistot epävarmuuden ja odottamattomien muutosten ymmär-
tämiseen ja hallintaan, projektien suunnitteluun ja rahoituksen keinojen uudelleen 
arvioin tiin. (Antola 1998.)

3.2 Euroopan unionin jäsenyyden vaikutuksista 
kansainvälistymiseen

Suomi on ollut mukana Euroopan Unionin koulutusohjelmissa 1990-luvun alus-
ta, jolloin Comett- ja Erasmus-ohjelmat avautuivat erillissopimuksella. 1995 Suo-
mi tuli mukaan jäsenmaana unionin ohjelmiin. Vaihto-ohjelmien tuella toteute-
taan sekä henkilövaihtoa että kokemusten ja tiedon vaihtoa partnereiden kesken. 
(Cimo:n materiaali koulutus- ja vaihto-ohjelmista 2002.) EU:n ohjelmat ovat anta-
neet koulujen kansainvälistymiselle tukirakenteen, jonka arvo tunnetaan: tasa-ar-
voistavan taloudellisen tuen mahdollisuuden, toiminnansäännöt, toimintamuodot 
ja kumppanuuden sekä verkostoitumisen mahdollisuuden.

Euroopan komissio esitteli Madridin huippukokouksessa 1995 koulutusta kos-
kevan valkoisen kirjan, joka linjaa unionin koulutuspolitiikkaa 2000-luvulle. Kirja 
julkaistiin juuri Euroopan parlamentin ja neuvoston nimeämän Lifelong Learning 
-teemavuoden 1996 kynnyksellä. Valkoisessa kirjassa (Teaching and learning 1995) 
analysoidaan yhteiskunnan ja työelämän muutosten aiheuttamia haasteita koulu-
tukselle siirryttäessä kohti tietoyhteiskuntaa, oppivaa yhteiskuntaa (the learning so-
ciety) ja oppivan yhteiskunnan rakentumista ja tähän vaikuttamista koulutuksen 
avulla. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään joko yhteisötason toiminnoin tai jäsen-
valtioille annettujen suositusten kautta. Euroopan unioni edellyttää jäsenvaltioiden 
itse vastaavan kansallisesti koulujärjestelmästään ja koulutuksen sisällöstä. Koulu-
lainsäädännön harmonisoiminen ei ole unionin intresseissä. Yhteisö tukee kuiten-
kin jäsenmaiden koulutustoimintoja aktivoimalla, tukemalla taloudellisesti nuori-
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so-, opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä koulutuksen 
kaikilla tasoilla. 

Valkoisessa kirjassa käsitellään yleisiä koulutuksen linjauksia 2000-luvulle. Yh-
tenä yhteiskunnallisen kehityksen kolmesta muutostekijästä mainitaan kansainvä-
listyminen, tietoyhteiskunnan vahvistumisen sekä tieteen ja tekniikan nopean ke-
hittymisen rinnalla. Kansainvälistymisen sisältönä on henkilöiden liikkuvuuden 
edistäminen ja monikulttuurisen koulutuksen mahdollistaminen kielitaidon kehit-
tämisen kautta. Konkreettisena tavoitteena pidetään kolmen yhteisön kielen hallin-
taa. (Teaching and learning 1995.) 

Euroopan unionissa ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus ovat keskustelun ja 
kehittämisen fokuksessa. Kansallisia koulutusjärjestelmiä kunnioittaen ja subsidia-
ri teetti-periaatetta noudattaen pyritään edistämään Eurooppa-dimension toteutu-
mista. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kielten, kulttuurien, historian ja insti-
tuutioiden tuntemusta Euroopan unionin sisällä. (Teaching and learning 1995; 
Raivola 1995.)

Koulutuksen harmonisoiminen kielletään, mutta unioni asettaa kuitenkin ole-
massa olonsa tukemiseksi tavoitteita, joiden saavuttamiseksi koulutuksen riittävä 
yhtäläisyys ja funktio ovat keskeisiä. Tällaisena pidän mm. unionin kansalaisuu-
teen kasvamista jäsenvaltioiden kansalaisten kokemana. Samoin EU-komissio on 
ilmaissut toiveen eurooppalaisen identiteetin rakentumisesta. Koulutuksen rooli 
identiteetin rakennusainesten tuottajana ja vahvistajana on ilmeinen. Vaikka koulu-
tuslainsäädännössä, koulutuksen sisällöissä ja rakenteiden muotoutumisessa toteu-
tetaan yleistä subsidiariteettiperiaatetta, joudutaan käytännössä yhteistoimintaan ja 
verkostoitumiseen. Liikkuvuuden korostuminen mahdollistaa ja velvoittaa euroop-
palaisia koulutuksen organisoijia vuorovaikutukseen. Kaikkinainen kansainvälisty-
minen talouden, tieto- ja kommunikaatioyhteyksien, matkailun ja muun toiminnan 
alueilla haastaa koulutussektorin rakentamaan strategioita ja toimimaan yli kansal-
lisuusrajojen. Entistä joustavampi työvoiman liikkuvuuden mahdollisuus luo haas-
teita ammatillisen koulutuksen sisältöjen jatkuvalle kehittämiselle.

Oppivan yhteiskunnan perustavoitteena on innostaa kansalaisiaan uuden tiedon 
hankkimiseen. Tämän rinnalla tulisi edistää liikkuvuutta ja lisätä uuden kommu-
nikaatioteknologian käyttöä opetuksessa. Näiden tavoitteiden edistämisessä palve-
levat merkittävästi juuri unionin vaihto-ohjelmat. Tavoitteena on koulujen ja työ-
elämän lähentäminen; yhteistyötä koulujen ja työpaikkojen välillä tulee kehittää. 
Vuorovaikutuksen tulee olla toimivaa ja yrityksiä tulee saada mukaan koulutuk-
sen toimintoihin muutenkin kuin työvoiman rekrytoijina. (Teaching and learning 
1995.)
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Komissio korostaa, että koulutuksen laatu on tullut keskeiseksi EU:n kilpailuky-
vylle ja sosiaalisen kehityksen säilyvyydelle, joille eurooppalainen identiteetti raken-
tuu 2000-luvulla. Koulutuksen kysyntä kasvaa jatkuvasti, toisaalta informaatio-yh-
teiskunta tarjoaa uusia mahdollisuuksia koulutuksen järjestämiseksi. Syrjäytymisen 
ehkäisemiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Sosiaalinen syrjäytyminen on 
saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että kuilun täytyy kaventua niiden välillä, joilla 
on tietoa ja niiden, joilla sitä ei ole. (Teaching and learning 1995.)

Koulutus- ja vaihto-ohjelmien kautta luodaan väyliä kansainvälistymiseen. Oh-
jelmien välityksellä toivotaan Eurooppa-dimension toteutuvan koulutuksessa. Ams-
terdamin sopimuksessa ja Agenda 2000 -ohjelmassa korostetaan tietoyhteiskunnan 
kehittämistä ja EU:n kansalaisten oikeuksien ja yhteistoiminnan turvaamista ja 
vahvistamista. Kansalaisten liikkuvuus sekä ulkomailla suoritetut opinnot ja niiden 
liittäminen osaksi kotimaassa meneillään olevaa tutkintoa auttavat unionin tavoit-
teiden toteuttamisessa. Vieraiden kielten oppiminen käytännössä ja kulttuurien  vä-
linen tuntemus mahdollistavat yhteistoiminnan. Opettajien vaihto-ohjelmien an-
tina korostetaan henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuutta. 
Lisäksi opettajavaihdolla ja saatujen kokemusten ja tietojen käyttöönottamisella ko-
timaassa mahdollistetaan myös niille opiskelijoille kansainvälistymisen kokemuk-
sia, jotka itse eivät pääse osallistumaan konkreettiseen vaihtoon. Vaihto-ohjelmissa 
saavutettujen kokemusten tuominen koulutuksen arkipäivään lisää myös kotimaas-
sa suoritettavien opintojen kansainvälisiä aspekteja. (Ollikainen 1999; Teaching and 
learning 1995; Sinä Erasmus ja Eurooppa 1998.) 

Meneillään olevalla rahoituskaudella 2000–2004, komitea on halunnut puut-
tua aiempien ohjelmien ongelmiin yksinkertaistamalla ohjelmien rakennetta ja 
hajaut tamalla niihin liittyvää päätöksentekoa. (Proposal for a council decision 
1999; Turu nen 1998). Taloudellisen kehityksen, kilpailun, työllisyyden ja yksilöllis-
ten kehit tymismahdollisuuksien turvaamiseksi komissio painottaa uusia koulu-
tus- ja vaihto-ohjelmia suunnitellessaan tietoa tuottavan tutkimuksen, koulutuk-
sen ja infor maatioteknologian avulla välittyvän tiedon ja tietotaidon levittämisen 
sekä inno vatiivisen tiedonkäytön merkitystä. Ohjelmilla pyritään liikkuvuuden ja 
vaih tojen aktivoimiseen, monikansallisten pilottiprojektien toteuttamiseen, kielitai-
don kehittämiseen, eurooppalaisten verkostojen kehittämiseen koulutuksen alueel-
la sekä analyysien, tutkimusten ja informaation vaihtoon. Ohjelmien suunnittelus-
sa on kiinnitetty huomiota jatkuvuuden, joustavuuden, laajentumisen ja toimintojen 
yksinkertaistamisen toteutumiseen. (Education, training and youth 1999; Euroo-
pan unionin koulutus ja vaihto-ohjelmat lyhyesti 1996; Euroopan unionin koulu-
tusohjelmat 1999.)
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Seuraavassa Euroopan unionin koulutusohjelmista, joissa kansanopistot voivat 
olla mukana toteuttamassa kansainvälistymistään.

Sokrates-toimintaohjelman tavoitteena on parantaa kouluopetuksen laatua ja 
edistää eurooppalaista koulutusyhteistyötä kaikissa koulumuodoissa ja kaikilla as-
teilla. Tavoitteisiin pyritään oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä, opetushenki-
löstön ja opiskelijoiden vaihdolla sekä kaikkinaisella kontaktien lisäämisellä. Avoin 
koulutus ja aikuiskoulutus on otettu ohjelmassa erikseen huomioon. Ohjelmaan 
voivat osallistua Euroopan Unionin jäsenmaat sekä ETA-maat Islanti, Norja ja 
Liechtens tein sekä Baltian maat sekä Keski- ja Itä-Euroopan maita (Kie-maat) sekä 
Malta. Ohjelma jakautuu alaohjelmiin 1) korkea-asteen koulutusyhteistyö – Eras-
mus, 2) koulujen välinen yhteistyö – Comenius, 3) aikuiskoulutuksen ja muiden 
kou lutusväylien yhteistyö - Grundtvig, 4) kielten opetus ja oppiminen – Lingua, 5) 
avoin ja etäopiskelu, opetusalan tieto- ja viestintätekniikat – Minerva, 6) seuranta- 
ja innovaatiotoiminta ja yhteistoimet sekä täydentävät toiminnot, laaja-alaiset toi-
minnot. (Sokrates Suomessa 1997; Sokrates 2001.)

Comenius-ohjelman piiriin kuuluvilla hankkeilla pyritään yleisesti paranta-
maan kouluopetuksen laatua ja vahvistamaan sen eurooppalaista ulottuvuutta kan-
nustamalla kouluja eurooppalaiseen yhteistyöhön sekä edistämällä opetushenkilös-
tön ammatillista kehitystä sekä kielten ja kulttuurin tuntemusta. Interkulttuurisen 
ymmärtämyksen lisäämiseksi on unionin mielestä tarpeen parantaa vieraiden kult-
tuurien tuntemusta ja ymmärtämistä, tukea aloitteita, jotka tähtäävät interkult-
tuurisuuteen ja parantaa opettajien taitoja tässä asiassa, torjua rasismia ja muuka-
laisvihaa ja parantaa erityisryhmien (esim. siirtotyöläisten ja romaanien) lasten 
koulutusta. Keskeistä on kiinnittää huomio yhteistyöhankkeiden avulla kouluihin 
instituutioina ja hallinnollisina organisaatioina sekä väkivallan torjumiseen kouluis-
sa ja erilaisen sosiaalisen ja kulttuurisen taustan omaavia yksilöiden sitouttamiseen 
yhteistoimintaan ja oppimiseen. Edelleen korostetaan jokaisen koulun osallistumi-
sen kokonaisvaltaisuutta. (Sokrates 2001, 34–35; Directorate-General for educati-
on and culture 2000, 8–9.)

Grundtvig-ohjelma, joka on tarkoitettu palvelemaan aikuiskoulutuksen (adult 
education) sekä formaalisia (koulut, yliopistot) että informaalisia (kansalaisjärjes-
töt, kirjastot, museot) toimintoja, korostaa, että oppiminen/kasvatus (education) ei 
tarkoita ainoastaan koulua, vaan että prosessi jatkuu koko elämän riippumatta pai-
kasta tai oppijan iästä. Grudtvig-ohjelmalla pyritään kehittämään jokaisen oppi-
jan henkilökohtaisia oppimismahdollisuuksia pakollisen koulutuksen ulkopuolella, 
niin että yksilöllä olisi paremmat mahdollisuudet palata koulutukseen, saada uusia 
valmiuksia, saada helpommin työtä ja että jokainen voisi kehittyä persoonallisesti ja 
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sosiaalisesti sekä vahvistua aktiivisena eurooppalaisena. Yhteistoimintahankkeiden 
tavoitteena on paitsi edistää kontakteja ja toistensa tuntemusta kulttuurien välisesti, 
tukea myös innovatiivisia toimintamalleja, joilla olisi käyttöä kansainvälisesti yleis-
tavoitteiden saavuttamiseksi. (Directorete-General for education and culture 2000, 
14–15; Sorkates 2001, 93–95.)

Kielten opettamisen ja oppimisen edistäminen on Sokrates-ohjelman läpikäyvä 
keskeinen tavoite. Lingua-ohjelmalla edistetään kielellistä monimuotoisuutta, paran-
ne taan opetuksen ja oppimisen laatua ja edistetään toimintoja, joilla mahdolliste-
taan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia elinikäisiä kielten oppimismahdollisuuksia. 
Hank keiden piiriin kuuluvat kaikki 11 unionin (v. 2000) virallista kieltä sekä iiri ja 
letzeburg. Kaikessa kielenopetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vähiten käy-
tettyjen kielten opetukseen, huomioidaan erityistilanteessa olevien henkilöiden kie-
lenoppimisen tarpeet, kiinnitetään huomiota kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen 
unionin monikielisyydestä ja elinikäisen kielenopiskelun eduista sekä kannustetaan 
kielenopiskelun aloittamiseen, levitetään kohderyhmissä tietoa kielenopetusta kos-
kevista innovatiivisista tekniikoista ja toimintatavoista Euroopassa. (Directorate-
General for education and culture 2000, 16–17; Sokrates 2001, 112–118.)

Rahoituskaudella 2000–2004 koulutuksen ajankohtainen toimintaohjelma on 
Minerva: avoimen ja etäopiskelun sekä informaatioteknologian opetuksellisia käyt-
töhankkeita tukeva ohjelma. Projekteilla tuetaan tutkimusta, vertailevia analyyseja 
ja mallien kehittämistä, joilla voidaan tukea informaatioteknologian hyväksikäyt-
töä avoimessa opetuksessa ja etäopiskelussa (open and distance learning) erilaisten 
organisaatioiden toimintojen kehittämiseksi. Tärkeänä pidetään opettajien, opis-
kelijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten tietoisuuden lisäämistä avoimesta 
ja etäopiskelusta sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön vaikutuksista opetusalalla 
sekä kriittisen suhtautumisen omaksumista. Minerva-ohjelman avainsana on inno-
vatiivisuus. Toteutettavien projektien osalta kiinnitetään erityisesti huomiota pro-
jektien kerrannaisvaikutuksiin. Verkostoituminen on oleellinen osa Minerva-hank-
keita teknologiapainotteisuuden kautta. (Directorate – General for education and 
culture 2000, 18–19; Sokartes 2001, 119–124.)

Nuoriso-ohjelmalla tuetaan hankkeita, jotka käsittelevät nuorison erityiskysy-
myksiä. Ohjelmalla pyritään edistämään nuorison tietoisuutta mahdollisuuksis-
taan nuorina ja aktivoimaan nuoria osallistumaan Euroopan rakentamiseen aktii-
visina ja vastuullisina kansalaisina. Ohjelmassa ovat mukana unionin jäsenmaiden 
lisäksi Islanti, Liechtenstein, Norja, joukko Keski- ja Itä-Euroopan maita sekä Kyp-
ros, Malta ja Turkki. Hankkeita voivat olla toteuttamassa nuorisoryhmät, jotka ha-
luavat osallistua vaihtotoimintaan tai vapaaehtoistoimintaan sekä erilaiset organi-
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saatiot, viranomaiset, nuorisotyön ammattilaiset, kaikki, jotka ovat tekemisissä 
epä virallisen (nonformal) kasvatus- ja koulutustoiminnan sektoreilla nuorisokysy-
mysten kanssa. Nuoriso-ohjelmassa yhdistyvät aikaisemmat Nuorten Eurooppa ja 
Neuvo. (Campus 1/2001; Directorate-General for education and culture 2000, 28–
29, Euroopan komission valkoinen kirja 2001.)

Euroopan unionin Sokrates/Comenius-ohjelmaan osallistuneiden kokemuksia 
voidaan tarkastella toisaalta koko koulun kannalta, toisaalta yksilön, oppilaan tai 
opettajan näkökulmasta. Hankkeet on yleisesti kytketty koulujen olemassa oleviin 
opetussuunnitelmiin ja liitetty mahdollisimman kiinteästi koulun kokonaistyös-
kentelyyn. Positiivisina vaikutuksina on nähty virikkeiden saaminen opetussuun-
nitelmiin ja oppiaineiden välisen yhteistyön lisääntyminen sekä asioiden tarkastelu 
myös vieraiden kulttuurien näkökulmasta. Yhteistyöprojektin kautta on saatu kan-
sainvälistä kokemusta asioiden hoitamisesta ja opittu käyttämään sähköpostia sekä 
herätetty kiinnostus oppia uusia kieliä. Ulkomaisiin kouluihin solmittujen suhtei-
den toivotaan säilyvän projektin loppumisen jälkeenkin. Projektit ovat myös teh-
neet kouluja tunnetuksi omassa lähiympäristössään. (Euroopan unionin Sokrates 
1997; Sokrates Suomessa 1997.)

Ongelmia on esiintynyt runsaasti: kommunikointi ei ole ollut aina mahdollis-
ta samoilla välineillä (esimerkiksi sähköposti puutuu), projektit vaativat ennakoitua 
enemmän aikaa, myös arvostuskysymykset ovat hidasteina (projektissa mukanaole-
vat arvostetumpia), aikataulujen sovittaminen partnereiden kesken ontuu, projektin 
vaikutusten jatkuminen on epätodennäköistä, aikataulut eivät pidä, toimintakult-
tuurit ovat erilaiset, toimintatavoissa on eroja (byrokratia), ja rahoitus on riittämä-
töntä. (Opetusalan yhteistyö vilkasta EU:ssa 1998; Euroopan unionin Sokrates 
1997.) Mainitut ongelmat osoittavat projektien tarpeellisuuden. Vieraisiin kulttuu-
reihin ja koulutusjärjestelmiin oltiin tutustumassa, mutta monet koulukulttuuriin 
oleellisesti liittyvät osatekijät koettiin ongelmallisiksi, jopa toimintaa estäviksi.

Opettajien kokemukset pohjautuvat henkilökohtaiseen, konkreettiseen tutustu-
miseen vieraan maan koulutuksen arkipäivään. Oppilaathan eivät kaikissa projek-
teissa päässeet vierailemaan yhteistyömaissa. Yhteistyöprojektien antina opettajat 
pitävät työmotivaation lisääntymistä, kielitaidon kohentumista ja virikkeiden saa-
mista työskentelyyn ja menetelmiin. Kansainvälinen ajattelu on lisääntynyt, samoin 
oppiaineiden välinen yhteistyö. Opettajat näkivät projektien vaikuttaneen opetus-
menetelmiin muuttaen niitä oppilaskeskeisempään suuntaa. Projektien suunnittelu 
ja läpivieminen vaatii opettajilta tavanomaista suurempaa työmäärää. Kuitenkaan 
projekteihin ei kaikissa kouluissa ollut varattu erillistä työaikaa. (Campus 2001; 
Opetusalan yhteistyö vilkasta EU:ssa 1998; Euroopan unionin Sokrates 1997.)



47

Oppilaat olivat raporttien mukaan poikkeuksetta kiinnostuneita hankkeista ja 
toimivat aktiivisesti esimerkiksi vaihtomateriaalien työstämiseksi. Oppilasvaihtoa 
toteutettiin muutamissa kouluissa projektin ulkopuolisella rahoituksella. Kult tuu-
rien  tuntemus lisääntyi ja kielitaito harjaantui todellisissa käyttötilanteissa. Oppi-
laat olivat innostuneita uuden teknologian (videoneuvottelut, sähköposti) käyttö-
mahdollisuuksista, ja joissakin hankkeissa näiden taitojen oppiminen onkin ollut 
hankkeen varsinainen tavoite. Asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat muuttuneet, ja 
yhteistyömaista tullut informaatio on kiinnostanut myös joukkotiedotusvälinei-
den kautta saatuna ja samalla on saatu aikaan keskustelua kansainvälisistä kysy-
myksistä. Näin voidaan eurooppalaisen ulottuvuuden katsoa vahvistuneen. (Cam-
pus 2001; Opetusalan yhteistyö vilkasta EU:ssa 1998; Euroopan unionin Sokrates 
1997.)

Ollikainen (1999) on todennut, että korkeakouluopiskelijoiden vaihdon tulokse-
na ei voida puhua eurooppalaisesta identiteetistä vaan eurooppalaisen tietoisuuden 
lisääntymisestä. Näin lienee muidenkin oppilaitosten osalta laajassa mittakaavassa.

EU-yhteistyö on kansainvälistänyt suomalaisia kouluja ja varsinkin ammatillisen 
koulutuksen osalla yhteistyö kattaa kaikki oppilaitokset. Kansainvälisen yhteistyön 
kokemukset ovat osoittaneet, että hankkeissa ei ole kyse matkailusta vaan todelli-
sesta työstä, jopa puurtamisesta. Oppilaitosten kiinnostus yhteistyöhön on lisään-
tynyt ja verkottuminen on laajentunut. Hankkeita suunniteltaessa olisi tärkeää to-
della pohtia, miksi mukaan mennään ja mihin koulun toimintoihin hanke voidaan 
yhdistää ja miten hankkeen toteuttamiselle saadaan koko oppilaitoksen henkilöstön 
tuki ja osallisuus. (Opetusalan yhteistyö vilkasta EU:ssa 1998; Euroopan unionin 
Sokrates 1997.)
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4 TOIMINNAN KULTTUURISIDONNAINEN 
PROFILOITUMINEN

4.1 Kulttuuri toiminnan kontekstina

4.1.1 Kulttuurinen kerrostuneisuus

Keskusteltaessa kulttuurista tulevat ilmi käsitteen moninaiset tulkinnat ja 
merkitykset. Kulttuuri liitetään niin arkeen kuin taiteeseenkin. Arjessa 
kulttuuri on läsnä käytännön ratkaisuissa sekä kokemuksia tulkitsevissa il-

maisuissa. Taiteessa kulttuuri liitetään tiettyyn arvottavaan kategorisoituun muo-
toon erikseen määritellyssä tilassa ja ajassa (Ahponen 1997, 41–46). Kulttuuri liite-
tään niin ikään yhä useampiin käsitteisiin eri tieteenaloilla: yhteiskuntatieteissä, 
his toriassa, sosiologiassa, antropologiassa, psykologiassa. Kulttuuri nähdään ryh-
mien  välisten, erottavien piirteiden kokonaisuutena, kulttuuri on identifi oitumisen 
ja erottumisen tapa, tai kulttuuri on ilmiöitä, jotka paremmuuttaan eroavat toisista 
vähem piarvoisina pidetyistä ilmiöistä saman ryhmän sisällä. Ryhmä erottautuu 
kult tuurisesti omakseen toimintojen kautta, joihin ryhmällä on erityinen suhde, nii-
den kautta ryhmä ilmaisee ja toteuttaa olemistaan. (Allardt 1988, 5–8; Fornäs 
1998, 9–8; Wallerstein 1988.) 

Soveltaen Geert Hofsteden (1993, 27–28) näkemystä kulttuurin monitasoisuu-
desta voidaan kerrostuneisuutta tarkastella kansalliselta tasolta edeten alueellisten, 
etnisten, uskonnollisten ja kielellisten tasojen kautta sukupuolten, sukupolvien, so-
siaaliluokkien ja organisaatioiden tasolle. Tähän voidaan perustellusti lisätä pyrki-
mys tarkastella kulttuurista tasoa, joka on kansallista kulttuuria kattavampi, puhu-
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taanhan eurooppalaisuudesta ja maailmankulttuurista. Kulttuurin avulla yritämme 
saada otteen järjestelmän yhteiskuntapoliittisten realiteettien ristiriitaisuuksista ja 
moniselitteisyydestä. Käsitteen kulttuuri avulla voimme hetkellisesti stabilisoida 
maailmassa asiantiloja, jotka herkeämättä muuttuvat. (Wallerstein 1988, 44.) Kult-
tuurilla ylläpidetään turvallisuutta ja ympäristönhallintaa. Kulttuurissa tulee esil-
le inhimillisen käyttäytymisen integroitunut kaava, mikä sitoo yksilön yhteisöön 
ja ohjaa toimintojen merkityksiä ja tulkintoja (Kohonen & Leppilammi 1994, 61, 
260). Kulttuurin muutos on jännitteitä sisältävä pitkäaikainen ja hidas prosessi. 
Muutoksessa tulkinnat uudistuvat ja integroitumisen kaava muuttuu. Muutoksessa 
tapahtuva liike leikkaa läpi kulttuuristen kerrosten.

Nykyisessä globalisoituvassa maailmassa puhe maailmankulttuurista on luon-
nollista. Hall (1992) määrittelee maailmankulttuurin ambivalenttiseksi ja ristiriitai-
seksi. Siinä ei ole näkyvissä enää mitään vanhan periteisen porvarillisen kulttuurin 
yhdistyneestä voimasta, se murtaa vanhoja kulttuurisia hierarkioita ja kategorioita 
ja muuttuu elektisemmäksi. Maailmankulttuurin muutokset ovat modernisaation 
tai länsimaistumisen muoto, universalismin ja partikularismin, yleismaailmallisuu-
den ja erityisyyden vuorovaikutusta. Olemme maailmankulttuurin imussa. Yksilöt 
ja ryhmät representoivat, luovat kuvaa ja näkevät oman elämänsä ja kokemuksen-
sa representoituina rikkoen kulttuuriset rajat. Kulttuuri saa meidät aikaan sosiaalisi-
na yksilöinä. Erot ja erilaisuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Kaikkia ei pyritä mu-
kauttamaan yhteen ainoaan, yhtenäiseen kulttuurimalliin, vaan kulttuuri on herkkä 
merkitseville ja kiinnostaville erilaisuuksille. Kriittisesti kysytään, onko uusi maail-
mankulttuuri luonut uudenlaisia kulttuurin valtakeskuksia, uudenlaisia kulttuuri-
herruuden malleja. (Hall 1992, 68,74–75.)

Kulttuuri on siis elämänmuotoa määrittävä tekijä – toiminnan kehys: merkitys-
ten muodostumisen alue, ulottuvuus, representaatiota-kuvan antamista, esittäyty-
mistä ja ideologiaa. Ideologian keskeisyys kulttuurin järjestymiselle ja omaksumi-
selle on vaikuttanut siihen, että käsitteitä on käytetty jopa synonyymeina. Ideologiat 
syntyvät vaiheittain ja tulevat ylläpidetyiksi yhteisöön vapaaehtoisesti samaistuvien 
ja liittyvien toimesta. Näin ideologia tunnistetaan uskomusjärjestelmänä, joukko-
na mielikuvia toiminnan vaikuttavuudesta ja seurauksista. Se rakentaa maailman-
kuvaa, joka leimaa tietyn ihmisyhteisön jäsenten ajattelua. Näemme mieluummin 
järjestyksen kuin kaaoksen ympärillämme. Helena Helve erottaa maailmankuvassa 
neljä komponenttia: toiminnallisen ulottuvuuden, kulttuurisen ulottuvuuden, tie-
toulottuvuuden sekä sosiaalisen ulottuvuuden. Maailmankatsomus puolestaan sisäl-
tää tiedollisen ulottuvuuden ohella arvostavia ja normatiivisia käsityksiä yhteiskun-
nasta, ihmisestä ja luonnosta. Arvolausumien tulkitsemisessa tulee erottaa toivottava 
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ja haluttu. Tarkasteluun tulee se, millainen maailman tulisi ihmisen mielestä olla 
verrattuna siihen, mitä he haluavat omalle kohdalleen. Toivottava asiantila muistut-
taa vain vähän todellista käyttäytymistä, kun taas haluttu asiantila lähenee todel-
lista käyttäytymistä. Toivottavaa tarkasteltaessa puhutaan yleisesti ihmisestä, ha-
luttua asiantilaa tarkasteltaessa on kysymys siitä, mitä me (sinä ja minä) haluamme 
omalle kohdallemme. (Helve 1987, 68; Juuti 1992, 62–63.) Kulttuuri on kollektii-
vista jaettua kokemusta, dynaamista ja monimuotoista. Kulttuuri ei ole staattinen 
rakenne vaan jatkuvasti muuttuva. Ajan ja paikan vaikutus ilmenee kulttuurissa. 

Kulttuurin kerrostuneisuus sisältää monensuuntaista vuorovaikutusta yksilöi-
den kesken kuin myös yksilön tasolta erilaisten yhteisöllisten osallisuuksien tasolle, 
aina globaaliin toimijuuteen asti. Maailmanlaajuisen, eurooppalaisen sekä kansallis-
ten kulttuurien kehyksessä on erotettavissa vaikutuspiiriltään suppeampia yhteisöjä 
– organisaatioita, joissa sovelletaan ja konkretisoidaan em. laajemmissa konteksteis-
sa rakentuneita kulttuurisia toimintastrategioita ja -malleja. Yhteisön toiminta ra-
kentuu kulttuurisesti ja sosiaalisesti toimijoiden vuorovaikutuksessa. Perusoletukset 
mallintavat yhteisen kulttuurin, jossa toiminta toteutuu. Toimimme kulttuurisesti 
”värittyneessä” kontekstissa. 

4.1.2 Toimintaa ohjaavat kulttuuriset perusoletukset 

Tarkasteltaessa kulttuuria perusoletusten mallina kulttuuri määrittyy kollektiivi-
seksi. Schein (1987, 26) puhuu mallista 

”jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään 
ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan”.

Tällaiset perusoletukset ovat yhteisiä yhteisön jäsenille. Ne ovat tiedostamatonta 
tasoa ja määrittävät yhteisön näkemyksen itsestään ja ympäristöstään. Yhteisö-
nä voidaan pitää ryhmää ihmisiä, jotka ovat oppineet työskentelemään yhdessä ja 
kulttuurina yhteisön jäsenille ominaista toimintatapaa–perusoletusten merkityksel-
listämää mallia. Kulttuuri on abstraktia ja yhteisö konkretiaa. Abstraktinen kult-
tuuri konkretisoituu yhteisön profi loitumisen kautta. Kulttuuri ilmenee kirjallisis-
sa määrittelyissä ja yhteisön tuottamissa tuotteissa eli artefakteissa, jotka ilmentävät 
yhteisön kulttuurin vaikutusta tapaan kertoa omaleimaisuudestaan. Kulttuurinen 
dimensio toiminnoissa näyttäytyy tapana tehdä asioita, ja se on yhteisössä kehitet-
ty ja omaksuttu, ei ulkoa annettu. Kulttuuri on kumulatiivista, historiassa tuotet-
tua, ei-näkyvä tapa ajatella, tuntea ja uskoa yhteisölle omaleimaisella tavalla. Kult-
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tuuri on kompleksinen malli, jota luonnehtivat organisaatio sinänsä sekä sisältö ja 
kulttuurilla on sekä eksplisiittinen että implisiittinen ulottuvuus. (Kluckhohn 1962, 
21, 23–25.)

Kulttuuri ohjaa käyttäytymistä osin selkeästi, julkilausuttuna eli eksplisiittisesti. 
Eksplisiittistä ovat ne yhteisön kulttuurille luonteenomaiset piirteet, jotka ryhmä on 
luonut elääkseen ja joita ryhmän jäsen, kulttuurin edustaja osaa kuvailla ulkopuo-
liselle. Kulttuurin puhunta ja artefaktit sisältävät kulttuurissa omaksutut keskeiset 
ja tyypilliset käsitteet, joilla yhteisöä diskurssoidaan. Toisaalta kulttuuri ohjaa toi-
mintoja implisiittisesti eli sanattomasti, tiedostamattomasti tai osittain tiedostetusti, 
hiljaisen tiedon kautta. Kulttuuri on kaikkien niiden tekijöiden summa, joilla yhte-
näistetään käyttäytymistä, sisältäen kielen, tavat, moraalin, uskomukset, arvot ja 
normit. (Kluckhohn 1962, 45–50, 63–73; Schein 1987.) 

Normien ja sääntöjen olemus voi olla regulatiivinen. Normit pakottavat yksi-
lön käyttäytymään sosiaalisessa kanssakäymisessä yhteisten sääntöjen mukaises-
ti tai konstitutiivisia, sääntöjä, joita noudatetaan kommunikaatiossa toisten kanssa 
(Alasuutari 1994, 42). Sevänen (1997, 27) viitaten mm. Giddensiin toteaa arvojen, 
merkitysten ja maailmaan liittyvien uskomusten omaavan konstitutiivisen roolin. 
Saamme nämä ainekset yhteiskunnassa vallitsevasta kulttuurista juuri sosiaalisten 
vuorovaikutustilanteiden kautta. Kulttuuri on siis osa kaikkea inhimillistä toimin-
taa. Kaikkea voidaan ainakin tarkastella kulttuurisesta näkökulmasta, eikä vielä ole 
kysymys kriittisestä kulttuurintutkimuksesta. Normit ovat ihmisyhteisössä vallitse-
via standardiarvostuksia. Kulttuuristandardit puolestaan ovat tiettyyn kulttuuriin 
kasvamisen myötä opittuja käyttäytymismalleja. (Hofstede 1993, 25–27.)

Hofstede (1993, 19–21) määrittelee kulttuurin mielen eli ajatus-, tunne- ja toi-
mintamallien ohjelmoinniksi. Jokaisella yksilöllä on mukanaan opittuja ajattelun, 
tuntemisen ja käyttäytymisen malleja. Vain osa käyttäytymisestämme on Hofste-
den mukaan peräisin tästä ohjelmoinnista. Meillä on perusvalmius poiketa ja toi-
mia uusilla, luovilla tavoilla. Henkisen ohjelmoinnin lähtökohtana on sosiaalinen 
ympäristö, jossa yksilö kasvaa ja hankkii elämänkokemuksiaan alkaen perheestä ja 
laajentuen erilaisien toimintaympäristöjen kautta yhä monitahoisempiin ympäris-
töihin.

Näin kulttuurin olemuksen keskeinen elementti on kokija. Kaikki, minkä koem-
me merkityksellisenä ja mikä tuottaa elämyksiä ja mikä on symbolein ilmaistavissa, 
voidaan määritellä kulttuuriksi kokijalleen (Ahponen 1977). Kulttuurin määritte-
leminen siirtyy täten kokijan subjektiiviseksi oikeudeksi, ja kaiken voi kokea osaksi 
kulttuuria. Jos kulttuurin käsite näin laajenee, menettääkö se merkityksensä mää-
ritellä jotakin eksaktisti ja yhteisesti ymmärrettävästi?
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Hofstede on kuvannut kulttuurin ilmenemismuotoja sipulikuviolla:

Kulttuuri merkityksellistetään symbolien kautta. Eleet, kuvat, esineet ja sanat tun-
nistetaan kulttuuriin kuuluvien piirissä, ja ne ovat kaikkein uloin kuori sipulissa. 
Symbolit ilmentävät yhteisössä omaksuttuja arvoja ja ideologioita. Täten tunteet, 
mielikuvat ja arvostukset tuotetaan ilmiasuun, havainnoitavaan muotoon. Symbo-
lit voidaan jakaa sanallisiin (esim. myytit), toiminnallisiin ja materiaalisiin symbo-
leihin (esim. statussymbolit ja erilaiset tuotteet). Kulttuurissa tuotetuilla tuotteilla 
on aina symbolinomaisia funktioita, kuten mielikuvan rakentaminen ulkopuolisil-
le. Toisaalta symboleja voidaan tarkastella joko välineellisinä tai ilmaisullisina. Vä-
lineelliset symbolit auttavat yhteisöjä selviytymään toiminnastaan ja ilmaisulliset 
liittyvät yhteisön tunnetason tarpeisiin ja osallisuuteen. (Dandridge et al. 1980, 78; 
Hofstede 1993, 25–26; Juuti 1992, 57.) Huomion kiinnittäminen jonkin toimin-
non erityiseen symboliikkaan johtaa Alasuutarin (1994) mielestä tutkimaan rutii-
ninomaisesta arkielämästä poikkeavia, usein kiistanalaisia asioita.

Sankarit ovat olemassa olevia tai edesmenneitä henkilöitä, joita kulttuurissa ar-
vostetaan ja joilla oli ja on annettavanaan kulttuurissa korkealle arvostettuja käyt-
täytymismalleja. Kulttuurin sankari voi olla myös fi ktiivinen. Rituaalit kollektiivi-

Kuvio 1. Kulttuurin kerrokset (Hofstede 1993, 24)

k ä y t ä n n ö tarvot

rituaalit

sankarit

symbolit
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sina toimintoina muodostuvat usein sosiaalisesti välttämättömiksi, vaikkei niillä 
olekaan päämäärän kannalta suurta merkitystä. (Hofstede 1993, 25–26.) Kaikki 
tämä palvelee kulttuurisia käytäntöjä, rakentaa toimintamalleja ja on ulkopuolisen 
havainnoitavissa. 

Geert Hofstede mukaan arvot ovat yleisiä taipumuksia suosia toisia asiantilo-
ja toisten kustannuksella vastakohta-asetelmasta. Arvot luovat kulttuurille syvära-
kenteen ryhmittyen järjestelmiksi ja näyttäytyen maailmankuvana. Ytimessä olevat 
arvot ovat osin tiedostamattomia, kulttuurisessa vuorovaikutuksessa opittuja. Ar-
vot heijastuvat taipumuksina suosia jotakin toisen, muun kustannuksella. Arvoja ei 
voida suoraan havaita, ne voidaan ainoastaan päätellä ihmisten käyttäytymisestä. 
Myös kulttuurin tuotteet heijastavat arvoja. (Hofstede 1993, 25–26.)

Arjessa teemme suunnitelmia, toteutamme valintoja ja annamme perusteluja toi-
miessamme vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Tämä 
edellyttää erotteluja, arvottamista ja rationaalisia mutta myös kuvitteellisia, imagi-
naarisia perusteluja. Bourdieun (1985) habituksen käsite ilmaisee vastakohtaparien  
samanaikaisuutta käyttäytymisessä. Käsite sitoo yhteen rakenteen ja toiminnan 
sekä merkityksen ja funktionaalisuuden. (Sulkunen 1998, 73–75.)

Alasuutari (1994, 33–36) rinnastaa kulttuurin Bourdieun habituksen-käsitteeseen; 
yksilön arkea järjestävään ajatus- ja toimintamalliin. Todellisuus rakentuu sosiaali-
sesti merkitystulkinnoista ja niitä säätelevistä säännöistä. Näin ihmiset orientoitu-
vat arjessa. Todellisuus on olemassa meille merkitysvälitteisesti sen suhteen kautta, 
joka meillä on maailmaan.

Erottelut

Kuvio 2. Habitus–arkea järjestävä ajatus- ja toimintamalli (soveltaen Sulkunen 
1998, 74)

Toiminta

Arvostukset Imaginaarinen

Rakenne

Suhtautuminen aineel-
lisiin olosuhteisiin

Habitus Merkitys

Rationaalinen
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Talcott Parsons (1951) on pohtinut kulttuuria arvojen ja traditioiden heijastu-
mana ja inhimillistä toimintaa sosiaalisen ja kulttuurisen yhteytenä. Analyyseissä 
voimme erottaa sosiaalisen ja kulttuurisen, mutta käytännössä ne kuuluvat oleel-
lisesti inhimilliseen toimintaan. Perittyihin arvoihin ja traditioihin sidottu käsitys 
kulttuurista on liian staattinen nykyisessä dynaamisessa ja kompleksisessa, moni-
naistuvassa todellisuudessa. Seväsen (1997, 26) mukaan yhteiskunnan muutoksen 
ja sen myötä kulttuurin muutoksen taustalla vaikuttavat muun muassa joukko-
viestinnän dynaaminen laajentuminen, informaatioteknologian käytön yleistymi-
nen ja kansallisvaltiollisten yhteiskuntien muuttuminen monikulttuurisempaan ja 
monietnisempään suuntaan. Kulttuurit ovat olennainen tekijä yhteisöjen sosiaali-
sessa järjestyksessä. Toisaalta sosiaalinen elämä on entistä enemmän kulttuurin, 
kulttuurien  värittämää.

4.1.3 Näkökulmia kulttuurin tutkimiseen 

Laaja-alaisuudessaan kulttuurintutkimusta on vaikea hahmottaa yksiselitteisesti ja 
selvärajaisesti. Alasuutarin (1994, 32–34) mukaan kulttuurintutkimus käsitteenä 
on tullut suomalaiseen sosiologiaan englantilaisen Birminghamin koulukunnan vai-
kutuksesta. Siinä kulttuuri ymmärrettiin kollektiivisena subjektiviteettina, yhteis-
kuntaluokan tai yhteisön omaksumana elämäntapana sekä tapana hahmottaa maail-
maa ja tapana kokea se mielekkääksi. Tämä poikkeaa kulttuurikäsityksestä, jossa 
asiat järjestetään hierarkkisesti arvottaen eri tasoille dikotomisesti: korkealle mata-
lalle, ylös tai alas, populaariseksi tai taiteelliseksi.

Kulttuurintutkimuksessa ilmiöitä tarkastellaan näkökulmasta, jossa kulttuurin 
käsitteellä on itsenäinen asema. Kulttuuria voidaan tutkia organisaatioon vaikut-
tavana tekijänä tai toisaalta tarkastella organisaatiota kulttuurina sinänsä. Ensin 
mainitussa kulttuuri nähdään sosiokulttuurisen järjestelmän osana, muutostekijä-
nä ja jälkimmäisessä ajatuksellisena, kulttuuria ymmärtävänä järjestelmänä. Kult-
tuuri nähtynä sosiokulttuurisena järjetelmänä ilmenee käyttäytymisessä ja käyt-
täytymisen seurauksissa. Kulttuuria tutkitaan samanaikaisten tapahtumien kautta. 
(Hofstede 1993, 258–259; Juuti 1992, 19–20.) Funktionaalisessa kulttuurintutki-
muksessa pyritään selittämään kulttuurisen toiminnan ja ihmisten tarpeidentyydy-
tysprosessin välisiä eroja, mukaan lukien niin perustarpeet kuin kulttuurissa synty-
neet tarpeet (Malinowski 1969, 38–39).

Strukturaalis-funktionalisteille kulttuuri on sopeutumismekanismi, jonka avul-
la yhteisössä syntyy sosiaalisen rakenteen kautta jäsentynyt yhteiselämä, mikä säi-
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lyttää elämäntapaa. Kulttuuri on sosiaalista elämää, ja se merkitsee prosessia, jossa 
opitaan muilta ihmisiltä ja yhteisön kulttuurisista tuotoksista. Sosiaalinen rakenne 
on institutionaalisesti kontrolloitujen ihmissuhteiden verkosto ja sosiaalista struk-
tuuria voidaan tarkastella ihmisyhteisössä yhteisön toimintaa havainnoimalla. (Ra-
dcliffe-Brown 1968, 10–11.)

Historiallisesti levittäytyvä ja ekologisesti sopeutuva kulttuurintutkimus tutkivat 
kulttuuria seuraamalla tapahtumia ajallisesta perspektiivistä. Ajatuksellisena järjes-
telmänä kulttuuri ja sosiaalinen järjestelmä nähdään erillisinä mutta vuorovaiku-
tussuhteessa keskenään. Kulttuuri on ihmisten mielissä ja tulosta ihmisten hallitse-
mista yhteisistä merkityssisällöistä ja symboleista. (Hofstede 1993, 258–259; Juuti 
1992, 19–20.)

Antropologiassa kulttuuri nähdään kompleksisena kokonaisuutena, joka sisältää 
tiedon, uskon, taidekäsityksen, moraalin, lait, tavat sekä muut ominaisuudet ja tot-
tumukset, jotka ihminen on hankkinut yhteisön jäsenenä ja joita hän toiminnois-
saan toteuttaa (Kulttuurintutkimus 1994, 9–13). Evolutionistinen kulttuurikäsitys 
määrittelee kulttuurin tehtäväksi ihmiskunnan kulttuurikehityksen yleisten sään-
nönmukaisuuksien osoittamisen, kun taas mentalistinen kulttuurikäsitys tarkaste-
lee kulttuuria kommunikaatiojärjestelmänä, jonka hallitsevat vain yhteisön jäsenet 
(Fornäs 1998; Kulttuurintutkimus 1994, 122–123). 

Tänään kulttuurin tutkimuksen kohteeksi asettuu jälkiteolliseksi nimetty yh-
teiskunta ja postmoderni aikakausi, jossa kansainvälistyminen on tosiasia ja globali-
saatio liikkeessä. Näiden seurauksena eri kulttuurit elävät rintarinnan ja kohtaavat, 
osin sekoittuvatkin toisiinsa. Kansainvälistyminen johtaa mm. siihen, että on yhä 
hankalampi säilyttää uskoa naiivin itsestään selviin todellisuustulkintoihin. Jälki-
teollinen maailma on konkreettisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kansainvälinen 
ja tutkimuksen kohteena monikerroksinen sekä laaja-alainen. (Kulttuurintutkimus 
1994, 48, 68–70.) Kun käsitettä kulttuuri käytetään puhuttaessa rajatusta ilmiöstä, 
kulttuurisen prosessin spatiaaliset aspektit tulevat painotetuiksi. Tietyllä kulttuuril-
la on sisäiset rakenteensa ja ulkoiset rajansa, jotka antavat sille sfäärin, muodon ja 
erottavat sen ympäröivästä. Sfääri on sosiaalisten ja spatiaalisten elementtien kokoel-
ma, jota jokin periaate pitää yhdessä (Fornäs 1998,74).
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4.2 Organisaatio kulttuurisena yhteisönä 

4.2.1 Organisaatiokulttuurin olemus 

Organisaatiokulttuuriin on kiinnitetty huomiota 1960-luvulta alkaen. Tarkastelun 
kohteena oli aluksi yritysilmasto. 1980 ja 1990 -luvuilla yritysten ja organisaatioiden 
kulttuurin tutkimuksesta oli tullut Hofstedea (1993, 257) lainatakseni muoti. Vaik-
ka muoti-ilmiöt tulevat ja menevät, kulttuurista jää pysyvämpiä jälkiä. Käsitteen 
määritteleminen on kirjavaa samoin kuin kulttuurin yleensä. Jokaisella tutkijalla on 
omintakeinen näkökulmansa ja siitä johtuva määritelmänsä.

Toisaalta organisaatiota sinänsä ei ole helppo hahmottaa ajatusrakennelmana yh-
teneväisesti siinä toimivienkaan kesken. Jokaisella on oma käsityksensä organisaa-
tiosta omista tehtävistään ja kokemuksistaan käsin. Määrittelyssä ovat merkittäviä 
organisaation perustehtävä, rakenne ja sisäiset toiminnot. Organisaatiot palvelevat 
ulkoisia tarpeita, joiden kautta organisaatiot ovat sidoksissa asiakkaisiin, yhteistyö-
kumppaneihin ja kilpailijoihin. Ulkoinen kuva organisaatiosta on tärkeä. Tuotteet 
ja palvelut toimivat välittäjinä organisaation ja sen ympäristön kesken. (Lönnqvist 
1994; Hofstede 1993.)

Tässä organisaatiokulttuurilla ymmärretään sitä, että organisaatioon kuuluvil-
la yksilöillä on yhteistoiminnan kannalta riittävän yhtenevä kuva ja/tai selitysmal-
li organisaation tehtävistä ja toiminnasta ja että yksilöt käyttäytyvät, puhuvat ja 
normittavat asioita yhteisen paradigman mukaisesti joko tiedostaen tai tiedostamat-
taan.

Hofstede (1993, 258) on todennut organisaatiokulttuurin voivan olla holistinen 
eli kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Kulttuuri heijastelee organisaa-
tion historiaa, ja se on syntynyt ja säilynyt organisaation muodostaneiden ihmisten 
keskuudessa mahdollisesti jo pitkäänkin. 

