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Esipuhe

Tässä esseekokoelmassa tutkijat kertovat työstään, työolosuhteistaan ja itsestään. Tämä teos on sarjassaan yhdeksäs ja viimeinen. Aiempien kokoelmien esseet on kirjoitettu kurssilla ”Ammattitaidon kehittäminen yliopistotyössä”. Yksitoista kertaa toteutetun tapahtuman päätarkoituksia ovat olleet keskustelufoorumin tarjoaminen tutkija-opettajille ja heidän ammatillisten
identiteettiprojektiensa tukeminen (Räsänen 2009; Räsänen &
Korpiaho 2011; ks. myös Räsänen & Trux 2012). Edelliset kokoelmat olemme julkaisseet nimillä Tutkija kirjoittaa, Joko tunnet tämän tutkijan, Tutkijat kertovat, Tutkijat keskustelevat, Tutkija kasvaa
ja kehittyy, Tutkija, hyvä ja paha, Tutkija elää ja Tutkija liikkuu (Räsänen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018). Kurssin
osallistujat ja esseiden kirjoittajat tulivat aluksi lähinnä yhdestä
Helsingin Kauppakorkeakoulun oppiaineesta, nimeltään Organisaatiot ja johtaminen, mutta vähitellen mukaan on tullut
osallistujia myös muista Aalto-yliopiston kouluista ja muista yliopistoista. Tohtoriopiskelijat ovat muodostaneet pääosan osallistujista, mutta mukana on ollut myös jo väitelleitä ja muita
konkareita (ks. Räsänen 2015, Räsänen 2019).

Koska kurssi järjestettiin viimeistä kertaa kevätkaudella 2019 ja
olen itse jäämässä eläkkeelle, kutsuin mukaan myös yhteistyökumppaneitani eri ajoilta ja yhteyksistä. Tästä syystä kokoelman kirjoittajajoukko muodostuu viimeisen kurssin osallistu1

jien lisäksi kahdestakymmenestäviidestä entisestä tai nykyisestä kollegastani, joista neljä osallistui myös varsinaiselle kurssille. Muut saivat viikoittain virikkeeksi kurssimateriaalit. Tästä
johtuen useassa esseessä mainitaan ilman tarkempaa lähdeviitettä ”akateemisen työn kurssi” tai ”AKA-kurssi”. Nimeni saattaa
myös yllättäen pompata esiin ja palaan tähän kummallisuuteen
loppusanoissa. Olen kirjassa kuitenkin vain sivuhenkilönä luuraava jallu, koska toiveeni mukaisesti esseet käsittelevät kunkin
kirjoittajan omaa työtä.

Kutsun yksi tarkoitus – ja mielestäni myös sen toteutunut seuraus – oli se, että taustoiltaan ja työtilanteiltaan entistä monipuolisempi kirjoittajajoukko saa aikaan aiempia rikkaamman kokoelman. Jos kirjasarjassa ovat tähän mennessä painottuneet nuorempien tutkijoiden toiveet, huolet ja näkemykset, niin tässä kirjassa kuuluu myös se kuuluisa ”kokemuksen ääni”. Jotkut kirjoittajista aloittelevat tohtoriopintojaan ja jotkut ovat eläkkeellä.
Vaikka pääaiheena onkin yliopistotyö, jotkut kirjoittajista kertovat siitä muusta työstä, jota he tekevät yliopistojen ulkopuolella. Älyllinen toiminta ei lopu kampuksen rajan ylitykseen,
vaikka se siltä voi tuntuakin monista niistä, jotka ovat työskennelleet aikuisikänsä yliopistossa ja joutuvat luopumaan tästä
työympäristöstä. Esseekokoelma antaakin lukijalle mahdollisuuden tutkailla omaa suhdettaan yliopistoon.

Pyysin kutakin kirjoittajaa valitsemaan aiheen, jonka hän itse
kokee tärkeäksi. Myös tyylin sai valita vapaasti. Näin syntyi 29
esseetä, 31 kirjoittajalta. Kaksi esseetä syntyi parityönä. Usean
esseen sisällössä näkyy se, että kirjoittaja otti huomioon kutsuu2

ni sisältyneen taustatoiveen ”tehdä vielä kerran jotakin yhdessä”. Niinpä olen jakanut esseet lukuihin sillä perusteella, mihin
kollegoiden arkisten tapaamisten yhteydessä esitettyyn, tavalliseen kysymykseen ne ensisijaisesti vastaavat. Ensimmäisessä
luvussa tutkijat tapaavat toisiaan kasvokkain. Toisessa luvussa
he kertovat olotilastaan, kolmannessa nykypuuhistaan, neljännessä työpaikastaan, viidennessä aikaansaannoksistaan ja kuudennessa tulevaisuudestaan. Esseiden sijoittaminen tähän jäsennykseen ei ollut ihan helppoa, koska jotkut esseet voisivat
monipuolisuutensa takia sijoittua mihin lukuun tahansa.

Kolme esseetä käsittelee kohtaamisia ja vuorovaikutusta akateemisessa maailmassa (luku I). Annukka Jauhiainen kertoo - omilta
jalansijoiltaan - siitä, kuinka hän tutki työntekoaan yhteistyössä
kollegoidensa kanssa. Tämä auttoi häntä huomaamaan, millaisilla taktiikoilla hän on voinut ylläpitää käytäntönsä omapäisyyttä ja arkista luovuutta sekä nauttia opettamisesta. Oili-Helena
Ylijoki kuvaa yhtä työpäiväänsä. Tuo iloinen torstai toi esiin hyviä asioita tutkijan työssä. Jo junamatkalla vaihdettiin kuulumisia ja työpajassa työskenneltiin yhteisöllisesti, kiireettömästi ja
omaehtoisesti sekä edistettiin osallistujien mielestä tärkeää, yhteistä asiaa. Joona Koistinen reflektoi puolikuvitteellista tapaamista, jossa hän keskustelee yhteisestä artikkelista kokeneemman konkarin kanssa. Käytäntöteoreettisesti sivistyneessä esseessään hän tulkitsee omaa tilannekohtaista ajatteluaan pikemminkin ”jälkeilyksi” kuin järkeilyksi. Ajatuksemme saattavat
auttaa meitä piilottamaan itseltämme todelliset tunteemme ja
tekojemme motiivit. Käytänteiden sekamelskassa voi olla han-

3

kalaa tajuta, mitä ne tärkeimmät, tavoittelemisen arvoiset hyvät
asiat oikein ovat.

Luvun II esseissä vastataan kysymykseen ”kuinka voit”, ja
muussa kuin small talk-hengessä. Aino Hirvola inspiroi keskusteluun tarkastelemalla akateemisen ruikuttajan loputonta itsereflektiota. Hän muistuttaa siitä, että tutkiminen on useammin
puurtamista kuin suurten oivallusten synnyttämiä adrenaliiniryöppyjä. Säälittelyn sijasta tarvitsemme välillä potkun persauksille. Katariina Mertanen jatkaa tästä opastamalla affektien tunnistamiseen. Sen jälkeen, kun hän oli palanut loppuun kesken väitöskirjakiireiden, hän sai suuren oivalluksen: tunteemme eivät
tule meidän sisältämme vaan kertovat suhteestamme maailmaan ja näin myös tuosta maailmasta. Jos olosuhteissa on mätää, moni kokee samanlaista pahaa oloa. Et siis ole yksin syypää
kurjuuteesi, tai hehkuusi. Tanja Ketola on joutunut sukeltamaan
syvälle pahaan oloon, sairastamiseen. Esseessään hän kysyy, voiko sairastaminen olla myös tutkimusmenetelmä. Itse koettu sairaus on auttanut häntä ymmärtämään vaihtoehtoisten hoitomuotojen mahdollisuuksia ja vaaroja, niiden harjoittajien kykyjä, sairaan yhteiskunnallista asemaa sekä tunnistamaan todellisuuksia, joista ei ole tapana puhua. Kirsi LaPointe seisoo jälleen
kerran risteysasemalla, uramuutoksen edessä. Hän jätti vapaaehtoisesti taakseen yliopistotyön Suomessa ja muutti perheineen
Yhdysvaltoihin – ja päätyi välikauden jälkeen sikäläisen yliopiston leipiin. Tämä työ ei kuitenkaan tunnu enää hyvältä. Intohimo
on muuttunut itkuksi. Voiko uusi suunta löytyä ilon tunteen ja
aitouden hyveiden kautta? Kirsin essee avaa samalla teeman,

4

jota käsitellään luvun IV esseissä: missä haluamme työskennellä?

Luvun III esseet vastaavat omilla tavoillaan kysymykseen ”mitä
puuhaat nykyään”. Esseitä yhdistää kirjoittajien käytäntöteoreettinen tietämys ja kiinnostus ihmisten erilaisiin tekemisiin.
Meri Jalonen kertoo suhteestaan kynään ja vihkoon. Ne ovat hänelle kenttätyötilanteissa luontevampia muistiinpanovälineitä
kuin tietokone. Välineillä on väliä, koska ne vaikuttavat ihmisten
välisiin suhteisiin: kynä kädessä Meri pääsee lähemmäksi tutkimiaan ihmisiä. Mika Pantzar käyttää omien tekemistensä tulkintaan sitä käytäntöteorian versiota, jota hän on ollut itse luomassa. Hänetkin ”rekrytoitiin kantamaan” facettamista ja siitä
on tullut hänelle arkinen käytäntö. Sen kautta hän voi osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuulla vieraitakin vastaargumentteja omille ajatelmilleen. Näin hän välttää tutkijoita uhkaavan ”kuplautumisen”.
Eeva-Lotta Apajalahti kertoo vuorovaikutuskäytänteestä, jossa
ihmiset tapaavat kasvokkain. Agraphia-kirjoituspiirissä kollegat
tukevat toisiaan kirjoittamisessa säännöllisten tapaamisten yhteydessä. Tämä piiri on Eeva-Lotalle tärkeä siksi, että siinä hän
kokee voivansa olla juuri sellainen ihminen kuin haluaakin olla.
Hän voi myös tuntea iloa ja ylpeyttä siitä, että on ollut mukana
rakentamassa ja ylläpitämässä tätä antoisaa ja mielekästä käytännettä. Sari Yli-Kauhaluoma ja Eva Heiskanen ovat luoneet Helsingin yliopistoon kurssin ”Asiantuntijat työelämässä”. Esseessään he kertovat kurssin luonteesta ja tarkastelevat sitten opetustyötään moraaliselta kannalta, kysyen miksi heistä kurssin
5

tavoitteet ja oppimiskeinot ovat oikeutettuja ja arvokkaita. He
haluavat luottaa opiskelijoiden kykyyn asettaa työelämää koskevia kysymyksiä, etsiä niihin itse vastauksia ja oppia reflektoimaan kenttätyökokemuksiaan. Opettajina he luovat työskentelylle turvalliset puitteet ja elävät mukana opiskelijoiden kokemassa epävarmuudessa.

Luvun IV esseet valottavat eri näkökulmista ajankohtaista kysymystä siitä, missä tutkijakoulutuksen hankkineet voivat ja haluavat olla töissä. Kun yliopistot ovat rahoitusleikkauksiin tai
huippuvisoihin vedoten karkottaneet osan henkilöstöstään, moni on joutunut orientoitumaan uudella tavalla. Riku Oksman menetti akateemisen kotinsa, kun Aalto-yliopistoon fuusioitu kauppakorkeakoulu siirrettiin Otaniemeen. Vaikka hänen ”haljennut
habituksensa” tuntiopettajana eri yliopistoissa vieroksui sitoutumista kauppakorkeakouluun pysyvämmän työsuhteen kautta,
hän koki kuitenkin olevansa kauppislainen. Tilat Töölössä tarjosivat hänelle kotoisan vierailupaikan ja pääomien lähteen, mutta
muutto pudotti hänet tyhjän päälle. Anne Laiho käsittelee suhdettaan alansa akateemiseen kulttuuriin ja managerialisoituun
yliopistoon. Hänestä tuli kasvatustieteen opettaja sairaanhoitajan koulutuksen ja kokemuksen jälkeen ja uran alkuvaihe uudella alalla oli puolitietoista pärjäilyä. ”Keskiryhmään” kuuluvana tutkija-opettajana hän kokee vaikutusmahdollisuuksien
puutetta ja opettajana riittämättömyyttä yhä tiukemmin manageroidussa yliopistossa. Silti hän tunnistaa ne asiat, jotka tekevät
tästä työstä hänelle mielekästä, ja hän pitää niistä kiinni. Kalle
Mäkelä ihmettelee nykyistä McDonald’s-yliopistoa. Se hallitsee
tutkijoita ja opettajia samoilla tavoilla kuin yhteiskunnassa hal6

litaan niitä nuoria, joita hän väitöskirjahankkeessaan tutkii.
Utooppinen vaihtoehto tällaiselle yliopistolle löytyy yliopiston
ymmärtämisestä Järjen kirkkona tai Tieteen pyhättönä – paikkana, joka edistää sivistystä ja kriittistä ajattelua. Kalle ei suinkaan aio jättää yliopistoa taakseen, vaan jatkaa kamppailua yliopiston kohtalosta.

Ilkka Liedes palasi yliopistoon ja ryhtyi tekemään väitöskirjaa eläkeiässä, tehtyään sitä ennen pitkän uran yrityksissä. Hän kysyy
kannattaako hänen tehdä väitöskirja tässä iässä, ja jos kannattaa,
niin miksi. Kysymykset vievät hänet sekä elämänfilosofiseen
pohdintaan varmuuden mahdollisuudesta että niihin konkreettisiin ratkaisuihin, joiden avulla hänen - sinällään mielekkäältä
tuntuva - tutkimustyönsä voi onnistua. Kirsi Korpiaho irrottautui
väittelyn jälkeen tutkija-opettajan työstä Aalto-yliopistossa ja
siirtyi hallinnon tehtäviin Helsingin yliopistossa. Nyt hän organisoi ja kehittää tohtorikoulutusohjelmia. Tutkittuaan sitä, kuinka voidaan tukea tutkijakoulutettavien ammatillisia identiteettiprojekteja, hän voi nykytyössään järjestää niissä tarvittavaa
tukea. Hyvää asiaa voi edistää erilaisissa asemissa. Hannu Hänninen päätyi toisenlaiseen ratkaisuun, vaikka hänkin jätti Aaltoyliopiston taakseen ja osin samoista syistä kuin Kirsi. Hannu
siirtyi Onnettomuustutkintakeskukseen kehittämään tutkintakäytäntöä. Hänkin vei mukanaan onnettomuuksien tutkijana
hankkimansa osaamisen, varsinkin käytäntöteoreettisen ymmärryksensä. Hän kokee mielekkääksi selvittää alan muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä, miksi nosturi kaatui, juna törmäsi kaivinkoneeseen tai varusmies kuoli harjoitusammunnoissa.
7

Luvun V esseet kertovat siitä, mitä kirjoittajat ovat tulleet tehneeksi ja saaneet aikaan uransa aikana. Kirjoittajat ovat jo eläkkeellä tai eläkeiän kynnyksellä. Reijo Miettinen kertoo, mihin hänen tutkimustyönsä on suuntautunut uran eri vaiheissa. Lähtökohtana oli psykologian opiskelijan usko tasa-arvon ja solidaarisuuden tärkeyteen. 1970-luvulla hän tutustui kulttuuri-historialliseen toiminnan teoriaan ja löysi samalla pari pysyvää yhteistyökumppania. Työpaikat, rahoitusmahdollisuudet, ajankohtaiset tietotarpeet, vaihtuvat yhteistyötahot sekä julkaisumahdollisuudet vaikuttivat siihen, mihin hän tätä lähestymistapaa tuli
käyttäneeksi. Hän on tutkinut erityisesti käytäntöteoreettisten
koulukuntien oppihistoriaa ja kokenut tärkeäksi esittää pelkän
kritiikin sijasta myös myös koeteltuja vaihtoehtoja. Raimo Lovion
suuntautumiseen on vaikuttanut Reijon tavoin yhteinen sukupolvikokemus, ”vuosi 1968”. Raimo on halunnut tehdä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää tutkimusta. Hän opiskeli
eri aloilla, toimitti lehtiä ja siirtyi sitten tutkimaan innovaatiotoimintaa VTT:llä. Väiteltyään kauppakorkeakoulussa hän keskittyi tutkimaan ympäristökysymystä, vastuullista liiketoimintaa ja
viime vaiheessa energiatransformaatiota. Hän on tehnyt mieluiten ”empiiristä moniaineistoista pienillä numeroilla höystettyä
tutkimusta”, yhdessä muiden kanssa. Eläkeläisenä hän jatkaa
työtään innokkaasti.

Anneli Pulkkis muistelee kokemuksiaan työelämän kehittäjänä ja
erityisesti demokraattiseen dialogiin perustuvan kehittämisotteen käyttäjänä. Sysäyksen otteen opetteluun ja käyttöön antoi
Ruotsissa vuonna 1991 järjestetty kurssi. Vaikka otteen ihanteet
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tuntuivat hyviltä, niiden mukaan oli vaikea toimia johtajien määrittämissä kehittämishankkeissa. Vähitellen Anneli kuitenkin
oppi toimimaan siten, että kehittäminen alkoi joiltakin osin olla
dialogista ja tasa-arvoistavaa. Tämä onnistui sitten, kun hän osasi ja uskalsi poiketa hankesuunnitelmasta ja organisoida ”työkonferenssien” sijasta toimintaa tutkailevia kehittämisryhmiä.
Myös Tuomo Alasoini kertoo urastaan työelämän tutkijana ja kehittäjänä sekä kansallisten kehittämisohjelmien vetäjänä. Hän
kokee olleensa kolmen tulen välissä. Koska hän ei ole työskennellyt yliopistoissa vaan julkisissa virastoissa, ovat nämä
asettaneet omat odotuksensa hänen työlleen. Työelämän kehittämisessä hän on joutunut kohtaamaan myös sekä työnantajien
että työntekijöiden vaateet. Tässä tilanteessa hänen oli pakko
oppia neuvottelemaan eri osapuolten kanssa. Itsekunnioituksen
ja tutkijan identiteetin ylläpidossa ovat auttaneet yhteydenpito
akateemisiin tutkijoihin ja tutkimustyön tekeminen virkatöiden
ohessa. Häntä motivoi pitkään haave työelämää uudistavasta
liikkeestä, vaikka se myöhemmin osoittautuikin illuusioksi.

Ammattien tutkijat Karin Filander ja Lea Henriksson kertovat saaneensa energiaa liikkumisesta eri oppialojen rajoilla – uteliaisuutta kiihottavissa maastoissa, paljaaksi tallattujen polkujen ulkopuolella. Heille on ollut luontevaa asettua heikompien puolelle, edistää tasa-arvoa sekä pysytellä lähellä tutkimiensa alojen
ammattilaisia. Tämän orientaation kautta he ovat oppineet tunnistamaan ja ylittämään rajoja sekä haastamaan akatemian valtakeskuksia. Väistämättä heitä on myös yritetty ohjata takaisin
ruotuun leimaamalla heidän työnsä epäkelvoksi. Tukea he ovat
saaneet rakentamiltaan yhteistyöverkostoilta, joissa ovat koh9

danneet toisiaan sekä eri oppialojen tutkijat että muiden alojen
ammattilaiset. Yhdellä näistä kohtaamispaikoista on ollut läsnä
myös kasvatustieteilijä Arto Jauhianen. Hän on tutkimustyönsä
ohessa osallistunut yliopistokoulutuksen kehittämiseen. Vaikka
hän näkee tämän kehittämisen tärkeäksi, hänen on vaikea nähdä
mieltä siinä tavassa, jolla sitä nykyään harjoitetaan. Koettuaan
ensin huijarisyndroomaa professorinimityksen yhteydessä, hän
oppi sittemmin kokemaan työssään tärkeäksi nuorempien tutkijapolvien tukemisen. Arto on ”pahoittanut mielensä” juuri siksi,
että hän välittää akateemisen käytännön ja tutkija-opettajien
kohtaloista nykypäivän muutoskampanjoissa. Välinpitämättömän mieli ei pahoitu mistään.

Kokoelman viimeisen, VI luvun esseet kertovat tulevaisuudesta.
Tämä tulevaisuus ei kuitenkaan ole mikään juhlapuheiden, valoisien visioiden tai ennusteiden tulevaisuus. Kirjoittajat käsittelevät niitä ristiriitaisuuksia, joita tulevaisuuden tekijä tänä päivänä kohtaa. Anu Järvensivu on suuntautumassa uudella tavalla.
Hän päätyi aikanaan työelämän kehittäjäksi eikä hän ollut kiinnostunut opettamisesta. Hän koki myös puhtaan akateemisen
tutkimuksen vieraaksi, vaikka hän tekikin välillä muunlaista tutkimusta. Nyt hän on innostunut opettamisesta sekä tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisestä. Kehittäjän halu vaikuttaa yhteiskuntaan voi toteutua myös opetustyön kautta. Mutta onko
hän samalla taipumassa julkaisutuotantokoneiston yhdeksi rattaaksi? Tuskin. Eeva Houtbeckers kuvaa tulevaisuuden rakentamisen hankaluutta polkumetaforan avulla: hänen toinen jalkansa on kohtuullisuusaktivistin polulla ja toinen akateemisen
tukijan polulla. Kun polut erkanevat, olo ei ole hyvä. Hän up10

poaa kohtuuttomaan työntekoon samalla, kun hän pyrkii edistämään kohtuullisuutta. Esseessään Eeva yrittää sekä ymmärtää
olotilansa syitä että tunnistaa keinoja pelastautua pulasta. Galina
Kalliolla on visio siitä, millaista tutkimusta hän haluaisi tehdä nyt
väittelyn jälkeen. Sellainen, kirjaimellisesti ”maanläheinen” tutkimus ei vain hänestä tunnu saavan tukea kauppakorkeakoulussa. Esseessään Galina kertookin niistä poikkeavista yhteisöistä,
joista tätä tukea on löytynyt. Yksi niitä yhdistävä piirre on refleksiivinen suhtautuminen omaan tutkimuskäytäntöön. Pipsa KeskiHakuni suunnittelee ja valmistaa työssään eläinhahmoja näyttämölle. Tyytymättömyys esittävän taiteen nykyiseen, antroposentriseen käytäntöön antoi hänelle yhden syyn ryhtyä tekemään väitöskirjaa. Väitöskirjassaan hän kehittelee näkemystä siitä, miksi olisi aika siirtyä eläimellä esittämisestä eläinten näyttämöllistämiseen ja kuinka tässä voitaisiin onnistua. Pipsa sanoo
esseessä, että siirtyminen sekä eläinten että ihmisten kannalta
oikeudenmukaisempaan ammattikäytäntöön edellyttää virheiden tunnistamista ja tunnustamista.

Kahdessa viimeisessä esseessä ehdotetaan erilaisia ratkaisusuuntia monen tutkijan kokemiin nykypäivän ongelmiin. Elina
Henttonen siirtyi vapaaehtoisesti yliopistotyöstä yrittäjäksi ja
kouluttajaksi perustamalla kollegan kanssa yrityksen. Hän kirjoittaa esseessään minimalismista työssä ja elämässä muutenkin.
Hänen kokemuksensa mukaan pään sisäisen ruuhkan hälventäminen tekee tilaa omaehtoiselle ja mielekkäälle toiminnalle.
Minimalisti keskittyy tekemään hyvin sen, mikä on tärkeää. Hän
opettelee tunnistamaan sen tärkeän ja sanomaan ”ei” vähemmän
tärkeille tehtäville. Tätäkään hän ei pyri tekemään täydellisesti
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vaan elämäntilanteensa sallimissa puitteissa. Marja-Liisa Trux
puolestaan ehdottaa, että siirtyisimme kohden lempeämpää tiedettä. Elinan tavoin hänkään ei enää työskentele yliopistossa.
Hän kuvaa sitä turhautumisen tai jopa raivon tilaa, johon yliopistotyö voi harjoittajansa ajaa. Tutkiessaan kuntouttavaa työtoimintaa hän ihmetteli asiakkaiden huomaavaisuutta ja hienovaraisuutta. Nyky-yliopistoille vaihtoehdon tarjoavan ”Vapaan
yliopiston” tapaamisissa alettiin sitten jo puhua lempeydestä. Filosofi MacIntyren termein ilmaistuna lempeässä tieteessä kilvoitellaan erinomaisuushyvien aikaansaannissa eikä tehokkuushyvien ehdoilla toisia tukijoita vastaan. Lempeän tutkijan motiivi
on pitää huolta toisista ihmisistä ja muusta luonnosta. Jotta hän
tähän pystyisi, on hänen opeteltava kykyä luopua mainekilvasta,
kokonaiskuvan hahmottamista, sitkeyttä ja valmiutta taistella
hyvien asioiden puolesta.

Akateemisen työn kurssi ja sen yhteydessä kirjoitettava essee
ovat tarjonneet mahdollisuuden tuoda esiin ajankohtaisia huolia
ja toiveita. Millaisen kuvan tämä viimeinen kokoelma antaa tutkijoiden olotiloista? Näyttää siltä, että kertomusten sävy vaihtelee ikäryhmittäin. Vanhimpien tarinat ovat odotetusti seesteisempiä kuin uransa keskivaihetta elävien tutkijoiden. Kun edelliset voivat todeta, että näin se sitten meni, jälkimmäiset kamppailevat hankalien valintojen keskellä. Nuorimmille kaikki voi
vielä olla mahdollista, joskin hekin ovat jo saattaneet kokea masennusjaksoja. Jos unohdamme ikäryhmät, niin näemme, että
kokoelmasta löytyy inhimillisten tunnetilojen koko kirjo. Itkusta
riemuun, lamasta tarmoon.
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Olipa esseen kirjoittaja nuorempi tai vanhempi, hänen työnsä
keskeinen dilemma näyttää olevan se, taipuuko hän ulkoisiin
suorittamisvaateisiin vai pitääkö kiinni omasta näkemyksestään.
Vanhemmat kirjoittajat voivat nyt kertoa, miten he tulivat luovineeksi erilaisten vaikutteiden ja pakkojen alla. Ehkä tähän kokoelmaan on valikoitunut niitä tutkijoita, jotka ovat olleet pikemminkin omapäisiä kuin odotuksiin alistuvia. Nuoremmat
yrittävät puolestaan artikuloida moraalis-poliittista visiotaan ja
kerätä rohkeutta pitää siitä kiinni. Se, mikä heitä näyttää erityisesti jarruttavan, on johtokeskeiseksi muutettu yliopiston hallintalogiikka. Se onkin ollut vakio huolenaihe kaikissa esseekokoelmissa vuodesta 2009. Kunkin oman oppialan ja työyksikön kulttuurit saattavat myös houkutella tottelevaisuuteen,
mutta niiden rajoittavuus – tai sallivuus - vaihtelee.

Jokin on muuttunut vuoden 2009 jälkeen. Kun tuolloin lähes
kaikki kurssin osallistujat ajattelivat työskentelevänsä yliopistoissa myös jatkossa, nyt moni kirjoittajista on jättänyt yliopistoelämän taakseen, enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Toki
tässä kokoelmassa on mukana pari sellaista tutkijaa, jotka eivät
koskaan ole työskennelleet yliopiston ainelaitoksella, ja jotkut
ovat jo siirtyneet yliopiston palkkalistoilta eläkkeelle. Silti jäljelle
jää joukko uran keskivaihetta eläviä tutkijoita, jotka eivät aio
palata yliopistotutkijoiksi ja –opettajiksi. Korkeakoulututkimus
on pystynyt hyvin kertomaan, miksi yliopisto ei enää ole kaikille
heille toivottava työpaikka. Tässä muutoksessa on hyvät ja huonot puolensa. Yritysten johtokeskeisen hallintatavan jäljittely
karkottaa lahjakkaita ihmisiä – tutkimustyö menettää tekijöitä ja
opiskelijat opettajia. Toisaalta nämä ihmiset vievät osaamisensa
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mukanaan muille työpaikoille ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin.
Sekin on mahdollista, että yliopistot menettävät monopolinsa
tiedon tuottajina ja pyhittäjinä – ellei näin ole jo käynyt.

Akateemisen työn kurssi on nyt pian unohtuvaa historiaa. Kursseille tuotetut esseekokoelmat säilynevät kuitenkin jossain muodossa saatavilla jonkin aikaa. Ne ovat kulttuurihistoriallisia dokumentteja, joista näkyy, millaiseksi tutkijat kokivat työnsä ajanjaksolla 2009-2019. Ehkäpä joku korkeakoulu- tai tieteentutkija
löytää ne aineistokseen - tai ensi vuosisadan arkeologi tai historiantutkija käyttää niitä virikkeenä kuvatessaan entisajan kummallista elämää. Emme kuitenkaan tehneet näitä kokoelmia heitä
varten. Lähtökohtana oli usko siihen, että omasta toiminnasta ja
olemisesta kirjoittaminen tekee hyvää kirjoittajille itselleen ja
näin syntyvät tekstit kiinnostavat kohtalotovereita. Siinä määrin
kuin itsensä ilmaisemisesta ja omien tekemisten tutkailusta nyt
yleensäkään voi mitään hyvää koitua. Kokoelmat tarjoavat joka
tapauksessa vaihtoehdon viestinnälle, jossa joku muu on jo
ennakkoon määrittänyt käytettävän formaatin tai kelpoisen sisällön. Tutkijoille ei tarvitse ”antaa ääntä”, mutta voi olla tarpeen koota heidän ääniensä kirjo välillä yksiin kansiin.
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Sukan kutominen
ja omapäinen luova arki
Annukka Jauhiainen

”Kirjoita siitä paikasta käsin, jossa nyt seisot … tai istut.”

Yllä siteerattu ohje sisältyi kutsuun kirjoittaa tähän esseekokoelmaan ja oli totisesti naru, joka houkutteli nykäisemään. Mahdollisuus kirjoittaa yliopiston työelämästä pieni teksti sisältäpäin
- omasta elämästä, omasta paikasta käsin - kuulosti juuri sopivalta tavalta päättää kevätlukukausi. Olen miettinyt viime vuosina paljon kirjoittamista ja AKA-kurssin materiaaleissa oli paljon täkyjä, joihin teki mieli tarttua: tarinamuoto, uudet ilmaisukeinot, mahdollisuus oppia jotain uutta kirjoittamisesta. Houkuttelevalta tuntui myös kutsu pysähtyä tarkastelemaan omia
arkisia työn tekemisen käytänteitään. Ajatus arjen luovuudesta,
”hiljaisen voiman muodoista vähäisen vapauden tiloissa” (Räsänen & Trux 2012, 74) on kiehtonut minua siitä lähtien kun tutustuin Meri-ryhmän käytäntöteoreettiseen malliin. Tunnistin
tätä esseetä kirjoittaessa, että käytänteiden tutkimisessa on yhtäläisyyttä arjen historian tutkimukseen, joka on myös yksi kiinnostuksen kohteistani.

Päässä pyörivien ajatusten jalostaminen kirjoituksen muotoon ei
lopulta ollut kuitenkaan helppoa eikä asiaa auttanut se, että en-
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simmäinen versio esseestä hävisi jonnekin bittien taivaaseen
muistitikun rikkouduttua junareissulla. Muistitikku sisälsi lukemattoman määrän erilaisia vuosien aikana kirjoittamiani tekstidokumentteja, joista olin varmuuskopioinut – toisin kuin muistin – vain pienen osan yliopiston verkkolevylle. Työtovereiden
tiedusteluun, millaisesta vahingosta oli kysymys, ”mitä siellä tikulla nyt sitten oli” vastasin typertyneenä, että koko elämäni.
Kuulostaa dramaattiselta, mutta siltä minusta hetken aikaa todella tuntui. Kirjoittamani tekstit olivat yhtä kuin akateeminen
minäni.

Ensimmäisen järkytyksen laannuttua ei auttanut muu, kuin kerätä akateemisen identiteettinsä palaset ja painua kesälomalle
parantelemaan haavoja. Loman jälkeen palasin lukemaan AKAkurssin materiaaleja ja erityisesti Lean & Stiererin (2009) artikkeli
kirjoittamisen merkityksestä akateemiselle identiteetille auttoi
ymmärtämään, miksi muistitikun menetys tuntui niin suurelta.
Huomasin myös, että olin jotenkin assosioinut kirjoittamisen tutkimustyöhön, ennen kaikkea artikkelien kirjoittamiseen. Kuten
Lea ja Stierer kirjoittavat, kirjoittaminen on kuitenkin olennainen
osa kaikkea yliopistossa tehtävää työtä ja akateemisia käytänteitä. Kirjoittamista erilaisissa muodoissaan – muistilistoista kokousmuistioihin ja käsinkirjoitetuista lappusista laajoihin tekstidokumentteihin – sisältyy totta tosiaan lähes kaikkiin työtehtäviini.

Tämä teksti olisi luultavasti jäänyt kokonaan kirjoittamatta, ellen
olisi löytänyt koneeni uumenista muutamia pieniä tekstejä, jotka
olin kirjoittanut kolmisen vuotta sitten. Innostuimme tuolloin
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oman työyhteisöni korkeakoulututkijoiden kanssa ajatuksesta
analysoida omaa työtämme. Tätä edesauttoi se, että muutama
meistä oli tutustunut Tampereen Työelämän tutkimuspäivillä
Keijo Räsäseen ja käytäntöteoreettiseen malliin, jossa työtä ja
omaa suhdetta työn tekemiseen lähestyttiin arkisten käytänteiden näkökulmasta – pyrittiin siis ymmärtämään ja sanoittamaan, mitä ihmiset yrittävät saada aikaan arjessaan ja miten he
tämän tekevät.

Toimme ajatuksen oman työn tutkimisesta Turun kotipesäämme
ja päätimme kollegoiden kanssa kokeilla sitä kirjoittamalla pieniä kuvauksia työpäivistämme. Niiden pohjalta keskustelimme
ajatuksistamme ja toiveistamme: mitä hyvä akateeminen työ voisi meille tarkoittaa. Nämä pohdinnat olivat jatkoa lukupiirille,
jossa olimme lukeneet yliopistotyötä uusliberaalin politiikan viitekehyksessä analysoivia tutkimuksia.

Politiikkatekstien lukemistamme ohjasi tuolloin kysymys, mitä
tehokkuutta ja kilpailua ruokkiva politiikka meille yliopistotyöntekijöille tekee. Tunnistimmeko itsessämme ja toiminnassamme sitä uusliberaalia tutkijasubjektia, jollaista esimerkiksi
Anna Kouhia ja Tuure Tammi (2014) artikkelissaan hahmottelevat? Entä oliko loputtomien työtehtävien tulvaa huokaillessamme mukana hitunen perverssiä nautintoa, josta Valerie Hey
(2004) artikkelissaan kirjoitti. Meidän oli pakko myöntää, että
menestymisen ja pärjäämisen eetos oli sisäänrakennettu meihin,
vaikka meistä useampi kyllä totesi oman työnsä muistuttavan
pienviljelijän tai yliopiston torpparin hommaa. Yliopistotyönantajalla saattoi olla suuria sato-odotuksia, mutta me pienviljelijät
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emme huristelleet suurilla kylvökoneilla. Sen sijaan yritimme
selviytyä suorituspaineista viljelemällä omaa pientä peltotilkkuamme.

Nämä uusliberaaliin politiikkaan ja managerialismiin kietoutuvat pohdinnat johtivat kysymään, mikä sai meidät tarttumaan
kerta toisensa jälkeen viljelyhommiin ja mistä työmme koostui.
Palasin tätä esseetä kirjoittaessani omiin kolmen vuoden takaisiin kirjoitelmiini. Olin siis pariin otteeseen kirjoittanut kuvauksen omasta työpäivästäni, jossa ensinnäkin kerroin mitä konkreettisesti tein eli millaisista pienistä fragmenteista koostui minunlaiseni yliopistotyöntekijän työ ja sen lisäksi kuvasin ajatuksiani ja tunteitani, joita noiden töiden tekeminen minussa sai aikaan. Kuvaus arkisesta työpäivästäni sisälsi muun muassa kiireisen aamun (ja arkisen onnen hetken kun ihailin syksyn ruskaa
automatkalla töihin), sähköpostin hoitamista roskapostien poistamisineen (joka sai minut kiukkuiseksi), oman ainelaitokseni
henkilökuntakokouksen (jossa istuin huoneen takaosassa kutoen
sukkaa), artikkelikäsikirjoituksen kirjoittamista (joka imaisi mukaansa ja kadotti ajantajun), kutsun (taas) uuden hallintotyöryhmän jäseneksi (jota ihmettelin), rupatteluhetken työkavereiden kanssa kopiokoneen äärellä (joka sekä viihdytti että auttoi
ratkaisemaan opetukseen liittyvän pulman) ja työhuoneen paperikasojen päivittelyä (johon mietin käytännöllisiä ratkaisuja).

Työpäivä sisälsi sekä suunnitelmallista että vähemmän suunnitelmallista työskentelyä. Työpäivän aikana osallistuin useisiin
käytänteisiin, joihin liittyi erilaisia kehon asentoja ja liikkeitä,
ihmisten vuorovaikutus-, puhe- ja ajattelutapoja, erityisiä tun21

teita ja niiden käsittelyä sekä tiettyjä materiaalisia välineitä ja
tiloja. (Räsänen & Trux 2012, 53-57.) Lukiessani ensimmäistä
kolmen vuoden takaista kuvausta työpäivästä ihmettelin hetken
aikaa, miksi en kirjoittanut lainkaan opettamiseen liittyvistä asioista, mutta muistin sitten, että olin tuohon aikaan syyslukukauden kestävällä tutkimusvapaalla. Ilmankos minulla oli aikaa
yhdistää lounastamiseen rauhallinen juttutuokio työkavereiden
kanssa pienen kävelymatkan päässä sijaitsevassa lounaspaikassa
ja jopa torkahtaa lounaan jälkeen työhuoneessani artikkelikäsikirjoituksen lukemisen lomassa.

Koska kirjoitin kuvauksen työpäivästäni omille kollegoilleni,
rivien väliin mahtui paljon hiljaista, jaettua ja osin myös luottamuksellista tietoa. Jos olisin kirjoittanut kuvauksen omalle esimiehelleni, olisin varmasti kuvannut käytänteet toisin. Saatoin
kollegoille kirjoittaessani luottaa siihen, että he tavoittivat jotain
– ainakin häivähdyksen – siitä merkityksestä, joka sisältyi esimerkiksi sukan kutomiseen kokouksessa.

Näin jälkikäteen yrittäessäni ymmärtää tuolloin kirjoittamaani
ottamalla sen käytäntöteoreettisen luupin alle, voin nähdä sukan
kutomisen yhtenä arkisena keinona pärjäillä, taktikoida (Räsänen & Trux 2012, 69-70), ottaa sekä konkreettisesti, että symbolisesti pieni nurkka kokouksen muodostamasta tilasta omaan
käyttööni (Henttonen & Lapointe 2015, 95-107). En siis kapinoinut avoimesti tai puhunut suutani puhtaaksi kokouksessa.
Sen sijaan osoitin sukkaa kutomalla ainakin itselleni, että vaikka
osallistuin työpaikkani kokoukseen, työpaikka ei omistanut minua täysin. Olin läsnä, koska sitä minulta odotettiin, mutta tuo
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läsnäolo oli vain osittaista, sillä kokouksen rajaamassa työtilassa
minulla oli myös oma, pieni, yksityinen sukan kutomisen tilani.
Vasta nyt, luettuani kolmen vuoden takaisen tekstini, ymmärsin,
että taisin pyrkiä vahvistamaan toimijuuttani tavalla, josta Keijo
Räsänen ja Marja-Liisa Trux ovat puhuneet taktisen toiminnan
kohdalla: ”Taktiikoiden avulla ihminen voi hetkellisesti kokea
itsensä omanlaisenaan toimijana vahvempien voimien hallitsemassa kentässä, toisten hallitsemassa tilassa. Hän voi esimerkiksi erottaa oman tahtonsa työnantajan ja heille kuuliaisten työtovereiden tahdosta.” (Räsänen & Trux 2012, 72.)