Kulttuurisen valmiuden omaksuminen organisaatiossa on sosiokulttuurista op-
pimista. Oppimista tapahtuu kaikessa vuorovaikutuksessa, ja sosiokulttuurisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna viestinnälliset prosessit ovat keskeisiä, niissä saamme 
informaatiota ja sisäistämme valmiuksia. Säljö (2001) vakuuttaa, että sosiokulttuu-
risesta näkökulmasta tarkasteltuna emme voi välttää oppimasta–voimme kuitenkin 
kysyä opimmeko aina oikeita asioita. Vuorovaikutustilanteissa ympäristöä tulkitaan 
meille, ja samalla opimme tarkastelemaan ja kuvaamaan todellisuutta sekä toimi-
maan ympäristössämme tavalla, jonka ympäristö sallii ja johon se kannustaa meitä. 
(Säljö 2000 ja 2001, 35–34.)
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Organisaatiokulttuurin käsite tulee kuitenkin erottaa ilmapiiristä, joka on ku-
vaileva, organisaatioympäristön havaitsemiseen perustuva käsite (Asumalahti 1998 
9; Alvesson 1995). Ruohotie (1978, 80–84) on kiinnittänyt huomion organisaation 
ilmapiiriin eri näkökulmista. Ominaisuuksina määriteltynä ilmapiiri voidaan näh-
dä joukkona ominaisuuksia, jotka kuvaavat organisaatiota ja erottavat sen muista 
organisaatioista, ovat suhteellisen säilyviä ja vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. 
Toiseksi ilmapiiri voidaan todeta organisaation sisäisessä ympäristössä esiintyvänä, 
suhteellisen muuttumattomana kvaliteettina, joka erottaa sen muista organisaatiois-
ta ja rakentuu organisaation jäsenten, erityisesti johdon käyttäytymisestä ja menet-
telytavoista. Organisaation jäsenet havainnoivat ilmapiiriä, ja se tarjoaa pohjan or-
ganisaation tilan tulkinnalle sekä on toimintaa ohjaava voimanlähde. Kolmanneksi 
ilmapiiri on määritelty yksilön havainnoista lähtevänä, jolloin ilmapiiri kuvataan 
persoonalliseksi havainnoksi. Määrittely ei rakennu organisaation tai ryhmän yh-
teisille havainnoille vaan sille, että yksilölle on psykologisesti tärkeää havainnoida 
ympäristöään.

4.2.2 Organisaatiokulttuuri prosessissa 

Organisaatiokulttuurin kehitysvaiheet Schein on jakanut kolmeen vaiheeseen: muo-
dos tumisvaihe, organisaation keski-iän vaihe sekä kypsyys- ja taantumisvaihe. 
Muo toutumisvaiheessa kulttuuri yhdistää ja säilyttää organisaatiota, joka pyrkii 
yhden tyneisyyteen ja jäsentensä sosiaalistamiseen. Keski-iän vaiheessa kulttuurin 
kes keiset tekijät ovat vakiintuneet ja alkaa syntyä osakulttuureita ja yhdentymisaste 
pie nenee. Koulukulttuuritutkimuksissa on tarkasteltu mm. opettajien ja oppilaitten 
osakulttuureja. Kypsyys – taantumisvaihe on kulttuurin muutokselle ja kehittymi-
selle tärkein vaihe. Scheinin mukaan vanha organisaatio ja sen mukana vanha or-
ganisaatiokulttuuri on tällöin mahdollisesti täyttänyt tehtävänsä, eikä toimi enää 
uudessa ja muuttuneessa tilanteessa. Valittavana on joko täyskäännös, jolloin kult-
tuuria muuntamalla voidaan saavuttaa uudelleen muuntumiskyky tai uudelleen or-
ganisoituminen, joka tarkoittaa vanhan hävittämistä uuden kulttuurin synnyttä-
miseksi. (Schein 1987, 290–301; Asumalahti 1998, 9.) Kouluorganisaatiossa pitkät 
työurat ja perinteet voivat Huuskon (1999) mukaan olla vaikeuttamassa täyskään-
nöstä. Uusien ideoiden ja toimintatapojen välittyminen koko organisaation tietoi-
suuteen on kuitenkin edellytys muutokselle. 

Argyris ja Schön (1978) puhuvat organisaatioilla olevan toiminnassaan malleja ja 
toimintateorioita, jotka ohjaavat yhteisössä toimivien käyttäytymistä. Organisoitues-
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saan yhteisön jäsenet luovat tietyt säännöt toiminnalleen, ja näin syntyy toiminta-
malleja, joiden avulla yhteistyö sujuu. Yhteisesti omaksutut normit, toimintastra-
tegiat ja oletukset muodostavat organisaation toimintateorian. Argyrisin mukaan 
toi mintateorioita voi olla kahdenlaisia. Toimintaa ohjaavat teoriat, joita ihmiset väit-
tävät noudattavansa ovat ihanteiden mukaisia. Käyttöteoriat, jotka ovat usein sanat-
tomia kognitiivisia kartastoja, ohjaavat ihmisten todellista toimintaa. Jokainen or-
ganisaation jäsen muodostaa oman mielikuvansa koko organisaation omaksumasta 
käyttöteoriasta ja pyrkii noudattamaan sitä. Toimintaa ohjaavat arvot ja päämää-
rät. Toiminnan avulla yksilö pyrkii saavuttamaan päämääriään. Toiminta voi tuot-
taa haluttuja tai ei-haluttuja seurauksia. Kun seuraukset ovat halutun kaltaisia saa 
käyttöteoria vahvistusta, muutoin pyritään käyttöteoriaa korjaamaan. (Argyris & 
Schön 1978, 11–14.)

Menestyvät organisaatiot uudistuvat muuttuvassa kontekstissa ja organisaatioi-
den toimijoilta edellytetään sitoutumista yhteisöön. Uudenlaisten ajattelumallien 
ja toimintatapojen omaksuminen edellyttää muutosta, tietoista toimintaa muuttaa 

kulttuuri

kulttuurin muutos tapahtuu on olemassa ulkoisia voimia, jotka 
mahdollistavat muutoksen

toimintasuunnitelmien mukaisia in-
terventioita toteutetaan

sisäiset voimat sallivat muutoksen

muutosstrategia otetaan käyttöön 
toiminnassa ja tehdään toiminta-
suunnitelmia muutoksen stabilisoi-
miseksi

esiintyy ulkoisia tai sisäisiä paineita

visioista muodostetaan muutosstra-
tegia

Kuvio 3. Yrityksen kulttuurin muutos (Frost et al.1985, 182)

jotka johtavat pyrkimykseen 
visioida uutta kulttuuria

esiintyy muutoksen käynnistäviä ta-
pahtumia
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toimintakulttuuria siten, että organisaatiosta tulee uutta oppiva, innovatiivinen ja 
muuttuviin olosuhteisiin sopeutuva. Sosiologiassa sitoutumisella ymmärretään yh-
teisön–organisaation päämäärien ja yhteisössä omaksuttujen toimintatapojen hy-
väksymistä ja sisäistämistä. Edellytyksenä muutokselle organisaation toimijoiden 
on tunnistettava nykyisen kulttuurin ominaispiirteet ja sitouduttava muutokseen. 
(Juuti 1992, 9–13; Kasvio 1997, 131–134; Terve työyhteisö 1994, 154–158.) 

Organisaatiokulttuurin muutos voidaan nähdä joko manipulatiivisena tai evolu-
tiivisena. Edellinen pyrkii muutokseen tietoisten suorien tai epäsuorien muutos-
toimenpiteiden avulla ja jälkimmäinen tapahtuu sosiaalisessa yhteisössä tiedosta-
mattomana. Organisaatiokulttuurin muutosprosessia kuvaa seuraava kehä, jossa 
kult tuurin muutos on kuvattu inkrementalistisena, pienten askelten kehityksenä.

Organisaation kehittämisnäkemysten yhteys johtamistapaan on ilmeinen. Mat-
kalla taylorilaisesta toimintajakoisesta, hierarkkisesta organisaatiosta oppivaan or-
ganisaatioon on liikuttu johtajuudessa niin, että yksilöiden kyvykkyys on saatu 
palvelemaan organisaation tasolla. Kehityksen kuluessa 1900-luvulla on puhuttu 
tulosjohtamisesta, laatujohtamisesta sekä prosessijohtamisesta. Yhtenevänä tavoit-
teena on ollut organisaation kyvykkyyden kehittäminen. (Sarala & Sarala 1998.)

Organisaatiokulttuurin tutkimuksessa erotetaan erilaisia tutkimuksellisia viite-
kehyksiä ja niihin liittyviä paradigmoja. Integraatio-paradigma keskittää tarkaste-
lun yhteisöä koossapitäviin kulttuurisiin tekijöihin. Organisaatio nähdään suljet-
tuna systeeminä ja kulttuuri osana sitä. Kulttuurin ilmentymät, kuten arvot ovat 
yhdenmukaisia virallisten toimintatapojen ja epävirallistenkin normien ja symbolien  
kanssa. Organisaatiossa vallitsee konsensus organisaatiokulttuurin ilmentymien tul-
kinnasta. Differentaatio-paradigma keskittää tarkastelun ilmiön sisällä vaikuttaviin 
ristiriitaisuuksiin, konfl iktin mahdollisuuteen, yhteisen näkemyksen puuttumiseen 
ja vallitseviin alakulttuureihin. Yhteisö nähdään avoimena, erilaisia näkemyksiä ja 
arvoja sisältävänä kulttuurina. Fragmentaatio-paradigmaa käytettäessä hyväksy-
tään moniselitteisyys, kulttuurinen epäselvyys ja monimerkityksisyys. Hyväksy-
tään, että kulttuurissa toimivilla ihmisillä voi olla sekä samansuuntaisia että poik-
keavia näkemyksiä ja mielipiteitä ja heidän arvonsa sekä asenteensa ovat jatkuvassa 
muutoksessa. Fragmentaatio-paradigmassa mielenkiinto kohdistetaan alakulttuu-
reihin. (Huusko 1999, 14–15; Kekäle 1993.)

Organisaatiokulttuuria voidaan edelleen tutkia eri tasoilla, kulttuurin syvära-
kennetta ilmentäen. Näkyvällä tasolla ovat artefaktit ja muut luomukset: tekniik-
ka, taide ja näkyvä toiminta. Pinnan alla, lähellä tietoisuutta olevassa osassa ovat 
arvot, joita koetellaan suhteessa ympäristöön ja sosiaalisessa yhteisyydessä sekä tie-
dostamattomat perusoletukset, joita pidetään itsestään selvyyksinä kuten toimin-
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nan luonne ja ihmissuhteet. (Schein 1987; Lönnqvist 1994.) Seuraavassa on kuvattu 
jäävuorivertauksella organisaatiota kulttuurisena järjestelmänä.

Organisaation tiedostavassa kehittämisessä voidaan puuttua joko näkyvään osaan 
rakenneajattelun keinoin ns. teknostrukturaalisen lähestymistavan kautta tai piilos-
sa olevaan prosessiajattelua edustavan inhimillisprosessuaalisen lähestymistavan kei-
noin tai kokonaisvaltaisesti molempiin. Rakenneajattelulla haetaan vastausta kysy-
mykseen, mitä on kehitettävä ja mitä pitää muuttaa, jotta haluttuun tavoitteeseen 
päästää. Prosessiajattelua hallitsee kysymys siitä, miten ihmiset saadaan tekemään 
muutos ja miten siihen sitoudutaan ja opitaan hallitsemaan muutosta. Rakenneajat-
telussa organisaatiota käsitellään monimutkaisena järjestelmänä, prosessiajattelussa 
kulttuuriorganisaationa. Keskeiset kehittämisen kohteet ovat rakenneajattelussa vi-
rallisen organisaation näkyviä osia: toimintoja, työnjakoa, järjestelmiä, henkilöstön 
ammatillisia kvalifi kaatioita, kun taas prosessiajattelussa kehittäminen kohdistetaan 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, arvoihin, asenteisiin, ongelmanratkaisutaitoihin ja 
muutosedellytysten luomiseen. (Lönnqvist 1994.)

Kuvio 4. Organisaatio kulttuurijärjestelmänä ja kehittämistoiminnan vaihtoehdot (so-
veltaen Lönnqvistiä 1994)

NÄKYVÄ TASO: antautuu ulkopuolisen 
välittömälle tarkastelulle
• tavoitteet
• teknologia
• rakenteet
• toimintamallit ja -periaatteet
• vuorovaikutus
• tuotteet ja palvelut
• resurssit
• kehittämissuunnitelmat

                                       PIILOSSA OLEVA
                    • uskomukset, asenteet
            • tunteet, arvot, normit
• tulkinnat ja havainnot
• hiljainen tietämys

kehittäminen
rakenneajattelua

kehittäminen
prosessiajattelua
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4.3 Yhteisön profilointi

Profi loinnilla ymmärretään tässä yhteisön mielikuvakytkentöjen – fasettien pitkä-
jän teistä, tietoista rakentamista ja saattamista ulkopuolisen tulkittavaksi (Åberg 
1996). Jokaisen yhteisön jäsenen tulisi viestiä tavoiteprofi ilissa ilmaistuja perusasioi-
ta. Nämä perusasiat ovat Åbergin mukaan laaja-alaisia ja viestivät yhteisön olemuk-
ses ta, tavoitteista ja kulttuurista. Åberg on tarkastellut profi lointia yhteisöviestinnän 
osa tekijänä aikaisemmin 1980-luvulla esillä olleen yrityskuvakäsitteen seuraajana. 
Pro fi loinnin tavoitteena on viestiä yhteisöstä niin, että muodostunut mielikuva yhtei-
söstä vastaa haluttua kuvaa ja lisää luottamusta yhteisöön. Profi lointi eroaa Åbergin 
mukaan markkinoinnista siinä, että profi lointi ei ole kampanjanomaista vaan jatku-
vaa. Tavoitteena ei ole myynnin välitön lisääminen vaan mielikuviin vaikuttaminen 
pitkällä tähtäyksellä. (Åberg 1996, 70–72.) Profi loinnin ohella voitaisiin toisaalta 
tarkastella imagon ja maineen rakentumista. 

Organisaation toimintakulttuurin tuottamat merkit = symbolit ovat ulkoapäin 
havainnoitavissa, ja ne rakenteistavat organisaation profi ilia. Ne ovat joko tiedos-
tettuina rakennettuja tai tiedostamattomia; sanoja, eleitä, kuvia tai esineitä, joil-
la on organisaation kannalta tietty merkitys. Uusia symboleja tuotetaan jatkuvasti 
ja vanhat poistuvat. Varsinaisen merkityksen tunnistavat vain organisaation sisäl-
lä olevat tai siihen hyvin perehtyneet. Yhteisön profi ili rakentuu olemassa olevassa 
organisaatiokulttuurissa ja toteutuu muutoksessa uudenlaisena määrittelynä, vaik-
kakaan toimintojen uudelleen strukturointi ei Fullanin (1994) mukaan ole vielä 
uudelleen kulturoitumista. Muodollisten rakenteiden vaihtaminen ei merkitse vä-
littömästi kulttuuristen vahvuustekijöiden uudelleen kehittymistä ja muutosta. Ta-
voitteet suuntaavat tulevaisuuteen ja ovat viestittyinä vahva profi ilitekijä. Åberg 
näkee tavoitteiden viestimisen organisaatiokulttuuria rakentavana ja määrätietoi-
sesti profi loivana toimintana. Kansainvälistyminen tavoitteissa esiintyy positiivi-
sena profi ilitekijänä. Yhteisön profi ilin tutkimiseksi voidaan edelleen tarkastella 
tuote/palveluprofi ilin rakentumista ja toisaalta yhteisöprofi ilin rakentumista, yhtei-
sökuvaa. Åberg on kehittänyt viestintätutkimuksellisen profi lointimatriisin, jonka 
avulla voidaan tarkastella kahta ulottuvuutta: ajallista ja sisällöllistä. Sisältötekijöi-
nä Åberg erottaa organisaation tavan toimia, johtajuuden ja palvelut. Ajallinen pai-
nopiste on joko menneisyys, nykyisyys tai tulevaisuus tai niiden yhteinen vaikutus. 
(Fullan 1994; Hofstede 1993; Åberg 1996.)
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Matriisia voidaan käyttää etsittäessä konkreettisia aiheita uudelleenprofi loinnissa 
hyödynnettäväksi. Voidaan pohtia, mitä mainitsemisen arvoista tavassamme orga-
nisoitua on ollut, on ja tulee olemaan, esim. kansainvälinen verkostoituminen. Löy-
tyykö mahdollisesti persoonallisuuksia, joiden ansioita tai karismaa voidaan käyttää 
profi lointitekijänä, esimerkiksi menneet arvostetut johtajat? Mitä tulisi kertoa tuot-
teista: sisältyykö niihin ajankohtaisia ”markkinajohtajia” tai innovatiivista mennei-
syyttä, esimerkiksi olimme ensimmäisenä kehittämässä kansainvälisiä verkostoja. 
Profi lointi nähdään ydinosaamisen toteutumana, jolloin pohditaan, missä asioissa 
yhteisön osaaminen on parhaimmillaan ja miten voidaan kehittyä johdonmukaises-
ti parempaan (Sarala & Sarala 1998, 29–30).

Aina tarkasteltaessa yhteisön osaamista ja palvelujen onnistuneisuutta on havain-
not suhteutettava vallitseviin arvoihin, yhteisön ja yksilöiden tarpeisiin, asetettui-
hin tavoitteisiin ja vallitseviin resursseihin. Profi lointi tuottaa profi ilin, jota voidaan 
tehdä tunnetuksi yhteisön sisällä, sitouttaa toimintakulttuuriin kuin myös tarjota 
ulkopuolelle sidosryhmien, asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen suuntaan, tulla 
tunnetuksi ja hyväksytyksi. Profi loitumisen yksi ulottuvuus moniarvoisessa yhteis-
kunnassa on kysymys legitimiteetistä ja toiminnan legaalisuudesta. Profi loituminen 
on keino hankkia legitimiteettiä toimintaympäristössä. 

Yhteiskunnalliset haasteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti varsinaisen koulujär-
jestelmän ulkopuolella toimivien vapaan sivistystyön instituutioiden profi ileihin. 
Vapaan sivistystyön organisaatiot, mukaan lukien kansanopistot, ovat vuosisataisen 
toimintansa aikana yhteisesti ja eriytyen pyrkineet profi loitumaan niin, että ne voi-
sivat tulla koetuksi tarpeellisina ja hyväksyttyinä yksilöiden ja yhteiskunnan tasoilla 

Taulukko 2. Profi lointimatriisi mukaillen Åbergia (Åberg 1996, 84)

sisällön painopiste ajallinen painopiste

mennyt  nykyisyys tulevaisuus

organisaatio, tapa toi-
mia

entiset kultaiset ajat 
– läsnä oleva historia 

nykyiset hyvät ajat
– turvallinen hyväksi-
koettu tapa

”tulevaisuus on mei-
dän, menestys” oppi-
minen, alttius muu-
tokseen

johtajuus ”entiset patruunat”
– organisaation hier-
arkkinen toimintajakoi-
suus

nykyiset veturit
– tulosjohtaminen

tulevat tähdet 
– innovatiivinen oppi-
va organisaatio

palvelut perinteinen tuote 
– alkuperäisen perus-
tamistavoitteen mu-
kainen

nykyiset markkinajoh-
tajat 
– muutoksen tuotta-
ma haaste

”tulevat tähdet” 
– tulevaisuuden inno-
vaatiotuote
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ja saavuttamaan legitimiteettiä toiminnalleen toimintaedellytystensä turvaamiseksi. 
Toimimalla monilla tahoilla ja tasoilla myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, 
korostamalla yksilön vastuuta ja kansalaisaktiivisuutta on pyritty vastaamaan haas-
teisiin. Toimintaympäristö on muutoksellaan haastanut vapaan sivistystyön insti-
tuutiota nostamalla esiin seuraavaa:

– hyvinvointiyhteiskunnan kokonaisvaltainen kehittyminen
– työelämän muutokset
– tasa-arvopolitiikka
– peruskoulutustason kohoaminen
– käsitys ihmisestä oppijana
– elinikäinen oppiminen
– yksilöllisen vastuun ja elämänhallinnan korostuminen
– kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen
– demokratian ja sananvapauden toteuttaminen
– kansalaisaktiivisuus 
– paikallisuuden ja alueellisuuden korostuminen
– monikulttuurisuuden lisääntyminen
– informaatioteknologian mahdollisuuksien käyttöönotto
– osallisuus kansainvälisessä vuorovaikutuksessa: YK:ssa, UNESCO:ssa, OECD:ssä, 

EU:ssa, pohjoismaisen perinteen ja yhteistyön piirissä, osallisuudessa aatteellisissa 
järjestöissä, solidaarisuusliikkeessä ja ekumeniassa.

Yhteisön profi loinnissa on erotettavissa kaksi tapaa. Profi lointi on joko yksi tiedoste-
tuista johtamisstrategian menetelmistä, jonka kautta luodaan mielikuvaa organisaa-
tiosta ja sen tuotteista, palveluista, tai tiedostamaton mielikuvakartasto. Ympäristön 
muutostekijät voidaan kokea haasteina tai paineina. Paineen aiheuttajaa ei aina tie-
dosteta; haaste tunnistetaan ja ryhdytään toimintaan tietoisesti. Tunnistettava pro-
fi loituminen on yhteisössä vallitsevan toimintakulttuurin ilmentymä, toisaalta sen 
instrumentti.

Markkinat pakottavat profi loitumaan. Erottautuminen ja poikkeavuus luovat 
parhaimmillaan positiivista latausta profi iliin ja korkean statuksen. Raivola (2000, 
26) on maininnut maineen ja statuksen ohella koulutusorganisaation erottautumis-
tekijöinä: poikkeavan tavan organisoitua esimerkiksi ajankäytön suhteen, erilaiset 
ohjelmat esimerkiksi monitieteellisyys ja nopea reaktiovalmius, innovatiiviset opis-
keluprosessit, oikein ja tarkasti valitun asiakas- ja konstituenttisegmentin (markki-
narako), yhteistyösuhteet kuten kansainväliset partnerit sekä laitoksen ilmapiirin.
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5 OPPILAITOKSEN TOIMINTAKULTTUURI

5.1 Toimintakulttuurin rakentuminen ja muutos 

Tässä tutkimuksessa kulttuurin tarkastelu rajautuu yhteisön – koulun, oppi-
laitoksen tasolle, meso- ja mikrotasojen rajapinnalle, kansanopiston toimin-
takulttuuriin. Määrittelen toimintakulttuurin organisaatiossa vaikuttaviksi 

kulttuurisiksi tekijöiksi, joista rakentuu yhteistoiminnan kannalta riittävän yhtene-
vä toimintamalli, jota yhteisössä toimivat toteuttavat käytännössä ja jota pyritään 
jatkuvasti siirtämään edelleen yhteisöön tuleville uusille toimijoille. Toimintakult-
tuuri heijastuu ulospäin tuotosten ja toimintojen kautta. (Vrt. Huusko 1999; Kluck-
hohn 1962.)

Rinnastan toimintakulttuurikäsitteen (cultural practices of school) koulukult-
tuurikäsitteeseen (school culture, skolkultur, culture of teaching). Koulu kulttuuri-
sena yhteisönä on tullut tarkasteluun 1970-luvulla, jolloin amerikkalainen Seymour 
B. Sarason kirjoitti laajan esityksen koulun kulttuurista ja sen muutoksesta (Sarason 
1996). Koulukulttuuria on sittemmin tarkasteltu antropologisen näkökulman ohel-
la etnografi sessa kirjallisuudessa ja eri kulttuuritutkimuksen perinteiden kautta, ku-
ten symbolisen interaktionismin perinteestä. Antropologit määrittelevät kulttuurin, 
kuten edellä on mainittu, ryhmän omaksumaksi tiedoksi, vallitseviksi uskomuk-
siksi, arvoiksi, tottumuksiksi, moraaliksi, rituaaleiksi, kieleksi jne. eli kaikeksi mikä 
kertoo yhteisön elintavasta. Etnografi assa koulukulttuurikäsitteen avulla analysoi-
daan, kokonaisvaltaisesti koulun toimintatapoja. Koulukulttuuria tarkasteltaessa on 
erotettu useita osakulttuureita: opettajakulttuuri, opetuskulttuuri, oppilaskulttuuri, 
joille jokaiselle on määritelty omat erityispiirteensä. (Sahlberg 1998, 125–129.) 

Toimintakulttuuri on kullekin yhteisölle omaleimaista. Oppilaitos toimii suh-
teessa tavoitteisiin, johtajuuteen, rakenteeseen, ihmissuhteisiin, työmenetelmiin, 
ympä ristöön ja toimintakulttuuriin. Oppilaitoksen toiminnallisella elinkaarella 
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ajan kuluessa muodostuu tiettyjä tapoja ja normeja, jotka sisäistyvät oppilaitoksen 
kult tuuriksi ja ovat havainnoitavissa. (Helakorpi 1995, 120; Hämäläinen & Sava 
1989.) Piilokulttuurien olemus jää usein tarkastelujen ulkopuolelle näkymättömä-
nä vaikkakin vaikuttavana. Samoin on vaikea saada esille, miten toimintakulttuu-
rissa vaikuttaa hiljainen kulttuuritieto, joka ylläpitää käyttäytymismalleja ilman, 
että se tulee koodatuksi ja näkyväksi. Parhaimmillaan toimintakulttuuri on yhtei-
sön työtä ja jäseniä tukeva ja turvallisuutta antava tekijä. Vaikka toimintakulttuu-
ri on suhteellisen pysyvä, ja sille on ominaista jonkinasteinen jatkuvuus ja ennustet-
tavuus, on se alati muutoksessa. Toisaalta toimintakulttuuri voi estää luovuuden ja 
toimia muutoksen ja kehityksen jarruna. 

Toimintakulttuurin laadullisen kehittämisen ehtona on oppimisympäristön uu-
delleen konstruointi. Toimintakulttuurin kehittämistarpeen tiedostaminen johdat-
taa oppilaitoksen instituutiona ja sen toimijat haasteen eteen. Haasteen tiedostami-
nen tuottaa tehtävän, jota organisaatio omalla toiminnallaan pyrkii suorittamaan. 

Puhuttaessa oppilaitoksista organisaatioina on tarkasteltu oppivaa organisaatio-
ta. Verrattaessa oppivan organisaation määrittelyjä korostuvat organisaation omi-
naisuuksina valmius muutokseen, organisaatioon kuuluvien yksilöiden osallistumi-
nen innovatiiviseen yhteistyöhön sekä tehtävien delegointi ja näitä toimintatapoja 
edistävä johtamistapa. Oppivan organisaation toimintakulttuurissa on taustalla aina 
tietoinen pyrkimys edistää jäsenten osaamista. Monialaisuuden hyödyntäminen ja 
itseohjautuvuus ovat oppimisessa keskeisiä periaatteita. (Sarala & Sarala 1998, 41 
53–54.)

Argyris erottaa yksivaiheisen ja kaksivaiheisen oppimisen organisaatiossa. Yksi-
vaiheisessa oppimisprosessissa organisaation jäsenet pyrkivät reagoimaan muutok-
siin etsimällä virheitä, joita voidaan korjata, jotta voitaisiin säilyttää omaksuttu 
toimintateoria. Kaksivaiheiselle oppimiselle on tyypillistä, että organisaatio pyrkii 
kehittämään toimintaansa niin, että ilmenneet ongelmat ratkaistaan asettamalla ar-
vot ja normit uuteen järjestykseen ja muuttamalla toimintaa ohjaavia oletuksia uu-
sien strategioiden hahmottamiseksi. (Argyris & Schön 1978, 18–24; Fullan 1994.) 
(Vrt. ed. esitetyt kulttuurin kehittämisen rakenne- ja prosessiajattelumallit.) Orga-
nisaation oppiessa voidaan todeta paitsi virheiden havaitsemista myös tehokkuuden 
paranemista, uusien asioiden toteutumista, vanhojen ärsykkeiden tuottavan uusia 
reaktioita, ennakointia ja tulevaisuussuuntautuneisuutta, yksilöiden osaamisen al-
kavan palvella organisaatiota, ja jokainen teko nähdään edelleen uuden oppimisen 
perustana.

Oppiminen uudistaa toimintakulttuuria ja toisaalta toimintakulttuurin on olta-
va salliva, jotta oppimista voi tapahtua. Näin toimintakulttuurin on mahdollista ra-
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kentua ainakin osaksi uudelleen. Sarason (1996) on todennut, että todellisen muu-
toksen aikaansaamiseksi on muutos saatava aikaan sekä koulun organisaatiossa että 
myös niissä toimintatavoissa, joita koulussa toimivat ihmiset toteuttavat työssään, 
siis toimintakulttuurissa.

Schein (1987) on esitellyt kolme teoriaa kulttuurin muodostumisen teoreettisik-
si tarkastelunäkökulmaksi: sosiodynaamisen teorian, johtajuusteorian ja oppimis-
teorian. Sosiodynaamisella teorialla selitetään ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä 
ja emotionaalisia ilmiöitä sekä sitä, miksi joukko ihmisiä jakaa yhteisen näkemyk-
sen ongelmasta ja kehittää yhteisen jaetun ratkaisun. Jakamisen dynamiikan ohel-
la voidaan tarkastella ryhmään liittymisen ja kiinnittymisen ilmenemistä. Tästä 
näkökulmasta voidaan selittää yhteisön toimintakulttuurissa koettua emotionaali-
suutta, yhteisiksi koettuja toimintoja ja kokemuksia. Johtajuusteorioiden avulla tar-
kastellaan johtajan ja ryhmän suhteita sekä johtajan persoonallisuuden ja johtamis-
tyylin vaikutusta ryhmässä. Schein näkee johtajuuden ainutlaatuisena tehtävänä, 
hallinnon ja liikkeenjohdollisen toiminnan vastapainona olevan toimintakulttuurin 
luomisen ja kehittämisen. Oppimisteoreettinen tarkastelu kohdistuu ryhmien kog-
nitioiden, tunteiden ja käyttäytymismuotojen oppimiseen. Toimintakulttuurin sa-
notaan olevan opittua, ja näin sitä voidaan ymmärtää kehityksen ja oppimisteorian 
kautta. Tässä yhteydessä joudutaan tarkastelemaan ongelmanratkaisua ja ahdistuk-
sen välttämistä. Scheinin mielestä yleisesti kulttuurin oppimisen paradoksina on se, 
että kun kulttuuri vähentää yhden tyyppistä ahdistusta, se usein lisää toista. Kult-
tuuri rakentuu ongelmanratkaisun myötä. Kokemusten kautta oppien kehittyy jaet-
tu tietämys ja yhteisön yhteinen kyvykkyys. (Schein 1987, 161, 162, 185–187.)

Gunnar Berg (2000, 12–13) määrittelee koulun toimintakulttuurin (skolkultur) 
abstraktiksi, kohtalaisen pysyväksi ilmiöksi, josta voimme vallitsevilta osin saada 
tietoja koulua koskevista asiakirjoista. Toimintakulttuuri voi varioida saman koulun 
sisäisesti ja luonnollisesti koulujen kesken. Koulun eri henkilöstöryhmät voivat vai-
kuttaa omilla traditioillaan ja toimintatavoillaan koulun kulttuuriin, mutta erityises-
ti koulun toimintakulttuuriin ovat vaikuttamassa opettajat. Vaikka koulussa olisikin 
monia vaikuttavia osakulttuureita, voidaan Bergin mukaan yleensä hahmottaa joita-
kin dominoivina vaikuttavia kulttuuritekijöitä. Bergin tutkimuksissa koulun kult-
tuuria on ennen kaikkea analysoitu koulun kehittämisen näkökulmasta.

Berg on tarkastellut koulun muutosta organisaation hallintomallin muutoksen 
kehyksessä. Hän näkee organisaation sisällön ja muodon suhteena. Sisällön muo-
dostavat organisaation tehtävät sekä varsinainen toiminta ja muodon hallinnolli-
set rutiinit, päätöksenteko, informaatiovirrat ja organisaatiomalli. Näiden mukaan 
Berg on luokitellut hallintomallit horisontaalisen ja vertikaalisen akselin muodosta-
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malla ristimallilla. Horisontaalisella akselilla tarkastellaan organisaation sisällöllistä 
tehtävään orientoitumista ja vertikaalisella akselilla sitä, miten organisaatio suorit-
taa tehtävänsä, siis toiminnan muotoja. Horisontaalisen akselin ääripäinä Bergil-
lä ovat markkinaorientoituneisuuden käsite ja säätely(orientoituneisuus), vastaavas-
ti vertikaalisella akselilla toiminnan muotojen keskittyneisyys tai hajautuneisuus. 
Mallin avulla voidaan luokitella organisaatioita staattisiin ja dynaamisiin. (Berg 
2000, 16–17.) 

Näin on muodostunut neljä organisaatiotyyppiä (Berg 2000, 21–25)

1. markkinaorientoitunut keskitetty organisaatio: operatiivinen ja strateginen päätök-
senteko on keskitetty organisaation hierarkkiselle huipulle, kommunikaatio noudat-
taa virkatiemenettelyä, hallintoa voidaan luonnehtia tuotantokeskeiseksi (produkti-
onsstyrning). Johtamistapa on patriarkaalinen (patriarken).

2. markkinaorientoitunut hajautettu organisaatio on mukautunut markkinoiden tur-
bulenttisuuteen, ympäristön nopeaan muutokseen, asiakkaiden tarpeisiin vastaami-
seen. Organisaatio on joustava ja päätöksenteko on hajautettu koko rakenteeseen, 
hallinto on asiakaskeskeinen (kundsstyrning). Johtamistapa on hallintokeskeinen, 
virkamiesmäinen (förvaltaren/administratören).

3. säädelty keskitetty organisaatio: malli ei toimi markkinatilanteessa. Hallinto on 
säätelykeskeinen, stabiili ja alistettu tehtävän antajalleen (regelstyrning). Johtamis-
tapa on strateginen (entreprenören/strategen).

4. säädelty hajautettu organisaatio: noudattaa tehtävän asettelussa toimeksiantajaansa 
ei markkinoita, toiminnan tavoitteet ovat ennemminkin moninaiset kuin yksipuoli-
set. Organisaatio sallii ammattiosaajien omia suhteellisen itsenäisiä toimintoja, kun-
han ne pysyvät tietyissä rajoissa. Hallintoa ylläpidetään ohjeistuksella (ramregelori-
enterat). Johtamistapa on professionaalinen (professionelle).

Koulun toimintakulttuuria voidaan tarkastella edelleen vuorovaikutuskulttuurina. 
Vuorovaikutuksessa mukana olevien toimijoiden (opettajien, oppijoiden, henkilö-
kunnan, hallinnon, ympäristön sidosryhmien) keskuudessa vaikuttaa useita osa-
kulttuureja, joiden tulee kommunikoida keskenään. Näiden osakulttuurien yhteis-
toiminnallinen vuorovaikutus on ehtona oppilaitoksen toimintakulttuurille. Fullan 
(1994, 71) on esittänyt, että koulu ei nykyisellään ole oppimisorganisaatio, jos kou-
lun muutokset tapahtuvat epäsäännöllisinä muutosaaltoina, lyhytkestoisina pro-
jekteina ja uudistusyrityksinä. Fullan näkee koulun muutokseen ja kehittymiseen 
vaikuttavana tärkeänä tekijänä yhteydet ympäröivään oppimisen yhteiskuntaan. 
Dynaamisen muutosprosessin perustana on käyttäytyminen, joka perustuu kykyyn 
toimia vastakohtaisuuksien kanssa; edistää muutosta ja sallia omaehtoinen kehitty-
minen sekä sietää muutosvastarintaa. 
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Sisällön ja muodon ohella on hahmotettava yhteisön ilmapiiriä ja muita kult-
tuuritekijöitä. Ilmapiiri, ethos, ilmentää oppilaitoksen persoonallista ja sosiaalista 
kehittyneisyyttä ja esiintyy läpitunkevana yhteisössä. Ilmapiiri rakentuu yhteisön 
normistolle ja jaetulle kulttuurikäsitykselle, jotka määräävät oppilaitoksen toimin-
takaavoja ja elämäntyyliä, jota toteutetaan vuorovaikutussuhteessa. Toimintakult-
tuuri muovautuu ja uusiutuu jatkuvasti tässä vuorovaikutuksessa. Aaltio-Marjoso-
la on kuvannut kulttuurin muutosta hioutumisprosessina, jossa syntyy kollektiivista 
tietoisuutta. (Aaltio-Marjosola 1992, 27–29; Huusko 1999, 31.)

Toimintakulttuurissa kuten kulttuurissa yleensä ilmenevät arvot, uskomukset, 
myytit, odotukset, normit sekä roolit. Erilaiset seremoniat sekä rituaalit ohjailevat ja 
säätelevät toimintaa sekä tiedostettuna että tiedostamattomana. Toimintakulttuu-
rin uudistamisessa ja toimijoiden ammatillisessa kehittymisessä keskeisenä tavoit-
teena on itsenäisesti ja yksin toimimisen ohella kokonaisvaltaiseen yhteistoiminnal-
lisuuteen ja yhteistyöhön kasvaminen. Muutosta tukevia tekijöitä ovat 1) yhteistyö 
päätöksenteossa, lähtökohtana avoin keskustelu, jokaisen asiantuntijuus ja erityis-
osaamisen huomioiminen, 2) tutkimustulosten hyödyntäminen, 3) paikallisen ja 
oppilaitosta koskevan tiedon kerääminen, 4) opetussuunnitelman kehittäminen ja 
5) opetuksen pedagoginen kehittäminen. (Kääriäinen et al. 1997, 241–242.)

Yksilötasolla omaksutut arvot, käsitykset siitä, mikä on jotakin toista arvok-
kaampaa, tavoittelemisen arvoista, koostaa yhteisön toimintakulttuuria. Prosessi on 
usein hiljainen ja tiedostamaton, ja sitä on vaikea ilmaista sanallisesti. Hiljaisilla, 
taustalla vaikuttavilla arvoilla ja maailmankuvalla on kuitenkin huomattava vaiku-
tus. Ne ohjaavat arjen päätöksentekoa, johtamista, vuorovaikutusta ja heijastuvat il-
mapiirissä, motivaatiossa ja käytännön toimintaa toteuttavissa valinnoissa.

Hargreaves (1994) on erottanut viisi erilaista koulukulttuurin muotoa: yhteis-
toiminnallisen kulttuurin (collaborative culture), pakollisen kollegiaalisuuden kult-
tuurin (contrived collegiality), pirstaleisen yksilöllisyyden kulttuurin (fragmented 
individualism), klikkiytyneen kulttuurin (balkanization) ja liikkuvan mosaiikki-
kulttuurin (the moving mosaic). (Hargreaves 1994, 165–166, 238; Huusko 1999 
35–36 suomenkieliset nimet.) 

Toimintakulttuuri heijastuu yhteisössä tuotetuissa kirjallisissa ja ei-kirjallisissa 
tavoiteilmaisuissa ja muissa tuotoksissa sekä tavoitteisiin pyrkimiseen käytettävässä 
strategiassa. Toimintakulttuurin muutos lähtee yhteisön sisältä ulkoisen tai sisäisen 
kritiikin huomioimisen kautta. (Kohonen & Leppilammi 1994, 61, 260.) 
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Toimintakulttuurin kehittäminen ja muutos edellyttävät toimintakulttuurin tutki-
musta ja tulosten tiedostamista. On tunnistettava keskeiset toimintaan vaikuttavat 
tekijät ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ollaanko kehittämässä ra-
kenteita vai rooleja, valtasuhteita vai arvoperustaa? Rakenteiden ja muiden kulttuu-
risten tekijöiden suhde on vastavuoroinen mutta monimutkainen. Rakenteet ohjaa-
vat kulttuuria kokonaisuutena ja päinvastoin. Rakenteiden näkyvyydestä johtuen 
koulun muutos kohdistuu usein niihin. Olettamus rakenteiden muutoksen vaiku-
tuksista kulttuurin syvärakenteisiin on yleisesti ajateltu liian lineaariseksi. Toimin-
takulttuurin kehittämiseksi voidaan soveltaa systeemiajattelua, johon kuuluu sirku-
laarisen kausaalisuuden olettamus. Tässä ajattelussa palaute ymmärretään yleistä 
laajemmin kaikenlaisena vastavuoroisuutena. Jokainen vaikutus on sekä syy että 
seuraus. Monipuolisella vastavuoroisuudella on mahdollisuus tukea koulun yhteis-
toiminnallista kulttuuria ja sen kehittymistä. Rakennemuutoksen ohjaus on usein 
ulkopuolista. Toimintakulttuurin todellisen muutoksen tulisi perustua koulun si-
säiseen aktiivisuuteen, dynaamisuuteen ja kontrolliin, ja toimintakulttuurin muutos 
lähtee yhteisistä, tunnistetuista arvoista, visioista, tavoitteista ja normeista. Tunnis-
taminen lisää yhteistoiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. (Sahlberg 1998, 178–183; 
vrt. Senge 1990, Tavat ja kulttuurit koulutodellisuudessa 2000.)

Toimintakulttuuri konkretisoi siis yhteiset päämäärät, tavoitteet ja normit. 
Näille rakentuu yhteisön jäsenten näkemys oppilaitoksesta ja sille ominaisista toi-
mintatavoista, elämäntavasta. (Huusko 1999; Kohonen & Leppilampi 1994.) Par-

Taulukko 3. Koulukulttuurityypit ja niiden erityispiirteet Hargreavesin mukaan 
(Hargreaves 1994, 238) 

kulttuurityyppi erityispiirteet

pirstaleisen yksilöllisyyden kulttuuri
(fragmented individualism)

eristyneisyys, rajoittuneisuus, ulkopuolisilta vai-
kutteilta suojautuminen

klikkiytynyt kulttuuri
(balkanization)

epäjohdonmukaisuus, yksilöiden lojaalisuus ryh-
mään sä kohtaan, pysähtyneisyys 

yhteistoiminnallinen kulttuuri
(collaborative culture)

jakaminen, luottamus, kannustus, jatkuva ke-
hittäminen

pakollisen kollegiaalisuuden kulttuuri (contri-
ved collegiality)

strategia kollegiaalisuuden luomiseksi ja kont-
rolloimiseksi, hallinnollisesti ohjattu

liikkuva mosaiikki -kulttuuri
(the moving mosaic)

rajat epäselviä, joustavuus, dynaamisuus
vastaanottavuus, epämääräisyys, haavoittuvuus, 
mahdollisuus toimia useammissa ryhmissä, yh-
teisössä sisäkkäisiä ja päällekkäisiä kulttuurisia 
puitteita 



70

haimmillaan rakentunut toimintakulttuuri erottaa oppilaitoksen muista ympä-
röivistä toimijoista toteuttaessaan yhteisön profi ilia. Toimintakulttuuri sisältää ne 
merkitykset, jotka organisaation sosiaalisessa todellisuudessa sekä yksilö- että yhtei-
sötasolla luodaan. Syntyy opittu, todeksi koettu sosiaalinen tapa toimia yhteisessä 
ajassa ja tilassa. 

Kokonaisvaltaisessa koulun toimintakulttuurissa vaikuttajia ovat opetushenkilö-
kunnan ja opiskelijoiden ohella muun henkilökunnan edustajat: toimistohenkilö-
kunta, avustava hallintohenkilöstö, siistijät, talonmiehet, asuntolanhoitajat, keittiö-
henkilökunta. Näin erityisesti kansanopistoissa, joissa opetushenkilökunnan ohella 
muulla henkilökunnalla on oleellinen rooli kulttuurin toteuttajana. Kansanopistot 
ovat internaatteja (sisäoppilaitoksia), joissa voi olettaa kokonaisvaltaisen yhteistoi-
minnan olevan erityisesti huomioituna. Kokonaisvaltaisen oppimisen kehittämis-
tä on työstetty kansanopistojen projektihankkeena, jossa tarkasteltiin opiston koko 
henkilöstön osuutta kokonaisvaltaista oppimista tukevan oppimisympäristön ai-
kaan saamiseksi (Kokonaisuutta etsimässä 2001). Toimintakulttuuri on keskeinen 
vaikuttaja oppimisympäristön muodostumiselle. Tulokset tukevat laaja-alaista op-
pimiskäsitystä formaalisen ja erityisesti informaalisen oppimisen osalla.

Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena tulee olla sellainen kehittyminen, 
että tulos on omiaan tukemaan opetuskäytäntöjen muutosta, oppimisprosessien ke-
hittymistä ja kaikkinaista yhteistoimintaa. Berg (2000, 13–15) tarkastelee koulun 
toimintaa sisäkkäisten rajojen kehyksessä (kuvio 5). Koulun toimintaa määrittele-

u l k o i n e n  r a j a u s

lait, asetukset ja toiminta- ja järjestämisluvat 

vapaa tila 

Kuvio 5. Toimintakulttuurissa vaikuttavat teoriat ja rajaukset

vapaa tila

s i s e m p i  r a j a u s

TOIMINTAKULTTUURI 

toimintasuunnitelmat ja strategiat, johto- ja 
ohjesäännöt, visiot, ohjelmalliset julistukset, 

muut mission määrittelyt KÄYTTÖTEORIATOIMINTAA 
OHJAAVA
TEORIA

⇔⇔
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vät lait ja muut viralliset ohjeet rajaavat toiminnalle ulkoiset rajat, joita tulee tarkas-
tella laillisuusperspektiivistä. Sisempi rajaus on seurausta toimintakulttuurista, joka 
vallitsee yksittäisessä koulussa ja on rakentunut instituution arvoperustalle ja tuot-
taa hyväksyttävyysperspektiivin. Näiden väliin jää toiminnallisesti vapaa tila, joka 
mahdollistaa koulun arjen toiminnat ulkoisen ja sisemmän rajan luomassa suhtees-
sa. Keskeinen kysymys muutoksen suuntaamiseksi on, miten vapaata tilaa sallitaan 
ja halutaan käyttää. Rajojen kahlitsevuutta tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti ja 
etsiä mahdollisuuksia rajojen murtamiselle ja niiden välisen tilan avartamiselle. 

Aikaisemmin esille tuotua Argyrisin (1978) toimintateoriajaottelua soveltaen 
voidaan todeta, että sisemmän rajauksen muodostavat toimintaa ohjaava teoria, 
toivottua toimintakulttuurista tilaa kuvaavat eksplisiittiset lausunnot yhdessä toi-
mintakulttuurin toteutumisessa vaikuttavan käyttöteoria kanssa. Kognitiivisena kar-
tas tona toimintaa ohjaavan käyttöteorian eksplisiittinen kuvaaminen on vaikeaa,  
kos ka se on osittain tiedostamatonta. 

Toimintakulttuurin rakentumisen ymmärtäminen jatkuvana prosessina on avain 
muutokseen. Pelkkä muutostarpeen toteaminen ei riitä. Tarvitaan käytännön toi-
mintaa ja innovatiivisuutta. Hyväksymistä ja legitimiteettiä voidaan hakea toimin-
nan profi loitumisen kautta, jolla koodataan vallitsevaa oppilaitoskohtaista toiminta-
kulttuuria. 

Toimintakulttuurin ohella puhutaan myös työkulttuurista. Sarala ja Sarala (1998, 
80) määrittelevät työkulttuurin historiallisessa ajankulussa tapahtuneeksi prosessik-
si, jonka avulla organisaation toimintajärjestelmä on muotoutunut. Organisaation 
psykososiaalinen työympäristö koostuu työkulttuurista ja työilmapiiristä, joita Sa-
ralat tarkastelevat erillisinä. Työkulttuuri on työtoiminnan organisointiin liittyvää 
käytäntöä sekä käytäntöihin työyksikössä liittyviä merkityksiä. Työkulttuurissa 
voidaan tarkastella työn yleistä hahmottamista, keskeisen työyksikön hahmotta-
mista, työnjakoa, johtajuutta, keskustelu- ja päätöksentekokäytäntöjä sekä yhtei-
sön suhteita ulkopuoliseen ympäristöön. Työkulttuuri muodostaa osan toiminta-
kulttuurista ja on erityisesti organisaation työntekijöiden omaksumaa. Työelämässä 
keskustellaan ajankohtaisesti asiantuntijuudesta, osaamisalueista, työskentelyn in-
tensiivisyydestä ja muutoksesta, fyysisen ja henkisen työkyvyn ongelmista sekä joh-
tamiskulttuurin muutoksesta. (Helakorpi 200; Karila & Ropo 1997, 57.)

Yritysmaailman toimintatapojen siirtyminen koulutusorganisaatioihin on yleis-
tynyt. On siirrytty verkosto-organisaatioihin ja tiimeihin. Tiimityön ominaisuuksia 
ovat moni-työtaitoisuus ja matala organisaatiomalli, joiden avulla tiimit vastaavat 
päämäärien ja tavoitteiden asettamisesta sekä tehtäväjaosta itseuudistuvasti. Itse-
uudistuvuus tarkoittaa oppilaitoksessa sisäistä valmiutta muutokseen siten, että sen 
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toiminnat ja työmuodot mahdollistavat jatkuvan kasvun ja kehittymisen. Oppilai-
toksen kulttuuriin sisältyy näin muutoshenkisyyttä ulkoapäin tuleville impulsseil-
le. Muutokseen yhdistyy laadun tarkkaileminen. Laatujärjestelmän tavoitteena on 
jatkuva kehittyminen. Oppilaitoksessa kehittyy samalla järjestelmä, joka on avoin, 
moniarvoinen ja monimuotoinen. Laatupolitiikan tulisi olla sidoksissa oppilaitoksen 
tehtäviin, tavoitteisiin ja siellä vallitsevaan toimintakulttuuriin. (Helakorpi 1995, 
118–120, 136.)

5.2 Toimintakulttuuri ja ulkoinen toimintaympäristö 

Toimintakulttuuri voidaan kontekstualisoida osana suomalaista yhtenäiskulttuu-
ria. Keskusteleminen piilo-opetussuunnitelmista ja koulun osakulttuureista nosti-
vat 1970–80-luvuilla esiin ajatuksen, että koulu uusintaa ja tukee yhteiskunnallista 
järjestystä. Yhteiskunnan muutoksessa kulttuuri on muuttunut, auktoriteetit hei-
kentyneet, vanhat arvot hiipuneet, perinteiset sosiaaliset siteet löystyneet ja koulun 
karisma muuttunut. Kouluja koskevaan tutkimukseen kulttuurinen modernisaatio 
on tuottanut oman kriittisen näkökulmansa. (Suomalainen koulu ja kulttuuri 1999, 
7–9.) 