Toimijuuden vahvistamisella vahvempien voimien hallitsemalla
kentällä on pitkä historia. Turkulainen historiantutkija Kari Teräs (2001) tutki arkipäivän historiaa hyödyntävässä väitöskirjassaan työntekijöiden arkisia käytäntöjä, joilla he yksin tai yhdessä muiden kanssa pyrkivät pärjäämään työelämän valtarakenteissa 1800–ja 1900-lukujen vaihteessa rakennuksilla, satamissa, puusepänteollisuudessa ja konepajoissa. Teräs löysi
omasta muistitietoaineistostaan lukuisia tapoja, joilla työntekijät
pyrkivät hallitsemaan omaa arkeaan työpäivän aikana. Monella
työpaikalla pidettiin esimerkiksi luvattomia kahvi-, ruoka- ja
tupakkataukoja aina kun mestarin silmä vältti.

Teräs sovelsi tutkimuksessaan saksalaisen historiantutkijan Alf
Lüdtken arkipäivän politiikan käsitettä, jossa kiinnitetään huomio siihen, miten työelämän valtasuhteita määritellään, muokataan, väistetään, tulkitaan ja kiistetään arkisessa työssä. Arkipäivän politiikan näkökulma kyseenalaistaa käsityksen, että
palkkatyösuhteissa teollisessa työssä olisi pystytty hallitsemaan
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auktoriteetilla ihmisten toimintaa. Perinteiset kaksi vaihtoehtoa
auktoriteetin edessä - vastarinta tai suostumus – ovat täydentyneet käsitteellä Eigensinn, josta Teräs käyttää suomennosta
”omapäisyys”. Omapäisyydellä tarkoitetaan työntekijöiden luovaa ajattelua ja toimintaa, etäisyyden ottamista teollisen järjestyksen pakkoihin ”vaikka vain ohikiitäviksi hetkiksi”. (Teräs
2001, 25-28.)

Kulttuurintutkija, yhteiskuntatieteilijä Michel de Certeau (1984)
on puhunut arjen ”taktiikoista”. Hän on käyttänyt ranskankielistä sanaa la perruque, jonka de Certeaun teoksen suomentanut
Kimmo Pietiläinen on kääntänyt omien hommien tekemiseksi
työajalla. Esimerkkeinä tästä ilmiöstä de Certeau antaa sihteerin,
joka kirjoittaa rakkauskirjettä työaikanaan tai huonekalupuusepän, joka käyttää työnantajansa sorvia rakentaessaan huonekalua omaan olohuoneeseensa. (De Certeau 2013.)

Teräksen tutkimuksen historiallinen näkökulma omapäisen toiminnan käytänteisiin kertoo aikakaudesta, jolloin oltiin siirtymässä uudenlaiseen työn hallintaan ja palkkatyöyhteiskuntaan.
Arkisilla taktiikoilla rakennettiin oman ajankäytön normeja tiukasti säädellyn tehdastyöajan sisälle. Ajallinen hyppäykseni tämän päivän yliopistosta – jossa torkahtaminen työpäivän aikana on mahdollista mukavassa (tosin itse kirpputorilta hankitussa) nojatuolissa – yli sadan vuoden takaiseen tehdassaliin on varsin pitkä. Jälkimmäisessä ympäristössä työntekijät koulittiin
heille uudenlaiseen aikajärjestykseen ja tehdaskuriin. Meitä yliopistotyöntekijöitä ei enää tarvitse koulia, olemme sisäistäneet
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kurin ja järjestyksen siinä määrin, että meitä on lähinnä suojeltava itseltämme ja turhankin omistautuneelta työnteolta.

Työelämän valtasuhteet ja hierarkiat ovat kuitenkin läsnä myös
nykypäivän yliopistossa. Niitä vastaan kapinoidaan välillä näkyvämmin ja järjestäytyneemmin, mutta arkisten käytänteiden
taso on se, jossa omapäinen toiminta erilaisissa muodoissaan
kukoistaa. Ei taida olla sattumaa, että oma taktinen vetoni liittyi
naisten puuhana pidettyyn sukan kutomiseen. Omassa yliopistoyksikössäni johtohenkilöiden miesvaltaisuus on näkynyt erityisesti henkilöstökokouksen luomassa julkisessa tilassa ja siinä,
millainen painoarvo eri puhujille, puheenvuoroille ja asioille on
annettu. Olemme esimerkiksi oppineet, että opetusta koskevat
asiat on syytä käsitellä mahdollisimman nopeasti, pois tärkeämpien asioiden alta. Sosiaalisten käytäntöjen voima näkyy siinä,
miten me yksikön työntekijät kannamme näitä kokouskäytänteitä, vuosien myötä rakentunutta keskustelu- ja toimintakulttuuria, ajoittaisesta kapinoinnista huolimatta. Kutomalla sukkaa
vastustin siis hiljaisesti, näennäisesti varsin vähäpätöisellä tavalla, miesvaltaista järjestystä puuhailemalla naistapaisesti.

Korkeakoulututkimusta harjoittavan ryhmämme yksi lähtökohta oli ollut arvioida omaa tilaamme ja toimintamahdollisuuksiamme yliopistotyössä. Omassa kirjoitelmassani tein havainnon
ristiriitaiseksi kokemastani tilanteesta omassa yliopistotyössäni.
Kirjoitin, että vaikka yliopisto ympärilläni oli muuttunut tehokkuutta ja mitattavia suorituksia arvostavaan suuntaan, minulla
oli tunne, että olin saanut raivattua liikkumatilaa omalle tavalleni toimia. Epäilin kuitenkin tekstissäni, että kyse oli ennen
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kaikkea oman pään sisäisestä prosessista: asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisesta ja omien arvojen kirkastamisesta suhteessa ulkopuolelta tuleviin vaatimuksiin.

Kolme vuotta sitten kirjoittamassani reflektiotekstissä uskalsin
tunnustaa itselleni ja työtovereilleni, että pidin tai jopa nautin
yliopistotyössäni nimenomaan opetuksesta. Ulkopuolisen silmin tällainen tunnustus ei kenties kuulosta kovin erikoiselta,
työskentelenhän kasvatustieteiden laitoksella ja huomattava osa
työhistoriastani koostuu erilaisista opetustehtävistä tai koulutuksen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Oman työyhteisöni
työkulttuuri ja puhetavat eivät ole kuitenkaan koskaan kannustaneet profiloitumaan opettajana ja itselleni – muiden opetuspainotteisissa tehtävissä työskentelevien kollegoideni tavoin
– on ollut tärkeää tulla nähdyksi tutkijaopettajana: sekä tutkijana
että opettajana. Pohtiessani kirjoitelmassani kysymystä työni
merkityksestä – kenelle siitä on hyötyä - sanouduin kuitenkin irti tutkimusjulkaisuiden tuottamisesta oman työni tärkeimpänä
tavoitteena. En enää osannut perustella sen paremmin itselleni
kuin muille, mitä hyötyä oli yliopistojen valtavasta julkaisutuotannosta, jota pisteytettiin ja mitattiin sekä jonka avulla kilpailtiin muiden yksiköiden tai yliopistojen kanssa.

Liitin kirjoitelmassani opetustyön merkityksellisyyden siihen,
että se antoi mahdollisuuden ihmisten kohtaamiseen ja jonkun
uuden syntymiseen. Opetustilanteet ovat ainutkertaisia ja arvaamattomia – ja juuri siitä syystä kiehtovia. Viime vuosina olen
tunnistanut yhä selvemmin pyrkimyksen toimia yliopisto-opettajana siten, että opiskelun käytänteet tukisivat opiskelijoilla
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pikemminkin toimijuuden kehittymistä kuin koulutustuotteiden
kuluttajiksi asettumista (Korpiaho 2014). Opetustyön mielekkyyttä on omalla kohdallani lisännyt myös se vapaus, joka nurinkurisesti on omassa yksikössäni seurausta opetuksen vähäisestä
arvostuksesta. Opetuksen sisällöistä ei olla kovin kiinnostuneita
ja jokainen saa hoitaa opetustonttinsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Niinpä kursseista on voinut rakennella omapäisesti oman
näköisiään.

Kirjoitelmassani yhdistin työn merkitystä koskevat pohdinnat
omaan ikääntymiseeni ja siihen että olin saanut arjen kaaokseen
vuosien mittaan pieniä pysähdyshetkiä esimerkiksi vuorotteluvapaan muodossa. Olin myös löytänyt yliopistotyön ulkopuolelta, erityisesti musiikin ja siihen liittyvien ihmisten parista,
tärkeitä identiteetin rakennusaineita. Kyse taisikin olla siitä, että
olin muuttanut omaa suhtautumistani työhön ja siihen, mitä
pidin elämässä tärkeänä. Elina Henttonen ja Kirsi Lapointe
(2015) ovat kuvanneet tämäntapaista ”päänsisäistä” muutosta
yhdeksi työn tuunaamisen tavaksi. Vaikka työtehtävät tai työympäristö ei muuttuisi, työhön voi löytää mielekkyyttä hahmottamalla sen merkityksellisyyttä paitsi itselle, myös muille.
Räsänen ja Trux (2012, 181-189) puhuvat työnteon motiiveista ja
oikeutuksesta; vastauksesta kysymykseen miksi teen työtäni.
Oman ammatillisuuden ja ammattilaisuuden kypsyessä työntekijä alkaa siis kysellä sisäisten hyvien asioiden perään.
Moraalifilosofi Alasdair MacIntyren käytäntöteoreettisen tulkinnan mukaan nämä sisäiset hyvät ovat tavoittelemisen arvoisia asioita, jotka voimme tunnistaa arjessamme siitä, että niistä
seuraa hyvin tekemisen tunne.
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Loppuun
Tämän tekstin kirjoittamista on motivoinut halu pohtia omaa
toimijuutta ja tapoja selvitä yliopistotyön kaaoksessa. Olen
pyrkinyt tunnistamaan, millaista arkipäivän taktiikkaa löydän
omasta työstäni, katsoessani sitä tarkkaan, riittävän läheltä.
Teksti on syntynyt työhuoneessa ja kotisohvalla, mutta myös
junassa, bussissa, kahvilassa, juna-asemalla, hotellihuoneessa ja
konferenssin tauolla. Matka jatkuu ja toivon, että tulevaisuudessa voin etsiä arjen luovuuden ja omapäisyyden muotoja
myös yhdessä muiden kanssa.
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Yhtenä torstaina
Oili-Helena Ylijoki

Se yksi toukokuun torstai ei ollut ulospäin mitenkään erikoinen.
Matkustin naapurikaupunkiin ja osallistuin siellä työpajaan.
Sisältäpäin, omassa arjessani päivä oli kuitenkin monessa suhteessa poikkeuksellinen. Siksi juuri tuo päivä nousi mieleen, kun
aloin tätä esseetä varten muistella, mitä mukavaa, merkityksellistä ja innostavaa minulle oli työssäni tapahtunut viimeisen
kuukauden aikana.

Olin päättänyt, että en tahdo esseessäni keskittyä yliopiston
”kurjistumistarinaan” (Räsänen 2005), joka on vallannut paitsi
alan tutkimuskirjallisuuden myös oman ja kollegoideni tavan
puhua yliopistosta ja akateemisesta työstä. Omassa työympäristössäni tarina on saanut lisäkierroksia ja uutta päivittäistä
sytykettä, kun yliopistoamme on viime aikoina myllerretty perinpohjaisesti. Elämme uutta aikaa uudessa yliopistossa, jossa
peräpeiliin katsominen on kiellettyä. Vanhan kaartin yhteiskuntatieteilijälle uutuuksissa riittää lähes loputonta kurjuutta.
Tästä huolimatta – tai kenties juuri sen takia – halusin esseessäni
kertoa jotain akateemisen työn ilosta ja lumosta, sen sisäisistä
hyvistä. Niinpä muistelen yhtä torstaita, joka omassa mielessäni
vahvistaa uskoa ja luottamusta siihen, että akateeminen työ
sittenkin kantaa, on mielekästä ja innoittavaa.
29

Aikataulu rytmittää
Torstaipäivälle oli selkeä aikataulu: juna klo 9.05, lounas klo
13.00, työpaja klo 14 ja illallinen klo 18.30. Aikataulu oli ennalta
asetettu, ja se toteutui lähes minuutilleen. Aikataulu rytmitti
päivän tekemiset ja määräsi myös niiden paikallisen toteutuksen: mitä tehdään, missä ja milloin. Tässä mielessä päivä noudatti kelloajan logiikkaa ja muistutti sitä, mitä me Hans Mäntylän
kanssa kutsuimme yhteisessä artikkelissamme aikataulutetuksi
ajaksi (Ylijoki ja Mäntylä 2003).

Aikataulutettu aika tarkoittaa tiukkoja, keskenään kilpailevia ja
usein ristiriitaisia aikatauluja, joiden puristuksessa yliopistotutkija ja -opettaja joutuu kamppailemaan. Kokousajat, ohjausajat,
lausuntojen antoajat, luennointiajat, artikkelien deadlinet, hakemusten määräajat, raportointiajat ja niin edelleen ja niin edelleen
luovat kovan aikapaineen ja jättävät hyvin vähän, jos lainkaan,
tilaa ajalliselle autonomialle. Työstä tulee ulkoapäin ohjattua ja
pakkotahtista. Aikataulujen kuristusotteessa työ hajoaa irrallisiksi ja lyhytkestoisiksi sirpaleiksi, päivät ovat säläpäiviä. Tällöin
työn laatu kärsii, mihinkään ei pysty syventymään kunnolla,
motivaatio heikkenee ja jatkuvan kiireen puristuksessa myös
terveys vaarantuu. Aikataulutettu aika on siten monin tavoin
turmiollista akateemiselle työlle ja akateemisen työn tekijälle.

Tuon torstain aikataulu ei kuitenkaan tuntunut yhtään tällaiselta, se ei kuristanut eikä pakottanut. Aikataulu oli yhdessä
suunniteltu väljäksi ja ilmavaksi, ja siirtymät eri toimintojen
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välillä olivat rauhallisia. Missään kohtaa ei ollut kiire, ei edes
aamulla rautatieasemalle mennessä. Aikatauluun sisältyi jopa
sellaista luksusaikaa, jota Hansin kanssa kutsuimme ajattomaksi
ajaksi: kokonaisvaltaista uppoutumista, nyt-hetkessä elämistä ja
aikatietoisuuden kadottamista. Tällainen kiireettömyys on
omassa nykyisessä työssäni harvinaista. Ja mikä vielä parempaa,
aikataulu muodosti kokonaisuuden. Vaikka päivä koostui erilaisista ja eripituisista osasista, ne kaikki jäsensivät samaa perustoimintaa, yhteiseen työpajaan osallistumista. Tuo päivä ei ollut
säläpäivä vaan pyhitetty yhdelle ainoalle asialle, jota toteutimme
itse luomassamme ajallisessa kehikossa.

Aikatauluissa on siten eroja. Voisikin sanoa, että aikataulu sinänsä on mitä mainioin sosiaalinen innovaatio, joka auttaa synkronisoimaan ja organisoimaan toimintoja. Toisin kuin aikataulutetussa ajassa, aikataulu voi myös edistää ”levollisuuden
kulttuuria” (Kallioniemi-Chambers 2010) ja olla lempeä, ilmava,
joustava ja ajallista autonomiaa salliva.

Juna vie eteenpäin
Matkustin naapurikaupunkiin junalla yhdessä kollegani kanssa.
Matka kesti noin puolitoista tuntia. Suurimman osan ajasta
istuimme puolityhjässä ravintolavaunussa aamukahvilla, kaikessa rauhassa. Kävimme läpi kuulumiset mukaan lukien edellisen yön unet ja niiden tulkinnat, ja valmistauduimme päivään.
Tämä ei kuulosta erityisen ihmeelliseltä, mutta nykyisin tällaiset
aamun kohtaamiset ovat tulleet harvinaisiksi. Useimmiten yliopistolla ovat aamulla vastassa tyhjät käytävät eikä kahvihuo31

neessa ole ketään. Ei sen puoleen, en itsekään kahvihuoneessa
oleskele. Tavallisesti haen ravintolasta kahvia ja siirryn suoraan
ja nopeasti työhuoneeseeni tietokoneen ääreen. Näin tekevät
muutkin. Yhteinen, jaettu aamuaika ei kuulu tehokkuusyliopiston käytäntöihin, kun kaikilla on kiire ja kova työtahti – siis
puhdasoppista aikataulutetun ajan painetta.

Junassa matkustaminen, silloin kun se ei ole säännöllistä työmatkaliikkumista, mahdollistaa irrottautumisen arkirutiineista.
Juna vie eteenpäin ja välimatkan kasvaessa myös muunlainen
etäisyys kasvaa. Samalla kun katselee ikkunasta vaihtuvia maisemia, myös omat ajatukset voivat kääntyä hieman toiseen asentoon ja tarkentua yllättävälläkin tavalla. Näin erityisesti, kun voi
jakaa ajatuksia toisen kanssa.

Tuon torstain junamatkan aikana virittelimme ajatteluamme kollegan kanssa yhdessä. Keskustelimme päivän sisällöstä, omista
erityisistä mielenkiinnon kohteistamme ja valmistauduimme
työpajaan. Kyse ei kuitenkaan ollut strategianeuvottelusta tai
taktiikan hiomisesta. Ei meillä ollut strategiaa eikä taktiikkaa,
halusimme vain virittäytyä päivän tematiikkaan, lämmitellä hieman aiheen parissa ja tehdä parit sormiharjoittelut ennen kuin
pääsemme varsinaiseen toimeen. Tämä oli paitsi hauskaa myös
hyödyllistä. Silti akateemisen työn arjessa tämän asteinen orientoituminen on usein mahdotonta. Tilanteisiin joutuu tulemaan
enemmän tai vähemmän kiireellä, ja toisinaan tilanteet tulevat
eteen niin äkillisesti, ettei niihin edes pystyisi valmistautumaan.
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Tuo junamatka oli vielä sikäli poikkeuksellinen, että kollegani oli
saanut edellisenä päivänä erittäin positiivisen työtään koskevan
tiedon. Oli siis juhlatunnelma, vilpittömästi ja aidosti. Useinhan
nykyisessä kovan kilpailun yliopistomaailmassa yhden hyvä uutinen on toisen huono uutinen. Siksi akateemisen työn tunnesääntöjen (Bloch 2012) hienosyinen hallinta on vaativaa ja voimia
vievää. On osattava esittää oikeanlaisia tunteita ja peitellä vääriä.
Esimerkiksi pettymyksen, katkeruuden, epätoivon ja kateellisuuden tunteet on pystyttävä kätkemään, sillä ne eivät kuulu
hyväksyttyjen tunteiden kategoriaan. Toisen onnesta on osattava
esittää iloista silloinkin, kun sydän vuotaa verta. Torstain junamatkalla ei ollut tämäntapaisia jännitteitä. Minun ja kollegani
välillä ei ollut kilpailuasetelmaa, korkeintaan kuin jossain äärimmäisen abstraktissa tieteellisen kilvoittelun mielessä. Vaikka
olimme kollegoita, työskentelimme eri tulosyksiköissä ja positiomme, työuran vaiheet ja elämäntilanteemme olivat varsin erilaiset. Siksi junamatka tarjosi erinomaisen mahdollisuuden aidosti jakaa toisen onnistumista ja onnea, mikä luonnollisesti
nosti tunnelmaa ja viritti luottavaista ja innostunutta ilmapiiriä.

Työpaja yhdistää ja innostaa
Työpajaan osallistui seitsemän henkeä. Olimme kaikki naisia.
Tulimme kolmesta eri maasta, jotka paikantuvat eri tavoin tieteen keskus-periferia -maastossa. Olimme eri ikäisiä ja erilaisissa asemissa yliopiston hierarkioissa. Tieteenalataustamme
vaihtelivat. Meitä kuitenkin yhdistivät samansuuntaiset tutkimusintressit. Olimme kokoontuneet yhteen, koska halusimme
edistää näitä intressejä alkamalla työstää erikoisnumeroa tie33

teelliseen lehteen. Mutta miksi me sitä halusimme? Mistä työpajassa oikein oli kyse? Mitä minä yhtenä osallistujana ja työpajan suunnittelijana loppujen lopuksi tavoittelin?

Työpajan toiminta on mahdollista paketoida suomalaisessa(kin)
nyky-yliopistossa vallitsevan tehokkuus-, tuloksellisuus- ja kilpailupuheen avulla. Tästä näkökulmasta toimintani selittyy siitä
käsin, että pyrin saamaan monenlaista hyötyä itselleni, mikä
välillisesti hyödyttää myös yliopistotyönantajaani. Työpaja ylläpiti ja vahvisti kansainvälisiä verkostoja, mitä suomalaisessa
korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa pidetään erityisen arvokkaana.
Toimintamme tavoitteena oli tehdä kansainvälinen yhteisjulkaisu englanninkielisessä tieteellisessä lehdessä, jolla otaksuttavasti olisi kohtuullinen vaikuttavuuskerroin ja JUFO-luokitus.
Koska kansainväliset yhteisjulkaisut saavat keskimäärin enemmän viittauksia kuin pelkästään suomalaisten tutkijoiden yhteisjulkaisut (Muhonen ym. 2012), voisi käydä jopa niin, että julkaisuun viitataan keskimääräistä enemmän, minkä seurauksena – ja
kaiken kruununa – H-indeksini nousee. Nämä kaikki seikat
näyttävät erinomaisilta CV:ssä, ja myös yliopistotyönantaja
hyötyy, koska samoja tuotoksia arvostetaan yliopistojen rahoitusmallissa ja erilaisissa laadun arvioinneissa ja rankingeissa.

Ajatusketju on sinänsä järkevä ja aukoton, mutta tämän työpajan
toiminnan ymmärtämisen kannalta täysin väärä. Tietenkään en
voi tietää kaikkien osallistujien kaikkia vaikuttimia ja voi olla,
etten ole täysin tietoinen kaikista omistanikaan, mutta silti tämä
päättelyketju ei tee oikeutta toiminnallemme eikä tavoita sen sisäistä logiikkaa. Työpajan toiminta kumpusi hyötyajattelun si34

jasta varsin toisenlaisista lähtökohdista, tavoitteista ja arvoista –
halusta tuoda esiin tärkeäksi kokemaamme asiaa, edistää tieteen hyvää ja saada muutosta aikaan tietyissä yliopiston käytännöissä. Työpajan teki merkitykselliseksi ja innostavaksi juuri
se, että se oli omaehtoista toimintaa, jossa ei täytetty ulkopuolisia
velvoitteita eikä kerätty tulospisteitä. MacIntyren (1987) käsittein
voisi sanoa, että keskityimme toiminnan sisäisiin hyviin, ei
ulkoisiin hyviin.

Tästä seuraa, että yhdessä toimimisen prosessi oli itsessään tärkeää. Riippumatta siitä, onnistummeko koskaan saamaan erityisnumeron valmiiksi ja julkaistuksi, jo tähän tavoitteeseen pyrkiminen oli mielekästä. Siksi tuosta torstaista ei tule hukkaan
heitettyä aikaa eikä epäonnistunut päivä, vaikka tavoitteemme
jäisi syystä tai toisesta saavuttamatta. Päivä antoi paljon, sitä on
jälkeenpäin hyvä muistella. Ja sen pohjalta voi myös syntyä myöhemmin uusia tavoitteita, uusin viritelmin. Tämäntapainen toimintaprosessiin keskittyminen on tärkeää vastapainoa nykyiselle tulospainotteiselle akateemiselle työkulttuurille, jossa vain
näkyvät ja mitattavat lopputulokset merkitsevät ja joka suosii
suoraviivaista, nopeaa ja tehokasta suorittamista ilman sivuaskelia tai riskiä harhapolulle ajautumisesta.

Olemme Lea Henrikssonin kanssa hahmottaneet eräässä kirjoituksessamme kolme ulottuvuutta, jotka mielestämme luonnehtivat hyvää ja palkitsevaa akateemista yhteistyötä: kognitiivinen, sosiaalinen ja moraalinen ulottuvuus (Ylijoki & Henriksson
2018). Minusta ne sopivat kuvaamaan tuon torstaipäivän toimintaa. Kognitiivisesti keskustelut nostivat esiin mielenkiintoi35

sia näkökulmia, synnyttivät ideoita ja sysäsivät ajattelua eteenpäin. Varmastikin opin jotain uutta. Sosiaalisesti päivä tarjosi
mukavaa, leppoisaa ja piristävää yhdessäoloa samoista asioista
innostuneiden henkilöiden kanssa. Vaikka olimme tosissamme,
emme olleet totisia. Sai nauraa eikä tarvinnut esittää fiksua. Toimintaan sisältyi myös moraalinen ulottuvuus. Uskoimme
asiaamme, halusimme edistää arvokkaina ja tärkeinä pitämiämme päämääriä ja osaltamme edes hiukan parantaa maailmaa.

Sisäisen hyvän näkökulmasta tarkasteltuna torstaipäivä voi helposti näyttää yltiömäisen ihanteelliselta ja me osallistujat perin
korkeamoraalisilta ja hyveellisiltä. Näkymä ei pidä paikkaansa.
Oikeasti kyse oli tavallisista yliopistotutkijoista ja -opettajista ja
tavallisesta, arkisesta toiminnasta, joka nyky-yliopistossa vain
on muuttunut ei-niin-tavalliseksi. Idealistisuutta karsii sekin,
että torstaipäivä ei olisi onnistunut pelkällä hyvällä tahdolla ja
yhteisellä innostuksella. Päivällä oli omat materiaaliset ehtonsa.
Ensiksikin kaikilla meillä osallistujilla oli siinä määrin ajallista
autonomiaa, että pystyimme tahoillamme irrottautumaan työstämme ja saapumaan koko päivän kestävään työpajaan. Kaikissa
yliopiston työsuhteissa tämä ei onnistu. Toiseksi päivä edellytti
rahallista satsausta. Ilman naapurikaupungin kollegoiden laitokseltaan saamia resursseja ei olisi ollut mahdollista kutsua
ulkomaisia kollegoita ja järjestää tapahtumaa. Näin sisäinen hyvä tarvitsi kumppanikseen ulkoista hyvää.
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Entä sitten?
Torstai tuli ja meni, kaikki torstait eivät ole samanlaisia. Silti kun
muistelen mennyttä kuukautta, mieleen tulee useita muitakin
välähdyksiä, jolloin on tuntunut, että työhön sisältyy ”hyviä
asioita” (Räsänen tulossa). Tämä vakuuttaa, että akateeminen
työ voi kuin voikin olla paitsi kurjistuvaa myös hauskaa, innostavaa ja virkistävää, siinä voi olla mahdollista luoda jotain uutta,
jännittävää ja merkityksellistä.

Mutta kannattaako muistojen vakuutteluun luottaa? Kuvaamani
torstai on tätä esseetä varten laadittu konstruktio, joka valikoi
mitä kertoo ja mitä unohtaa. Muistelu muuttuu helposti nostalgiaksi, jossa mennyt idealisoidaan kulta-ajaksi, jonka avulla voi
osoittaa, mikä nykyhetkessä on väärin ja huonoa (Gabriel 1993,
Ylijoki 2003). Oliko torstai todella tuollainen vai kertooko essee
vain siitä, mistä nyt on puute? Voi myös kysyä, pönkittääkö torstain muistelu ”julmaa optimismia” (Berlant 2011, Mannevuo &
Valovirta 2019): ylläpitääkö se hyvän akateemisen työn illuusiota, joka saa jaksamaan sellaisissa olosuhteissa, jotka toimivat itseä vastaan omaksi tuhoksi?

En tiedä. Mutta ajattelen, että on tärkeää pohtia, mitä tarinaa
akateemisesta työstä kertoo ja vahvistaa. Tarinoista käydään kilpaa. Omassa uudessa yliopistoympäristössäni vahvistuu managerialistinen tarina, jonka keskeiseen sanastoon kuuluvat huipukkuus ja wau!-kokemukset. Tälle tarinalle torstain muistelu
on vastavoima, joka vaalii sen kaltaisia hyviä asioita kuin yhteisöllisyys, kiireettömyys ja omaehtoinen toiminta.
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Järkeilyä ja jälkeilyä käytäntöjen sekamelskassa
Joona Koistinen

Jos pitäisi valita yksi sana kuvaamaan nykymaailman menoa,
valitsisin sanaksi self-helpin. En viittaa tässä pelkästään kyseiseen kirjallisuuden lajiin, vaan tietynlaiseen ontologiseen käsitykseen, jota sana self-help amerikkalaisimpine konnotaatioineen erinomaisesti kuvastaa. Tässä käsityksessä on pohjimmiltaan kyse päämäärien, järkeilyn ja toiminnan suoraviivaisesta
suhteesta ja hierarkiasta. Self-help-maailmankuvassa inhimillinen toiminta nähdään lineaarisena suorittamisena, jossa lähdetään liikkeelle tiedostetuista ja vapaasti valituista päämääristä, valitaan järkeilemällä sopivat keinot niihin pääsemiseksi ja
toteutetaan nämä keinot käytännön toiminnassa. Tämä kuvaus
ilmentää ajallista järjestystä, mutta myös tärkeysjärjestystä. Koska toiminta nähdään triviaalina seurauksena vapaasti valittavien päämäärien mukaiselle järkeilylle, kaikki toiminta redusoituu tietoisuuden ja järjen armoille.

Kuitenkin, melkein mitä tahansa käytännöllistä toimintaa havainnoimalla käy nopeasti selväksi, ettei näin järkevässä ja tiedostavassa käsityksessä toiminnan ohjautumisesta ole paljoa järkeä. Tässä käsityksessä – tai pikemminkin myytissä – toimintaa
neuvova käytännön järki ja tietoisempi diskursiivisen tason järkeily tuntuvatkin menevän sekaisin. Vaikka kyseinen myytti vai39

kuttaa tällä tavoin esitettynä melko naiivilta, on se joka tapauksessa syvään juurtunut, näkyen riveillä sekä niiden väleissä suunnitellessani oman elämäni koitoksia, tai vaikkapa yritysten
suunnitellessa strategioitaan.

Yksilön tietoisen järkeilyn ensisijaisuus on ehkä hieman yllättäen
myös lukuisien akateemisten sosiaaliteorioiden ytimessä. Kenties juuri filosofeja, yhteiskuntateoreetikkoja ja sosiaalitieteilijöitä onkin syyttäminen siitä, että tällainen ajattelun, järkeilyn,
tietoisuuden ja tekstin ensisijaisuutta korostava myytti on päässyt ylipäänsä syntymään. Saammehan akateemisessa työssämme keskittyä poikkeuksellisella tavalla näihin elämän osa-alueisiin vapautuen samalla monista vähemmän reflektiivisistä
käytännön realiteeteista, jotka useimpien työtä ja muutakin
elämää ohjaavat.

Järkeilyn ihannoimisessa ei sinänsä ole mitään uutta. Higgins
(2010) kuvaa mainiosti, kuinka jo Sokrates sekoitti järjen ja järkeilyn järkeilemällä, että hänen eri ammatteja edustavat aikalaisensa eivät olleet kovin viisaita, koska eivät osanneet sanoittaa työnsä merkitystä. Nykyään osaamme kyllä sanoittaa työmme myyttisiä merkityksiä varsin taitavasti self-help-maailmankuvaa noudattaen, mutta epäselväksi jää onko näillä sanoituksilla oikeastaan mitään tekemistä käytännön tekemistemme kanssa. Selfhelp-maailmankuvan houkuttelevuutta nykyajassa pohjustaa lisäksi äärimmäisyyksiin ajautunut yksilökeskeisyytemme. Mikä
voisi tuottaa enemmän tyydytystä kuin tämä ylevien päämäärien ja itserakkaan vapauden täydellinen liitto?
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Minulla on aikaa järkeillä, joten miksen järkeilisi self-help-järkeilemisen mielettömyydestä. Käännän kuitenkin asetelman
ylösalaisin, ja ammennan järkeilyssäni ensisijaisesti järjettömistä
asioista, kuten tunteista ja kehosta. Lähestyn näitä teemoja omien
viimeaikaisten, akateemisen työn aloittelijana kokemieni arkisten tilanteiden kautta. Nämä tilanteet vaikuttivat aluksi haasteilta, joihin self-help-tekniikat tarjoaisivat ratkaisun. Jostain
syystä en kuitenkaan tyytynyt näihin ratkaisuihin, jotka toimintaa ohjaavan järkeilyn sijaan olivat pikemminkin jälkeilyä. Yritin
jälkikäteen selittää erinäisissä tilanteissa tapahtuneita asioita
parhain päin, kenties säilyttääkseni moraalisen ja itsetyytyväisen
integriteettini. Tarkemmin tunnusteltuna tämä self-help-jälkeilyn suvereeni hallinta pikemminkin haittasi sellaisten asioiden
saavuttamista, joita pidän hyvinä näihin tilanteisiin liittyen.

Tässä esseessä puran self-help-myyttiin nojautuvaa jälkeilyä kuvitteellisen, mutta monista todellisista käytännön kokemuksistani ammentavan jälkeilytilanteen kautta. Esimerkki ei siis kuvaa
mitään tiettyä tosielämän tilannetta, vaan on karikatyyri, johon
olen kerännyt elementtejä eri tilanteista, joissa olen havainnut
jälkeilyä esiintyvän. Tarinassa esiintyvät henkilöt kuvaavat pikemminkin tilanteisiin sisältyviä rooleja kuin todellisia henkilöitä. Esitän myös lopuksi – akateemisen järkeilyn ja amerikkalaisen self-helpin hengessä – self-help-jälkeilylle vaihtoehtoisen
polun menestykseen.
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Tyypillinen jälkeilyn tapahtumakulku
Valmistaudun palaveriin, jossa on tarkoitus keskustella tärkeästä tutkimukseni kulkuun vaikuttavasta asiasta. Olkoon keskustelun aiheena vaikkapa työstämäni artikkelin teoreettinen näkökulma ja artikkelin julkaisuun liittyvät tavoitteet. Palaverissa on
minun lisäkseni läsnä kokeneempi akateemisen työn konkari,
jonka olen saanut houkuteltua artikkelini toiseksi kirjoittajaksi
lähinnä neuvoa antavaan rooliin. Minulla on siis päävastuu artikkelin kirjoittamisesta. Olen ennen palaveria orastavan positiivisella tuulella ja hieman innostunut aiheesta ja tapaamisesta
arvostamani henkilön kanssa. Palaverin sisältöön liittyen minulla on kuitenkin epävarmoja ajatuksia. Onkohan artikkelin sisältö
menossa hyvään suuntaan, vai pitäisiköhän kokeilla toisenlaista
näkökulmaa, joka olisi ehkä lähempänä omia perimmäisiä tutkimusintressejäni... Onko minulla edes mitään perimmäisiä intressejä – ja jos on, miksi juuri ne olisivat tavoittelemisen arvoisia?
Opiskelukaverini ehdotti minulle tiettyä lehteä, johon artikkeli
voisi sopia, mutta en tiedä siitä mitään. Ehkä palaverissa voisimme keskustella tästäkin.

Lähestyn palaverihuoneen ovea, ja alkuinnostukseni vaihtuu
jännitykseksi. Ehkäpä jännityksen pohjalla on jopa jonkinlaista
alkukantaista pelon tunnetta. Koputan oveen ja astun sisään
huoneeseen, jossa toinen osapuoli jo odottaa minua. Hän on
minua kokeneempi tutkija ja ottaa heti keskustelun ohjat käsiinsä
istuutuessani tuolille häntä vastapäätä. ”Mitä kuuluu?” Ajatukseni harhautuvat, kun alan miettiä, mitä minulle oikeastaan kuuluu. Palaan kuitenkin nopeasti maan pinnalle ja mumisen jotain
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epämääräistä tajutessani, että avautuminen ”siviilielämästäni” ei
kenties kuulu tähän tilanteeseen. Menemme nopeasti asiaan.

Toisella osapuolella on valmis ehdotus artikkelin perusidean
muuttamisesta. Ehdotus tulee minulle puun takaa, joten en pysty
muodostamaan siitä hetkessä mielipidettä. Mongerran jotain
orastavan positiivista tarkoittamatta mitään, mutta kyeten pitämään keskustelun tunnelman positiivisena. Huonojen vibojen
välttely ohjaa reaktiotani enemmän kuin olkapäältä kuiskaava
järkeni, joka turhaan yrittää häiritä minua esitetyn ehdotuksen
eri sisällöllisistä aspekteista. Epävarmuus saa kehoni käpertymään sikiömäiseen asentoon, jossa luikertelen vaivaantuneesti.
Viimeinenkin kosketus omien ajatusteni, suunnitelmieni ja aiempien tekemisteni suhteesta esitettyyn ehdotukseen katoaa jonnekin saavuttamattomiin. Ennen kuin huomaankaan, keskustelemme jo ehdotuksen toteuttamisen yksityiskohdista. Palaverin
lopussa on vielä aikaa kysyä toisen osapuolen mielipidettä lehdestä, josta kuulin opiskelutoveriltani. ”Totta kai artikkeli kannattaa julkaista siinä lehdessä ja paperin dead-linehan on jo kahden viikon päästä.” Vastauksen sävy on sinänsä pikemminkin
kysyvä kuin komentava, mutta siitä huolimatta otan sen jonkinlaisena tehtävänantona, jonka tulen tilanteessa implisiittisesti
hyväksyneeksi.

Palaverin jälkeen koen vahvaa sitoutumista palaverissa keskusteltuihin asioihin. Tämä herättää ristiriitaisia tunteita, sillä en ole
ehtinyt muodostaa omaa mielipidettä kyseessä olevista asioista,
valinnoista tai jopa päätöksistä, joita koen tulleeni tehneeksi palaverin myötä. Epämiellyttävä olotila kestää jonkin aikaa ja
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johtaa jälkeilyn tarpeeseen. Ehkäpä palaverissa saavutetut johtopäätökset täytyy vielä ottaa pöydälle nyt omassa rauhassa ilman
ulkoisia paineita. Kehittelen ja pyörittelen mielessäni lukuisia
argumentteja puolesta ja vastaan jo tehtyjen valintojen osalta,
kuitenkin siten, että jo tehdyt päätökset päätyvät täpärästi voitolle. Huh! Epämiellyttävä olotila muuttuu positiivisemmaksi
tunteeksi, ja onnittelen itseäni palaverissa harjoittamastani selkärankaisesta toimijuudesta.

Palaveria seuraavina päivinä yritän tarttua tuumasta toimeen,
mutta tekeminen tuntuu tahmealta. ”Valitsemani” lehden artikkeliehdotusten määräpäivään on enää alle kaksi viikkoa. Uusi
teoreettinen kehystys artikkelille tuntuu teennäiseltä. Vielä pahemmalta tuntuu kuitenkin ajatus käsillä olevassa tehtävässä
epäonnistumisesta ja tämän selittäminen palaverin toiselle osapuolelle, jolle koen jonkinlaista tilivelvollisuutta palaverissa puhutun myötä. Päivät kuluvat, ja muutkin velvollisuudet painavat päälle. Lopulta aikaa määräpäivään on enää pari päivää.
Alkaa olla täysin selvää, että en ehdi saada artikkelia valmiiksi.
En kuitenkaan myönnä tätä itselleni. Aloitan siis jälkeilyn, joka
tapahtuu tällä kertaa näennäisen ovelasti ennen määräpäivää.
Pyörittelen erilaisia vaihtoehtoja. Kannattaako artikkelia tehdä
vaiko ei? Pyörittelen vaihtoehtoja niin pitkään, että viimeinenkin
mahdollisuuden pisara minkäänlaisen artikkelin tekemiseksi on
haihtunut. Lopulta argumentit artikkelin kirjoittamatta jättämisen puolesta päätyvät niukasti voitolle. Nyt kykenen suurista
tunnontuskista huolimatta kirjoittamaan toiselle osapuolelle
sähköpostiviestin, jossa kerron lopputuloksen selityksineen,
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viestin vaikuttamatta kuitenkaan liiaksi selittelyltä. Vaikka juuri
selittelystä tässä on kyse enemmän kuin mistään muusta.