Oppilaitos sinänsä toimintaympäristönä on oppijan arkielämään ja elämän-
kulkuun keskeisesti vaikuttava instituutio. Oppilaitoksen ulkopuolella hankituilla 
kokemuksilla, tiedolla ja taidoilla on ollut heikosti tunnustettu asema oppilaitok-
sen sisäistä tilaa tarkasteltaessa. Kuitenkin sekä oppilaitoksessa että sen ulkopuolel-
la tapahtuvat, usein epäviralliset tilanteet ovat merkittäviä. Opiskelu -oppiminen 
on sidoksissa institutionaalisiin käytäntöihin, kulttuurisiin merkityksiin, sosiaali-
siin suhteisiin sekä näiden tuloksena tietyntyyppisten identiteettien tuottamiseen. 
Opiskelu sitoutuu rutiineihin, jotka uusintavat institutionaalisen järjestyksen. Mie-
lekkyyttä tuottavat epätavanomaiset, yksilölliset, elämykselliset, episodinomaiset ja 
omakohtaiset oppimiskokemukset peittyvät usein näkyvistä. (Gordon 1999, 118.)

Virallinen, formaalinen koulu käsittää koulun opetussuunnitelmat, oppima-
teriaalit, opetusmenetelmät ja oppituntien opetus- ja oppimistehtäviin liittyvän 
vuorovaikutuksen, koulun säännöt ja viralliset hierarkiat. Informaalisella koulul-
la viitataan opetukseen kuulumattomaan vuorovaikutukseen luokissa, portaikoissa, 
pihalla. Koulun tilat muodostavat näyttämön, jossa virallinen ja informaalinen kou-
lu toimivat, toimittavat sosiaalisia ja kulttuurisia toimintoja. Tilat asettavat rajoituk-
sia tai antavat mahdollisuuksia ja ovat muokattavissa. Tilassa otetaan kontakteja ja 
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rakennetaan yhteisyyttä. Sosiaaliset toiminnot, rakentaminen ja eronteko käydään 
läpi tilassa. Prosessit ovat osa materiaalista, tilallista praxista (käytäntöä). Praxsis 
toisaalta säilyttää järjestystä ja kulttuurisia käytäntöjä, toisaalta praxsis on refl ek-
toivaa, tiedostavaa, luovaa ja kulttuurisia käytäntöjä problematisoivaa ja muuttavaa. 
(Gordon 1999, 101–102.)

Oppilaitoksen toimintakulttuuri ei ole vain tietyn ihmiskäsityksen, toimintatapo-
jen, piilo-opetussuunnitelman tai ideologian todentamista vaan monisyinen yhtä-
lö. Oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa kohtaavat valtakunnallisella tasolla 
laaditut hallintodokumentit ja opetusmateriaalit, opetusmenetelmät, oppilaitoksen 
osakulttuurit sekä opettajien ja oppilaiden persoonat ja henkilökohtainen kokemus-
maailma. Tämä kaikki tapahtuu tietyissä materialisoituneissa tiloissa ja kulttuuri-
sessa kontekstissa. Oppilaitos on edelleen byrokraattinen ja hierarkkinen. Positiot on 
ennalta määrätty opettajiksi, oppilaiksi ja muuksi henkilökunnaksi. Koulussa yksi-
tyinen ja julkinen kohtaavat., silti oppilaitos on paikallinen, intiimi. (Suomalainen 
koulut ja kulttuuri 1999, 12–13.) 

Kuvio 6. Koulun toimintakulttuuri Helakorven (2001) mukaan

OSAAMINEN JA
VUOROVAIKUTUS

ulkoinen
         toimintaympäristö 

ulkoinen
 toimintaympäristö TOIMINTAA OHJAAVAT 

AJATUKSET

ulkoinen
toimintaympäristö

ulkoinen
toimintaympäristö

SISÄINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Helakorpi (2001) on kuvannut koulun toimintakulttuuria kokonaisuutena, mikä on 
vastavuoroisessa kontaktissa ympäröivään toimintaympäristöön.
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Suomalainen pitää koulua sekä kulttuurisesti että sosiaalisesti normatiivisena. 
Oppilaitoksilla on normatiivinen asenne sekä opetettaviin että ympäristöön. Op-
pilaitos sitoutuu valtiolliseen koulutuspolitiikkaan ja hyvinvointivaltion säilyttä-
miseen. Hyvinvointivaltion tehtävänä on toteuttaa sosiaalista oikeudenmukaisuut-
ta. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, sosiaalinen kansalaisuus on mahdollista vain 
ihmiselle, jolla on subjektin positio. Subjektin positio rakentuu Gordonin mielestä 
koulun arjessa, johon koulun materiaalinen kulttuuri ja tunneilmasto vaikuttavat. 
Yksilöllisyyden ja yhteisön suhde on jatkuvasti jännitteinen ja tulee esille yksilön au-
tonomiasta keskusteltaessa. (Gordon 1999, 99.) 

Kiesiläinen (1994) on todennut, että arvoja ei voi opettaa eikä oppia teorioina 
tai käsitteinä vaan ne sisäistetään yhteisöissä toimintamuotojen kautta. Koulutus-
yhteisön arvot näkyvät esineellisissä, sosiaalisissa ja toiminnallisissa muodoissa. Yh-
teiskunnallisen muutoksen luomat paineet heijastuvat koulutus- ja kasvatustyöhön. 
Toimintakulttuuri ei rakennu irrallaan ympäröivästä yhteiskunnallisesta todellisuu-
desta. Toimiminen ajan hermolla, uusien ihanteiden, arvojen ja arvostusten synty-
misen prosessoiminen ja niiden siirtäminen toimintaan toteuttaa ajankohtaisuuden 
hyvettä. 

Vuoden 1986 päätöslauselmasta lähtien Euroopan unionin koulutuspolitiikan 
tavoitteissa tärkeällä sijalla on ollut eurooppalaisen ulottuvuuden edistäminen, sen 
osana uuden toimintakulttuurin luominen: eurooppalaisen kulttuurin ja kielten 
tuntemus, nuorison, opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus, tietojen ja kokemusten 
vaihto yhteisissä projekteissa sekä oppilaitosten välinen yhteistyö, tavoitteena yhteis-
ten arvojen tunnustaminen, toisen kunnioittaminen ja keskinäisen riippuvuuden 
hyväksyminen. (Lampinen 1998, 191–201; vrt. Ollikainen 1999.) Toimintakulttuu-
rin muutokseen on näin kiinnitetty laaja-alaista huomiota Euroopan laajuisen yh-
teistoiminnan mahdollistamiseksi.

Oppilaitoksissa vallitseva toimintakulttuuri tukee opiskelijoita heidän kerätes-
sään tietämystä oman elämänsä hallintaa varten. Toimintakulttuurin tulisi ke-
hittää ja vahvistaa yhteisön jäsenissä sellaisia asenteita, toimintamalleja ja taitoja, 
joiden varassa selviydytään ajankohtaisissa ja tulevissa haasteissa. Korpisen (1996, 
19–20) mukaan koululla on elämänhallinnan kannalta kolme kysymystä vastat-
tavana ja haaste vastausten siirtämisessä opiskelijoille: millainen on maailma, jossa 
elämme, miten tulisi elää, jotta selviämme ja yksilöllisesti, kuka minä olen. Näihin 
vastaamiseksi koulun tulisi antaa todellisia kokemuksia elämästä.

Siirryttäessä 2000-luvulle on arvioitu suomalaista koulua ja sen toimintakult-
tuuria ja todettu, että tavallinen suomalaisuus on edelleen koulun arjessa kulttuu-
risesti arvostettua. Kansainvälistyvässä kontekstissa kasvatetaan suomalaisia hyviin 
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tapoihin matkalla Eurooppaan. Kulttuurisia ja sosiaalisia, etnisiä, poliittisia ja us-
konnollisia eroja ei suomalaisessa kulttuurissa ja koulussa ole totuttu ottamaan huo-
mioon. Edelleenkin korostetaan voimakasta yhtenäiskulttuuria. Ymmärrys kult-
tuurin monimuotoisuudesta, monikulttuurinen koulu on projektityöskentelyä, ei 
toimintakulttuurin uudelleen rakentunut todellisuus. (Suomalainen koulu ja kult-
tuuri 1999, 11.)

Vapaan sivistystyön alkuperäinen visio kaikkien kansankerrosten tasa-arvoises-
ta valistamisesta on saanut rinnalleen haasteen markkinoilla menestymisestä, ar-
vioituina talouden kriteerein sekä viestinnällisenä tavoitteena näkyvyyden ja erot-
tuvuuden saavuttamisen. Nopeassa yhteiskunnallisessa muutoksessa kansanopistot 
ovat monien muutospaineiden kohteena ja vastaavat paineisiin omaleimaisilla tavoil-
laan. Kestäviä perusarvoja kuitenkin tarvitaan. Antola (1998) on esittänyt kansan-
opistoille eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen kolme yhteistä historiallista ar-
voa jaettavaksi. Ensimmäiseksi kreikkalaisen kulttuurin perintönä perusidea asettaa 
opetuksen tavoitteeksi yksilön henkisen ja älyllisen kasvun ja sivistämisen, toiseksi 
roomalaiselle oikeuskäsitykselle perustuvan halun taistella epäoikeudenmukaisuut-
ta vastaan niin eurooppalaisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla ja kolmanneksi 
kristillisille arvoille perustuvan ihmisarvon kunnioittamisen. 

Aikaisemmin esitetyn muutosmallin mukaisia tomintakulttuurin muutoksen 
käynnistäviä tapahtumia voivat olla ympäristössä tapahtuvat häiriöt tai mahdol-
lisuudet, toimintayhteisön sisäiset ja ulkoiset mullistukset kuten lainsäädännön 
muutokset, muutos johdossa ja sitä seuraavat muutokset toimintatavoissa (Helakorpi 
2001). Kansanopistoilla on toimintakulttuurinsa rakenteistumiselle ja siirtämiselle 
yksi muista koulumuodoista poikkeava lisätekijä, internaatti. Internaatti perustuu 
siellä asuvien yhteiselämälle, mikä fyysisten puitteiden ohella rakentuu vuorovai-
kutukselle ja on näin kulttuurisen vaihdon ensisijainen foorumi. Ulkoisen toimin-
taympäristön muutokset vaikuttavat ohjaaviin ajatuksiin, osaamiseen ja vuorovaiku-
tuksen muotoihin sekä sisäiseen toimintaympäristöön. 

Kansanopistojen ajankohtaisen toimintakulttuurin rakentumiseen ovat olleet 
vaikuttamassa kuviossa 7 esitetyt tekijät.

Kansanopistot ovat saavuttaneet yhteiskunnallisesti legitiimin paikan koulutus-
tehtävän suorittajana varsinaisen koulujärjestelmän ulkopuolella ja osin sen sisällä 
(esim. peruskoulun suoritusoikeus). Legitimiteettiä ylläpitävät kansalaisjärjestöyh-
teydet ja onnistuminen suoritetussa tehtävässä. Silloinkin kun kansanopistojen ole-
massaolo on ollut uhattuna, poliittista tahtoa ja kansanopistoliikkeen sekä yksittäis-
ten kansanopistojen muutokseen vastaavaa innovatiivisuutta on löytynyt riittävästi 
toiminnan jatkumiseksi. Laaditut opetusohjelmat, opetussuunnitelmat on onnistut-
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KANSAINVÄLISTYMINEN JA GLOBALISAATIO

⇓

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS
Euroopan integraatio

pohjoismainen yhteistyö
elinkeinorakenteen muutos

 toteutunut monikulttuurisuus/muuttoliike ja pakolaisuus
kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen

⇓

KOULUTUSPOLIITTINEN MUUTOS
uudet koululait mm. laki vapaasta sivistystyöstä

koulutusrakenteen muutos
koulujen profiloituminen

kansainvälinen yhteistyö koulutuksessa
elinikäisen oppimisen tavoite 

pohjakoulutustason kohoaminen, kielitaitoisuuden lisääntyminen
tasa-arvotavoite

yksilötason koulutuksellinen profiloituminen

⇓

OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTUMINEN /piilo-opetussuunnitelmat

⇓

OPPILAITOSKOHTAINEN TOIMINTAKULTTUURI
• arvot, yhteiskunnallinen ethos

• taustayhteisön ideologia
• myytit, historia ja rituaalit 

• konventionaalisuus
• käsitys ihmisestä oppijana ja käsitys sivistystehtävästä 

• ajankohtainen kontekstuaalinen vastaavuus ja toiminnan organisoiminen 
• puitteet, fyysiset fasiliteetit 

• vuorovaikutus
• johtamistapa

• ilmapiiri 

Kuvio 7. Kansanopiston toimintakulttuurin rakentumiseen vaikuttavia muutostekijöi-
tä
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tu rakentamaan Rinteen (1987, 102–105) määrittelemällä tavalla: kunkin aikakau-
den sosiaalisia ehtoja toteuttavalle skenaariolle tai visiolle, missä vaikuttavat perinne-
tieto, yhteiskunnallinen todellisuus ja tulevaisuuden visiot. 

Mikrotason toimijoista huomio on kiinnittynyt entistä keskeisemmin peruskoulun 
jälkeisessä koulutuksessa opiskelijaan, asiakkaaseen. Berg (2000) toteaa turbulentin 
ympäristön vieneen hallintomallia myös kouluissa yhä lähemmäksi asiakasorientoi-
tuneisuutta. Asiakas tietää mitä tahtoo, ja palvelujen tuottajan on sopeuduttava ky-
syntään taatakseen toimintaedellytyksensä. Asiakkaan olemus vaihtelee koulutuk-
sen kentällä yhteiskunnasta yksilöön. 

Asiakkuus koulutusorganisaatiossa on erilainen kysymys kuin kaupassa ja palve-
luissa yleisesti. Julkinen sektori käyttää asiakas-käsitettä yhä yleisemmin. Asiakas 
on taloudellinen toimija ja toimii vaihtosuhteessa (Raivola 2000, 43). Palvelun koh-
teena tai kuluttajana asiakas valitsee tuotteen tai palvelun, toimii maksajana ja/tai 
käyttäjänä. Nämä ominaisuudet voivat olla samassa persoonassa tai erillisinä. Esi-
merkiksi koulutuspalvelujen maksajana voi olla eri taho kuin käyttäjänä. Asiakkuus 
perustuu yleensä vapaaseen sopimukseen. Täten koulutuspalvelujen osalta asiakas-
käsite ei sovi esimerkiksi peruskoulun oppilaaseen. (Lillrank 1997.)

Koulutuksen joudutaan arvioimaan ja ennakoimaan asiakkaan tarpeita, usein 
toiminta kuitenkin perustuu palvelujen tarjoajan etuuteen. Raivola (2000, 15) on 
kiinnittänyt laadun arvioimisen yhteydessä, asiakastyytyväisyyden ohella huomio-

Taulukko 4. Kansanopistojen toimintakulttuureihin vaikuttavat toimijat ja toi-
minnan tasot (mukaillen Kajantoa 1997, 340)

toiminnan taso toimijat

makrotaso (yhteiskunnan taso) kouluviranomaiset ja lainsäätäjät
Suomen kansanopistoyhdistys ry
virallisluonteiset kansainväliset yhteistyötahot 

mesotaso (oppilaitoksen taso) taustayhteisö/omistajayhteisö
johtokunta
rehto raatti/johtoryhmä
ympäristön yhteistoimintaverkostot
oppilaitoskohtainen kansainvälinen yhteistoi-
minta

mikrotaso (oppimisympäristön taso) opetushenkilökunta ja rehtori
muu henkilökunta
opiskelijat
toimijuus internaatissa
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ta palvelujen kattavuuteen, kuinka hyvin palvelut kattavat potentiaalin asiakaskun-
nan. Koulutusinstituution laatuajatteluun vaikuttavat toisaalta ylläpitäjän intressit 
toisaalta asiakkaat. Yhteisön on tärkeää tunnistaa laadukkaan toiminnan merkitys 
ja se miten laatutyötä toteutetaan. Raivola erittelee laatutyön imperatiiveina, sisältä-
päin nousevina tehtävinä moraalisen imperatiivin, ammattiylpeyden imperatiivin, 
kilpailuimperatiivin ja tulosvastuun imperatiivin. Moraalisella imperatiivilla koros-
tetaan asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä ja hyvinvoinnin edistämistä kaikissa 
asiakasmuodoissa niin primaariasiakkaiden (opiskelijat) kuin tertiaariasiakkaiden-
kin (yhteiskunnan) tasolla. Ammattiylpeyden imperatiivi korostaa henkilökohtais-
ta vastuuta, ammattitaidon vaalimista ja osaamisen kunnioittamista. Ongelmana 
on tietää asiakkaan todelliset tarpeet ja niihin vastaaminen sekä kysymys asiantun-
tijan oikeudesta puuttua asiakkaan elämään. Kun koulutusorganisaatio vetoaa kil-
pailuimperatiiviin, on usein kyse hengissä säilymisestä. Tulosvastuun korostami-
sella halutaan viestittää asiakkaille, että asiat tehdään oikein ja tehokkaasti ja että 
asiakas voi valita oikein laatutietoisuuden määrittelyyn luottaen. Näin toteutuu ra-
tionaalisia valintoja. Laatua ei ole välttämättä se, miten asiat ovat; laatu ilmaistaan 
tavoitteissa, miten asioiden tulisi olla. (Raivola 2000, 24–27.)

Ihmiset ovat yksilöitä yksilöllisine tarpeineen. Tarpeiden subjektiivinen tunnista-
minen on ongelmallista ja asiakaskeskeinen palvelutoiminta ottaa usein ”ison veljen 
roolin” (Raivola 2000, 42). Raivola määrittelee asiakaskeskeisyyden ja asiakasläh-
töisyyden käsitteet. Asiakaskeskeisyys käsittää koulutuspalvelujen tuottajan käyt-
tävän oikeutta määritellä asiakkaan tarpeet ja ohjata häntä käyttäjäksi. Asiakasta 
voidaan kuulla palveluja suunniteltaessa. Asiakaslähtöisyys edellyttää tarpeenmää-
rittelyssä ja toiminnan suunnittelussa asiakkaan näkökulman tarkkaa huomioimis-
ta, palvelujen kohdentumisen ja riittävyyden seurantaa. Tähän päästään hankki-
malla palautetta asiakkailta toiminnasta ja sen vaikutuksista. Tällaiseen arviointiin 
aikuiskoulutuksen arvioinnissa tulisi kiinnittää huomio.
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6 TUTKIMUSONGELMA

Tutkimuksen kohteena on kansanopiston toimintakulttuuri ja erityisesti 
kansainvälisyyden näkyvyys ja kokeminen siinä. Tutkimusote on induktii-
vi nen edeten yksittäisten kansanopistojen toimintakulttuurien analysoin-

nista yleisiin päätelmiin. Tutkimuksen empiirisen kentän muodostivat maamme 
kansanopistot (tutkimusajankohtana 91). Tutkimus ajoittui 2000-luvun alkuun. 
Tutkimusongelmana kysyin, mikä on kansainvälisyyden funktio kansanopiston toi-
mintakulttuurissa. Tärkeänä rajauksena tutkimuskohteen määrittelemiseksi suun-
tasin tutkimuksen koskemaan kansanopistojen varsinaista lukuvuotta enkä tarkas-
tellut kesätoimintaa, joka on jo uuden tutkimuksen aihe. Perustelen tätä rajausta 
sillä, että kansanopiston toiminnan kivijalka on lainsäädännöllisestikin pitkäkes-
toinen koulutus, vaikkakin taloudellisista ja sivistyksellisistäkin syistä kesätoiminta 
on keskeinen osa kansanopistojen toimintaprofi ilia ja myös kansainvälistymisessä 
merkittävä tekijä. Lähtökohtaoletuksena oli, että toimintakulttuuri on kansainvä-
listymisen suhteen edelleen prosessissa, jota ei voida vielä pitää yleisesti kansanopis-
ton toimintakulttuurin läpeensä käyneenä muutoksena, uudelleen kulturoitumise-
na.

Tutkimusongelman jaan seuraaviin tarkennettuihin tutkimuskysymyksiin:

1. Mitkä tekijät rakentavat ja profi loivat toimintakulttuuria kansanopistoissa? 

2. Miten kansainvälisyys näkyy kansanopistojen toimintakulttuureissa?

3. Miten kansainvälisyys koetaan ja millä kansainvälistymistä perustellaan?

Tutkimuksen avainkäsitteitä ovat kansainvälisyys ja toimintakulttuuri. 
Tarkastelen kansanopistoja itserefl eksiivisen suhteen kautta. Työskennellessä-

ni kansanopistossa olen osa sitä todellisuutta, jota tutkin. Tämän näkökulman tie-
dostaminen ja vaikutuksen minimoiminen olivat tutkimustyöni oleellinen haaste. 
Muutos on kaikkialla todellista, mutta kuinka tiedostettua. Onko kansainvälisty-
minen tullut kansanopistojen toimintakulttuuriin sisäisen muutoksen kautta vaiko 
ulkoisen uhan saattelemana tai hengissäselviämis-strategiana? Pelastusrengasko vai 
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hengityskone vaiko innovatiivisuuden luonnollinen seuraus? Onko kyseessä muutos 
vai muuttuminen, kansainvälistetäänkö vai kansainvälistytäänkö, ja onko toimin-
takulttuurin yleensäkään kansainvälistyttävä vai onko kansainvälistyminen pro-
jekti muiden projektien joukossa?

Tutkimusaiheeni tarpeellisuutta perustelen sen mahdollisuudella herättää kes-
kustelua kansanopistojen omaleimaisuudesta ja toimintakulttuurista muuttuneessa 
ajassa, uudessa kontekstissa sekä pysähdyttää pohtimaan, mille vaikuttaville teki-
jöille (arvot, ajattelutavat, mallit) toimintatavat kansanopistoissa perustuvat ja en-
nen kaikkea, miten kokonaisvaltaisesti toimijat organisaatiossa kokevat kansainväli-
syyden ja sitoutuvat muutokseen. Koulutuksen arvioinnin herättämän keskustelun 
ohella on hyvä kyseenalaistaa muutoksen tarvetta ja ulkopuolelta tulevia vaikutuksia 
myötäilevien tavoitteiden oikeaan osuvuutta suhteessa kansanopistojen itse hahmot-
tamaan tehtävään. Tutkimuksen aihepiiri avaa keskustelua myös koulutuksellisesta 
tasa-arvoisuudesta koskien eri ikäryhmien saamaa koulutusta ja sen tuottamia val-
miuksia suhteessa kansainvälisyyteen. Voidaan kysyä, mikä on yleiseksi käsityksek-
si pyrkivien merkitysten funktionaalisuus, triviaalilta tuntuvaan perusteluun kan-
nattaa kiinnittää huomiota. Sitä mikä näyttää toteutuvan kaikkialla, sitä ei yleensä 
kyseenalaisteta.

Kaikkialla keskustellaan ja kirjoitetaan yhteiskunnan rakenteiden nopean muu-
toksen, kansainvälistymisen ja globalisaation vaikutuksista toimintoihimme usein-
kaan määrittelemättä tarkemmin, mitä niillä tarkoitetaan puheena olevassa yhtei-
sössä. Toimintakulttuurin muutos esiintyy ajankohtaisena koulutuskeskustelussa 
erityisesti monikulttuurisuuden lisääntyessä ja ongelmista puhuttaessa esimerkik-
si rasismin vastaisessa työskentelyssä. Oppilaitosten toimintakulttuurin tarkastelu ja 
sen muutoksen analysointi on kuitenkin vähäistä. 

Vapaa sivistystyön organisaationa kansanopiston toimintakulttuuriin vaikuttaa 
merkittävästi myös kaupallisuus, jolloin taloudellinen menestyminen sekoitetaan 
koulutukselliseen tehokkuuteen. Tavoitteita saattaa ohjata oikeassa olemisen halu tai 
hyvän opiston imagon rakentamisen eetos. Kansainvälistyminen koulun toiminnas-
sa on yleisesti arvostettua. Voidaan kuitenkin kysyä, onko se arkipäiväinen, koko 
yhteisön kokema kehitystekijä vai joidenkin etuoikeus tai eksotiikkaa. Yleinen elin-
ympäristömme ilmapiiri kansainvälistyy, mutta tukevatko kansanopistojen toimin-
takulttuureissa havaittavissa olevat arvot sitä ja tunnetaanko nämä arvot toiminnan 
kohteiden, asiakkaiden keskuudessa. Monikulttuurisuutta niin ikään pidetään kan-
sainvälistymisen seurauksena, mutta se on myös sen rakentaja, ei kuitenkaan ongel-
maton eikä itsestään selvä.
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN, TUTKIMUSAINEISTO 
JA TUTKIMUSMENETELMÄT

7.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineiston keruun ja analyysien suunnittelua ohjasi käsitys, että toi-
mintakulttuuri on yhteisön sisäisesti jakama abstraktio, jota ulkopuolinen 
voi tarkastella osallistuvalla observoinnilla, haastattelemalla kulttuurin toi-

mijoita tai niiden kulttuurituotteiden heijastamana, joita yhteisö tuottaa lunastaak-
seen sekä tietoisesti että osin tiedostamattaan paikkansa yhteiskunnassa. Haluttaes-
sa tietää miten yksittäinen tekijä kuten kansainvälistyminen vaikuttaa kult tuurisessa 
arjessa, on fokukseen otettava kulttuuriset toimijat. 

Koska kansanopistoissa toimintakulttuuria rakentavina ja ylläpitävinä toimijoi-
na on jokapäiväisessä toiminnassa erotettavissa neljä tahoa: rehtori, opetushenkilö-
kunta, opiskelijat ja muu henkilökunta, on merkittävää, että kaikkien kokemuksia 
pyritään kuulemaan. Ennen varsinaisen tutkimusaineiston keruuta tutustuin kan-
sanopistojen kotisivuihin (liite 1) subjektiivisuuden minimoimiseksi ja aiheeseen 
orientoitumiseksi. Seuraavassa aineistonkeruun vaiheet yksityiskohtaisesti perustel-
tuina.

Viitaten Eskolaan ja Suorantaan (1998, 45) lähtökohtana tutkimukselle oli kan-
sanopistoissa toiminta-ajatuksesta ja toimintastrategioista sekä muista toiminta-
kulttuuria ohjaavista lausumista päättävien henkilöiden tai kollegioiden merkityk-
sellistämä toimintakulttuuri-käsite. Merkityksellistetyistä elementeistä rakentuu 
sosiaalinen todellisuus, jonka kautta muodostuu tietty tapa eli skeema, jolla to-
dellisuutta hahmotetaan ja diskurssoidaan. Mielenkiintoista on, miten eri kansan-
opistoissa eri henkilöt merkitysellistävät käsitteitä ja mitä yhteisiä tekijöitä on 
erotettavissa määrittelyissä. Riittävä yhdenmukaisuus edesauttaa interaktiota ja in-
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tersubjektiivisuutta, yhteistä ymmärtämistä. Jotta saisin selville, miten toiminta-
kulttuurikäsite merkityksellistetään, kysyin sitä tutkimuksen kohteilta ilman tutki-
jan laatimaa struktuuria. Tästä seurasi kritiikkiä ja vastaamattomuuttakin, mutta 
vas tauksista saatiin kuitenkin arvokasta tietoa ja vertailtavuuden luotettavuutta lisä-
si se, että monet vastaajat ovat vastauksissaan määritelleet käsitteen. 

Aineisto- ja menetelmätriangulaatio on keino lisätä tutkimuskysymykseen saa-
tujen vastausten luotettavuutta, joten päädyin käyttämään rinnakkaisia aineistoja 
ja menetelmiä. Tutkimusaineiston keruu jakautui kolmeen vaiheeseen: ensimmäi-
sessä vaiheessa keräsin materiaalia tarkasteluun siitä, miltä kansanopiston toimin-
takulttuuri näyttää ulkoapäin. Toisessa vaiheessa kulttuurissa sisällä olijat määrit-
telivät keskeisiä vaikuttavia tekijöitä eli sitä, mikä olisi toimintakulttuurin haluttu 
tila. Kolmannessa vaiheessa puhuivat ne, jotka toimivat eri positioissa arjen toimin-
takulttuurissa. 

Perusoppijakson esittelemiseksi kansanopistoilla on yhteneväinen tapa tuottaa vuo-
sittain opiston toimintaa esitteleviä esitteitä, jotka kuitenkin poikkeavat toisistaan 
sekä ulkoasultaan että sisällöltään. Näiden esitteiden käyttämistä toimintakulttuu-
ritutkimuksen empiirisenä aineistona perustelen esitetekstien ominaisuudella edus-
taa kulttuuria, jossa ne on sisällöllisesti tuotettu. Oletus on, että vaikka esitteen on 
hahmottanut toimintakulttuurin ulkopuolinen taho, esimerkiksi mainostoimisto, 
on se sisällöllisesti ohjeistettu, tarkistettu ja hyväksytty kulttuurin sisältä. 

Esitteet ovat toimintakulttuurin tuotteita, artefakteja, joilla on erityinen kom-
munikatiivinen funktio esitellä ja myydä opiston toimintaa potentiaaleille kohde-
yleisöille ja profi loida opistoa muiden opistojen ja koulutusinstituutioiden joukos-
sa. Tekstejä voidaan tarkastella fyysisinä, kommunikatiivisina artefakteina, jotka 
viittaavat itsensä ulkopuoliseen, omaavat semioottisen merkityssisällön (Lehtonen 
2000, 106–108). 

Esiteteksteissä tuodaan julki näkyvässä muodossa kirjoitetun kielen avulla sitä 
vuoropuhelua, jota kulttuurin perusoletukset (yhteisön suhde ympäristöön, todel-

Taulukko 5. Kulttuurisen tiedon haltijat ja tutkimusaineiston keruu vaihe 1

Informaatiolähde/ aineiston keruumenetelmä tutkimuksellinen tavoite

perusoppijaksoesitteet, 91 kansanopiston eri-
laisissa toiminnallisissa konteksteissa syntyneet 
kulttuurituotteet lukuvuoden 2000–2001 mai-
nontaan ja opiskelijarekrytointiin

• toimintakulttuurin profi ilin tunnistaminen
• operationaalistaminen eli tuottaa käsitteelle 
empiirisesti mitattavat vastineet
• käsitteiden diskursoinnin hallinta
• kansainvälisyyden näkyvyyden erottaminen
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lisuuden, ajan ja paikan luonne, ihmissuhteiden ja toiminnan luonne) sekä arvot ja 
käyttäytymistavat käyvät. Kuten edellä on todettu perusoletukset ovat niitä kult-
tuuritekijöitä, jotka voidaan määritellä käyttöteoriaksi, yhteisön toimijoiden toi-
mintaa todellisuudessa ohjaaviksi kognitiivisiksi kartastoiksi. (Argyris & Schön 
1978, 36; Schein 1987, 31–32.)

Valitsin rehtorit vastaamaan toimintakulttuuria koskeviin kysymyksiin, koska va-
paasta sivistystyöstä annetun lain (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998) mukaan jo-
kaisen opiston ylläpitäjän on palkattava opistotyötä johtamaan rehtori. Rehtori on 
opistotoiminnan ensisijainen kehittäjä, ja tässä roolissa hän joutuu määrittelemään 
opiston tavoitteita ja toimintastrategian ja samalla on osaltaan luomassa toiminta-
kulttuuria. Kulttuurintutkijat (Schein 1987, 182) väittävät jopa kulttuurin luomi-
sen ja johtamisen olevan johtajan erityinen tehtävä vastakohtana liikkeenjohdollisel-
le toiminnalle ja hallinnolle.

Kolmannessa vaiheessa keräsin aineistoa kansainvälisyyden fokusoimiseksi toimin-
takulttuurissa kirjemetodin avulla ositettua harkinnanvaraista otantaa käyttäen. 
Otokseen tulivat mukaan 46 suomenkielistä opistoa (liite 3), jotka ensimmäisessä 
vaiheessa, profi loitumisanalyysissä tuottivat kansainvälistymistä indikoivia havain-
toja keskimääräistä enemmän. Kansanopistojen yleisestä arvo- ja tehtävätaustas-
ta nousevaa jaottelua soveltaen muodostin otokseen neljä luokkaa: grundtvigilaiset, 

Taulukko 6. Kulttuurisen tiedon haltijat ja tutkimusaineiston keruu vaihe 2

Informaatiolähde/aineiston keruumenetelmä tutkimuksellinen tavoite

sähköpostikysely käsitteiden merkityksellistäjil-
le, kaikkien kansanpistojen rehtoreille

kansanopistojen toimintaa ohjaavan teorian 
hahmottaminen, toimintakulttuurin muotou-
tumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tunnista-
minen 

Taulukko 7. Kulttuurisen tiedon haltijat ja tutkimusaineiston keruu vaihe 3

Informaatiolähde/ aineiston keruumenetelmä tutkimuksellinen tavoite

kirjeet yhteisön eri toimijaosapuolille: rehtorit, 
opetushenkilökunta, opiskelijat, muu henkilö-
kunta; otos suomenkielisistä opistoista

miten kansainvälisyys on esillä kansanopiston 
arjessa, millaisena oppilaitoksen käyttöteoria ja 
sen myötä toimintakulttuuri koetaan ja diskurs-
soidaan kansainvälisyyden osalta
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kristilliset, yhteiskunnalliset ja muut opistot. Toisen ryhmittelyn muodosti opiston 
koko, ilmoitettujen opiskelijapaikkojen mukaisesti ≤ 100 tai > 100 (Suomen kansan-
opistot 2001). Näin jaoteltuna opistot ryhmittyvät kokonsa puolesta perusjoukos-
sa ja kolmannessa vaiheessa mukaan valikoituneiden joukossa seuraavasti: perusjou-
kossa suomenkielisiä ≤ 100 opiskelijapaikan opistoja oli 47 ja > 100 opiskelijapaikan 
opistoja 27; kolmannessa vaiheessa vastaavasti 22 ja 24. (Suomen kansanopistot 
2001.) Ongelmana luokkarajan määrittämisessä oli eri lähteissä esiintyvät erisuu-
ret opiskelijapaikkaluvut.

Ryhmittelyjen yhdistämisen tuloksena muodostui 8 luokkaa, joista jokaisesta 
otokseen otin sattumanvaraisesti kaksi opistoa. Jokaisesta opistosta kirjeen saajaksi 
valitsin rehtorin sekä tasavälisellä satunnaisotannalla kaksi opettajaa ja kaksi hen-
kilökunnan edustajaa (Suomen kansanopistot 2001) ja opiskelijoita, joita lähestyin 
opettajien ja opiskelijakuntien kautta. Kaikkiaan lähti 112 kirjettä.

7.2 Aineiston keruun toteutuminen

Aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa tilasin postitse vuoden 2000 alussa jokai-
selta 91 kansanopistolta koulutusta ja opiston toimintaa esittelevää materiaalia. Esi-
temateriaali tuli 87 opistosta. Kaikkien opistojen lähetyksissä ei ollut muuta esitte-
lymateriaalia kuin kurssiesite tai -esitteet, joiltakin tuli opiston julkaisemia lehtiä ja 
muita toimintaperiaatteita kuvaavia julkaisuja. Tutkimuskäyttöön valitsin varsinai-
set kurssiesitteet lukuvuodelle 2000–2001 ja niistä ensisijaisesti opiston toimintaa ja 
koulutusta esittelevän yleisesittelyn. 

Toisessa vaiheessa kesäkuussa 2000 suuntasin liitteen 2 mukaisen sähköposti-
kyselyn jokaiselle kansanopiston rehtorille kotisivulta löytyvään sähköpostiosoit-
teeseen. Niissä tapauksissa, joissa kotisivua ei ollut tai osoitetta ei löytynyt muusta 
informaatiomateriaalista, lähestyin henkilöitä kirjeellä; näitä oli 2. Kyselyyn suh-
tauduttiin toisaalta hyvinkin kriittisesti arvioiden koko kasvatustieteellisen tutki-
muksen merkitystä, toisaalta iloittiin kansanopistoon liittyvästä tutkimuksesta. 
Joka kolmas vastasi viestiin. Vastauksia tuli 34. Kyselyyn vastaajat olisivat toivoneet 
yksityiskohtaisemmin strukturoitua kyselylomaketta, jota tutkijana halusin nimen-
omaisesti välttää, jotta en vaikuttaisi vastausvaihtoehtoja rajaavasti. 

Kolmannessa vaiheessa keräsin aineistoa kirjeiden välityksellä. Käytin soveltaen  
ruotsalaisen koulukulttuuria tutkineen professori Gunnar Bergin tutkimuksissaan 
käyttämää kirjemenetelmää aineistonkeruuseen. Halusin nimenomaan vapaamuo-
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toisia kirjoitelmia niistä kokemuksista, joita kansanopistojen eri toimijaryhmiin 
kuuluvilla henkilöillä on arjessa toimimisestaan. Edellä kuvatun otoksen mukaisesti 
lähetin kirjeet (liite 4) eri henkilöille maaliskuussa 2001 ja uusin kirjoituspyynnön 
kaksi kertaa. Kirjeiden vastaanottaminen oli iloinen kokemus, vaikkakin sähköinen 
viestintämahdollisuus oli enemmistön tapa olla vuorovaikutuksessa. Perinteistä pos-
tivaihtoehtoa käytti 9 henkilöä. Merkillepantavaa oli, että lähes poikkeuksetta vas-
taajat kirjoittivat omalla nimellään ja kirjeiden epävirallisissa kommenteissa oli niin 
kritiikkiä tutkimustyötäni kohtaan kuin myös rohkaisua ja kannustusta ja halua 
auttaa jatkossakin, jos haluaisin lisää kirjeenvaihtoa. Edelleen on huomion arvoista 
se, että useat kirjeet alkoivat pahoittelulla kiireestä ja tekemättömien töiden jaotte-
lusta tarpeellisiin ja vähemmän tarpeellisiin. Tutkimukseni aineistopyyntö kuului 
jälkimmäisiin ja tuli suoritetuksi vasta toistuvien kyselyiden jälkeen. Kirjeitä tuli 
kaikkiaan 39.

Opistoja, joista en saanut yhtään vastauskirjettä oli 2. Yhteiskunnallisesti orientoi-
tuneiden opistojen henkilökunta osoittautui hyvin motivoituneeksi vastaamaan tut-
kimuskyselyyn. Kyselyyn osallistumista saattoi heikentää samanaikaisesti meneil-
lään ollut laaja kansanopistotoiminnan valtakunnallinen arviointitutkimus, johon 
opistojen henkilökunta ja opiskelijat joutuivat paneutumaan. Kaikkiaan erillisiä 
tekstejä kertyi 160.

Taulukko 8. Vastauskirjeitä opistoryhmittäin eri toimijaryhmistä

Opistot Vastanneita

rehtoreita opettajia muuta henkilökuntaa  opiskelijoita

grundtvigilaiset 2 0 3 6

kristilliset 1 4 2 2

yhteiskunnalliset 3 4 1 2

muut 1 5 1 4

7 13 7 14 N= 39



86

7.3 Tutkimusmenetelmät

7.3.1 Esiteanalyysi kvantifioivana kvalitatiivisena sanastoanalyysina

Toimintakulttuurin profi loitumisen analyysissa sovellan sisällönerittelyä. Profi lointi 
koodataan tässä aineistosta nousevana toiminnan sisältökuvauksena rakentuen va-
littujen teemojen avulla. Profi ilin tietoisella koostamisella pyritään organisaatiossa 
positiivisen julkisuuskuvan saavuttamiseen. Toki tulos voi olla myös negatiivinen. 
Kansanopistojen yleiseen tiedottamiseen tuottamia esitteitä on analyysissä tarkas-
teltu kyseisen yhteisön toimintakulttuurin keskeisinä sisältöä kuvaavina, tietoisesti 
ulospäin suunnattuina artefakteina. Tekstit pyrkivät olemaan faktuaalisia erotukse-
na fi ktiivisestä kerronnasta.

Esiteanalyysin menetelmänä sovellan kvantifi oivaa kvalitatiivista sanastoanalyy-
siä (Alkula 1995; Eskola & Suoranta 1998, 166-172; Strauss 1987). Kyseessä on 
aineistolähtöinen analyysi, jolla etsitään toisaalta perustietoa kansanopistojen toi-
mintakulttuurista ja saatujen tulosten peilaamista ajassa liikkuviin teemoihin sekä 
kulttuurintutkimuksen yleisiin teorioihin. Keskeinen tavoite on kuitenkin vastauk-
sen etsiminen tutkimuskysymyksiin toimintakulttuurin profi loitumisesta ja kan-
sainvälisyyden näkyvyydestä kansanopiston toimintakulttuurissa.

Analyysin tavoitteena on tulkita: 1. millä teemoilla ja ydinsanoilla/-ilmaisuilla 
toimintakulttuuri profi loituu ja on koodattu ulkopuolisen tarkasteltavaksi ja 2. mi-
ten kansainvälisyys esiintyy näissä. Analyysissä kävin sanastoanalyysinä läpi saa-
dut perusoppijakson esitemateriaalin esittelytekstit 87 opistosta. Perusoppijakso on 
lukuvuoden tai lukukauden kestävä kurssi tai linja (muutama lyhyempikin perusop-
pijakso joissakin opistoissa). 

Analyysiyksiköiksi (Eskola & Suoranta 1998, 166; Åberg 1996, 83–85) nimesin 
profi loitumisteemat, joiden aineistolähtöistä valitsemista tuki suorittamani opisto-
kohtaisten www-sivujen esikatselu. 

Aineistosta poimin ydinsanoja /ydinilmaisuja, jotka kuvaavat teeman esiintymis-
tä. Analyysissa en tarkastellut volyymeja (kuinka usein ydinsana esiintyy) vaan kes-
kityin ydinsanojen/ilmaisujen spektrin (spektri on suureen jakautuma jonkin toisen 
suureen mukaan) frekvensseihin. Kokonaisuus kuvaa kansanopistojen toimintakult-
tuureissa näkyvää profi loitumista, ei minkään yksittäisen kansanopiston profi ilia. 
Kansainvälisyyden esiintymistä profi ilitekijänä analysoin samojen teemojen kaut-
ta.
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Ydinsanojen/-ilmaisujen joukko kasvoi tutkimuksen aikana aineistolähtöisesti 
päätyen lukuun 65. Näin muodostuneella ydinsanojen/-ilmaisujen joukolla pyrin 
takaamaan havaintoaineiston moninaisuuden. Analyysin luokittelukriteerit on esi-
tetty liiteessä viisi.

Merkityksistä kokoonpantu sosiaalinen todellisuus tuottaa kohtaamamme asiat  
niin, etteivät ne näyttäydy kokonaan uusina, vaan meillä on olemassa skeema nii-
den hahmottamiseen. Eri kulttuureissa toimintakulttuurit mukaan lukien ja sa-
mankin kulttuurin sisällä annamme samanlaisille ilmiöille, merkeille tai kulttuurin 
tuotteille eri merkityksiä. Todellisuuden hahmottamisen täytyy kuitenkin olla riit-
tävän yhdenmukaista ja tasalaatuista, jotta intersubjektiivisuus (yhteinen ymmärtä-
minen ja yhteistoiminta) olisi mahdollista. (Eskola & Suoranta 1998, 45–46.) 

7.3.2 Sähköpostikyselyn tuloksista kategorioita

Sähköpostikyselyssä esiin tulleesta aineistosta nostan esille merkityksiä, millainen 
intentio ilmaisuun sisältyy. Ilmaisun merkityksen tulkinta on kontekstuaalinen ja 
intersubjektiivinen. Tulkintaan vaikuttavat paitsi ilmaisun laatija myös tulkinnan 
tekijä, mutta huolellisen läpikäymisen ja vaiheittaisen kategorisoinnin kautta voi-
daan tulkita ilmaisun merkitystä, rekonstruoida ilmaisun sisäisiä yhteyksiä tekijää 
koskevan taustatiedon ja tulkitsijan asiantuntemuksen varassa. (Syrjälä et al. 1996, 
123–125.)

Sähköpostikyselyn aineistoa analysoin kategorisoinnin avulla. Esiin tulleet toi-
mintakulttuuria kuvaavat tekijät jaottelin kategorioihin ja muodostin edelleen toi-
mintakulttuuria kuvaavat vahvuustekijät. Kategorisoinnissa kiinnostus on laadulli-
sessa erilaisuudessa, ei määrissä tai edustavuudessa. Marginaalinen ilmaisu paljastaa 
oleellisen ulottuvuuden tutkittavassa asiassa. 

7.3.3 Kirjeanalyysi diskurssiivisena luentana

Kielellä on mahdollista kuvata sitä haluttua todellisuutta, jota kulttuurissa väitetään 
tavoiteltavan. Koetun todellisuuden kuvauksien analyysissä diskursiivinen luenta 
mahdollistaa sen, että analysoimalla tekstejä eritellään sitä, miten toimija tuottaa 
versioita sosiaalisesta todellisuudesta. Tieto on aina tulkinnallista eikä diskurssime-
netelmällä tuotettu tieto ole objektiivista vaan konstruoitua niiden välineiden puit-
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teissa, jotka tutkimuksella on ollut käytettävissä kyseisessä ajallisessa ja paikallisessa 
kontekstissa. (Eskola & Suoranta 1999, 161–165, 171–172; Soininen 1997, 12–14.) 

Tekstit ovat representaatioita, joten niitä voidaan pitää kertomuksina todellisuu-
desta. On huomattava, että aktuaalisella lukemisella on yhteys kulttuurisiin käytän-
töihin ja suhteisiin, joissa sekä kirjoittajat että lukijat toimivat. Lukijan ennakkotie-
dot ovat mukana luettaessa, samoin ajallisuus. Kertoja kutsuu lukijan diskursseihin, 
ja samalla olettaa puheentavasta tulevan ymmärretyksi mm. vallitsevat normit. So-
siaalisessa vuorovaikutuksessa kulttuuriset tekijät tukevat tätä prosessia. Kieli tuot-
taa mahdollisuuden eri merkityksiin. Kertojan ja lukijan vuorovaikutuksessa syntyy 
lukijalle, kuten tutkijalle, merkitys analysoimalla merkityspotentiaalia ja jakamalla 
sitä osiin. (Lehtonen 2000, 114, 117–118, 123, 130–132.)

Berg (2000) on siis kehittänyt koulukulttuuritutkimuksiaan varten kirjemeto-
din. Berg esittelee kirjemetodin haastattelun vaihtoehtona, välimuotona haastatte-
lun ja kyselyn välillä, jota voidaan tarvittaessa täydentää haastatteluin. Tutkija 
kir joittaa samalla tavalla muotoillun kirjeen haluamalleen joukolle ja suostuttelee 
kirjeessä tutkimukseen valittuja vastaamaan kirjeellä tutkijalle. Tässä tutkimukses-
sa kirje vastasi haastattelun avointa kysymystä, minkälaisena koet kansainvälisyy-
den opistossasi?

Kirjemetodin vaikeutena verrattuna haastatteluun on, ettei ainutkertaisella kir-
jeellä voi esittää lisäkysymyksiä, varsinkaan jos kirjeet jäävät allekirjoittamatta ja 
tulevat tutkijalle nimettöminä. Toisaalta näin voidaan saada mahdollisesti toisen-
laista tietoa kuin allekirjoitetuissa kirjeissä. Onnistunut metodin käyttö edellyttää, 
että vastaajat saadaan motivoitua kirjoittamaan mahdollisimman informatiivisesti. 
Bergin mukaan kirje voi sisältää kysymyksiä tietystä teemasta, kehotuksia kuvata 
kokemuksia tutkimusaiheesta ja oman mielipiteen ilmaisun rohkaisua. Ennen kaik-
kea kirjoittajia tulee motivoida kirjoittamaan siitä, mikä on heille henkilökohtaises-
ti tärkeää. Anonyymiyden korostaminen tai mahdollisuus siihen voi auttaa kirjoit-
tajia. Kirjoitettava aihe saattaa olla arka ja vaikea lähestyä.

Berg (2000, 118–119) listaa kirjemetodin hyötyinä seuraavaa verrattaessa haas-
tatteluun:

• kirjemetodia käytettäessä otantaongelmat ovat vähäisempiä kuin haastatteluissa ja 
mahdollisuus laajentaa joukkoa on yksinkertaista 

• kirjemetodi on helppo hallinnoida, analyysiin voidaan ryhtyä kirjeiden saapumisen 
jälkeen välittömästi 

• kirjemetodilla voidaan joustavalla tavalla tavoittaa mitä erilaisimpia tutkimusryh-
miä, kuten koulun eri toimijaryhmät tai osakulttuurin edustajat.
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Toisaalta ilmeinen virhemahdollisuus piilee kirjeen laadussa, joka on riippuvainen 
kirjoittajan kirjallisista valmiuksista. Näissä tapauksissa Bergin mielestä olisi syytä 
täydentää materiaalia haastatteluin. Kirjeeseen on myös helppo jättää vastaamatta, 
kuten tutkimuksessa jouduin toteamaan.

Suomessa kirjemenetelmää aineiston keruussa on käytetty ainakin sosiaalitie-
teissä kerättäessä materiaalia hyvin henkilökohtaisten kokemusten (esim. raiskaus 
www.sunpoint.net 28.5.2001) tutkimiseksi ja etsittäessä tutkimusaiheeseen liitty-
vää potentiaalia informanttien joukkoa median välityksellä. Samoin elämänkerta-
tutkimuksessa kirjemenetelmä on käytössä.

Olen analyysissäni soveltanut kirjemateriaaliin diskursiivista lukutapaa ja sen 
kautta nousevia merkityssysteemien tulkintaa. Teoreettisena viitekehyksenä dis-
kurssianalyysi sisältää seuraavat oletukset: 1) kielenkäyttö rakentaa sosiaalista to-
dellisuutta, 2) on olemassa useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia merkitys-
systeemeitä, 3) merkityksellinen toiminta on kontekstisidonnaista, 4) toimijat 
kiinnittyvät merkityssysteemeihin ja 5) kielenkäytöstä on seurauksia sosiaaliselle 
todellisuudelle. (Jokinen et al. 1993, 17–18; Suoninen 1992, 35.)

Diskurssianalyysi on teoreettis-metodologinen viitekehys. Monien määrittelyjen 
takia jokainen tutkija tekee omat rajauksensa ja määrittelee metodiset ratkaisun-
sa. Diskurssianalyysin ideana on selvittää, miten kieltä käytetään ja miten kielen 
kautta tehdään asioita ymmärrettäviksi. Diskurssianalyysi on omiaan selvitettäessä 
kulttuurisia itsestäänselvyyksiä ja kielenkäytön konventioiden seurauksia. Kansain-
välistymiseen liittyy näitä molempia. (Jokinen et al. 1993; Valtonen 1999.)

Diskurssin käsitteellä viitataan suhteellisen kiinteään merkityssuhteiden systee-
miin, jonka puitteissa tiettyä todellisuutta on mahdollista tehdä ymmärrettäväk-
si. Tekstejä ei voida pitää niinkään kuvana todellisuudesta vaan kyseessä on jokin 
versio asiasta, jota tutkija tulkitsee. Kontekstuaalisuus on esillä muodoissa, tavas-
sa kirjoittaa, ajassa ja paikassa. Kieli on kuitenkin yksilölle mahdollisuus tulkita 
toimintaansa, antaa sille merkitys ja saattaa se muiden tulkittavaksi. Kielenkäytön 
vaihtelevuutta voidaan tarkastella joko identiteetin rakentumisen näkökulmasta ja/
tai valtasuhteiden diskurssoimisena. Arkielämän puhetavat ovat aina tavalla tai toi-
sella vallankäytön keino. Jo kielen käyttäminen sinänsä on merkki siitä, että yksi-
lö pitää kirjoittamaansa tai puhumaansa asiaa mainitsemisen arvoisena; asialla on 
jokin merkitys puhujalle. Valta on ihmisen halua kontrolloida ympäristöään. Yk-
sittäisestä teemasta (esim. kansainvälisyys) voidaan puhua useasta eri diskursiivises-
ta viitekehyksestä käsin. (Eskola & Suoranta 1998, 139–145; Peräkylä 1990, 149–
150.)
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Teksti on kulttuurituote, missä ilmenevät kulttuuriset jäsennykset, joiden varas-
sa arjessa toimimme. Kirje sisältää viestejä mm. työnjaosta, mikä on kulttuurisesti 
jäsenneltyä. Puheen ja tekstien diskursiivinen muoto kuljettaa mukanaan habitus-
ta, sitä miten puhuja määrittelee ja siten tuottaa ja uusintaa suhteensa sosiaaliseen 
todellisuuteen, miten hän ajattelee ja käyttäytyy. (Sulkunen 1987, 200; Sulkunen 
1982.)

Kirjeiden tulkitsemiseksi on hedelmällistä tarkastella niiden tekstiluonnetta. Mi-
ten kirjeissä artikuloidaan toimintakulttuurissa vallitsevia kansainvälistyneisyyt-
tä koskevia kulttuurisia jäsennyksiä, miten kirjoittajat jäsentävät sosiaalista to-
dellisuuttaan, keskinäisiä suhteita ja toimijuuttaan omassa toimintakulttuurissaan. 
Tekstit syntyvät tietyssä kontekstissa tiettyä tarkoitusta varten. Sisältäen monia 
mahdollisuuksia merkitysten rakentamiseksi tekstit tarjoavat myös lukijalleen tiet-
tyä luentatapaa. Tekstit sisältävät merkityksen raaka-aineita, joita lukija tulkitsee 
sanastollisten ja kieliopillisten valintojen sekä aikaisemmin tuntemiensa tekstien oh-
jaamina. (Lehtonen 2000, 115–116.)

Kirjeet ovat kertomuksia todellisuudesta, representaatioita esimerkiksi jostain ko-
kemuksesta ja samalla yritystä jäsentää ja merkityksellistää koettua. Kirjoittaja va-
litsee tietoisesti tai tiedostamattaan kulttuurisesti sopivan tavan kertoa, antaa asioil-
le merkityksen. Kertomus sisältää tapahtumia, se on ajallinen ja kertomuksella on 
kertoja, joka on valinnut näkökulman. (Barthes 1993b, 63–64; Lehtonen 2000, 
117–121.) 

Kirjettä voi pitää hyvin konventionaalisena tekstinä. Kirjeen olemus on kuiten-
kin muuttunut uudenlaisten viestintävälineiden tulon myötä, ja se näkyy kirjeiden 
ulkoisessa muodossa, mutta myös tavassa kirjoittaa. Kuitenkin se, mitä kirjeessä kir-
joitetaan ja mitä siihen liitetään, kertoo kirjoittajan valinnasta. Kirjoittaja muodos-
taa tekstin niistä kielellisistä valinnoista – diskursseita, joiden hän katsoo parhaiten 
representoivan kertomuksen kohteena olevaa todellisuutta ajankohtaisessa ja kult-
tuurisessa kontekstissa. Lukijan – tutkijan kannalta tekstin moniäänisyys, merki-
tyspotentiaalit mahdollistavat monet merkitykset. Lukijan tekstuaaliset kompetens-
sit ja kulttuuriset konventiot rajaavat hänelle muodostuvaa merkitystä. (Lehtonen 
2000, 155.)

Hall on määritellyt diskurssin ryhmänä lausumia, joiden kautta kieli tarjoaa 
mahdollisuuden puhua tietynlaisesta, jotakin aihetta koskevasta tiedosta, represen-
toida tätä tietoa. Kun lausumia esitetään jonkin erityisen diskurssin sisällä, samal-
la mahdollistuu aiheen näkeminen tietyllä tavalla. Diskurssit voivat joko tukea toi-
siaan tai olla poissulkevia. Merkitykset tuotetaan diskursseissa, jotka ovat sosiaalisia, 
historiallisia ja institutionaalisia. Sisältäessään käsityksen todellisuudesta diskurs-
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sit tuottavat puhujalle – kirjoittajalle aseman, josta todellisuutta tarkastellaan. (Hall 
1992, 291; Lehtonen 2000, 69–70.)

Vaikka puheet ja puheentavat, tässä kirjeet ovat peräisin samasta kulttuurises-
ta merkityskoodien rakenteesta, voivat ne edustaa erilaisia arvoja ja arvostuksia. 
Puhujalle/kirjoittajalle on tärkeää faktualisoida tulkintansa, oikeuttaa merkityk-
sellistämänsä todellisuus ja vakuuttaa kuulija siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. 
Puheentapa ei ole tulosta sattumanvaraisesta yksilön ajattelusta, vaan se rakentuu 
osana sosiaalisia käytäntöjä, esimerkiksi opettajan ja opiskelijoiden, opiskelijoiden 
ja henkilökunnan vuorovaikutustilanteissa. (Jokinen et al. 1993, 21–29; Korhonen 
2001, 44–46.) 

Kirjeanalyysissä tarkastelin,

1. millä eri tekijöillä eri toimijaryhmät diskurssoivat yhteisönsä toimintakulttuurin 
kansainvälistyneisyyttä? (ks. liite 6)

2. mitä hallitsevia diskursseja on identifi oitavissa kansanopistojen toimijoiden kansain-
välisyyttä representoivissa kuvauksissa?

3. mitä funktioita diskurssien käytöllä näyttää olevan?

4. miten diskurssit luonnollistetaan? 

7.4 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelulle luo pohjaa mertonilainen tieteen eetti-
nen normi järjestelmällisestä epäilystä. On esitetty (Mäkelä 1990), että validiteetin 
ja reliabiliteetin käsitteet eivät sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden 
perustaksi. Tässä kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuusongelmaa on tarkasteltu 
tutkimuksen vahvistettavuuden kautta. Edellytyksinä tälle ovat tutkimuksen luo-
tettavuus ja totuudellisuus, perusteltavuus, rationaalisuus sekä kattavuus. Näihin 
olen pyrkinyt noudattamalla tulosten raportoinnissa avoimuutta ja yksityiskohtai-
suutta sekä kuvaamalla analyysia kattavasti sekä sisällyttämällä raporttiin lainauk-
sia tutkimusmateriaalista ja täten tarjoamalla lukijalle mahdollisuuden muodostaa 
omia tulkintojaan ja vertailla niitä esittämiini. 

Aineistotriangulaation avulla olen vahvistanut tutkimustulosten luotettavuutta. 
Eri vaiheissa kerätyt aineistot ovat osoittautuneet toisiaan täydentäviksi tutkimus-
ongelman suhteen ja lisänneet näin tutkimuksen tulosten totuudellisuutta. 
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Tutkimuksen aihepiirin ja käsitteiden saattoi olettaa olevan yleisesti tunnettu-
ja oppilaitoksen hallinnossa alan kirjallisuudesta, tutkimuksista sekä ajankohtai-
sesti käytävän keskustelun pohjalta. Valmiit dokumentit, joita käytin informant-
teina ovat oleellisia opistojen ajankohtaisessa tiedottamis- ja rekrytointitehtävässä. 
Samoin henkilöt, jotka tutkimukseen tuottivat aineistoa, ovat keskeisiä joko orga-
nisaatiolle tai henkilökohtaisina kulttuurisina kokijoina. Kulttuurin tutkimukses-
sa observointimenetelmä puolustaisi vahvasti paikkaansa, samoin henkilökohtainen 
haastattelu. Tiedostaen oman läheisen yhteyteni aiheeseen, observointi olisi ollut 
kyseenalainen toteuttaa tutkijan itsensä sisäistettyä useammankin kansanopiston 
toimintakulttuuria työntekijänä. Virheiden mahdollisuus objektiivisten havainto-
jen tuottamiseksi olisi ollut liian suuri. Kirjallista materiaalia on luotettavampaa tar-
kastella kriittisesti ulkopuolisen roolissa kuin osallisuudessa henkilökohtaiseen vuo-
rovaikutukseen.

Tuloksellisuuden lisäämiseksi oli tärkeää, että en määritellyt käsitteitä etu-
käteen vaan informantit ovat tulkinneet käsitteen ja operationaalistaneet sen ta-
hoillaan. Tämä menettely lisää aineistosta suoritettujen tulkintojen luotettavuutta, 
varsinkin kun keskeisistä käsitteistä informantit ovat puhuneet määritellen niitä sa-
manaikaisesti ja yhtenevästi. Valitsemani informantit, kulttuuriset toimijat ovat yh-
teydessä diskursoimaansa todellisuuteen, kuten rehtorit vahvasti johtavan asemansa 
kautta koko opiston toiminnan taustoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Luotetta-
vuuden lisäämiseksi olen esitemateriaalin luokittelussa käyttänyt mahdollisimman 
suurta avainsanojen määrää, joita yhdistämällä tuotin myöhemmin raportissa esi-
tetyt. Luokittelukriteerit on luettavissa liitteessä viisi. Näin lukijan on mahdollista 
seurata analyysin etenemistä. Tämä on edellyttänyt perehtymistä aineistoon uudel-
leen ja uudelleen.

Tutkijana en ole siis tarjonnut etukäteen valmiita vaihtoehtoja, millainen toi-
mintakulttuuri voisi tai tulisi olla. Tutkimusongelman keskeisen käsitteen sisällöt 
on pyritty löytämään informanttien tuottamana, aineistolähtöisesti. Alkuperäinen 
tutkimusaineisto on kiinnostuneiden lukijoiden saatavissa. Yksityiskohtaisella me-
netelmäkuvauksella pyrin antamaan lukijalle mahdollisuuden tarkastella analyysin 
kulkua.

Validiuden ongelman olen tiedostanut sekä sisäisenä että ulkoisena. Sisäisen va-
lidiuden ongelman muodostaa tutkijan liiallinen samaistuminen tutkittavien ajat-
telutapaan. Oman asemani vaikutuksen olen tietoisesti pyrkinyt minimoimaan 
tie dostamalla yksityiskohtaisesti omia ennakkokäsityksiäni. Myös aineisto- ja mene-
tel mätriangulaatio sekä aineiston keruun jakautuminen ajallisesti vaiheisiin vahvis-
tavat sisäistä validiteettia. 
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Ulkoisen validiuden ongelma on tutkimuksen tulosten yleistettävyys ja käyttö-
kelpoisuus. Tutkimustulokset antavat mahdollisuuden tarkastella ajankohtaisen tee-
man näkyvyyttä laajemminkin oppilaitosten kulttuurisessa toimintakontekstis sa. 
Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset rajoittuvat suomalaiseen kansanopistokent-
tään yleisellä tasolla. Yleistettävyysongelman muodosti tässä tutkimuksessa aineis-
tonkeruun toisessa ja kolmannessa vaiheessa muodostunut kato. Kato voi olla 
seu rausta jo aikaisemmin mainitusta kiireestä, henkilö on katsonut asian vähempi-
arvoiseksi kuin jokin muu tehtävä tai kansainvälisyydestä ei kyseisellä henkilöllä ole 
merkittäviä omakohtaisia kokemuksia. Toisaalta rehtoreille osoitetussa sähköposti-
kyselyssä katoa ei voi selittää ainakaan jälkimmäisen kaltaisella tekijällä. Tutkimus-
ajankohta kesän kynnyksellä saattoi osin vaikuttaa vastausten määrään. 

Tulosten hyödyllisyydestä jokainen lukija muodostaa luonnollisesti oman arvion-
sa tarkastelemalla, miten esitetty toimintakulttuurin mallikehikko on sovellettavissa 
lukijan mielessä ja kokemuksissa olevaan käytännön toimintatilanteeseen. Toisaal-
ta laadullisen tutkimuksen tulosten voi katsoa olevan kuvaus tutkimuksen kohtees-
ta, ei niinkään laajasti yleistettävissä. Tämänkään tutkimuksen tulokset eivät ole 
suoraan yleistettävissä koko kansanopistokenttään. Tässä saadut tulokset vahvista-
vat kulttuurista näkökulmaa lähestyttäessä oppilaitoksen toimintakulttuuria koo-
datun profi loitumisen kautta.
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8 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

8.1 Toimintakulttuurin profiloituminen 

Kuten edellä on esitetty abstrakti kulttuuri konkretisoituu profi loitumisen 
kautta, ja profi ilin kautta voidaan havainnoida itse toimintakulttuuria. Tie-
toisella profi loinnilla tarjotaan aineksia yhteisön profi loitumiselle sekä yh-

teisön sisällä että ulkopuolisen tulkinnoissa. Profi loituminen on toimintakulttuurin 
ajankohtaista realisoitumista. Profi loituminen on opiskelijarekrytoinnin avaintekijä 
ja edesauttaa opiston yhteisöllisen roolin rakentumista sekä yhteisöön sitouttamis-
ta. 

Opistojen koulutustarjontaa esittelevän esitemateriaalin keskeinen funktio on 
palvella tiedotus- ja imagonrakennusaineistona. Esitteet leviävät laajalti. Esitteitä 
lähetetään niitä erityisesti pyytäville, ja niitä asetetaan julkisesti suuren yleisön saa-
taville erilaisissa informaatiopisteissä, kirjastoissa, matkailuneuvonnoissa, työvoima-
toimistoissa tai ohjaamalla tiedotusmateriaali koulutusta edistämään pyrkiville vi-
ranomaisille. Esitteet ovat muodoiltaan ja painoasultaan hyvin erilaisia, selkeästi 
mainostarkoituksessa kilpailemaan tarkoitettuja, julkisia tuotteita.

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää valita analyysin kohteeksi tiedottamisen vä-
line, jota kaikki kansanopistot käyttävät ja jolla on ollut jatkuvuutta, jotta sen voi-
si tulkita kertovan muodostuneesta toimintakulttuurista. Esite julkaistaan kaikissa 
kansanopistoissa vuosittain. Mielenkiintoista on tulevaisuudessa nähdä, mikä tulee 
olemaan painetun esitteen asema www-sivujen ja muiden sähköisten tiedonsiirto-
menetelmien yleistyessä. Tutkimushetkellä kaikilla kansanopistoilla ei vielä ollut 
omia kotisivuja internetissä ja joidenkin sivujen löytäminen asiasta mitään etukä-
teen tietämättömälle olisi ollut todellinen sattuma.

Esitteissä oli nähtävissä erilaisia kuvallisia symboleja, logoja. Ulkopuolisel-
le, opiston määrittelemää toiminta-ajatusta tuntematta, symbolit olivat pääosin 
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abstrak teja kuvia tai kirjainyhdistelmiä, joita seurasi kuitenkin usein opiston nimi 
koko naisuudessaan. Joidenkin symbolien kohdalla analogia oli selkeä, esimerkiksi 
kristillisen opiston symbolissa esiintyvä ristiaihe. Kaikki symbolit on tunnistettavis-
sa paikallisesti ja taustayhteisöä edustavan liikkeen sisällä, kulttuurirajautuneesti, 
mutta yleisessä tarkastelussa niitä ei voi suurena joukkona pitää toimintakulttuuria 
selkeästi symboloivana.

Kulttuurin rakentumista ja muutostekijöitä tarkasteltaessa kävi ilmi, että kan-
sanopistot, luvussa 2 luodun kuvauksen mukaisesti, joutuvat jatkuvasti ideologisen 
ja pedagogisen vapautensa turvin tai edellyttämänä uusintamaan toimintatapojaan, 
tavoitteena vastata ajallisiin, yleiskulttuurisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Näihin 
haasteisiin vastaamisen tuloksellisuutta mitataan omaehtoisen tehtävähaun onnis-
tumisella, koulutustarjonnan, palvelevuuden ja kysynnän kohtaamisella. Ajallisuut-
ta säätelevät yhteiskunnalliset, kansainväliset jopa globaalit muutokset, sisältöä yh-
teisön ja yksilöiden tarpeet. Kulttuurisia realiteetteja nousee taustasta, kansallisista 
tekijöistä ja monikulttuurisuudesta, ja taloudelliset realiteetit rakentuvat kansan-
opistojen saaman yhteiskunnallisen tuen ohella opistokohtaisista mahdollisuuksis-
ta ja oivalluksista. 

Tutkimusaineistosta nousi neljä teemaa, joiden tarkasteluun saatoin kiteyttää 
kansanopistojen toimintakulttuurin profi ilin:

1. ilmapiiritekijät toimintakulttuurin toteuttamisen kehystekijöinä 

2. tavoitteet, joiden opisto katsoo palvelevan asiakkaita heidän näkökulmastaan

3. tuoteprofi loituminen; opiston koulutuspalvelujen tuotteistaminen 

4. yhteisökuva: arvopainotteisuus, toimintakulttuuria ohjaavien arvojen esittäminen.

Kansainvälisyys oli mukana jokaisessa teemassa, ja olen nostanut sen omaksi koko-
naisuudeksi tutkimustehtävän mukaisesti.

Seuraavassa kuvaan liitteen 5 mukaisten luokituskriteerien määrittäminä esite-
aineistossa esiintyneitä tekijöitä, jotka profi loivat kansanopiston toimintakulttuurin 
ilmapiiriä. Ne ovat keskeisesti toimintaa ohjaavia tekijöitä, jotka luovat kehyksen 
toimintakulttuurin toteutumiselle.

Ilmapiiritekijät toimintakulttuurin toteutumisen kehystekijöinä 

Ilman yhteisöä ei ole kulttuuria ja jokaisella yhteisöllä on kulttuurinsa. Yhteisön 
johtajan tai kokoajan visiot ja tavoitteet, tilanteen luonnehdinnat, oletukset ja arvot 
muuttuvat yleisesti yhteisen mielipiteen oikeaksi osoittamiksi määritelmiksi, jotka 
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siirretään yhteisössä jo toimiville ja tuleville uusille jäsenille oikeana tapana suhtau-
tua tilanteisiin (Schein 1987, 66). Johtajan oletukset muodostavat auktoriteettisuh-
teen ja tavat, joilla yhteisö säätelee vuorovaikutustaan. Syntyy johtamisen tyyli ja 
ilmapiiri. Johtaja suuntaa toisten todellisuutta. Johtaja hankkii toimintojensa oikeu-
tuksen tullessaan valituksi johtajan asemaan ja alkaessaan vaikuttaa yhteisössä ko-
kemiseen. Tämä toteutuu sosiaalisissa prosesseissa, joissa yhteisön jäsenet erilaisten 
vuorovaikutustilanteiden kautta rakentavat ja välittävät mielikuviaan todellisuudes-
ta. (Schein 183; Juuti 1992, 138–139.) Johtamistapa luo toimintamahdollisuudet 
yhteisön kulttuurille, yhtenä osatekijänä ilmapiirin, jossa vuorovaikutus toteutuu. 
Tässä tutkimuksessa ei tarkastella varsinaisesti johtajuutta, ainoastaan niitä esite-
materiaalissa ilmeneviä tekijöitä, joilla luonnehditaan ilmapiiriä. Ilmapiiritekijät 
muodostavat sen kehyksen, jossa toiminnot mahdollistuvat tai estyvät. Ilmapiiris-
sä ilmenee toimintakulttuurin yleiset arvostukset, ja ilmapiiriä toiminnan kehykse-
nä rakentavat myös kaikki ne tekijät, jotka ovat henkilökohtaisia tuntemuksia yh-
teisöstä. 

Vahvuustekijät, jotka eivät olleet arvoja tai mainittu tavoitteina sijoitin ilmapiiriä 
kuvaaviksi, kuten henkilökuntaa kuvaavat, kehittämistä ja tehokkuutta korostavat 
maininnat, samoin kuin oppilaitoksen tavoitetietoisuutta ja arvioinnin kautta suun-
tautuvaa kehittämistä koskevat maininnat. Näillä vahvistetaan toimintakulttuurin 
yleistä hyväksyttävyyttä ajassa. Auktoriteettiuskoisuutena pidin sellaisia maininto-
ja, joilla perusteltiin koulutuksen pätevyyttä, vetoamalla opetusviranomaisen val-
vontaan ja sitä kautta toiminnan luotettavuuteen.

Kuvattaessa opiston toiminnallista ilmapiiriä käytettiin taulukossa 9 mainittuja 
lausumia. Näiden funktio profi loitumisen kannalta on 

1) vakuuttaa palvelujen käyttäjälle, että toiminta on legi tiimiä,

2) osoittaa toiminnan pätevyyttä ja tehok kuutta,

3) korostaa avoimuutta sellaisissakin tapauksissa, joissa toisaalta mate riaa li oli kiinnit-
tynyt vankkoihin arvotekijöihin ja

4) osoittaa, että opiskelija, asia kas otetaan tarpeineen keskeisesti, toimintaa ajatellen 
kokonaisvaltaisesti huomioon. 

Selkeästi yleisin ilmapiiriin liittyvä profi loitumistekijä oli opiskelijakeskeisyys. Lä-
hes kaikista esitteistä löytyi luokituskriteerin mukainen maininta. Opiskelijakeskei-
syyden voisi sijoittaa perustellusti myös tuoteprofi iliin liittyväksi. Analysoimassani 
aineistossa opiskelijakeskeisyys oli mainittu yleisen toteamuksen lisäksi pedagogisen 
toiminnan erityisenä vahvuutena tai opintoihin liittyvänä itseohjautuvuuden, yksi-
lön vastuun ja oman toiminnallisuuden kannustamisena ja sallimisena. Samoin ko-
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rostettiin henkilökohtaisten tavoitteiden kaikkinaista huomioimista toiminnan to-
teuttamisessa sekä henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) toteuttamisen 
mahdollisuutta. Näiden rinnalla mainittujen yhteistoiminnallisten menetelmien 
katsoin vahvistavan opiskelijakeskeisyyttä toimintailmapiirissä. 

Molempia käsitteitä, opiskelijalähtöisyys ja opiskelijakeskeisyys, esiintyi mate-
riaalissa, eikä tässä yhteydessä voida päätellä onko olemassa todellisia, tutkittuja 
perusteita puhua opiskelijalähtöisyydestä muutoin, kuin että koulutuksen alkaessa 

Taulukko 9. Ilmapiiritekijöitä kansanopiston toimintakulttuurin profi ilissa

ydinsana esiintyminen 
tu tk imus  aineis-
tossa

esimerkkejä kuvailusta

auktoriteetti-
uskoisuus

4 ”opisto on opetushallituksen ja lääninhallituksen valvon-
nan ja tarkastuksen alainen”
”opetushallitus on ollut asiassa (arviointijärjestelmän ke-
hittäminen) aktiivinen, tässä työssä olemme mukana”

avoimuus/
suvaitsevaisuus

17 ”toiminnan perusta…avoimuus ihmissuhteissa, tiedon-
kulussa, yhteistyössä”
”ikäsi ei ole este, eivätkä aiemmat opintosi rajoite, voit 
tulla sellaisena kuin olet… opiston ilmapiiri on vapaa”
”se on monenlaisten ihmisten – ja heidän ajatustensa, ar-
vostustensa, tuntemustensa ja kokemustensa – vapaa koh-
taamispaikka”
”ilmapiiri opistossamme on kristillisten ihanteiden mu-
kaisesti vapaa ja kannustava”

henkilökunnan ke-
hittäminen, kou-
lu tus, osaa mi nen/
muutos suun tau tu-
nei suus

2 ”muutoksiin voidaan vaikuttaa lisäämällä henkilöstön 
ammatillista pätevyyttä”

opiskelijakeskeisyys 84 ”opiston koko henkilökunta haluaa tukea oppimistasi ja 
ohjata sinua itseohjautuvaan oppimiseen, kyselemään ja 
olemaan kriittinen”
”mitään tyyppiopiskelijaa tai yhtä ja ainoaa oikeaa opis-
kelutapaa ei ole olemassa. Voit tehdä itsellesi oman henki-
lökohtaisen opintosuunnitelman…” 
”opiskelu on vahvasti opiskelijakeskeistä.”
”opiskelun lähtökohtana ovat omat tavoitteesi”

tavoitetietoisuus 2 ”tavoitetietoisuudesta syntyy laatua. Haluamme olla mu-
kana kehittämässä laadukasta ja tuloksia tuottavaa oppi-
mista”
”opisto on laadukas ja virikkeinen oppimisympäristö”
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henkilökohtaisen ohjelman laatimisen yhteydessä kartoitetaan opiskelijalähtöises-
ti tarpeet. Myöskään palautteesta saatu informaatio ei yksivuotisessa koulutuksessa 
palaudu saman opiskelijajoukon hyödyksi.

Ottaen huomioon, että opiskelijakeskeisyys sisältää toiminnan kannalta laajan 
kirjon yksilöiden persoonallisia toimintatapoja ja tavoitteita on jokaisen huomioon 
ottaminen varsin monitahoinen tehtävä. Ilmapiiritekijänä maininta luo odotuksen 
yksilölliset tavoitteet ja mahdollisuudet sallivasta ilmapiiristä ja työskentelytavasta. 

Avoimuus ja suvaitsevaisuus mainittiin korostetusti ilmapiiritekijänä lähes vii-
desosassa tutkimuksessa mukana olleista opistoista. Joustavuuden äärimäisenä ra-
jattomuutena pitämäni ”kaikki käy” -maininnat kuvaavat toimintakulttuuria, joka 
mahdollistaa rajattomat soveltamismahdollisuudet yksilön tarpeita myötäillen. Kä-
sitteiden tarkempi analyysi osoittaisi, miten opistokohtaisesti esimerkiksi avoimuus 
käytännössä merkityksellistetään ja toteutuu.

Avoimuuden ja opiskelijakeskeisyyden sekä yhteiskunnallisesti legitiimin tehtävä-
orientaation sekä tavoitesuuntautuneisuuden yhteensovittamisessa voidaan nähdä 
myös ristiriitaa ellei ensin mainitut ole jälkimmäisten sisältöinä.

Koulutusorganisaation profi ilin arvo on olla yksilöön keskittyvä. Avoimuuden 
sisältönä on sallivuus, uusien vaikutteiden omaksuminen, uudenlaisten työtapojen, 
opiskelumenetelmien käyttö ja erilaisuuden hyväksyminen. Ilmapiiri luo kehykset 
kulttuuriselle käytännölle, laajentaa tai supistaa kulttuuristen rajausten muodosta-
maa vapaata tilaa sekä ilmentää kulttuurista käyttöteoriaa. Ilmapiiri on organisaa-
tion kulttuurijärjestelmän näkyvää tasoa. Osaltaan se profi loi organisaatiota niin, 
että se erottuu muista organisaatioista. Positiivista latausta tuottavana profi ilitekijä-
nä sitä säilytetään suhteellisen muuttumattomana kvaliteettina, negatiivisesti vai-
kuttavana tekijänä sen muutos voi olla sangen hidas ja työläs toteuttaa. (Vrt. Ruo-
hotie 1978.)

Tavoiteprofiloituminen

Ilmapiirin avoimuuden ja opiskelijakeskeisyyden näkökulmasta on mielenkiintoista 
tarkastella opistojen asettamia koulutustavoitteita. Tavoitteet profi loitumistekijänä 
painottuvat tutkimusmateriaalissa pedagogisiin tavoitteisiin. Kaupallisuutta palve-
levat tavoitteet olen sijoittanut tuoteprofi ilin alueeseen. Esiteissä tavoitteet oli lähes 
poikkeuksetta lausuttu opiskelijan näkökulmasta, yksilön tarpeiden näkökulmasta. 
Analyysissä en käsitellyt varsinaista ammatillista pätevyyttä tuottavaa koulutusta 
esittelevää materiaalia, mutta esitteiden yleistavoitteita määrittelevässä osassa lähes 
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puolessa opistoista oli esitteissä mainintoja koulutusohjelman tarjoavan ammattiin 
valmistavaa alakohtaista koulutusta. 

Analyysi osoitti, että opistot haluavat profi loitua hyötytavoitteisesti. Opistojen 
opetustoiminnan tavoitteet on ¾:ssa opistoista eksplikoidusti lausuttu niin, että la-
kisääteinen tehtävä, yleissivistävyys ja jatko-opintotavoitteisuus hallitsevat kuvauk-
sia. Kansanopistojen opiskelijoista suurin osa on nuoria alle 25-vuotiaita, mistä joh-
tuen opistot näyttävät suurelta osin profi loituvan persoonallisen kasvun paikoiksi. 
Elämänhallinnan ja elinikäisen oppimisen olen sijoitettanut yhteen kuten ne esite-
teksteissä yleisesti lausutaan. Elämänhallinnan keinona tarjotaan kouluttautumista, 
elinikäistä kasvua. Taulukosta 10 ilmenee yksilöidysti tavoiteteeman profi loitumis-
tekijöiden esiintyvyys materiaalissa.

Kansanopistot profi loituvat suhteessa yhteiskuntaan vastuuta kantavana kansa-
laisten yleissivistäjänä ja suhteessa yksilöön koulutuksen hyötyarvoa korostavana 
elämänhallinnan taitojen formaalisena ja myöhemmin esille tulevan perustelun 
mukaisesti informaalisena oppimisympäristönä. Elämänhallinnan keinoina ovat 
elinikäinen oppiminen ja persoonallisuuden kasvu. 

Tavoitteet olivat profi loitumistekijöistä selkeimmin ilmaistuja. Niillä ilmais-
taan julkisesti ja usein hallinnollisesti vahvistettuina opiston olemassaolon tarkoi-
tus. Niillä rakennetaan toimintaa ohjaavaa teoriaa (vrt. Argyris 1978), ja ne tulevat 
sovelletuiksi käytäntöön opistossa omaksutussa käyttöteoriassa. 

Mielenkiintoinen tarkastelun kohde olisi selvittää, miten kansanopistojen eri toi-
mijat diskursoivat yleissivistyksen. Yleissivistävyys on hallinnoivaa lakitekstiä vapaa-
ta sivistystyötä säätelevän lain mukaisesti. Puhuttaessa yleissivistyksestä esimerkik-
si ammattisivistyksen rinnalla ne ovat osin päällekkäisiä, ja sen mitä on yleissivistys 
luku- ja kirjoitustaidon lisäksi nähdään varioivan suuresti. Kansanopistoissa oppi-
velvollisuuskoulun (yleissivistävän koulun) jälkeisenä oppilaitoksena näyttää olevan 
moninaisia painotuksia yleissivistävyydelle. Yleissivistäjän roolista heijastuu kuiten-
kin yksilön näkökulma, yksilöityjen tarpeiden huomioiminen koulutuksessa.
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Taulukko 10. Kansanopiston tavoiteprofi ilin sisällöt

ydinsana esiintyminen 
tutkimus-
aineistossa

esimerkkejä kuvailusta

persoonallisuu-
den kasvun ko-
rostaminen, 
itsensä kehittä-
minen, itsensä 
löytäminen

60 ”opiskelijayhteisössä on mukavaa ja turvallista elää ja opiskella 
sekä irrottautua kodista kasvamaan itsenäiseen elämään”
”samalla opiskelet omien tavoitteittesi mukaisesti myös sosiaali-
sia taitoja, löydät itsestäsi uusia kykyjä ja vahvuuksia”
”laaja-alainen ihmisenä ja kristittynä kehittyminen” 
”pyrimme siihen että, hyvä opiskelukokemus johtaisi jatkuvaan 
itsensä kehittämiseen” 
”kehittämään hänen kokonaispersoonaansa rohkaisemalla ja oh-
jaamalla häntä oppimaan, ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti 
ja vastuuntuntoisesti”

elämänhallinta/
elinikäinen op-
piminen

56 ”parantaa opiskelijoiden elämisen taitoja”
”lisäävät valmiuksia toimia aktiivisena ja vaikutusmahdollisuuk-
sistaan tietoisina kansalaisina”
”itsensä kehittäminen jatkuvan koulutuksen hengessä”
”huomioidaan aktiiveihin kohdistuva osaamisvaatimusten 
kohoa minen, johon työelämän kehitys, yhteiskunnan monimut-
kaistuminen, kansainvälistyminen ja toimintaympäristön tieto-
teknistyminen vaikuttavat”
”kaikenikäisten ihmisten on hyvä muistaa olevansa elinikänsä 
ajan opiskelijoita”

jatko-opinto-
tavoitteisuus 
(hyötymotivaa-
tio)

63 ”parantaa opiskelijoiden jatkomahdollisuuksia alan oppilaitok-
siin”
”valmennukseksi ammattiopintoihin pyrkiville” 
”opiskelu antaa varmuutta ja lisäpisteitä yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen pääsykokeisiin sekä korvaavuuksia opintoihin” 
”opetuksella luodaan opiskelijalle edellytyksiä työelämään ja jat-
ko-opintoihin”

yleissivistävyys 64 ”opetus on yleissivistävää” 
”koulutus antaa perusvalmiuksia monille eri koulutusaloille” 
”yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen…ovat syitä tul-
la opistoomme” 
”luottamushenkilöille yleissivistävää ja yhteiskunnallista aikuis-
koulutusta” 
”sinulle, joka haluat suorittaa peruskoulun”

ammattiorien-
toituneisuus

43 ”valmentaa ammatillisiin taideopintoihin” 
”ammattitutkintoon valmistava koulutus” 
”opiskelu on näyttötutkintoon valmentavaa” 
”perustutkinnon suorittaneet saavat valmiuksia ammatinharjoit-
tajana toimimiseen”
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Tuoteprofiili

Seuraaviin profi loitumistekijöihin liittyy piirteitä, joiden perusteella olisin voinut si-
joittaa ne jo kahden edellisen teeman alaisuuteen. Aineistossa ne kuitenkin esitettiin 
muodossa, jolla oli selkeästi tuotteistamisen funktio (taulukko 11). Tarjottaessa pal-
veluja on tuote määriteltävä, jotta käyttäjä tietää mitä saa, mistä maksaa. Tähän 
liittyivät havainnot kaupallisuudesta, joiksi olen luokitellut liike-elämästä tutut il-
maukset kuten hotellipalvelu, kokous- ja kongressikeskuksena toimiminen. Tuotep-
rofi iliin olen katsonut kuuluvan myös sellaisten selkeästi profi ilitekijänä mainittu-
jen ilmausten, joilla oppilaitos kertoi profi loituneensa erityistehtävänsä mukaiseksi 
kouluksi (esim. taidekoulu, valokuvauskoulu). Vastakohtana näille olivat opistot, 
joissa koulutus oli hyvin monenkirjavaa, koulutusvaihtoehtoja oli ohjelmassa enem-
män kuin viisi. Erikseen tuoteprofi ilitekijänä tarkastelin avoimen korkeakouluope-
tuksen laajan tarjonnan vaikutusta kuvauksiin. Katsoin avoin yliopisto -orientoi-
tuneeksi sellaiset opistot, jotka olivat rakentaneet itsenäisen koulutusvaihtoehdon 
(linjan) näitä opintoja varten tai valittavien yliopistollisten opintokokonaisuuksien 
määrä oli huomattava, enemmän kuin viisi. Tällaisia kansanopistoja oli tutkimus-
joukosta lähes joka neljäs. Kädentaito-orientoituneisuuden olen erottanut omaksi 
havaintokohteeksi, koska sillä on kansanopistoliikkeen alkuhistoriaan ulottuva yh-
teys, toisaalta kädentaidot ovat arvostettu henkilökohtaisen osaamisen ilmentymä. 
Opistoja, jotka korostuneesti ilmaisivat koulutustarjonnassaan kädentaitoihin liitty-
vän koulutuksen erityisvahvuutenaan oli kahdeksan.

Tuotteeseen liittyvänä profi loitumistekijänä erottui erityinen palveluja koskeva 
laatutietoisuuden korostaminen. Laadun mittaaminen ei onnistu suoraan, vaan laa-
tu on moraalinen vastuukysymys (Raivola 2000). Raivola toteaa, että jokainen yksi-
lö tai organisaatio sinänsä tekee parhaansa ja pyrkii osoittamaan asiakkailleen, mitä 
on saanut aikaan. Laatu tuotetekijänä mielletään yleisesti positiiviseksi. Tuotepro-
fi ili heijastaa innovatiivisuutta, jolla taataan tuotteen omaleimaisuus, asiakaskeskei-
syys, markkinavastaavuus ja taloudellinen kannattavuus. 

Tuoteprofi ilitekijät kuvaavat olemassa olevaa ydinosaamisen toteutumaa, missä 
asiassa osaaminen näyttäytyy parhaimmillaan, mihin opistossa on resursoitu. Tuo-
teprofi ilitekijöiden funktio on kertoa ajankohtaisuudesta ja markkinavastaavuudes-
ta sekä omaleimaisuudesta. Tuoteprofi ili toimii kulttuurin näkyvällä tasolla kilpai-
lutekijänä. 

Koulutuksen kentällä on vallalla markkinoiden logiikka. Taloudellisen kilpai-
lukyvyn ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi tuoteprofi ili on keskeinen. Taloudellinen 
diskurssi ohjaa keskustelua, ja muut merkitykset ovat sille alisteisia. Koulutusta 
markkinoistetaan ja tuotteistetaan, kysyntä ohjaa tarjontaa. Inhimillisen pääoman 
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Taulukko 11. Kansanopiston tuoteprofi ilin ominaisuuksia 

ydinsana esiinty-
minen 
tut ki mus-
 aineis tos -
sa

esimerkkejä kuvailusta 

kaupalli-
suus

27 ”tarjoamme tilojamme: kokoukset, seminaarit, neuvottelut, juhlat, kult-
tuuri- ja taidetapahtumat, ruokailut tilauksesta, majoitus”
”talomme ovet ovat auki tilauksesta myös matkailijoille ja muille viihtyi-
sää yösijaa ja herkullista ruokaa kaipaaville kulkijoille” 
”syntymäpäivät, häät, hautajaiset yms. leirikoulut, rippikoulut”
”kokous-, ravintola ja majoitusmyynnistä huolehtiva yhtiö”
”kesäisin miellyttävä majapaikka…1920-luvulta olevassa kartanomaises-
sa päärakennuksessa… huoneista avautuva järvinäköala hivelee silmää. 
Järvenrantamaisemassa voit käyskennellä ja nauttia luonnon rauhasta 
tai pelata Beach Volleytä, uida, kalastaa tai harrastaa muita aktiviteette-
jä nurmikentällä”

laatutietoi-
suuden ko-
rostami-
nen 

13 ”tässä sinulle tilaisuus – laatua ja henkilökohtaisuutta”
”henkiseen, ihmisenä kasvuun ja kansainväliseen osaamiseen tähtäävä 
laadukas….nuorten ja aikuisten oppilaitos”
”opisto tunnetaan korkeatasoisesta taidealojen ja kasvatusalan koulutuk-
sesta” 
”hyvä laatu ja vaikuttavuus kertovat siitä, että koulutuspalvelujen tuot-
tajat sitoutuvat palveluille asetettuihin tavoitteisiin. Hyvä laatu edellyt-
tää arviointia”

tarjonnan 
moninai-
suus

28 ”kurssitarjottimelta voi valita linjaopintojen lisäksi valinnaisia aineita”
”opiskelija voi liittää opintoihinsa myös muuta opiston opetusta ja suo-
rittaa kielitutkintoja”
”vaihtoehtojen runsaus”
”vakuutu asiasta perehtymällä kädessäsi olevan esitteen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin”
”monien mahdollisuuksien opisto”
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tarjonta-
profi loitu-
neisuus

27 ”instituutti on valtakunnallinen työelämän kehittämiskeskus”
”saaristokansanopisto (skärgårdsfolkhögskolan)”
”askarruttajakoulutus perehdyttää askartelualalle ja laajasti käsityötaitoi-
hin”
”elämää ja ekologiaa”
”tarjoamme hypyn graafi sen viestinnän, kuvallisen ilmaisun, valoku-
vauksen, luovan kirjoittamisen tai teatterin maailmoihin”
”opisto on yhteiskunnallinen opisto”
”sisäoppilaitos, joka on noin kolmenkymmenen vuoden ajan erikoistu-
nut taidekoulutuksen antamiseen”
”valokuvauskoulu”
”erityisosaamisena on retkeilytaitojen opetus”
”akatemia antaa monipuolista kulttuurialan koulutusta suuntautumis-
vaihtoehtoina graafi nen suunnittelu sekä kuva- ja mediataide”
”matematiikka, matkailu ja kielet”
”opisto on kansainvälinen kansanopisto”
”kielet ja turismi”

avoin yli-
opisto-
orientoitu-
neisuus

24 ”lukuvuosi rakentuu yliopistollisten arvosanojen suorittamiseen”
”sinulla on vain yksi ainoa suunta – yliopistoon! Joskus käy niin ettei 
heti tärppää. Satsaapa siis tehokkaasti tulevaisuuteesi ja opiskele meillä 
jo ensimmäinen yliopistovuotesi!” 
”akateemisten opintojen linja on tarkitettu jokaiselle pohjakoulutukseen 
ja ikään katsomatta – joka haluaa suorittaa yliopistollisia arvosanaopin-
toja ja/tai aloittaa pidemmälle – aina loppututkintoon saakka johtavat 
akateemiset opinnot” 
”opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa linjan opintojen yhteydessä 
avoimen yliopiston arvosanoja: yleisopintoja, perusopintoja (approba-
tur) sekä aineopintoja (cum laude)” 
”oppiaineesta riippuen voit päästä suoraan avoimen yliopiston väylän tai 
pääsykokeiden kautta yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, opiskelu väy-
lällä kestää oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaan yh-
destä kolmen vuotta”

kädentaito-
orientoitu-
neisuus

8 ”sinulle, joka rohkeasti haluat tutustua monenlaisiin materiaaleihin ja 
erityistekniikoihin. Materiaali elää kädessäsi – etsi omasi ja ihastu!” 
”askartelu on käsityötä….käsityöperinteen kunnioitus ja sen yhdistämi-
nen nykyaikaan on keskeinen arvo” 
”käsityölinjalla työskennellään tavoitesuuntautuneesti… käsityöllä on 
tulevaisuutta, mutta se on riippuvaista siitä kuinka uudet ideat pääse-
vät esille” 
”EKO-käsityölinja tarjoaa luovuutta korostavaa kädentaitojen opetusta, 
ohjaa työskentelemään ekologisesti ympäristöä arvostavalla tavalla”
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kasvattaminen tulee ymmärretyksi ns. rationaalisen valinnan teorian kautta. Yksi-
löllisten toimijoiden suorittamat valinnat koulutuksen suhteen koetaan inhimillisen 
toiminnan luonnollisena rationaliteettina. Haetaan parasta hyötyä kustannuksiin 
nähden. Koulutuspolitiikassa muutos liitetään erityisesti globaaleihin ja Euroopan 
unionin heijastamiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin. Näiden seurauksena muutos 
on välttämätön. Kansainväliset muutokset saavat aikaan yhteiskunnallisten arvojen 
muutoksia, mitkä edelleen vaikuttavat koulutuksessa mm. eri yhteisöjen toiminta-
kulttuureissa. (Kivirauma 2001, 73–77.) 

Yksilöity palvelujen ja tuotteiden ajankohtaisuuden ja markkinavastaavuuden ar-
vioiminen jää opistokohtaisen tarkastelun varaan. Kansaopistojen tuotteistuksessa 
on paljon samankaltaisuutta. Omaleimaisuutta on esitteissä korostettu markkinoin-
tinäkökulmasta ja toisaalta asiakkaiden tarpeisiin vastaavuuden näkökulmasta. In-
novatiivisuus ei opistojen taholta tullut erityisesti käsitteenä mainituksi; kuitenkin 
uutuuksien ja aikaisemmin toteuttamattomia palveluja mainittiin tarjontaan sisäl-
tyvän, mutta asian varmistaminen ei tullut tässä analysoiduksi. Kansainvälisyys nä-
kyy oleellisesti tuotteistuksessa, mutta siitä tarkemmin jäljempänä kohdassa kan-
sainvälisyys.

Tuotteistukseen liittyvä dilemma on, että toimintakulttuurien markkinaorien-
toituneisuus on opistokohtaisesti monimuotoista, mutta opistojen välisessä vertai-
lussa on paljon samankaltaisuutta, kuitenkin erityistehtävään profi loituneet erottu-
vat selkeäs ti tilanteessa.

Yhteisökuva

Yhteisökuvan, ulkopuoliselle (suurelle yleisölle) muodostuvan, yhteisöä koskevan 
mielikuvan, voi katsoa rakentuvan elementeistä ja useampien vuorovaikutuksellis-
ten tai mediavälitteisten kokemusten kautta jokaisen tulkitsijan omien arvojärjes-
tysten suodattamana. Tässä yhteydessä tarkastelen kansanopistojen yhteisökuvaa 
siltä osin, kun se rakentuu sitoutuneisuudelle tai sitoutumattomuudelle lähtökohta-
na opiston historialliset juuret, yleisille arvolausumille ja alueelliselle sidonnaisuudel-
le. Tutkimusajankohtana toiminnassa oli siis 91 kansanopistoa, joista sitoutumatto-
mia (grundtvigilaisia) 34, kristillisiä 44, yhteiskunnallisia 11 ja muita 3.

Kansanopistojen sitoutumattomuuden määritteleminen ja ymmärtäminen on 
ulkopuoliselle vaikeaa. Grundtvigilaisuuden yhdistäminen sitoutumattomuuteen ei 
kerro asiasta ennakkoon tietämättömälle mitään, päinvastoin se voi aiheuttaa risti-
riidan henkilönimeen liittämisen johdosta. Suomen kielen perussanakirjassa (1994) 
sitoutumaton määritellään lyhyesti sellaiseksi, joka ei ole sitoutunut. Sitoutumisen 
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sisältö määritellään samassa yhteydessä ryhtymiseksi jonkin aatteen, poliittisen tai 
muun ryhmittymän aktiiviseksi kannattajaksi. Sitoutumattomuutta ei tutkimusma-
teriaalissa opistokohtaisesti mitenkään selitetty. Se todettiin mainintana samaan ta-
paan kuin toisaalla esiintyi esimerkiksi poliittista sitoutumista ilmaiseva lausuma. 
Käsitteen sisältö ja alkuperä jää selittämättä, ja jokainen lukija saa itse muodostaa 
mielikuvan asiasta, jos kokee sen tarpeelliseksi. Grundtvig (ks. luku 2) hahmotti ai-
kanaan kansanopistoideologian, jota alettiin soveltaa myös ensimmäisissä suomalai-
sissa kansanopistoissa. Ideologia on yleisesti tunnistettavissa uskomusjärjestelmäksi, 
joka muodostaa mielikuvaa toimintaa ohjaavasta maailmankuvasta ja vaikuttavuu-
desta. Noin neljännes opistoista käytti sitoutumattomuutta käsitteellisenä profi loi-
tumistekijänä. Sitoutumattomuuteen on yhdistetty myös maakuntaopiston määre, 
jota alueellisesti tarkentaa opiston nimi. Sitoutuneisuus voi olla uskonnollista, puo-
luepoliittista tai muuten yhteisesti lausutuille ja tunnustetuille arvolausumille raken-
tuvaa aatteellisuutta. 

Suomen kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja, sitoutumattoman kansanopis-
ton rehtori Ville Marjomäki (1998) on määritellyt sitoutumattomuuden kansanopis-
tojen nykyisyydessä tarkoittavan, että oppilaitoksen taustalla ei ole organisatorises-
ti vaikuttamassa mitään erityistä ideologista tai poliittista liikettä tai organisaatiota. 
Kyseisissä kansanopistoissa vaikuttaa monia yhteiskunnallisia ideologioita toimijoi-
den välityksellä ja ylläpitäjinä on monia erilaisia yhteisöjä: kannatusyhdistyksiä, 
säätiöitä ja kunnallisia yhtymiä. Sitoutumattomuus grundtvigilaisessa hengessä on 
siis yhteisöllisyyttä, jossa pyritään yksilöllisten arvomaailmoiden yhdistämiseen yh-
teistoimintaan osallistuvien voimavarana, yhteisesti jaettuna. 