Viikko määräpäivän jälkeen havahdun miettimään mitä oikeastaan tapahtui ja miksi asiat etenivät niin kuin ne etenivät. En
kuitenkaan saa otetta siitä, mitkä olivat omia tai ulkopuolelta
tulleita näkökulmia ja vaikuttimia asioihin ja niiden kulkuun.
Tulen nyt siihen tulokseen, että artikkelin kirjoittaminen kyseiseen lehteen olisi ollut järkevää monelta kantilta. Miksi en kirjoittanut artikkelia? Oliko aikataulu vain liian tiukka, vai halusinko kenties tiedostamattani kokea suurempaa omistajuutta
päätöksestäni? Näihin kysymyksiin en löydä vastausta. Ilmeistä
on kuitenkin se, että juuri mikään osa jälkeilyistäni ei edistänyt
toimijuuttani kuvatuissa tilanteissa. Tapani jälkeillen selitellä jo
tapahtuneita asioita parhain päin pikemminkin mahdollisti tilanteiden mukana ajautumisen järkeni liihotellessa myyttisissä
self-help-illuusioissaan.

Passiivista self-help-jälkeilyä
Edellä kuvattu karikatyyri on toki hieman liioiteltu eikä tee
täyttä oikeutta sitä inspiroineille tositilanteille, mutta se kuvaa
hyvin ainakin oman jälkeilyni tyypillistä dynamiikkaa. Meillä
kaikilla lienee jossain määrin omalaatuiset tapamme jälkeillä,
mutta otaksun, että self-help-jälkeilyn periaatteet ovat kulttuurissamme laajemminkin käytössä. Self-help-maailmankuvan lisäksi self-help-jälkeilyyn näyttäisi olennaisesti kuuluvan tarve
luoda diskursiivinen illuusio toimijuudesta tilanteissa, joissa toimijuus ei käytännöllisesti katsoen ole kovin vahvaa.
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Emme useinkaan edes tarvitse kovin tietoista järkeilyä tai jälkeilyä konkreettisten arjen toimiemme ylläpitämiseen, ainakaan jos
emme ole tutkijoita tai muita ammatikseen kirjoittajia. Toisaalta
myöskään tekstien kirjoittamisessa järkeily ei välttämättä ole ensisijaisessa roolissa. Tämän tekstin synnyttämisessä ensisijainen
toimintaa ohjaava voima on deadline, joka minua tätä lausetta
kirjoittaessa uhkaa kahdenkymmenenyhdeksän tunnin kuluttua. Toinen suuri motivaattori lienee pelko liittyen siihen maailmankaikkeuden romahdukseen, joka olisi vääjäämättä edessä
kirjoittamisen epäonnistumisen tapauksessa. Huonosta tekstistä
ja sitä seuraavasta julkisesta häpeästä paisuttelemani uhkakuva
toisaalta pakottaa pyrkimään jonkinlaiseen laatuun, tehden
myös luovuttamisen ajatuksesta yllättävän houkuttelevan. Voimaannun onneksi riittävästi kehittelemällä salaa (itseltänikin)
lapsellista itsevarmuutta ja ylpeyttä ajatusteni nerokkuudesta ja
omaperäisyydestä. Toki piilotan tällaisen itsetyytyväisyyden
varsinaisesta tekstistä retorisilla keinoilla, kuten esittämällä hieman tyhmää. Myös fyysinen olemisen tapa ja ympäristö voi vaikuttaa merkittävästi tällaiseen järkeilytehtäväänkin. Seisomapöydän ääressä en pysty keskittymään kirjoittamiseen samalla
tavalla kuin löhötuolilla rötvätessä, ja kotona on liikaa jostain
muusta kuin kirjoittamisesta viestiviä ärsykkeitä, jotta homma
etenisi tyydyttävällä tavalla.

Self-help-tyylinen aikominen ei myöskään ole aina toimiva tekniikka toiminnan ohjaamiseksi. Yleensä tilanteet vaikuttavat
etenevän omilla raiteillaan kenenkään juuri puuttumatta. Tulin
juuri erääseen lähiöpubiin kirjoittamaan tätä tekstiä, jotta pää46

sisin edellä mainituista esteistä yli. Hyvin tietoinen päätökseni
ennen pubiin tuloa oli nauttia lasi punaviiniä flow-tilan saavuttamiseksi, mutta jostain syystä tämän autenttisen ravintolan
kassalla tilasin olutta sen kummemmin ajattelematta asiaa. Reflektiivisyys ei muutenkaan ollut tilanteessa minkäänlaisessa
roolissa. Murahdin tutun oluen nimen ja baarimikko sanaakaan
sanomatta osoitti lähimaksupäätteen suunnan, johon sohaisin
korttiani. Seuraavaksi löysin itseni satunnaisen pöydän äärestä
kirjoittamassa tätä tekstiä, oluen haitatessa flow-tilaan pääsemistä. Ainoa jossain määrin tietoinen aikomus, joka lopulta ohjasi toimintaani, oli pubiin lähteminen ylipäänsä. Tämän huomatessani olen tietenkin ylpeä itsestäni. Se järkeilee sittenkin! Tällainen käytännöllisemmin orientoitunut järki on kuitenkin syytä
erottaa diskursiivisemmasta järkeilystä (jälkeilystä), kuten
Giddens (1984) tekee jälkeillessään käytäntöjen rakenteistumisen mekanismeja.

Myös jälkeilytarinassani tilanteet tuntuvat etenevän omilla raiteillaan. Omaa kontribuutiotani ohjaavat vahvasti taipumukseni tietynlaisiin tunnereaktioihin ja taipumus toimia tunneilmastoa harmonisoivaan suuntaan. Aika ja implisiittiset käsitykseni ajasta kehystävät kaikkea tekemistä. Erityisen mielenkiintoista on, kuinka keholliset taipumukset vaikuttavat toimintaani jälkeilyyn johtavissa tilanteissa. Pienikin vihje mahdollisesta ristiriidasta saa minut kiemurtelemaan kohti sikiöasentoa,
josta on vaikea antaa kovin aktiivista panosta toimintaan. Toisaalta asennon vaikutus toimii molempiin suuntiin. Eräänä päivänä ahdistuin eräästä tulevasta sosiaalista kanssakäymistä
sisältävästä tehtävästäni. Ahdistus kesti pitkään, enkä saanut
47

siitä oikein otetta, saati keksinyt sille järkeviä (jälkeviä) perusteita. Kokeilin, josko kehollisen asennon muutos auttaisi tilannetta, ja kuinka ollakaan, yliryhdikäs asento muutti ahdistuksen
tunteen lähes innostukseksi tulevaa tehtävää kohtaan. Asento ja
asenne näyttäisivät siis olevan läheisessä suhteessa keskenään.

Jos tunteiden ja asentojen tapaiset keholliset taipumukset ohjaavat valtaosin tekemisiämme suhteessa tilanteisiin, tilaan ja
aikaan, ja järjelläkin pystyy päättämään lähinnä kaljakuppilaan
menosta tai menemättömyydestä, mikä jälkeilyn rooli sitten on?
On käynyt selväksi, että kuvaamani passiivinen jälkeilyn tapa
pyrkii pikemminkin peittämään tilanteiden todellista kulkua
kuin paljastamaan sitä. Toiminnan ohjaamisen sijaan self-help
toimiikin illuusion käsikirjoituksena. On vähintään ironista, että
tarina vapaasta toimijuudesta on illuusion keskiössä, vaikka juuri vapaa toimijuus loistaa jälkeilyyn johtavissa tilanteissa poissaolollaan. Mihin tällaista illuusiota tarvitaan? Vihje löytyy tilanteista, joissa jälkeilyllä luotu illuusio kyseenalaistetaan, joko
omasta tai muiden toimesta. Näissä tilanteissa ainakin itse koen
yleensä voimakkaan tunnereaktion. Saatan joutua jopa raivon
partaalle tai purskahtaa itkuun. Ehkäpä jälkeilyn tarkoitus on
tunnereaktion välttely, ja siten toiminnan jatkumisen mahdollistaminen.

Mistä tuo tunnereaktio kumpuaa? Orastava ehdotukseni on, että
kyse on tilanteessa törmäilevien käytäntöjen välisistä ristiriidoista. Monet eläimet kykenevät ylläpitämään yksinkertaisia
käytäntöjä. Ihmiseläimen erikoisuus on kuitenkin mahdottomuuksiin asti viety käytäntöjen välisten suhteiden alati etenevä
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monimutkaistuminen. Erityispiirteemme ei kenties olekaan tietoisuus tai ylivertainen järki, vaan kyky neuvotella ratkaisuja
törmäyskurssilla olevien käytäntöjen – ja niitä suorittavien ihmisyksilöiden – välille. Väitänkin, että passiivinen self-help-jälkeily on yksi tällainen ratkaisu, tai ainakin tietynlaisen ratkaisun mahdollistava tekniikka. Erityisen toimiva sellainen. Selfhelp-jälkeily mahdollistaa sen, että voimme ajautua ja heittelehtiä käytännöstä toiseen, pitäen jälkeilyn avulla reaktiomme
kurissa. Toki tämä tekniikka vaatii myös vastinparikseen lammasmaiset keholliset taipumukset, joissa tunteet ensin käytäntöjen välisissä konflikti- tai neuvottelutilanteissa padotaan, jotta
ne voidaan jälkeenpäin jälkeillä parhain päin.

Self-help-eetos henkilökohtaisen vapaan toimijuuden korostamisineen toimii tässä erityisen hyvin. Monen käytäntöteoreetikon mukaan käytäntöjen uusintaminen on päämääräorientoitunutta toimintaa, jota toteuttavat vaikkapa toimijoiden käytännöllinen järki (Giddens, 1984), habitusta muovaavat käytännölliset päämäärät (Bourdieu, 1990), tai käytännön sisältämät, itsessään tavoitellut hyvät (MacIntyre, 2007). Jos emme voi tavoitella tavanomaisessa kehollisten taipumusten kautta ylläpidetyssä toiminnassamme tällaisia käytännöllisiä päämääriä suhteellisen ristiriidattomasti, se luultavasti synnyttää jonkinlaisen reaktion. Self-help-eetoksen avulla voimme kuitenkin luoda käytännöllistä järkeä diskursiivisempaan jälkeilyyn nojaavan illuusion päämääräorientoituneesta toiminnasta ja pitää siten itsemme kurissa. Foucault’n ajattelusta ammentaen self-help-jälkeilyn
voikin nähdä tehokkaana menetelmänä, jonka jälkeilyn tasolla
luoma vapauden illuusio peittää näkyvistä kehollisemmin muo49

vautuvan arjen kurin. Vastaavaan tapaan Foucault (1977, 222)
esittää teollistuvissa yhteiskunnissa 1700-luvulla muotoutuneen
yksilöllisiin oikeuksiin, vapauksiin ja tasa-arvoon formaalisti
perustuvan lainsäädäntöviitekehyksen toimineen vastinparina
sen taustalla vaikuttaneille epätasa-arvoisia valtasuhteita tuottaville kurin mekanismeille. Kenties self-help-maailmankuva on
tuotakin järjestelmää pidemmälle subjektiviteetin ytimeen porautuva menetelmä, joka tehokkaasti mahdollistaa yhä monimutkaistuvissa käytäntöjen sekamelskoissa sätkimisen.

Jälkevämpää jälkeilyä?
En siis väitä, että self-help-jälkeily olisi turhaa, mutta edellä
esitetyn valossa se näyttäisi usein palvelevan hieman erilaisia
tarkoitusperiä kuin mitä se esittää palvelevansa. En silti suostu
uskomaan, että järkeily tai muu ”korkeammille” tietoisuuden
tasoille kurottava toiminta olisi kehittynyt pelkästään itsepetosta
varten. Käytäntöjen ristiriitoihin on oltava muitakin ratkaisuja,
sillä yhteiskuntamme eivät vaikuta olevan vain heittelehtimisen
ja väistelyn – saati totaalisen kurin – tuloksia. Kenties minua on
vain kuritettu yhteiskunnan koneistossa niin onnistuneesti, että
en hallitse muita neuvottelutekniikoita. Ehkäpä hyödyllisiä tekniikoita voi kuitenkin löytää tai kehittää jälkeilemällä?

Aloittakaamme jälkeily hyväksymällä kokemuksen ja käytännöllisen toiminnan (sisältäen käytännöllisemmät järjen muodot)
ensisijaisuus suhteessa tietoisempiin järkeilyn muotoihin. Järkeily lienee siis useimmiten jälkeilyä, joka ei sinänsä ole toiminnan edellyttämä esiehto. Ei olekaan mitään syytä olettaa, että
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ihmislaji olisi jossain kohtaa luomistarinaansa kääntänyt tämän
eläimellisen perusasian päälaelleen self-help-mallin mukaiseksi.
Myöskään käytäntöjen väliset neuvottelutilanteet eivät välttämättä merkittävästi poikkea tavanomaisesta käytännöllisestä
toiminnasta, vaan saattavat tapahtua hyvinkin luontevasti ja
huomaamatta muun perusarjen lomassa. Käytäntöjen yhteistoimintaneuvotteluissa kamppailevat siis käytäntöjen suorittamista ohjaavat periaatteet, joita osallistujat tuovat neuvottelupöytään taipumustensa mukaisilla tavoilla. Toki on kuviteltavissa
neuvottelutilanne, jossa jo itse tilanteessa noustaan ”korkeammille” tietoisuuden tasoille, jolloin kehollisen toiminnan ja käytännöllisen järjen aikaväli jälkeilyyn nähden lyhenee merkittävästi. Otaksun kuitenkin, että tällaiset tilanteet ovat hyvin harvinaisia, edellyttäen niin ikään sopivien taipumusten pitkäjänteistä kehittämistä.

Self-help-jälkeilyn voi nähdä joidenkin intressien valossa hyvänä
asiana. Se mahdollistaa asioiden jatkumisen raiteillaan ja käytäntöjen asettumisen samanlaiseen suhteeseen keskenään kuin ennenkin. Kuitenkin toimijuuden ja kaikenlaisen vastavirtaan soutamisen, muutenkin kuin omissa ajatuksissaan, näkökulmasta se
näyttäytyy huonoimpana mahdollisena vaihtoehtona. Lisäksi
käytännöt ja niiden suhteet ovat usein yhteistoiminnallisesti
ylläpidettyjä, joten vapaan yksilöllisen toimijuuden illuusioiden
ylläpitäminen vie meidät nopeasti hyvin kauas todellisilta toimijuuden kentiltä.

Mikä olisi sitten sopiva kriteeri toimijuuden arvioimiseksi?
Heideggerin käsitys totuudesta olemisen paljastumisena, sen
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kulloisellekin kontekstille ominaisena tapana tai asteena, maailmaan, kieleen ja suhteeseen heitetylle ihmiselle (ks. Kupiainen,
1994), lienee tässä kohtaa hyödyllinen. Self-help-jälkeilyn kehystämä totuus pitää meidät luolavertauksen luolassa, jossa oleminen paljastuu meille yksiulotteisina varjoina. Jotta voimme
osallistua varjoja ohjaavaan näytelmään, on olemisen paljastuttava eri tavalla ja enemmän. Ehkä voimme muuttaa jälkeilymme
tapaa sellaiseksi, että pääsemme ajan myötä paljastavampaan
suhteeseen maailman kanssa. Tämän esseen kirjoittamisen voi
nähdä yhtenä tällaisena jälkeilyn tapana. Jo nyt olen onnistunut
paljastamaan enemmän maailmassa olemisestani kuin self-helpjälkeilemällä.

Eikö tällaisesta paljastumisesta ja self-help-illuusion romahtamisesta sitten aiheudu vain ikäviä tunnereaktioita? Luultavasti,
joten on syytä myös pureutua itse käytäntöjen välisiin neuvotteluihin, joissa tunteiden taustalla olevat ristiriidat konkretisoituvat. Koska hetkessä järkeily näissä tilanteissa yksinkertaistenkin asioiden osalta on hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta, kuten
epäonnistumiseni punaviinin tilaamisessa osoittaa, lienee syytä
pyrkiä tarkastelemaan ja muovaamaan kehollisempia taipumuksiamme näissä neuvottelutilanteissa. Maailmassa on onneksi tarjolla loistavia esimerkkejä taitavista neuvottelijoista. Jääkiekkopeliä voi analysoida neuvottelutilanteena, jossa eri joukkueiden
jääkiekkokäytännöt kohtaavat. Jääkiekkovalmentaja on poikkeuksellisessa roolissa, sillä hän on rivijääkiekkoilijan sijaan diskursiivisen toiminnan ammattilainen. Kuten television välityksellä voimme helposti havaita, pelien kulkuun ei valmentaja voi
kesken pelin merkittävästi vaikuttaa. Koko pelitilanteessa on kyse
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vuosia harjoiteltujen henkilökohtaisten ja yhteispelillisten taipumusten ja kuvioiden tuottamisesta suhteessa pelitilanteeseen.
Valmentaja voi lähinnä tehdä joitain diskursiivisia peliliikkeitä
muuttaakseen näistä historiallisista resursseista ammentamisen
painotuksia tai sekoittaakseen pakkaa jollain tavalla. Nämä peliliikkeet voivat olla esimerkiksi tunteisiin vetoavaa puhetta tai
ennalta sovittujen pelikokoonpanojen pieniä muutoksia. Tärkeämpi rooli on kuitenkin varsinaisella jälkeilyllä. Pelitilanteita jälkeenpäin tarkasti analysoiden esimerkiksi videoiden välityksellä
valmentaja pyrkii diskursiivisten demonstraatioiden ja näistä
ammentavien kehollisten yhteisharjoitteiden myötä kehittämään
joukkueen pelitaipumuksia siihen suuntaan, että seuraava neuvottelutilanne menisi paremmin. Taidokkaalla jälkeilyllä voidaan siis kehittää käytännön harjoittajien kykyä toimia neuvottelutilanteissa rakentavammin.

Jääkiekossa neuvottelujen tavoite on selkeä: pelin voittaminen.
Akateemisessa työssä tai muissa maanläheisemmissä arjen neuvotteluissa toiminnan myötä tavoitellut asiat tai päämäärät eivät
useinkaan ole yhtä selkeitä. Oman elinympäristön nimenomaisia sekasotkuja selvitellessä yleiset käytäntöteoriatkaan eivät
välttämättä kanna kovin pitkälle. Esimerkiksi MacIntyren (2007)
sisäisten hyvien käsite pohjaa voimakasrajaiseen ja voimakkaasti määriteltyyn käytäntökäsitykseen (ks. Higgins, 2010), joka
ei sellaisenaan tunnu soveltuvan siihen käytäntöjen sekamelskaan, joka monissa nykyajan työympäristöissä on meitä vastassa. Ehkä voimme jääkiekkovalmentajan toimintatapoja matkimalla kuitenkin edes päästä jyvälle niistä moraalisista kysy-
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myksistä ja ristiriidoista, joita neuvotteluissa tulemme huomaamattamme ratkaisseeksi.

Ainakaan oma työelämäni ei ole missään kohtaa koostunut yhtä
selkeärajaisesta toiminnasta kuin mitä jääkiekko on. Akateemisen työn neuvotteluissa on tullut vastaan monenlaisia sisäisiä
hyviä, jotka ovat olleet keskenään johdonmukaisia tai sitten jossain määrin ristiriitaisia. Silloin kun olen näitä pystynyt jollain
tasolla jäsentämään self-help-jälkeilyn ylittäen, on ollut vaikeaa
muodostaa mielipidettä näiden hyvien hyvyydestä tai arvojärjestyksestä. Kenties tässä on kuitenkin moraalisen rappion sijaan mahdollisuus moraaliseen kehitykseen. Meille on postmodernin maailman sekamelskassa tarjolla tyhjien self-help-puheiden kerrostumien lisäksi erilaisista käytännöistä kumpuavia
moraalisia resursseja. Toisin kuin jääkiekkoilija, joka voi lähinnä
kilvoitella jääkiekon sisäisten hyvien maailmassa, voimme vaihtaa ilmastonmuutoksen sulattamilla pelikentillä jalkaamme rullaluistimet ja kiekon tilalle tennispallon. Toisin sanoen voimme
tehdä valintoja. Valintojen teko näyttäisi kuitenkin edellyttävän
voimakkaita pyrkimyksiä valintatilanteiden enemmän paljastumisen saavuttamiseksi. En myöskään osaa sanoa saavutammeko
näin lopulta kovin yleviä päämääriä elämässä, mutta jos emme
halua jonkun pakottavan meille luistimia jalkaan asfalttikentällä,
ruvetkaamme analysoimaan ja havainnoimaan taipumuksiamme käytäntöjen välisissä neuvottelutilanteissa kuten jääkiekkovalmentaja ja harjoittelemaan näitä neuvottelutaipumuksiamme
sopivampiin suuntiin. Kenties voimme näin vapaudesta uneksimisen sijaan saavuttaa sitä edes hieman käytännössä.

54

Lopuksi
En ole aivan vakuuttunut kertooko tässä esseessä esittämäni
jälkeilyn polku lähinnä omista patologioistani, vai myös yleisemmistä taipumuksista ajassamme. Kenties tämä essee on vain
self-help-jälkeilyn kehittyneempi aste, jolla kampean itseäni yhä
syvemmälle Platonin luolaan. Toisaalta olen jo ollut huomaavinani pelkästään edellä kuvattujen asioiden tiedostamisen myötä muutamissa neuvottelutilanteissa muutosta parempaan,
ryhdikkäämmän toiminnan ja pienemmän self-help-jälkeily-tarpeen suuntaan, maltillisemmilla tunnereaktioilla kuorrutettuna.
Olen myös lopulta ollut tyytyväisempi neuvottelujen varsinaiseen kulkuun ja tuloksiin.

Mitä yleisempiin merkityksiin tulee, ainakin vapaata yksilöllistä
toimijuutta käsikirjoittava self-help-maailmankuva vaikuttaa
yleiseltä ilmiöltä ajassamme. Ympäristöämme vaikuttaisi leimaavan myös alati monimutkaistuva käytäntöjen verkosto, joka
asettaa suuria haasteita selvärajaisia käytäntöjä edellyttävälle
käytännöllisten tai hyvien päämäärien tavoittelulle.
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II Kuinka voit?
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Akateemisen ruikuttajan loputon itsereflektio
Aino Hirvola

”Yes dear, ottaisin alkuun ’sen tavallisen’, 16 cl
itsereflektiota, mutta sitten heti perään[sic] ison
potkun perseelle1, if you please.”
Suljen sanakirjan ja nojaudun taaksepäin tuolissani. Pohdin pitkään ja
itseäni tutkiskellen, mitä tämä ”potku perseelle” minun tapauksessani
vaatisi. Mitä se tuottaisi? Arvioin tämän toiminnan vaikutuksia suhteessa minuun itseeni. Saisinko tällä tavoin ravisteltua itseni liikkeelle
ja kirjoittamaan sen artikkelin..? Kannattaisiko laittaa verkkarit jalkaan
vai hienot, uudet konferenssihousut… Kummat kärsisivät potkusta vähemmän? Vai olisiko sittenkin parempi, että potkun jälki kunnolla näkyy – säälipisteet ovat tyhjää parempia. Ja kuinka lääkitsen kirvelevää
takapuoltani jälkeenpäin? – Niin paljon pohdittavaa. Huokaisen raskaasti ja päätän nauttia itsereflektion kanssa jälkiruokakulhollisen päiväunelmia ja aimo annoksen itsesääliä. Aivan, kunhan vaan saan tämän tekstiaihion hiottua timanttiseksi artikkeliksi, kyllä sitä sitten luetaan! Siitä käydään valtavan kiinnostavia keskusteluita kansainvälisissä konferensseissa ja saan kutsuja luennoimaan ympäri maa-

Urbaani sanakirja sanoo ’potkusta perseelle’ seuraavaa: Tilanne jossa
jonkun toimettomuudelle, laiskottelulle tai passiivisuudelle laitetaan
loppu puoliväkisin. Esim.: ”Sä et kyllä tee mitään ilman että joku potkii sua perseelle.”

1
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ilmaa, ja, ja ja… Aaah. Tai jos en nyt saakaan artikkelia aikaiseksi –
helvettiin artikkelitehtailu! – niin ainakin joskus kirjoitan nämä kaikki
säkenöivät ajatukseni kirjaksi, joka ehkä julkaistaan postuumisti, mutta
vähintäänkin siitä silloin tulee KLASSIKKO ja sitten saan sen arvostuksen, joka minulle kuuluu. Aaaaaaah.

Näin vaan voi tiukan tieteellisen maailmankuvan omaava tutkijakin päätyä uskomaan synkän toiveikkaasti kuolemanjälkeiseen elämään. Ei tarvita kuin vähän itsesääliä ja samaan aikaan
vankkumatonta uskoa omaan erinomaisuuteen sekä varovaista,
nurinkurista optimismia. Tällainen koktaili vaan ei ole lopulta
kovin rakentava, ei kovin tuottoisa eikä kovin tehokas. Sen avulla väitöskirjantekijä voi kuitenkin rakentaa miellyttävän kuplan,
jonka sisälle voi käpertyä tarkastelemaan kriittisesti ympäröivää
maailmaa ja niitä puitteita, joissa tutkijoina aherramme: yliopistomaailmaa. Kupla tarjoaa myös erinomaiset puitteet keskittyä
olennaiseen – ei, ei suinkaan väitöstutkimuksen edistämiseen ja
sen aiheena olevan, kenties kiinnostavan ilmiön tutkimiseen
vaan – oman itsensä tutkimiseen! Omasta kuplasta näkee parhaiten lähelle ja mikä olisikaan sen lähempänä kuin oma napa.

Tämä essee kertoo – vähintäänkin rivien väleissä – vastuunottamisesta omista ratkaisuista ja omasta työstä. Lukeminen saa
mielellään tuntua hiukan epämiellyttävältä: Käytämmekö tosiaan noin paljon energiaa itsereflektioon ja muiden syyttelyyn, tai
toisaalta sen odottamiseen, että tulee jokin huippuhetki, joka
antaa tarvittavan nosteen ja saa työinnon hetkellisesti päälle?
Tämän ajanhan voisi käyttää vaikka, noh, kirjoittamiseen. Väitöstutkijat kärsivät – me kärsimme. Meillä on niin paljon esteitä
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tiellämme, niin painava kivireki vedettävänä ja sellaisessa maastossa, jossa juutumme milloin upottavaan suohon ja milloin jyrkkään ylämäkeen. Ylämäen jälkeen tiedämme kuitenkin odottaa
alamäkeä: sitä huikeaa fiilistä että hetkellisesti kaikki sujuu, tämä
on tärkeää, teemme jotain merkittävää ja oikeastaan paljon
paremmin kuin kukaan muu! Tähän ääripäiden vaihteluun luottaminen työn edistämisessä saattaa vapauttaa siltä väliin jäävältä
vaiheelta, joka kuitenkin ehkä parhaiten veisi työtä eteenpäin:
tasainen, arkinen työ.
Ahdistaa. En tahdo kilpailla rahoituksista eivätkä tekstini kelpaa huippujulkaisuihin. Kilpailu kuluttaa minut loppuun ja jäljelle jää vain akateeminen yksinäinen. Ehkäpä tällaisena olen vain ympäristöni tuotos.
Yliopistothan ovat muuttuneet tehtaiksi, joissa laatu merkitsee muodollista suorittamista ja ilmenee juurikin artikkelitehtailuna, ranking-vertailulistoina ja akkreditointeina. Minulle asetetaan paineita, jotka rajoittavat tai ohjaavat mutta väärään suuntaan. En koe tätä omaksi. Ulkoiset odotukset nujertavat minut alleen. Ah, suoristuskeskeisyys! Älkää vaatiko minulta niin paljon ja koko ajan! Antakaa minun olla rauhassa.
Uusliberalistiseksi koetun nykyjärjestelmän parjaaminen on akateemisen ruikuttajan peruskauraa. Tämän oppivat kaikki jo tohtorinopintojen alkuvaiheessa ja viimeistään laitoksen kahvihuoneessa. Valitusvirsi on eräänlainen mantra, jonka myötä vastuuta omista ratkaisuista voi kätevästi sysätä jollekulle muulle.
En sovi tähän muottiin, johon minua yritetään asettaa. En tahdo joutua
markkinoimaan osaamistani ja myymään tutkimustani. Eihän minun
60

kuulu joutua tekemään moista. Alentavaa. Ja miksi minun pitää sietää
epävarmuutta, joka häiritsee luovaa prosessia? Vakityösuhteesta on
turha haaveilla. Kärsinkin siis pätkätyöläisen arkea: joudun raapustamaan allekirjoituksen uuteen soppariin joka hemmetin vuosi. Omalla
kynällä. Ja apurahabingosta lapioin rahaa kaksin käsin ilman kuukaudenkaan taukoa. Ai, selkään sattuu. Näköalattomuus ja tulevaisuuden
epämääräisyys saa lauseen katkeamaan kesken. Harmi, olin juuri aikeissa kirjoittaa suuren ajatuksen.
Voi meitä ja kaltaisiamme, voi akateemista pätkätyöläistä. Mutta
meidän osamme onkin onneksi kyseenalaistaa näitä rakenteita ja
tapaamme toimia. Näin meistä kasvaa itsenäisiä ja omilla aivoillamme ajattelevia tutkijoita. Ja mehän kyseenalaistamme. Purnaamme, keskustelemme, valitamme, olemme kriittisiä. Haemme toista näkökulmaa ja kyseenalaistamme vakiintuneita olettamuksia. Tässä toki auttaa se, että olemme niin poikkeuksellisen
fiksuja.
Haalin kirjahyllyyni Rancièria, Žižekiä, Deleuzea ja Guatteria,
Laclauta ja Lacania. Janoan viisaita sanoja. Niistä innostuneena visioin
muunlaisia tapoja toimia, tahdon nähdä toisin. Yritän kuvitella asioita,
joita ei ole koskaan kuviteltu. Vastustan yhteiskunnassa harjoitettavaa
etukäteislokerointia! Minun ja kaltaisteni velvollisuus on pyrkiä ymmärtämään toisenlaisia tapoja käsittää maailmaa. Hei murretaan nämä
hegemoniset diskurssit, jotka toimivat totutun subjektivaation rakennuspalikoina. Kohotetaan emansipaation lippu korkealle liehumaan!

Niinpä. Millainen sellainen tutkija olisi, joka vain noudattaisi
totuttuja käytäntöjä, hyväksi koettuja malleja, best practice – uuh
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– käytäntöjä?! Nopea. Hän olisi ehkä nopea. Mutta tehokkuushan voisi vaikka rapauttaa tutkijan integriteettiä. Eihän sitä tiedä, mitä niiden tehokkuusvaatimusten takana piilee, jotain
markkinavoimia varmasti joka tapauksessa. Tarvitaan aikaa.
Tarvitaan vapautta. Jokaisen täytyy löytää oma polkunsa, vaikka
siinä menisi viisitoista vuotta.
Ja toisaalta vapaus ahdistaa. Ehkä sittenkin rajat, rakenteet ja vaatimukset ovat juuri se, mitä tarvitsen. Itsensä johtaminen on niin
vaikeaa. Miksei kukaan vaadi minulta mitään?! Jos vaan saisin vähän
tuuppausta, vähän tukea ja enemmän ohjausta, ehkä selkeät raamit
työlleni, kellokortin ja tarkat deadlinet, tämä olisi valmis jo.
Itseohjautuvuus ei tosiaan ole välttämättä aina se toimivin malli.
Riippuu tietysti siitä, minne tahtoo tulla ohjatuksi. Tai siis itsensä
ohjaamaksi. Tämä polku voi johtaa aika pitkään haahuiluvaiheeseen, aika moneen latteen kahvilassa ja aika polveilevaan tutkimussuunnitelmaan. Jos nuori tutkija ajautuukin umpikujaan
pohtiessaan ahdistuako rakenteista ja vaatimuksista vaiko niiden puutteesta, hän voi aina kääntää katseensa kohti sisintään.
Ja taas löytyy ehtymätön virta, josta voi ammentaa etsiessään palasia siihen syiden ja seurausten mosaiikkiin, joka valmistuessaan muodostaa… *rummunpärinää* …ei suinkaan valmista
väitöskirjaa… vaan hienon ja kattavan analyysin siitä, miksi tohtoriopiskelija ei taaskaan saanut mitään aikaiseksi. Tämä on kuin
eräänlainen väitöstyön Struven ketju, kolmiomittausjärjestelmä,
jonka tarkoituksena on selvittää yhden väitöstutkimuksen kesto
mahdollisimman pitkänä suorituksena ja mahdollisimman vaikeissa olosuhteissa. Tuon tiedon avulla voidaan entistä luo62

tettavammin laskea väitöskirjan tarkka muoto ja koko ja etukannen väri (sen sijaan, että kirjoitettaisiin itse väitöskirjaa).
Etsin viisaasti syitä vetkuttelulle ja välttelylle. Analysoin, mitä esteitä
kirjoittamiselle oikein on. Läppärini ”Kun työ ei etene” -kansioon kertyy dokumentteja, jotka nimeän seuraavasti: ”Procrastination.docx”,
”Ahdistaa.docx” ja ”Konfa-vitutus.docx”.

Toisinaan sitä saattaa intoutua ottamaan itseään niskasta kiinni
ja komentaa reipastumaan. Eihän tässä mitään inspiraatiota voi
odotella, hoidetaan homma kotiin.
Kirjoita, kirjoita, kirjoita! Kirjoita vaikka muropaketin takakansitekstiä,
kunhan kirjoitat! Ei enää tekosyitä! Mutta tarvitsen oikean fiiliksen,
täydellisin atmosfäärin, kirkkaan pään. Tarvitsen tilaa hengittää ja tilaa
ajatuksilleni. Niille suurille. Siivoan pöytäni teatraalisella käsivarsipyyhkäisyotteella, keitän pannullisen vihreää teetä ja sytyttelen ikkunanlaudat täyteen kynttilöitä, joista pikaisesti löyhyttelen hyvää
energiaa ilmaan. Tai ehkä kaadankin itselleni lasillisen punaviiniä.
…joka tapauksessa, nyt kirjoitan. Nyt. Kirjoitan ainakin viisi konferenssiabstraktia, kirjoitan viimein valmiiksi sen timanttisen artikkeliaihion, kirjoitan 20 sivua jo tänään! Mikä flow. Tästä tulee niin HYVÄ.
Olen niin onnekas, kun saan tehdä juuri tätä! Itselleni merkityksellistä,
mielekästä tutkimustyötä.
Hetkellinen innostus voi vallata mielen ja saada asettamaan kohtuuttomiakin tavoitteita. Lässähdys tulee kuitenkin helposti, kun
nuo tavoitteet eivät täytykään.
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Koen huonommuutta, minulta odotetaan liikaa tai väärässä järjestyksessä tai en vaan osaa. Kohtaan vastoinkäymisiä, tunnen riittämättömyydentunnetta, poden huijarisyndroomaa, olen laiska tai en vaan
saa aikaiseksi. Tunnen alakuloa vähän liian usein. Olenkohan normaali? Ehkä selitys löytyy nuoruuden herkistä vuosista. Olenko saanut
aina kaiken valmiina? Ja niin helposti, ettei asioiden eteen ole tarvinnut
ponnistella? Enkö ole oppinut sietämään turhautumista, koska jään siihen helposti viikoksi rypemään? Tai ehkä en saanut riittävästi arvostusta nuorena. Laittoiko hoitotäti minulle kengät vääriin jalkoihin? Eikö tonttuaskarteluni saavuttanut kylliksi ihailua?
Niinpä. Dig deeper.
Itsesääli-itsereflektio lienee harrastetuin itsereflektion muoto, jota syntyy lähes ponnistelematta. Siinä olennaista on paitsi oma
surkea kohtalo, myös pohdinnat siitä, onko itse jotenkin omituinen tai erilainen, ainoa laatuaan ja aivan yksin. Yksi jos toinen
meistä lienee pohtinut joskus akateemista yksinäisyyttä. Voiko
se olla kenen tahansa kohtalo vai löytääkö se uhreikseen esimerkiksi vain tietynlaisella temperamentilla varustettuja tutkijanalkuja? Miksi on niin vaikeaa pyytää tukea ja vastaanottaa sitä?
Miksi toisista tulee samassa ympäristössä yhteisöllisiä yhdessä
toimijoita ja toisista yksin puurtajia? Pohdinnat kiertyvät oman
itsen ympärille. Omasta erilaisuudesta on lyhyt matka omaan
erityisyyteen.

Täällä akateemisen vapauden ostoskeskuksessa seikkaillessa samoin kuin akateemisen ahdistuksen alhoissa vaellellessa pääsee
kuitenkin usein unohtumaan se, kuinka etuoikeutettua ja itse64

keskeistä tämä työ on. Vielä meillä on kaikki vapaus. Tämä
tuskin tulee toistumaan työuramme aikana. Saamme valita mitä
teemme ja miten teemme ja meitä kehotetaan pohtimaan miksi
teemme. Saamme oikein keskittyä omaan itseemme ja kysyä itseltämme: Mitä minä teen? Miten minä teen? Miksi minä teen? Ja
ulottuvissamme on loputtomat resurssit tähän itsereflektioon.
Onko edes olemassa jotain vielä itsekeskeisempää alaa ja ajanjaksoa työuralla?
Pohdin lähtisinkö mukaan jatko-opiskelijoille tarkoitettuun työpajaan,
joka käsittelee väitöskirjan kirjoittamisesta kumpuavaa ahdistusta, vai
osallistuisinko sittenkin verkkosessioon, jossa vertaisryhmän tuella
syväluodataan niiden tuntoja, joilla väitöskirjaprojekti on edennyt suhteellisen kivuttomasti, ja jotka siten kokevat osattomuutta jäädessään
vaille tätä kollektiivista kokemusta kirjoittamisahdistuksesta. Sitten
pohdimme joukolla omia lukkojamme. Miksi meistä tuli tällaisia? Voinko vielä muuttua?
Tosiaan, toistenkin kokemuksista voi ammentaa. Samalla tulee
tarkistettua, onko ahdistusavaruudessa varmasti samalla viivalla muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa. Onko varmasti muistanut kokea epätoivoa ja piinaa kaikista niistä asioista kuin kollegatkin? Salaa voi sitten hävetä, jos ei olekaan kokenut vaikkapa
hallinnollisten tehtävien taakkaa riittävän rasittavaksi. Tai myötäillä muita, kun he kertovat uupuvansa opetusvelvollisuuksien
alle, vaikka itse kokisi, että tahtoisi päinvastoin enemmän opetustehtäviä (niin, enkö ole tarpeeksi hyvä opettamaan..?).
Kenties valitusvirrestä on tullut puhetapa, jonka myötä tohtoriopiskelija vasta tuntee olevansa osa jotain suurempaa yhteisöä.
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Välttämätön riitti, jonka tavoite on hiukan epäselvä, mutta jonka
kaavamaisesta suorittamisesta ei tahdota poiketakaan. Näinkö
osoitamme sitoutuneisuutta akateemiseen identiteettiin ja palvelemme yhteisön yhteenkuuluvuutta?

Jos kumminkin päätyy itsereflektiossa – tai siitä huolimatta –
siihen, että oikeastaan on ihan kelvollinen tutkija ja tosiaan voi
ihan oikeutetusti raportoida tutkimustaan muillekin, voi vielä
tarttua perfektionismin oljenkorteen.
Valmisteleva työ on tärkeää. Suunnittelen, kuinka aion suorittaa tutkimukseni kunkin vaiheen. Pohdin, milloin alan harkita, että ryhtyisin
aikomaan laatimaan suunnitelmaa. Alustavaa sellaista. Piirrän mielikuvakartan ja teen ranskalaisin viivoin jäsentelyn. Teen jäsentelyn vol.
1. Sitten jäsentelyn vol. 2 …Jäsentely vol. 19 näyttää jo aika hyvältä.
Jäsentelen ylipäätään tekstejäni loputtomiin. Lopullista tekstiä en
uskalla tehdä, koska pelkään koko ajan, että se ei tule olemaan riittävän
hyvä. Mutta kysehän on vain perfektionismista, olen viilannut
otsikkoakin vasta kaksi vuotta.