Yhteisössä toimivien yksilöiden arvomaailmat ja mahdollinen sitoutuneisuus 
tuottavat moniarvoisuutta hegemonian tai konsensuksen hengessä. Kaikentasoisel-
la sitoutuneisuudella on kuitenkin vaikutusta yhteisön toimintakulttuuriin joko tie-
dostetusti tai piilovaikutteisesti. Arvovapaata toimintaa ei ole olemassa. 

Taulukossa 12 olen esittänyt ne aineistosta nousseet profi loitumistekijät, jotka 
rakentavat yhteisökuvaa, tukevat opiston muita profi loitumistekijöitä ja ryhmittävät 
opistoja suhteessa toisiinsa.

Järjestösidonnaisuus ja puoluepoliittisuus mainittuna yhteytenä puolueeseen tai 
muuhun yhteiskunnalliseen kansalaisjärjestöön ei ollut yleistä, vaikka historialliset 
yhteydet ja nimi luovat tästä oletuksen. Ammattiyhdistysliikettä lähellä olevat opis-
tot ilmoittivat profi loituvansa taustajärjestöjensä kautta ja tuottavansa palveluja jär-
jestön jäsenkunnan ja muiden aiheista kiinnostuneiden tarpeisiin. 

Kristillisten järjestöjen nimi on selkeä profi ilitekijä, samoin kuin symbolit (lo-
got), jotka yleisesti tunnistetaan (esim. risti), tukevat profi loitumista. Osa opistoista 
käytti ensisijaisesti kirjain- tai nimilyhennettä, joka ei ilman kokonaistekstiä avau-
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Taulukko 12. Kansanopiston yhteisökuvan profi loitumistekijöitä

ydinsana esiinty mi-
nen tut ki-
mus aineis-
tos sa 

esimerkkejä kuvailusta 

sitoutu-
mattomuus

22 ”opisto on maakunnallinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
ns. grundtvigilainen aikuisoppilaitos”
”opisto on sitoutumaton”
”opisto on ideologisesti sitoutumaton”
”yksityinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton”
”aatesuunnista riippumaton aikuisten opisto”

järjestösi-
toutunei-
suus

12 ”metallityöväen opisto” 
”toiminta-ajatuksena on auttaa Rakennusliittoa ja sen jäseniä menesty-
mään muutoksessa” 
”olemme koulutuksen suunnittelussa ottaneet huomioon hengityssai-
rauk sista tai muusta vajaakuntoisuudesta aiheutuvat erityistarpeet”
”setlementtiliikkeen opisto”
”opisto on yhteiskunnallinen kansanopisto”

kristillisyys 22 ”opisto, kuten monet kansainväliset raamattukoulutkin yhtyy seuraa-
vaan uskontunnustukseen…” 
”opistoaikanasi voit syventää hengellistä elämääsi…hyvään elämään 
kuuluu myös suhde Jumalaan” 
”toiminnan perusta raamatulliset perusarvot sydämen usko, lähimmäi-
senrakkaus…” 
”kaikkien linjojen yhteistä opetusta…kristillinen kasvatus” 
”haluamme pitää kristillisiä arvoja ja uskoa yllä muutosten keskellä”

suomen-
ruotsalai-
suus

4 ”toimintamme juuret ovat syvällä ja kiinteästi suomenruotsalaisessa si-
vistyksessä” 
”kulttuurikeskus…yhteistoimintaa suomen-ruotsalaisten koulujen 
kanssa”
”on suomenruotsalainen, kuntien ylläpitämä, sitoutumaton, dynaami-
nen kansanopisto” 
”pohjoismainen miljöö ja pohjoismainen perinne”

ekologi-
suus ja 
luonto-
orientoitu-
neisuus

18 ”auttaa ymmärtämään henkilökohtaisen ympäristövastuun ja kestävän 
kehityksen periaatteiden tärkeyden” 
”ympäristön suojelu on myös tärkeä asia opistolle. Täällä lajitellaan 
kaikki jätteet ja käytetään vain ympäristöä säästäviä ruoka- ja toimisto-
tarvikkeita. Opisto ostaa sähkönsä tuulivoimana.” 
”yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvoinnin turvaaminen on …opis-
ton linjoja yhdistävä tekijä”
”opetuksen painopistealueet: luonto ja ekologia..” 
”opiston puutarha on ollut tärkeä osa opiston toimintaa alusta alkaen.  
Sitä on viljelty 60-luvulta asti biodynaamisesti…Suurin osa keittiön 
käyttämistä kasviksista saadaan omasta puutarhasta”… 
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du lukijalle, ja se voi jopa tuottaa väärän mielikuvan (esimerkiksi EKO, jossa k = 
kristillinen). Kristillisen yhteisökuvan rakentumiseksi aineistossa tuli olla myös 
muita yhteisökuvan profi ilia vahvistavia mainintoja kristillisestä arvopohjasta. Nel-
jännes suomalaisista kansanopistoista profi loitui tällä perusteella yhteisökuvaltaan 
kristillisiksi tämän aineiston perusteella.

humaani-
suus

3 ”koulutuksessa korostuvat humanistiset arvot…” 
”perehdytään sosiaalisiin ja humaanisiin teemoihin”

yhtei söl li-
syys/ihmis-
kes kei syys/
inter naat ti-
koros tu nei-
suus

14 ”parasta opistossa on yhteisöllisyys. Yhteisössä on mahdollista kasvaa 
ihmisenä ja saada ryhmältä tukea ja kritiikkiä.” 
”opistomme on tunnettu me-hengestään: täällä opettajat ja opiskeluto-
verit kannustavat sinua elämässäsi eteenpäin, sinun ehdoillasi” 
”koko henkilökunta toimii meillä kasvattajina. Siistijät, keittiö- ja toi-
mistohenkilökunta, talonmies-vahtimestari ja nuoriso-ohjaaja opet-
tajien  kanssa, haluavat kulkea rinnallasi aikuisina ohjaajina ja tukijoina” 
”internaatissa kaikki palvelut ovat valmiina edullisessa valtion opintotu-
keen oikeuttavassa paketissa”
”internaattipedagogiikka on meillä arvossaan” 
”tarkoitustaan opisto toteuttaa luomalla internaattimuotoisen opiskelu-
ympäristön, jossa pääosin yhteistoiminnallisin menetelmin sovelletaan 
tietoja ja taitoja…” 
”kansanopiston asuntolaympäristö tarjoaa tukea sosiaalisten taitojen 
kartuttamiseen, omien elämänarvojen pohdiskeluun sekä erityisesti 
nuorten aikuisten itsenäistymiseen” 
”aikuis-sana oppilaitoksen edessä tarkoittaa, että asuntoloissa vallitsee 
asukasdemokratia. Aikuis-sana tarkoittaa vastuunottamista itsestään”

pai kal li-
suus/alueel-
lisuus

16 ”opisto on alueellinen ja kansainvälinen oppimiskeskus” 
”kansanopisto sijaitsee keskellä Etelä-Pohjanmaata…opistomme ilma-
piiri on kuin pohjalaiset ihmiset: avoin ja rehti.” 
”taustayhteisönä on säätiö, joka koostuu maakunnallisista järjestöistä” 
”taidekoulusta on kehittynyt valtakunnallisesti merkittävä”
”valtakunnallisesti maineikas, aatesuunnista riippumaton aikuisten 
opisto.”

yhteis työ-
hakui suus/
ver kot tu nei-
suus

24 ”instituutti palvelee toimihenkilöitä, heidän järjestöjään ja pääkaupun-
kiseudun sekä Länsi-Uudenmaan yrityksiä, yhteisöjä, virastoja ja asuk-
kaita.” 
”yhteistyötä taustayhteisöön kuuluvien järjestöjen kanssa” 
”projekteja toteutetaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla” 
”yhteistyötä koulutusaloihin liittyvien työyhteisöjen ja järjestöjen kans-
sa”
”yhteistyötä yritysten, kuntien, seurakuntien ja muiden oppilaitosten 
kanssa” 
”HUMAK yhteistyö (humanistinen ammattikorkeakoulu)”
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Suomenruotsalaisuus mainittiin arvona tai toimintaan liittyvänä tekijänä har-
voin. Ruotsinkielisiä opistoja on 17/91, osa grundtvigilaisia, osa kristillisiä. Kaikki 
rekrytoivat myös suomenkielisiä opiskelijoita. Tekstien ruotsinkielisyys luonnollises-
ti profi loi opistoa.

Elämänkatsomuksellisina arvoina mainittiin myös humaanisuus/humanismi ja 
ihmiskeskeisyys. Ihmiskeskeisyyden käsitteen sisältöä ei tarkemmin määritelty. 
Kulttuurisesta kokonaisvaikutuksesta on löydettävä sisältö monille käsitteille, ja ne 
jäävät pääasiassa lukijan omien tulkintojen varaan. Näihin tulkintoihin vaikutta-
vat merkittävästi jokaisen aikaisemmat tiedot ja kokemukset.

Vajaa neljännes kansanopistoista mainitsee ekologisuuden – luonto-orientoitu-
neisuuden joko yleisenä toiminnallisena tavoitteena tai opintokokonaisuuden kes-
keisenä sisältönä. Jos opetussuunnitelmallista erittelyä ei ole esitetty materiaalissa, 
jää käsitteen funktio yhteisökuvalliseksi. Ajallisessa kontekstissa ekologisuus on eri-
tyisen hyväksytty arvo; onhan kestävä kehitys yleisesti yhteiskunnassa korostettu 
toimintatavoite. 

Kansanopistojen lakimääritteiseen yhteisökuvaan olennaisesti liittyvä internaat-
ti korostuneisuus ei tullut vahvana esille niin, että se olisi mainittu erityisesti toi-
minnan tavoitteita edistävänä tekijänä eikä vain mainintana, että opistolla on 
asumismahdollisuus. Internaatti eli sisäoppilaitos käsitettä rasittaa julkisuudessa 
käsitys sulkeutuneisuudesta, eristäytyvyydestä ja valvonnasta. Joissakin esiteteks-
teissä tätä yleiskulttuurista käsitystä haluttiin oletettavasti lieventää osoittamalla 
valokuvin tekstin yhteydessä tekstiä tukevaa kuvitusta. (Esimerkiksi sallivuutta ko-
rostettiin iloisilla vapaa-ajanviettokuvilla.) Moniin internaattiin liittyviin toimin-
takulttuurisiin mainintoihin liitetään yhteisöasumisen vaikutukset, kuten elämän 
hallinnan taitojen kehittyminen ja persoonallisuuden kasvu, sosiaalinen kasvu, har-
jaantuminen yhteisödemokratian ja yhteistoiminnallisten menetelmien käytössä. 
Internaatin korostaminen ei tule erityisesti sille yhteisökuvan kannalta positiivise-
na mahdollisuutena.

Yhteistyöhakuisuus oli erityisenä mainintana noin neljänneksellä opistoista. 
Tällaisia olivat maininnat yhteistoiminnasta eri tahojen kanssa Suomessa, Euroo-
passa, jopa maailmanlaajuisesti, esimerkiksi osallistuminen kansainvälisten järjes-
töjen toimintaan, kumppanuusyhteyksien ylläpitäminen ja verkostoituminen käy-
tännöntoimintojen ja yhteyksien ylläpitämiseksi. Verkostoituneisuus on yksi niitä 
käsitteitä, joilla sähköisen viestinnän edistymisen myötä on profi loiduttu ajankoh-
taisuuden aspektilla aktiivisina toimijoina.

Alueellisesti opistot profi loituivat paikallisina, maakunnallisina tai valtakunnal-
lisina; materiaalissa korostettiin opiston sijaintipaikkakunnan tai maakunnan ole-
musta. Paikkakuntakohtaisia, varsin yksityiskohtaisiakin esittelyjä oli osassa esit-
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teistä ja maakunnallisia vahvuuksia tai lukijan mielikuville rakentuvia toteamuksia 
heimokulttuureista löytyi teksteistä. Valtakunnallisen koulutuskeskuksen imago 
mainittiin muutaman opiston materiaaleissa yhdistettyinä erikoistuneeseen tuote-
profi iliin.

Tarkasteltaessa toimintakulttuuria syntyneen yhteisökuvaelementin kautta lii-
kutaan kulttuurisen syvärakenne ajattelun (Lönnqvist 1994) vedenjakajalla, ikään 
kuin näkyvän ja piilossa olevan tason rajalla. Yhteisökuva on toisaalta näkyvä, se 
on kohtalaisen pysyvä, jopa vaikeasti muutettavissa oleva, ulkopuolisten mieltämä 
kuva yhteisöstä. Toisaalta sen perustana ovat kulttuurisesti piilossaolevat tekijät, ku-
ten arvot, uskomukset, tieto ja hiljainen tietämys. 

Kansanopistojen yhteisökuva profi loitui ajallisessa kontekstissa yleistä legitimi-
teettiä tuottavien käsitteiden kautta. Internaattikorostuneisuus, toisaalta sitoutu-
neisuus vastakohtana sitoutumattomuus ovat kansanopistojen omaleimaisuutta 
lisääviä profi loitumistekijöitä. Koulutushan on yleisesti sitoutumatonta ja päivä-
koulutoimintaa. Yhteisökuvaa rakentavien lausumien funktioina on herättää myön-
teisiä tulkintoja ja rakentaa toiminnan legitimiteettiä suureen yleisöön ja potentiaa-
leihin asiakkaisiin päin, yhteisökuvalla on markkinafunktio. 

Profi loituminen kansanopistoksi on oleellinen tekijä näiden oppilaitosten yhtei-
sökuvalle. Vuosikymmenten aikana opiskelleet henkilöt rakentavat lausumillaan ja 
muistoillaan yhteisökuvia mutta voivat siirtää myös negatiivisia mielikuva-aineksia 
vuorovaikutuksessaan.

Kansainvälisyys

Tutkimukseni kannalta keskeisin profi loitumistekijä oli kansainvälisyys. Kansain-
välisyys näyttää olevan yhteinen nimittäjä tarkastelun kohteena oleville toiminta-
kulttuuria profi loiville tekijöille. Kansainvälisyyden funktiona on vahvistaa ja sitoa 
yhteen kaikkea sitä mitä muut neljä (ilmapiiritekijät, tavoitteet, tuoteprofi ili ja yh-
teisökuva) erittelevät; kansainvälisyys on niin ilmapiiritekijä ja tavoitetekijä kuin 
mahdollisuus tuotteistukselle ja yhteisökuvan rakentumiselle. Toteutuvan kulttuu-
risen toimintateorian voi sanoa sisältävän jossain määrin kansainvälisyyttä yli puo-
lessa kansanopistoista.

Joka neljännellä kansanopistolla on esitemateriaalin perusteella kansainvälisyys 
tai kansainvälistyminen toiminnan tavoitteena. Kansainvälisyyden sisältömääritte-
lyinä oli havaittavissa suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin vähentäminen, maail-
mankansalaisuuteen kasvaminen ja maailmankuvan laajentaminen, vieraiden yhteis-
kuntien kulttuurien tunteminen. Osassa tavoitemäärittelyä oma toiminta kytkettiin 
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osaksi maailmanlaajuista toimintaa, kansainvälisyydessä toteutuvaa yhteyttä. Arvo-
tekijäksi katsoin kansainvälisyyden silloin, kun opiston toiminnan peruslähtökoh-
daksi ilmoitettiin kansainvälisyys tai maailmanlaajuinen ykseys. Ehkä siksi, että en 
käsitellyt ammatillista koulutusta käsittelevää materiaalia tutkimuksessani ajankoh-
taiset kansainvälisen työelämän haasteet eivät tulleet tavoitteissa esille. Kansainvä-
lisyys mainittiin myös erityisenä ilmapiiritekijänä tai vuosittain eri kulttuureista tu-
levien opiskelijoiden kerrottiin antavan väriä opiston ilmapiiriin.

Kansainvälisyys on nähtävissä kansanopistojen tuotteissa. Yllä olevassa taulukos-
sa olen ryhmitellyt havaintoja, jotka tutkimusaineistossa eksplisiittisesti mainittu-
na kertovat opiston tuotteistuksessa otetun huomioon kansainvälisyyden. Ylivoi-
maisesti eniten on vieraiden, lähinnä eurooppalaisten kielten opetusta. Mukaan on 
laskettu sellaiset tapaukset, joissa opiston koulutustarjonnassa on erillinen kielen-
opetuksen opintolinja. Euroopan unionia koskevan tietouden sisällyttäminen 
koulutusohjelmaan joko omana opintolinjanaan tai kurssina oli joka neljännessä 
kansanopistossa. Muita palveluja ja tuotteita profi loivia havaintoja olivat kansainväli-
syyden ja/tai kulttuurientuntemuksen opintolinjat, mahdollisuus osallistua kansain-
välisten projektien toteuttamiseen opistoyhteisössä tai opintoihin liittyvä opinto-
matka ulkomaille. 

Taulukko 13. Kansainvälisyys kansanopistojen toimintakulttuurissa

ydinsana esiintyminen 
opistoissa

KANSAINVÄLISYYS tavoitetekijä 20

arvotekijä/yhteisökuva 13

ilmapiiritekijä 13

kansainvälinen tuote, tuoteprofiilitekijän koostumus:

• vieraiden kielten opetus omana linjana opetusohjelmassa 29

• vieraskielistä opetusta koulutuksessa 12

• kansainvälisyys/ kulttuurien tuntemus omana linjana tai erillisinä oppiaineena 18

• kansainväliset projektit 14

• opintoihin liittyen matkat vieraisiin kulttuureihin 19

• EU-tietous tai kansainväliset kysymykset opetusohjelmassa 22

• opiskelijavaihto mainittu mahdollisuutena 0

• opistossa ulkomaalaisia opiskelijoita 9

• ulkomaalaisopetus/maahanmuuttajat 15
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12 tutkimuksessa mukana olleista kansanopistoista kertoi järjestävänsä opetus-
ta vieraalla kielellä jossakin opetussuunnitelmaan sisältyvässä aineessa tai kurssilla. 
Muutamassa näistä mainittiin myös opettajan olevan syntyperäisen. Maahanmuut-
tajien ja muiden ulkomaalaisten opetus opistoissa vaikuttanee toimintakulttuuriin 
näkyvästi opiskelijoiden fyysisen läsnäolon kautta ja on mukana identifi oimassa 
opistojen kansainvälisyyttä hyvin kokonaisvaltaisesti. 

Asia, joka ei sinällään tullut esille aineistosta, vaikka määrittelinkin sen ydin-
sanaksi analyysiä varten, oli opiskelijavaihdon mainitseminen opiskelun aikaisena 
mahdollisuutena. Onko sitä todellisuudessa vai ei, ei selvinnyt aineistosta.

Kansainvälisyyttä voitaisiin tässä esitetyn lisäksi havainnoida monista muista te-
kijöistä, kuten materiaalien monikielisyydestä, henkilökunnan kielitaitoisuudesta, 
osallisuudesta kansainväliseen vuorovaikutukseen, mutta niiden selvittäminen vaa-
tisi toisenlaisen tutkimusotteen. Tämän tutkimuksen seuraavassa osassa saa kuiten-
kin käsityksen siitä, miten toimijat opistojen arjessa kokevat kansainvälisyyden. 

Kuvio 8. Kansanopistojen toimintakulttuurin profi loitumisen osa-alueet

ILMAPIIRITEKIJÄT
opiskelijakeskeisyys

avoimuus
suvaitsevaisuus

TUOTEPROFILOITUMINEN
sisällöllinen moninaisuus
markkinaorientoituneisuus

ajankohtaisuus

YHTEISÖKUVA
sitoutumattomuus/

sitoutuneisuus
internaattikorostuneisuus

yhteistyöhakuisuus

TAVOITTEET
yleissivistävyys,

elinikäinen oppiminen
persoonallinen kasvu

hyöty yksilön näkökulmasta

KANSAIN-
VÄLISYYS
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Kansanopistojen toimintakulttuurin keskeiset profi loitumistekijät voidaan esit-
tää kuviona, jossa kansainvälisyys sijoittuu keskukseen integroituneena kaikkiin 
muihin profi loitumistekijöihin.

Kansainvälistymisen oletettu lisäarvo liitetään kulttuurisesti eri osatekijöihin. 
Joskus se on ajanhenkeen kuuluva lausahdus, ei sen enempää perusteltu, joissakin 
opistoissa kansainvälisyys on opistokohtaisesti enemmän tai vähemmän oleellinen 
perusarvo – toiminnan lähtökohta, tai se on osa yhteisökuvallista imagoa, joka luo-
daan usein markkinanäkökulmasta tai suoranaisesti markkinoitavissa oleva tuote.

Oleellista on huomata, että jokaisen opiston toimintakulttuuri on profi ililtaan 
omaleimainen painottuen, eriytyen ja värittyen omalla tavallaa. Tämän analyy-
sin tulos kertoo niistä vahvuuksista, joita kansanopistojen toimintakulttuureissa 
on nähtävissä yhtenevinä, laaja-alaisesti, holistisesti tarkasteltuna. (Vrt. Hofstede 
1993.) 

Suuntautuminen ajassa

Toimintakulttuuria on tarkasteltava myös ajallisessa kontekstissa. Ajallisuus vaikut-
taa muutosorientoituneisuuteen ja toimijoihin muutoksessa. Monet aineistossa toi-
mintakulttuurin muotoutumiseen keskeisimmin vaikuttaneista tekijöistä heijastavat 
ajallista suuntautuneisuutta. Ajallisuus on joko suuntautumista menneisyyteen tai 
sitoutumista nykyisyyteen tahi katse tulevaisuuteen. Tutkimusaineistosta voi perus-
tellusti nostaa esiin aikasidonnaisuuden jo monien kansanopistojen pitkän toimin-
tahistoriankin perspektiivistä.

Kansainvälisyys on tulevaisuusorientoituneisuutta. Tulevaisuuteen viittaavat ar-
viot menestymisestä globalisoituvassa maailmassa, eurooppalaisen dimension to-
teuttaminen ja aktiivinen osallisuus monikulttuurisessa yhteisössä. Samoin uuden 

Taulukko 14. Ajallista suuntautumista kuvaavia havaintoja

menneisyys nykyisyys tulevaisuus

muistellaan innovatiivista mennei-
syyttä 
”oltiin ensimmäisenä aloittamas-
sa”… 

yksilöllinen innovatiivisuus esim. 
rehtorin ansiot, henkilökunnan kou-
lutus, toiminta yleensä

verkostoituminen 
kansain välisyys

historiallisen iän korostaminen, pe-
rustamisajankohta voimavarana, 
paikallisen historian korostaminen 
”kartanomiljöö” arvona

oppimisympäristön vastaavuus ny-
kyisyydessä
kirjasto, ATK, internet, virtuaalikou-
lu, fyysiset  viihtyvyystekijät, ruoka

oppimisympäristön 
vastaavuus tulevai-
suudessa
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teknologian suomat vuorovaikutusmahdollisuudet, kuten transnationaaliset verkos-
tot, ja kansainväliset hankkeet ovat tulevaisuuspainottuneita. 

Tutkimusaineistossa kaikki aikaviittaukset olivat läsnä. Sitoutumista mennei-
syyteen pitää yllä innovatiivisen menneisyyden korostaminen ja historialle rakentu-
vat mielikuvat. Esimerkiksi maininnat vuosien taakse viittaavista lausumista – olim-
me ensimmäisenä aloittamassa puheena olevaa koulutusta, olemme vanhin tms. 
viittaa käsitykseen, että toiminnalle saadaan näin lisäarvoa. Useissa kansanopis-
toissa kaupallisuuteen liittyvässä palvelujen esittelyssä oli maininta kartanomiljöös-
tä. Mitä mielikuvia se lukijoissa herättää, oletettavan positiivisia jopa romanttisia, 
yläluokkaisia ja kansalliseen historiaan yhdistyviä. Ajantasaisuus ja tulevaisuuteen 
suuntautuminen ilmenee kaikissa kehittymis- ja kehittämisarvioissa samoin kuin 
kuvauksissa oppimisympäristön nykyaikaisuudesta: virtuaalikouluhankkeet, inter-
netyhteyksien käyttömahdollisuus, tulevaisuuden maailmankansalaisuuteen kasva-
minen. Vaikeutena lienee ratkaista, milloin nykyisyys päättyy ja tulevaisuus alkaa. 
Toimintakulttuurin rakentumisprosessissa ovat niin ikään kaikki ajalliset kehykset 
osallisina, painotukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. 

8.2 Toimintakulttuurin vahvuustekijöiden rakentuminen 

Edellä kootun toimintakulttuuriprofi ilin tarkentamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
tarkastelen seuraavaksi, miten toimintakulttuuri koetaan kansanopistojen sisällä, 
keskeisten toimijoiden diskurssoimana. Vastaajiksi valittujen rehtorien tehtävänä on 
johtaa opistojen toimintaa ja täten ylläpitää yhteisön kulttuurista tilaa, määritellä 
tavoitteita (yksin tai kollegiaalisesti), käyttää valtaa (teorian ja käytännön tasolla) ja 
hallinnoida strategioiden toteutumista. 

Pyysin rehtoreita mainitsemaan oman opistonsa toimintakulttuuria keskeisesti 
kuvaavia tekijöitä ja erottamaan niistä ensisijaisen. Edelleen pyysin mainitsemaan 
muutostekijöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa toimintakulttuurin muotoutumi-
seen.

Käsitteiden avulla toimija rakentaa itselleen ilmaistavissa olevia merkityksiä ym-
päröivästä kulttuurista ja sen ilmiöistä ja pyrkii hallitsemallaan kielellä ilmaisemaan 
käsityksensä vuorovaikutustilanteissa. Organisaation johtajan voi olettaa tietoisesti 
merkityksellistävän organisaationsa toiminnan keskeisiä kulttuurisia tekijöitä. Tä-
hän oletukseen luottaen etsin sähköpostikyselyn tuottamasta aineistosta aikaisem-
paa analyysia tukevia ja täydentäviä ilmauksia, jotka kertovat ilmapiiristä, tavoit-



114

teista, tuotteistuksesta ja yhteisökuvasta ja yhdistin niitä edellä kuvattuun niin, että 
hahmottuisi kansanopistojen toimintakulttuureita 2000-luvun alussa kuvaava tyy-
pittely. Ilmaisujen määrällinen suuruus ei ole tässä merkittävää vaan vaihtelevuu-
den kuvaaminen, toimintakulttuurin monisäikeisyyden perusteleminen ja muutok-
sen tiedostaminen. Kiinnostus oli vaihtelevuudessa ja mahdollisten marginaalisten 
tekijöiden esille ottamisessa.

Toimintakulttuurin sisäänrakennettuina perusoletuksina yhtenevästi aikaisem-
min kuvatun kanssa (Schein 1987, 134–136, 140–143) saatoin erottaa 1) tavoitteille 
rakentuvan toiminnallisen roolin, mikä on käsitys koulutusorganisaation toimivuu-
desta, 2) yhteisökuvan, mikä kertoo organisaation aseman suhteessa ympäristöön, 
3) vuorovaikutuksellisuuden, mikä ohjaa ilmapiiriä sekä 4) markkinoitavan tuot-
teen. Perusoletukset kertovat yhteisön toimintakulttuurin halutusta tilasta, ja ne 
muodostavat toimintaa ohjaavan teorian myötäillen yleisiä ajassa hyväksyttyjä dis-
kursseja. Tätä osoittanee myös se, että aineistossa esiintyi paljon muodoltaan täy-
sin yhteneviä ilmaisuja. Toimintaa ohjaava teoria luo arjessa vastaavan käyttöteorian 
toimintakulttuurin toteutumisen kontekstissa.

Toiminnallinen rooli – tavoitteet

Rehtoreille suunnatun kyselyn tuottamassa aineistossa esiintyvät tavoitelausumat ja 
niiden myötä kansanopiston toiminnallisen roolin luonnehdinnan voi jakaa kahteen 
alueeseen: organisaation sisäiseen kehittämiseen ja ulospäin suuntautuvaan palve-
levuuteen. Esiteanalyysin tulos heijasti vain jälkimmäistä, joten näin analyysi täy-
dentyi. 

Sisäistä kehittämistä kuvaavia ensisijaisen tärkeitä tekijöitä olivat henkilöstön 
ammattitaidon kehittäminen, liiketaloudellisen kannattavuuden ylläpitäminen ja 
tavoitetietoisuus. Ulospäin suuntautuvaa palveluorientoituneisuutta kuvaa toimin-
nan laadun parantaminen ja muutokseen vastaaminen yhteiskunnassa ilmenevien 
tarpeiden mukaisesti. Viimeksi mainittu on yhtenevä aikaisemmin esitetyn tavoite-
profi ilin kanssa: persoonallisuuden kasvun ja elämänhallinnan tukeminen, hyöty, 
yleissivistävyys ja ammattiorientoivuus. Toiminnalliseen rooliin kuuluu ympäristös-
sä ilmenevien koulutustarpeiden seuraaminen ja haasteeseen vastaaminen. Reagoin-
ti ympäristön muutokseen koettiin tärkeimpänä toimintakulttuurissa. Edelleen 
ulospäin suuntautuvaa toimintakulttuurista roolia kuvaa pyrkimys verkostoitumi-
seen laajan yhteistyön mahdollistamiseksi, suhteiden rakentamiseksi ympäristöön.
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Suhde ympäristöön – yhteisökuva

Yhteisökuvaakin voidaan tarkastella jaoteltuna sisäiseen ja ulkoiseen kuvaan. Toi-
vottu sisäinen kuva on se, johon opistossa toimijat enemmän tai vähemmän sitou-
tuvat, ja ulkoinen kuva se, joka muodostuu ulkopuolisille. 

Yhteisökuvaan liittyvänä kulttuuritekijänä rehtorit mainitsivat jo profi loinnis-
sa esille nousseen sitoutuneisuuden perustajayhteisöön (ylläpitäjään), joko aatteel-
liseen tai uskonnolliseen yhteisöön. Taustayhteisön perintö, historia samoin kuin 
kristillisyys mainittiin tärkeimpänä toimintakulttuuria kuvaavana tekijänä. Näi-
den tekijöiden näkyvyys ei profi loitumistekijänä noussut yhtä keskeisesti esille. Et-
niskulttuurinen tietoisuus, tietoisuus karjalaisuudesta tai suomenruotsalaisuudesta 
koettiin tärkeäksi, viimemainittu opistokohtaisesti jopa kaikkein tärkeimmäksi. 
Samaan sitoutuneisuuteen liittyy myös maininta päämiehen tahdon toimintakult-
tuuria määräävästä vaikutuksesta. On merkillepantavaa, että rehtorien arvioinneis-
sa sitoutuneisuus oli merkittävämpi tekijä toimintakulttuurille kuin mitä esitema-
teriaalista saattoi päätellä. Pohdittavaksi jää, miten kulttuurinen käytäntö asian 
todentaa. Rehtorien ilmaisut luotaavat kulttuurisia syvärakenteita ja ovat toiminta-
kulttuurin kannalta merkittäviä.

Sitoutumattomuus on vastaavanlainen yhteisökuvan elementti opistoissa kuin 
sitoutuneisuus. Sitoutumaton opisto haluaa sanoutua irti sidoksista. Ymmärtääk-
seen sitoutumattomuuden on omattava käsitys sitoutuneisuudesta, jossa määritte-
lyssä luotetaan tulkitsijaan. Moniarvoisuus oli mainittu tärkeimpänä, perustavana 
toimintakulttuurin rakentajana. Monikulttuurisuus taas edustaa kansainvälistynei-
syyttä, kulttuurien kohtaamista opistossa.

Laadullisina ominaisuuksina opiston toimintakulttuuria luonnehdittiin dynaa-
miseksi, muutosherkäksi ja nykyaikaiseksi. Dynaamisuus tuli merkityksi kaikkein 
tärkeimpänä opistokohtaisena tekijänä. Koulutuksen erityistehtävän suorittami-
nen, esim. vammaisten koulutus, taidepainotteisuus ja erityisesti viittomakielisen 
koulutuksen oletetaan rakentavan vahvasti organisaation kuvaa ulospäin. Suunni-
telmallisuus, asiantuntijuuden omaksuminen ja toiminnallinen itsenäisyys mainit-
tiin myös toimintakulttuuriin vaikuttavina yhteisökuvaa rakentavina tekijöinä.

Rehtorit identifi oivat yhteisökuvaa enemmän organisatorisilla toiminnallisuus-
määrittelyillä kuin arvoperustaisilla määrittelyillä. Internaatin vaikutus toiminta-
kulttuurissa vahvistui näissä puheenvuoroissa. Useat rehtorit merkitsivät internaatin 
tärkeimmäksi toimintakulttuuria rakentavaksi tekijäksi, mikä ei esitemateriaalissa 
noussut yhtä vahvana esille. Internaatin yhteisöllisyys sitoo perusoletuksia laajasti; 
yhteys vuorovaikutuksellisuuteen ja ilmapiirin rakentumiseen on ilmeinen. Inter-
naatti osana yhteisökuvaa on myös tärkeä väline tavoitteiden saavuttamiselle.
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Vuorovaikutuksellisuus 

Vuorovaikutuksellisuus on oleellinen ilmapiiritekijä kansanopiston toimintakult-
tuurissa. Yhteistoiminnallisuuden edellytyksenä on monitahoinen ja -kerroksinen 
vuorovaikutuksellisuus. Rehtorit korostivat vuorovaikutuksellisuutta opistojen toi-
mintakulttuureissa sekä organisaation sisällä että ulospäin suuntautuvana. Sisäi-
sen vuorovaikutuksen voi aineiston perusteella katsoa jakautuvan edelleen kahteen 
osaan: 1) organisaatio työyhteisönä ja 2) organisaatio koulutus- tai kasvatusorgani-
saationa.

Työyhteisön keskeisinä tekijöinä mainittiin hierarkkisuuden puuttuminen, hen-
kilökunnan arvostaminen voimavarana, kokemuksen arvostaminen. Projektityös-
kentely kuvaa kansanopistojen toimintaa sekä organisaation sisällä että ulospäin 
suuntautuvassa vuorovaikutuksessa. Projektityöskentely tuli esille sekä työyhteisön 
toimintamallina tiimityön ohella että oppimismenetelmänä. Tiimityöskentely mai-
nittiin kaikkein tärkeimpänä yhdessä tapauksessa. 

Verkostoitumista ja yhteistyötä taustayhteisön, paikallisten, alueellisten sekä kan-
sainvälisten yhteistoimintatahojen kanssa pidettiin keskeisenä. Onnistunut tiedon-
välitys ja toiminnallisuus rakentavat toimintakulttuuria dynaamiseksi. Avoimuuden 
ja opiskelijakeskeisyyden korostaminen esiteaineistossa tukee tässä esitettyä vuoro-
vaikutuksellisuuden vaatimusta ja varmistaa käytännön onnistumista.

Vuorovaikutusta mahdollistavana tai osin rajaavana voi pitää ilmapiirin laadun 
kuvauksia, kuten ystävällisyys, luovuus, kriittisyys, suvaitsevaisuus, avoimuus, in-
nostuneisuus ja asiakaskeskeisyys. Nämä kaikki vaikuttavat sekä ulospäin suuntau-
tuvassa vuorovaikutuksessa että opistojen sisällä. Rajaus syntyy käsitteiden sisällöl-
lisen määrittelyn edellyttämän eronteon vaatimuksesta – mihin laadun määrittely 
suhteutetaan.

Vuorovaikutuksen sisältöä kuvaavat osaltaan kasvatusyhteisöllisyyttä korostavat 
käsitteet: kodinomaisuus, yksilön huomioiminen, inhimillisyys–ihmisläheisyys, te-
rapeuttisuus ja yhteisöllisyys. Näillä luonnehditaan erityisellä tavalla joidenkin kan-
sanopistojen ilmapiiriä, ja ne erottavat opistot muista kouluyhteisöistä. Internaatti 
yhdistettiin näihin tekijöihin. Terapeuttisuutta lukuun ottamatta kaikki edellä mai-
nitut oli merkitty tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä. Vuorovaikutuksen toteutta-
misen muodot ovat osin kulttuurisia rituaaleja, joilla voi olla kulttuuria säilyttävä 
funktio. Rituaalit luovat myös turvallisuutta ja vahvistavat tunneilmastoa.
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Tuotteen asiakaskeskeinen monipuolisuus 

Opiston opetusohjelmasta kertovat tuotetekijät eivät tulleet esille rehtoreiden mai-
nitsemina ensisijaisina toimintakulttuuriin vaikuttavina tekijöinä lukuun ottamat-
ta toiminnallista monimuotoisuutta. Joustava asiakaskeskeisyys, palvelevuus ja laa-
dukkuus mainittiin.

Yhteenvetona rehtoreille suunnatusta sähköpostikyselystä voi todeta, että kansain-
välisyyttä ei mielletä kuuluvaksi ensisijaisten toimintakulttuureissa vaikuttavien te-
kijöiden joukkoon. Kysyttäessä neljästä kuuteen keskeisintä toimintakulttuuria ku-
vaavaa tekijää, kansainvälisyys tuli esille verkostoituneisuuden korostumisena ja 
monikulttuurisuutena sekä osallistumisena yleisesti kansainvälistymisprosessiin. 
Monikulttuurisuus ja moniarvoisuus mainittiin. Monikulttuurisuus käsitettiin yh-
dessä tapauksessa koko toiminnan peruslähtökohdaksi. Toisaalta viimemainitut 
määrittelyt kertovat kansainvälisyyden yksityiskohtaisemmasta käsittelystä, ja ne, 
jotka jättivät asian mainitsematta eivät pidä asiaa todella keskeisenä.

Toimintakulttuurin sisällölliset vahvuustekijät

Toimintakulttuurin sisällölliset vahvuustekijät heijastavat sitä haluttua tilaa, joka 
määritellään toimintaa ohjaavassa kulttuurisessa teoriassa. Toimintakulttuurin ha-
luttu tila voidaan kiteyttää tästä aineistosta kolmeen vahvuustekijään, jotka yleisel-
lä tasolla luonnehtivat kansanopistojen toimintakulttuuria. Yksittäiset opistot ovat 
omaksuneet eri painotuksin näitä vahvuustekijöitä omaan toimintakulttuuriinsa. 

Yksittäisen kansanopiston toimintakulttuurissa asiakaskeskeisyys toimii suun-
nittelua ohjaavan kehystekijän ja yksilökeskeisen palvelevuuden vaihteluna. Asiak-
kuus on tässä käsitettävä toisaalta yhteisöllisenä (esim. taustayhteisö ja yhteiskun-
ta), toisaalta yksilöllisenä. Ohjaavina kehystekijöinä aineistosta nousi laadukkuus, 
sitoutumattomuus/sitoutuneisuus, ihmisläheisyys. Palvelevuutta toteuttavat ystäväl-
lisyys, avoimuus, moniarvoisuus sekä joustavuus niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Vuorovaikutuksellisuutta on arvioitava sisäisen, yksilötason vuorovaikutukselli-
suuden ja sitä kautta yhteistoiminnallisuuden sekä ulospäin suuntautuvan verkos-
toitumisen suhteen. Sisäistä yhteistoiminnallisuutta kuvaavat internaattitoiminnan 
korostuminen, opiskelijakeskeisyys, demokraattisuus, henkilöstön kehittäminen ja 
yhteistoiminnalliset työtavat sekä työyhteisönä että oppimisympäristönä. Yhteisöl-
lisyyden korostuminen, vastuuttaminen, kodinomaisuus ja terapeuttisuus ovat osa 
tätä kategoriaa. Ulospäin suuntautunutta verkostoituneisuutta luonnehtivat projek-
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tityöskentely, laaja-alainen yhteistyö, kulttuurinen tietoisuus sekä monikulttuuri-
suus. 

Kolmas vahvuustekijä liikkuu yksilötason innovatiivisuuden ja organisaatiotason 
haasteisiin vastaamisen välillä. Innovatiivisuus nousi aineistosta kulttuurin muu-
tosta vauhdittavana yksilöllisenä, luovana ja tavoitetietoisena muutosvoimana. Su-
vaitsevaisuuden ja monimuotoisuuden ilmapiiri edesauttaa muutoksessa, samoin 
kriittisyys. Organisaatiotasolla muutosorientoituneisuutta luonnehdittiin dynaami-
suudella, taloudellisen kannattavuuden ylläpitämisellä, nykyaikaisuudella ja kan-
sainvälistymisellä.

Kuvio 9. Toimintakulttuurin sisällölliset vahvuustekijät

haasteisiin vastaaminen 
organisaation tasolla

TOIMINTA-
KULTTUURI

ASIAKASKESKEISYYS

suunnittelua ohjaava 
kehystekijä

yksilökeskeinen 
palvelevuus

innovatiivisuus 
yksilön tasolla

MUUTOSORIENTOITUNEISUUSVUOROVAIKUTUKSELLISUUS

ulospäin suuntautuva 
verkostoituminen

sisäinen yhteis-
toiminnallisuus
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Vahvuuksien sisällöllinen luonnehdinta ei ole kiistatonta. Ainoaa oikeaa vaih-
toehtoa ei ole. Monia mainituista ominaisuuksia voisi sijoittaa useampaankin yh-
teyteen, mutta olen nähnyt nyt esitetyn ensisijaisena tämän tutkimusaineiston 
analysoinnin pohjalta. Yksittäinen toimintakulttuuri voi sijoittua kolmion alalla 
keskiarvoisesti tai äärikulmien suhteen painottuneesti. Näillä vahvuustekijöillä voi-
daan identifi oida kansanopiston toimintakulttuurin variaatioita sekä yhtenevyyttä. 
Olen näin hahmottanut yhden kehyksen yksilöidympien toimintakulttuurikuvaus-
ten laatimiseksi.

8.3 Toimintakulttuurin muutostekijät ja kulttuurityypit

Seuraavassa tarkastelen toimintakulttuurin rakentumista mainittujen toimintakult-
tuurin muotoutumiseen vaikuttaneiden tekijöiden kautta. Miten toimintakulttuu-
reista on tullut sellaisia, jollaisina ne on ajankohtaisesti kuvattu. Vaikuttaneet tekijät 
voidaan jakaa kahteen ryhmään: kansanopiston sisältäpäin vaikuttaneisiin, endo-
geenisiin ja ulkoapäin vaikuttaneisiin, eksogeenisiin tekijöihin.

Sijoitettaessa tässä esiin tulleita muutostekijöitä aikaisemmin mainittuun jäävuo-
riajatteluun (Lönnqvist 1994), on havaittavissa sekä ulospäin näkyviä että pinnan 
alla piilossa vaikuttavia tekijöitä. Vallitsevana tutkimusaineistossa on teknostruktu-
ralistinen lähestymistapa: etsitään vastauksia kysymykseen, mitä on kehitettävä ja 
muutettava, jotta tavoitteisiin päästään. Samaa lähestymistapaa vahvistavat myös 
mainitut voimat, jotka koetaan pakottavina muuttamaan toimintatapoja ja/tai ovat 
olleet keskeisesti vaikuttamassa jo tapahtuneeseen muutokseen.

Sisältäpäin vaikuttavana tekijänä nousi esille opiston tausta. Edelleen henkilös-
tön toiminnot ja koostumus sekä tavoitteellisesti ja strategisesti otetun uuden roo-
lin vaikutukset näkyvät toimintakulttuurissa. Kuitenkin mainintojen lukumäärän 
huomioiden, tärkeimpänä sisäisenä tekijänä pidettiin tässä aineistossa edelleen tra-
ditioiden vaikutusta toimintakulttuurin muotoutumiselle. 

Tarkasteltaessa sisältäpäin vaikuttavia muutostekijöitä nähtiin toisaalta mukau-
tumista ajan hengen ja toimintamallien muutokseen ja toisaalta innovatiivista ja vi-
sionääristä toiminnan kehittämistä. Reaalisia muutostekijöitä ovat myös taloudel-
liset realiteetit ja niissä tapahtuva muutos. Aineiston perusteella voi todeta, että 
taustasta nousevat kulttuuriset arvot samoin kuin ylläpitäjän tahto tehtävänmää-
rittelyssä voivat osoittautua sekä luonnostaan tarjoutuvaksi mahdollisuudeksi että 
muutosta vastustavaksi tekijäksi. Osin sisäisetkin muutostekijät heijastavat kohtalon-
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omaista asennoitumista muutokseen; taloudelliset realiteetit määräävät näin, auk-
toriteetti tahtoo näin. Internaatin säilymisellä on ollut keskeinen funktio toimin-
takulttuurissa, ja samalla se erottaa kansanopistot muista koulutusinstituutiois ta 
omaleimaisella mahdollisuudellaan. 

Taulukko 15. Toimintakulttuuriin vaikuttaneet endogeeniset ja eksogeeniset 
muutostekijät

ENDOGEENISET, SISÄLTÄPÄIN VAIKUTTANEET:

opiston taustasta: traditiot ja historia,
taustayhteisön arvot ja tarpeet
kulttuurinen tausta
ylläpitäjän tahto
kansanopistojen internaattiluonne
fyysiset toimintaedellytykset
erityistehtävästä nousseet vaatimukset, esim viittomakielen käyttö

henkilöstöstä: ammatillinen osaaminen
avainhenkilöiden innovatiivinen panos
henkilöresurssien pienuus
henkilökunnan nuori ikä
ristiriidat henkilöstössä

”uusi rooli”: omaksuttu tieteellinen, yhteiskunnallinen paradigma toiminnalle
sisällöllinen erikoistuminen
kehittäjän roolin ottaminen
kilpailussa menestymisen vahvistaminen tavoitteeksi
verkostoituminen
vahvuuksien ja heikkouksien hyväksyminen
keskittyminen oleelliseen
vision ja toiminta-ajatuksen kirkastaminen

EKSOGEENISET, ULKOAPÄIN VAIKUTTANEET

reaktiiviset: fyysinen sijainti
valtionosuuksien määrittely (lait)
monikulttuurisuus
ammatillisen koulutuksen tulo
tehtävä kansan sivistäjänä

aktiiviset: yhteiskunnan muutoksesta aiheutuneet haasteet kuten väestön koulupohjan 
muuttuminen,
koulutusrakenteen muutokset
kilpailutilanne
nuorisokulttuurin analysoiminen
ajan ilmiöiden kartoittaminen
laman opetukset
ajan hengen analysoiminen
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Henkilöstöstä lausutut arviot ovat hyvin moniulotteisia. Aikaisemmin toiminta-
kulttuurin profi ilianalyysissä tuli esille kokemuksen arvostaminen. Muutostekijä-
nä henkilökunnan nuoruus mainitaan keskeisesti vaikuttaneen toimintakulttuurin 
muotoutumiseen. Ristiriitojen kautta tapahtuva toimintakulttuurin muutos vaatisi 
tarkempaa analyysia arvioitaessa sen todellisia vaikutuksia. 

”Uusi rooli” (käsite on tutkimusaineistosta) selitettynä tieteellisen, yhteiskun-
nallisen paradigman omaksumisella opiston toiminnassa, on tietoisesti esiin nostet-
tu muutostekijä. Samaan kategoriaan olen sijoittanut ne määrittelyt, jotka kertovat 
tehtäväkeskeisestä asioihin tarttumisesta, omaehtoisesta aktiivisesta muutosorien-
toituneisuudesta: kehittäjän roolin omaksuminen, toimintaa ohjaavien määritte-
lyjen kirkastaminen, kilpailussa menestymisen tavoitteleminen kuten erikoistumi-
nen ja ajankohtaisiksi tunnistettujen haasteiden siirtäminen osaksi sekä sisäistä että 
ulospäin suuntautuvaa profi loitumista. 

Ulkoapäin tulevat muutostekijät voi jakaa reaktiivisiin ja aktiivisiin. Reaktiivis-
ten muutostekijöiden paine aiheuttaa reagointia, eikä tekijöitä koeta juuri voitavan 
ohjailla. Aktiiviset muutostekijät löytyvät omaehtoisella aktiivisella toiminnalla, ja 
niitä pyritään tietoisesti ohjaamaan. Viitaten kansanopistojen omaehtoiseen tehtä-
vänhakuun halusin erottaa omaksi ryhmäkseen ne maininnat, jotka kuvaavat ulko-
puolisen muutoksen luomia mahdollisuuksia. Myös nämä voidaan kokea positiivisi-
na mahdollisuuksina tai paineita aiheuttavina, jopa ongelmina. Fyysinen sijainti on 
positiivinen mahdollisuus, tai se pakottaa opiston taistelemaan sen tuomia negatiivi-
sia (esim. syrjäinen sijainti) vaikutuksia eliminoiden. Aktiivisten mahdollisuuksien  
ryhmään sijoittamani muutostekijät on tiedostettu, ja niiden kautta on yksilöity si-
säiset muutostekijät. 

Tutkimusaineistosta voi todeta, että kansaopistot ovat määritelleet toimintansa 
tavoitteita, kehittämiskohteita, arvopohjaa ja toiminnallisia periaatteita sekä viralli-
sissa asiapapereissa että organisaation johtamisen ja toiminnan kannalta tarpeelli-
siksi katsomillaan tavoilla. Virallisesti jokaisella kansanopistolla on järjestämis- ja 
yllä pitoluvan perusteluissa määritelty toiminnan tarve ja periaatteet, vaikkakin ne 
vanhimpien osalta ovat sekä muodollisesti että sisällöllisesti muuttuneet. Toiminta-
suunnitelmien ja toimintakertomusten osana ilmaistaan toiminta-ajatuksen keskei-
nen sisältö, samoin taustayhteisön säännöissä, opiston johto- ja ohjesäännöissä, jär-
jestyssäännöissä sekä opiskelijaoppaissa kuvataan toiminnallisia perusteita. Näissä 
ilmaisut ovat tietoisesti luotuja, harkittuja, eksplisiittisiä ja myös toimintakulttuu-
ria käsitteleviä. Näiden osalta voidaan puhua kulttuurisesti halutusta tilasta. Osin 
implisiittisesti, piilo-opetussuunnitelmaa heijastaen kuvauksia löytyy edelleen tie-
dotuskäyttöön valmistetusta esitemateriaalista ja IT-teknologian mahdollisuuksien 
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käyttöönoton seurauksena nopeasti vaihtuvilta www-sivuilta. Osaksi opetussuun-
nitelmaa voidaan sisällyttää kokonaistoimintaa kuvaavaa luonnehdintaa. Joidenkin 
kansanopistojen taustalla olevien kansanliikkeiden ohjelma on julkaistu kirjana, ja 
se kuvastaa myös opiston toimintakulttuurin arvopohjaa. Lisäksi on määritelty mis-
sioita, visioita ja erilaisia kehittämistehtäviä, jotka sisältävät peruselementtejä toi-
mintakulttuurin aineksiksi. 

Toimintakulttuuri on mukana ketjun kaikissa vaiheissa ja niistä kertovissa tuot-
teissa: 

visio → missio → toiminta-ajatus → toimintastrategia → toiminnan taktinen toteutus.

Tutkimusaineiston mukaan opistoissa työskennellään vuosittain tai parin vuo-
den välein toimintamäärittelyjen ja kehittämistehtävän tarkentamiseksi. Määrit-
tely on prosessi, se on tasapainoilua sopeutumisen, taistelun ja uudistamisen välil-
lä, ja siihen tarvitaan koko henkilökunnan panosta. Tuloksena työskentelystä voi 
olla ”muistilappu” (ilmaus tutkimusaineistosta), palautekeskustelun yhteenveto, en-
neminkin kuin käsikirja, joka ohjaisi tarkasti yksityiskohtaisia toimintoja. On kyse 
tietoisesta profi loitumisprosessista, jossa tavoitteena on uudistuminen ja muutos.

Muutostekijöillä on tapauskohtaisesti tai ajallisesti tarkasteltuna joko positiivi-
sia tai negatiivisia vaikutuksia muutoksen laatuun tai muutosnopeuteen. Asiakas-
keskeisyyden, vuorovaikutuksellisuuden ja muutosorientoituneisuuden vaihtelevasta 
kombinaatiosta syntyvä toimintaa ohjaava teoria on abstraktio, joka voidaan koos-
taa aina uudelleen. Tälle keskeisten toimijoiden diskurssoimien merkitysten joukol-
le voidaan rakentaa kansanopistojen toimintakulttuuria kehystävä malli, jota opistot 
tuovat esille opiskelijarekrytoinnissa ja kilpailumarkkinoinnissa, osoittaessaan paik-
kaansa koulutussektorilla ja ilmaistessaan imagoaan kansallisissa ja kansainvälisis-
sä yhteyksissä. 

Kysyttäessä rehtoreilta, mitä muuta arvokasta he haluavat sanoa puhuttaessa 
kansanopistojen toimintakulttuurista, korostuivat seuraavat tekijät: 

”… vapaan sivistystyön tehtävä on sinällään arvokas, kansanopiston perintees-
tä tuleva inhimillisen vuorovaikutuksen korostaminen on vahvuus, internaattia ei 
sovi unohtaa, yritysmäisempi ote on vahvistunut viime aikoina, kansanopisto on 
vaihtoehtokoulu, yksityisyys on etu, muutos on mahdollisuus samoin kokonaisval-
taisuus kasvattajavastuussa”. 

Profi loitumistekijät on seuraavassa saatettu yhteen toimintakulttuurin muotoutu-
miseen vaikuttaneiden ja edelleen vaikuttavien vahvuustekijöiden kanssa. Kansan-
opistojen asema on selkeä internaattimuotoisena, yleissivistävänä oppilaitoksena. 
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KANSAINVÄISTYNYT TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YLEISSIVISTYSTEHTÄVÄ

INTERNAATTI

ARVOTAUSTA 

ORGANISAATION TASO
haasteisiin vastaaminen

innovatiivisuus, yksilön vastuu
YKSILÖN TASO

ARVOTAUSTA 

INTERNAATTI

YLEISSIVISTYSTEHTÄVÄ

KANSAINVÄLISTYNYT TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kuvio 10. Kansanopiston toimintakulttuurityypit ja kehystekijät
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Arvot, jotka vaikuttavat toimintakulttuurin ytimessä (vrt. Hofstede 1993, sipuli), 
olivatpa ne kulttuurissa yhteisesti jaettuja tai yksittäisten jäsenten enemmän tai vä-
hemmän esille saattamia, ovat kansanopistojen toiminnalle tärkeitä. Kehystekijöi-
nä kansanopistotoiminnalle ovat kansainvälistynyt yhteiskunta, lakisääteinen rooli 
yleissivistyksellisenä oppilaitoksena, omaksuttu monimuotoinen arvotausta ja inter-
naattimuotoinen toimintaympäristö.

Edellä kuviossa 10 kuvatussa mallissa aikaisemmin mainituista vahvuustekijöis-
tä asiakaskeskeisyys ja vuorovaikutuksellisuus on yhdistetty samalle ulottuvuudelle. 
Perustelen tätä näkemyksellä, että vuorovaikutus on asiakaskeskeisyyden toteutu-
misen väline. Asiakas on ymmärretty laajasti joko koulutuspalveluja käyttävänä yk-
silönä tai koulutuspalveluja ostavana yhteisönä tai alueellisena organisaationa, osin 
koko yhteiskuntana. Nuoli kuviossa osoittaa vuorovaikutuksen laajenemisen suun-
taa yksilökeskeisestä laajoihin yhteisöllisiin verkostoihin ja muutosorientoituneisuu-
den dimensiolla muutosvaikutusten laajenemisen suuntaa ja vastuunottajien mää-
rän kasvua.

Kuviossa ristimallilla esitetyt toimintakulttuurityypit eivät sinällään toteudu yk-
sittäisessä opistossa, mutta niiden avulla voidaan hahmottaa omaa paikkaa suuressa 
joukossa. Mallin avulla voidaan tarkastella toimintakulttuurin muutosta ja olemus-
ta liikkumalla vuorovaikutusta kuvaavan ulottuvuuden ja muutosorientoituneisuut-
ta kuvaavan ulottuvuuden yhteisvaikutteisilla alueilla. Kulttuurityyppien sisällölli-
sen luonnehdinnan avulla voi arvioida yksittäisen opiston ydinosaamisen aluetta ja 
suuntaa mihin liikkua muutostarvetta analysoitaessa.

Kansanopistojen toimintakulttuureihin voi soveltaa yhdistellen Hargreavesin 
(1994) kulttuurityyppijaottelun yhteistoiminnallista (collaborative culture) tai liik-
kuvan mosaiikki-kulttuurin mallia. Yhteistoiminnalliselle kulttuurille Hargreavesin 
mukaan on ominaista jakaminen, luottamus, kannustus ja jatkuva kehittäminen. 
Liikkuvassa mosaiikissa rajat ovat epäselviä, kulttuuri on joustava, dynaaminen, 
vastaanottava, epämääräinenkin, samalla haavoittuva, ja yhteisössä esiintyy sisäk-
käisiä ja päällekkäisiä kulttuurisia paineita.

Tämän tutkimuksen perusteella rakennetuissa toimintakulttuurityypeissä on 
tunnistettavissa seuraavaa:

Yksilön huomioiva yhteistoiminnallisuuden kulttuuri

Yksilö nähdään sekä yhteisön kulttuurin pitkäaikaisena toimijana (työntekijä) että 
kulttuuriin tulevana tai lyhytaikaisesti kulttuurissa viipyvänä toimijana. Kulttuuri 
toimii kokonaisvaltaisesti, ottaa huomioon demokraattisesti kaikki toimijat ja pyr-
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kii kuuntelemaan uusia innovatiivisia mielipiteitä kuin myös kokemusta ja rutiine-
ja edustavaa toimijaa. Kulttuuri toimii ajankohtaisesti tässä ja nyt tilanteissa ja on 
avoin.

Toimintakulttuurille on ominaista, että organisaatio kokonaisuutena pyrkii pro-
fi loitumaan ajankohtaisesti yksilöiden tarpeita ja yhteisön tavoitteita yhteen sovitta-
valla tavalla. Yksilökeskeinen palvelevuus ja yhteisön sisäinen yhteistoiminnallisuus 
ovat vahvuuksia. Kansainvälisyys painottuu yksilöllisestä näkökulmasta perustel-
tuna.

Kehitysorientoitunut kulttuuri

Kehitysorientoituneelle toimintakulttuurille on tunnusomaista organisaation ke-
hittäminen koko toiminta-alaa johtavana organisaationa. Tavoitteet ovat selkeästi 
määritellyt, strategiat ovat selkeitä, johdonmukaisia ja ulottavat ajallisesti tulevai-
suuteen. Tavoiteorientoituneisuus on ilmeinen. Kilpailutilanteessa tunnusomaista 
on markkinaorientoituneisuus. Asiakaskeskeisyys ohjaa suunnittelua, mutta toimin-
ta ei ole korostuneen yksilökeskeistä. Yhteistoiminta on laajaa organisaatiosta ulos-
päin (verkostoituminen) ja mahdollistaa myös laajat kansainväliset kontaktit ja uu-
sien toimintamallien tuomisen alalle. 

Kokeileva kulttuuri

Kokeilevalle kulttuurille on ominaista tarjonnan, tuoteprofi ilin monipuolisuus ja 
vaihtelevuus. Organisaatio ottaa yhteyksiä laajasti ulospäin (verkostoituu) ja pyrkii 
eri tavoin tiedostamaan yksittäisten asiakkaiden tarpeita ja tarjoamaan soveltuvia 
palveluja lyhyelläkin aikavälillä. Toimintakulttuurille on ominaista jatkuva muu-
tos, innovatiivisuus ja palveluorientoituneisuus. Kansainvälinen toiminta on kokei-
luja kokeilujen joukossa.

Yksilökeskeinen kulttuuri

Yksilökeskeisen toimintakulttuurin keskeisin tunnuspiirre on yksilöön kohdistuva, 
vastuuta korostava kiinnostus. Toimintakulttuurissa ollaan kokonaisvaltaisesti kiin-
nostuneita yksilön kehityksestä ja tunnetaan vastuuta ihmisestä: persoonallisesta 
kasvusta, tiedollisesta oppimisesta, elämän hallinnan taitojen tavoitteellisesta edis-
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tämisestä, terapeuttisesta parantamisesta. Näin rakentuneelle toimintakulttuurille 
on ominaista suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen mutta myös erikoistunei-
suus, esim. erityisryhmien koulutus tai sapattivuosikurssin tarjoaminen. Internaatil-
la on tälle kulttuurille erityinen arvo. Kansainvälisyys perustuu suvaitsevaisuuden ja 
erilaisuuden hyväksymiselle yksilötasolla.

Toimintakulttuurityypittelyn funktiona on kehystää ja tarjota lähtökohtia yk-
sittäiselle, oppilaitoskohtaiselle toimintakulttuurianalyysille. Tutkimusaineiston pe-
rusteella voi olettaa, että kansanopistokentästä voi identifi oida lähes puhtaasti edellä 
mainittuja toimintakulttuurityyppejä edustavia opistoja kuin myös niitä, jotka aset-
tuvat eri toimintakulttuurityyppien raja-alueille. Tällä tyypittelyllä ei ole tarkoitus 
lokeroida opistoja vaan tarjota viitteitä arviointi- ja kehittämistyölle.

8. 4 Kansainvälisyys kansanopistojen arjessa

Kansainvälistyminen on mukana kansanopistojen toimintakulttuurissa useimmiten 
ulkoapäin lähestyneenä tekijänä. Joissakin opistoissa se on osa yhteisön perusarvoja 
(ekumenia, solidaarisuus, taustayhteisön ideologinen ydin). Sen sijaan pohjoismai-
nen perinne ei juurikaan tullut esille profi ileissa. Jotta toiminnassa länsäoleva kan-
sainvälistyminen ja sen vaikutukset koettaisiin yhteisössä laajasti ja hyväksyttyinä, 
on kansainvälisten kysymysten tultava osaksi jokaisen kulttuurissa toimijan arkea 
riippumatta siitä, miten kansainvälisyys on tullut osaksi opiston toimintaa ja toi-
mintaympäristöä. 

Kuten tutkimuksen edellisten vaiheiden tulokset osoittavat, kansainvälisyys on 
haluttua todellisuutta, yksi tekijä toimintaa ohjaavassa teoriassa. Kansainvälistynyt 
ympäristö luo kehän, joka sulkee kaiken vaikutuspiiriinsä, mutta miten toimijat sen 
kokevat, miten kansainvälisyys vaikuttaa omaan olemiseen yksilökohtaisesti vai vai-
kuttaako se lainkaan? Toimintaympäristössä kansainvälisyyttä voidaan tarkastella 
osana sitä sosiaalista todellisuutta, joka hahmottuu useiden rinnakkaisten kilpaile-
vien systeemien kenttänä, jotka merkityksellistävät maailmaa, sen prosesseja ja suh-
teita eri tavoin (Barthes 1993a; Jokinen et al. 1993, 24). 
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8.4.1 Kirjeiden viestit – genre ja puheenaiheet

Kirjeiden genre 

Kirjeiden vastaanottaminen oli mielenkiintoisin osa tutkimustyötäni. Kirje on do-
kumentti, jopa esine. Lajityyppinä (genrenä) kirje on yksityinen tai julkinen, osa 
kirjoittajan arkea, joko osa persoonallisuutta tai osa julkista tehtävää. Kirje on kui-
tenkin aina henkilökohtainen suoritus, joka representoi monella tavalla todellisuut-
ta, josta se kertoo ja jossa se on kirjoitettu. Kirjeiden intertekstuaalisuus kuljettaa 
mukanaan monenlaiset tekstit, jotka kirjoittuvat kirjeisiin tietoisesti tai salaa. Nämä 
ovat tekstejä, jotka kirjoittaja olettaa vastaanottajan tietävän tai jotka kulttuurises-
ti oletetaan tiedetyiksi.

Olen tarkastellut kirjoitusta–tekstejä sekä kirjeitä sinänsä. Sain kirjeitä perintei-
sesti postin välityksellä sekä sähköisesti. Organisaatiossa eri asemassa olevat toimi-
jat toimintakulttuurin eri positioista kirjoittivat ulkoiselta muodoltaan ja tyylillisesti 
eri tavoin. Kirjeen kirjoittamisen kulttuuriset konventiot ilmenivät myös kirjeissä. 
Kirjeet muodostivat kolme ryhmää:

1. asiakirjanomaiset kirjeet, joihin voi liittyä aikaisemmin laadittuja liitteitä

2. ”hyvä tutkija” -tyyppiset kirjeet

3. moi-kirjeet

Asiakirjanomaisuus teki kirjeestä virallisen ja persoonattoman, vähän suoranaisesti 
henkilökohtaisista kokemuksista kertovan tuotoksen. Näissä kirjeissä kirjoittavaksi 
tahoksi voi identifi oida organisaation. Kirjeet edustivat julkisen kirjeen konventioi-
ta, muotoa ”vastauksena totean seuraavaa” tai ”oheisista liitteistä käy ilmi”.

”Hyvä tutkija” -kirjeet olivat henkilökohtaisia, lukijan huomioon ottavia, mutta 
myös kirjoittajan kokemuksia ja tunnetiloja eritteleviä. Kirjoittajana oli minä-koki-
ja. Kirjeet olivat sisällöltään ja muodoltaan yksityisiä. Aloitus muotoa: ”hyvä tutki-
ja” tai ”siitä on jo melkein kuukausi kun pyysit kirjoittamaan”.

Moi-kirjeet olivat tuttavallisia, epämuodollisia mielipideviestejä, kirjoittajana 
yksilö, usein toiminnan kohde. Mielipide henkilökohtaisena kannanottona voi ly-
hytsanaisenakin kertoa voimakkaan ilmaisun. 
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Puheenaiheet – kansainvälisyyden koodaus

Kirjeiden lajityypillisten seikkojen tarkastelun jälkeen luin kirjeet saadakseni käsi-
tyksen, millä teemoilla kansainvälistymistä koodataan ja vasta lopuksi paneudun 
varsinaisiin diskursseissa ilmaistuihin henkilökohtaisiin tai organisaatiokohtaisiin 
kokemuksiin. 

Ajatus Bergin (2000, 121–124) esittämästä tavasta verrata kirjeanalyysin suorit-
tamista palapelin kokoamiseen sai aluksi ajattelemaan lopullisena tuloksena kuvaa, 
joka representoisi kansanopiston toimintakulttuuria ja jossa olisi erotettavissa kan-
sainvälistymistä symbolisoiva osa. Kuten Berg itsekin toteaa, kvalitatiivisessa, ai-
neistolähtöisessä tutkimusotteessa ei voi asettaa ennakkoon rajoja tulokselle, ja niin-
pä lähdinkin avoimesti asettelemaan palasia toistensa yhteyteen, kategorisoimaan 
kirjeissä lausuttuja ilmauksia niin, että saatoin löytää samanvärisiä palasia, joilla il-
mentää toimintakulttuuria kuvaavia diskursseja. Diskurssit ilmentävät sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa muotoutuneita kognitiivisia kartastoja, jotka toimintakulttuu-
rissa ohjaavat toimijaa. Näin toimien uskoin voivani myöhemmin sanoa jotakin sii-
tä sosiaalisesta todellisuudesta, jossa kansanopistoissa toteutetaan kansainvälisyyt-
tä, muistaen kuitenkin, että tekstit eivät ole kuva todellisuudesta vaan versio asias-
ta, jota tulkitsen.

Kirjoittajat kirjoittivat kansainvälisyyskokemuksistaan käsitellen seuraavia asioi-
ta (yksilöidysti liitteessä 6): 

1. kansainväliset sidokset

2. henkilövaihto ja matkat

3. toimintailmapiirin kansainvälistyneisyys

4. asuminen ja tavat, internaatti

5. opetuksen kansainvälistyneisyys

6. kansainvälistymisen haasteet ja tavoitteet

7. kansainvälistymisen esteet

Ongelmallista tutkimuksen kannalta oli, ettei kansanopistojen toimijaryhmissä ole 
harjaannuttu yhdenvertaisesti kirjallisesti pohtimaan ja erittelemään oman toimin-
nan sisältöjä ja vaikuttimia. Kirjeiden kirjoittaminen oli kuitenkin vastauksista pää-
tellen tuttua jokaiselle omalla tavallaan. Intertekstuaalisuuden ongelman muodostaa 
se, mitä ovat ne muut tekstit, joihin kirjoitettu on suhteessa. Nämä suhteet hierark-
kisuudessaan (Lehtonen 2000, 71) vaikuttavat tekstiin. Kansainvälistyneisyydel-
le on kulttuurisena oletuksena olemassa vahvoja tunnusmerkkejä, joita kirjoittajat 
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näyttivät etsivän toimintaympäristöistään. Kiinnostavaa on kuitenkin, miten ne on 
kirjoitettu auki.

Aineiston perusteella voi todeta, että kansainvälisyys koetaan edelleen irrallisena 
ilmiönä kansanopistojen arjessa. Siihen törmää tai sitten ei. Sitä joko on tai ei, ja jos 
on, se koetaan joko yhteisö- tai yksilötasolla, kokonaisvaltaisena strategisesti johdet-
tuna toimintamallina tai henkilökohtaisena kokemuksena. Kansainvälisyys osoit-
tautui myös vaikeaksi määritellä: ei oikeastaan tiedetty, mistä pitäisi puhua tai kir-
joittaa. Tästä epävarmuudesta kertovat seuraavat tekstilainaukset:

”… minulla on lyhyt kokemus opistotyöstä vain reilu vuosi, mutta siinäkin olen 
kansainvälisyyteen jollain muotoa törmänny t…” B6

”… tutkimuksesi aihehan liittyy kansanopistoteemaan jollakin tapaa, ainakin 
mielestäni se on jossain papereissa vilahdellut.…” C17

”… olemme kouluttaneet jonkun verran EU -projektien hakemista. Opistolla on 
”suomalainen” ESR-projekti meneillään, mutta sitä ei tässä kait lasketa…” B15

Yhteydet Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen kyseenalaistettiin kansainvälisyytenä: onko 
ruotsalaisuus kansainvälisyyttä, kun sitä kielellisenä kulttuuritekijänä esiintyy ko-
timaassakin? Ahvenanmaa mainittiin taas toisaalla ulkomaisen opintomatkan koh-
teena.

Kansainväliset sidokset

Kansainvälistyminen edellyttää yhteyksiä ja yhteistoimintaa. Sitoutuminen yhtei-
siin projekteihin on vahvistunut toimintamuotona Euroopan unioniin liittymisen 
myötä. Kansainvälisiksi sidoksiksi olen luokitellut a) taustayhteisön kautta rakentu-
vat yhteydet, joilla usein on pitkään jatkuneet perinteet, b) Euroopan unionin ohjel-
mien kautta toteutuneet, parhaillaan meneillään olevat tai tulevaisuuden suunnitel-
missa olevat mahdolliset projektit, c) muut hankkeet ja projektit sekä omaehtoinen 
oppilaitosyhteistyö ja d) pohjoismaiselle perinteelle rakentuva yhteistoiminta, kuten 
osallistuminen Pohjolan kansanakatemian järjestämään toimintaan. 

Taustayhteisön kautta rakentuva kansainvälinen yhteys on parhaiten tunnettu 
sidos opiston eri työtehtävissä toimivien parissa. Sen sijaan kukaan tutkimukseen 
osallistuneista opiskelijoista ei maininnut opiston ideologista tai toiminnallista taus-
taa, kuten kristillisiä järjestö- tai ammattiyhdistysyhteyksiä puhuttaessa kansainvä-
lisyyskokemuksista. Muutoinkin eri toiminnot jakautuvat eri toimijoiden kesken. 
Opiskelijoiden kokemukset näyttävät olevan sidoksissa projekteihin ja hankkeisiin, 
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ja henkilökunta yhdisti taustayhteisöihin myös Euroopan unionin kautta tapahtu-
van yhteistyön. Rehtorien ja opettajien teksteissä kaikki mainitut sidokset tulivat 
mainituiksi.

Henkilövaihto ja matkat

Matkat ja henkilöiden liikkuminen maiden välillä oli selkeästi eniten toteutuva ja 
puhetta herättävä toiminto. Suomalaisten vierailut ulkomailla ja vastaavasti mui-
den kulttuurien edustajien vierailu tai oleskelu opistoissa oli jossakin määrin esillä 
kaikissa tutkimukseen osallistuneissa opistoissa. Joidenkin kirjoittajien osalta koke-
mukset eivät olleet ajankohtaisia ja niitä piti muistella vuosien takaa.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden olemassaolosta saavat kokemuksia kaikki toi-
mijat opistoissa, samoin ulkomaalaisista vieraista ja turisteista. Ulkomaalaisten oles-
kelu opiston arjessa tuli erityisen voimakkaasti esille tarkasteltaessa kansainvälisyy-
destä saatuja kokemuksia. Teksteissä erotettiin opiskelijat vieraista ja turisteista. 
Turisti on tekstien mukaan vieras, joka käyttää opiston majoituspalveluja, muttei 
opiskele. Ulkomaalaisten toimiminen opiston henkilökunnassa mainittiin henki-
lökunnan ja opiskelijoiden kirjeissä. Sen sijaan opettajat ja rehtorit eivät heistä pu-
huneet tässä aineistossa. Opettajien vierailut ulkomaille tulivat esiin rehtorien ja 
opettajien teksteissä, ja muuten ulkomaille suuntautuneista matkoista kirjoittivat 
rehtorit, opettajat ja opiskelijat. Henkilökuntaan kuuluvien kirjeistä ei löytynyt mai-
nintoja ulkomaille suuntautuneesta toiminnasta, ei henkilökohtaisesti eikä muiden 
toimijoiden osalta.

Toimintailmapiirin kansainvälistyneisyys

Halusin erottaa toimintailmapiirin omaksi teemakseen, vaikka perustellusti voisi 
sijoittaa kaikki muissa kategorioissa mainitut seikat ilmapiiritekijöiksi, rakentuu-
han ilmapiiri niin aineellisista, henkisistä kuin sosiaalisistakin elementeistä. Olen 
kuitenkin sijoittanut tähän sellaisia tekijöitä, joiden kirjoittajat katsoivat luovan il-
mapiiriä varsinaiselle kansanopistotoiminnalle olosuhteiden ja tunnelman tasolla. 
Tähän kuuluu myös edelliseen ryhmään sijoittamani ulkomaalaisten henkilöiden 
oleskelu yhteisössä. Muita kansainvälistä ilmapiiriä rakentavia tekijöitä kirjeissä 
olivat kokemukset kansainvälisyyden rikastuttavasta funktiosta sen kummemmin 
määrittelemättä, millaisista tekijöistä on kyse. Toisaalta jotkut kokivat kansain-
välistymisen haittaavan toimintaa. Keittiön ruokakulttuurielämykset koettiin po-
sitiivisina tuulahduksina vieraasta kulttuurista. Kansainvälistyneen ilmapiirin vai-
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kutuksia kokivat kaikki; rehtorit teksteissään puhuivat niistä vähiten. Rehtorien 
teksteissä tuli esille opiston yhteydessä toimivien, erityisesti ammatillista koulutusta 
tarjoavien organisaation osien kansainvälisen toiminnan positiivinen vaikutus koko 
talon toimintaan. 

Asuminen ja tavat, internaatti

Kansanopistot poikkeavat internaatin osalta muista oppilaitoksista ja siksi opistojen 
toimintakulttuurit saavat lisäpiirteitä ympärivuorokautisesta yhdessäolosta ja siinä 
tapahtuvista toiminnoista. Asumisesta ja eri kulttuureista tulevien ihmisten poik-
keavista tavoista kirjoittivat kaikki. Jokaisella arjessa tehdyllä teolla voi osoittaa toi-
selle huomiota ja arvostusta. Puheet toisen huomioimisesta hallitsevat toimijoiden 
henkilökohtaisista kokemuksista tuotettuja tekstejä. Arjen käytännöt ja kielitaitoi-
suus tai kielitaidon heikkous puhuttivat kaikkia toimijoita, ymmärretyksi tulemisen 
mahdollisuudet kaikkein eniten. Kielitaito on toisille mahdollisuus ja toisille este. 
Opiskelijat puhuivat vapaa-ajalla tapahtuvien kontaktien mahdollisuudesta ja rikas-
tuttavasta vaikutuksesta. 

Opetuksen kansainvälisyys

Opetuksen kansainvälisyys koettiin vieraskielisenä opetuksena, kansainvälisyyteen 
liittyvinä erityislinjoina, teematapahtumina ja kielten opiskeluna. Englannin kie-
li oli ainut vieraskieli, joka mainittiin opetuksen yhteydessä. Opettajat, jotka tutki-
muksessa olivat kaikki suomenkielisiä, eivät ottaneet teemaa esille. Kansainväliset 
kysymykset keskusteltuina opetuksen yhteydessä, samoin erilliskurssit ja seminaarit 
kansainvälisyydestä tulivat hyvin esille rehtorien, opettajien ja opiskelijoiden teks-
teissä. Opettajista yksi mainitsi erityisen kansainvälisyyslinjan kirjeessään, samoin 
yksi opiskelija puhui kielikurssista. Kansainvälisyydestä kirjoitettiin opetuksen yh-
teydessä kuin erillisestä tuotteesta. Kansainvälisyys on kielikurssi, projekti tai muu 
vastaava tuote.

Yksi eniten mainituista tekijöistä koko aineistossa olivat maahanmuuttajat. Kaik-
ki opistoissa toimijat kirjoittivat heistä eri diskursseissa. Jotkut kuitenkin epäilivät, 
kuuluvatko he aihepiiriin. Maahanmuuttajista oli paljon kokemuksia, ja heidän 
mainitsemisensa voisi sijoittaa mihin kategoriaan tahansa tässä jaottelussa. Useim-
miten heistä kirjoitettiin kuitenkin opetuksen yhteydessä ja nimenomaan opiskeli-
joina.
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Kansainvälistymisen haasteet ja tavoitteet

Kansainvälistyminen koettiin haasteena. Määrittelin haasteeksi edellä toiminnon, 
joka on jo tietoisesti otettu haltuun, sen toteuttamiseksi työskennellään, sitä pide-
tään opiston toiminnalle tärkeänä, ajankohtaisesti arvostettuna ja palkitsevana. 
Joillekin sama toiminto voi vielä olla saavuttamaton tavoite. Koetuiksi kansainvälis-
tymisen haasteiksi katsoin maininnat henkilökunnan kouluttamiseksi, valmiuksien 
lisäämiseksi kansainväliseen toimintaan, opiston toimintakontekstin muuttamisen/
uudistamisen, kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntämisen, opetusmenetelmien 
muuttamisen monikulttuurisissa toiminnoissa, verkostoitumisen ja internetin käy-
tön tehostamisen. Nämä kaikki olivat jo kirjoittajien toimintakulttuureissa aluil-
laan tai jopa vilkkaastikin käytössä, mutta kirjoittajat näkivät ne edelleen haastei-
na, ja toimintojen lisäämiseen oli vielä paljon mahdollisuuksia. Ne edustivat asioita, 
jotka jatkuvasti laajenevat ja monipuolistuvat. Haasteista kirjoittivat ennen muuta 
opettajat ja rehtorit, kun taas opiskelijat kokivat internetin keskeisenä välineenä kan-
sainväliseen menoon osallistumiseksi ja asioiden kulun seuraamiseksi. Verkostoitu-
misesta omaehtoisesti ja yhteistoiminnassa Suomen kansanopistoyhdistyksen kaut-
ta kirjoitettiin myös.

Kansainvälistymiseen liittyvinä tavoitteina mainittiin näkökulman laajentami-
nen, maailmanlaajuistumisen oivaltaminen, tulevaisuuteen suuntautuminen työ-
markkinakysymyksenä, opiston imagon kohottaminen, toimintojen kokonaisval-
taisuus ja verkostoituminen. Rehtorit, opettajat, henkilökunta ja opiskelijat, kaikki 
kirjoittivat kansainvälistymisestä joko haasteena tai tavoitteena.

Kansainvälistymisen esteet

Kirjeissä kirjoitettiin myös kansainvälistymistä hidastavista esteistä. Kiire, kielitai-
don puutteellisuus ja ujous mainittiin opiskelijoiden ja opettajien kirjeissä esteinä, 
mutta vain vähäisessä määrin. Yksittäiset rehtorit ja opettajat kokivat käytännön 
järjestelyjen, kuten viisumikysymysten haittaavan, jopa estävän kansainvälistymis-
tä opistossa. Yksi rehtori kirjoitti rahoituksen vaikeudesta. 

Kokonaisvaltaisen toiminnan esteeksi luokittelin myös kirjeessä esille tulleen 
kulttuurisen jaon. Opisto toimii kesäisin kansainvälisemmin kuin talvella. Tämän 
saavat aikaan aikaisemmin mainitut turistit, kesämatkailijat.

Yhteenvetona voi todeta, että kansainvälisyys konkretisoituu ihmisiin, ennen kaik-
kea niihin, jotka tulevat ulkomailta opistoihin opiskelijoiksi tai työntekijöiksi. Hei-
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dän toimintaansa sekä kommunikaatioon ja sen myötä kielitaitoisuuteen tai kieli-
taidon puutteeseen liittyvät kysymykset tulivat kirjeissä kaikkein selvimmin esille. 
Vaikka joistakin mainitsemistani seikoista on vain yksi maininta, pidin tärkeänä 
ottaa kaikki mukaan. Uskon henkilön, joka asiasta kirjoitti, pitävän sitä tärkeänä. 
Kansalaisjärjestötaustaisissa opistoissa liikkeen kansainvälisyys tuottaa lisäarvoa 
opistolle ainakin organisaationa. Toimijoista opiskelijoiden ja rehtorien kuin myös 
opetushenkilökunnan kansainvälisyys on merkittävästi laajempaa kuin muun hen-
kilöstön. Internaatissa toteutuva arki, edellyttäen, että siellä on monikulttuurinen 
osallisuus, on erinomainen, informaalinen kulttuurientuntemusta ja ongelmanrat-
kaisua edistävä oppimisympäristö. 

8.4.2 Kansainvälisyyden kokeminen

Kysymys kansainvälisyyden kokemuksista kansanopistojen arjen toimintakulttuu-
rissa tulee tarkasteluun analysoitaessa kirjeiden puhuntaa: mitä tuntemisen ja ko-
kemisen sekä arvottamisen merkityksiä kirjoittajat ovat kirjeissään ilmaisseet. Olen 
tarkastellut tekstien puhuntaa aineistosta nousseista neljästä hallitsevasta diskurssis-
ta käsin: 

1. kulttuurisen erottautumisen diskurssi; puheentapa ylläpitää kulttuurista erottelua 
monokulttuurisesta merkityssysteemistä käsin 

2. modernin diskurssi; puheentapaa hallitsee moderniuden merkityksellistäminen 

3. henkilökohtaisen suoriutumisen diskurssi; puhunta nousee henkilökohtaisesta työn 
haasteellisuudesta, sitä hallitsee ammattiylpeyden imperatiivi 

4. työnjaon diskurssi; puhuntaa hallitsee työnjaon merkitsevyys ja henkilökohtainen 
osallisuus siinä.

Kirjeissä oli kuultavissa samanaikaisesti toisiaan seuraavia eri diskursseihin kuuluvia 
ääniä. Kansainvälistymisen läsnäolon tunnistavaa, sitä itsestään selvyytenä pitävää 
puhetta seurasi erottautumista ja epäilyä korostava puhunta. Näin kansainvälisty-
misen voi todeta olevan moniulotteista ja jopa ristiriitaista.

Seuraavassa tekstilainauksien merkinnöissä kirjain A viittaa rehtorin, B opetta-
jan, C henkilökunnan edustajan ja D opiskelijan tekstiin. Numero on kirjeen jär-
jestysnumero.
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Me ja muut – kulttuurisen erottautumisen diskurssi

Kulttuurisen erottautumisen diskurssissa puhuu monokulttuurisuuden, oikeassa 
olemisen ja erottelun ääni, osin suomalaisuuden ylivertaisuuden ääni. Yhteiskun-
nassa yleisesti hyväksytyt intertekstuaaliset tekstit, kuten puhe ihmisoikeuksista, 
kansainvälisestä ymmärtämisestä ja integraatiosta kulkevat rinnan kirjeiden teks-
tien kanssa.

Kuten aikaisemmin on todettu, kansainvälisyydestä puhutaan usein henkilöiden 
toimintojen kautta. Näin keskeiseksi puheen sisällöksi muodostuu monikulttuuri-
suuden kohtaaminen, hyväksyminen ja positiivisten vaikutusten erittely tai mahdol-
listen vaihtoehtojen tarkasteleminen asioiden sujumiseksi.

Internaatin arjesta nousee hyväksymisen tai toisten kulttuurien tapojen oikeel-
lisuuden arvioiminen. Näin teksteissä heijastuu toisaalta vieraiden kulttuurien ym-
märtämisen ja hyväksymisen vaatimus, toisaalta väärien toimintatapojen arvioimi-
nen.

“… Ihmisillä on eri tavat ja tottumukset ja oman työni on joustettava sen mu-
kaan. Huolehdin majoituksesta ja siivouksesta, joten minun on tiedettävä vähän 
eri kulttuurien taustaa ja tapoja jotta ei tulisi kovin pahoja mokia. Huoneissa on 
oltava varsinkin kesällä pimennysverhot koska yöt ovat valoisia eivätkä esimerkik-
si eurooppalaiset ole siihen tottuneet. Suomessa käytössä on yleisesti pussilaka-
na. Jotkut kummeksuvat moista keksintöä, ja jos vuodetta ei ole laitettu valmiik-
si, se yleensä löytyy väärinlaitettuna. Kun Suomessa sanotaan, että siivotaan, niin 
yleensä on puhdasta. Tässäkin pitää muistaa ettei siivous ole samanlaista Euroo-
passa, Aasiassa, Afrikassa jne. Täytyy ottaa kulttuuri huomioon tässäkin asiassa. 
En tiedä onko kansainvälisyyttä tämäkin. Tapa toimia on myös erilainen. Suo-
messa yleensä kysytään lupa johonkin ja määräyksiä noudatetaan. Olen kuitenkin 
huomannut ettei tämä päde esim. Afrikkalaisiin ja Aasialaisiin. Täytyy esimer-
kiksi tottua siihen ettei Afrikkalainen mies kysy neuvoa eikä tunnusta tietämät-
tömyyttään naiselle. Ennemmin pestään esimerkiksi pyykki ilman pesuainetta ja 
väärällä ohjelmalla, kun ei voi tulla kysymään.…” C16

Koska asiat ovat arkea niiden kanssa tulee elää, toisaalta niiden muuttaminen loi-
si turvallisemman toimintakulttuurin. Samassa yhteydessä puhutaan sopeutumises-
ta ja siitä miten 

”sisäoppilaitoksessa asuminen sysää kansainvälisyyden vähän taka-alalle. Usein 
se näkyy vain siinä että puhumme asiat Suomeksi ja englanniksi. Joskus myös, ku-
ten tänä talvena, espanjaksi ja venäjäksi tarvittaessa.…” C16 

”Nämä toiset kansalaisuudet käyttäytyvät meitä kohtaan töykeästi. Lisäksi he 
häiritsevät opiskelurauhaa (hiljaisuus on outo käsite heille) He eivät halua noudat-
taa meidän sääntöjämme ja se on todella ikävää…” D30.
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Bauman (1999, 49–60) erittelee suhdettamme toisiin ihmisiin vuorovaikutuksen ja 
sosiaalisen etäisyyden käsitteillä. Osaa ihmisistä tapaamme kommunikaation vä-
lityksellä keskustellen ja jakamalla tietomme heidän kanssaan. Toisiin meillä on 
funktionaalinen suhde ja tapaamme näitä ihmisiä vain heidän toteuttaman funk-
tion  välityksellä. Sosiaalinen etäisyys asettaa meidät suhteeseen ihmissuvun muihin 
jäseniin. Lähimpänä ovat kanssaihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä kasvok-
kain, ja he muodostavat osan aikalaisista, jotka elävät samanaikaisesti kanssamme. 

Aikalaiset ovat laaja joukko ihmisiä, joista osa tulee henkilökohtaisesti tutuksi 
ja osa jää saadun informaation varaan, minkä avulla luokittelemme heitä tyypeik-
si, esimerkiksi etniset ryhmät, eri ikäryhmät, rikkaat–köyhät ja muut sen kaltaiset. 
Mitä kauempana ryhmä on, sitä tyypitellympää tieto ryhmään kuuluvasta ihmises-
tä on. Näille tiedoille rakentuu myös suhtautumisemme, se miten reagoimme hei-
dän toimintaansa tavatessamme tai puhuessamme heistä. Bauman (1999) kirjoittaa 
henkisestä tai moraalisesta ja fyysisestä läheisyydestä. Henkinen läheisyys muo-
dostuu kyvystämme ja halustamme kokea yhteenkuuluvuutta–empatiaa ja myötä-
elämistä. Yhteenkuuluvuuden sisältönä on Baumanin mukaan kokemus yksilön 
oikeudesta omata yksilöllisiä tavoitteita ja oikeus tavoitella niitä ja samalla tuntea 
tunteita, niin mielihyvää kuin tuskaakin. Kulttuuriset erot ihmisten toimintaa oh-
jaavien tapojen välillä lisäävät yhteenkuuluvuuden kokemisen problemaattisuutta. 
Kuta etäämmällä kohde sijaitsee, sekä fyysisesti että henkisesti, sen vaikeampaa on 
yhteenkuuluvuuden kokeminen. 

Asioiden oikeasta järjestyksestä ja vuorovaikutuksessa tarvittavasta kielitaidosta 
puhuminen tapahtuu kulttuurisen erottautumisen diskurssista:

“… kansainvälisyys on ihan ok juttu, kunhan kaikki asiat osataan järjestää suht 
hyvin (esim. kämpät)…” D25. 

Järjestettäviin asioihin kuuluu asuminen internaatissa. Jaettaessa huone toisen kans-
sa tulee fyysinen läheisyys merkittäväksi.

”Opintojen alussa pitäisi ottaa huomioon ketä laitetaan samaan huoneeseen, näin 
vapaisiin huoneisiin voisi mennä vierailevat venäläiset, eikä tulla kämppiksek-
si suomalaisten kanssa. Toki jos joku haluaa ulkomaalaisen huonetoveriksi se on 
ihan ok, mutta itse en haluaisi (kielitaito-ongelma). Itse en ole asunut opistolla, 
mutta eräs ystäväni joutui tuohon tilanteeseen, eikä se ollut miellyttävää hänen 
mielestään, enkä minäkään kyllä siitä pitäisi.…” D25 

”Ulkomaalaisia vierailijoita on majoitettu samoihin huoneisiin opistolla asuvien 
kanssa ja myös ruokalassa ateriointi tapahtuu samaan aikaan. Minunkin huonee-
seeni majoitettiin venäläistyttö 2 vk. ajaksi. Hänestä ei kovin positiivisia koke-
muksia jäänyt, sillä hän ei koko aikana puhunut minulle sanaakaan ja huonetta 
hän käytti ainoastaan nukkumiseen.…” D27 
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tai että taustalla ovat etniset ryhmät 

“… Kurdi ja muslimi ei voi asua samassa huoneessa ja jne.…” C16 

Vieraasta kulttuurista tuleva tarvitsee usein apua. Hän ei osaa itse ratkaista, miten 
kuuluu toimia ja niin kansainvälisyys kohdataan auttajan roolista, 

”autan heitä niin arkipäivän asioissa kuin koti-ikävän vaivatessa. Lisäksi tulkkaan 
heille päivittäin englanniksi erilaisia tilanteita ja tilaisuuksia, kuten esimerkiksi 
aamuhartauden.…” B7.

Kansainvälisten kontaktien käsittelemiseksi on hyödyllistä pohtia jakoa meihin ja 
heihin. Me on ryhmä, johon itse kuulumme. Ymmärrämme ryhmän toimintoja, 
tunnemme olomme turvalliseksi ja kotoisaksi. Ryhmä on luonnollinen habitaattim-
me. He on ryhmä, johon emme joko halua tai voi kuulua. Näkemyksemme ryhmän 
toiminnasta on vajavaista, ja emmekä osaa ennustaa ryhmän jäsenten toimintoja. 
Ryhmä voi tuntua jopa pelottavalta. Molempien ryhmien olemassaolo on kuitenkin 
välttämätöntä. Meikäläisyyden kokeminen onnistuu vain heikäläisyyden kokemi-
sen kautta. (Bauman 1999, 53.)

Näin rakentuva vastakkaisuus on työkalu käsitellessämme kokemuspiiriimme 
tulevia ihmisiä ja asettaessamme heitä suhteessa itseemme ja edustamaamme ryh-
mään nähden. Vastakkainasettelu määrittelee identiteettejä. Muut ovat kuvittele-
mamme vastavoima, jonka tarvitsemme määritelläksemme omaa identiteettiäm-
me ja ryhmämme yhteenkuuluvuutta. Näiden ryhmien yhteistoiminta ja yksilöiden 
mahdollisuudet liikkua ryhmien välillä on oleellinen ongelma konkreettisen kan-
sainvälisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi. 

Me-ryhmäksi koetun laajan ryhmän, kuten kansan yhteenkuuluvaisuus raken-
tuu kuvitteelliselle samankaltaisuudelle, ja pysyäkseen voimassa se edellyttää vahvis-
tamista. Ryhmän olemassaololle on tärkeää ristiriitaisen tiedon kieltäminen ja ak-
tiivinen puolesta puhuminen. Heihin kohdistetaan ennakkoluuloja. Ennakkoluulot 
kieltävät meitä uskomasta heidän toimintojensa hyvyyttä ja rehellisyyttä. Seurauk-
sena voi olla jopa vihollisuus-ajattelua. Ennakkoluulot ohjaavat kaksinaismoraaliin, 
samankaltaisten tekojen erilaiseen tulkintaan. Äärimmäisenä ilmentymänä on kyse 
rasismista ja ksenofobiasta, pelosta kaikkea vierasta kohtaan. Toisaalta monet ihmi-
set omaavat kyvyn elää avoimesti ja hyväksyvästi laajan elämäntapakirjon keskellä 
ja suvaita monenlaista tapaa ja eroavuuksia. (Bauman 1999, 61–63.)

Kulttuurien välinen yhteistoiminta mahdollistuu vastavuoroisuuden kehykses-
sä. Vastavuoroisuus käsittää positiivisia, yhteistoimintaa edistäviä piirteitä tai ne-
gatiivisia, estäviä piirteitä. Näin tässäkin puhe on osin kulttuuriset erot hyväksy-



137

vää, ymmärtävää puhetta toisiaan rikastuttavista kokemuksista osin negatiivisesti, 
hierarkkisesti arvottavaa, arjen ongelmia vahvistavaa. Ylivertaisuus oman kulttuurin 
näkökulmasta vahvistaa puhetta ja samalla luonnollistaa arjen toiminnan suomalai-
sesta kulttuurista käsin.

Tässä tutkimusaineistossa erottautumisen ääni kuuluu kaikissa toimijaryhmis-
sä, erityisesti opiskelijoiden teksteissä, erilaisuus arjen rutiineissa ja tavoissa kohdata 
ihminen. Kansanopistoissa internaatti mukaan lukien vuorovaikutuksen mahdolli-
suudet ovat laaja-alaisemmat kuin päiväkouluissa, ja siksi kulttuurinen erilaisuus ja 
sen kanssa eläminen ovat keskeinen osa kansanopistojen toimintakulttuurin tuotta-
mia kokemuksia. 

Kulttuurinen erottautuminen merkityksellistyy myös puheessa omista ja ”vierais-
ta” opiskelijoista – me ja muut. Omiksi voi hahmottaa suomalaiset, muiksi vieraat. 
Kahtiajakautuminen ei tunnu olevan ongelma, se vain toimii käytännössä niin rin-
nakkaistoimintoina. 

”Kansainvälisyys toteutuu opistolla nykyään toisin: opiskelijoiden, kurssitarjon-
nan tai yhteistyöprojektien kautta. Opiskelijat ovat edelleen useasti ulkomaalaisia, 
mutta tällä hetkellä joko tutkintotavoitteisessa koulutuksessa olevia maahanmuut-
tajia, jotka suorittavat peruskouluopintojaan opistolla tai työvoimapoliittisessa 
maahanmuuttokoulutuksessa olevia maahanmuuttajia. Kurssitarjonta on esim. 
kulttuurien väliseen viestintään liittyviä kokonaisuuksia omille opiskelijoille ja 
mm. Cimon kautta tuleville ja meneville eurooppalaisille vapaaehtoistyöhön me-
neville nuorille.…” B14 

”Tämä näkyy niin, että näistä kouluista (kirjeessä mainittu opiston yhteistyöop-
pilaitoksia) on ollut oppilaita täällä tutustumassa ja opiskelemassa muutaman vii-
kon ajan. Kosketuksen saaminen heihin on kuitenkin vaikeaa, sillä he opiskelevat 
omassa ryhmässään ja ovat myös vapaa-ajalla tiiviisti yhdessä. Olisin tahtonut tu-
tustua heihin paremmin, mutta en ole pystynyt.…” D24.

”… Sitä myöden kun suomenkieli tulee hallintaan eri kansallisuudet on opiskeli-
joina opistolla nähtävissä jos ei viikoittain, kuitenkin lisääntyvänä joukkona.…” 
B13 

”…  Lisäksi heidän kanssaan ei voi toimia kuin Englannin kielellä koska he eivät 
halua puhua suomea vaikka osaavatkin tuntuu että he eivät halua silti oppia edes 
suomen kieltä. He ovat niin oma kielisiään ja oman maansa kansalaisia …” D30

”… Opettajan kanssa juttelen silloin tällöin Suomeksi. Kokkiopiskelijan kanssa 
päivittäin useasti, yritän ymmärtää, mitä hän Suomeksi puhuu.…” C20.

Tutkimusaineiston kirjeissä puhe kielistä ja toimijoiden kielitaidosta korosti toisaal-
ta suomen kielen ensisijaista asemaa ja toisaalta eri kielten merkitystä ratkaisevana 
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tekijänä kansainvälistymisessä. Kieli on kulttuurille ominainen ja kantaa muka-
naan kulttuurista kontekstisidonnaisuutta. Kuten edellä totesin, puhe suomen kie-
lestä ehtona osallistumiselle opiston toimintakulttuuriin tai kokemus ulkomaalais-
ten haluttomuudesta oppia suomen kieli merkityksellistää kulttuurista erottelua. 
Näin kaikkien toimijaryhmien teksteissä.

”… Muutoin kansainvälisyys näkyy koulutuksessa erityisesti silloin, kun muka-
na on osanottajia ulkomailta Koska opetus on suomeksi on edellytyksenä suomen 
kielen ymmärtäminen… emme ole kyenneet joistakin yrityksistä huolimatta tar-
joamaan koulutusta englanninkielellä (poikkeuksena joku lyhytkurssi). Tällöin 
emme ole myöskään voineet markkinoida koulutustamme ulkomaille. …” A4 

Toimintailmapiiri voi osaltaan haastaa toimintatapoja vertailevaan tulkintaan, jossa 
toiset toimivat enemmän oikein tai väärin, jolloin toimijoiden tavat koetaan ongel-
mallisina ja totuttuja tapoja uhkaavina. Näin voi tapahtua myös toimintakulttuurin 
sisällä eri me-ryhmien välillä, jolloin syntyy muutosta vastustavaa toimintaa. 

Kiire näyttäytyy hyväksyttynä, luonnollistavana tekijänä kulttuurienvälisten 
yhteyksien esteenä. 