Väitöstutkimus vie masennuksesta maniaan ja takaisin nopeammin kuin noutokahvi ehtii jäähtyä pahvimukissa. Alarekisteristä ylärekisteriin yhdessä hetkessä, eikä mihinkään siltä väliltä. Oheiset kärjistetyt tunnelmapalaset ovat jollain tavoin tuttuja
melkein kaikille tohtoriopiskelijoille. Väitöstutkimuksen aikana
kokee ihan varmasti palkitsevia hetkiä ja sitten niitä, joita ei toivoisi kokevansa: turhautumista, väsymistä, epätoivoa. Tämä
tunteiden vuoristorata on tuttu, olemme olleet kyydissä monta
kertaa. Se on yhdessä hetkessä jännittävää, toisessa pelottavaa,
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kolmannessa huikeaa, neljännessä kammottavaa: Väikkärin tekemisen riemu ja kurjuus. Vuoristoradan nousujen ja laskujen
väliin jää kuitenkin myös tylsä ja mateleva suora. Itse asiassa
vauhti saattaa joskus loppua kokonaan. Ja joskus huomaa olevansa vuoristoradan sijaan kummitusjunassa. Väitöstutkija onkin yleensä kehittynyt erinomaiseksi mörköjen tarkkailussa,
kiinniottamisessa ja syytetyn penkille istuttamisessa.

Väitöstutkimus ei kuitenkaan ole vuoristorata. Eikä se ole kummitusjuna. Ei, vaikka tällainen ajattelu tarjoaisikin miellyttävän
pakotien arkiselta aherrukselta. Kurjille tuntemuksille on paikkansa ihan samoin kuin sille mahtavalle tunteelle, kun oivaltaa
jotain olennaista tutkimustyössään. Nousut, laskut, jännitys, adrenaliinituiskeet, ne kaikki kuuluvat väitöskirjatutkimukseen.
Meillähän kai on kutsumus ja palo tehdä tiedettä. Mutta onko
niin, että väitöskirjatutkimukseen ei sovi tasaisen arkinen puurtaminen? Eikö se kuulu lainkaan akateemisen työn narratiiveihin?

Tutkimustyö on lopulta suurelta osin arkista puurtamista, työtä
siinä missä moni muukin työ, ja tämän ymmärtäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lienee eduksi kaikille. Väitöstutkimus pitää voida suorittaa myös ilman päivittäistä adrenaliinitujausta ja hakeutumista vuoroin alarekisterin vuoroin ylärekisterin tuntemusten äärelle. Tässä kuvatun kaltaisia ongelmia
kohtaa melkein työssä kuin työssä, kun työtään tahtoo tehdä
intohimolla. Katse kannattaa siirtää hetkeksi pois itsestä ja kurkottaa oman kuplan ulkopuolelle, jotta huomaa mittakaavavirheen ja vuoristoratavertauksen heikkouden. Väitöskirjatyössä ei
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pitäisi laskea sen varaan, että seuraava oivallus nostaa epätoivon
alhosta, ja välissä ei kannata vaivautua. Sitä tarkoitusta varten
oivallukset ovat aivan liian harvassa. Mörköjen tarkkailu vie sekin huomion pois olennaisesta, vaikka möröt toisivatkin kaivattua jännitystä arkisen puurtamisen keskelle.

Itsereflektiolla osaamme käsitellä epätoivoa. Huippufiilikset taas
eivät syväluotaamista kaipaa. Näiden väliin jäävä tasainen arki
lienee meille vieraampi käsite. Varsinkin, kun tutkimustyöhön ja
akateemiseen yhteisöön tavataan liittää tuntemuksia ja odotuksia lähinnä joko kaiken nielevästä kurjuudesta tai syvästä
tyytyväisyydestä, suoranaisesta akateemisen työn lumosta, mutta ei juuri mitään siltä väliltä. Pelastaako akateemisen ruikuttajan
epätoivon alhosta tosiaan vasta seuraava adrenaliinihumahdus:
onnistuneen konferenssiesityksen aiheuttama ylärekisterin kokemus, artikkelin julkaisun tuoma huippufiilis, tai poikkeuksellinen oivalluksen kokemus, joita saattaa kokea muutaman kerran koko prosessin aikana?

Kenties akateemisen ruikuttajan ei pitäisikään tavoitella niin
kärkkäästi niitä eittämättä harvassa olevia huippuhetkiä kompensoimaan kokemaansa kurjuutta ja ahdistusta, vaan sen sijaan
tavoitella tasaista arkea. Opetella ensin havaitsemaan ja sitten
arvostamaan sitä, kuinka tasainen arki vie työtä eteenpäin – ihan
ilman suunnatonta draamaa. Tohtoriopiskelijan ei toivottavasti
tarvitse sen enempää yhtyä kuoroon, joka laulaa ahdistuksesta,
kuin tavoitella ylenpalttisen syvää tyytyväisyyttä nostamaan
hänet siitä ahdistuksesta. Joskus voi ihan vaan tehdä sen mitä
ehtii, yhdeksästä viiteen.
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Ei minusta ole tähän. Ei meistä ole tähän. Ei näillä resursseilla. Ei tässä
ajassa. Vedetään ranteet auki koko jengi. Me ollaan tutkijoita!

”Honey, meillä ei ole enää itsereflektiota eikä
itsesääliäkään, te ja ystävänne olette jo käyttäneet kaiken. Mutta tässä olisi tällainen… hmm… kynä. Näitä
meillä on hylly täynnä. Would you please?”
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Affektien tunnistaminen:
tutkijan pikaopas
Katariina Mertanen

Tämä kirjoitus on tarkoitettu sinulle, akateemisen työn tekijälle.
Jos ahdistut jatkuviin julkaisupaineisiin, olet turhautunut yliopistomaailman markkinoitumiseen, stressaat pätkätyösuhdekierteessä, uuvut opetustaakan alle, riemuitset julkaisuista tai
olet ylpeä osaamisestasi, tämä kirjoitus on sinulle. Jos tarvitset
suuntaa ja apua oman työsi ja työhösi liittyvien tunteiden ymmärtämiseen, tämä kirjoitus on opastava rakkauskirje1, jonka
kuoressa lukee koukeroisilla kaunokirjaimilla sinun nimesi.

Oletko koskaan miettinyt, että mitä viereisellä työpöydällä työskentelevä kollegasi oikein ajatteleekaan, kun tuskailet oman
tekstisi kanssa? Tai oletko koskaan pohtinut, miltä kulmakonttorissa papereihinsa hautautuva professori tuntee saadessaan
hyväksyvän rahoituspäätöksen? Tuntuuko sinusta kenties siltä,
että olet ainoa ihminen koko yliopistomaailmassa, joka joutuu
kamppailemaan omien tunteiden ristipaineessa? Jos vastasit yh-

1
Tämä kirjoitus on sen humoristisesta self help -tyylistä huolimatta
tarkoitettu otettavaksi (ainakin jossain määrin) vakavasti. Tarkoituksena on leikitellä (näennäisesti) akateemiseen maailmaan sopimattomalla tavalla kirjoittaa ja koetella omia rajojani tekstin tuottajana.
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teenkään kysymykseen kyllä, voin ilokseni kertoa, että olet väärässä. Sinä et ole yksin.

Akatemia on vaikea ympäristö olla ja työskennellä. Se edellyttää
sinulta paljon, ja antaa vähän tukea takaisin. Se on salaisuuksien,
rituaalien ja vaiettujen tunteiden linnoitus, jonka porttia kohta
kolkutamme. Minä kamppailin samojen kysymysten kanssa itsekin. Minulla oli suuri tarve ymmärtää miksi minä, ja kaikki ympärilläni olevat ihmiset, puhuivat omista olotiloistaan ja tunteistaan niin kovin samalla tavalla, vaikka kukin kuvitteli olevansa niiden kanssa yksin. Etsin aikani apua ja vastausta niin
psykologiasta, neurologiasta kuin filosofiastakin, mutta lopulta
löysin sen yllättävästä paikasta. Tämän oivalluksen tahdon nyt
jakaa juuri sinun kanssasi.

Minä tarjoan sinulle ymmärrystä. Ymmärrystä siitä, että ne monet usein ristiriitaiset tunteet, joita akateemiseen työhön liittyy
eivät koske vain sinua. Yksinkertaistetut psykologiset selitysmallit niille tunteille, joita akateemisessa työssä kulkee ja kiertää,
ovat silkkaa hölynpölyä. Niiden tarkoituksena on vain myydä
kirjoja, joiden sisältö olisi kehittävämpää vaikkapa takansytykkeenä. Kun olet lukenut tämän kirjoituksen, et katso omaa
työtäsi, ympäristöäsi tai edes itseäsi samalla lailla. Se mitä tulen
sinulle kertomaan mullistaa täysin sen, miten ymmärrät tunteet,
kuinka tunteet syntyvät, kuinka tunteet tarttuvat ja liikkuvat
paikasta, ihmisestä ja ympäristöstä toiseen.
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Matka sinne ja takaisin
Sinä aamuna puristin auton rattia keskellä moottoritietä ja tuijotin nousevaa aurinkoa. Aamuruuhka nosti jäisenä kimmeltävän puuterilumen pölypilveksi samaan aikaan kun autojono
valui eteenpäin. Mielessäni pyöri kauhunsekaiset tunteet takaisin töihin palaamisesta – olin astumassa ensimmäistä kertaa laitoksemme ovista sisään yli puoleentoista vuoteen. Muistelin sitä
aamua, kun ymmärsin että kaikki asiat eivät ole kohdallaan.

Olin nukkunut edellisen yön huonosti, koska olin pyörittänyt
samaan aikaan päässäsi artikkelikäsikirjoitusta ja rahoitushakemusta. Murehdin, kuinka saisin rahat kasaan, jotta voisin maksaa vuokrani kolmen kuukauden päästä. Silloin työsuhteeni piti
olla loppumassa enkä tiennyt mistä löytäisin edes pientä opetustai hallintotehtävää, jotta olisin saanut pitää katon pääni päällä.
Nousin sängystä ja raahauduin keittiöön. Lakanat jäivät sängylle
myttyyn, olin niin väsynyt, että ajatuskin sängyn petaamisesta
tuntui täysin ylivoimaiselta.

Huuhtelin kahvipannusta edellisen yön jättämät ruskeat viirut ja
keitin uuden pannullisen. Kurkotin kaapin ylähyllyltä muropaketin, kallistin sitä lautasta kohti vain nähdäkseni, kuinka kolme
surullista Cheerios-rinkulaa putosi lautaselle. Olin unohtanut
käydä kaupassa edellisenä iltana, koska olin unohtanut itseni
viimeistelemään ensimmäisen väitöskirjaartikkelini lähdeluetteloa. Kaapissa oli jäljellä enää ainoastaan kolme TUC-keksiä, jotka
nakkasin kerralla suuhuni. Istun keittiön pöydän ääreen, avasin
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tietokoneet, luin sähköpostit ja lopulta klikkasin edellisenä yönä
kesken jääneen tekstin auki.

Tuijotin näytöltä silmille vyöryvää tekstiä hetken aikaa. Lamaannus lähti varpaista ja hiljaa hiipien levisi ensin rintakehään ja hiipi sieltä niskan kautta päälaelle painavaksi peitoksi. Painoin tietokoneen kannen raskaasti alas, sammutin kahvinkeittimen ja
palasin takaisin sänkyyn. Suljin silmäni, vihasin itsekuritonta ja
saamatonta itseäni hetken ja vaivuin levottomaan ja pimeään
uneen.

Väläykset tuosta aamusta kulkivat ristiin rastiin pääni sisällä,
kun odotin kärsivällisesti Länsiväylän päässä liikennevalojen
vaihtumista vihreiksi. En vielä sinä aamuna ollut tiennyt sitä, että muutaman viikon jälkeen en kyennyt edes nousemaan sängystä ylös. Työ, josta olin nauttinut, jossa olin hyvä ja jota tein mielelläni, oli pikkuhiljaa vallannut ensin viikonloppuni, sitten iltani, ja lopulta yöuneni. Lopputuloksena oli paha loppuun palaminen höystettynä itsetuhoisuudella, yleistyneellä ahdistuksella ja kahdeksantoista kuukauden sairaslomalla.

Me elämme kierossa maailmassa. Me elämme maailmassa, joka
uskottelee sinulle, että sinun tunteesi syntyvät ja elävät sinun
sisälläsi. Minä syytin vielä pitkään parantumiseni jälkeen itseäni
kaikesta. Olin heikko. Minulla ei ollut riittävästi tahdonvoimaa.
Minussa oli jotain vikaa. Kuitenkin, kun puhuin ystävieni ja kollegoideni kanssa asiasta, oli kuin verho olisi auennut silmieni
edestä. Kuulin toisten ihmisten kertovan omista tunteistaan täs-
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mälleen samoilla sanoilla kuin mitä itse. Olin hämmentynyt.
Mistä oikein oli kysymys?

Aion kertoa nyt sinulle salaisuuden, joka on muuttanut koko
elämäni. Oletko valmis?

Mistä on pienet tunteet tehty?
Onko sinulle koskaan tapahtunut niin, että kuuntelet kuinka
toinen ihminen kuvaa saman kaltaista elämäntilannetta kuin
missä sinä elät, ja ajattelen sen jälkeen, että ”Tuo kaikki olisi
voinut olla ihan yhtä hyvin minun puhettani!”. Sitä minäkin, tietysti olet. Me kaikki olemme. Tässä kokemuksessa on avain
isompaan ymmärrykseen. Suurimpaan salaisuuteen, mitä tästä
elämästä voi löytyä.

Sitä kutsutaan affektiksi. Älä pelästy! En suin surminkaan yritä
tehdä sinuun vaikutusta hienoilla vierasperäisillä ja akateemisen
kuuloisilla sanoilla! Hengitä syvään, sillä kun selitän sinulle mitä
affektilla tarkoitetaan, niin uskon sinunkin kokevan samanlaisen
oivalluksen hetken, kuin mitä minäkin olen kokenut.

Me emme ole koskaan erossa maailmasta. Me kuljemme, elämme, puhumme ja hengitämme yhteydessä toisiin ihmisiin. Olemme viimeiseen asti sosiaalisia eläimiä, ilman toisia ihmisiä me
emme olisi selvinnet esihistorian leirinuotiolta kovinkaan kauas.
Ihmisyhteisöjen kantavana voimana toimii kieli. Kielen avulla
pystymme sekä kommunikoimaan uusimman kirjakaupan sijainnin toisille ihmisille, mutta sillä samalla kielellä voimme
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myös keksiä ja kuvitella asioita, joita ei vielä ole edes olemassa!
(Ks. Harari 2014.) Kielen avulla me kuvaamme itseämme, maailmaamme ja pystymme ymmärtämään toisiamme.

Nyt sinä rakas lukija kysyt, että tämä kaikki on aivan hyvin ja
kaunista, mutta että miten kummassa se, mitä me puhumme, liittyy oikein tunteisiin? Kärsivällisyyttä, minä olen juuri sen sinulle
kertomassa. Etsiessäni vastausta siihen, miksi niin monet kollegani ajattelevat ja puhuvat tunteistaan niin samalla tavalla kuin
minä itsekin, löysin viimein vastauksen. Englantilais-Australialainen tutkija ja kirjailija Sara Ahmed (2015) on tehnyt tieteellistä
tutkimusta tunteista, ja hänen tuloksensa on aivan hämmästyttävää, ja kaiken tähänastisen tiedon kumoavaa! Tunteet eivät ole
meidän sisällämme, tunteet eivät ole lähtöisin meistä. Tunteet
syntyvät meidän ja ympäröivän maailmamme rajapinnassa, ja
vasta yhteinen kielemme antaa meille välineet havaita ja ilmaista
niitä! Kuvittele, mitä tämä oikein merkitseekään!

Sinun tunteesi eivät ole sinun
Ymmärrän, olet juuri tällä hetkellä hieman hämmentynyt. Miten
niin muka tunteet eivät ole minun sisälläni? Nehän syntyvät kehoni vastauksina ympäröiviin ihmisiin, ympäristöön ja tapahtumiin. Ne ovat tahdosta riippumattomia fyysisiä rektioita! Näinhän psykologia meille on vuosikymmeniä opettanut!

Minä sanon pikemminkin, että psykologia on aivopessyt meitä!
Kuulin kuinka Ahmed (2015) kertoi tarinan, joka auttoi minua
ymmärtämään tätä dilemmaa paremmin: Kuvitellaan että lapsi
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näkee kaukana metsässä karhun, pelästyy ja juoksee karkuun.
Helppo selitys tälle on se, että karhu aiheuttaa lapsen sisällä
pelon tunteen, jonka johdosta lapsi juoksee pois. Mutta mistä
lapsi tietää, että karhu on pelottava? Onko karhussa lähtökohtaisesti jotain sellaista, jonka tähden karhua pitäisi pelätä? Ei
tietenkään! Kaukana metsän laidassa lönkyttelevä mesikämmen
ei itsessään ole pelkoa aiheuttava – se on vain pörröinen karhu.

Todennäköisempää on se, että lapsi on kuullut tarinoita pelottavista karhuista, jotka syövät luvatta metsään karanneita tuhmia pieniä ihmisenalkuja. Kun lapsi näkee karhun, syntyy ikään
kuin raja tai pinta, jossa kävelevään karhuun yhdistyy sekä kuullut tarinat, sekä tarinoiden synnyttämät tunteet ja fyysiset reaktiot. Karhu itsessään ei aiheuta pelkoa. Pelko ei myöskään synny
lapsen sisällä, vaan fyysinen reaktio tulee vasta karhun näkemisen, karhuksi tunnistamisen ja pelottavien tarinoiden yhdistymisen jälkeen.

Tätä rajapintaa, tätä monimutkaista tapahtumien sarjaa kutsutaan affektiksi (Ahmed, 2015; Vincent, 2004). Affekti-sana juontaa juurensa englannin kielen sanaan affect, jolla tarkoitetaan
jonkin asian vaikuttamista toiseen asiaan, tai jonkin tunteen herättämistä. Tarkka suomennos on vaikuttaa tai koskettaa. Mielestäni affektin käyttö emootion tai tunteen sijasta on nerokas
ajatus—sen avulla pystyy saavuttamaan niin paljon monimuotoisemman käsityksen siitä mitä tunteet ja emootiot ovat, ja
kuinka ne toimivat suhteessa ympäröivään maailmaan.
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Akateemiset affektit; kiertävät ja kaartavat tunteet
Voin vain kuvitella, mitä sinun mielessäsi tällä hetkellä liikkuu.
”Mitä ihmettä, miksi tällä on mitään väliä, eihän tämä liity nyt akateemiseen maailmaan tai akateemiseen työhön millään lailla! Miksi
minun pitäisi olla kiinnostunut tunteista paikassa, jonka pitäisi toimia
älyn ja rationaalisuuden periaatteiden mukaan!” Tuossa ajatuksessasi on vastaus siihen dilemmaan, joka minua niin pitkään
vaivasi! Miten on mahdollista, että paikassa, jonka pitäisi olla
rationaalinen ja kaikkea muuta kuin tunteellinen, ihmiset tuntevat niin kovin samalla tavalla?

Rationaalisuus, objektiivisuus, maltti, loogisuus ja rauhallisuus
ovat usein mainittuja hyveitä puhuttaessa akateemisesta ideaalista. Akateeminen maailma näyttäytyy ainakin kiiltokuvissa
rationaalisuuden ja kylmän objektiivisuuden linnakkeena, jossa
sellaiset tarpeettomuudet kuten ilo, suru, riemu, viha ja rakkaus
ovat vain ohimeneviä hairahduksia. Toisaalta akateemikon ideaali, ainakin neoliberaalissa maailmassa, rakentuu kunnianhimosta, ylpeydestä, itseriittoisuudesta, tehokkuudesta ja opportunismista (ks. Brunila & Rossi 2018; Valero, Jørgensen & Brunila
2019; Vincent 2004). Akateemikko, homo academicus (Bourdieu
1988), on tietysti fiktiivinen hahmo, mutta tuon hahmon varjoon
joudumme silti suhteuttamaan jatkuvasti itseämme ja omaa toimintaamme. Joko siihen pyrimme, tai pyristelemme siitä irti. Se
ei kuitenkaan jätä meitä rauhaan – on mahdotonta olla osa akatemiaa ottamatta kantaa.
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Akateemiset tunteet näkyvät korkeakoulututkimuksessa pääasiassa yksilöpsykologisesta näkökulmasta. Siinä tutkimuksen katse suuntautuu pääsääntöisesti korkeakouluopiskelijoihin, ja tunteita käytetään ennustajina korkeille arvosanoille ja niin kutsutulle ’hyvinvoinnille’, joka on redusoitu harmoniseksi olemassaoloksi oman itsekäsityksen ja suoriutumisen kanssa (ks. esim.
Asikainen, Hailikari, & Mattsson 2018). Kun puhutaan taas akatemiassa työskentelevistä, tunteet liitetään työssä jaksamisen ja
hyvinvoinnin kysymyksiin (Jokinen 2010; Julkunen 2008).

Tosiasiassa jokapäiväiset pienet epämukavuudet, suuret riemut,
painostavat ja kurkkua kuristavat ahdistukset, selkärankaa raastavat kiukut, naurut, kyyneleet ja surut ovat tässä työssä jatkuvasti läsnä. Ylpeys siitä, että on päässyt aamulla ylös sängystä,
riemu avatusta tietokoneesta ja pulppuava tyyneys hyvin onnistuneesta lauseesta tai kielikuvasta on minun arjessani sata kertaa
enemmän läsnä kuin suuret puheet, moraaliset pohdinnat tai
turhautuminen akatemian markkinoitumisesta.

Kuitenkin, vaikka nämä suuret puheet ja kaukaiset rakenteet
tuntuvat jokapäiväisessä elämässä etäisiltä, emme pääse niitä
pakoon. Ne vaikuttavat (affect, sanan kirjaimellisessa merkityksessä) siihen, millä tavalla käsitämme ja arvioimme omaa olemistamme ja työtämme. Meidän pitäisi olla jatkuvasti rationaalisia,
järkeviä, viisaita ja sopivasti tunteettomia tutkijoita, empaattisia
ja sopivalla tavalla vaativia opettajia, kannustavia kollegoita ja
riittävän kunnianhimoisia ja itsekkäitä (Brunila 2016; Jokinen
2010; Valero ym. 2019). Akatemia asettaa meidät välitilaan, jossa
meidän pitää samaan aikaan luovia taitavasti tunteiden keskellä
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ja samaan aikaan kieltää tunteet kokonaan (ks. Petersen 2008)!
Onko mikään ihme, että kun minä tai sinä epäonnistumme tässä
mahdottomassa tehtävässä, me lamaannumme, kyynistymme
tai syytämme itseämme.

Lamaannuksesta armoon, armosta kohti parempaa maailmaa
Rakas lukija, olen tässä kirjoituksessa opettanut sinulle tärkeimmän asian, mitä tulet koskaan akateemisessa maailmassa kuulemaan: Sinä et ole tuntemustesi kanssa yksin, ja se ei ole sinun
vikasi. Sinä reagoit luonnottomaan ja ristiriitaiseen ympäristöön
ja tulkitsen fyysisiä reaktioitasi niillä työkaluilla, joita ympäröivä
kulttuuri ja yhteisö sinulle mahdollistaa. Minä toistan vielä
kerran, tämä on tärkeää: Se. Ei. Ole. Sinun. Vikasi!

Tämä ei ole kehotus alkaa tehdä asioita huonosti, tai lupa alkaa
syyttää kaikkia muita sinun tilanteestasi ja tunteistasi. Tämä on
vain lupa antaa itsellesi anteeksi, lupa olla itsellesi armollinen.
Kun ymmärrät paremmin, miksi reagoit ja toimit niin kuin
toimit, voit myös antaa muille saman lahjan. Voit kertoa siitä,
kuinka affektien ymmärtäminen on antanut sinulle uutta voimaa
ja jaksamista. Jos todella koet, että tästä on ollut sinulle apua ja
näet ystäviesi, kollegoidesi tai vaikka opiskelijoidesi kamppailevan omien tuntemustensa kanssa, osta heille tämä kirjoitus
lahjaksi!

Ole maailmassa se muutos, jonka sinä toivoisit tarttuneen sinua
aikanaan kädestä kiinni!
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työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.
Petersen, E. B. (2008) Passionately Attached: Academic Subjecs
of Desire. Teoksessa: B. Davies (toim.) Judith Butler in Conversation. Analysing the Texts and Talk of Everyday Life. New York:
Routledge, 55-67.
Valero, P., Jørgensen, K. M. & Brunila, K. (2019) Affective
Subjectivation in the Precarious Neoliberal Academia. Teoksessa: D. Bottrell & C. Manathunga, C. (toim.) Resisting Neoliberalism in Higher Education Volume I. Cham: Springer International, 135–154.
Vincent, L. (2004) What’s love got to do with it? The effect of
affect in the academy. Politikon 31:1, 105–115.

80

Sairastaminen tutkimusmenetelmänä?
Tanja Ketola

Tuskin löydät menetelmäoppaista
ei kovin trendikästä
en suosittele minäkään
hinta on kova
mutta minkäs teet
jos niin käy
jälkeenpäin
voin vain miettiä ja lohduttautua
millaista tietoa olen saanut
mitä olen oppinut tutkimusaiheestani
ja itsestäni ihmisenä ja tutkijana
sairaudesta ja terveydestä,
heikkoudesta ja vahvuudesta
sekä sairaan ja terveen ihmisen paikasta tässä maailmassa
ja akatemiassa.

Esseeni käsittelee menetelmäkysymystä - miten tehdä tutkimusta. Pohdin, millaista tietoa tutkija voi kerryttää tutkimusaiheestaan sekä ylipäätään maailmasta ja ihmisyydestä harjoittamalla
jokseenkin epäkonventionaalista tutkimusmenetelmää eli sairastamista. Se on menetelmä, jota ei kai kukaan valitse tietoisesti,
mutta jo sairastuneelle se on yksi mahdollisuus. Omalla koh81

dallani ajattelen jälkiviisaan rakentavasti, nyt kun olen jo vahvasti toipumisen prosessissa, että ehkä en olekaan ”pelkästään
sairastanut”, vaan olen kokenut tolkuttoman pitkään kestäneen
ja syvällisen aineistonkeruuprosessin. Pohdin, mitä olen oppinut
täydentävistä hoidoista, sairaudesta ja terveydestä, yhteiskunnan arvomaailmasta, kehon ja mielen vastakkainasettelusta ja
sen purkamisesta kokemalla itse sairautta. Väitöskirjan tekoprosessin aikana olen läpikäynyt monenlaisia oireita, mielikuvia,
aistimuksia, kokemuksia ja muutoksia sekä traumoja kehossa ja
mielessä. Jäsentelen ja ihmettelen, millaista tietoa täydentävistä
hoidoista voi saada niihin osallistumalla ja mikä on tällaisen
tiedon paikka akateemisessa työssä.

Esseeni toinen teema on tutkijan identiteetti. Sairastaminen ja
osallistuminen täydentävien hoitojen maailmaan niin hoidettavana kuin hoitajana eivät voi olla vaikuttamatta akateemisen
tutkijan identiteettiin. Olen pohtinut seuraavan kaltaisia kysymyksiä: Mikä ihmisessä ja sitä kautta myös tutkijan identiteetissä
muuttuu, kun hän vierailee pitkän kaavan mukaan niin kutsutusti henkisessä maailmassa ja täydentävien hoitojen maailmassa? Millaisen paikan ”hörhötutkija” voi löytää akatemiassa - jos
löytää, ja mitä annettavaa hänellä on akateemiselle maailmalle?
Mitä ristiriitoja, haasteita ja mahdollisuuksia tähän asemaan ja
identiteettiin kuuluu? Ovatko akateeminen ja henkinen maailma
toisistaan erillisiä vai voivatko ne viihtyä samassa olohuoneessa? Millainen paikka sairastavalle ja traumaa läpikäyvälle työruumiille avautuu akatemiassa, yhteiskunnassa, ja miltä pitkäaikaisesti sairastavan paikka tuntuu? Onko akatemiassa tilaa ja
ymmärrystä sairaudelle, heikkoudelle ja haavoittuvuudelle vai
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onko parempi tehdä paluu vasta kyvykkäänä? Voisiko akateeminen tai mikä tahansa työyhteisö olla tässä suhteessa myös toisenlainen?

Väitöskirjan tekoa sairastaen: olenko tehnyt tutkimusta ja
olenko tutkija ollenkaan?
Aloittaessani väitöskirjan tekemistä olin kiinnostunut jollakin
hahmottumattomalla tapaa siitä, miten aistimme ympäristöämme, muita ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita aistiemme välityksellä,
kehollisesti ja kehoissamme. Minua kiehtoi mysteeri siitä, miten
kehomme tietää paljon asioita ennen kuin tietoinen mielemme
on vielä ehtinyt rekisteröidä mitään. Olin ihmetellyt esimerkiksi
sitä, miksi jotkut ihmiset aistivat toisen ihmisen kehon tuntemuksia tai tunnetiloja tai toisaalta erilaisten sosiaalisten tilanteiden tunnelmia herkemmin kuin toiset. Omien jooga- ja kehotietoisuusharjoitteiden myötä olin huomannut, miten kehojemme
aistimus- ja tuntemusjärjestelmät ovat harjoitettavissa ja potentiaalisesti muuntuvia esimerkiksi siltä osin, miten herkästi aistimme omia ja toisten ihmisten tuntemuksia. Vähitellen ja monen sattuman summana väitöskirjani aiheeksi muotoutui Täydentävien hoitojen kehoterapeuttien työ ja kehollinen herkkyys.

Enpä tiennyt väitöskirjataipaleen alkumatkalla, mitä olisi tiedossa ja millä tavalla jatkaisin tutkimustani. Olin ajatellut siinä mielessä perinteistä tutkimustapaa, jossa olisin tutkinut hoitajien
työtä tutkijan roolissa havainnoitsijana. Tutkijana minulta vedettiin kuitenkin matto jalkojen alta, menetin kontrollin valintojen
tekemiseen. Aloin itse oirehtia keuhkoillani jo väitöskirjatyöni
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alussa ja tätä jatkui vuosia. Sairastumiseni pakotti minut hakemaan apua täydentävistä hoidoista. Pääsinkin itse kehollisesti
aistimaan, mitä täydentävien hoitojen ytimestä löytyy, mitä niissä hoidetaan ja miltä ne tuntuvat kehossa. Vähitellen tuli sitten
muitakin todella hankalia ja kummallisia oireita ja jossain vaiheessa huomasin, että olin kokeillut jo kymmeniä erilaisia täydentäviä hoitoja ja itsekin käynyt kursseja esimerkiksi shiatsusta
ja äänihoitamisesta löytääkseni ratkaisua terveysongelmiini.
Olin toki rampannut lääkärissä ahkerasti jo useamman vuoden
ennen kuin olin todennut, että en tule saamaan apua länsimaisen
lääketieteen puolelta.
Outojen oireiden häpeä ja oudot helpotuksen keinot
Väitöskirjatutkimuksen teon kannalta oli erittäin ahdistavaa, että
menetin siinä määrin toimintakykyäni, etten pystynyt osallistumaan akateemiseen työhön monessakaan mielessä. Meni pitkän
aikaa, etten pystynyt lukemaan akateemisia tekstejä enkä tuottamaan sellaisia. En myöskään kyennyt osallistumaan akateemisiin keskusteluihin, seminaareihin, luentoihin tai konferensseihin. Olin suurimman osan ajasta niin kipeä ja väsynyt, että
minun tarvitsi jatkuvasti levätä, hoitaa tai hoidattaa itseäni.
Pahimmillaan en pysynyt päivässä hereillä kuin pari tuntia.

Olin myös sosiaalisesti haastavalla tavalla sairas. En voinut kertoa oireista ja hoitokeinoista edes kaikille ystävilleni, saati sitten
tuntemattomille, koska suurin osa ihmisistä ei ymmärtänyt ollenkaan sitä, mitä elin läpi. En myöskään itse ymmärtänyt omaa
tilannettani. Jouduin jatkuvasti tasapainottelemaan sen suhteen,
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mitä kerron kenellekin omista tiloistani. Minulla oli suurimman
osan ajasta sosiaalisesti niin outoja oireita ja toisaalta ratkaisuja
oireiden helpottamiseen, että niitä ei yksinkertaisesti voinut harjoittaa julkisilla paikoilla tai ainakaan työpaikalla.

Vai mitä mieltä olette esimerkiksi siitä, että ihminen joutuu
puuskuttamaan tulikuumaa ilmaa ulos raivokkaasti ja huutamaan kurkku suorana tuntikaupalla? Jos en tehnyt tätä, väsymykseni oli infernaalinen ja kaula ja niska tolkuttoman kipeä ja
turvonnut. Minulla oli myös tarve jatkuvasti painella, hieroa ja
käsitellä itsestäni eri pisteitä helpottaakseni oireita. Välillä
kaulani turposi ja olin tukehtua liman nousuun. Jos en ollut väsynyt sänkypotilas, pystyin olemaan vain vähän aikaa sosiaalisissa
tilanteissa, sillä elimistöni tarvitsi ikään kuin jatkuvaa hoitoa ja
puhdistustyötä, mikä vaati outoja ääniä, kehon liikkeitä, asentoja
sekä myös näkyvällä tavalla normaalista poikkeavaa vuorovaikutusta muiden kanssa.

Pitkän aikaa tarvitsin esimerkiksi kumppanini jatkuvaa apua
siten, että hän joutui viuhtomaan ympärilläni, ikään kuin tekemään energeettistä hoitotyötä olotilani helpottamiseksi. Pyysinkin kumppaniani usein viuhtomaan tai huitomaan oloni helpottamiseksi. Välillämme oli sanaton yhteys ja usein hän teki sen
automaattisesti, kun hän huomasi minun väsähtäneen. Jos esimerkiksi kävelimme, jalkani saattoivat tulla niin raskaiksi, etten
pystynyt liikuttamaan niitä. Kumppanini viuhdottua, pystyin
yleensä liikkumaan, ainakin jonkin aikaa. Välillä hän paineli niskaani, kun se oli tulikuuma ja olin tukehtumaisillani limannousuun, ja oireet mystisesti helpottivat. Kuulostaa varmasti eri85

koiselta ihmisestä, joka ei tunne energeettistä kehotyöskentelyä
tai aisti toisten ihmisten energioita. Kuitenkin tässä ollaan energeettisen hoitotyön ytimessä. Hoitaja auttaa hoidettavaa raskaiden energioiden käsittelemisessä. Parisuhteen ollessa kyseessä
luonnollisesti suuri rakkaus toista kohtaan ja halu auttaa toinen
pois kärsimyksestä on olennaista.

Miten hoitaminen sitten käytännössä tapahtuu, riippuu hoitajasta ja hoidettavasta. Olennaisia ovat kuitenkin välittäminen ja
kyky nähdä tai tuntea toisen kehon ja mielen ongelma ja pystyä
muuttamaan hänen tilaansa. Ongelmana asiasta julkisesti puhumisessa on se, että tällainen hoitotyö vaikuttaa ”huuhaalta”
niille ihmisille, jotka eivät itse aisti tai tunne ja ovat kenties myös
analyyttisellä tasolla sulkeneet tietoisuudestaan kehollisuuden
energeettisen ulottuvuuden. Haasteena ei toki ole pelkästään asiasta puhuminen vaan se, että esimerkiksi tällaisia viuhtomishoitotoimenpiteitä on hankala harrastaa avoimesti julkisessa tilassa. Jossain vaiheessa onneksi itsekin pystyin nauramaan ja
naureskelimme yhdessä kumppanini kanssa tilanteelle ja sille,
kuinka hullu maailma onkaan. Kuinka nurinkurista se onkaan,
että niitä pidetään outoina, hihhuleina tai sinisilmäisinä, jotka
aistivat enemmän.

Jotenkin mystisellä tavalla tilani oli sellainen, että kehoni ikään
kuin keräsi jotakin raskasta itseensä sekä tuntemuksena että fyysisesti. Normaali myrkynpoistojärjestelmä oli tukkiintunut systeemissäni. En usein saanut itseäni pystyasentoon ilman kumppanini apua. Fyysisellä tasolla kehooni kasaantuva raskas energia ilmeni paitsi väsymyksenä, myös siten, että turposin koko
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ajan, huolimatta siitä, mitä söin. Myös raajani muuttuivat hyvin
raskaiksi siten, että niitä oli mahdotonta liikuttaa. Lääkärit, kuten muutkin ihmiset, ehdottivat liikuntaa avuksi oireisiini ja nesteiden kertymiseen. Vaikutti siltä, että yleisesti ihmisten oli vaikea ymmärtää, miten liikunta ei joka tilassa olekaan lääke vaan
saattaa myös pahentaa oireita. Elin siis hyvin avuttomassa ja
riippuvaisessa tilassa pitkän aikaa ja oikeastaan vasta nyt pystyn
puhumaan asiasta ääneen, kun tilani on siinä määrin normalisoitumassa, että pystyn selviytymään jälleen itsenäisesti monesta normaaliin arkeen kuuluvasta asiasta.

Olin siis hyvin sairas, vaikka lääkärit eivät minusta vikaa diagnoosin muodossa löytänetkään. Tiedostin myös olevani jonkinlaisessa kehollisessa metamorfoosissa, kehoni muutostilassa,
jolle en voinut muuta kuin antautua - sopeutua aina kehoni uuteen oirehtimisen muotoon tai ikään kuin seuraavaan vaiheeseen. Eikä minulla ollut mitään tietoa siitä, kuinka kauan tätä jatkuisi. Pelkäsin usein sitä, ettei prosessi koskaan loppuisi tai hiljentyisi. Oirehtiminen oli välillä niin rajua, että sen työstäminen
kulutti voimavarani äärirajoilleen päivittäin. Jokainen vaihe oirehtimisessani oli aina myös ikään kuin kokeellinen tutkimusmatka ihmisyyden ja täydentävien hoitojen eri ulottuvuuksiin.
Sain tuta nahoissani, mitä se merkitsee, kun ihmisessä on käynnistynyt ”sipulin kerrosten kuorimisen prosessi”, kehomuistin
purkautuminen. Omalla kohdallani se tapahtui luultavasti huomattavasti nopeammin ja hallitsemattomammin kuin yleensä.
Kehossani avautui niin paljon kerroksia ja niin nopeasti, ettei
kehoni ja tietoisuuteni pysynyt mukana.
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Podin pitkään syyllisyyttä ja häpeää työkyvyttömyydestäni ja
muutenkin kyvyttömyydestäni osallistua normaaliin elämään ja
saada aikaiseksi asioita. Häpeää tuotti myös se, etten saanut
pysäytettyä sairastamistani. Olin kuitenkin koko elämäni ollut
tietyllä tapaa hyvin keho- ja tunnetietoinen eli periaatteessa olin
tuntenut hyvinkin tarkasti, mitä minussa on meneillään, ja toiminut sen mukaisesti, jotta hyvinvointini palautuisi. Silti olin
”antanut” peloille ja sairaudelle niin paljon tilaa, että ne olivat
ottaneet minusta vallan. Jossain vaiheessa kuitenkin irrottauduin itseni syyllistämisestä ja mietin myös laajemmin yhteiskunnallisesti, miksi sairastaminen tuottaa niin suurta häpeää.
Sairastaminen tekemisenä

Yksi syy häpeän tunteisiin, veronmaksajaposition ja siihen liittyvän kunnon kansalaisen aseman menettämisen lisäksi, lienee
se, että sairastaminen mielletään yleensä ei-tekemisenä, ei-toimijuutena ja kyvyttömyytenä toimia. Sitä se voi teettääkin, ihminen voi esimerkiksi menettää osin tai kokonaan työ- tai toimintakykynsä sairastumisen takia. Jos kuitenkin tarkastelemme käytäntöteorioista inspiroituneena sairastuneen arkirutiineja, niin
sairastuminen merkitsee usein myös erilaista ja uudenlaista toimintaa.