”… Taaskaan en ole kauheasti ehtinyt tutustua heihin. Nyt aivan viime aikoina 
olen kuitenkin ystävystynyt kahden venäläistytön kanssa. He eivät kuulu vierai-
levaan ryhmään, vaan viettävät opistolla kaksi kuukautta. Heidän kanssaan on 
ollut mielenkiintoista jutella ihan arkisistakin eroista. Olen saanut tutustua ve-
näläiseen synttärikakkuunkin! …Olisi ollut todella mielenkiintoista tutustua pa-
remmin kansainvälisiin vieraisiimme, mutta koko ajan on niin hirveä kiire!…” 
D23 

Yhdessä kirjeessä kulttuurisen kokemisen pohdinta siirtyi vieraasta kulttuurista tu-
levan puolelle. Arvelu, miten ulkomaalainen kokee suomalaisuuden ja selviääkö hän 
ilman tukea ja ohjausta, sijoittuu kulttuurisen erottautumisen diskurssiin. 

”… Opistolla on ollut opiskelijoita Boliviasta, Liettuasta, Ukrainasta ja Romanias-
ta. Asuntolassa he ovat mielestäni olleet luonteva osa yhteisöä, tosin en tiedä mi-
ten he itse ovat asian kokeneet. Itse ainakin olen ollut liian ”juro” ja arka puhu-
maan vieraalla kielellä. Näiden ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmasta olen 
varmasti vaikuttanut ylimieliseltä. Aikaa myöten tilanne on sitten vapautunut eikä 
nyt keväällä enää juuri huomaa eroa suomalaisten ja ”ei-suomalaisten” välillä. 
Yleisesti ulkomaalaiset opiskelijat ovat mielestäni kovin vähän esillä opistolla. Ne, 
jotka eivät asu opistolla, tuskin edes tietävät heistä. Minun mielestäni heitä ja hei-
dän kulttuuriaan olisi voitu paremmin esitellä. …” D34 .

Edelleen toivotaan läsnäolevien kulttuurien järjestettyä esittäytymistä.
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”… Koska en asu opistolla, kanssakäyminen ulkomaalaisten kanssa on ollut todel-
la vähäistä. Ainoa kontakti onkin ollut käytävillä törmäily ja jutut, joita heidän 
kanssa huoneensa jakaneet opistolaiset ovat kertoneet. … Koska opistolla kuiten-
kin jatkuvasti on ulkomaalaisia, voisi heidän kanssaan tehdä jotain yhteistyötä tai 
edes hieman tutustua heidän kulttuuriinsa.…” D28.

Toive oppia tuntemaan kulttuurisia käytäntöjä heijastuu osaltaan myös ratkaisuna 
ongelmiin. Kulttuurinen erottautuminen sai kirjeissä myös kansallisuuksia arvotta-
via piirteitä. Itäisen lähialueen kansalaisten tuomien kontaktien rinnalle toivottiin 
vaihtelua. Maahanmuuttajien roolia ei kaikissa puheenvuoroissa tunnistettu. 

”Itse toivoisin täällä olevan enemmän opiskelijoita muista maista, sillä nyt nii-
tä on lähinnä vain Venäjältä. Muista maista niitä ei ole edes ollut, ellei oteta huo-
mioon maahanmuuttajien kurssia, mutta heidän kanssa emme olleet missään te-
kemisissä.…” D26. 

Kansainvälisyys ja sen myötä monikulttuurisuus saa myös positiivisen painotuksen 
kirjeiden teksteissä. Kansainvälistymisen mukanaan tuomien positiivisten vaiku-
tusten tunnistettiin kuuluvan opistojen piilo-opetussuunnitemaan: suvaitsevaisuus, 
tasa-arvo, yhteistoimintataitojen kehittyminen, merkityksellisyys Euroopan unio-
nin kansalaisina, perspektiivin laajeneminen 

”… Sen voi ainakin sanoa, että suvaitsevaisuus on lisääntynyt huomattavasti sen 
myötä, kun näihin ihmisiin on tutustunut. Lisäksi nykyään käytän rohkeammin 
kielitaitoani; tärkeämpää kuin hallita kielioppi täydellisesti on ymmärtää ja tul-
la ymmärretyksi. .…” D22

”… maailmaa on Suomen ulkopuolella, jopa enemmän!…” D33 

”… tuntuu helpommalta kuin ennen, kun on huomannut, ettei Suomi välttämät-
tä olekaan erityisen ainutlaatuinen maa, ja että erilaisten ihmisten kanssa tulee to-
della hyvin ja helposti toimeen.…” D22 .

Positiivinen puhunta kuului erityisesti opiskelijoiden teksteissä. Kansainvälinen toi-
mintakulttuuri vaikuttaa oppilaitokseen hakeutumiseen, lisää motivaatiota, mur-
taa kielimuureja, lisää tietoisuutta vieraista kulttuureista ja rohkaisee ajattelemaan 
lähtöä esimerkiksi työhön ulkomaille. Toimintakulttuurin ilmapiiri ja arjen rutiinit 
nousevat ratkaisevaan asemaan positiivisen kokemisen edellytyksinä. Kansanopisto-
jen internaatti antaa tälle hyvät mahdollisuudet.

”… Koska kansanopiston ilmapiiri on meillä vapaa, on meidän mahdollista teh-
dä yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Olen huomannut, miten 
vähän ihmisillä loppujen lopuksi on eroa, kunhan kielimuurit saadaan murrettua. 
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Kansainvälisyys on oleellisesti lisännyt motivaatiotani opistossa opiskelemiseen, 
sillä se ”värittää” mukavasti ilmapiiriä. Samalla kun rajat aukeavat ja kansat se-
koittuvat entistä enemmän keskenään on hyvä, että kansanopistotkin ovat muu-
toksessa mukana.…” D32

”… Kontaktit ulkomaalaisiin oppilaisiimme jäisivät hyvin vähäisiksi jollemme 
asuisi yhdessä opiston campuksella. Vapaa-aikaa tulee vietettyä heidän seurassaan 
ja yhdessä asuttaessa väkisinkin tutustua toisen kulttuurin erityispiirteisiin. Eri-
koisuudet ei kaikkia miellytä mutta kaiken kaikkiaan opistollamme vallitsee väli-
tön tunnelma suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä.…” D29 .

Puhe kansainvälisyyden kokemuksista ajankohtaisesti kansanopistossa sai aikaan 
vertailua aikaisempien koulujen toimintakulttuureihin. 

”… Kansanopisto eroaa oppimisympäristönä esimerkiksi peruskoulusta ja lukios-
ta eniten juuri avoimuutensa takia. Rajoja ei ole paljon ja keneltä tahansa voi pyy-
tää neuvoa, kaikkia kohdellaan iästä, sukupuolesta ja kansalaisuudesta tai rodusta 
riippumatta samanarvoisina.…” D22 .

Kulttuurisen erottautumisen diskurssia hallitsee tutkimuksessa mukana olleiden 
kirjeiden tuottamassa representaatiossa suomalaisuus, suomalaisen kulttuurin nor-
matiivinen oikeus kotimaassaan. Vanha toteamus ”maassa maan tavalla” on vahvas-
ti mukana näissä teksteissä. Kansainvälisen yhteistoiminnan ja globaalin ajattelun 
vaatimus, mikä tulee esille seuraavassa modernin diskurssissa kohtaa arjen vuoro-
vaikutuksessa vahvan vastavoiman. Muutos on kuitenkin osin tapahtunut: kansain-
välisen yhteistoiminnan perusehto, yhteistoiminta arjen tasolla, kohtaamisissa on 
prosessissa. Kansanopistoissa internaatti on etu, jota ei sovi sivuuttaa. Vuorovaiku-
tuksen mahdollistava yhteisen kielen vaatimus nousi vahvasti esille, joskin myös vaa-
timus suomen kielen ensisijaisesta osaamisesta silloin kun asioita koetaan Suomessa. 
Kaikkien yhteisön toimijoiden tulisi voida kokea mielekkäitä kansainvälisyyskoke-
muksia osana arkeaan, jos yhteisössä kansainvälistytään. Oman identiteetin – mei-
käläisyyden rakentumisen ehto, heikäläisyyden oikein määritteleminen rakentuu 
vieraiden kulttuurien mahdollisimman todenmukaiselle tuntemiselle. Tähän pääs-
tään aitojen kulttuurienvälisten kohtaamisten ja tiedon lisäämisen kautta koettuina 
yksilötasolla joko kotimaassa tai ulkomailla.
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Mukana muutoksessa – modernin diskurssi

Modernin diskurssissa puhuu me. Yksilö jää taka-alalle, ja organisaatio kokonaisuu-
dessaan on toimijana, vaikka tekstin tuottaja on yksilö. Vain hektisyys oli henkilö-
kohtaisesti koettua.

Modernin sisällön määritteleminen on paikallaan, jotta lukija voi ymmärtää 
diskurssissa käsiteltyä puhetta. Modernin rinnastaminen teollistuneisuuteen ja 
markkinaorientoituneisuuteen yhteiskunnallisella tasolla on taustana sille ajattelulle, 
mikä on modernin sisältönä puhuttaessa siitä organisaation ja sosiaalisen vuorovai-
kutuksen tasolla. Nykyinen koulujärjestelmä ja myös kansanopistot ovat modernin 
ajan tuotteita. Modernia on kuvattu ajattelutapana, joka korostaa edistystä ja dynaa-
misuutta, luottaa tietoon, tieteeseen ja asiantuntijuuteen ja on markkinaorientoitu-
nut. Kansanopistojen ilmestyminen oli tavallaan reaktio modernin yhteiskunnan 
koulutuspolitiikalle, mikä oli pyrkinyt massojen sivistämiseen muttei kuitenkaan 
mahdollistanut koulutusta kaikille yhteiskunnassa. Oppiminen institutionalisoitui 
modernin ajan kouluun. Sitä on arvosteltu tietoa koskevasta aika- ja paikkasidon-
naisuudesta, sulkeutuneisuudesta ja lineaarisuudesta. Modernin jälkeisen ajan haas-
teet ovat edellyttäneet koulun avautumista ympäröivälle maailmalle ja oppimisen 
käsitteen avaamista koulun ulkopuoliselle oppimiselle. (Giddens 1995, 15–20; Rin-
ne & Salmi 1998, 46.)

Alkuperäisen modernin on haastanut muutos: itsestäänselvyyksien epäily ja yksi-
selitteisyyden väheneminen, epävarmuuden lisääntyminen ja uskon horjuminen 
myös suureen koulutuskertomukseen (Rinne & Salmi 1998, 51; vrt Lyotard 1985). 
Kutsuttakoon nykyistä aikaa postmoderniksi–modernin jälkeiseksi tai millä muulla 
nimellä tahansa, on vaikea sanoa, milloin muutos on tarkasti alkanut ja miten muu-
tos on toteutunut eri organisaatioissa. Jotakin on hajonnut, siteitä on haurastunut, 
epävarmuus on lisääntynyt ja yksilöiden tilanteet ovat individualisoituneet. Am-
bivalenttisuus on nykyiselle modernille–modernin jälkeiselle ajalle oleellista. Gid-
densin (1995) tavoin ajateltuna postmodernisuus tarkoittaa sosiaalisen rakenteen 
muutosprosessia, joka johtaa meidät pois moderneista instituutioista kohti uusia. 
Postmoderni on prosessissa oleva uudenlainen kulttuuri, jossa modernissa esiin tul-
leita ongelmia arvioidaan uudella tavalla. Mikä yhdelle on riski, uhka tai kriisi, voi 
toiselle olla mahdollisuus (Rinne & Salmi 1998, 53; vrt Giddens 1995). 

Puhuttaessa käsillä olevasta ajasta modernina puhe heijastaa käsitystä, että ai-
kaan kuuluvat jatkuva muutos, tavoitetietoisuus, innovatiivisuus, vapaus, tehokkuus 
ja ajan hektisyys. Tämä kuva nykyisyydestä on suhteessa historialliseen menneeseen 
ja toisaalta tulevaisuuteen. Moderni on näin määriteltynä synonyymi ajankohtai-
suudelle ja nykyaikaisuudelle vanhanaikaisuuden vastakohtana. Käsitys modernin 
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ajankohtaisuudesta sekä yksilön että yhteisön tasolla rakentuu kokijan kontekstuaa-
liselle tietämykselle. Yhteisöllisesti modernisuus liittyy myös näkyvyyteen ulospäin, 
imagoon.

Tutkimusaineistossa esiintyi useita yleisiä tässä mainittuja modernin ja moder-
nin jälkeisen – postmodernisuuden sisältöjä. Olen identifi oinut kansainvälisyyden 
tarkastelemiseksi modernin diskurssin. Tässä modernissa kansainvälisyys heijastaa 
avautumista ulospäin, yhteiskunnallisen vastuun laajenemista kansallisvaltion tasol-
ta kansainväliseen ja globaaliin sekä yksilön vuorovaikutusmahdollisuuksien kai-
kenpuolista lisääntymistä, vapautta ja ambivalenttisuutta. Elinikäinen oppiminen 
kuuluu modernin koulutusdiskurssin ehdottomaan sisältöön jopa vastauksena glo-
baalin kaaoksen hallitsemiselle. (Vrt. Giddens 1995; Rinne & Salmi 1998, 134; 
Sahlberg 1998, 52–53; Teaching and learning 1995.) Tässä moderni on ajankohtai-
suutta, markkina- ja palveluorientoitunutta ajattelua, jossa koulutuksella on yhtei-
sön näkökulmasta organisaatiokeskeinen funktio yhteiskunnallisen funktion ohella. 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on siirrytty modernista eteenpäin kohti jälkimo-
dernia tilaa. Näin ei kuitenkaan näytä olevan tiedostetusti institutionaalisella tasol-
la.

Kansainvälisyys tuottaa yhteisökuvaan positiivista lisäarvoa.

“… Kansainvälisyys on ERITTÄIN tärkeää oppilaitokselle, opiskelijoille/hen ki lö-
kun nalle. Näin huomaamme, että emme ole yksin täällä maailmassa. …opiston 
sijainti on syrjässä…joten on senkin vuoksi hyvä, että täällä on eri maalaisia opis-
kelijoita. Nostaahan kansainvälisyys opiston imagoa.…” C19 .

Kansainvälisyys koulutusinstituution toiminnassa diskurssoidaan näin ajankohtai-
suutena, modernissa ajassa olevana mahdollisuutena ja tulevaisuuden haasteena. Sa-
malla koulutuspalvelujen tarjontaan liittyvää tuoteprofi ilia tarkastellaan modernin 
näkökulmasta. Muutosorientoituneisuus kohdistuu niin, että muutoksen tulokse-
na entistä kansainvälisempi toimintayhteisö tuottaa ajantasalla olevan profi ilin ja 
markkinoille vetovoimaiset tuotteet. 

Instituutiokohtainen kansainvälisyys ja laaja-alainen yhteistoiminta ovat Euroo-
pan unionin jäsenvaltiossa toimittaessa nousseet keskeisiksi tavoitteiksi, ja kaikki-
nainen toimintojen kansainvälistyminen sekä globalisaation haasteet liitetään mo-
derniin. 

“… uskon, että tulevaisuudessa EU:n myötä kansainvälisyys tulee yhä merkittä-
väm mäksi. Pienen Suomen kannalta meidän on pyrittävä olemaan mukana muus-
sa Euroopassa, ettemme jäisi aivan sivuun. …” C12.
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Modernin diskurssissa kuuluu näin määriteltynä puhe, joka tulkitsee kansainvä-
lisyyttä jatkuvana prosessina, jonka eteenpäin viemiseksi toimitaan kaiken aikaa. 
Uusia haasteita nousee vastattaviksi, ja niihin liittyvät käytännön ongelmat ratkais-
taan innovatiivisesti. Kaikki toimijat puhuivat modernin äänellä, eniten kuitenkin 
rehtorit ja opettajat.

“… Tuleva aika tuo muutoksia joko huonompaan tai parempaan suuntaan, mut-
ta niihin on päästy jo etukäteen kiinni kansainvälisyyden ja sieltä tulleen tiedon, 
kokemuksen ja vaikuttavuuden kautta.” …B9. 

Haasteellisuuteen liittyvät myös ristiriidat. Asia koetaan sisältäpäin tulevana pai-
neena ja ulkoisena vaatimuksena, mutta keinoja muutoksen aikaan saamiseksi ei ole 
vielä löydetty. 

“… Suomi kansainvälistyy ja verkottuu yhä enemmän kaikilla elämän aloilla. 
Suomalaisia opiskelee ja työskentelee ulkomailla ja vastaavasti ulkomailta tulee ih-
misiä tänne. On siis varsin luontevaa, että myös kansanopistoissa on kansainvä-
listä vaihtoa… meillä kansainvälinen toiminta on vielä kovin vähäistä… rajoit-
tavana tekijänä on ollut se, että meillä ei ole ulkomaankielistä opetusta, jolloin 
varsinaista opiskelijavaihtoa on vaikea tehdä. Toinen seikka on se, että tähän saak-
ka meillä on ollut vain yleissivistävää, yhden lukuvuoden mittaista koulutusta, 
jonka puitteissa pitemmät vaihtojaksot ovat aika hankalia, aikaa ei oikein löydy. 
Myöskään rahoitusjärjestelmää kansainvälistä vaihtoa varten ei kansanopistoille 
ole. …. kansainvälisten kontaktien vähäisyys koetaan meillä puutteena mutta kei-
noja, joilla asiassa nopeasti voitaisiin edetä ei olla vielä löydetty. Uskon kuitenkin, 
että … alkavan toisen asteen ammatillisen koulutuksen myötä pääsemme asiassa 
liikkeelle ja se vetää mukaansa myös opiston yleissivistävän koulutuksen.…” A3. 

Modernin sisälle kätkeytyy talouden vaikuttavuus, vaikka teksteissä taloudellisuut-
ta ja rahaa korostavaa puhuntaa oli vain vähän. 

Ammattiyhdistystoimintaa lähellä olevien opistojen toimijat ovat tiedostaneet 
muutoksen asiakaskeskeisesti. 

”… Teollisuudessa yrityksien kansainvälistyminen on tätä päivää, varsinkin suu-
remmissa yrityksissä. Yrityksen virallisena kielenä saattaa olla esim. Englanti, 
jolloin pelkästään kommunikointi eri kielillä, erikansallisuuksien kesken saat-
taa aiheuttaa tarvetta saada koulutusta. Työvoiman vapaa liikkuminen, erilais-
ten kulttuurien yhteen sovittaminen. Joten on selvää että opistojen täytyy vastata 
haasteeseen omalla panoksellaan.…” B13. 

Kansainvälinen työvoiman liikkuvuus ja yksilöiden halu kouluttautua uusien työ-
elämän haasteiden mukaisesti tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten koulutuspalve-
lujen tuottamiselle.
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“… kansainvälistyminen on kuitenkin taustayhteisömme …näkökulmasta ehkä 
suurin lähitulevaisuuden haaste…. Kansainvälistymisen pitää merkittävänä nä-
kökulmana sisältyä kaikkeen opetukseemme. Jotta opisto pystyy kansainvälisty-
mään, tulee sen kouluttaa ja perehdyttää ensiksi oma henkilöstönsä…” A1. 

Opistoissa yleisemminkin koetaan taustayhteisöjen kautta syntyvät yhteiskuntasi-
dokset ajankohtaisina haasteina. Näille haasteille löytyy usein ajallisesti pitkiäkin 
perinteitä ja rakentuneita kulttuurisia toimintamalleja. 

Muutoksen ennakoitavuuden ja prosessissa mukana olemisen koetaan vaikutta-
van laajasti toimintakulttuuriin, ilmapiiriin ja toimintatapoihin. Selityksenä henki-
lökohtaiselle kansainvälistymisen kokemiselle samassa kirjeessä mainitaan opetus-
materiaalin sisällölliset muutokset ja opettajana toimimisen uudet haasteet.

”… Eräänä suurena merkitystekijänä on ollut opistolle se, että useat suomalai-
set yritykset ovat siirtyneet laajemmin kansainväliseen toimintaan ja/tai ulkomai-
sen omistuksen piiriin. Tämän muutoksen kautta on opiston oppimismenetelmiin 
tullut uusia piirteitä ja kulttuureja myös työsuojeluun, jotka on ollut pakko ottaa 
huomioon koulutusta suunniteltaessa…” B9. 

Uudenlainen asiantuntijuus tulee ajankohtaiseksi. Kansainvälisyyden yhdistäminen 
henkilökohtaiseen toimintaan nousee teksteistä osin myös avoimena kysymyksenä.

“… Omassa työssäni kansainvälisyydellä ei ole kovin näkyvää merkitystä. Olen 
äidinkielenopettaja. Tai riippuu tietenkin siitä, miten asian ymmärtää. Tokihan 
käsittelemme länsimaista ja vähän muutakin maailman kirjallisuutta. Kansainvä-
lisyydellä saisi olla suurempikin osa meidän opistomme arjessa. Yhteyksien luomi-
nen olisi tärkeää. Tuntuu välillä vain, että hommaa on meillä opettajilla muuten-
kin niin paljon, että tällaisiin juttuihin ei jää aikaa…” B10. 

Kansainvälisyyden perustelut jäivät kirjeissä vähälle huomiolle. Ne, jotka asiasta 
kirjoittivat, puhuivat poikkeuksetta modernin äänellä. Aika muuttuu, me sen mu-
kana tai koulutusalan toiminnot ja sisällöt muuttuvat. Koulutettavat tarvitsevat uut-
ta tietoa ja taitoa selviytyäkseen aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. 

Osin modernin ääni on kohtalon ääni. Muutos vie mukanaan ja me seuraamme. 
Yksin ei saa jäädä, verkostoituminen kuuluu ajan vaatimuksiin, tehokas tulee olla, 
ulkopuolinen nimeämätön taho vaatii. Aina ei yksilökohtaisesti koeta tarpeelliseksi 
miettiä perusteluja arjen toiminnoille, ajassa mukana kiitämiselle.

“… miten kansainvälisyyttä perustellaan? Onpa hyvä kysymys. Tunnustan, että 
harvoin tulen edes miettineeksi tuota. Kai sitä jotenkin ajattelee, että kansainvä-
lisyys on tärkeää ja ajankohtaista eikä sitten mieti sitä sen enempää. Kansainvä-
lisyys on tällä hetkellä ehkä vähän muotia, mutta kyllä asialle perustelujakin löy-
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tyy. Euroopan Unioniin kuuluminen, nykyihmisten työ- ja asuinpaikka muuttuu 
helpommin ja kauemmas nykyään, moni opiskelee ulkomailla osan opinnoistaan 
– siinä muutama.…” B7 

”… monella opiskelijalla on mielessä ulkomaille hakeutuminen. Miksipä ei oppi-
laitos myös antaisi jotakin eväitä (toisaalla kirjeessä mainittu monikulttuurisuus 
opinnot 10ov tai kulttuurien välinen viestintä 2ov) tähän…” B6 

Jos oppilaitoksen tuote on kansainvälistyneisyys, sitä pidetään tärkeänä ja koulu-
tuksen vaikuttavuutta on tarkasteltu kansainvälisyyden näkökulmasta. 

“… Opistomme kansainvälisyyslinja on opiskelijamäärältään suurin. Se on myös 
suosituin hakemusten perusteella. Tavoitteena on nimenomaan käytännön kan-
sainvälisyys – se, että opiskelijat oppisivat tuntemaan muita kansallisuuksia ja 
kulttuureita ihan henkilökohtaisestikin. Pidämme tärkeänä, että kansainvälisyys 
ei jäisi sanaksi tai yleväksi tavoitteeksi, vaan että jokainen opiskelija todella miet-
tisi opistovuotensa aikana, mistä maailman eri ilmiöissä todella on kysymys … il-
man ulkomaalaisia (opiskelijoita) ainakin puolet tämän koulun ideasta jäisi toteu-
tumatta…” B7.

Modernin ääni on vaativa. Jotakin on, jotain pitäisi vielä saavuttaa ja jatkuvasti il-
menee uutta. Toimintakulttuurin muutoksen näkökulmasta modernin ääni pitää 
yllä muutosta ja lisää yhteistoimintaa. Yhteistyössä saavutetaan synergian edut, ver-
kostot toimivat yhteisen haasteen suuntaan. 

“… pienissä oppilaitoksissa kansainvälisyyteen valmistautuminen on hyvä hoitaa 
yhteisenä projektina…” B6.

Moderniin liittyy myös edelläkävijän rooli. Visiot ja innovatiivisuus luovat mahdol-
lisuuksia omaehtoiselle muutokselle. Modernius päättyy aikanaan ja entinen edellä-
kävijä voi kokea jääneensä aikaperspektiivillä mitattuna eiliseen. Kansanopistojen 
kansainvälistyneisyyden ajallisesta kestosta kertoo jotain seuraava teksti.

”…Tarkoituksena 1950-luvulta lähtien oli koota yhteen ihmisiä, jotka edustivat 
eri kulttuureja, eri uskontoja, erilaisia maailmankatsomuksia ja olivat eri ikäisiä ja 
eri ammattien edustajia……Opiskelijat olivat ympäri maailmaa, joten opisto oli 
edelläkävijä Suomessa aikana, jolloin ulkomaalainen opiskelija oli vielä harvinai-
suus. Opiskelukielenä oli aina suomi ja englanti… Aika on muuttunut ja vastaa-
vanlaista kurssia ei enää ole olemassa johtuen osittain suomalaisten opiskelijoiden 
suuremmasta kiinnostuksesta tai pakosta lähinnä ammatilliseen täydennyskoulu-
tukseen vapaan sivistystyön kurssien sijaan ja ulkomaalaisten EU:n ulkopuolelta 
tulevien vaikeutuneesta viisumikäytännöstä johtuen.…” B14 . 
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Kansainvälisyyden historiallinen perspektiivi 1900-luvun loppupuolelta 2000-lu-
vulle avaa mahdollisuuden tarkastella organisaation tasolla menneitä haasteita ja 
niiden toteutumia. Aikaisemmat mahdollisuudet ovat osin kääntyneet ongelmik-
si. Suomalainen koulutusjärjestelmä on muuttunut ja yleinen maidenvälinen liik-
kuvuus on vapautunut ja lisääntynyt. Toisaalta yksilöllisen osaamisen vaatimukset 
ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet sekä erilaiset uhat, riskit ja sopimukset ovat 
vaikuttaneet liikkuvuuden tarkailuun.

Moderniin liittyy siis henkilökohtainen taso, yksilön suoriutuminen arjessa. Se, 
mitä yksilö saa yhteisön toimintakulttuurin kansainvälistymisestä henkilökohtai-
sesti osakseen, ei ole yhdentekevää. Tarkoituksenmukaisuuspohdinnat nousevat 
kaiken itsestään selvyydeltä näyttävän rinnalle samoin kysymys siitä, miksi meillä 
ei ole, kun muilla on.

Edellä esitetty kuvastaa sekä itseasetettujen että ulkoapäin vaikuttaviksi koettu-
jen vaatimusten ja olemassa olevien resurssien ristiriitaa ja haastaa yhteisöjä löytä-
mään uudenlaisia toimintamalleja ja selkiyttämään toiminnan perustelut yhteisös-
sä soveltuviksi, hyväksytyiksi.

Kvalifikaatiolisä – henkilökohtaisen suoriutumisen diskurssi

Modernin jälkeisen ajan korostama yksilöllisyys ja uusi käsitys työstä suuntaavat 
tarkastelua yksilön työstä suoriutumiseen, työstä saamaan hyötyyn ja työssäoppimi-
seen sekä refl ektion mahdollisuuteen. Kulttuurinen kokeminen ja sosiaalisissa vuo-
rovaikutustilanteissa koettu oppiminen kartuttavat arvokasta hiljaista tietoa, mikä 
auttaa yksilöä orientoitumaan ja selviytymään uusissa tilanteissa monikulttuurises-
sa toimintaympäristössä.

Ihmisen ja työn välisen suhteen pohtiminen on työntutkimuksessa keskeistä. 
Ilma piiriä ja työtyytyväisyyttä on tutkittu laajasti. Kysyttäessä, mikä on ihmisel-
le tyypillistä suhteessa työhön, nousee esille kompetenssin käsite ja motivoituminen 
aktiiviseen ympäristön käsittelyyn. 

Adler (1982) on eritellyt kompetenssin osatekijöiksi suoriutumisen sosiaalisissa 
rooleissa, käsityksen itsestä, toiminnan vuorovaikutustilanteissa, tunteiden hallin-
nan, kehitysmuutoksen ohjaamisen, käytössä olevien voimavarojen hyödyntämisen, 
kognitiivisen toiminnan sekä stressitilanteiden hallinnan. Kehitysmuutosten ohjaa-
minen ja työtekijän käytössä olevien voimavarojen hyödyntäminen liittyvät hen-
kilön innovatiivisiin kvalifi kaatioihin. Työntekijän analysoidessa omaa työproses-
siaan, sen kehitysvaiheita ja –tarpeita hän oppii näkemään itsensä osana muuttuvaa 
työprosessia. Työprosessin ja toimintatapojen yhteys kulttuuriin on todettu tutki-
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muksissa. Työprosessia ohjaa omaksuttu toimintakulttuuri työyhteisössä. (Leppä-
nen 1994, 69–71.)

Työn arvo ihmiselle tulee esiin tarkasteltaessa työhön kohdistuvia odotuksia, 
arvo-orientaatiota ja asenteita. Suomalaisten elämäntapa on työkeskeinen, ja työ-
kulttuurille on tunnusomaista voimakas suoritusorientoituneisuus. Työasenteiden 
muutoksesta keskusteltaessa on käsitelty protestanttisen työetiikan kriisiä, työyh-
teiskunnan muutosta ja uutta työn yhteiskuntaa, jossa vaihtoehtoinen elämäntapa 
on yleistynyt työorientoituneen rinnalla. Taloudellisen tuloksellisuuden ja muiden 
taloudellisten tekijöiden ohella 1980-luvun lopulla alettiin korostaa persoonalliseen 
itsetoteutukseen liittyviä seikkoja tutkittaessa työn merkitystä ihmiselle. Työasen-
teiden yhteys toimintakulttuuriin on kiistaton. Jokainen työyhteisö on oma sosiaa-
linen todellisuutensa, jossa vaikuttaa sille ominainen toimintakulttuuri. Työpaikan 
toimintakulttuuriin kiinnittyminen ja siinä saadut kokemukset muovaavat työnte-
kijän subjektiivisia työasenteita vastaamaan kyseisessä kulttuurissa tärkeinä pidet-
tyjä arvoja. Kansainvälistymisen vaikutus toimintakulttuuriin tulee ulkoa päin, ja 
siihen sopeutuminen ja selviytyminen uudenlaisessa tilanteessa edellyttää muutos-
ta koko yhteisössä sekä henkilökohtaisessa kompetenssissa. (Kasvio 1997, 117–120, 
131–133.)

Työntutkimuksessa tarkastelun kohteena on ollut yleisesti yksilö, ei koko työyh-
teisö. Yksilö kokee työpaikalla työkulttuuriin liittyvät arvot ja toimintatavat subjek-
tiivisesti, samoin kuin työasenteetkin käsitellään henkilökohtaisesti. Työn merkitys 
yksilölle on riippuvainen hänen koulutuksestaan, saamastaan ansiosta, kokemuk-
sesta työn pysyvyydestä ja työn arvostuksesta. Kokemus suoriutumisesta tuot-
taa mielihyvää ja henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttymisen. Tarpeet rakentuvat 
osin ympäristön muutoksen refl ektioina. Työssä saadut uudet kokemukset liitäm-
me vanhoihin ja vanhat uusiin tavoitellen tasapainoa. Yhdistäminen ei ole vain ajal-
lista, vaan tapahtumien asiasisällöillä on merkitystä myös emotionaalisella tasolla. 
(Lönnqvist 2002, 38–44.) Työn suorittamisen kokemiseen yhdistyy käsitys vallitse-
vasta toimintakulttuurista ja arvio muutoksesta sekä oman toimijuuden arvioiminen 
(vrt. ammattiylpeyden imperatiivi) (Raivola 2000). 

Kansanopistojen toimintakulttuurin muutoksessa on tarkasteltava suoriutumista 
myös opiskelijan roolista, jolla ei tässä yhteydessä ole työntekijän roolia. Opiskeli-
jat kokevat kansainvälisyyden tulevaisuuden haasteena, josta suoriutuminen edellyt-
tää samoja kvalifi kaatioita kuin työroolissa toimijalta. Näistä keskeisin tämän tut-
kimuksen mukaan on kielitaitoisuus.

Käsitys toimintaympäristön kansainvälisyydestä rakentuu kontekstuaalisessa 
kokemisessa ja henkilökohtaisessa refl ektoinnissa. Uutta opittua ja koettua refl ek-
toidaan omiin aikaisempiin valmiuksiin nähden. Jos kansainvälisyys koetaan ar-
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jen olennaisena osana, niin että jotakin vain on sen enempää perustelematta tai 
pohtimatta, syntyy kokemus itsestään selvyydestä. Itsestään selvyyksien diskurssis-
sa puhuu ulkopuolinen. Yksilöllisen suoriutumisen diskurssia hallitsee minä. Tut-
kimusaineistossa minä-puhetta tuottivat ennen muuta opiskelijat ja henkilökunta. 
Rehtorit ja opettajat puhuivat pääsääntöisesti organisaation näkökulmasta, mutta 
myös opiskelijat pohtivat kansainvälisyyttä organisaation tasolla. 

Kansainvälistymisen henkilökohtaisesti tiedostanut pohti sen annin käyttö-
kelpoisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Toisaalta ajassa itsestään selvyydeksi koetun 
puuttuminen omasta toimintaympäristöstä otettiin myös esille (vrt. modernin dis-
kurssi). Kansainvälistyminen toimintaympäristössä sai osakseen kritiikkiä. Yksilöl-
lisestä näkökulmasta kirjeissä pohdittiin tarkoituksenmukaisuutta, muodostuuko 
kansainvälistymisestä itsetarkoitus vai ajaako taloudelliset vaateet yrittämään kaik-
kea. Kritiikkiä esittivät ennen kaikkea opiskelijat. Hyödynkin rinnalle nousi kriit-
tinen ääni. 

“… tämä opisto on täynnä kansainvälisyyttä, onko se sitten niin hyväkään asia. 
Opisto on nähtävästi rahapulassa, koska näitä ryhmiä otetaan tänne niin paljon, 
kysyn vaan miksi?…” D30. 

“… Mielestäni kansainvälisyys opistossa oloaikanani on ollut erittäin positiivi-
nen asia ja usein tarkoituksenmukaistakin, tosin ei siitä myöskään itse tarkoituk-
sena ole välttämätöntä opistoympäristössä kehittää liian pitkälle, vaan niin kauan  
kuin se kuuluu luontevasti asiaan.…” D31.

Hyöty diskurssoitui kielitaidon kehittymisen ja asenteellisen muutoksen kokemise-
na. Henkilökohtaisen hyödyn saaminen lisää työkvalifi kaatioita ja motivaatiota. 

“… suurin merkitys näin ajattelisin on kielen oppiminen ja puhumiseen rohkais-
tuminen opiskelutovereille ja myös henkilökunnan jäsenille niillekin joiden kieli-
taito ei niin hyvä ole.…” C18. 

“… Työssäni olen opetellut Englannin kielen, jota käytän päivittäin.…” C16. 

“… Kansainvälisyys opistossamme arjen kuvioissa. Toiset opiskelijat saavat arvo-
kasta kielen käyttöä tavallisissa tilanteissa. He oppivat myös uutta kulttuuria, ku-
ten mekin keittiössä uusia ruokalajeja. Itse huonosti kielitaitoisena en kovin hyvin 
pysty kommunikoimaan… mielestäni kansainvälisyys on rikkaus kaikille. Se an-
taa aivan uudenlaista näkökulmaa,…” C18. 

Henkilökuntaan kuuluvat pohtivat hyötyjä opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskeli-
jan näkökulma vahvistaa edellä puhuttua korostaen monikulttuuristen kokemusten 
arvoa tulevaisuudessa, toimittaessa työelämässä ja kansalaisena.
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“… Tuntuu luonnolliselta tavata eri kulttuurien edustajia jokapäiväisessä kanssa-
käymisessä ja uskon tämän vuoden kokemuksista olevan hyötyä myös tulevaisuu-
dessa, ennakkoluuloton ja avoin asenne lienee suuri valtti tulevaisuuden työmark-
kinoilla:” D22.

Opettajien teksteissä esiintyi kouluttautuminen ja kansainvälinen vaihto.

“… Opiston opettajat ovat olleet porukalla opintomatkoilla muutamissa mais-
sa. Yksittäiset opettajat ovat olleet kansainvälisillä kursseilla, mm. kv ay-liikkeen 
sekä kansanopistoyhdistyksen kautta. Pohjolan kansan akatemiassakin on käyty, 
tosin aika vähän…” B15. 

Mitä on jäänyt hyödyksi jää arvailujen varaan. Kirje päättyy toteamukseen 

“… merkitys ei silti ole kovin painottunut, mutta mukana kuvassa, …” B15. 

Myös opetusalasta riippuen kansainvälisen/globaalin kehityksen koettiin haastavan 
opettajaa henkilökohtaisesti asiantuntijana.

“… Kun Suomi siirtyi vuoden 1994 alusta ETA-sopimuksen piiriin, muutos toi 
työsuojeluopettajalle uusia haasteita. Syynä oli työsuojelulakiin tulleet laajat uu-
distukset, jotka vaikuttivat koko opetussuunnitelmien koulutusaineistojen uudis-
tamiseen.…” .B9.

Opettajien haasteena on pysyä mukana kansainvälisessä muutoksessa. Opettajat 
diskursoivat asian kiireenä sekä alati lisääntyvän ja uudistuvan tiedon kriittisen 
hallinnan vaatimuksena,

“… opiston perustehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kansainväli-
sen kehityksen tuntemista… tarvittavan oppimisen edistäminen vaatii opettajilta 
kansalliset rajat ylittävää tietämystä. Keskeistä on, että opettajilla on aina riittävä 
tieto oman opetusalansa kansainvälisestä kehityksestä… omien kansainvälisten 
valmiuksien hankkiminen on tärkeää…opettajilla on taustayhteisön kautta mah-
dollisuus kansainväliseen kouluttautumiseen.…” A5

ja läsnä oleva monikulttuurisuus tarjoaa kaikille elämyksiä,

“…  Ja jos ei opetuksessa niin kuitenkin keittiöllä on tarjota jokin kansainvälinen 
ruoka elämys päivä.…” B13.

tai saa henkilön kokemaan onnistumisen iloa arjen tilanteiden ratkaisuista. Työ ja 
palvelu työyhteisössä on perusteltua ja opittuja henkilökohtaisia taitoja voi käyttää 
hyödyksi.
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“… Ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa joutuu päivittäin ”kosketuksiin” silloin 
kun he ovat täällä. Englannin kielen taitoni ei ole parhaimpia, mutta me savolai-
set kyllä tulemme hyvin toimeen. Tänäkin aamuna myin Sveitsin tytöille posti-
merkkejä…” C19.

Näin selviytymisen luonnollistamismekanismiksi nousi kansallinen, kulttuurinen 
tietoisuus savolaisten puheliaisuudesta ja supliikkitaidoista. Toisaalta kansainväli-
syys koettiin myös yksilötasolla yhteisön ulkopuolelta tulevana mahdollisuutena tai 
kansainvälisten kontaktien puutteena.

“… kansainvälisyys kansanopistossa on tärkeätä, sillä opisto on ”suljettu”. Inter-
net on myös tärkeä ”kansainvälistäjä/-lävistäjä ja myös siksi että se laajentaa per-
spektiiviämme…” D33 

“… kaiken kaikkiaan sanoisin, että kansainvälisten kontaktien vähäisyys koetaan 
meillä puutteena mutta keinoja, joilla asiassa nopeasti voitaisiin edetä ei olla vie-
lä löydetty.…” A3. 

Henkilökohtaisella tasolla kansainvälisyys on kommunikointikyvykkyyttä ja moni-
kulttuurista ymmärtämistä. Tutkimuksessa mukana olevat tekstit käsittelivät ko-
kemuksia opistojen sisällä, eikä niissä tullut esille ulossuuntautuneen toiminnan 
anteja. Toimintakulttuurin kansainvälisyydestä saadut kokemukset sulkeutuivat 
pääosin opistorakennukseen.

Henkilökohtaisesta näkökulmasta kansainvälisyyteen liittyvät kokemukset li-
säävät yksilöllisiä metavalmiuksia (kielitaito, itsetunnon vahvistuminen, maail-
mankuvan rakentuminen) sekä ammattispesifi siä valmiuksia, joilla työntekijä voi 
hyödyntää yhteisön toimintaa. Kvalifi oituminen kansainväliseksi osaajaksi on ar-
vostettua. Vastaavasti opiskelijat kartuttavat kielitaitoaan ja sosiaalista pääomaan-
sa solmimalla kontakteja ulkomaalaisiin. Henkilökohtainen onnistuminen ja uu-
denlaisissa, esimerkiksi monikulttuurisissa elämäntilanteissa selviytyminen lisäävät 
mahdollisuuksia saavuttaa kansainvälisyyteen liitettyjä yleistavoitteita kuten suvait-
sevaisuus ja kulttuurien tuntemus.

Henkilökohtainen suoriutuminen vahvistaa yhteisöä toimijan sitoutumisen kaut-
ta. Kansainvälisyys osoittautui spesifi ksi toiminta-alueeksi, ja kaikki toimijaryhmät 
eivät aina koe voivansa tasavertaisesti osallistua siinä. Ensisijaisena syynä oli kieli-
taidon heikkous ja tehtävän asettama rajaus, oma työ ei ole pääasiallisesti yhteydes-
sä kansainvälisyyteen.
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Etuoikeus, velvollisuus vai jaettu haaste – työnjaon diskurssi

Työn suorittaminen organisaatioissa toteutuu työnjaon kautta. Kansainvälisyyteen 
liittyvissä tehtävissä työnjako osoittautui tutkimuksen mukaan olemassa olevaksi, 
joskin osin epäselväksi. Organisaation toimintakulttuuriin ja johtamiseen vaikutta-
vat organisatorisesti toteutettu ja toisaalta yksilökohtaisesti koettu työnjako. Työn-
jakoa erittelevä puhunta erottaa toimijat organisaatiossa virallisesti määritellyn ase-
man mukaisesti mutta myös epävirallisen organisoitumisen kautta. 

Työnjako on organisaation perusrakenteita. Sen kautta toteutuvat vallankäyt-
tö, professiot ja muu osaaminen, virallinen ja epävirallinen kommunikaatio, status-
hierarkiat, työn arvostusasetelmat ja paljon muuta. Käytännössä jokainen jäsen 
muodostaa oman kuvan organisaatiosta. Jokaiselle on tärkeää tietää, mitä tehtä-
viin kuuluu ja mitä organisaatio ajattelee työtekijästä ja mitä odottaa häneltä. Jos 
sitä ei eksplisiittisesti kerrota, tuotamme tilanteesta mielikuvan. (Juuti 1999; Lönn-
qvist 2002, 14–16.)

Tässä tutkimuksessa ammattiryhmittäinen erottelu osoittaa kansainvälisyys-
tehtävät kuuluviksi joillekin toimijoille työtehtävinä. Toisaalta toimija voi kokea 
tehtävään vaadittavan taidon puuttuvan itseltään kuten kielitaidon. Kulttuurises-
ti vaikuttavana ilmapiiritekijänä, ilmilausuttuna tavoitteena, osana muodostunut-
ta yhteisökuvaa tai markkinatekijänä kansainvälisyyden koetaan velvoittavan kaik-
kia.

Työnjaon diskurssissa puhuu päättäjän, vallankäyttäjän ja toisaalta tehtävän to-
teuttajan ääni. Päättäjän ääni on kollegiaalinen, toteuttajan henkilökohtainen. Sa-
malla heijastuu osin myös kulttuurinen ilmapiiri. Kansainvälisyyden koetaan kuu-
luvan joillekin ja toisille sitten taas ei, ääni on myös ristiriitainen.

“… yksi opettaja on jonkinlainen kansainvälisyysvastaava…” B10.

“… Kansainvälisyys opiston arkielämässä näkyy jonkin verran. Yksi opettajista 
on Englannista. Opiskelijain joukossa on pari kolme opiskelijaa vuodessa esim. Ve-
näjältä tai jostain muusta maasta. Vaihto-oppilaita on……keittiöllä on töissä Ju-
goslaviasta…Oppilaiden kanssa en juuri ole henkilökohtaisesti tekemisissä… mu-
kava piristys tavalliseen Suomalaiseen kulttuuriin.…” C20..

Käsitys työn jakautumisen hierarkiasta – kuka visioi, kuka laatii strategiat, kuka to-
teuttaa ja kuka toimii – kuului kirjeiden teksteissä. Rehtoreiden asema kansainvälis-
ten asioiden pääasiallisena suunnittelija ja myös tietäjänä todettiin esimerkiksi kir-
jeen lopussa; näin koen minä mutta 

“… ehkä meillä rehtori, jolle pitkälti kansainväliset yhteydet kansainvälisiin oppi-
laitoksiin kuuluvat, voi antaa laajempaa tietoa asioista.…” B9 
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ja rehtori pohtii tahollaan kansainvälisyyden roolia opiston toiminnassa.

“… Tarkoituksenmukaisuus on kuitenkin tärkeää ja se, miten eri hankkeet liitty-
vät opiston perustehtävään.…” A5. 

Tehtävien delegoiminen on käytössä mutta tietämättömyys siitä, kuka vastaa, hei-
jastuu kirjeiden teksteistä. Useat henkilökuntaan kuuluvat kirjoittajat kokivat jää-
vänsä ulkopuolisiksi eivätkä kokeneet asian kuuluvan toimenkuvaansa, toiset taas 
pitivät omaa tehtäväänsä haasteellisena. Kansainvälistyneisyyden osalta toiminta-
kulttuureissa näytettiin toteutettavan toisistaan poikkeavia työnjaon käytäntöjä, tai 
jako oli epäselvä ja/tai tiedostamaton. Näissä kirjeissä ääni on ulkopuolisen ääni. 
Kansainvälisyys on läsnä mutta jossakin etäällä ja koskettaa vain joidenkin toimen-
kuvaa. 

“… yht´äkkisesti ajateltuna aihe tuntuu kaukaiselta, ei mitenkään minua ja työ-
täni koskettavalta…Kun mietin omaa työtäni, joka on paljolti opiskelijan kohtaa-
mista, ympyrät ovat tosiaan melko pienet. Ollaan tässä ja nyt, selvitellään arjen 
ongelmia…meillä on opistossa ollut muutamia vaihto-oppilaita, oman kansan-
opistotyöhistoriani aikana ainakin yksi (Hondurasista saakka. Tosin tälläkin het-
kellä on… ja meillä oli opistossa pari vuotta myös opiskelija, afrikkalainen synty-
perältään. …” C17.

“… Olen opistossani tekemisissä vain lähinnä opiskelijoiden kanssa ja kesällä toi-
min kesähotellissa, joten kansainvälisyys-tietouteni laajuus näkyy vain niissä.”… 
C12.

Toisten osalla korostui kansainväliset tehtävät, ne ovat jatkuvasti osa arjen työtä:

“… minulle itselle omassa työssäni kansainvälisyys tarkoittaa tällä hetkellä toi-
saalta varsin tiivistä päivittäistä yhteistyötä eurooppalaisten partnereiden kanssa 
verkko-oppimateriaalin tuottamisessa ja toisaalta aika ajoin oppimateriaalin ko-
keilemista monikulttuurisessa maahanmuuttajaopiskelijaryhmässä. …” B14 

“… omassa työssäni kansainvälisyys näkyy paitsi tietysti kansainvälisten aineiden 
(Our Common World, Intercultural Communication, Suomen YK-liiton järjestä-
män Maailmankansalaisen kypsyyskokeen ohjaaminen) opettamisena, myös ul-
komaalaisten opiskelijoiden tutoroimisena.…” B7.

Opiskelijat pohtivat kenelle vastuu ulkomaalaisten hoidosta opistolla kuuluu. Pu-
heessa heijastuu muiden kuin opiskelijoiden vastuu asiassa.

”… Välillä olen myös epäillyt saavatko he tarpeeksi tukea ja neuvoja opistolta. 
Heidän iltatekemisensä on ainakin ilmeisesti ollut heidän ja meidän opiskelijoi-
den oma-aloitteisuuden varassa.…” D34.
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Myös institutionaalisella tasolla voi nähdä työnjakoa. Joissakin kirjeissä korostet-
tiin opiston kansainvälistymisen olevan seurausta jo perustamisvaiheessa oivalletus-
ta kansainvälisyydelle rakentuvasta tehtävästä ja toimintakulttuurista, joillekin toi-
miminen profi loituneen tietoisesti yhteiskunnan muutoksessa on rakentanut uuden 
kansainvälisemmän roolin. Kansainvälistymisen mukanaan tuomien uudenlaisten 
tehtävien hoitaminen ei toteudu ehkä enää pääsääntöisesti perinteisellä työnjaolla, 
vaan tarvitaan uusia työntekijöitä ja uudenlaista ajattelua työntekijän roolista ja toi-
mijuudesta. 

Kansainvälistymisessä on kysymys henkilökohtaisen kvalifi oitumisen ohella yh-
teisön toimijoiden kollektiivisesta toimintatapojen yhteensovittamisesta. Kulttuuri-
nen ja sosiaalinen vuorovaikutus yhteisössä on perustana työssäoppimiselle. Työssä-
oppiminen sitoo työntekijän uudistuviin tehtäviin ja lisää laaja-alaisuutta. Vanhan 
opitun hylkääminen tai täydentäminen ja soveltaminen muuttuneissa tilanteissa on 
perustana itseohjautuvuudelle ja matalan hierarkkisuuden hyväksymiselle työyhtei-
sössä. Avainkysymys on työntekijän omien henkilökohtaisten kehittymistavoittei-
den ja työorganisaation tavoitteiden kohtaaminen. (Jurvansuu 1996; Usher 1999.) 