Kerran, kun olin asunut jonkun aikaa miesystäväni luona maaseudulla, eräs ystäväni kysyi minulta, että miten olen saanut aikani kulumaan siellä, mitä minä oikein teen. Vastasin, että sairastan ja yritän luonnollisesti parantua ja hoitaa itseäni. Ei minulla ole ajankäytön ongelmia, kun yritän tulla toimeen oireiden
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kanssa tai keksiä uusia itsehoidon muotoja tai hoidattaa itseäni.
Tämä taisi kuulostaa mystiseltä vastaukselta hyvin puuhakkaalle ja näkyvällä tavalla aikaansaavalle ystävälleni. Sairastamista
ei yleensä arkiymmärryksessä mielletä tekemisenä ja pitkäaikainen vuosia kestävä sairastaminen voi olla vaikeasti ymmärrettävissä etenkin silloin, kun virallista sairauden diagnoosia ei
ole määritelty.

Millaista toimintaa sairastaminen sitten on? Tämä tietysti riippuu paljon sairauden luonteesta. Sairastuneen arkinen toiminta
tapahtuu ensinnäkin yleensä enemmän muualla kuin työpaikalla - kotona, hoitolaitoksissa tai muissa tiloissa kuten kuntoutusja hoitoryhmissä. Tämä huomio herättää kysymyksen siitä, millaista toimintaa ja käyttäytymistä meiltä odotetaan julkisessa tai
yksityisessä tilassa. Sairauteen voi kuulua esimerkiksi lisääntynyt unentarve tai itkuisuus, mutta harvoin näemme esimerkiksi
asiakaspalvelutehtävissä nukkuvia tai itkeviä asiakaspalvelijoita. Kuitenkin asiakaspalvelijoiden sisäinen tila saattaa olla nukkuva tai itkevä, mutta he asettavat kiltisti kasvoilleen työmaskin
ja kenties heiltä odotetun hymyn todellisten tuntemusten päälle.
Työkykyisyydeksi määrittyy tietyllä ”terveellä” tavalla käyttäytyvä työruumis ja ”sairaat” ruumiit pysyvät poissa työpaikoilta.
Omalla kohdallani haasteena oli, että niin kutsuttujen tavallisten
sairausoireiden kuten yskimisen ja vatsaongelmien lisäksi minulla oli lukuisia outoja oireita sekä niiden helpotuskeinoja. Niiden näyttäminen julkisessa tilassa, saati työpaikalla, tuntui mahdottomalta.
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Outojen oireiden sietämisen lisäksi pitkäaikaissairastaminen on
usein myös kovaa työtä ja rutiinien sietämistä. Olen keittänyt
lukemattomia kuppeja teetä, höyryhengittänyt, käyttänyt suolapiippua ja sarvikuonoa, käynyt lymfahoidoissa, hieronut imukupeilla rintakehää, hengittänyt astmapiippua, syönyt lääkkeitä
ja yrttejä. Tunnetasolla pitkäaikaissairastaminen ja tervehtymisen tavoittelu on ollut myös epätietoisuuden kestämistä, uskomista tulevaisuuteen jatkuvista takapakeista huolimatta sekä toimintakyvyn menettämisen, avuttomuuden ja toisista riippuvaisuuden tunteiden sietämistä. Fyysisellä tasolla pitkäaikaissairastaminen voi olla äärimmäisen pelottavien ja tuskallisten oireiden sietämistä. Olen myös vastaanottanut lukuisia hoitoja ja
käsitellyt ja kestänyt niiden jälkireaktioita. Lähimmäiseni ovat
hoitaneet minua painelemalla akupisteitä ja hakkaamalla selkääni saadakseen limaa pois. Kuulostaako melko pitkäveteiseltä?
Kyllä. Samalla tavoin kuin työnteko myös pitkäaikaissairastaminen muotoutuu toistuviksi rutiineiksi. Sairastaminen varsinkin silloin, kun se kestää kuukausia tai vuosia, käy työstä.
Sairastaminen kehon energeettiseen perustastaan kohdistuvana oppimisena

Olin koko ajan tietoinen myös siitä, että kyseessä ei ole ollut
”pelkästään” sairastaminen vaan jonkinlainen kokonaisvaltainen metamorfoosi ja kenties asteittainen kasvuni potilaasta täydentävien hoitojen hoitajaksi. Oirehtimiseni vei minua vähitellen
myös kohti toisenlaista ymmärrystä ihmisen kehosta ja mielestä
sekä täydentävien hoitojen ulottuvuuksista. Samaan aikaan kun
sairastin ja oirehdin, havainnoin kehoni muutoksia ja tein oi90

valluksia. Jo ennen sairastumistani olin harjoittanut erilaisia kehotietoisuuteen liittyviä harjoitteita kuten jooga- ja chakra-harjoitteita sekä kiinalaista seisontameditaatiota. Jossain vaiheessa
sairastamistani aloin tuntea esimerkiksi käsissäni lisääntyvää
lämpöä ja tarkentunutta tuntumaa sekä omaan kehoon että
toisten kehoihin.

Omakohtaisesti suurin asia, mitä olen sairastaessani ja täydentäviin hoitoihin perehtyessäni oppinut, on se, että moni sellainen asia on todellista, mitä en ennen sairastamiskokemuksiani
tiennyt olevan olemassa. Minulla oli itsellänikin niin sanotusti
normaalina pidetty skeptinen asenne esimerkiksi energioista,
chakroista tai entisistä elämistä puhuttaessa, kun lähdin tutkimaan vaihtoehtohoitoja ja henkisen maailman ilmiöitä. Tässä
tullaankin sairastumiseeni myös ”lahjana” ja tutkimusmenetelmänä, joka voi auttaa huomaamaan erityisiä asioita. Kun oireeni
olivat niin vahvoja, selkeitä ja kauan kestäviä, koin myös hyvin
selkeinä ja vahvoina sekä hoitovaikutukset että kehoni muutokset. Kun olin niin sairas, että analyyttinen mieleni ei hallinnut olemassaoloni ja kehoni oli kärsimyksestä väsynyt, olin
hyvin avoin ottamaan vastaan apua. Kun tutkin kehoni aistimisen kautta asioita, pystyin oppimaan hyvin eri tavalla kuin akateemisessa työssä yleensä ”opitaan”. Akateemiseen perinteeseen kuuluvien lukemisen, jonkin ilmiön visuaalisen tarkkailun
ja käsitteellisen ajattelun sijasta harjoitin kehollista oppimista.

Esimerkiksi kun keuhkoni oirehtivat yskimällä, tukkoisuudella
ja itkuisuudella, aloin tuntea myös tarkasti keuhkojen meridiaanipisteitä käsissäni. Hyvinä hetkinäni pystyin hoitamaan
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myös muita ihmisiä, sillä intuitioni ja käsieni hoitava voima oli
sairastamisen eri vaiheiden ja tunnetyön myötä vahvistunut ja
käteni toimivat ikään kuin automaattisesti mennen ”oikeisiin
paikkoihin” tuoden helpotusta näille muille. Haasteena oli kuitenkin se, että sairaana omat energiat eivät riittäneet toisten hoitamiseen. Rajani ikään kuin vuotivat ja väsähdin hetkessä itse,
vaikka hoidettavani virkistyi. Olin kuitenkin sairastaessani kokeillut muiden hoitamista sen verran, että tiesin, että kyseessä ei
ollut pelkästään ”oma sairastamiseni”.

Tämän takia puhun tässä esseessä energeettisestä sairastamisesta, koska kyseessä ei perinteisessä mielessä ole ollut elimellinen
sairastaminen. Sairastaminen mahdollisti sen, että tunsin kehossani esimerkiksi energiahoitojen perusasioiden kuten chakrojen
ja meridiaanien olemassaolon ja ominaisuuksia. Oireeni olivat
selkeitä ja pitkäaikaisia ja energiakehon hoitaminen esimerkiksi
painelemalla helpotti niitä. Minulla oli aikaa ”tutkia” esimerkiksi
keuhkojen hoitamista painelemalla tiettyjä pisteitä kehosta ja
aloin tuntea mielenkiintoisia yhteyksiä eri ruumiinosien tuntemusten ja oireiden välillä. Esimerkiksi saatoin hoitaa niskakipuani painelemalla varpaiden juuria ja vatsakipuani hieromalla
reisien päältä. Jossain vaiheessa aloin myös nähdä enemmän asioita - näin unia ja sain oivalluksia siitä, mihin oireet voivat liittyä.
Koska sairastamiseni kesti vuosia, minulla oli aikaa paitsi itsehoidollisiin oivalluksiin, myös lukuisiin täydentävien hoitojen
kokeiluihin ja niistä seuraavien reaktioiden tarkkailemiseen.
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”Oudot” oireet ja täydentävien hoitojen lähestymistapa
En pysty kävelemään
niveleni ovat tulikuumat ja ratisevat
jos yritän kävellä, niskani turpoaa
vatsa ja kaula paisuvat ja pelkään tukehtuvani
kasvoilleni on noussut paiseita
ja minua alkaa oksettaa
hengitysilmani on tulikuumaa
ja tuntuu kuin kaikki luuni ja niveleni
olisivat tulehtuneet
kudokseni turvonneet raivosta
minulla on tarve huutaa
ja kun huudan kuin raivokas eläin
oloni kevenee hetkeksi
jos en huuda
olen niin väsynyt etten pysty kuin nukkumaan
ja toivomaan ettei tuska kestäisi enää kauan.
Diagnoosikeskeisestä

ajattelusta

kehollisuuden

”energeettiseen”

ymmärrykseen
Voitte vain kuvitella, mikä vastaanotto on, jos menet lääkärin
vastaanotolle ja kuvailet yllä kuvattuja oireita. Lääkäri joko yrittää löytää elimellistä, fysiologista selitystä tai toisaalta miettii hiljaa mielessään, mihin psykiatriselle osastolle hän potilaansa lähettäisi. Lääkäri on koulutettu tunnistamaan potilaansa oireet ja
sijoittamaan ne jo ennalta määriteltyihin diagnoosiluokituksiin
sekä määräämään kyseiseen diagnoosiin sopivan hoitomuodon.
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Länsimainen koululääketiede on hyvin diagnoosikeskeinen. Potilaan kannalta tämä voi olla suuri ongelma, sillä hän voi olla
hyvinkin sairas, mutta ei välttämättä saa apua. Häntä saatetaan
pitää luulosairaana, koska hän ei oirehdi niin sanotusti sopivalla
eli diagnoosiluokitusten määrittämällä tavalla. Pieni osa lääkäreistä kuuntelee myös potilaan ”oudompia” oireita, mutta sekään ei välttämättä auta, sillä virallisen järjestelmän tahot kuten
KELA vaativat diagnoosia. Pitkäaikaissairaana myös sosiaalipoliittinen status on ongelmallinen, koska ilman virallista diagnoosia ei voi hakea kuntoutusta eikä pitkäaikaista sairauslomaa. Saattaa joutua roikkumaan sairaana pitkäaikaistyöttömänä, vaikka oikeasti ei ole työkykyinen. Täydentävien hoitojen
kokeileminen on taas kallista eikä monella pitkään työelämästä
poissa olevalla ole siihen varaa.

Monessa täydentävässä hoidon muodossa lähestymistapa on
kuitenkin vähemmän diagnoosikeskeinen. Lähtökohtaisesti ei
yritetä määrittää, mihin olemassa olevaan diagnoosimääritelmään tai kategoriaan potilaan oireet sopivat. Tästä seuraa se, että
potilaan oireita kuunnellaan enemmän sellaisina kuin ne ilmenevät ja sitten lähdetään hoitamaan niitä. Potilaan kannalta tämä
voi merkitä esimerkiksi sitä, että hän ei tule leimatuksi tiettyyn
sairausluokitukseen vaan voi ajatella, että hänen kehossaan on
epätasapainotila, jota pyritään hoitamaan. Potilaan itsetunnon ja
paranemisen kannalta tämä voi olla voimauttavampi näkökulma
kuin sairauskategoriaan identifioituminen. Täydentävissä hoidoissa ajatellaan, että ihmisen fyysisessä tai tunnekehossa on
ikään kuin tukoksia, jotka aiheuttavat sairautta tai oireita.
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Esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen vastaanotolla yllä kuvatut
oireet tunnistettaisiin ainakin ”kuumuusoireiksi”. Akupunktioneulat ja mahdollisesti kuppauskupit tai moksausvälineet aseteltaisiin siten, että kuumuus pääsisi poistumaan ihmisen kehosta.
Kuumuuden ajateltaisiin kytkeytyvän sisäelimistä maksan tehtäviin ja tunteena vihaan. Rosen-terapiassa kyseisistä oireista kärsivän potilaan hoitamista saatettaisiin lähestyä siten, että terapeutti pyrkisi kosketuksen avulla purkamaan potilaan tunnelukkoja, vapauttaakseen kehoa ja mieltä vaivaavan jääneen tunteen.

Huolimatta siitä, millainen täydentävä hoitomuoto on kyseessä,
olkoon se kiinalainen lääketiede, erilaiset joogamuodot, shiatsu,
reiki, shindo, energiahoito, äänihoito ja kosketushoidot, kaikkia
niitä yhdistää eroista huolimatta tietynlainen maailman- ja ihmisyyden kuva sekä näkemys terveydestä ja sairaudesta. Yksi tapa,
millä minä ja monet muut jäsentävät asiaa, on energeettinen. Kaikissa näissä hoitomuodoissa ajatellaan kehon olevan energeettinen kokonaisuus ja kyse on kehon energeettisestä hoitamisesta, vaikka kaikkia niitä ei energiahoidoiksi suoranaisesti kutsuttaisikaan.

Yksinkertaistetun rautalankamallin avulla ilmaistuna täydentävissä hoidoissa ajatellaan energiakehon tukosten aiheuttavan
sairautta ja vapaasti virtaavan energian merkitsevän terveyttä,
hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. ”Tukos” puolestaan voidaan
mieltää monella tavalla negatiivisena energiana - fyysisesti, psykologisesti, henkisesti tai sielullisesti. Kyseessä on ihmisen elinvoimaisuuden hoitaminen. Energian käsitteen määrittäminen on
sitten jotakin, minkä käsittelyn jätän väitöskirjaani.
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Toinen asia, mikä yhdistää erilaisia täydentävien hoitojen muotoja on jollakin tapaa kehon ja mielen vastakkainasettelun kyseenalaistava ja sen sijaan niitä yhdistävä ajattelu. Konkreettisimmillaan esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä kehon ja mielen yhtenäisyydessä on kyse siitä, että sisäelimillä ajatellaan olevan paitsi fysiologisia myös henkisiä tehtäviä. Keuhkot esimerkiksi ovat keskeisiä surun ja menneisyyden käsittelyssä ja hengittämiseen ajatellaan kiteytyvän eksistentiaalinen suhde itsemme ja maailman välillä. Myös jako mielenterveyden ja somaattisiin sairauksiin kyseenalaistuu selvemmin täydentävissä hoidoissa. Yhtäältä esimerkiksi masennusta tai ahdistusta saatetaan lähestyä melko ”fyysisenkin” hoitamisen avulla kuten selkärangan nikamien lukkoja avaamalla. Toisaalta elimellisenkin
sairauden voidaan ajatella johtuvan pitkäaikaisesta tunnetilasta. Tästä näkökulmasta voidaan ajatella, että yhtä hyvin sydänsairaudesta kärsivä saattaa kärsiä myös mielenterveyden ongelmasta kuten pitkään kestäneestä ylisuorittamisesta kuin ilmeisemmin tunnetasolla niin sanotusti psyykkisesti oirehtiva ihminen.

Täydentävissä hoidoissa potilas usein saakin niin kutsuttuja
puhdistumisreaktioita. Jokin tunnetila saattaa nousta pintaan tai
voi tapahtua fyysistä puhdistumista kuten limannousua tai
lisääntyvää ulostamista. Reaktiot saattavat tulla jo hoidon aikana
tai sen jälkeen. Täten oiretta ei pyritä ”taltuttamaan” lääkkeellä
vaan ikään kuin saamaan taudinaiheuttajat eli tukokset pois kehosta.
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Esimerkiksi keuhkoihin liittyvät hoitomenetelmät olivat ne
sitten akupunktiota, energiahoitoa tai äänellä tehtäviä mantroja
saivat usein pintaan surua ja itkua sekä lukuisia muistoja menetyksistä ja surullisista asioita. Jossakin vaiheessa sairasteluani
itkin ja kirnusin limaa keuhkoistani päivätolkulla ja tiedostin
koko ajan, ettei tämä oirehdinta millään tavalla liittynyt tähän
päivään. Pääsin vähitellen kiinni moniin oman elämäni varhaisten vaiheiden suruihin. Jossakin vaiheessa koin myös sitä
”mystisempää osastoa” eli ylisukupolvisia tunnesiirtymiä. Tällaiset kokemukset ovat varmasti hyvin tuttuja kenelle tahansa
täydentävissä hoidoissa käyneille sekä muuten kehotietoisuusharjoitteita harrastaville. Mielenkiintoista on se, kuinka vähän
näistä kokemuksista puhutaan julkisesti.

”Vaihtoehtohoitoporukka”, olivatpa he hoitajia tai asiakkaita,
elävät ikään kuin maanalaisessa rinnakkaistodellisuudessa. Siellä näistä asioista puhutaan vapaasti, kun taas niin sanotusti normaalielämässä saatetaan vaieta. Tosin jotkut ovat valinneet puhua avoimesti näistä asioista huolimatta siitä, missä piireissä he
sattuvat olemaan. Puhumisen ja vaikenemisen säätely kertoo
kuitenkin paljon yhteiskunnallisesta ja myös tiedemaailman
tavasta arvottaa sitä, mitä pidetään tietona, tosiasiana, osaamisena ja taitona ja täten arvokkaana tai ei arvokkaana. Edelleenkin, silmin nähtävät ja mitattavat asiat määrittyvät todemmaksi
kuin muutoin aistittavat.
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Hoitajan taidot ja hoidollisen kohtaamisen edellytykset
Kokeillessani monenlaisia hoitomuotoja tulin myös vähitellen
hahmottaneeksi, millaisia työvälineitä ja taitoja täydentävien
hoitojen tekijöillä oli ja mikä oli heidän toiminnassaan se keskeisin asia. Hoitajien ammattitaidon ytimessä on kehollinen aistiminen ja asiakkaan kohtaaminen myös esiverbaalisella tasolla. Minulla oli esimerkiksi mielenkiintoinen ensikohtaaminen erään
Rosen-terapeutin kanssa. Hänen vatsansa alkoi kurnia ja pomppia tervehtiessämme jo ennen kuin olimme vaihtaneet sanaakaan. Kun istuuduimme alas, hymyilimme toisillemme ja hän
kysyi: ”oliko Sinulla jotakin ongelmia vatsan kanssa?” Kyseisen
hoitajan tärkein työväline, hänen oma kehonsa, peilasi välittömästi jotakin minun kehoni haastetta. Hänessä minusta peilautuvat tuntemukset ohjasivat hänen intuitiivista tapaansa hoitaa minua.

Hoitajien kehollinen herkkyys on hyvin monenlaista. Joku näkee
värejä ja joku metaforia, kuvia tai ylisukupolvisten tai entisten
elämien kuvia. Jollakin on parantavat kädet, jotka hoitavat
kehosta intuitiivisesti sitä kohtaa, mikä kaipaa hoitoa. Yhteistä
näissä kaikissa kehoterapeuttisissa hoidoissa on kuitenkin se,
että hoitajilla on kyky saada kontakti hoidettavaansa. Mielestäni
tämä on erittäin kiinnostavaa myös sen kysymyksen kannalta,
mitä pidämme ylipäätään tietona ja tutkimisen arvoisena asiana.
Miten tutkia näkymätöntä?
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Heikkouden, avuttomuuden ja sosiaalisen tarvitsevuuden
tabu
Sairastaessani ja yrityksissäni löytää apua täydentävistä hoidoista, tulin kokeneeksi myös, miltä avuttomuus ja tarvitsevuus
tuntuvat ja miten heikkouteen ja omituisiin oireisiin suhtaudutaan. Vaikka täydentävien hoitojen maailmassa suhtauduttiin
avoimemmin moninaisiin kehollisiin ”outoihin oireisiin” kuin
muualla, myös täydentävien hoitojen maailmassa kohtasin paljon omavoimaisuuden ihannointia. Valitettavasti yksityiselämässäni koin myös hylkäämisiä kertoessani tilastani rehellisesti.
Näiden hylkäämiskokemusten jälkeen oli entistä hankalampaa
ratkaista, kenelle uskallan puhua tilastani. Avuttomuuden kohtaaminen varmaankin pelottaa ihmisiä, jotka eivät ole käsitelleet
omaa haavoittuvuuttaan. ”Menestyjäpersoonia” määrittävä positiivisuuden vaatimus on viety liian pitkälle. Missä vaiheessa
elämän haasteista kärsivän kaverin hylkäämisestä on tullut positiivisuutta?

Eräässä hoitoryhmän tapaamisessa yksi osallistujista avautui
narsistiäidin jättämästä tyhjyyden tunteesta sekä vihan ja katkeruuden tunteista äitiään kohtaan. Hyvin äkkiä tällainen purkaus tuli ryhmässä ”korjattua” ja joku alkoi selittää, kuinka valo,
ilo ja anteeksianto ovat ratkaisuja asiaan. Alettiin selittää, miten
tämä tunteiden tasapaino oli jo saavutettu suhteessa omaan äitiin. Tässä vaiheessa itselläni todella nousivat karvat pystyyn.
Ihminen, joka on kokenut vanhempansa tunnekylmyyttä ja tiedostaa sen, ei ikinä menisi kieltämään toisen tuskan tunnetta.
Onhan selvää, että paranemisen kannalta vihan ja katkeruuden
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tunteista tulee päästää irti, mutta on myös selvää, että on paljon
ihmisiä, jotka eivät edes tunnista ja myönnä kokevansa katkeruuden ja vihan tunteita. Niin täydentävien hoitojen maailmassa kuin muutenkin yhteiskunnassamme negatiivisina koettujen tunteiden peittely on kuitenkin enemmän kuin tavallista ja
positiivisuuden ja dynaamisuuden performanssi vähintäänkin
suotavaa. Kehon oireilu tuo kuitenkin esiin usein nimenomaan
tiedostamattomaan ja syvälle kehon muistiin painautuneita asioita ja tässä mielessä kehoterapiat ovat erittäin mielenkiintoinen
kehon ja mielen tutkimuksen kenttä.

Kokemukseni ovat panneet minut ajattelemaan niitä vakavia
seurauksia, joita voivat tuottaa hoitomaailman, niin virallisten
kun täydentävien hoitojen, kyvyttömyys ymmärtää traumoihin
kuuluvien selviytymistunteiden mekanismeja sekä tuen ja sosiaalisten peilien tarpeita. Toki on paljon asioita, mitkä pitää yksilön itse ratkaista, mutta mikäli ihmisen selviytymisvaistot tai
primääripelot provosoituvat hoitotilanteissa, niiden kanssa ei
pitäisi jäädä yksin, ilman turvallista ja empaattista toista. Suoranainen sylin tarve on valtava, kun oireet ovat pelottavia ja kestävät pitkään. On suorastaan vaarallista, jos ihmisen tiedostamattoman tuskalliset muistot lähtevät aukeamaan ilman ymmärrystä ja läsnä olevaa tukea.

Oma oireiluni oli hyvin monimuotoista ja vaikeasti määriteltävää, mutta jossain vaiheessa ymmärsin, että kärsin vaikeasta
kehollisesta traumasta. Se, että minun esimerkiksi yli vuoden
ajan piti huutaa lähes päivittäin, oli monella tapaa sietämätöntä.
Tiesin, että kyseessä oli jokin kehoni muistista purkautuva hätä100

reaktio, mutta en itse eikä kukaan mukaan kyennyt saamaan tätä
hätänappia pois päältä. Kärsin myös fyysisesti järkyttävän voimakkaista ja pelottavista oireista. Pelkäsin, että en selviydy tästä.
Olin täysin uupunut. Onneksi vierelläni oli tässä vaiheessa
kumppani, joka näki ja hyväksyi oireeni, vaikkei pystynytkään
niitä poistamaan.

Elämä oli äärimmäisen raskasta, koska jouduin niin pitkäksi
aikaa pois normaalista sosiaalisesta elämästä. Apu löytyi kuitenkin lopuksi hyvinkin yllättävästä suunnasta eräältä kehoterapeutilta ja kansanparantajalta keskeltä metsää. Olin jo käynyt lukuisissa hoidoissa ja saanut hetkellistä lievitystä tilaani. Kuitenkaan kukaan hoitaja ei ollut pystynyt auttamaan pahimpien oireideni kanssa. Yhdessä tämän hoitajan kanssa saimme huudon
vähitellen hiljenemään kehossani. Mitä kaikkea hän näki ja kokikaan minua hoitaessaan, on suuri kun kysymys, kun kyseessä oli
myös entisten elämien näkijä. Joka tapauksessa hän sai vähitellen sammutettua huutoreaktioni. Viimeistään tässä vaiheessa oli
pakko mykistyä henkimaailman edessä ja toipuminen pääsi alkamaan. Tämä tapahtui vasta tänä keväänä oltuani sairaana jo
useamman vuoden. Sittemmin kesän ja kevään aikana ymmärrykseni sairastamiseni syistä ja juurista on lisääntynyt ja olen
ymmärtänyt myös lisää siitä, miksi esimerkiksi keuhkojeni tilan
paraneminen on kestänyt vuosia. Kehomuistini purkautuessa
keuhkoihini oli kerääntynyt monia ylisukupolvisia suruja, jotka
eivät mitenkään selittyneet pelkästään tämän elämän kokemuksilla. Ongelmana on se, jos tällaiset ylisukupolviset kokemukset muuttuvat sairauksiksi kehossa ja tulehduttavat
esimerkiksi sisäelimiä. Näin ei tapahtuisi, mikäli ihminen itse
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näkisi tai ymmärtäisi, mihin fyysiset reaktiot liittyvät tai joku
hoitaja auttaisi näkemään. Itselläni intuitio ja näkökyky on alkanut toimia vasta nyt, kun fyysiset oireet ovat lieventyneet.

Haluan kertoa tämän julkisesti myös sen takia, että energeettiset
hoidot ja harjoitteet ovat voimakkaita ja voivat olla myös vaarallisia. Lähellekään kaikki hoitajat eivät välttämättä näe suurimpia ongelmia, jotta niitä voitaisiin parantaa. Positiivisuushehkutus on valtaisa myös henkisten hoitojen maailmassa. Kehomuistin historia ulottuu pidemmälle kuin mitä esimerkiksi valtavirtaa edustavassa psykologiassa ajatellaan. Koen tärkeäksi puhua asiasta kuitenkin myös sen takia, että joku muukin kuin
minä voi kärsiä ”mystisistä oireista”, joiden juuret voivat olla
yllättävänkin kaukana. Tietyt harjoitteet, kuten esimerkiksi kundaliinijooga, eivät välttämättä nosta esiin pelkästään omassa elämässä koettuja, esimerkiksi lapsuuden kokemuksia vaan myös
kauempaa kollektiivisesta muistista nousevia asioista. Kynnys
kirjoittaa ja puhua näistä asioista ääneen on kuitenkin korkea,
sillä samalla täytyy hyväksyä se, että jotkut ihmiset tulevat
määrittämään sinut negatiivisesti. Minäkin harkitsin syvään ja
hartaasti, voinko kirjoittaa kaikesta kokemastani.

Akateemisen hörhötutkijan identiteetti?
Edellä kuvasin kokemuksia, joista on vaikea puhua julkisesti,
koska suuri osa ymmärtää ne yliluonnollisina, huuhaana tai jopa
tahallisena puoskarointina. Tätä kautta riskeeraan myös oman
uskottavuuteni. Kuitenkin koen tärkeämmäksi puhua näistä asioista ääneen ja erityisesti akateemisella areenalla. Täydentävät
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hoidot määrittyvät helposti arkiajattelussa tieteen ja tietämisen
vastakohdaksi eli uskomukseksi. Kuvaavaa onkin, että täydentävistä hoidoista puhutaan hyvin laajasti uskomushoitoina, joka
lähtökohtaisesti terminä on hyvin mitätöivästi arvottava ja leimaava. Julkisuudessa on todella vaikea puhua asiallisesti täydentävistä hoidoista. Arvostetummat mediat nostavat helposti
”asiantuntijan” eli esimerkiksi lääkärin kriittiset kommentit täydentävistä hoidoista totuutena. Voidaan kuitenkin perustellusti
ihmetellä, miten ihmeessä lääkäri on täydentävien hoitojen asiantuntija automaattisesti, vaikka hän ei olisi niihin perehtynyt.

Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että tiedemaailma osaltaan tutkisi ennakkoluulottomasti ja moninaisin tulokulmin täydentäviä hoitoja ja toisi eri näkökulmia julkiseen keskusteluun. Täydentävien hoitojen käyttäjiä on kuitenkin valtava määrä ja ihmiset saavat myös paljon apua hoidoista. On oireellista, että niin
hoidoissa käymisestä kuin täydentävien hoitamisen käytännöistä vaietaan laajamittaisesti. ”Underground”-toiminnasta pitäisi
saada ”on the ground”-toimintaa. Tällä hetkellä asiantuntemattomasti täydentäviä hoitavia morkkaava näkökulma puoskarilakialoitteineen on kuitenkin vallalla julkisessa keskustelussa.
Myös täydentävien hoitojen hoitajien työtä tulisi tehdä tutkimuksellisesti näkyväksi, sillä heillä on paljon tietoa ja osaamista, mikä jää helposti piiloon aineellisen näkymättömyyden
sekä muodollisen koulutusjärjestelmän hyväksynnän puutteen
takia.

Miten akatemiassa on sitten suhtauduttu täydentävien hoitojen
tutkimukseen? Vuonna 2015 Tampereen yliopistossa järjestettiin
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Täydentävien hoitojen seminaari, johon itsekin osallistuin. Osallistujina oli tutkijoita, opiskelijoita, terveydenhuollon edustajia
sekä täydentävien hoitojen järjestöjä, hoitajia ja potilaita. Osallistujia olisi ollut sinne tulossa enemmän kuin oli paikkoja. Muistan
elävästi, kuinka seminaarissa kiinnostus aihetta kohtaan oli valtava ja moni ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että aiheesta puhutaan vihdoin tutkimuksellisesti. Toisaalta seminaari herätti suuresti myös kritiikkiä sekä julkisessa keskustelussa että yliopistossa. Ihmisten käsityksiä siitä, mitä he ymmärtävät tieteeksi,
koeteltiin. Viimeisten vuosien positiivinen kehityskulku on silti
ollut se, että täydentäviä hoitoja on alettu tutkia enem-män myös
Suomessa.

Kansainvälisesti

puhutaan

CAM-tutkimuksesta

(Complementary and Alternative Medicine). Esimerkiksi Tampereen yliopiston terveydentieteiden yksikössä sekä Turun yliopiston kulttuurintutkimuksen laitoksella on tehty mielenkiintoisia tutkimuksia aiheesta.

Vastoin akateemisia käytäntöjä ja hyviä tapoja, en viittaa tässä
esseessä lähteisiin, koska en ole niitä oikeasti käyttänyt. Lisään
kuitenkin esseeni loppuun muutaman täydentävistä hoidoista ja
yliluonnollisesta, arjen ”kummasta” kertovan lähteen, jotta aiheesta kiinnostuneet voivat halutessaan perehtyä siihen lisää.
Tämän esseen lähtökohta on ollut kokemuksellinen. Tätä kautta
pyrin avaamaan myös laajempia näkökulmia täydentävien hoitojen maailmaan ja niiden yhteiskunnalliseen kehykseen. Uskon,
että tällaisillekin näkökulmille on tarvetta, vaikka moni täydentävien hoitojen tutkija saattaakin helposti – uskottavuutensa
takia – pysytellä kaukana tutkimuskohteestaan ja tavoitella neutraalia suhdetta siihen.
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Tutkijana minun olisi turvallisempaa tutkia toisten kokemuksia
tällaisista asioista kuin puhua omista kokemuksistani. Onneksi
kuitenkin tuli tällainen tilaisuus kirjoittaa vapaamuotoisemmin
kokemuksistani. Mielestäni tärkeää on tutkia sitä, mitä kaikkea
hoidoissa tapahtuu, eikä vain tarkkailla niitä etäältä. Vaikeneminen omista kokemuksistani olisi kyllä tutkimuksen etiikan
kannaltakin hankalaa, sillä silloin en voisi kirjoittaa tutkimusprosessistani rehellisesti. Havainnoin kiinnostuneena, kun viimeisissä Voi Hyvin-lehdissä useampikin vanhempi tiedenainen
kertoo kokemuksistaan henkimaailman kanssa ja siitä, miten he
ovat oppineet ajan saatossa olemaan puhumatta aiheesta akatemiassa. Herää kysymys, miksi nämä maailmat eivät voisi kulkea rinnakkain? Siitä voisi seurata jotakin mielenkiintoista.

Kun lopuksi vedän lankoja yhteen, voin ajatella, että jos sairastaminen ymmärretään tekemisenä, niin se voi olla myös tutkijan
työmenetelmä. Voin siis huokaista helpotuksesta. Täydentäviä
hoitomuotoja koskevassa tutkimuksessani tämä menetelmä on
auttanut minua ymmärtämään muutakin kuin diagnoosi-keskeistä hoitoa. Olen onnistunut täsmentämään tietoa täydentävien hoitomuotojen mahdollisuuksista ja vaaroista. Olen myös
oppinut tunnistamaan todellisuuksia, jotka olisin muilla menetelmillä ohittanut huomiotta. Olen myös päässyt kokemaan sen,
miten sairaita ja heitä hoitavia kohdellaan yhteiskunnassa.

Lopuksi haluan kiittää Keijo Räsästä kirjoituskutsusta. Sain mahdollisuudesta kirjoittaa vielä kerran suuni puhtaaksi. Suurin ja
liikuttavin asia itselleni on ollut se, että Keijo on toiminut väi105

töskirjani ohjaajani ja luottanut minuun ja siihen, että tulen vielä
kirjoittamaan aiheestani - vaikka vaikenemiseni kesti sairastelun takia kauan. Keijon rohkeus ja sinnikäs vastavirtaan uiminen ovat antaneet myös minulle luvan kyseenalaistaa akatemian näkymättömiä sääntöjä ja etsiä omaa tietäni tutkijana.
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Intohimo! Itku. Ilo?
Kirsi LaPointe

Mitä tietä lähtisin seuraavaksi kulkemaan? Vaikka olen (työ)elämän siirtymävaiheiden asiantuntija, niin kokemuksen kuin tutkimuksenkin kautta, en ole näissä tilanteissa muita parempi päätöksentekijä. Jälleen kerran teen välitilinpäätöstä, seison risteyksessä ja pohdin, onko suuntani oikea ja millä perusteella tätä oikeanlaisuutta ylipäätään tulisi arvioida. Tässä esseessä pyrin
suunnan ottamiseksi kuulostelemaan ennen kaikkea työssäni kokemia tunteita ja metsästämään autenttisuutta.

Aiempi iso risteyskohtani oli kolmisen vuotta sitten, jolloin tieni
vei perhesyistä Yhdysvaltoihin – jätettyäni kaksi vuotta sitä ennen yliopistotyön ja ryhdyttyäni yrittäjäksi. Yhdysvalloissa ensimmäinen vuosi meni ihmetellessä presidentinvaaleja, jalkapalloäitejä ja omaa identiteettiä; toinen kirjaa kirjoittaessa ja töitä etsiessä; kolmas lehtorin virassa organisaation kehittämisen maisteriohjelmassa michiganilaisyliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tämä kolmas vuosi oli varsin raskas ja nyt, kesälaitumille päästyäni ja irtaannuttuani hetkeksi työarjen pyörityksestä, ehdin vihdoin pysähtyä ja arvioida kokemuksiani akateemisena työntekijänä. Ollako vai eikö olla; jäädäkö vai eikö jäädä.
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Monissa muutosvaiheita käsittelevissä teksteissä kliseeksi asti
lainattu Robert Frostin (1916) runo ”The Road Not Taken” kuvaa
valintatilanteen kahden tien risteyksenä (Two roads diverged in a
yellow wood…) Tällaiselta omakin tilanteeni vaikutti Yhdysvaltoihin muutettuani. Lähtisinkö etsimään jotain cv:n jatketta,
oman osaamiseni ja aiemmin tärkeiksi kokemieni päämäärien
viitoittamaa tietä? Runon sankari ei kuitenkaan valinnut sitä
tiuhaan tallattua polkua. Vain mitäänsanomattomat laumasielut
valitsevat turvallisesti ja järkiperäisesti, kulkevat virran mukana,
varmoja urapolkuja mutta koko ajan eteenpäin. Jokainen runon
tulkitsija toki ymmärtää, että sankari valitsee toisin. Sankari ottaa alleen rohkeasti sen omannäköisen, jo lähes umpeen kasvaneen (and I – I took the one less traveled by). Näin sitä kuuluisi valita
- itsenäisesti, luovasti, intohimolla.

Robert Frost taitaisi kääntyä haudassaan, jos kuulisi, että minä
en oikeastaan valinnut näistä kumpaakaan. Käännyin polullani
takaisin. Ratkaisu oli yhtäältä käytännön sanelema pakko ja toisaalta mahdollisuus hyödyntää jo tekemääni työtä ja osaamistani. Vaikka olin yliopistotyön jo kerran taakseni jättänytkin, niin
arvostan yliopistoja edelleen ja niissä vaalittuja itseisarvoisia
päämääriä tai hyviä asioita (Macintyre, 1981). Yliopistoissa voi
tai pitäisi voida keskittyä sellaisiinkin asioihin, joilla ei ole yhteyttä kilpailukykyyn, kasvuun tai muihin välineellisiin arvoihin. Nykyisessä yliopistossani onkin hyvä olla siksi, että siellä
sivistyksen, opettamisen ja opiskelijoiden arvostaminen näkyy
myös arjen käytännöissä.
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Vuoden kuluessa tehtävä alkoi kuitenkin yhä enenevässä määrin
tuntua askeleelta taaksepäin.

Intohimo!
Akateeminen työ on yksi niistä töistä, jota voisi kutsua intohimotyöksi. Se on työtä, jossa omat tunteet, identiteetti ja tehtävän
päämäärät voivat suloisesti sulautua toisiinsa. Työtä, jota tehdessä ajantaju voi kadota.

Töölö, heinäkuu, 2010
Kirjoitan väitöskirjamonografiani ensimmäistä kokonaisversiota heinäkuun helteissä. Ilmastoinnin puutteessa työhuoneeni auki jätetyn ikkunani alta kuuluu läheisen asuntolan asukkaiden oluen ja muiden piristeiden siivittämää
mölinää. Itse hakkaan näppäimistöäni lähes tauotta. Olen
eittämättä flow-tilassa. Saan tekstin vauhdilla kasaan ja
jälkeenpäin ihmettelen, mistä nämä kaikki ajatukset oikein
tulivat. Vuosien pohdiskelu, lukeminen, analysointi, ja ihmettely kiteytyy argumenteiksi ja ajatuksiksi aiheesta, joka
innostaa minua aidosti.

Vaikka suomalaiseen mielenmaisemaan ajatus työstä intohimon
kohteena on vähän vieras, ainakin väitöskirjatutkimuksen tekeminen lähenteli sellaista kokemusta. Ehkei oma tunteeni palo
sittenkään ollut riittävää, koska pelkästään sen varassa en kestänyt sittemmin kohtaamiani organisaation myllerryksiä. Tai
ehkä pikemminkin kyse oli siitä, että innostuksen lähteeni olivat
kyllä samat, mutta lähdin hakemaan niille otollisempia olosuh109

teita. Samanlaista virtausta sain töihini sitten myöhemminkin
mutta vasta yliopiston jätettyäni, kirjoittaessani toisenlaisia tekstejä.

Suhtautuminen omaan työhönsä intohimolla on yksi aikamme
ihanne. Kuten ihanteille usein käy, siitä on tullut vaatimus. Organisaatiotkin haluavat palkkalistoilleen työntekijöiden osaamisen
lisäksi heidän sielunsa ja subjektiviteettinsa. Eihän kukaan saa
enää olla “vain töissä täällä”, varsinkaan yliopistolla. Työ edellyttää intohimoa ja sellaisella tavalla, joka on mitattavissa määrällisinä ja laadullisina tuotoksina. Siksi niin moni kovasti etsii
tällaista intohimotyötä, vaikka sellaisen löytäminen onkin varsin
hankalaa. Kuten eräs minua aiheesta haastatellut toimittaja asian
kiteytti “intohimotyö - tämä jos mikä ahdistaa”.

Kalamazoo, joulukuu 2018
Ensimmäinen lukukausi on purkissa. Jouluun on enää
viikko aikaa, mutta sitä edeltävät päiväni etenevät edelleen
lähes minuuttiaikataululla. Vielä riittää tehtävää ennen
joululomalle pääsyä, sillä toinen kurssi on suunniteltava
uusiksi etätyömuotoon ja syksyn aikana sivuun jättämäni
ei-kiirellisten tehtävien lista odottaa purkuaan. Sähköpostiin kilahtaa ilmoitus kurssiarvioiden valmistumisesta.
Olen saanut opiskelijoilta suoraa ja arvostavaa palautetta
jo pitkin syksyä, vaikka itse koenkin opettaneeni (omaa) rimaani hipoen, selviytymishengessä. Virallisetkin arviot
lämmittävät pääosin mieltä, mutta yksi opiskelija on päättänyt avautua parin tuhannen dollarin arvoisen investointinsa arvosta. Olen hänen antamastaan palautteestaan
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pääosin samaa mieltä, vaikka hänen kritiikkinsä osuu suurelta osin muiden etäopiskelijoiden passiivisuuteen. Hän
valittaa myös kurssikirjoista, joiden valintaan en ollut voinut vaikuttaa ja joita olin myös itse hivenen arvostellut.
Tämä oli virhe. Nyt opiskelija kirjoittaa, kuinka kurssia ei
olisi saanut edes pitää, jos opettaja ei itse suhtaudu kurssimateriaaliin ja opetettavaan asiaan intohimolla. Opiskelijan palaute loukkaa, enkä osaa sitä tässä mielentilassa sijoittaa sille kuuluvaan lokeroonsa. Alan pohtia, että olen
ihan väärässä paikassa, sillä en todellakaan koe (enää?) tekeväni intohimotyötä.

Tämän työpaikan valintaa eivät toki alun perinkään motivoineet
intohimot, jos minulla nyt sellaisia ylipäätään on. Olin kuitenkin
ajatellut, että aikuisopiskelijoiden opettaminen olisi sellaista
mielekästä työtä, jota olemme Elina Henttosen kanssa yhdessä
edistäneet tutkimuksen ja kouluttamisen keinoin (Henttonen &
LaPointe, 2015).

Itku.
Grand Rapids, tammikuu 2019
Ajan iltaluennon jälkeen kohti Kalamazoota yöpyäkseni
lankoni luona ennen seuraavan päivän kokouksia ja luentoa. Olin nähnyt valtavasti vaivaa luennon valmistelussa,
koska illan aihe – identiteetit ja monimuotoisuus – on omia
suosikkiaiheitani. Luento oli kuitenkin nihkeä. Yksi opiskelija haukotteli koko illan, toinen vilkuili kelloonsa ja kysymyksiäni seurasi useimmiten pitkä hiljaisuus. Mietin
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epätoivoisesti olinko ahtanut illan liian täyteen asiaa mutta yritykset vuorovaikutukseen valuivat tyhjiin.
Seuraavana päivänä saan yhdeltä opiskelijalta viestin, jossa hän valittaa, etteivät opiskelijat olleet edellisenä iltana
olleet tarpeeksi “engaged”. Alan nieleskellä kurkussa tuntuvaa painetta alas. Olen niin väsynyt ja illan luennon
valmistelut ovat puolitiessä. Lähden käymään naistenhuoneessa ja lukitsen itseni hetkeksi vessaan hengittelemään.
Lukkojen takana voi antaa tunteidenkin tulvahtaa. Mietin,
jospa vain poistuisin rakennuksesta ulos, enkä palaisi kampukselle koskaan.
Kokoan itseni ja palaan työhuoneeseeni. Käytän aivan liikaa aikaa muotoillessani sopivaa vastausta opiskelijalle,
mutta otan viestissäni kritiikin vastaan ja pahoittelen asiaa. Hetken päästä opiskelija jo vastaa ja kauhistelee aiheuttamaansa väärinymmärrystä - hänen mielestään luento oli
ollut todella kiinnostava ja hän oli vain valitellut sitä, että
muut osallistujat olivat olleet niin kummallisen passiivisia. Sanat toki naurattavat ja lämmittävät mutta eivät
paranna tilannetta. Opetus ei ollut mennyt hyvin ja tunnen kaiken puurtamiseni turhaksi.
Opetus ei tietenkään aina tyydytä kaikkia ja toisinaan opiskelijoita on vaikea saada innostumaan. Tämä on opettajuuden arkea, jonka kestää, jos näkee omalla opetuksella olevan itseisarvoa. Näenhän minä sen merkityksen, kuten aiemmassa akateemista työtäni käsittelevässä esseessäni jo pohdin (LaPointe,
2012), mutta silti kehoni reagoi työhöni useammin itkulla kuin
innostuksella.
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Kalamazoo, maaliskuu 2019
Luen opiskelijoiden kurssitöitä. Olen antanut organisaatiokulttuuria käsittelevällä kurssilla heille tehtäväksi pienimuotoisen etnografian, jotta he voisivat soveltaa kurssilla
opittuja käsitteitä ja arkikäsitystä moniulotteisempaa ja
dynaamisempaa käsitystä kulttuurista. Eräs liike-elämässä
toimiva opiskelija on tehnyt työn huolellisesti, muttei selvästikään ole omaksunut kurssilla mitään uusia ajatuksia
tai käsitteellistyksiä. Hän soveltaa paperissaan jonkin itselleni tuntemattoman liike-elämän gurun laatikkomallia,
asettaa havaintojensa pohjalta oman organisaationsa kulttuurin yhteen laatikkoon ja esittää sen pohjalta parhaita
käytäntöjä organisaation kulttuurin muutokseen. Paperi
on tylsä ja yksiulotteinen ja saan sen vaivoin luetuksi loppuun. Ei työ huono ole, ja siinä käytetty lähestymistapa
hyvinkin yleinen monissa yliopistoissa mutta itsessäni se
herättelee taas vanhoja, ikäviä muistoja. En kestä tätä laatikkoleikkiä “tehokkuus, tuottavuus, kilpailukyky”, siihen
liittyvää kieltä ja arvomaailmaa. Juuri tämän maailman
tyypeille meidänkin ohjelmaa kuitenkin markkinoidaan,
sillä siellä on maksukykyä. Tuntuu kuitenkin siltä, etten
kerta kaikkiaan jaksa kyntää tätä peltoa enää. Mitä järkeä
tässä hommassa on?

Mistä nämä itkuni kertovat? Pitääkö tässä katsoa peiliin ja tarkistaa omia käsityksiään, odotuksiaan ja ihanteitaan? Vai onko
tunteilla oma viestinsä? Juuri tunteideni vuoksi koen ajautuneeni taas risteyskohtaan mutta en tiedä, osaanko tai saanko
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käyttää niitä suunnannäyttäjänä. Siksi haen seuraavaksi vähän
apuja moraalifilosofiasta ja autenttisuuden käsitteestä.

Pari ajatusta autenttisuudesta
Uramuutoksien ja identiteettien tutkijana olen pohtinut autenttisuuden ihannettakin pitkään (LaPointe 2011). Kulttuurisesta,
diskursiivisesta näkökulmasta käsitys jonkinlaisesta sisäisestä
äänestä ja sen kuuntelusta on kyseenalainen - eihän siellä sisällä
mitään ääntä ole, vaan ääniä, ja nekin ulkoa tulleet. Jokin autenttisuuden ajatuksessa kuitenkin kiehtoo ja tuntuu oikealta, kuten
filosofi Charles Gagnonkin (2004) toteaa. Teoksessaan “On being
authentic” hän hahmottelee sitä, miten käsityksemme autenttisuudesta ovat ajan saatossa muuttuneet. Tieteellisen ajattelun
kehitys on kyseenalaistanut niin jumalien, tunteiden ja identiteettienkin roolin jonkinlaisena täysin sisäisenä ja luotettavana
elämän ohjailijana.

Autenttisuus ei voi löytyä vain sisältä, sillä tunteet ovat hetkellisiä ja johtavat myös harhaan ja identiteetti taas on yhteisöjemme tarinoista kyhättyä ja sosiaalisten käytäntöjen kannattelemaa. Vaikka autenttisuus henkilökohtaisena hyveenä onkin self
help –teollisuuden kantava voima, se ei itsessään riitä mielekkääseen ja hyvään elämään. Omien halujen ja tunteiden seuraaminen on päättymätön ja pettymysten täyttämä tie elleivät ne
palvele jotakin suurempaa päämäärää. Gagnon määritteleekin
autenttisuuden ennen kaikkea sosiaaliseksi hyveeksi. Tästä näkökulmasta on tärkeää löytää yhteiskunnasta ne yhteiset, jaetut
asiat, joiden puolesta haluaa tehdä työtä. Keskiössä ei niinkään
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ole itsensä kehittäminen vaan itsensä ylittäminen. Autenttisuuden hyve on antaa itseä suurempien asioiden kuljettaa elämässä
eteenpäin.

Asian toinen puoli on kuitenkin henkilökohtainen. Autenttisuus
on myös yksilöllinen hyve, sillä tuleehan meidän myös itse arvioida mitkä ovat niitä välittämisen arvoisia asioita. Gagnonin
mukaan demokraattisessa yhteiskunnassa vapauden vaaliminen
on ensiarvoisen tärkeää ja siksi meidän tulee kriittisesti arvioida
tarjolla olevia ajatuksia ja tehdä valintoja. Siihen tehtävään tarvitsemme omat tunteet, halut, uskomukset ja ajatukset. Vaikka
ne ovat kaikki kulttuurimme ja elämänkulkumme muovaamia,
niiden pohjalta me voimme ilmaista itseämme ja vastata maailmalle.

Gagnon kiteyttää autenttisuuden hyveet kahteen, lähes vastakkaiseen ihanteeseen: itsensä hallinta ja siitä irti päästäminen.
Itsensä hallinta on vastuun ottamista oman identiteetin määrittelystä ja sen toteuttamisesta, kun taas itsestä irti päästäminen on
omista agendoista luopumista ja osallistumista johonkin merkitykselliseen, itseä suurempaan yhdessä tekemiseen. Kysymys ei
ole passiivisuudesta ja kritiikittömyydestä vaan jatkuvan itsetutkailun, egokeskeisyyden ja elämän hallintayritysten höllentämisestä.

Ajatus autenttisuudesta oman sisäisyyden tuotoksena ei siis ole
väärä vaan vajaa. Autenttisuudella ei ole mitään merkitystä, jos
se ei yhdisty yhteisöjemme tarpeisiin. Mutta hyvienkin päämäärien tavoittelu on tyhjää, jos ne jättävät meidät kylmiksi. Pahim115

millaan se on vapauden pakoilua ja laumasieluisuutta. Vaikka
tunteemme eivät aina ole luotettavia, ilman niitä emme kykene
päätöksentekoon ollenkaan. Usein ne ovat kuitenkin viisaita ja,
kuten Gagnon (2004) esittää, niiden kuuntelu hyve eli tie hyvään
elämään.

Ilo?
Olen harjoittanut viime vuodet autenttisuuden hyvettä Gagnonin (2004) viitoittamalla tiellä keskittyen erityisesti sen sosiaaliseen versioon. Jotain kuitenkin puuttuu. Millainen akateeminen työntekijä voi olla, jos konferenssit puuduttavat, artikkelimuotoinen saivartelu ei kiinnosta ja samojen asioiden veivaaminen opiskelijoiden kanssa alkaa kyllästyttää? Mitä jos tärkeänä
pitämäni, mielekäs työ itkettää?

Voi olla, että omalla kohdallani on käynnissä vain totaalinen leipiintyminen alani keskusteluihin. Koen akateemisen maailman
olevan niin kovin raskasta, ongelmakeskeistä, järkeilevää, paremmin tietämistä ja kaiken selittämistä tyhjiin. Olen siinä itsekin erittäin hyvä. Ja vaikka tutkimuskeskustelut olisivat kuinka
inspiroivia tahansa, niiden matka maailman muuttamisen aineksiksi tuntuu uuvuttavan pitkältä - ja monet eivät sinne asti päädykään. Tai sitten hienostuneet teoreettiset ajatukset on vesitettävä muotoon, jossa ne menettävät kauneutensa ja arkipäivästyvät niksipirkkamaisiksi - toimiviksi mutta tylsiksi – työkaluiksi käytännön ongelmiin. En myöskään jaksaisi enää yhtään
opiskelijaa, joka jauhaa motivaation tärkeydestä ja jonka mie-
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lestä transformatiivinen johtajuus ja parhaat käytännöt pelastavat maailman.

Haluan kyllä parantaa maailmaa ja näen nykyisessä työssänikin
monia tapoja edistää hyviä asioita. Omalla kohdallani voisi nyt
olla parasta harjoittaa sitä persoonallista autenttisuuden hyvettä.
Kuunnella omia tunteitaan. Mikä minua tässä maailmassa ja tässä ajassa puhuttelee? Ihanne intohimotyöstä ei minua houkuttele ja se tuntuu jopa harhaan johtavalta. Entäpä jos seuraisinkin
iloa?

Ilo on tunne, jota ei voi pakottaa. Se on jotain luovaa ja kevyttä,
leikkisääkin. Tieto ja tiedon tekeminen ei itsessään tuo minulle
iloa, ei edes opettaminen sinänsä. Tärkeintä ovat ideat ja ihanteet
sekä niiden vaaliminen ja välittäminen muidenkin iloksi. Ehkä
kaikista tärkeintä onkin autenttisuuden vaaliminen tässä maailmassa? Kriittisen tietoisuuden kasvattaminen elämäämme muovaavista tarinoista ja käytännöistä sekä sellaisista käytännöistä
vapautuminen, jotka rajoittavat luovuutta, vapautta ja iloa?

Vastausyritykseni ovat haparoivia ja vaillinaisia, eivätkä varsinaisesti tarjoa konkreettisia vaihtoehtoja. Autenttisuuskin on
vain yksi monista hyveistä, eikä sitäkään harjoiteta tyhjiössä.
Työn lisäksi joudun huomioimaan muitakin tärkeitä roolejani ja
punnitsemaan niihin liittyviä hyveitä. Kulutusyhteiskuntamme
ja suorituskulttuurimme käytännöt eivät nekään tue autenttisuusprojekteja, vaikka (tai pikemminkin juuri siksi) autenttisuutta ja intohimoa niin kovasti kaivataan. Autenttisuus ei kuitenkaan taida ole vain nykyajan ongelma, sillä Robert Frostkin
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kirjoitti runonsa jo 1900-luvun alkupuolella. Jotkut tulkitsijat
ovat myös esittäneet, ettei runon olisikaan oman polun valitsemisen ylistys vaan ironinen viittaus taipumukseemme itsekeskeisesti murehtia sitä valitsematta jäänyttä. Ehkei tässä omassa
tilanteessanikaan ole niinkään kyse siitä, mitä kelpoa polkua
tallaan, vaan miten. Ehkä vähän itsestä irti päästäen, hallintayrityksiä höllentäen? Ilolla?
And that has made all the difference.
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III Mitä puuhaat?
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Kynä ja vihko –
suhteestani kenttätyön perusvälineisiin
Meri Jalonen

Tutkija haluaa käynnistää projektin, joka tukisi vankilaan joutuneita
rikoksentekijöitä pääsemään irti rikollisuudesta ja etsimään paikkansa
yhteiskunnassa. Epäilevä poliisipäällikkö järjestää tutkijalle tapaamisen vankilaan, jossa tämä kohtaa huumeiden kaupittelusta vankeusrangaistustaan suorittavan nuoren miehen. Tilanne on jännittynyt, mutta
tutkija haluaa kuulla miehen taustasta. Hän kaivaa kynän ja vihon
laukustaan, mutta hänen ryhtyessään tekemään muistiinpanoja mies
hermostuu ja tilanne uhkaa käydä väkivaltaiseksi. Mies viedään takaisin selliinsä ja poliisipäällikön täytyy rauhoitella järkyttynyttä tutkijaa.

Tämä kohtaus on painunut mieleeni rikollisuuden ja yhteiskunnan suhteita Yhdysvaltojen Baltimoressa valottavan Wired-televisiosarjan neljänneltä kaudelta, joka tarkastelee koulujärjestelmää rikollisten lapsiin kohdistuvan tutkimusprojektin kautta.
Se ei ole ikimuistoinen niinkään muistiinpanojen tekemisen synnyttämän reaktion takia, vaan koska samaistun kynäänsä ja vihkoonsa tarttuvaan tutkijaan. Nämä välineet ovat kenttätyötä tekevän tutkijan minuuden jatkeita, joiden avulla havainnot maailmasta tallentuvat. Jos kynästä loppuu muste tai vihosta paperi,
tutkija on pulassa hataran muistinsa varassa.
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Essee käsittelee suhdettani näihin työssäni keskeisiin välineisiin
välittyneisyyden käsitteen kautta. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian mukaan ihmisen toiminta rakentuu käsitteellismateriaalisten välineiden varaan, jotka välittävät hänen suhdettaan
maailmaan (Cole 1996). Olen jo pitkään pohtinut, millaiseksi
suhteeni maailmaan muodostuu kynän ja paperin välityksellä
verrattuna tietokoneeseen. Käsin kirjoittaminen eroaa mielestäni
digitaalisesta kirjoittamisesta monin tavoin – minun on helpompi olla tilanteessa läsnä tehdessäni muistiinpanoja kynällä kuin
tietokoneella. Nämä välineet ovat erilaisia medioita (Lanzara
2009), mikä heijastuu kirjoittamisen käytäntöön. Medioiden tarjoamat toimintamahdollisuudet vaikuttavat myös siihen, millaisia havaintoja teen ja miten tallennan niitä. Käsinkirjoitetut havainnot tuottavat kerrostuneempaa tekstiä, sillä siirrän ne vihosta digitaaliseen muotoon ja uudelleenkirjoittaminen rikastaa
niitä. Valmiiksi digitaaliset muistiinpanot eivät vaadi yhtä paljon
työstämistä ja ovat ”valmiimpia” ensimmäisen kirjoituskerran
jälkeen, mutta voivat jäädä käsinkirjoitettuja vähemmän pohdituiksi niiden käsittelyn vaatiman pienemmän vaivannäön takia.

Tarkastelen seuraavaksi muistiinpanovälineiden käyttöäni erilaisissa tilanteissa eritelläkseni niiden merkitystä kirjoittamiskäytännössä. Pohdin esimerkkien kautta, millainen suhde maailmaan syntyy toisaalta kynän ja paperin, toisaalta tietokoneen
välityksellä. Pyrkimykseni on purkaa arkipäiväisten välineiden
itsestään selvänä pidettyä roolia osana tutkimuskäytäntöjä (vrt.
Woolgar & Neyland 2013).
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Kynistä ja vihoista
Sain joululahjaksi täytettävän mustekynän ja -pullon. Lahjan antajan mielestä kestävyystutkijan työkäytäntöjenkin tulisi olla
kestäviä – tähän asti olen joutunut heittämään roskiin monta
kuulakärkikynää vuodessa. Ergonominen mustekynä säästää
myös kirjoittajan kättä ja sormia, kun kynää ei tarvitse painaa.
Onneksi käsialani on luonnostaan vino, eikä musteella kirjoittaminen sottaa käsiä.

Epäselvästä käsialasta puhuttaessa äitini totesi joskus käsialan
voivan olla huono kahdesta syystä, joko vähästä tai paljosta kirjoittamisesta. Minun tapauksessani kyse on jälkimmäisestä syystä: käsin kirjoittaen pitää saada tallennettua muistiin puhetta ja
havaintoja ympärillä tapahtuvasta niin nopeasti kuin mahdollista. Opiskeluaikana muistiinpanot koskivat luentoja, työelämässä olen tottunut kirjoittamaan muistiin kokouksissa käsiteltyjä kysymyksiä ja keskustelua. Kynästä ja vihosta on tullut
muistin jatke – muistiinpanoihin on voinut luottaa, sillä niihin on
tallennettu se, mitä olen kuullut ja nähnyt. Toisaalta epäselvästä
käsialasta on myös haittaa silloin, kun muistiinpanojen läpikäyminen jälkeenpäin edellyttää pähkäilyä ja edestakaisin lukemista, jotta keksisi mikä sana kulloinkin on kyseessä.

Muistiinpanojen tekijöillä on monenlaisia mieltymyksiä myös
muistivihkojen suhteen: jotkut pitävät sievistä kovakantisista
kirjoista, mutta minulla on käytännöllinen ote välineen valintaan. On tärkeää, että vihko on kierresidottu, jotta selkämykset
menevät vastakkain ja aukeaman saa käännettyä päällimmäi122

seksi. Näin vihko on tukeva, vaikka kirjoittaisi käsivartta vasten.
Aiemmin käytin A4-kokoisia vihkoja, joihin mahtui enemmän
tekstiä. Mitä enemmän olen tehnyt havainnointiin perustuvaa
tutkimusta, sitä epäkäytännöllisemmäksi iso vihko on kuitenkin
osoittautunut. Niinpä olen päätynyt A5-kokoisiin vihkoihin, jotka saa tarvittaessa suojaan vaikka takin alle jos sattuu tekemään
kenttätyötä ulkona tihkusateessa. Harmikseni tarpeeksi paksuja,
kriteerini täyttäviä vihkoja ei aina ole helppo löytää. 40-sivuinen
vihko täyttyy muutamassa havaintopäivässä ja vihkojen määrän
kasvaessa niistä on vaikeampi pitää lukua. Lisäksi vihoissa on
yleensä turhan iso ruudutus, mikä myös lyhentää vihkojen käyttöikää.

Kirjoittaminen havaintojen näkyväksi tekemisenä
Tieteenfilosofi Marx Wartofsky on tutkinut havaintojen ja toiminnan historiallista kehittymistä. Hänen mukaansa ei ole olemassa puhdasta ja neutraalia havaintoa, sillä ympäristö on inhimillisen toiminnan kohde ja sellaisena erilaisten merkitysten piirissä (Wartofsky 1979). Ihmiset jäsentävät ympäristöään kielellisesti ja toiminnallisesti erilaisten representaatioiden avulla. Ne
muodostuvat ympäristössä toimimisen kautta. Representaatiot
esittävät ajatusten lisäksi myös kykyjä ja taitoja; niiden avulla
voidaan välittää käytänteitä ja kulttuurista tietämistä mm. sanoina, eleinä, musiikkina ja kuvina. Wartofsky rinnastaakin artefaktin merkityksen kulttuurisessa evoluutiossa geenin rooliin biologisessa evoluutiossa.
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Representaatiolla on etnografisessa tutkimuksessa huono kaiku,
sillä toisten yhteisöjen kulttuurin kirjallinen esittäminen tapahtuu tutkijan ehdoilla. Etnografi osallistuu – laajemmin tai suppeammin – yhteisön elämään havainnoiden sen jäsenten toimintaa
ja kirjaten sitä ylös tarkoituksenaan ymmärtää mistä yhteisön
kulttuurissa on kysymys. Etnografin havainnot kuitenkin tarkentuvat joihinkin kulttuurin piirteisiin hänen omista lähtökohdistaan ja tutkimusintresseistään johtuen, ja hänen esityksensä
kulttuurista on tutkimusprosessin suodattama. Nämä rajoitukset kuitenkin liittyvät inhimilliseen havainnointiin ja tilanteiden
ymmärtämiseen myös yleisellä tasolla. En tässä esseessä paneudu etnografisten havaintojen ja kirjoitusten representaation
problematiikkaan, vaan tarkastelen välineiden roolia havainnoinnissa.

Minua on jo pitkään kiehtonut kulttuurin ja kielen yhteys – miten
puhumamme kielen ilmaisutavat ja rakenteet heijastuvat kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Olen asunut useassa maassa ja puhun
montaa kieltä. Niiden välillä olen havainnut eroja siinä, millaisia
asioita niistä kullakin on luonteva ilmaista. Samaan tapaan olen
vertaillut kokemuksiani kirjoittamisesta kynällä ja digitaalisilla
välineillä, ja olen vakuuttunut, että välineellä on jonkinlainen yhteys havainnointiin ja ajatteluun. Yksi ulottuvuus on läheisyysetäisyys.

Kun kirjoitan havaintoja kynällä vihkoon, tunnen olevani läsnä
tilanteessa yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden toimintaa olen
tutkimassa. Luonnollisesti osa tarkkaavaisuudestani suuntautuu
kirjoittamiseen, joka ei suju automaattisesti monien vuosien har124

joittamisen jälkeenkään. Olen kuullut tällaisesta läsnäolosta kahdenlaista palautetta. Ensimmäinen muisto on tutkijanurani alusta, kun osallistuin dialogisten menetelmien kurssille. Eräässä
harjoituksessa olin yksi harjoituksen vetäjistä ja esitin sen osallistujille menetelmän rakenteen mukaisia kysymyksiä tehden samalla muistiinpanoja heidän vastauksistaan. Kokemusta käsiteltäessä jotkut osallistujat kertoivat, että tämä muistiin kirjaaminen osoitti heistä kuuntelua ja välittämistä, heistä tuntui, että pidin heidän näkemyksiään merkittävinä. Toinen muisto koskee
joitakin vuosia sitten tekemääni etnografista tutkimusta akateemisesta työstä. Osallistuin sen puitteissa kahden kurssin opetustilanteisiin, osallistumatta keskusteluun. Eräs opettaja totesi yhden kurssikerran jälkeen läsnäoloni olevan näkymätöntä. Hän
kertoi unohtavansa minut, vaikka istuin yhdessä opiskelijoiden
kanssa samassa muodostelmassa tehden jatkuvasti muistiinpanoja.

Sen sijaan muistiinpanojen tekemisellä kannettavan tietokoneen
näppäimistöllä on kokemukseni mukaan etäännyttävä vaikutus.
Jotenkin tietokoneen kansi tulee maailman ja minun väliin, vaikuttaa asentooni ja vie minua poispäin. Toisaalta näppäimistöllä kirjoittaminen on nopeaa ja vaatii itseasiassa vähemmän
huomiota, kun sormet liikkuvat näppäimillä vaivattomammin
kuin kirjaimet piirtyvät vihkoon. Nopeuden ansiosta tietokoneella saa tallennettua tilanteita tarkemmin kuin käsin kirjoittaessa, mutta suuntaa huomiota helposti dialogiin muun materiaalisen toiminnan havainnoimisen jäädessä vähemmälle. Tietokoneella teksti pysyy tietyn ikkunan sisässä eikä tarvitse huolehtia
sivun kääntämisestä – paitsi silloin kun näppäimistö on huono,
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kuten vanhassa työkannettavassani. Muistiinpanoja tehdessäni
kursori karkasi omille teilleen ja jatkoi kirjoittamista väärästä
kohdasta tai poisti vahingossa kokonaisia lauseita. Se oli epäluotettava väline, jonka käyttö edellytti jatkuvaa kontrollia, jotta
sain haluamani asiat muistiin.

Toinen välineen ulottuvuus on lineaarisuus. Vaikka minulla on
tapana kirjoittaa havaintoja ainakin osittain kokonaisin lausein
ja täyttää vihkoa kronologisesti, voin myös piirtää vihkoon
yhteyksiä ja tuhertaa huomioita. Kynällä voin myös luonnostella
tiloja tai havaitsemiani yksityiskohtia muistiinpanojen väliin tai
yhteyteen. Tietokoneella kirjoittaessa on kylläkin helppo liikkua
tekstin sisällä tai tekstien välillä, siirrellä tekstejä suhteessa toisiin tai käyttää visuaalisia tyylikeinoja kuten kursivointia tai eri
värejä. Luonnostelu ei kuitenkaan onnistu muistiinpanojen tekemisen lomassa – minulla onkin tapana ottaa vihon piirustuksista valokuvia, jotka tukevat digitoituja muistiinpanoja.

Viime vuosina olen kokeillut kenttämuistiinpanojen tekoa myös
kännykällä, tosin vain yhdessä tutkimusympäristössä ja tietyissä
tilanteissa. Kännykällä näpyttely on ollut jatkoa toiminnan kuvaamiseen tai videointiin puhelimen kameralla, ja näin vältän
välineen vaihdon. Tässä ympäristössä myös muut ihmiset käyttävät kännyköitään toiminnan lomassa, joten minullekin puhelin
on ollut huomaamaton työväline – tosin ympärillä olijat ovat kyllä kyselleet muistiinpanojen tekemisestä. En kuitenkaan ole niin
taitava näpyttelijä että pystyisin olemaan keskittymättä kännykän käyttöön. Tässä on siis vielä petrattavaa!
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Käsin kirjoittamisen taidosta
Tietokoneella kirjoittamisen yleistyessä yhä varhemmassa koulutuksessa julkiseen keskusteluun on noussut huoli käsin kirjoittamisen taidon rapautumisesta ja sen mahdollisista haittavaikutuksista. Myös digitaalisten tekstien lukemisen on nähty vievän lukutaitoa heikompaan suuntaan. Esimerkiksi Maryanne
Wolf (2019) varoittaa silmäilevän lukutavan aiheuttamista muutoksista aivojen hermoverkoille ja oppimiselle, jopa yhteiskunnan demokratiakehitykselle. Hän pelkää silmäilevän lukemisen, tekstien selailun, heikentävän ihmisen valmiuksia käsittää monimutkaisia ajatuskulkuja ja muodostaa itsenäisiä ajatuksia.

En itse ole niinkään huolissani aivoista, jotka käsittääkseni muotoutuvat koko elämän ajan. Välineillä ja ajattelulla on intiimi
yhteys, sillä ajatteleminen on kulttuurishistoriallisesti kehittyvää
toimintaa; havaitseminenkaan ei ole puhdasta vaan siihen vaikuttaa niin ympäristö kuin havaitsijan aiemmat kokemukset
(Miettinen 2000). Käsin kirjoittaminen ja fyysisten kirjojen lukeminen eroavat digitaalisesta tekstinkäsittelystä ja lukemisesta
siis vielä kokonaisvaltaisemmin.

Vuoden 2019 nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö tekee kiinnostavia havaintoja online- ja offline-elintavoista teoksissaan,
jotka dokumentoivat hänen puolen vuoden kokeiluaan elämästä
ilman internetiä. Tärkeä osa offline-elämää on kirjeenvaihto niin
ystävien, kollegoiden kuin aiemmin tuntemattomien taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Rönkkö pohtii kirjeiden lukemisen
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tuntuvan intiimiltä, kun näkee kirjoittajan käsialan ja alkaa pohtia, millainen ihminen kirjeen on lähettänyt. Kirjeiden avaaminen on jännittävää aivan toisin kuin sähköpostin ja tämä innostus saa hänet myös vastaamaan kirjeisiin nopeammin kuin sähköposteihin. Offline-elämässä ihmiset ovat siis ehkä todemmalla tavalla läsnä kuin online-elämässä, jossa heihin saa yhteyden
viiveettä ja vuorovaikutus on mahdollista monen median kautta.

Joitakin päätelmiä
Robert Schmidtin (2016) käytäntöteoreettisen analyysin mukaan
akateeminen kirjoittaminen käsittää kognitiivisia ja intellektuaalisia taitoja sekä ruumiillisia, materiaalisesti juurtuneita ja teknologisesti välittyneitä prosesseja. Esseessäni olen käsitellyt yhtä
akateemisen kirjoittamisen käytäntöä, muistiinpanojen kirjoittamista, kiinnittäen huomiota erityisesti välittymisen näkökulmaan. Etnografisessa tutkimuksessa keskeistä on havaintojen
jäsenteleminen, mutta nämä havainnot täytyy ensin saada kerättyä analysoitavaan muotoon – tyypillisesti teksteiksi. Ehkä aiemmin, suullisen kulttuurin piirissä, omaa muistia osattiin käyttää
tavalla, jolla tietoa pystyttiin ylläpitämään ja välittämään ihmisten kesken esimerkiksi tarinoiden muodossa. Mitä sofistikoituneempia välineitä meillä on käytössämme, sitä enemmän
voimme nojautua niihin, harjoittamatta muistiamme. Lapsuudessani osasin ulkoa lukuisia puhelinnumeroita; nykyään, numeroiden ollessa tallennettuna suoraan kännykkääni, muistan
lähinnä omani. Mutta mitä merkitystä välineiden kehittymisellä
on tutkimuksen tekemisen kannalta?
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Kuten olen esimerkeillä havainnollistanut, havaintoja koskevat
muistiinpanot ovat ainakin jossain määrin erilaisia välineestä
riippuen. Välineet ovat myös tutkijan ja tutkimuksen osallistujien välissä, ainakin jos tutkija tekee muistiinpanoja muiden läsnä ollessa. Vihkoon riipustaminen tietokoneen ääressä työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa osoittaa tutkijan erityisroolin, mikä voi sekä etäännyttää että lähentää paikalla olijoita.
Oman kokemukseni mukaan muistiinpanojen tekeminen käsin
voimistaa omaa läsnäoloani, kun taas läppärillä kirjoittaminen
heikentää sitä. Käsin kirjoittamisesta kiinnipitäminen voikin liittyä haluuni osoittaa kiinnostusta ja välittämistä havainnoimaani toimintaa ja ihmisiä kohtaan. Pyrinhän tutkimuksellani
tuottamaan myös heille merkittävää tietoa.
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Facettaminen työkäytäntönä
Mika Pantzar

Kymmenen vuotta sitten pohdin omakohtaisten havaintojeni perusteella sitä, kuinka digitaalikuvauksen ja sählyn kaltaiset käytännöt rekrytoivat ihmisiä kantajikseen ja myös kannattajikseen
(Shove & Pantzar 2007). Perusajatuksena käytäntöteoreettisessa
ajatusleikissämme oli se, että itse kukin kohtaa erityisiä tilanteita
ja hetkiä, joissa ideat (”sähly mukavana liikuntana”), materiaaliset edellytykset (”kentät, mailat ja pelikaverit”) ja osaamiset
(”mailapelaaminen”) yhdistyvät luontaisesti. Joissain tapauksessa objektien, ideoiden ja kompetenssien kokoelmat stabiloituvat
pysyviksi tekemisen ja ajattelun muodoiksi eli käytännöiksi. Voidaan sanoa, että tällöin käytännöt ovat ”onnistuneet rekrytoimaan”. Oleellista on nähdä, että myös kokoelmien komponentit
kehittyvät käytäntöjen myötä: Pelaamalla voi oppia, pelaamalla
voi addiktoitua ja pelaamalla edistetään materiaalisten objektien
tuotantoa. Artikkelissa kuvasimme myös kokoelmien disintegraatioita, joka tarkoitti lähinnä harrastamisen lopettamista. (Kollegamme Mikko Jalas oli mallitapaus).

Tässä artikkelissa pohdin omakohtaisten kokemusteni kautta sitä, miten yksi digitaalinen yhteisötyökalu eli Facebook on muuttunut osaksi omaa työkäytäntöäni. Käytäntöteorian hengessä
pohdin aluksi, miksi ja miten facettaminen käytäntönä sai alkun131

sa. Mitä olivat ideat/ideologiat, materiaaliset edellytykset ja
osaamiset, jotka altistivat miljardien ihmisten tavoin minut maailman isoimmalle sosiaalisen median alustalle? Hyvin yksinkertaisesti voisi sanoa, että ratkaisevaa oli joulukuussa 2017, kun
ystäväni Markus Leikola pyysi minua mukaan Facebookiin.
16.12.2017 sain ensimmäisen ”kaveripyynnön” eräältä golf-kaveriltani. Nykyään minulla on yli 2500 kaveria ja yleensä hyväksyn kaverikseni melkein kenet tahansa.

Yksi oleellinen seikka Facebookin työkäytännöksi kehittymiselle
oli se, etten koskaan ole tehnyt selvää eroa työn ja vapaa-ajan välille. Olen aina käyttänyt työssäni tietokonetta muuhunkin kuin
vain ”komputaatioon”. 1980-luvun loppupuolella käytin tietokonetta tekstinkäsittelyyn, vaikka pomoni kyseenalaisti tällaisen
vääränlaisen käyttötavan. 1990-luvun lopussa toisessa tutkimusorganisaatiossani ei ollut lainkaan sallittua tietokoneen käyttö
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tosin ihmettelin tuolloin miksi
työnantajani kehotti meitä hoitamaan pankkiasioita työtietokoneella. En tiennyt, että tämä oli työnantajajärjestöjen ja pankkien
yhteinen sopimus nettipankkitoiminnan kesyttämiseksi.

Teen työtä ”vapaa-ajallani”, luen ja kommunikoin työajoista riippumatta. Tässä mielessä sosiaalinen media on alusta asti ollut
luonteva myös työasioiden hoitoon kotoa käsin. Ideologisesti (ja
myös tutkimuksellisesti) olen sitoutunut länsimaiseen ihanteeseen, jossa kenellä tahansa on oikeus puheeseen ja myös tulla
kuulluksi. Ehkä hieman naiivi käsitykseni on se, että tietokoneen
hyötykäytön ja hupikäytön ero on häilyvä. Vuonna 1996 julkaistussa kirjassani Kuinka teknologia kesytetään kritisoin suomalaista
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tietoyhteiskuntakeskustelua siitä, että pelaamisella (tai leikillisyydellä) ei nähdä vähäisintäkään roolia tietokoneen kotouttamisessa.

Nykyään suhtaudun sosiaaliseen mediaan ”lintutornina”, jossa
voin tutustua itselleni ”vieraisiin lajeihin”, maailmankuviin, puhetapoihin. Samalla mahdollisesti opin argumentoimaan paremmin myös tutkimuksellisia populaarinäkökulmiani. Tästä lähtökohdasta olin syksyllä 2014 avaamassa yhden foorumin, Suomen
suurimman keskustelupalstan Suomi24, aineistoja tutkijakäyttöön: Osallistuimme Helsingin yliopiston tiedekilpailuun. Niin
sanottu Citizen Mindscape-hankkeemme Facebook sivuilla on
yhä tällä hetkellä yli 300 jäsentä (Kuva 1). Mikä muu foorumi
olisi voinut olla tehokkaampi informaation välittämiseen tai yhteisen käsityksen muokkaamiseen?

Kuva 1: Citizen Mindcape -hankkeen Facebook-sivu

Seuraavassa kuvaan yhtä konkreettista käynnistämääni monimediaalista keskustelua, jonka lähtökohtana oli vastenmielisyy-
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teni Yoval Hararin kirjaa Homo Deus. Huomisen lyhyt historia kohtaan.

Hararin antimainos
Yleisradion keskusteluohjelmassa (Pyöreä pöytä 5.9.2018) kritisoin ankaran aggressiivisesti myyntimenetykseksi noussutta ja
julkisuudessa kehuttua Hararin kirjaa. Radio-ohjelman nettisivuilla kommenttiani kuvattiin suorastaan antimainokseksi (Kuva 2).