Usher (1999) on korostanut, että työssäoppimisessa ei ole kysymys vain työnte-
kemisen taitojen oppimisesta vaan asenteiden (attitudes), suhtautumistapojen (dis-
positions) ja taipumusten (inclinations) oppimisesta. Näiden tiedostamista pidän 
tämän tutkimuksen valossa erityisen tärkeinä toimintakulttuurin muuttuessa kan-
sainvälisemmäksi. On tärkeää, että jokainen kokee oikeutenaan ja velvollisuute-
naan olla osallisena uusien haasteiden kohtaamisessa, jos ei aktiivisesti suorittamassa 
tehtävää niin ainakin osallisuutena yhteisöllisellä tasolla. 

Muutoksessa työnjakoon kohdistuu paineita. Uudenlaisen toiminnan saattami-
nen osaksi organisaatiota voi johtaa joidenkin tehtävien häviämiseen uusien rin-
nalta. Jos muutos on ideologinen ja kulttuurinen, jokainen joutuu vastaanottamaan 
muutoksen vaikutuksia. Uutuudet voivat saada aikaan vastustusta, välinpitämättö-
myyttä tai innostuneisuutta, ja ne voidaan kokea myös uhkana. Uusien tehtävien 
kokonaisvaltainen kokeminen on tehtävissä onnistumisen voima ja muutosvastarin-
nan minimoimisen mahdollisuus. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUKSEN 
SUUNTAAMINEN

9.1 Yhteiset juuret, moninaiset todellisuudet 

Pohjoismaisille juurille 1800-luvun lopulta alkaen perustetut kansanopistot 
tuottavat aikuiskoulutuspalveluja vapaan sivistystyön kentällä. Pohjoismai-
suus ei tällä hetkellä ole koko kansanopistokenttää ajatellen kovin merkittä-

vää ja laajemmallekin maailmalle ulottuvan kansainvälisen yhteistyön ja verkostoi-
tumisen esteinä on monia tekijöitä kuten se, että opetus toteutuu pääasiassa suomen 
kielellä, eikä vapaassa sivistystyössä ole organisoituja kansainvälisen yhteistoimin-
nan sopimuksia ja verkostoja (vrt. ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutus) 
vaan jokaisen oppilaitoksen on itsenäisesti solmittava kontaktinsa. Myös opiskelulu-
pien saaminen yleissivistävään koulutukseen on rajoittunutta ja opistokohtaiset ra-
hoitusongelmat tulivat myös tutkimuksessa esille.

Kansainvälisyyden vaiheittainen tarkastelu sekä toimintakulttuuria profi loiva-
na tekijänä että oppilaitoksen eri toimijoiden (rehtorit, opetushenkilökunta, muu 
henkilöstö, opiskelijat) subjektiivisena kokemuksena tuotti aineistoa monipuolisesti. 
Kyselyn ja kirjeiden osalta ongelmaksi muodostunutta katoa olisi voinut minimoida 
täydentävillä haastatteluilla ja mahdollisesti palauttamalla koostetun toimintakult-
tuurityypittelyn kommentoitavaksi kentälle. Nyt aineistosta saatuja tuloksia ei voi 
yleistää yksiselitteisesti koko kansanopistokenttään, kvalitatiiviselle tutkimustaval-
le luonteenomaisesti ei voida puhua laajasta yleistettävyydestä. Tutkimusasetelma ja 
tulokset avaavat kuitenkin teemoja keskustelulle ja kehystävät oppilaitoskohtaisten 
toimintakulttuurianalyysien laatimista. Tutkimusaineisto edusti yksittäisiä opistoja, 
mutta aristoteelinen toteamus – yksityisessä toistuu yleinen – antaa mahdollisuuden 
opistokohtaisesti tutkia omaa kansainvälistyneisyyden tilaa ja sitä, onko kansainvä-
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lisyys oman oppilaitoksen luonnollinen kehittymisvisio vai löytyykö ydinosaaminen 
muista toimintamuodoista ja niiden kehittämisestä.

Jokainen kansanopisto ja oppilaitos rakentaa oman, ainutlaatuisen toimintakult-
tuurinsa. Yhtä yhtenevää kansanopiston toimintakulttuuria ei ole. Tutkimustulos-
ten perusteella muodostetut neljä toimintakulttuurityyppiä: 1) yksilön huomioiva 
yhteistoiminnallisuuden toimintakulttuuri, 2) kehitysorientoitunut toimintakult-
tuuri, 3) kokeileva toimintakulttuuri ja 4) yksilökeskeinen toimintakulttuuri tyypit-
televät niitä kulttuurisia vahvuuksia, joita kansanopistoissa on nähtävissä. Ensim-
mäisen voidaan katsoa lähestyvän oppivan organisaation tunnuspiirteitä; kaikkien 
yhteisössä toimivien innovatiivisesta, yksilöä arvostavasta yhteistoiminnasta. Ke-
hitysorientoituneessa toimintakulttuurissa suuntaudutaan toimintojen kehittäjä-
nä oman oppilaitoksen ulkopuolellekin, myös kansainvälisesti. Kokeileva toimin-
takulttuuri on avoin ja innovatiivinen. Yksilökeskeisessä toimintakulttuurissa fokus 
on opiskelijan yksilöllisen kasvun tukemisessa. Kansainvälisyyden funktio kaikissa 
kulttuurityypeissä on tunnistettu merkittävänä muutostekijänä. Painotus vaihtelee 
henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisestä laajaan verkostoituneeseen yhteistoi-
mintaan. 

Kansanopistojen toimintakulttuurien yhteneviä vahvuustekijöitä asiakaskeskei-
syyttä, vuorovaikutuksellisuutta ja muutosorientoituneisuutta voidaan käyttää läh-
tökohtina toimintakulttuurien kehittämisanalyyseissa. Toimintakulttuurin koko-
nais valtainen analysointi edellyttää, että tarkastellaan sekä toimintaa ohjaavaa 
teoriaa, se on toimintaa eritasoilla määrittelevä, eksplisiittisesti lausuttu sisältö, ha-
luttu tila, jota yhteisö tavoittelee, että käyttöteoriaa, se on yksilöllisiä ratkaisuja oh-
jaava ja kokemuksia merkityksellistävä tulkintarepertuaari. Toimintaa ohjaava teo-
ria heijastaa yhtenäiskulttuurisia arvoja ja oppilaitoksista puheen ollen myös yleisiä 
koulutuspoliittisia kannanottoja ja opetukseen ja oppimiseen sovellettavia teorioita.

Kansainvälisyys merkityksellistyy yksilön tasolla painottuen eri diskursseissa. 
Toimintaympäristön monikulttuurisuus ja kansainvälisen yhteistoiminnan toteut-
taminen tai siitä keskusteleminen merkityksellistetään kulttuurisen eron teon kaut-
ta. Me ja muut–suomalaiset kulttuuriset käytännöt ja muille kulttuureille ominai-
set tavat ja arvostukset asetetaan vertailuun, josta tehdyt johtopäätökset voivat olla 
avain yhteistoimintaan tai sen este.

Kansainvälisyys on rakentunut kulttuuristandardiksi ja tuottaa sekä yksilön että 
yhteisön tasolla positiivista lisäarvoa. Moderni, aikaansa seuraava, kehittyvä oppi-
laitos on kansainvälisesti aktiivinen oppimisympäristö. Yksilötasolla valmius selviy-
tyä monikulttuurisessa työyhteisössä ja eri kulttuureja edustavien kanssa käytävässä 
vuorovaikutuksessa on toivottava kvalifi kaatio sekä työelämässä että opiskelussa. 
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9.2 Projekteista prosessiksi

Kansainvälistyminen on saanut aikaan toimintakulttuurin uudelleen strukturoitu-
mista, ei varsinaista uudelleen kulturoitumista (vrt. Fullan). Joissakin opistoissa pro-
sessi on ollut käynnissä jo kauan, joissakin on havaittavissa muutoksen paineiden 
tie dostamista. Työnjaollisesti kansainvälinen toiminta on ongelmallistakin. Tehtä-
vät ovat jonkun tai joidenkin eriytettyä yksilöllistä tehtäväaluetta tai niitä tehdään 
oman työn ohella eikä tehtäviin ole varattu riittävästi aikaa. Toisaalta kansainvä-
lisyys koettiin oman työn luonnollisena osana, haasteena muuttuneessa tilanteessa. 
Kansainvälisyys on joko määritelty osaksi perustehtävää, tai siitä on tullut väistä-
mätön osa työtä vuosien saatossa.

Yksilöllinen innovatiivisuus ja sitoutuneisuus on työn jatkuvuuden ehto. Kan-
sainvälisyys on tullut opistoihin toimijuuden kautta. Kansainvälisyys diskurs soi-
daan pääsääntöisesti kielitaitokysymyksenä ja kontakteina, vuorovaikutuksena. 
Kan sainvälistyminen on päättymätön prosessi. Yksilötasolla se on erityisosaamista, 
kouluttautumista ja kokemuksia, sosiaalista pääomaa. Yhteisötasolla kansainvälis-
tyminen liittyy opistoyhteisöön sen historiallisen aatetaustan kautta tai on rationaa-
lista toimintastrategista kehittämistyötä. Toimijoille, joiden vastuulla on vallan-
käyttö ja toimintastrategian toteuttaminen, kansainvälistyminenkin on strategista 
osaamista, johtamista ja pedagogiikkaa. 

Opetushenkilöstön ohella muulle henkilökunnalle kansainvälisyys on ennen 
muuta henkilökohtainen kokemus, elämys työn suorittamisen ohella. Opiskelijat 
kokevat kansainvälisyyden arkena, jokapäiväisinä kohtaamisina, ehkä osana elä-
määnsä nuorisokulttuuria ei niinkään oppimisena. Kansainvälisyys on positiivista 
lisäarvoa opinnoille. Asiakkaina nuoret valitsevat, ostavatko he tietoisesti kansainvä-
lisyyttä opistojen tarjonnassa tai kokemus saadaan tiedostamatta asiaa etukäteen. 

Kaikkien kansanopistojen ei tarvitse olla itsetarkoituksellisesti kansainvälisiä. 
Ne saavat aikaan parhaat tulokset, joilla kansainvälisyys on yhteensopiva yleisen 
toimintastrategian kanssa eikä resursseja hukata irrallisiin projekteihin, jotka eivät 
muutu yhteisön toimintakulttuuria uudistavaksi prosessiksi. Siirryttäessä yksittäi-
sistä projekteista kulttuuriseen prosessiin, joka tuottaa kansainvälistymistä osana 
kokonaisvaltaista tavoitteellista toimintaa ollaan matkalla kohti uudelleen kulturoi-
tumista. 

Uudistusprosessi edellyttää uutta tietoa, kommunikaation laajenemista ja infor-
maation vaihdon monipuolistumista sekä uudistumista toimintatavoissa ja asen-
noitumisessa monikulttuuriseen interaktiivisuuteen. Uusiutumisessa ovat läsnä si-
säinen muutospaine ja toisaalta stabiiliutta säilyttävät voimat, kuten kansallinen 
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kulttuuri, vastassaan ulkoinen paine, jota ylläpitävät jo tapahtuneet tai ennakoita-
vissa olevat muutokset toimintaympäristössä. 

9.3 Kansainvälisyyteen kvalifioituminen – 2000-luvun 
yleissivistystä?

Yleissivistys on ensisijaisesti lukutaitoisuutta ja tasa-arvoista peruskoulutusta. Jos 
kansainvälisyyden edellyttämät kvalifi kaatiot liitetään osaksi 2000-luvun yleissi-
vistystä, on pohdittava, miten toimenpide vaikuttaa elinikäisen oppimisen koulu-
tusajatteluun ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Ne opetussuunnitelmat ja tavoitteet, 
jotka peruskoulutukseen kulloinkin sisällytetään, heijastavat ajankohtaista käsitys-
tä aktiivisesta kansalaisuudesta. Peruskoulu-uudistuksen myötä kaikki suomalai-
set ovat osallisina vieraiden kielten opiskelussa, ja näin lähestytään Euroopan unio-
nin tavoitetta unionin kansalaisten kielitaitoisuudesta. Kielitaito on oleellinen osa 
vuorovaikutustaitoja ja tiedon hankkimisen mahdollisuuksia. Yhteiskunnan moni-
kulttuurisuuden lisääntyessä suvaitsevaisuuteen ja tietoisen kulttuurien tulkintaan 
harjaannuttamisen tulisi korostuneesti olla mukana yleissivistystä tuottavassa kou-
lutuksessa. Aikuiskoulutuksen tehtävänä on ajantasaistaa aikuisväestön yleissivis-
tystä näiltä osin. Lisääntyvän kansainvälisen informaation ja medioiden vahvan 
aseman myötä ihmisten tietoisuus ympäristöstä laajenee. Samalla tulisi olla mahdol-
lisuus laajentaa toiminnan mahdollisuuksia. Kansainvälisten kontaktien kokeminen 
ja osallistuminen erilaisiin toimintoihin monikulttuurisilla foorumeilla antaa yksi-
löille tietoisuutta vastaavia kokemuksia. 

Aikuiskoulutuksen haasteena on tuottaa potentiaaleja mahdollisuuksia eliminoi-
da kuilua, joka on olemassa vähäiset vieraan kielen valmiudet omaavan aikuisväes-
tön ja paremmat valmiudet omaavien ja/tai nuorempien ikäluokkien välillä. Kaik-
ki osallistuvat toimintoihin monikulttuurisissa toimintaympäristöissä työpaikoilla 
ja muualla yhteiskunnassa.
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9.4 Voiko kansainvälisyyttä opettaa?

Kansainvälistymisessä on kysymys oppimisesta, uusien toimintavalmiuksien omak-
sumisesta. Opittavat elementit ovat osin erilaisia yksilö- kuin yhteisötasolla. Arvojen 
omaksumista käyttäytymistä ohjaaviksi, sisäänrakennetuiksi kognitiivisiksi kartas-
toiksi on vaikea opettaa ja oppia teorioina, ne sisäistetään yhteisössä vuorovaiku-
tuksen kautta. Aktiivinen osallisuus vuorovaikutuksessa on paras oppimisympä-
ristö. Keskeinen opittava taito on ongelmanratkaisutaito, valmius kuuntelemiseen 
ja argumentaatioon. Kansanopistojen korostunut vuorovaikutuksellisuus luo mah-
dollisuuksia näiden valmiuksien omaksumiselle. Koetun refl ektointi ja käytäntöjen 
problematisointi yhteistoiminnallisessa oppimisympäristössä tukevat valmiuksien 
omaksumista. Vapaan tilan salliminen toimintakulttuurissa on valmiuksien kehit-
tymisen edellytys. Toimintaa hallitsevien ulkoisten rajojen ja sisäisen toimintakult-
tuurin rajauksen väliin jäävän tilan oivaltaminen on mahdollisuus uuden omaksu-
miselle sekä yksilön että yhteisön tasolla.

Kansainvälinen vuorovaikutus lisää erilaisuuden hyväksymistä, mistä positiivi-
sessa prosessissa seuraa suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja rasismin väheneminen. 
Suvaitsevaisuuden oppimisen oleellinen kysymys on vierauden rajan (Bauman 1999, 
70–73) käsitteleminen. Jos koemme muiden olevan riittävän kaukana, he eivät häi-
ritse meitä, ja voimme olla kiinnostuneita heistä vieraina, mutta lähestyttyään mei-
tä yli vierauden rajan he siirtyvät niin lähelle, että meidän on reagoitava ja voimme 
kokea heidät jopa uhkana. Oppimisen esteenä on myös vakiintuneiden käsitysten 
ja käsitteiden vangitsevuus ja yhteisen kielen puute. Oppiminen vie aikaa. Opis-
kelijoiden osalta kansanopistossa opiskellaan pääsääntöisesti vain yksi vuosi. Vuo-
si on lyhyt aika oppia näitä valmiuksia. Tarvitaan aktiivisia kokemuksia muutok-
sen virittämiseksi. Kansainvälisyys on integroituneesti läsnä monissa opiskeltavissa 
aineissa; yhteiskunnallisia aineita ei voi menestyksellisesti opettaa ilman globaalia 
näkökulmaa eikä kieliä ilman kulttuuritietoutta. Oppilaitoksen opetussuunnitel-
mat sisältävät monia tavoitteita, jotka palvelevat kansainvälisyyttä, jos ne tulkitaan 
niin. Kritiikki kohdistuu yleisesti koulussa tapahtuvaan viestintään, jossa puhutaan 
ja kirjoitetaan useimmiten ilmiöistä, jotka eivät ole läsnä. Kulttuurisen valmiuden 
omaksumiselle on oleellista olla osallisena. (Vrt. Säljö 2001.) 

Globaalin oppimisen käsitteellä (Crey 1997, 68–73) laajennetaan näkökulmaa, 
ei niinkään haluta puhua uudesta opetusmuodosta. Käsitteen määrittely on vasta 
aluillaan. Globaalin oppimisen sisällöiksi on määritelty ensiksikin oman kulttuu-
rin ja elämäntapojen suhteellistaminen, vieraiden kulttuurien silmäily ja katsauksen 
luominen mahdollisiin yhteiselonmuotoihin. Näistä rakentuu kulttuurien välinen 
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koulutus. Oppimisen ja sitä tukevan opetuksen tulee avartaa näkökulmaa sekä si-
sällöllisesti että menetelmällisesti. Oppimisympäristöä voidaan ulkoisesti rakentaa 
oppimista mahdollistavaksi ja aktivoivaksi. Asioiden yhteydet ja moninaisuus nouse-
vat oppimisprosessista, kansainvälisyysvalmiuksien oppimiseen liittyy kulttuurinen 
kohtaaminen. Moninaisuus, toisistaan riippuvien asioiden samanaikainen esiinty-
minen on oleellinen piirre globaalille oppimiselle. Moninaisuuden käsittelemiseksi 
on harjaannuttava ratkaisemaan ongelmia, käsittelemään ristiriitaisuuksia, hallitse-
maan prosesseja ja kehityskulkuja sekä olemaan aktiivinen, rakentamaan uutta mie-
len ohjelmointia (vrt. Hofstede). Globaali oppiminen vaatii erilaisten todellisuuksien  
rinnakkain asettamista ja keskustelua niistä. 

9.5 Tutkimustulosten tarpeellisuus ja jatkotutkimuksen 
suuntaaminen

Kansanopistoa käsittelevää tutkimusta on lukumääräisesti vähän. Tämän tutki-
muksen tulokset lisäävät tietoa kansanopiston toimintakulttuurista ja kehystävät 
keskustelua, joka ajankohtaisesti liittyy kansanopistoista käytävään identiteettikes-
kusteluun ja vapaan sivistystyön visioihin laajemminkin. Yleisen kulttuurisen muu-
toksen tiedostaminen ja oman organisaation toimintaa ohjaavien teorioiden analy-
soiminen ovat merkittäviä muutoksen hallinnassa. Tämä tutkimus on myös osaltaan 
yksi puheenvuoro ajankohtaiseen keskusteluun suomalaisen asenneilmaston muu-
toksesta koskien kansainvälisyyttä ja suhtautumista monikulttuurisuuteen. 

Raportissa on edellä mainittu, että joidenkin teemojen analysoiminen vaatisi uu-
den tutkimuksen. Toistamatta näitä voidaan lisäksi todeta, että vertaileva toiminta-
kulttuuria analysoiva tutkimus koko pohjoismaisessa kansanopistoliikkeessä oli-
si hyödyllinen ja kertoisi lisää suomalaisten kansanopistojen kansainvälisyydestä. 
Kansainvälisyyden näkyvyyden tutkiminen peruskoulun osalta olisi niin ikään va-
laiseva; esimerkiksi kansainvälisyyden integroituminen opetukseen, vuorovaikutuk-
sellisuus ja kansainvälisten projektien kokonaisvaltainen vaikuttavuus. Miten jo to-
teutetut kansainvälisyysprojektit ovat vaikuttaneet, jääneet elämään kouluissa? 

Aikuiskoulutuksen osalta tämän tutkimuksen tulokset suuntaavat jatkotutki-
muksen yksilöllisiin kansainvälisyyskokemuksiin. Työikäisestä aikuisväes töstä osa 
ei ole koulutusurallaan opiskellut vieraita kieliä mutta on elänyt koko aktiivisen 
ikänsä kiihtyvällä vauhdilla kansainvälistyvässä, englanninkielisen viestinnän vai-
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kutuspiirissä. Jatkotutkimuksen suuntaaminen kysymyksiin, miten aikuinen, kieli-
taidoton henkilö merkityksellistää vieraskieliset viestit toimintaympäristössään ja 
minkälaista kulttuurista oppimista on tapahtunut informaalisissa oppimistilanteissa 
antaisi arvokasta tietoa kansalaisuuden käsittelemiseksi. 
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10 LOPUKSI

Olen tavoitellut tutkimuksellani tieteen realismia, pyrkinyt tuottamaan to-
dellisuutta koskevaa todenmukaista informaatiota. Kansainvälisyyskoke-
musten analyysin osalta olen luottanut refl ektioon, yksilön kykyyn tarkas-

tella kriittisesti omaa maailmaansa ja toimintaansa. Näiden tarkastelujen tuloksena 
toivon, että toimijat otettaisiin enemmän kokonaisvaltaisesti huomioon yhteisöissä 
rakennettaessa malleja muutoksen hallintaan ja että toimintakulttuurista keskustel-
taisiin yhteisöjen sisällä.

Ympäröivä todellisuus koetaan kansainvälisenä. Jokainen kohtaa tämän todelli-
suuden joskus, vaikka se ei juuri nyt olisikaan toiminnallisesti ajankohtainen. Tarvi-
taan perusvalmiuksia rakentaa kontakteja ja hallita arkea kohdattaessa erilaisia kult-
tuureita. Monikulttuurisuus on syvää tietoisuutta omista juurista, vuorovaikutusta, 
yhteiseloa ja toisen kunnioittamista. Tarvitaan sekä–että–toimintamalleja joko–tai-
mallien asemesta. Kansainvälisyysvalmiudet ovat tietojen, taitojen ja asenteiden yh-
tälö.

Kuvio 11. Tiedot, taidot ja asenteet kansainvälisessä toimintavalmiudessa

taito/vuo-
ro vai ku-
tus tai dot 

tieto/kult tuu rien-
tun te mus, omat 
vah vuu det

asenteet

kan sain vä li nen 
toi min ta val mius
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Kansainvälistymisen tulisi johtaa toimintavalmiuteen, jossa yhdistyvät edellä ku-
vatut osa-alueet. Maailmanlaajuinen toimijuus yksilötasolla edellyttää näitä val-
miuksia. Kansainvälisyys on tavoite, jonka saavuttamista on mahdollista arvioida 
kansainvälistyneisyyden asteella, toimintavalmiuksien omaksumisen määrällä sekä 
yksilön että yhteisön tasolla. Erityinen haaste aikuiskoulutukselle on aikuisten työ-
elämässä tarvitsemien kielitaito ja kulttuurientuntemusvalmiuksien ajantasaistami-
nen. Nykyisissä ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksissa tarjoutuu entistä pa-
remmat mahdollisuudet kansainvälisyyteen monilla tasoilla. 

Kun kansanopistot juurtuivat Suomeen, maaperä oli otollinen virinneen sivis-
tämisideaalin pehmittämänä. Agraarin yhteiskunnan kulttuuriin soveltuva kou-
lutusmalli antoi mahdollisuuksia yksilölliselle kehittymiselle muutoksessa olevassa 
yhteiskunnassa. Edelleen on olemassa yhteiskuntia, joissa kansanopistomallilla oli-
si käyttöä, ja pohjoismaisilla kansanopistoilla on tästä kokemustakin. Olosuhteet 
ovat monissa maissa monella tapaa samanlaiset kuin Suomessa kansanopistoliikkeen 
alku aikoina. Haasteet odottavat vastaanottajia.
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LIITTEET

Liite 1. 
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= opiston tiloissa toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu)

Aktiivi-instituutti, järjestöopisto www.aktiivi-instituutti.fi  

Alkio-opisto, yhteiskunnallinen kansanopisto HU-
MAK

www.alkio.fi  

Borgå folkhögskola, sitoutumaton www.boffi s.fi  

Etelä-Pohjanmaan opisto, sitoutumaton www.ilmajoki.fi /muut/epop/epo.htm

Eurajoen kristillinen opisto, kristillinen www.eko.fi 

Evangeliska Folkhögskolan i sörda Finland Hangösko-
lan, kristill.

www.kansanopistot.fi 

Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, kristillinen www.efo.fi 

Finns folkhögskola, sitoutumaton www.solvalla-fi nns.fi  

Fria kristliga folkhögskolan, vapaakirkollinen www.fkf.fi 

Haapaveden Opisto, sitoutumaton HUMAK www.haapop.fi 

Hankoniemen kristillinen opisto, vapaakirkollinen www.kolumbus.fi /santala 

Hartolan opisto, sitoutumaton www.hartolanopisto.sci.fi  

Helsingin Evankelinen Opisto, kristillinen www.heo.fi  

Helsingin kristillinen opisto, kristillinen www.mission.fi /lko

Hoikan opisto, erityiskansanopisto www.hoikkacentre.fi  

Houtskärs kyrkliga folkhögskola, saaristolaiskansan-
opisto

www.kolumbus.fi /sailhouse 

Iso Kirja-opisto helluntaiseurakuntien raamattu- ja lä-
hetyskoulu 

www.isokirja.fi 

Itä-Karjalan Kansanopisto, sitoutumaton www.kansanopistot.fi  (ei sivua 28.6.00)

Jaakkiman kristillinen opisto, kristillinen www.jaakkima.fi 

Jamilahden kansanopisto, sitoutumaton www.jamilahti.com

Joutsenon Opisto, sitoutumaton HUMAK www.joutsenonopisto.fi  

Jyväskylän kristillinen opisto, kristillinen www.jko.org.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto, kristillinen www.kansanopistot.fi  

Kainuun Opisto, kristillinen www.paltamo.fi /koulut/opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto, kristillinen www.kkro.fi  

Kankaanpään opisto, sitoutumaton www.kankaanpaa.fi /opisto

Kanneljärven Opisto, sitoutumaton HUMAK www.kannelopisto.fi 



172

Karhumäen kristillinen kansanopisto, kristillinen linux.lapua.fi /~karhuopi

Karkun ja Nurmeksen evankelinen opisto, kristillinen www.keokarkku.fi 

Karstulan Evankelinen Kansanopisto, kristillinen www.karstula.fi /kansanopisto

Kauhajoen evankelinen opisto, kristillinen www.kauhajoki.fi /oppilaitokset/evopis 

Kaustisen Evankelinen Kansanopisto, kristillinen www.kaustinen.fi /kek

Keski-Pohjanmaan Opisto, sitoutumaton  www.educa.kpnet.fi /kalvia/kopisto

Keski-Suomen Opisto, sitoutumaton HUMAK www.ksopisto.fi  

Kiljavan opisto, yhteiskunnallinen, Ay-liikkeen kan-
sanopisto

www.kio.fi  

Kiteen Evankelinen Kansanopisto, kristillinen, www.kitee.fi /koulutus.keko 

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, kristillinen  www.kansanopistot.fi  

Kronoby folkhögskola, sitoutumaton www.kfhs.fi 

Kunta-alan opisto, yhteiskunnallinen kansanopisto www.stn.fi /x

Kuurojen kansanopisto, erityiskansanopisto www.ofw.fi /kuurko

Kuusamon Kansanopisto, sitoutumaton www.kansanopistot.fi  

Kymenlaakson Kansanopisto, sitoutumaton www.kyka.fi 

Lahden kansanopisto, sitoutumaton www.lahdenkansanopisto.sci.fi 

Lapin Opisto, sitoutumaton www.lapinopisto.fi  

Lappfjärds folkhögskola Ab, sitoutumaton www.kansanopistot.fi  (ei sivua 28.6.00)

Lehtimäen opisto, erityiskansanopisto www.lehtimaki.fi 

Lieksan kristillinen opisto, kristillinen www.kansanopistot.fi 

Limingan Kansanopisto, sitoutumaton personal.inet.fi /koulu/lko

Loimaan evankelinen kansanopisto, kristillinen www.loimaankunta.fi /kansanopisto 

Luther-opisto, kristillinen www.srk-opisto.fi  

Länsi-Suomen opisto, sitoutumaton www.huittinen.fi /lansisuomenopisto 

Lärkkulla-stiftelsens folkakademi, kristillinen www.kansanopistot.fi  (ei sivua 28.6.00)

Metallityöväen Murikka-opisto, yhteiskunnallinen www.murikka-opisto.fi  

Muurlan evankelinen opisto, kristillinen www.muurlanopisto.org. 

Norrvalla folkhögskola, sitoutumaton www.norrvalla-fhsk.fi 

Oriveden Opisto, sitoutumaton www.kvs.fi 

Otavan Opisto, sitoutumaton www.ofw.fi /oo

Paasikivi-opisto, yhteiskunnallinen kansanopisto www.harjattula.fi  

Partaharjun Opisto, kristillinen kansanopisto www.kansanopistot.fi  (ei sivua 28.6.00) 

Pekka Halosen akatemia, sitoutumaton www.keuda.fi /pha

Perheniemen evankelinen opisto, kristillinen personal.inet.fi /yritys/peo

Peräpohjolan Opisto, sitoutumaton www.ppopisto.fi 

Pohjois-Karjalan Opisto, sitoutumaton www.pkky.fi /pko

Pohjois-Savon opisto, sitoutumaton www.psko.fi 
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Pohjola-opisto  www.pohjola-opisto.oulu.net

Portaanpään kristillinen opisto, kristillinen  www.portaanpaa.fi  

Päivölän Kansanopisto, sitoutumaton www.sci.fi /~paivola 

Ranuan kristillinen kansanopisto, kristillinen www.rakro.fi  

Raudaskylän Kristillinen Opisto, kristillinen www.rko.cop.fi 

Reisjärven kristillinen opisto, kristillinen www.rkropisto.fi  

Rovala-Opisto, setlementtiliikkeen kansanopisto www.rovaniemi.fi /rovala 

Räisälän kansanopisto, sitoutumaton   personal.inet.fi /koulu/raisala 

Savonlinnan kristillinen opisto, kristillinen www.kolumbus.fi /slnkris 

Siikaranta-opisto, yhteiskunnallinen, Ay-liikkeen kan-
sanopisto

www.ofw.fi /siikaranta 

Sisälähetysseuran Opisto, kristillinen www.sisop.fi 

Suomen Nuoriso-opisto, sitoutumaton www.sno.fi 

Suomen Raamattuopisto, kristillinen www.sro.fi 

Svenska folkakademin, sitoutumaton www.akan.fi  

Svenska Österbottens folkakademi, sitoutumaton, am-
mattikorkea,

www.syh.fi  

Turun kristillinen opisto, kristillinen www.tk-opisto.fi 

Työväen Akatemia, yhteiskunnallinen kansanopisto 
HUMAK 

www.akatemia.org

Valamon kansanopisto, kristillinen www.valamo.fi /kansanopisto 

Valkealan kristillinen kansanopisto, kristillinen personal.inet.fi /koti/valkealan.opisto

Varsinais-Suomen Kansanopisto, sitoutumaton www.paimio.fi /kansanopisto 

Viittakiven Opisto–Viittakivi/ International Centre, 
kansainvälinen kansanopisto 

www.ofw.fi /viittakivi

Voionmaan opisto, yhteiskunnallinen kansanopisto www.sgic.fi /~voionmaa

Västra Nylands folkhögskola, sitoutumaton www.vnf.fi  

Ylitornion kristillinen opisto, kristillinen www.kansanopistot.fi  (ei sivua 28.6.00)

Åbolands folkhögskola, sitoutumaton  www.turisminstitut.parnet.fi  

Ålands folkhögskola, sitoutumaton pohjoismainen 
kansanopisto 

www.afhs.aland.fi 

Östra Nylands folkhögskola, sitoutumaton www.kansanopistot.fi 

Kaikkia opistoja palveleva sivu osoitteessa http:/www.kansanopistot.fi  ja http:/
www.oponet.fi  

Lähde: Linjat- linjer 2000-2001. 2000. toim. Sari Virtanen. Suomen kansanopistot. Suo-
men kansanopistoyhdistys. Kirjapaino Oy West Point.
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Liite 2. 

SÄHKÖPOSTIKYSELY

ARVOISA REHTORI TAI MUU ASIASTA VASTAAVA

Tämä nettikysely koskee kansanopistojen toimintakulttuuritutkimusta. Toivotta-
vasti teillä on hetki aikaa vastata kolmeen kysymykseen. Tampereen yliopiston kas-
vatustieteellisen tiedekunnan professori Reijo Raivolan tutkijaryhmässä jatko-opis-
kelijana pyrin selvittämään kansanopiston toimintakulttuuria.

Asiantuntijana apusi on korvaamaton. Kiitän vaivannäöstäsi, hyvää kesän jat-
koa!

Kaisu Helena Koskinen

TOIMINTAKULTTUURITUTKIMUS

1. Mainitse 4–6 keskeisintä tekijää, jotka kuvaavat opistosi toimintakulttuuria, mer-
kitse (x):llä mielestäsi tärkein.

2. Mitkä tekijät ovat keskeisimmin vaikuttaneet opistosi toimintakulttuurin muotou-
tumiseen?

3. Onko opistonne toimintakulttuuri määritelty kirjallisessa materiaalissa. Jos on niin 
missä?

Muuta arvokasta?

Kiitos vaivannäöstä!
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Liite 3.

Kirjeanalyysissä mukana olevat opistot, joista otos:

Aktiivi-instituutti Luther-opisto
Alkio-opisto Länsi-Suomen opisto
Etelä-Pohjanmaan opisto Murikka-opisto
Eurajoen kristillinen opisto Muurlan ev. opisto
Haapaveden opisto Oriveden opisto
Hankoniemen kr. Opisto Otavan opisto
Hartolan opisto Paasikivi-opisto
Helsingin kr. Opisto Peräpohjolan opisto
Iso Kirja-opisto Pohjois-Karjalan opisto
Itä-Karjalan kansanopisto Pohjois-Savon opisto
Joutsenon opisto Pohjola-opisto
Jyväskylän kristillinen opisto Portaanpään kr. opisto
Jämsän kr. Opisto Päivölän kansanopisto
Kankaanpään opisto Ranuan kr. opisto
Karkun ev. opisto Reisjärven kr. opisto
Karstulan ev. opisto Rovala-opisto
Kauhajoen ev. opisto Siikaranta-opisto
Kuurojen kansanopisto Suomen Raamattu-opisto
Lahden kansanopisto Turun kr. Opisto
Lapin opisto Työväen Akatemia
Lieksan kr. Opisto Valamon kansanopisto
Limingan opisto Varsinais-Suomen kansanopisto
Loimaan ev. kansanopisto Viittakiven opisto
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Liite 4. 

Kirjeet

Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatus
Tutkimusaineiston keruu

18.03. 2001 

Arvoisa kansanopiston rehtori/opettaja

Toivottavasti Sinulla on aikaa lukea tämä kirje ja käyttää hetki aikaa vastaamiseen. 
Olet valikoitunut mukaan otokseen, jonka avulla kokoan aineistoa aikuiskasvatuk-
sen alan lisensiaatti-tutkimustani varten. Olen jatko-opiskelijana Tampereen yli-
opistossa professori Reijo Raivolan ohjauksessa. 

Meille kaikille yhteinen ja tärkeä asia on tuoda vapaan sivistystyön näkymiä ylei-
seen kasvatusta ja koulutusta koskevaan keskusteluun. Tutkimukseni aihe on var-
masti tuttu: oppilaitoksen arkipäivän toiminnallinen ympäristö ja kansainvälisyy-
den näkyminen siinä. Toivon sinun kirjoittavan aiheesta vapaamuotoisesti. Voit itse 
valita näkökulman, tärkeintä on, että kirjoitat siitä, miten itse näet ja koet omassa 
opistossasi kansainvälisyyden opistotyön arjessa : 

millä kansainvälisyyttä perustellaan, miten se käytännössä näkyy omassa työssäsi 
ja kuinka kansainvälisyyttä toteutetaan omassa yhteisössäsi, mikä on kansainväli-
syyden merkitys opistollesi jne. jne. 

Voit lähettää minulle perinteisen kirjeen oheisessa kuoressa tai vastata e-mailin 
kautta. Allekirjoituksen voit jättää pois tai sitten kirjoittaa nimellä. Koottu aineis-
to tulee vain tutkijan käyttöön eikä yksittäinen oppilaitos tule tutkimuksen rapor-
tissa esille.

Jään odottamaan kirjettäsi, se on arvokas apu tutkimukseni eteenpäin viemisek-
si. Kiitos avusta.

Ystävällisin terveisin ja menestyksellistä jatkoa toivottaen

Helena Koskinen
e-mail: mhjm.koksinen@kolumbus.fi  
Varekselantie 4 29200 Harjavalta 
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Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatus
Tutkimusaineiston keruu

18.03. 2001 

Arvoisa kansanopiston henkilökunnan edustaja

Toivottavasti Sinulla on aikaa lukea tämä kirje ja käyttää hetki aikaa vastaamiseen. 
Olen jatko-opiskelijana Tampereen yliopistossa ja teen lisensiaattitutkimusta aikuis-
kasvatuksen alalta professori Reijo Raivolan ohjauksessa. Tutkimusaineiston kerää-
miseksi haluaisin kuulla kansanopistoissa toimivien ihmisten mielipiteitä laajasti, ei 
vain rehtoreiden ja opettajien. 

Kaikille yhteinen ja tärkeä asia on tuoda vapaan sivistystyön näkymiä yleiseen 
kasvatusta ja koulutusta koskevaan keskusteluun. Näin omalta osaltani teen tällä 
tutkimuksella ja toivon sinun auttavan, jotta mahdollisimman kattavasti saan eri ta-
hojen äänet kuuluviin. 

Tutkimukseni aihe on sinulle tuttu: oppilaitoksen arkipäivän toiminnallinen 
ympäristö ja kansainvälisyyden näkyminen siinä. Toivon sinun kirjoittavan aihees-
ta vapaamuotoisesti. Voit itse valita näkökulman, tärkeintä on, että kirjoitat siitä, 
miten itse näet omassa opistossasi kansainvälisyyden opistotyön arjessa: 

miten kansainvälisyys näkyy opistosi jokapäiväisessä elämässä, miten itse olet 
mukana kansainvälisyyskuvioissa tai miksi koet olevasi ulkona niistä ja mikä on 
kansainvälisyyden merkitys mielestäsi opistollesi jne. jne. kaikkea mitä itse haluat 
asiasta sanoa. Minulle on tärkeää kuulla, mitä juuri sinä asioista ajattelet.

Voit lähettää minulle perinteisen kirjeen oheisessa kuoressa tai vastata e-mailin 
kautta. Allekirjoituksen voit jättää pois tai sitten kirjoittaa nimellä. Koottu aineis-
to tulee vain tutkijan käyttöön eikä yksittäinen oppilaitos tule tutkimuksen rapor-
tissa esille.

Jään odottamaan kirjettäsi, olet mukana 112 kansanopistolaisen joukossa, jotka 
valikoituivat otokseen ja joille kirjeet on lähetetty!

Kirjeesi on arvokas apu opinnäytetyöni onnistumiselle. Kiitos avustasi.

Ystävällisin terveisin ja aurinkoista kevättä toivottaen 

Helena Koskinen
e-mail: mhjm.koskinen@kolumbus.fi  
Varekselantie 4 29200 Harjavalta 
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Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatus
Tutkimusaineiston keruu

18.03. 2001

Moi!

Toivottavasti Sinulla on aikaa lukea tämä kirje ja käyttää hetki vastaamiseen. Olen 
jatko-opiskelijana Tampereen yliopistossa ja teen lisensiaattitutkimusta aikuiskas-
vatuksen alalta professori Reijo Raivolan ohjauksessa ja toivon, että voi olla osaltasi 
kartuttamassa tutkimusmateriaaliani. 

Tutkimukseni aihe on sinulle tuttu: oppilaitoksen arkipäivän toiminnallinen 
ympäristö ja kansainvälisyyden näkyminen siinä. Toivon sinun kirjoittavan aihees-
ta vapaamuotoisesti. 

Voit itse valita näkökulman, tärkeintä on, että kirjoitat siitä, miten itse näet asi-
at omassa opistossasi, miten kansainvälisyys näkyy opistotyön arjessa ja mitkä ovat 
henkilökohtaiset kokemuksesi kansainvälisyydestä opistossa oloaikanasi, mikä on 
mielestäsi kansainvälisyyden merkitys kansanopistossa jne. jne.

Minulle on tärkeää kuulla, mitä juuri sinä asioista ajattelet.
Voit lähettää minulle perinteisen kirjeen oheisessa kuoressa tai vastata e-mailin 

kautta. Allekirjoituksen voit jättää pois tai sitten kirjoittaa nimellä.
Koottu aineisto tulee vain tutkijan käyttöön eikä yksittäinen oppilaitos tule tut-

kimuksen raportissa esille.
Jään odottamaan kirjettäsi, kirjeelläsi autat tutkimukseni etenemistä, kiitos sii-

tä.
Ystävällisin terveisin ja menestystä tulevaisuudessa

Helena Koskinen
e-mail: mhjm.koskinenkolumbus.fi  
Varekselantie 4 29200 Harjavalta 
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Liite 5.

Analysoinnissa käytetyt luokittelukriteerit

TEEMA YDINSANA LUOKITTELUKRITEERI
mainittu tai kriteeri missä laajuudessa/miten mai-
nittuna otettu mukaan

ILMAPIIRI auktoriteettiuskoisuus vedotaan ylempiin valvoviin tms. organisaatioihin 
esim. opetushallitus

opiskelijakeskeisyys mainittu vahvuutena tai ilmaistu 
itseohjautuvuuden,oman toiminnallisuuden ja yksi-
lövastuun korostamisena, toiminnallisena joustavuu-
tena esim. henkilökohtaisten tavoitteiden kaikkinai-
nen huomioiminen, hopsit ym.

avoimuus/suvaitsevaisuus mainittu ilmapiiritekijänä

henkilökunnan kehittämi-
nen, koulutus, osaaminen/
muutossuuntautuneisuus

mainittu erityisesti vahvuustekijänä

joustavuus ”kaikki käy” mainintoja

tavoitetietoisuus/
arviointikorostuneisuus

mainittu käsitteenä erittelemättä

YHTEISÖ-
KUVA / AR-
VOT

sitoutumattomuus mainittu

yhteistyöhakuisuus/
verkottuneisuus

mainittu erityspiirteenä, muu kuin avoin yliopisto-
yhteistyö

järjestösitoutuneisuus mainittu yhteys esim. ay-liikkeeseen tai muuhun 
kansalaisjärjestöön

poliittisuus mainittu yhteys puoluepoliittiseen taustaan

kristillisyys mainittu yhteys luterilaiseen tai ortodoksiseen kirk-
koon tai  herätysliikkeeseen muutoinkin kuin nimes-
sä tai muu maininta kristillisyydestä arvona

suomenruotsalaisuus mainittu toiminnan taustana tai arvona

ekologisuus mainittu arvona tai korostettu luonnon huomioimi-
nen toiminnassa tai koulutustarjonnassa

humaanisuus mainittu arvona

ihmiskeskeisyys mainittu arvona

internaattikorostuneisuus internaatti mainittu erityisesti toiminnan tavoitteita 
edistävänä tekijänä yhteistoiminnallisten työtapojen 
korostaminen
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paikallisuus opiston sijaintipaikkakuntaa tai maakuntaa korosta-
va maininta

valtakunnallisuus maininta toimintavahvuutena

TAVOIT-
TEET

persoonallisuuden kasvun 
korostaminen

mainittu tavoitteena

elämänhallinta/elinikäinen 
oppiminen

mainittu tavoitteena

jatko-opintotavoitteisuus 
(hyötymotivaatio)

mainittu tavoitteena 

yleissivistävyys mainittu tavoitteena

ammattiorientoituneisuus mainittu ammattiin valmistaminen tavoitteena tai 
osana koulutusohjelmaa, ei huomioitu ns. ammattio-
rientoivaa koulutusta

TUOTE-
PROFIILI

kaupallisuus opistoa markkinoidaan erityismaininnoin hotellina, 
koulutus-, kokous- ja/tai kongressikeskuksena

laatutietoisuus mainittu vahvuustekijänä

tarjonnan moninaisuus ohjelmassa enemmän kuin 5 linjavaihtoehtoa

tarjontaprofi loituneisuus ilmaistu koulutuksellinen erityistehtävä selkeästi, 
esim. nimittämällä opistoa valokuvauskouluksi, tai-
dekouluksi…

avoin yliopisto-orientoitu-
neisuus

opetusohjelmassa keskitetysti erityinen linja avoimen 
yliopiston suorituksille tai valittavana enemmän kuin 
5 arvosanasuoritusta

kädentaito-orientoitunei-
suus

kädentaidot erityisvahvuutena koulutustarjonnassa

KANSAIN-
VÄLISYYS

tavoitetekijä mainittu toiminnan tavoitteena: kansainvälistäminen 
tavoitteena, maailmankuvan laajentaminen

arvotekijä mainittu toimintaa suuntaavana arvoperustana

ilmapiiritekijä mainittu ilmapiiritekijänä, esim. opiskelijoita vuosit-
tain monista kulttuureista 

tuoteprofi ilitekijä ”kan-
sainvälinen tuote”

mainittu koulutuksen tuotteistuksessa: • vieraiden 
kielten opetus mainittu omana linjana opetusohjel-
massa • vieraskielinen opetusta sisältyy koulutustar-
jontaan • kansainvälisyys/ kulttuurien tuntemus tms. 
mainittu omana linjana tai erillisinä oppiaineena • 
mainittu kansainväliset projektit • mainittu opin-
toihin liittyen matkat vieraisiin kulttuureihin • mai-
nittu EU-tietous opetusohjelmassa • opiskelijavaih-
to mainittu mahdollisuutena • ulkomaalaisopetus 
/maahanmuuttajat
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Liite 6.

Luettelo tekijöistä, joiden kautta kansainvälisyyttä diskurssoitiin kirjeissä

asia ja toimijat

Kansainväliset sidokset: taustayhteisön kautta rakentuvat (esim. kuurojenjärjestöt, 
kristill.järjestöt, ammattiyhdistykset) (rehtorit, opettajat ja henkilö-
kunta)
Euroopan unioni, nyt tai tulevaisuudessa (rehtorit, opettajat ja hen-
kilökunta)
projektit, hankkeet ja oppilaitosyhteistyö (rehtorit, opettajat, opiske-
lijat)
Pohjoismainen yhteistyöperinne esim. Nordens Folkliga Akademi 
(rehtorit, opettajat)

Henkilövaihto ja matkat: suomalaiset ulkomailla (rehtorit, opettajat, opiskelijat)
ulkomaalaisia opiskelijoita opistossa (rehtorit, opettajat, henkilökun-
ta, opiskelijat)
ulkomaalaisia henkilökunnassa tai opettajina (henkilökunta, opiske-
lijat)
opettajien vierailut ulkomailla (rehtorit, opettajat)
ulkomaalaisia turisteina / vieraina opistolla (rehtorit, opettajat, hen-
kilökunta, opiskelijat)

Ilmapiirin rakentuminen: opistossa ammatillista opetusta ja niiden kansain-välistä toimintaa 
(rehtorit)
kansainvälisyys rikastuttava / haittaava tekijä (opettajat, henkilökun-
ta, opiskelijat)
keittiön ruokakulttuurielämykset (opettajat, opiskelijat)

Asuminen ja tavat: asuminen internaatissa (henkilökunta ja opiskelijat)
arjen käytännöt/rutiinit (rehtorit, opettajat, henkilökunta, opiskeli-
jat)
kielitaito apuna tai esteenä (rehtorit, opettajat, henkilökunta ja opis-
kelijat)
kontaktit vapaa-ajalla (opiskelijat)

Opetus: englannin kielistä opetusta (rehtorit, henkilökunta, opiskelijat)
keskustelut opetuksen yhteydessä (rehtorit, opettajat)
erilliskurssit ja seminaarit aiheesta (rehtorit, opettajat, opiskelijat)
teemaviikot ja -päivät (opettajat ja henkilökunta)
kansainvälisyyslinja (opettajat)
kielikurssit (opiskelijat)
maahanmuuttajat opiskelijoina (rehtorit, opettajat, henkilökunta, 
opiskelijat)
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Haasteet ja tavoitteet: henkilökunnan kouluttaminen (rehtorit)
toimintakontekstit muutos (opettajat)
kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntäminen (opettajat)
opetusmenetelmien muuttaminen monikulttuurisessa toiminnassa 
(rehtorit)
internetin käyttö (rehtorit, opettajat, opiskelijat)
yhteistoimintamahdollisuudet (verkostoituminen ja yhteistyö kan-
sanopistoyhdistyksen kautta) (rehtorit, opettajat)
yhteisössä toimivien näkökulmien laajentaminen ”maailmanlaajuista-
minen” (opettajat, henkilökunta, opiskelijat)
verkostoituminen (rehtorit, opettajat)
tulevaisuuteen suuntaaminen, esim. työmarkkinat (rehtorit, opetta-
jat, opiskelijat)
imagon kohottaminen (opettajat, henkilökunta)
kokonaisvaltaisuus (rehtorit, opettajat, henkilökunta)

Esteet: kiire / työ ja opiskelu (opettajat, opiskelijat)
ujous (opiskelijat)
kielitaidon heikkous (henkilökunta,opiskelijat)
käytännön järjestelyvaikeudet kuten viisumit (opettajat, henkilökun-
ta)
englanninkielisen opetuksen järjestäminen (rehtorit)
rahoitus (rehtorit)
kesäkulttuuri–talvikulttuuri (opettajat, henkilökunta)



183



184