Kuva 2: Ylen pyöreän pöydän (5.9.2018) kuvausYlen Areenassa

Muutamaa kuukautta myöhemmin palasin kirjalliseen ”oksennukseeni” Facebook sivuillani. Yritin samalla ”kerjätä” myötä- ja
vastakommentteja Kauppalehteen suunnittelemaani kolumnia
varten (Kuva 3). Melkein kaikki kolumnini käyvät läpi tämän
ennakkovalmistelun. Kommentoijat myös tietävät osallistumisensa valmisteluprosessiin. Facebook on minulle siis ”työkone”
ja osa työkäytäntöjäni.
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Kuva 3: Facebook -postaus liittyen tulevaan Kauppalehden
kolumniini (7.12.2018)
Tavallista pitempi postaukseni päättyi seuraavasti (Kuva 4):

Kuva 4: 225 tykkäystä, kannustavia kommentteja (74) ja
eteenpäin jakamisia.
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Olin lainannut Hararin kirjan sählykaveriltani, Tekniikka ja Talous-lehden toimituspäälliköltä Harri Junttilalta. Hän kehui minulle kirjaa ja palauttaessani kirjan kerroin mielipiteeni: oksettavan huonoa tieteen popularisointia. Muutama viikko Kauppalehden kolumnini jälkeen Harri laittoi seuraavan linkin Facebookiin (Kuva 5).
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Kuva 5: Otteita keskustelusta Hararin kirjasta ja tähän liittyvästä
artikkelista
137

Lopuksi: mitä sain? mitä opin? miten muutuin?
Käytäntöteorian näkökulmasta Facebookin yleistyminen maailmanlaajuiseksi on kiinnostava. Ilman sen materiaalista olemusta,
ilman tietoteknistä osaamista ja ilman jo valistuksen ajalta periytyvää alttiutta ja halua jakaa omia ajatuksiamme tällaista foorumia tai ’facettamisen käytäntöjä’ ei olisi voinut syntyä. Saattaa
olla, että kuvat (Instagram ja YouTube) ovat hiljalleen syrjäyttämässä tekstimuotoiset keskustelut (Facebook ja Twitter). Näinhän kävi 1990-luvun lopulla yrityksissä, kun esimerkiksi investointipäätöksiä alettiin perustella päätöksentekoelimille teknisten ja taloudellisten raporttien sijaan yhä enemmän PowerPoint
esityksillä (Pantzar & Repo 2010; Parker 2001).

Edellä esitin hyvin yksinkertaisen ja omakohtaisen kuvauksen
yhden keskustelualueen ajallisesta kehkeytymisestä. Tätä keskustelua voi tarkastella kahdesta hyvin erilaisesta näkökulmassa. Yhtäältä kysymys oli tietystä yhteiskunnallista kontekstista,
joka käynnisti keskustelun. Hararin kirja ja sen saama suosio esimerkiksi Helsingin Sanomien sivuilla oli minulle ”ulkoa tullut
ärsyke”, johon vastasin ”oksentamalla” kritiikkini Facebookin sivuille. Tämä käynnisti hieman toisenlaisen (endeemisen) vuorovaikutusprosessin omine lainalaisuuksineen. Keskusteluketjut
etenevät omalla logiikallaan, joille oma subjektipositioni on ainakin osittain alisteinen. Tämä kuvaa hyvin käytäntöteorioiden
luonnetta. Aktoreilla on kaksinaisrooli, yhtäältä aktiivisina ja jopa intentionaalisina toimijoina ja toisaalta annettuihin muotoihin
sopeutuvina että niitä muuttavina. Sosiaalisten käytäntöjen teoriat voivat Anthony Giddensin ”rakenteiden kaksinaisuuden”
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näkökulmasta tarkentua kahteen eri suuntaan paikassa ja ajassa.
Esimerkiksi Davide Nicolini (2009, 2012) korostaa mikro- ja
makronäkökulmien välistä vuorovaikutusta (zoom in-zoom
out), kun taas minä ja kollegani olemme keskittyneet enemmän
käytäntöjen historialliseen muutokseen sekä yksilöiden että kollektiivien tasolla (esim. Shove ym. 2012; Yli-Kauhaluoma ym.
2013).

Edellä kuvasin henkilöhistoriani ja yhden tapauksen näkökulmasta sosiaalisen median työkäytäntöjeni kehkeytymistä. Tutkijan työssä olen kokenut sosiaalisen median keskustelut hyödyllisiksi ja omaa ajatteluani kehittäviksi. On ollut pakko avartaa
omia käsityksiä, oppia näkemään arvoa siellä, johon en omasta
umpiostani päätyisi. Kuplautumisen sijaan sosiaalinen media
tarjoaa minulle vaihtoehtoisia tulkintoja ja pakottaa tarkentamaan omia argumenttejani. Ajan myötä käsitykseni sosiaalisen
median muistakin foorumeista kuin Facebookista on muuttunut.
Osittain tämä johtuu laajasta tutkimushankkeestamme, jossa
avasimme 70 miljoonaa Suomi 24 sivujen kommenttia akateemisten tutkijoiden käyttöön. Hankkeen osana kysyimme myös
verkkokeskustelijoiden osallistumismotivaatioista (Pantzar &
Ruckenstein 2018). Eräs vastaaja kuvasi Suomi24-foorumia ”suomalaisen verkon sairaimmaksi hullujenhuoneeksi, jota tarkkailee samalla uteliaisuudella kuin liikenneonnettomuutta.”

Itse ajattelen, että myös akateemisille ihmisillä on hyödyllistä
osallistua vieraslajien tarkkailuun ja joskus jopa osallistua ”huoltoasemien maailmaparannusryhmien” keskusteluihin. Aktiivisena
verkkokeskustelijan tunnistan itsestäni uteliaisuuden, mutta
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myös tietynlaisen mielihyvän saadessani vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Matemaattisen sosiologian isä Gabriel
Tarden mukaan arkinen, kapakoissa ja kaduilla käytävä, keskustelu on tärkein yhteiskuntaa ja taloutta uudistava voima (ks.
Latour & Lepinay 2009). Olen samaa mieltä valistuksen hengessä.
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Yhdessä muiden kanssa –
kuka minusta tulee osana Agraphia-kirjoitusryhmää
Eeva-Lotta Apajalahti

Johdanto
Kävelen Runeberginkatua reippain askelin. Aurinko paistaa
ja lämmittää kasvoja, vaikka kylmä tuuli puhaltaa. Pitkän
talven jälkeen aurinko häikäisee. Laitan aurinkolasit päähäni. Tunnen, että askeleeni vievät minua eteenpäin ja ovat
kepeät. Hymyilen. On ihana tunne olla iloinen ja innostunut. Ilo pulppuaa rinnassa. Kohta pääsen lämpimään, kahvin tuoksuun. Tiedän, että minua odotetaan. Ja minäkin
odotan. Pian näen useammat tutut, ystävälliset ja myötämieliset kasvot. Kävelen ripeämmin. Olen muutaman minuutin myöhässä.
Tunne siitä, että kuulun johonkin joukkoon, että olen tärkeä ja
odotettu sekä arvokas ja arvostettu, on minulle tärkeää. Tällaiset
tunteet voivat kuitenkin olla harvinaisia tämän päivän akatee141

misessa työelämässä. Sen ei pitäisi olla niin. Syitä tähän on varmasti useita, mutta niiden pohtiminen ei ole tämän esseen tarkoitus. Se, millaisia tekstejä ja tarinoita kirjoitan, luo todellisuutta ja
rakentaa identiteettiä. En halua rakentaa akateemisestä työstä
surullista kaipauksen ja yhteenkuulumattomuuden todellisuutta, vaan ennemmin kerron työn mielekkyydestä, ilon ja innostuneisuuden hetkistä. Kerron yhden tarinan siitä, miten tässä
työssä voi kokea olevansa arvokas, ja miten tällaista todellisuutta
voi rakentaa yhdessä muiden kanssa.

Tämän yhdennentoista Akateemisen työn -kurssin esseessä koetan pukea sanoiksi sen, mitä olemme saaneet viimeisen kuuden
vuoden aikana yhdessä aikaan Agraphia-kirjoitusryhmän kanssa. Pohdin myös sitä, kuka minusta tulee, kun osallistun ryhmän
toimintaan. Esseessä kuvaan ryhmämme toimintaa, syntyhistoriaa ja toimintatapoja, sekä pohdin miksi tämä on tärkeää. Toivon, että tämä tuo lukijalle oivalluksia siitä, millaista mielekäs
akateeminen työ voi olla, sekä rohkaisua mielekkäiden käytänteiden luontiin.

Alku
Agraphia-ryhmä lähti alun perin liikkeelle Carol Kiriakosin pitämältä kurssilta. Kurssi keskittyi akateemiseen kirjoittamiseen
ja sen koukeroihin, sekä siihen, millaisia me olemme ja millaisiksi voimme tulla kirjoittajina. Osallistujat jaettiin kurssilla kahteen ryhmään, jotka tapasivat säännöllisesti. Kurssilla oli mukana jatko-opiskelijoita, lehtoreita ja professori. Vaikka olimme
eri vaiheissa akateemista työpolkua, meitä yhdisti kirjoittami142

nen. Kurssilla pystyimme puhumaan siitä, miten kirjoitamme ja
millaisia vaiheita kirjoittamiseen kuuluu. Tämän lisäksi teimme
myös käytännön kirjoitusharjoitteita, muun muassa 15 minuutin
vapaan kirjoittamisen harjoitteita. Tämä toi ymmärrystä siihen,
miksi joskus voi olla vaikeaa kirjoittaa. Se, että kurssilla oli mukana eri vaiheissa olevia akateemisen työn tekijöitä, toi esille kirjoittamisen luonteen. Kirjoittamista voi opetella läpi elämän. Emme tule siinä koskaan valmiiksi.

Ryhmän nimi Agraphia, mikä tarkoittaa kroonista kyvyttömyyttä kirjoittaa, annettiin jo Carolin kurssilla. Termi perustuu Paul
Silvian kirjaan How to write a lot: A practical guide to productive
academic writing (Silvia 2007). Onneksi nimi ei kuitenkaan ollut
enne. Ryhmätapaamisissa opimme käytännön harjoitteena asettamaan realistisia kirjoitustavoitteita. Muistan kerran miettineeni, miten vähältä 2x45 minuuttia kirjoittamista tuntui. Ja että eikö
sen pitäisi olla monta tuntia. Mitä muutakaan muka tekisin kuin
kirjoittaisin. Olinhan tutkija! Huomasin kuitenkin, että jos joka
päivä kirjoitan edes tuon puolitoista tuntia, pääsen jo pitkälle.
Kolme tuntia on jo todella paljon ja saattaa johtaa jopa siihen, että
seuraavana päivänä en pysty kirjoittamaan kovin paljon.

Jotkut osallistujat asettivat kuuden tunnin kirjoitustavoitteita. En
tiedä, miten he sen tekivät, ja tarkoittiko se lopulta myös lukemista, mutta muistan miettineeni, että se oli ihan älytön määrä.
Opin myös, että jo 15 minuuttia on hyvä kirjoitusaika. Pelkällä
15 minuutilla päivässä on kirjoitettu graduja ja väitöskirjoja. Se
myös kumoaa yhden kirjoittamiseen liittyvän myytin, joka on,
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että ei kannata aloittaa, jos on vaikka vain puoli tuntia aikaa, sillä
siinä ei ehdi kirjoittaa mitään. Kyllä ehtii.

Ryhmätapaamisissa siis kävimme läpi, miten edellinen kirjoitusjakso meni, päästiinkö tavoitteisiin, ja jos ei, niin miksi ei, mitä
tapahtui. Tämä opetti näkemään, mitä jokapäiväiseen tutkijan
työhön kuuluu. Siihen kuuluu paljon muutakin kuin vain kirjoittamista. Ryhmässä asetettiin taas seuraavalle jaksolle uusi
tavoite. Useimmiten pienensimme tavoitteitamme. On tärkeää
asettaa sellaiset tavoitteet, jotka pystytään saavuttamaan. Akateemisessä työssä kun usein riivaa kaamea riittämättömyyden
tunne. Tähän liittyy se, että saamme niin harvoin palautetta työstämme. Kun asetamme sopivan kokoiset tavoitteet ja saavutamme ne, sekä voimme jakaa nämä pienet ilot muiden kanssa, jopa
kerran viikossa, jaksamme mennä eteenpäin!

Tämä voi kuulostaa joillekin perinteiseltä suorittamiselta, ja ehkä
se sitä olisikin ilman säännöllisiä tapaamisia, tuntemustemme
jakamista ja toistemme kannustamista. Se, että saamme jakaa arjen kokemuksiamme, on tärkeää. Akateeminen työ on välillä hyvin pirstaleista ja monissa yliopistoissa varsinkin jatko-opiskelijat saattavat olla melko yksin työnsä kanssa. Kaikilla ei ole lähellä yhteisöjä, tai sitten on kokemus yhteisön ulkopuolelle
sulkemisesta. Tällaisia kokemuksia saattaa syntyä, jos esimerkiksi ei ole arkista omaa työpistettä siellä, missä muut aineen tai laitoksen työntekijät istuvat. Tai jos ympärillä on vain vähän muita
jatko-opiskelijoita eikä yhteisiä omia seminaareja järjestetä. Kokemus ulkopuolelle sulkemisesta voi olla niin voimakas, että väi-
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töskirja viivästyy, tekeminen ei ole mielekästä tai sen teko voi
myös kokonaan tyssätä.

Vaikka me Carolin kurssilaiset teimme erilaisia tutkimuksia,
eikä siten yhteistä keskustelupohjaa ollut teeman mukaan, meitä
kaikkia yhdisti kirjoittaminen. Kokoonnuimme kerran viikossa
tunnin mittaiseen tapaamiseen puhumaan siitä, miten kirjoitus
sujui ja jaoimme kokemuksia siitä. Vaikka kurssi oli opintosuorite ja ryhmätapaamisiin osallistuminen oli ”pakko”, tuli kokemus siitä, että minäkin olen tärkeä ja arvokas, minun tekemiseni
ja hyvinvointini kiinnostaa muita.

Kuusi vuotta kirjoitusryhmän tapaamisia
Carolin kurssista on nyt kulunut kuusi vuotta. Kirjoitusryhmän
kokoonpano on elänyt vuosien varrella. Omasta alkuperäisestä
kirjoitusryhmästäni ei kurssin jälkeen muistaakseni jatkanut
muita. Kurssin toisesta ryhmästä, johon siirryin, jatkoi useampi.
Tästä muotoutui ensimmäinen ”oma” Agraphia-ryhmä, joka
koostui ainoastaan jatko-opiskelijoista. Olimme alun perin kaikki lähellä toisiamme, Töölön Kauppikselta. Meitä aloitti aineessa
Organisaatiot ja Johtaminen suhteellisen suuri porukka samaan
aikaan vuosina 2010 ja 2011. Carolin kurssi sattui juuri sopivaan
saumaan, kevääseen 2012. Meillä, Töölön puisto-osastoksi ristityllä porukalla, oli paljon muutakin yhteistä säännöllistä toimintaa ja epäsäännöllisiä tempauksia. Agraphia-ryhmän kaltainen
yhteisöllinen työskentelymuoto sopi meille. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että ryhmän muodostamista varten pitäisi ensin olla tiivis porukka, mutta oli sillä varmasti vaikutusta.
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Vaikka ryhmämme kokoonpano on muuttunut vuosien varrella,
ryhmämme toimintaperiaatteet ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Meillä on kaksi tärkeää ohjaavaa periaatetta, jotka opimme jo Carolin kurssilla. Ensimmäinen on luottamus. On tärkeää
voida luottaa siihen, että se, mitä keskustelemme ryhmässä, jää
myös ryhmän jäsenten väliseksi. Ilman luottamusta on oikeastaan mahdotonta jakaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan. Kirjoittaminen on hyvin henkilökohtaista. Toinen periaate on sitoutuminen. Sitoudumme tulevamme tapaamisiin, omiin tavoitteisiimme ja tukemaan toinen toisiamme. Sitoutuminen tuo mukanaan toistemme arvostuksen. Se kertoo myös, että ryhmän toiminta ja ryhmän jäsenet ovat tärkeitä.

Vaikka jokainen meistä tekee ryhmässä omia tutkimuksiaan,
olemme vuosien varrella kokeilleet myös monenlaista yhdessä.
Esimerkiksi kävimme yhdessä läpi kappale kappaleelta Wendy
Laura Belcherin kirjan Writing your journal article in twelve weeks:
A guide to academic publishing success, sekä tehtävät, joita kirja
tarjosi self-help-tyyppisesti (Belcher 2009). Kirja ei ollut lainkaan
niin kamala, mitä otsikon perusteella voisi kuvitella ja osasimme
kyllä kriittisesti tarkastella eri tehtäviä. Esimerkiksi kappale, jossa muotoilimme omien tekstiemme argumentteja, on jäänyt mieleeni sen hankaluuden vuoksi. Kukaan muu meistä ei kyllä julkaissut artikkelia 12 viikossa, paitsi muistaakseni yksi, joka lähetti työnsä lehteen.

Ryhmässämme on ollut jäseniä useimmiten 4-6 henkilöä, jotta
jokaisella on aikaa kertoa kuulumisensa tunnin tapaamisessa.
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Olemme pitäneet tapaamistamme tunnin mittaisena, jotta se ei
veisi liikaa aikaa arkipäivästä. Useamman vuoden ajan olemme
tavanneet joka toinen viikko. Se, että aikaa ei ole ylettömästi, pitää myös keskustelumme aiheen paremmin ruodussa. Tämän lisäksi, olemme usein tavanneet ryhmästä erillisillä kirjoitustreffeillä pienemmillä kokoonpanoilla. Kirjoitustreffit noudattelevat periaatetta ”shut-up-and-write”. Treffeillä pidämme muutaman, noin 25 minuutin mittaisen kirjoitustuokion, joiden aikana olemme hiljaa ja vain kirjoitamme. Tuokioiden välissä keskustelemme noin 5 minuuttia ja kerromme, miten meni ja mitä olemme seuraavaksi tekemässä.

Yritämme toimia niin, että ryhmätapaamisissa kaikille olisi yhtä
paljon aikaa kertoa kuulumisiaan ja miten menee. Tapaamispaikkamme on aina ollut jokin kahvila. Tukikohtanamme toimi
usean vuoden ajan Runeberginkatu 29:n Cafe&Eepos, jota ei
enää ikävä kyllä ole. Pidimme myös muutaman vuoden ajan kevään viimeisen tapaamisen työpajana, jossa askartelimme muun
muassa miellekarttoja ja katsoimme menneeseen ja tulevaan.
Jokainen ryhmämme jäsen on aina ollut tervetullut ehdottamaan yhteistä toimintaa. Vaikka kevään työpajat olivat mukavia, sittemmin on tuntunut, ettei aikaa niiden järjestämiseen ole
ollut.

Olemme halunneet pitää ryhmän mahdollisimman avoimena ja
mukaan ottavana. Jos joku on halunnut tulla mukaan, olemme
pyrkineet keskustelemaan siitä yhdessä ryhmässä. Useimmiten
tilaa uusille henkilöille on ollut. Tilaa on tullut luonnollisesti,
sillä ihmisten elämäntilanteet ovat muuttuneet ja välillä joku on
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jäänyt pois ryhmän toiminnasta. Viimeisen puolentoistavuoden
aikana ryhmämme koko on ollut yhdeksän henkilöä. Se on paljon, vaikka yksi meistä on vanhempainvapaalla ja toinen kokopäivätyössä, eikä siten kaikki ole olleet paikalla tapaamisissa.
Ryhmäkoon vuoksi emme ole voineet ottaa uusia jäseniä. Otimme viime syksynä käyttöön uuden toimintatavan, jonka mukaan
pidämme aina yhden kauden ajan, syys- tai kevätkauden, kokoonpanon samana. Mukaan voi tulla joko syyskuussa tai tammikuussa. Päädyimme tähän siksi, että kaikki ryhmän kokoonpanossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ryhmän dynamiikkaan. Halusimme, että ryhmä pysyy samana tietyn ajanjakson,
jolloin on tarpeeksi aikaa luottamuksen ja ryhmäytymisen kehitykselle.

Tapaamisten lisäksi, otimme kolme vuotta sitten käyttöön Trello-sovelluksen. Tarkoituksena oli kirjata ylös tavoitteemme,
mutta myös muodostaa toisenlainen, tapaamisia tukeva tapa
yhteiselle tekemiselle. Tämä on myös mahdollistanut sen, että
ryhmässä voi toimia etänä, mikäli on reissussa. Trello on yhteinen alusta, johon olemme luoneet jokaiselle syys- ja kevätkaudelle oman taulun, johon sitten jokainen luo oman listan kortteja.
Esimerkiksi itse luon tällä hetkellä jokaiselle kuukaudelle oman
kortin, mutta ennen tein jokaiselle kahden viikon tavoitejaksolle
oman. Se, mikä tekee Trellosta enemmän kuin pelkän to do-listan, on se, että voimme käydä kirjoittamassa toistemme korteille
kannustavia kommentteja. Näemme siis toinen toistemme tavoitteet ja niissä etenemisen. Tämän lisäksi siellä on mahdollista
jakaa kokemuksiaan kirjoittamisesta, tekemisistä ja fiiliksistä.
Pidin pitkään lyhyttä jokapäiväistä päiväkirjaa fiiliksistä, mutta
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se on sittemmin jäänyt. Trellon käyttö ei ole tietenkään pakollista, mutta se on toiminut tärkeänä pohjana meille kaikille. Erityisesti niille, jotka ovat olleet syystä tai toisesta muissa maisemissa, eivätkä siten ole päässeet tapaamisiin.

Tämän kevään akateemisen työn kurssin tapaamisessa minulta
kysyttiin, mikä pitää meitä yhdessä. On pitänyt jo kuusi vuotta,
vaikka tälle ei ole minkäänlaista ”virallista” ylläpitopakkoa. En
alkuun oikein osannut vastata, mutta sitten mietin itseäni, muita
ja meidän tarpeita. Ensin mietin, että olenko itse ollut se liima
ryhmän kokoajana, ja että onko minulla itselläni niin suuri tarve
tällaiselle toiminnalle, että olen halunnut sen jatkuvan. Onko tämä muille mukanaolijoille yhtä tärkeää? Mutta sitten tajusin, että
ei se johdu minusta. Moni meistä on, ehkä noin puolet, alkuperäisiä Agraphia-ryhmän jäseniä Carolin kurssilta. Olemme siis
kaikki kokeneet tämän tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja mukavaksi. Tästä kertoo myös se, että kirjoittaessani tätä tekstiä, Carol pitää kurssia edelleen Aallossa nimellä: Finding Joy and Productivity
in Academic Writing. Tarvetta tällaiselle siis on.

Keneksi tulen osana Agraphia-ryhmää?
Agraphia-ryhmän merkitys minulle on kasvanut vuosien kuluessa. Kirjoittaessani väitöskirjani kiitokset-kappaletta viime
vuonna, ymmärsin, että siitä on tullut enemmän kuin vain kirjoitusryhmä. Siitä oli tullut tärkein akateeminen yhteisöni väitöskirjatyöskentelyn aikana. Ajattelen, että toimintamme on yhtäältä eräänlaista vastarintaa, sillä tässä ei ole kenenkään muun
asettamia ulkoisia motiiveja, joiden vuoksi tätä olisi pakko tehdä.
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Toisaalta, tämä on vain yhdenlaista työn organisointia. Joka tapauksessa, tämä on jotain sellaista, mitä kaipaan myös virallisista työyhteisöistä; välittämistä, luottamusta ja arvostusta sekä
mahdollisuutta auttaa muita. Tapaamisissa voin hengittää vapaammin. Saan olla sellainen kuin olen, minun ei tarvitse olla
enemmän tai suorittaa enemmän, minun ei tarvitse menestyä.

Aloitamme kahvilan pöydässä kierroksen kysymällä, miten menee. Juuri se kysymys, miten menee, on tärkeä. Kirjoitin vuosia
sitten tällaisen runon, jota pidin pitkään näyttöni vieressä:
Minkähänlaisia tarinoita sitä tänään kirjoittaisi,
itsestä, muista, ympäröivästä maailmasta,
akatemiasta,
akateemisestä työstä?
’Miten menee’ –kysymys ei ole viaton.
Silloin kerrotaan tarinoita, joiden hahmoja
me olemme.
Millaisia hahmoja,
keneksi tulemme vastatessamme?
Tämä runo syntyi Keijon tekstin ”Miten menee?” inspiroimana
(Räsänen 2016). Sain silloin oivalluksen siitä, miksi muut ihmiset
ja miksi kysymys miten menee ovat niin tärkeitä. Ehkä tarvitsemmekin ihmisiä ympärillemme kertomaan narratiiveja, tarinoita,
jotka koostuvat hahmoista. Ehkä koen sen tärkeäksi juuri siksi,
että voisin muodostaa omaa tarinaani, identiteettiäni, ja jotta tietäisin, miten minulla menee. Kysymys miten menee kuuluukin oikeasti miten meillä menee tänään. Me tarvitsemme yhteisiä tari150

noita. Minä tarvitsen yhteisiä tarinoita. Päädyin tuolloin pohtimaan, millaisia tarinoita voisin tänään kertoa, jotta olisin hahmo tarinassani. Ja ei mikä tahansa hahmo, vaan sellainen hahmo,
jolla on tulevaisuutta ja mahdollisuuksia tehdä asioita, jopa akateemisessa maailmassa.

Usein tavatessamme Agraphia-ryhmän kanssa, en malttaisi
odottaa omaa vuoroani ja välillä joudun hillitsemään itseäni. Tämä johtuu siitä, että tuo kysymys on minulle niin tärkeä, enkä
ehkä aina jatko-opiskeluaikana kuullut sitä tarpeeksi. Ja hyvin
usein kysymys tarkoittaa vain, että ”hei”, jolloin siihen ei odoteta
eikä anneta aikaa vastata. Minulle merkitsee paljon se, että tulen
nähdyksi ja kuulluksi. Ehkä mahdollisuus kysyä juuri tuo kysymys ja kertoa siihen vastaus, on minulle yksi tärkeimmistä asioista, joita saan ryhmätapaamisista

Koen, että saan auttaa muita ryhmässä. Ryhmässä minulla on
mahdollisuus jakaa kokemuksiani ja keinoja, joilla olen itse joissain tilanteissa päässyt eteenpäin. Pidän itseäni auttamishaluisena ja kekseliäänä. Usein keksin erilaisia keinoja päästä irti
omista, joskus ikävistäkin ajatuksista. Soimaan esimerkiksi itseäni jatkuvasti ihan älyttömistä asioista. Monesti koen, etten tee
tarpeeksi. Toivon auttavani toisia kertomalla siitä, kuinka olen
itse onnistunut pääsemään yli tällaisista ajatuskuvioista. Olen ylpeä keksiessäni ratkaisuja ja haluan myös siksi jakaa niitä muiden kanssa. Usein tarvitsen myös apua ja lohtua päästäkseni
eroon turhista energiaa vievistä ajatuksista. Tiedän, että muutkin
kokevat niitä. Ryhmässä minua ymmärretään ja halutaan auttaa.
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Osallistumalla ryhmän toimintaan minusta tulee sellainen, jollainen haluan olla. Saan auttaa ja saan lohtua omiin murheisiini.
Koen itseni arvokkaaksi ja arvostetuksi, sekä tunnen, että olemme luoneet yhdessä jotain hienoa ja ainutlaatuista. Minusta
tuntuu erityiseltä ja tärkeältä olla osana tällaisen ryhmän toimintaa.

Loppu
Käytänteet syntyvät, kun niiden tarve on suurin. Joskus, jotkin
tarpeet muuttuvat ja käytänne mukautuu tai hiipuu, ja ehkä syntyy uudelleen jossain muualla, muiden tarpeista.

Tällä hetkellä koen, että ryhmämme on jollain tavalla muutoksessa. Yli puolet meistä on nyt väitellyt, ja monet ovat fyysisesti
siellä täällä. Vaikka jäsenmäärä ryhmässämme on vieläkin
yhdeksän, niin tapaamisissa on ollut paikalla keskimäärin kolme
henkilöä. Ehkä jonkinlainen kollektiivinen tarve tälle ryhmälle
on ollut hiipumassa, ehkä ei. Ryhmän kautta on myös syntynyt
toinen ryhmä, joka keskittyy yhdessä pohtimaan erilaisia työpolkuja, akateemisessa maailmassa tai siirtymisessä sen ulkopuolelle, tai sitten tasapainoillessa yksi jalka akatemiassa, toinen
ulkona.

Tästä huolimatta, kirjoittaminen ei katoa mihinkään. Emme tule
koskaan valmiiksi kirjoittajina. Tarpeet kohdata muita, tehdä
yhdessä ja kokea olevansa arvokas, eivät nekään katoa mihinkään. Tälle tarinalle ei ole loppua.
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Työelämäopetus yliopistossa –
miten ja miksi?
Sari Yli-Kauhaluoma ja Eva Heiskanen

Opiskelijoiden työelämävalmiudet ja niiden kehittäminen yliopisto-opinnoissa on noussut viime vuosina yhä voimakkaammin esille. Yhtenä syynä on todennäköisesti käynnissä oleva työelämän murros. Yliopistosta ja korkeakoulusta valmistuneille ei
välttämättä ole enää tarjolla vakituista, elämänmittaista urapolkua, vaan tarjolla on pätkätöitä, silpputöitä, osa-aikatöitä sekä
jatkuva vaatimus oman osaamisen paketoinnista, markkinoinnista ja myymisestä.

Me olemme kehittäneet Helsingin yliopiston kandiohjelman ’Yhteiskunnallinen muutos’ opiskelijoille uuden työelämäkurssin.
Kurssi on tähän mennessä toteutettu kaksi kertaa, ja saamamme
opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat ovat kokeneet kurssin
mielekkäänä tapana opetella työelämävalmiuksia. Tässä esseessä esittelemme ensin lyhyesti työelämäkurssimme kehittämisen
lähtökohdat ja opetusmenetelmät. Sen jälkeen puramme auki sitä, miksi pyrimme tiettyihin tavoitteisiin tietyin keinoin. Tarkoituksenamme on reflektoida sitä, mikä on meille kriittisinä organisaatiotutkijoina ja opettajina tärkeää ja merkityksellistä opetustyössä ja miten se näkyy kehittämällämme työelämäkurssilla.
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Kurssi ’Asiantuntijat työelämässä’
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelma ’Yhteiskunnallinen muutos’ käsittelee yhteiskunnallisia
murroksia ja jatkuvuuksia niin kansallisesti kuin globaalisti antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian sekä
talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Koulutusohjelman
verkkosivujen mukaan tutkinnon suorittaneiden uravaihtoehtoja ovat ”monipuoliset asiantuntija- ja johtotehtävät ministeriöissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kehitysprojekteissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös toimittajina, tutkijoina, konsultteina ja erilaisissa
opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä.”

Lähtiessämme suunnittelemaan uutta työelämäkurssia totesimme, että opiskelijoille on tarjolla useita mahdollisuuksia suorittaa
työelämäopintoja esimerkiksi työskentelemällä yritystoimeksiantojen parissa. Tällaisten kurssien etuna on, että opiskelijat pääsevät ratkaisemaan aitoja työelämälähtöisiä ongelmia projektiryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista. Mielestämme
vaarana kuitenkin voi olla, että kursseilla tai pidemminkin projekteissa edetään liian nopeasti yritysten ehdoilla. Houkutuksena on, että opiskelijoiden tulee löytää vastauksia yritysten määrittelemien projektien kysymyksiin (miten asioiden tulisi olla tai
miten asiat tulisi ratkaista) ilman, että on tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia perehtyä projektin vaatimiin lähtökohtatietoihin
(mikä projektin keskiössä oleva asia/ilmiö on, miten se on, ja
miksi se on niin). Riskinä siis on, että yritetään tehdä liian kaukaa
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liian suuri ja nopea loikka konstatiivisista konstruktiivisiin kysymyksiin (ks. Kalleberg 1995; Räsänen & Mäntylä 2001), jolloin
työelämälähtöisten ongelmien ratkaiseminen muuttuu vaikeaksi, ellei peräti mahdottomaksi.

Suunnitellessamme työelämäkurssia halusimme antaa opiskelijoille yritystoimeksiantojen rinnalle vaihtoehtoisen tavan opiskella työelämävalmiuksia ja myös etsiä itseään asiantuntijana.
Työskentelymme lähtökohdaksi otimme Helsingin yliopiston
koulutusohjelmauudistuksen (Iso Pyörä), jonka mukaan yliopiston jokaisella kurssilla tulisi olla kolmenlaisia osaamistavoitteita. Kurssin tulisi edistää opiskelijan tieteenalakohtaisia tietoja
ja taitoja, yleisiä työelämätaitoja sekä akateemista asiantuntijuutta.

Kehittämämme työelämäkurssin lähtökohtana on ollut näkemys, että työn oppimisen kannalta on tärkeää tutustua ja osallistua työn keskeisiin käytänteisiin ja sitä tekevien ammattilaisten
arkeen (vrt. Gherardi ym. 1998; Räsänen & Korpiaho 2007). Tällaisen lähtökohdan omaavia, poikkeuksellisia kursseja on pitkän
kehitystyön ansiosta ollut tarjolla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (ks. esim. da Silva 2014), ja ne toimivat esikuvina
omassa kurssikehittämistyössämme. Kehittämämme kurssin
keskeiset sisällöt liittyvät työn ja käytänteiden tutkimuksen käsitteistöön ja lähestymistapaan (esim. Nicolini 2009; Feldman &
Orlikowski 2011; Räsänen & Trux 2012). Työn ja käytänteiden
tutkimuksessa kiinnitetään huomiota ihmisten ja organisaatioiden arkeen ja päivittäisiin työrutiineihin. Näkökulma sopii hy-
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vin työelämäkurssille, jossa yritetään oppia ymmärtämään asiantuntijatyötä sekä sen erilaisia muotoja ja paikkoja.

Valitsimme kurssin opetusmenetelmäksi tutkivan oppimisen
lähestymistavan. Tutkivaa oppimista on kuvattu dynaamiseksi
ja yhteisölliseksi kysymys-vastausprosessiksi (Hakkarainen ym.
2004; Lonka ym. 2009). Tutkivassa otteessa keskeistä on ”oppimisprosessin ohjaaminen kysymyksiä asettamalla” (Lonka ym.
2009, 260). Tärkeää onkin mielekkäiden kysymysten löytäminen
ja asettaminen, omien työskentelyteorioiden luominen, uuden
tiedon etsiminen sekä tiedon kriittinen reflektointi. Tutkiva ote
sopii hyvin työelämäkurssille, jossa pureudutaan oman alan asiantuntijoiden työhön ja yritetään ymmärtää työn tekemisen ehtoja.

Työelämäkurssi moraalisen toiminnan näkökulmasta
Miksi sitten päädyimme ratkaisuun, että pyrimme lisäämään
opiskelijoiden työelämävalmiuksia työn ja käytänteiden käsitteistön ymmärtämisen ja tutkivan oppimisen kautta? Jos tarkastelemme kehittämäämme työelämäkurssia moraalisesta näkökulmasta, niin miksi koemme, että kurssimme tavoitteet ja
keinot ovat arvokkaita ja oikeutettuja? Voisimme jopa kysyä, että
mitkä ovat laajemmin opetustyömme moraaliset motiivit. Toisin
sanoen, mitä hyviä asioita yritämme saada aikaan?

MacIntyren (1981) mukaan käytännöllistä toimintaa määrittävät
sille ominaiset ja siinä toteutuvat sisäiset hyvät asiat (internal
goods). Nämä eivät ole helposti puettavissa sanoiksi. Higgins
157

(2010) ehdottaa, että tällaiset käytännöllisen toiminnan sisäiset
hyvät asiat voivat liittyä joko työn tuotokseen, työn tekemisen
tapaan tai työn tekijään/tekijöihin. Keskeistä on ymmärrys siitä,
että työn moraali on sisäänrakennettuna erilaisissa arkisissa käytänteissä ja sitä tekevissä henkilöissä (ks. Räsänen 2012). Näin
ollen myös opettamista voidaan tarkastella moraalisena toimintana. Skelton (2009, 110) huomauttaa, että meidän tulisikin pyrkiä erinomaisuuteen opetuksessa ja pohtia huolellisesti, mihin
opetuksella pyrimme, minkälainen opetus tuottaa hyvää ja minkälaista yhteiskuntaa haluamme opettamisen kautta olla rakentamassa.

Käytännöllisen toiminnan kehyksen (ks. Räsänen 2009) kautta
tarkasteltuna moraali voidaan ymmärtää yhtenä käytännöllisen
toiminnan aspektina. Kysymykseen ”miksi” voidaan kehyksen
mukaan löytää vastaus kehyksen kolmen muun peruskysymyksen kautta: miten teemme työtä, mitä yritämme saada siinä aikaan ja saavuttaa sekä kuka työnteossa on mukana/keitä tässä
työssä olemme. Yritämmekin nyt seuraavaksi sanoittaa työelämäkurssin opetustyötämme moraalisia motiiveja ja oikeutuksia
tämän kehyksen avulla.

Miten opetamme työelämäkurssilla
Åkerlind (2003) on ansiokkaasti hahmottanut, että yliopistoopettajilla saattaa olla hyvinkin erilaisia käsityksiä opettamisesta. Hänen mukaansa opettaminen voi olla joko opettaja- tai opiskelijakeskeistä. Opettajakeskeisessä opetuksessa voi painottua
joko tiedon siirtäminen opettajalta opiskelijoille tai se, että opet158

taja pyrkii luomaan hyvät suhteet opiskelijoiden kanssa ja sitä
kautta motivoimaan opiskelijoita oppimaan. Opiskelijakeskeisessä opetuksessa taas kyse on ennen kaikkea opiskelijoiden
osallistumisesta ja oppimisesta.

Työelämäkurssimme keskiössä on opiskelija, hänen osallistumisensa ja oppimisensa. Tästä syystä opiskelijat perehtyvät kurssilla heille itselleen kiinnostavaan asiantuntijatyöhön ja sen ehtoihin työelämässä. Opiskelijat myös itse määrittelevät tutkimansa
asiantuntijatyön sellaisen näkökulman tai käytänteen, johon haluavat paneutua tarkemmin. Meidän tehtävämme ei ole määrittää, mitkä ammatit, organisaatiot tai kysymykset ovat tärkeitä tai
kiinnostavia, vaan ohjata ja tukea opiskelijoita pohtimaan, mitkä
työtehtävät ovat heille itselleen kiinnostavia ja mielekkäitä, ja
mikä heitä näissä tehtävissä erityisesti innostaa tai askarruttaa.
Tästä näkökulmasta käsin olemme integroineet opetukseen
soveltuvin osin myös omaa tutkimustamme työelämästä ja organisaatioista.

Opiskelijakeskeisyyden lisäksi meille on tutkivan oppimisen lähestymistavan mukaisesti tärkeää oppimisen sosiaalinen ulottuvuus eli yhteisöllisyys (Hakkarainen ym. 2004; Lonka ym. 2009).
Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä tekemisellä ja kokemusten jakamisella on tärkeä merkitys kurssilla. Tärkeää myös on, että laitamme itsemme likoon kurssilla. Kysyttäessä kerromme ja pohdimme opiskelijoiden kanssa myös omia kokemuksiamme työelämän erilaisista käytänteistä ja ilmiöistä. Työelämän kokonaisvaltaisuus, teknologian käyttö ja pitkät työpäivät ovat muutamia esimerkkejä teemoista, jotka opiskelijat ovat nostaneet yh159

teisen keskustelun aiheiksi ja joita olemme kurssilla pohtineet
yhdessä. Seuraavat ovat esimerkkejä opiskelijoiden tutkimuskysymyksistä:
Miten muuttaa yhteiskuntahistoriallinen osaaminen konkreettiseksi asiantuntijaosaamiseksi?
Miten historiantuntemusta käytetään konfliktinratkaisutyössä?
Miten neuvottelutyö toteutuu käytännössä?
Kuinka toimittaja voi ja saa käyttää omaa asiantuntemustaan työssään?
Miten kansainvälisten asiantuntijoiden työ jakautuu työajalle ja työajan ulkopuolelle?
Miten opettajat tasapainottelevat uuden teknologian ja
perinteisten menetelmien välillä?
Millaisia taitoja vaaditaan nykyajan asiantuntijoilta, kun
he työskentelevät monen eri alan ja yrityksen osaamista ja
panostusta vaativassa projektissa?
Mitä yritämme saada aikaan
Työelämäkurssillamme opiskelijat tekevät pienimuotoisen tutkimuksen itseään kiinnostavasta asiantuntijatyöstä. Räsänen ja
Korpiaho (2007) ovat todenneet, että kokemusperäinen oppiminen voi toimia ainoastaan, jos se perustuu autenttisiin kokemuksiin. Kenttätyöskentelyn kautta tavoittelemmekin sitä, että
opiskelijat saavat autenttisia kokemuksia tutkimustyöstä ja oppivat siten kokemusperäisesti tutkimisesta ja heitä kiinnostavasta asiantuntijatyöstä. Kurssilla opiskelijaryhmät jakavat yhteisillä tapaamiskerroilla kokemuksiaan kenttätyöskentelystä. Ta160

voitteena on, että kokemusten jakaminen auttaa kurssilaisia mielekkäiden tutkimuskysymysten tarkentamisessa sekä tiedon
etsimisessä, syventämisessä ja kriittisessä reflektoinnissa. Kurssin lopussa ryhmät esittelevät toisilleen havaintojaan ja analyysiään valitsemastaan asiantuntijantyön keskeisistä käytänteistä.
Tällöin kokemusten jakamisen tavoitteena on, että kaikki kurssin
osallistujat oppivat toisiltaan uutta useista oman alan kiinnostavista asiantuntijatöistä.

Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden henkilökohtainen kasvu on työelämäkurssimme keskiössä. Tätä pyrimme tekemään näkyväksi
kurssin lopussa, jolloin opiskelijat tekevät kriittisen reflektion
omasta toiminnastaan ja oppimisestaan kurssin aikana. Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden kenttätyö tarjoaa hyvän pohjan opiskelijoille heidän omien työelämäodotustensa reflektoinnille, kuten seuraavat poiminnat opiskelijoiden kirjallisesta reflektiosta
osoittavat:
Haastattelun tekeminen, asiantuntijatyöhön tutustuminen ja tulosten
reflektointi olivat kiinnostavia sekä samaan aikaan oikeasti hyödyllisiä
tapoja tutustua tutkittavaan työhön.
Koin tutkivan oppimisen todella hyväksi menetelmäksi! [--] Vastausten
kautta oli lisäksi helppoa peilata itseään ja omia taitojaan: mitä minä
osaan, mitä minä haluan ja mitä minun pitää vielä tehdä matkalla
asiantuntijaksi?

Lahtisen ja Toomin (2009) mukaan reflektion tarkoitus on keskittyä juuri oman toiminnan tarkasteluun ja arviointiin, mikä on
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erityisen tärkeää omien ammatillisten käytänteiden ymmärtämisen ja kehittämisen kannalta. Toteutamme Schönin (1983,
1987) termein ”reflection-on-action”, jolla tarkoitamme opiskelijoiden kenttätyöskentelyn jälkeen tapahtuvaa reflektiota. Tällöin keskiössä on kysymys siitä, mitä opiskelija kokee oppineensa tutkimastaan asiantuntijatyöstä. Toteutamme myös Erautin
(1995, kts. Lahtinen & Toom 2009) termein ”reflection-foraction”, jolloin opiskelija pääsee pohtimaan, mitä opitut tiedot ja
taidot opiskelijan tutkimasta asiantuntijatyöstä merkitsevät opiskelijalle itselleen.

Me opettajina työelämäkurssilla
Koemme, että työelämäkurssi vaatii opettajilta sellaista opettamistapaa, jossa opettaja pyrkii edistämään opiskelijoiden oppimista siten, että opiskelijat pohtivat, oivaltavat ja rakentavat
opiskeltavaa asiaa koskevat tiedot itse. Tätä kutsutaan oppimislähtöiseksi lähestymistavaksi opettamiseen (ks. Postareff ym.
2009). Opiskelijoiden oman tutkivan oppimisen avulla pyrimme
siihen, että työelämä ei näyttäytyisi opiskelijoille ulkopuolisena
ja omalakisena maailmana, vaan kenttänä, jossa opiskelija voi olla aktiivinen toimija. Meidän opettajien tehtävänä on ennen kaikkea rakentaa kurssille kannustava ja toisia tukeva ilmapiiri, joka
mahdollistaa yhdessä tekemisen ja keskinäisen oppimisen
(Repo-Kaarento ym. 2009; Räsänen & Korpiaho 2011). Tämä
vaatii meiltä opettajina kärsivällisyyttä sekä kykyä tehdä tilaa
opiskelijoiden omille kysymyksille. Kaikkea ei voi suunnitella
valmiiksi, vaan kurssi vaatii meiltä opettajilta hereillä oloa ja
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kykyä tarttua opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa syntyviin tilanteisiin.

Sekä opiskelijoilta että opettajilta vaaditaan myös kykyä sietää
epävarmuutta. Kurssilla toteutettavassa (pienimuotoisessakin)
kenttätutkimustyössä tulee aina esiin yllätyksiä, eikä kaikkeen
pysty varautumaan etukäteissuunnitelmin. Me opettajat emme
voi myöskään tietää saatikka päättää, mitkä ammatit tai työtehtävät kiinnostavat opiskelijoita, vaan meidän tulee kuunnella
ja tukea opiskelijoita oman ammatillisen identiteetin löytämisessä. Tämä vaatii meiltä opettajilta herkkyyttä kohdata opiskelijoiden erilaiset kokemukset, huolet ja toiveet liittyen työelämään. Yhteisopettaminen tukee tällaista epävarmuuden sietämistä, ja on meille tärkeä keino pyrkiä erinomaisuuteen opetuksessa.

Opiskelijoiden on vaikea puhua työelämään liittyvistä huolista,
joten tarvitaan aikaa, tilaa ja turvallinen ilmapiiri opiskelijoiden
omien ajatusten esiin nousemiselle. Työkäytänteiden tutkiminen
tarjoaa prosessin, jossa opiskelijan pohdinnat voivat nousta esiin
vähitellen. Prosessia ei voi kiirehtiä. Viimeisellä tapaamiskerralla opiskelijat ovat valmiita reflektoimaan sitä, minkälaisia asiantuntijoita he ovat tai haluaisivat olla työelämässä.

Työelämä innostaa, mutta myös huolestuttaa opiskelijoita. Jaamme opiskelijoiden innostuksen ja huolen. Omalla esimerkillämme kannustamme opiskelijoita puhumaan avoimesti ja tutkimaan myös työelämän ristiriitoja, joihin he itse voivat tuoda parannusta. Opiskelijoita vanhempina meille syntyy myös im163

pulsseja auttaa ja neuvoa heitä. Yritämme hillitä näitä taipumuksiamme ja antaa tilaa opiskelijoille itselleen löytää omat neuvonsa ja oma tiensä.

Lopuksi
Työelämäopetusta voidaan toteuttaa yliopistossa monin eri tavoin. Opetuksen ja oppimisen tarkasteleminen moraalisesta näkökulmasta on harvinaista mutta tärkeää. Mielestämme on hyödyllistä, jopa välttämätöntä pohtia sitä, mihin opetuksella pyritään, minkälainen opetus tuottaa hyvää sekä minkälaista yhteiskuntaa yliopistot haluavat opettamisen kautta olla rakentamassa.

Kehittämämme työelämäkurssi antaa meille poikkeuksellisen
tilaisuuden päästä lähelle opiskelijoita ja pohtia yhdessä työtä ja
sen tekemisen ehtoja. Kurssi on siksi sekä meille että opiskelijoille henkilökohtaisesti merkityksellinen. Saamme olla mukana ainutlaatuisissa tilanteissa, joissa opiskelijat tuottavat itselleen uusia oivalluksia ja jopa välittömästi hyödynnettävää tietoa
heille tärkeistä asioista. Työelämää ja sen ehtoja emme voi kovin
paljon muuttaa, mutta kurssin avulla voimme pieneltä osin tukea kriittisiä, reflektiivisiä tulevaisuuden asiantuntijoita.
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IV Missä työskentelet?

167

Kun akateemisen habitukseni koti katosi
Riku Oksman

En ole tutkija. En ole koskaan ollut – vaikka yhden väitöskirjankin olen aikaan saanut. En ole myöskään koskaan halunnut sellaiseksi tulla.

En ole missään vaiheessa varsinaisesti halunnut opettajaksikaan.
Niin on kuitenkin vain käynyt, että opetan nyt kuudettatoista
vuotta yliopisto-opiskelijoita.

Näiden kuudentoista vuoden aikana minulle on kehittynyt aivan
omanlaisensa akateeminen habitus (ks. Bourdieu 1988): itsenäisen
tuntiopettajan habitus, joka on kuin kotonaan luentosalissa, mutta joka muuten kokee olevansa – ja haluaakin olla – yliopistokentän ulkopuolinen.

Ulkopuolisuuden kokemus ja sen tietoinen vahvistaminen ovat
oikeastaan aina ollut keskeinen osa akateemista habitustani.
Olen aina pyrkinyt tekemään eroa yliopistokenttään ja kritisoinut ankarastikin sen käytäntöjä. Olen esimerkiksi kategorisesti
kieltäytynyt pelaamasta sitä (julkaisu)peliä, joka nykypäivän
akateemista maailmaa enimmäkseen liikuttaa.
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Aivan erityinen suhde minulla on luonnollisesti ollut omaan
alma materiini Aalto-yliopiston (ent. Helsingin) kauppakorkeakouluun ja sen Organisaatiot ja johtaminen -aineeseen. Suurin
osa akateemisesta habituksestani on rakentunut suhteessa niihin: opettamalla niiden puitteissa, mutta ylläpitäen samalla
myös ulkopuolisuuttani niistä.

Akateeminen habitukseni on siis omalla tavallaan haljennut habitus (Bourdieu 2007). Tällaisella habituksella olisikin voinut kuvitella, että helmikuussa 2019 tapahtunut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun lopullinen muutto Töölöstä Otaniemeen ei minua juuri hetkauttaisi.

Toisin kävi.

Kauppakorkeakoulun muutosta tuli minulle paljon odottamaani
isompi taitekohta. Maailmani on järkkynyt. On kuin haljenneen
akateeminen habitukseni koti olisi kadonnut. Vaikka opetukseni
jatkuvat uusissa tiloissa, asiat eivät ole ennallaan.

Mieleni onkin täyttynyt kysymyksistä: Mistä oikein on kyse?
Miksi olen kokenut tapahtuneen muuton näin vahvasti? Entä
miten tästä eteenpäin?

Kauppiksen tuote alusta alkaen
Olen ennen kaikkea Helsingin kauppakorkeakoulun – eli Kauppiksen – tuote. Tarkemmin sanottuna (haljennut) akateeminen
habitukseni on pitkälti tämän erityisen yliopistokentän tuotta169

ma. Nykyistä itsenäisen tuntiopettajan habitustani ei olisi olemassa ilman symbioottista suhdettani juuri tähän kauppakorkeakouluun, jota nyttemmin kutsutaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluksi.

Tämä suhde alkoi kehittyä jo vuosia ennen varsinaisen kauppisurani alkua. Kauppikseen hakeminen oli nimittäin ollut minulle selvää jo kauan ennen kuin aloitin maisteriopintoni Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1998. Se oli ollut niin
selvää, että HKKK on edelleenkin ensimmäinen ja ainoa akateeminen opinahjo, johon olen koskaan edes hakenut opiskelemaan mitään tutkintoa.

Yhtenä tekijänä tämän vaihtoehdottomuuden taustalla ovat varmasti olleet ne stereotyyppiset merkitykset, joita opintoihin Helsingin kauppakorkeakoulussa on perinteisesti liitetty: opintojen
"käytännöllisyys" verrattuna tiedeyliopistoihin ja mahdollisuus
päästä nopeasti hyväpalkkaisiin (johto)tehtäviin hektisen liikeelämän palveluksessa.

Tavallaan Kauppiksen kenttä oli siis ollut minulle osin olemassa
jo ennen opintojeni aloittamista. Siihen ympäristössäni liitetyt
merkitykset olivat ohjanneet arvostuksiani ja valintojani jo ennen
varsinaista astumistani tuolle kentälle. Kauppatieteistä tai tutkimuksesta ylipäänsä minulla ei tuolloin ollut vielä oikeastaan
minkäänlaista käsitystä. Vielä pitkään opintojeni alkamisen jälkeenkin suhtauduin HKKK:uun lähinnä ammattioppilaitoksena:
paikkana jossa opiskellaan käytännön asioita käytäntöä varten.
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Jo ensimmäisen opintovuoteni aikana suhteeni Kauppikseen alkoi kuitenkin saada myös ristiriitaisia piirteitä. Toisaalta olin
ihanteellisen tehokas kauppisopiskelija ja suoritin tuon yhden
ainoan opiskeluvuoden aikana kursseja yli 70 opintoviikkoa – eli
lähes puolet tutkinnostani. Toisaalta käytin samanaikaisesti suurimman osan ajastani ja energiastani johonkin sellaiseen, jolla ei
ollut juuri mitään tekemistä opintojeni kanssa: toimintaan
HKKK:n ylioppilaskunnassa ja sen piiriin perustamassamme
teatterikerhossa.

Myöhempienkään maisteriopintojeni aikana en oikein koskaan
osannut täysin omaksua sitä habitusta, joka Kauppiksen perustutkinto-opiskelijoille oli automaattisesti tarjolla. En ollutkaan
täysin kuin kala vedessä pinnalliseksi kokemassani kauppisopiskelijoiden maailmassa, vaan koko ajan hieman ulkopuolinen.
Tein koko ajan eroa siihen, mitä koin "tyypilliseltä" kauppisopiskelijalta odotettavan.

Yhtä kaikki koin kuitenkin samalla olevani nimenomaan kauppislainen enkä mitään muuta. En myös edelleenkään edes halunnut olla mitään muuta. Yksin asuvalle opiskelijalle HKKK:sta
ja sen ylioppilaskunnasta tiloineen oli tullut kuin toinen koti.

Niinpä kun maisteriksi valmistumisen aika sitten koitti vuonna
2003, kovaan ja ehkä pelottavaankin työelämään lähtemisen
sijaan hakeuduinkin jatkamaan opintojani Helsingin kauppakorkeakoulussa, itselleni jo tutuksi tulleella kentällä. Näin jälkikäteen tarkastellen ratkaisu ei ollut edes kovin yllättävä. Olin
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kiinni Kauppiksessa enkä tahtonut päästää irti. Mihinkäs sitä
ihminen kotoaan olisi lähtenyt?

Kohti itsenäisen tuntiopettajan habitusta
Tohtoriopintojen aloittamisen myötä suhteeni Kauppiksen kenttään alkoi saada, jos mahdollista, vieläkin ristiriitaisempia piirteitä. Ensinnäkin varsin pian opinnot aloitettuani huomasin joutuvani toimimaan kahdella melko erilaisella (ala)kentällä
HKKK:n sisällä: Kauppiksen virallisen tohtoriohjelman kentällä
sekä oman Organisaatiot ja johtaminen -aineeni kentällä.

Nämä kaksi kenttää ja niiden arvostukset olivat jo lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään. Vaikka kummankin ytimessä oli
akateemisen tutkimuksen tekeminen, tohtoriopintojen suhteen
niiden piirissä korostuivat täysin eri asiat. Tohtoriohjelman kenttä painotti selkeästi tohtoriopintojen ulkoisia hyviä (ks. MacIntyre
1981): opintojen tehokasta suorittamista ja julkaisujen tuottamista jo tohtoriopintojen aikana. Aineen Organisaatiot ja johtaminen kentällä sitä vastoin keskeisiä olivat tohtoriopintoihin liittyvät sisäiset hyvät (ks. MacIntyre 1981): tutkija-opettajana kehittyminen sekä huolellinen, käsityöläismäinen tutkimustyö.

Toiseksi oma suhteeni kumpaankin näistä kentistä oli koko tohtoriopintojeni ajan ristiriitainen. Aivan kuten perustutkintoaikanani, en nytkään ollut valmis omaksumaan sellaisenaan kumpaakaan niistä habituksista, joita nämä kentät olivat minulle tarjoamassa. Niinpä vaikka varsinkin opintojeni alkuvaiheessa koin
velvollisuudekseni suorittaa opintojani tohtoriohjelman halua172

massa tahdissa, en erityisemmin halunnut julkaista mitään. Toisaalta en myöskään ollut erityisen kiinnostunut huolellisesta tutkimustyöstä, tutkijaksi tulemisesta puhumattakaan.

Samanaikaisesti kuitenkin minulla oli alusta alkaen omat intressini pysytellä kauppiksen kentällä em. alakenttineen. Se nimittäin tarjosi minulle monenlaista kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista pääomaa (Bourdieu 1986) hyödynnettäväksi myös muilla
kentillä.

Iso osa tästä pääomasta kytkeytyi viralliseen asemaani Kauppiksen jatko-opiskelijana ja väitöskirjan tekijänä. Jo lähtökohtaisesti
se antoi minulle sosiaalisesti hyväksyttävän syyn olla menemättä
"oikeisiin" ekonomin töihin. Muussa työelämässä olevien tuttavieni joukossa sitä hämmästyksekseni jopa arvostettiin, vaikka
en itse sitä kovin ihmeellisenä pitänyt. Toisaalta se teki myös
mahdolliseksi uskottavasti hakea – ja myös saada – erilaisia apurahoja eli taloudellista pääomaa väitöstutkimusta varten.

Kehkeytyvän akateemisen habitukseni kannalta tärkeintä tohtoriopiskelijan asemassani oli kuitenkin se, että se antoi minulle
kulttuurista ja sosiaalista pääomaa toimia tuntiopettajana ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Niinpä aloin jo ensimmäisenä jatko-opintovuotenani pitää erilaisia luentoja ja kursseja.
Alkuun tärkein toimeksiantajani oli Oulun yliopisto, mutta jo
muutaman vuoden jälkeen aloin opettaa omaa kurssiani myös
HKKK:ssa.
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Opettamisesta tulikin hyvin nopeasti akateemisen habitukseni
kulmakivi. Tutkimustyö ei minua juuri innostanut, vaan väitöskirjan tekeminen lähinnä ahdisti – vaikka edelleenkin halusin
sen tehdä. Muun yliopistokentän tapaan Kauppiksen kentällä
suurinta arvostusta nauttivat kuitenkin nimenomaan tutkimus ja
julkaiseminen. Olin tutkimustyöhön ja julkaisujen tekemiseen
jopa intohimoisesti suhtautuvien ihmisten keskellä enkä siinä
suhteessa lainkaan kotonani.

Niinpä aloinkin tohtoriopintojeni edetessä tehdä yhä selkeämmin eroa Kauppiksen kenttään ja sen käytäntöihin. Aloin esimerkiksi tehdä voimakkaasti eroa itselleni täysin järjettömältä näyttäytyneeseen kansainvälisten (huippu)julkaisujen tehtailemiseen, jonka koin Kauppiksessakin tulevan koko ajan yhä tärkeämmäksi. Niinpä loppujen lopuksi vaikka minun olisi ollut ilmeisen suositeltavaa tehdä englanninkielinen artikkeliväitöskirja, päädyin tietoisesti tekemään väitöskirjastani suomenkielisen
monografian.

Aivan tohtoriopintojeni loppumetreillä päädyin myös kritisoimaan ankarasti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johdon
pyrkimyksiä "kansainvälistää" opetusta muuttamalla kaikki
Kauppiksen maisteriohjelmat englanninkielisiksi. Loppujen lopuksi kritiikkini konkretisoitui kanteluksi oikeuskanslerille, mikä ei luonnollisestikaan herättänyt erityisempää ihastusta korkeakoulun johdossa.

Kaikista eronteoistani ja kritiikeistäni huolimatta olin kuitenkin
samanaikaisesti myös sidoksissa Kauppiksen kenttään. Olin yh174

tä kaikki tekemässä tohtorin tutkintoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa ja sitä kautta myös riippuvainen Kauppiksen kentästä ja sen tarjoamista pääomista. Kauppis
ja erityisesti sen aine Organisaatiot ja johtaminen olivat kaikesta
huolimatta osa minua ja kehkeytyvää akateemista habitustani.

Akateemisesta habituksestani olikin tohtoriopintojeni aikana
muodostunut selvästi haljennut habitus (Bourdieu 2007). Tällaisella habituksella minun olikin vaikea jättää Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulua kokonaan taakseni vielä tohtoriopintojeni
jälkeenkään. Koska minulla oli siihen mahdollisuus, jäin edelleen toimimaan Kauppiksen kentälle – nyt itsenäisen tuntiopettajan ominaisuudessa. Mitäpä muutakaan olisin yli 15 vuoden
kauppiksessa pyörimisen jälkeen tehnyt?

Symbioosi ja sen järkkyminen
Tohtoriksi valmistumiseni jälkeen olen omaksunut uuden version haljenneesta akateemisesta habituksestani: itsenäisen tuntiopettajan habituksen. En enää ole ollut Kauppiksen kentälle sopeutumaton, mutta siitä riippuvainen jatko-opiskelija. Olen ollut
tuntiopettaja, joka on jatkuvassa symbioottisessa suhteessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Lähtökohtaisesti tässä symbioottisessa suhteessa on ollut pitkälti
kyse vaihdantaan perustuvasta keskinäisriippuvuudesta. Kauppiksen toimijoille tuntiopettajuuteni on ollut keino saada käyttöön riittävästi kulttuurista pääomaa tarvittavan opetuksen järjestämiseksi samalla, kun se on tarjonnut itselleni suhteellisen
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helpon keinon hankkia taloudellista pääomaa eli toimeentuloa
sekä kulttuurista lisäpääomaa eli osaamista. Niinpä vuosi toisensa jälkeen minulle on tarjottu tuntiopetuksia, ja olen myös ottanut vastaan kaikki minulle tarjotut opetukset.

Suhteeni Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun on kuitenkin
ollut symbioottinen kahdella muullakin tavalla. Ensinnäkin olen
itsenäisenä tuntiopettajanakin jatkanut habitukseni rakentamista ylläpitämällä ja korostamalla ulkopuolisuuttani Kauppiksen
kentästä – jolla olen kuitenkin samanaikaisesti myös koko ajan
toiminut. Habitustani on toisin sanoen edelleenkin määrittänyt
tietoinen eron tekeminen Kauppiksen kenttään. Koska mitään
eroa ei voi tehdä ilman sitä tahoa, johon eroa tehdään, itsenäisen
tuntiopettajan habitukseni on tässäkin mielessä ollut täysin riippuvainen Kauppiksen kentästä.

Toiseksi symbioosillani Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
kanssa on ollut myös materiaalinen puolensa. Koko kauppisurani ajan Kauppiksen Töölön kampus rakennuksineen on tarjonnut minulle selkeän kiinnekohdan. Vaikka lähes kaikki Kauppiksessa vuosien varrella kohtaamani ihmiset ovat ajan kuluessa
siirtyneet toisaalle, tuo kampus on jatkuvasti ollut minulle eräänlainen koti: turvallinen tukikohta, johon olen aina voinut palata.
Niinpä vielä itsenäisenä tuntiopettajanakin habitukseeni ovat
kuuluneet säännöllisen epäsäännölliset vierailut Töölössä, vaikkei minulla olisi ollut siellä opetustakaan.
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Helmikuun 14. päivä 2019 kuitenkin muutti kaiken. Silloin tapahtui Kauppiksen kauan kaavailtu lopullinen muutto Töölöstä
Otaniemeen.

Toki muuttosuunnitelmat olivat olleet minulla jo vuosia tiedossa, ja monen muun kauppislaisen tapaan olin alusta asti myös
vastustanut niitä. Habitukselleni ominaiseen tapaan pyrin kuitenkin etäännyttämään itseäni myös tästä asiasta. Niinpä vielä
tammikuussa 2019 suhtauduin koko muuttoon melko kevyesti:
harmillisena asiana, joka ei silti lopulta minua erityisemmin kosketa, olenhan kaikesta huolimatta Kauppiksen ulkopuolinen.

Muuttopäivä kuitenkin iski minuun. Se iski kovaa.

Tulin tuolloin Töölöön normaaliin tapaan, samalla tavalla kuin
tuhansia kertoja aiemminkin. Jätin autoni parkkiin ja menin
lounaan jälkeen akateemisen työn kurssin viimeiseen Töölön
sessioon. Sen päätyttyä päätin vielä kerran hieman kiertää Töölön rakennuksia ennen kuin luovuttaisin kulkukorttini.

Vasta silloin jokin minussa liikahti. Vasta Kauppiksen käytäviä
tuolloin kulkiessani tajusin, että tänne ei ole minulla enää paluuta – ei ainakaan samalla tavalla kuin kuluneen yli 20 vuoden
aikana on ollut. Se tuntui oudolta ja epätodelliselta.

Luovutettuani kulkukorttini lähdin ajamaan Töölöstä Otaniemeen, jossa minulla oli sinä päivänä vielä opetusta. Oloni oli
tyhjä. Kertakaikkisen tyhjä.
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Koti katosi – mitä seuraavaksi?
Kauppiksen muutto järisytti maailmaani enemmän kuin olisin
koskaan osannut kuvitella. Se teki näkyväksi sen, miten tärkeitä
Kauppis ja sen materiaaliset puitteet ovat olleet akateemiselle
habitukselleni ja sen kehittymiselle.

Omalla tavallaan akateemisen habitukseni on nyt menettänyt
kotinsa. Uutta kotia ei ole näköpiirissä, sillä Otaniemi ei merkitse
minulle tällä hetkellä juuri mitään. Se on vain paikka, jossa käyn
silloin tällöin pitämässä luentoja – varsinkin kun laitoksemme
HR ei suostu antamaan minulle enää kulkuoikeuksiakaan laitoksen tiloihin.

Voisikin sanoa, että haljennut akateeminen habitukseni on nyt
haljennut entisestään. Se on menettänyt yhden keskeisen syynsä
pysytellä Kauppiksen kentällä. Vaikka muilta osin symbioosini
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa on periaatteessa
ennallaan, mikään ei tunnu olevan ennallaan.

Voi olla, että jos tuntiopetukseni Kauppiksessa edelleen jatkuvat,
ajan mittaan habitukseni kotiutuisi vielä Otaniemeenkin. En ole
kuitenkaan varma, haluanko niin tapahtuvan. Kuluneet yli kaksikymmentä vuotta on ollut pitkä aika, ja voisi olla hyväkin jo
siirtyä eteenpäin. Jättää Kauppis taakse ja alkaa rakentaa jotain
kokonaan uutta.

Samanaikaisesti kannan kuitenkin koko ajan mukanani juuri
tuota yli kahdenkymmenen vuoden painolastia. Akateemista
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habitustani ei olisi olemassa ilman Kauppista, ja tavalla tai
toisella kauppistausta kulkee aina mukanani, minne ikinä menenkin.

Siitäkin huolimatta, että akateemisen habitukseni varsinainen
koti on nyt kadonnut.

Lähteet
Bourdieu, P. (1986) The forms of capital. Teoksessa: J.G. Richardson (toim.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of
Education. Westport, CN: Greenwood Press, 241–258.
Bourdieu, P. (1988) Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
Bourdieu, P. (2007) Sketch for a Self-Analysis. Cambridge: Polity.
MacIntyre, A. (1981) After Virtue. A study in moral theory. Notre
Dame: University of Notre Dame Press.

179

Opettaja-tutkijan kasvukipuja
ja muita tuntemuksia
Anne Laiho

Aluksi
Millaista on akateeminen opettaja-tutkijan työ prekaari-yliopistossa? En sovi toistaiseksi voimassa olevalla yliopistonlehtoripestilläni suppeaan prekarisaatioteesiin, joka viittaa työtoiminnan globaaliin uudelleenjärjestelyyn, työelämän epäjatkuvuuteen sekä epävarmistumiseen ja identifioi tätä kautta uuden luokan, prekariaatin. Sen sijaan laaja prekarisaatioteesi ei kiinnity
pelkästään työn ja tuotannon vaan myös kokemuksen rakenteiden muutoksiin ja modernien instituutioiden kriisiin. Prekaarius
ei ole vain pätkätoitä tai köyhyysrajaa hipuvia tuloja vaan perustavampaa haurautta ja ennustamattomuutta yhteiskunnassa. (Jokinen, Venäläinen & Vähämäki 2015.) Prekaarius voidaan ymmärtää mielentilana ja kokemuksena, esimerkiksi tunteena riittämättömyydestä kuten Purokuro ja Paakkari (2015) kirjoittavat.

Omissa tutkimuksissani kollegoideni kanssa olen ollut kiinnostunut siitä, millaisia vaikutuksia yliopiston muutoksilla on
yliopistotyöhön ja ennen kaikkea sen opetustehtävään. Tässä esseessä käännän katseen itseeni ja tarkastelen tuntemuksiani
omasta työstäni.
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Pysähdyn sanoittamaan akateemisen identiteetin rakentamisen
kipujani. Esseeni sisältää myös välähdyksiä viime vuosien kehityskuluista yhdellä yliopiston ainelaitoksella ja näiden kehityskulkujen herättämistä tuntemuksista. Ihmettelen, miten keskiryhmää edustavan opettaja-tutkijaäänen kuuluminen on yhä
vaikeampaa managerialistisessa yliopistossa ja miten oman työn
omistajuus puristuu managerien ja opetustyötä ohjaavien kehittämisasiantuntijoiden ja -yksiköiden väliin. Määrittelen esseeni
valoisaksi valituskertomukseksi, sillä en ole toivoton ja haluan
ajatella, että hyvä työ on vielä mahdollista.

Kun kirjoittaa itsestään, kirjoittaa väistämättä muistakin. Kirjoitus paljastaa aina jotakin kirjoittajan toimintaympäristöstä, sen
valtasuhteista ja niiden vaikutuksista kirjoittajaan. (Purokuro &
Paakkari 2015.) Tämä esseeni opettaja-tutkijan työstä ja tuntemuksista voisi silti olla täysin erilainen kollegani kirjoittamana tai toisesta toimintaympäristöstä koettuna ja kirjoitettuna.

Horjuva akateeminen identiteetti
Olen kipuillut akateemisen identiteetin rakentamisen kanssa, sillä yliopiston kulttuurisiin ajattelutapoihin, diskursseihin ja mallitarinoihin samastuminen on ollut minulle vaikeaa monestakin
syystä.

Olen edennyt akateemiseen työhön mutkien kautta, suvun ensimmäisenä ylioppilaana ja vailla korkeaa kulttuurista pääomaa.
Vaikka yliopisto-opintoni alkoivat heti ylioppilaaksitulon jäl181

keen Helsingin yliopistossa, akateemiseen tutkinnon suoritin
vasta aikuisena, sen jälkeen, kun yliopisto-opinnoista olin siirtynyt kouluttautumaan sairaanhoitajaksi ja toimin alan työtehtävissä. Olen siis tehnyt uramuutoksen.

Yliopisto-opiskelu aikuisena ei kiinnittänyt minua vahvasti yliopistoon tai omaan opiskelijayhteisöön enkä pystynyt esimerkiksi rakentamaan nykydiskurssilla tärkeää verkostoa, jota hieman kadehdin monilta kollegoiltani. Luentojen välillä piti hakea
kaksi nuorinta puistosta, viedä esikoinen harjoituksiin ja huolehtia siitä, että iltapäiväksi palkattu lastenvahti oli tehtäviensä tasalla. Usein istuin luennoilla kauppakassit jaloissani ja mitä
kuormittuneempi olin, sitä suuremman huomion päivyrini ja ’to
do’-listani veivät luennon sisällöistä.

Akateemisen ja ammatillisen maailman yhdistäminen ei ole ollut
mutkatonta. Tietyissä opintojen ja työelämän käänteissä sairaanhoitajuuteni on noussut esiin ja olen kokenut, että se on saanut
vähemmän mairittelevia konnotaatioita, joilla on ollut helppo
kyseenalaistaa akateemista pystyvyyttä.

Muistan hyvin ensiaskeleeni akateemisessa työssä, johon siirryin
ammatillisen oppilaitoksen opettajan tehtävistä. Opetustyö siellä
oli aikataulutetumpaa ja ’luokkahuonetyöskentely’ huomattavasti suuremmassa roolissa kuin yliopistossa. Aluksi oli hankalaa löytää työn rytmiä opetuksen ja väitöskirjatutkimukseni
välille, eikä siihen kukaan itse asiassa mitenkään ohjannut. En
myöskään mieltänyt tekeväni ’oikeaa’ työtä, kun istuin lukemassa ja kirjoittamassa. Vertailukohtani kun oli opetustyö am182

matillisessa koulutuksessa tai työ leikkausosaston sairaanhoitajana. Työuran siirtymävaiheissa identiteettityö olisi tärkeää,
sillä muutoksen tekeminen edellyttää myös identiteetin muutosta. Totutuissa työn tekemisen tavoissa ja identiteeteissä on
vaikea oppia uutta. (LaPointe 2014.)

Olen tottunut tekemään monia asioita yhtä aikaa. Myös sairaanhoitajasosialisaatio vaati joustavuutta, muuntautumis- ja sopeutumiskykyä (ks. Laiho & Riikonen 2016). Olen pohtinut, ovatko
nämä taktiikat vaikuttaneet myös tapaani tehdä akateemista
työtä. En ole osannut esimerkiksi tehdä tiukkaa rajausta tutkimustyölleni, mitä akateeminen ’menestys’ vaatii. Olen vain yrittänyt pärjäillä monenlaisten opetus- ja tutkimustehtävien kanssa
ja joustanut. Alkuvuodet yliopistolla menivät mitä moninaisempien kurssien opetuksessa, niin että kolleganikin tokaisi työsuunnitelmaani katsoessaan, että olet sinä joutunut aika monen
alan asiantuntijaksi. Toimintani oli puolitietoista pärjäämistä (ks.
Räsänen & Trux 2016), jossa piti sopeutua laitoksen tavoille
opetuksen organisoinnissa. Kasvatustieteen laaja-alainen osaaminen ei ole arvostettua, yleisen kasvatustieteen professuurit
ovat perin harvinaisia ja valitettavasti tulevaisuudessa katoava
oppituolin alan määrittely.

Akateemista identiteettiä voi myös rakentaa tietoisesti. Miellän
itseni opettaja-tutkijaksi vaikka opetuksen ja tutkimuksen välisellä ristipaineella on pitkä historiansa yliopistossa. Juhlapuheissa ja koulutuspoliittisissa dokumenteissa korostetaan opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä, huolimatta siitä, että ne ovat entisestään eriytyneet omiksi alueikseen yliopiston eri tasoilla (ks.
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Laiho & Jauhiainen 2012). Opetuksen ja tutkimuksen välistä
yhteyttä voi kuitenkin rakentaa kielenkäytöllä: opettaja-tutki-jana vaalin opetus-tutkimusyhteyttä aviollisena suhteena (ks. Badley 2002). Haluan rikkoa toiminimikkeiden ylläpitämää jakoa
opetus- ja tutkimuspainotteisiin tehtäviin.

Tuntemuksia managerivallasta
Akateemisen työn hallinnan logiikka on muuttunut (Räsänen
2005). Olen tullut yliopistoon, jossa hallinnon kolmikantamalli –
professorikunta, keskiryhmä ja opiskelijat – noudatti edustuksellisen demokratian logiikkaa ja todistanut muutosta managerialismiin, johtaja-asemien esiinmarssiin ja johtajavaltaisuuden lisääntymiseen. Professuuri on aina ollut akateemisen työn ykköspositio, mutta opettaja-tutkijan näkökulmasta managerialismi näyttäisi vahvistaneen sitä edelleen, ainakin omassa toimintaympäristössäni. Tosin korkeakoulututkijat ovat tuoneet esiin
myös professorivallan heikkenemisen managerialismin seurauksena, sillä päätösvaltaa on siirtynyt yhä enemmän toimitusjohtajiin rinnastettaville rehtoreille sekä heidän valitsemilleen
dekaaneille ja erilaisiin uusiin johtaja-asemiin (Välimaa 2017).

Keskiryhmää edustavana opettaja-tutkijana koen olevani lähinnä sivustakatsojan roolissa esimerkiksi tiedekunnan johtokunnassa, jossa käsiteltävät asiat ovat läpäisseet erilaiset, pääosin tai
useimmiten kokonaan professorikunnasta muodostetut ’dekanaatit’, ’valmisteluryhmät’ tai ’johtoryhmät’. Nämä ovat nykyisen lainsäädännön mahdollistamia kollegiaalisia elimiä, joiden
kanssa keskustellen päätökset valmistellaan ja sovitaan yhtei184

sesti. Keskiryhmää edustavien opettaja-tutkijoiden ääni on vahvimmin edustettuna koulutukseen liittyvissä valmisteluryhmissä, jotka nekin useimmiten ovat professorivetoisia. Toimintatavoissa on varmasti eroa eri yliopistoissa (ks. esim. Välimaa 2017).
Johtokuntatyöskentelyssä käsitellään siis asioita, jotka ovat
professorikunnalle jo ajateltuja ja argumentoituja, mutta muille
jäsenille – keskiryhmän ja opiskelijoiden edustajille – uusia. Tulee tuntemus, että osallistun keskusteluun, josta muut jo tietävät
paljon enemmän ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin on näennäinen.

Managerialistinen hallintatapa on tuonut mukanaan yliopistoon
myös uusia johtamiskäytänteitä, kuten lähiesimiesten kanssa
käytävät kehityskeskustelut. Kehityskeskustelu on johdon organisoima työkäytänne (Räsänen & Trux 2012, 56). Yliopistomme
sivuilla todetaan: ”Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välillä
käytävä ennalta valmisteltu säännöllinen keskustelu, josta on hyötyä
niin työntekijälle, esimiehelle kuin koko työyhteisölle”. Hyvää tavoittelevien käytänteiden juurruttaminen ei ole helppoa, kuten esimieheni ja oma toimintani oivallisesti osoittavat. Kun esimies sanoo naurahtaen kehityskeskustelussa, että mistäs nyt juteltaisiin, en uskaltaudu vaatimaan syvällisempää otetta ja pureutumista omaan työhöni, vaan sukellan kevyeen keskusteluun mukavan kollegan – sellaiseksi hänet ensi sijassa miellän – kanssa.
Hän on selvästi omalla epämukavuusalueellaan kehityskeskustelussa ja esimiehen roolissaan. Minä taas en osaa käyttää mahdollisuutta keskustella työni tavoitteista, omista intresseistäni
suhteessa laitoksen asettamiin vaatimuksiin. Ajattelen vain, että
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tämänkin ajan olisimme voineet käyttää johonkin tähdellisempään.

Opetustyön ideaalit ja riittämättömyys
Opettaja-tutkijan työtä on perinteisesti luonnehtinut vapaus, joka on koskenut opetuksen ja tutkimuksen sisältöjä sekä työn organisointia. Olen ollut itse vastuussa opetuksensa suunnittelusta
ja toteutuksesta ja ulkopuolinen ohjaus on ollut vähäistä. Opettamiseen ovat kuuluneet luottamus ja yksityisyyden kunnioitus,
jopa yksinäisyys. Nyky-yliopistossa opetustyöstä on kuitenkin
tullut yhä enemmän managerialistisen hallinnan ja johtamisen
kohde.

Yliopiston hallinnon rakenneuudistuksessa opettaja-tutkijat
ovat saaneet rinnalleen erilaiset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisasiantuntijat. Nämä ammattilaiset ovat tuttuakin tutumpaa hallinto- ja toimistohenkilökuntaa, joiden kanssa tehtiin aiemmin läheistä ja mutkatonta yhteistyötä opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon kysymyksissä. Nyt erilaiset hallinnon rakennemuutokset, eri tavalla eri yliopistoissa toteutettuina, ovat
keskittäneet tämän henkilöstön omiin, usein fyysisesti etäällä
oleviin yksiköihin, joita pahimmassa tapauksessa lähestytään
palvelupyynnöillä.

Opettaja-tutkijalle opetuksen managerointi näyttäytyy esimerkiksi opetuksen laadunhallinnan ja arvioinnin, opiskelun tehostamisen, kansainvälistymisen ja (kritiikittömästi omaksutun)
osaamisperustaisten opetussuunnitelman nimissä. Sinänsä pyr186

kimystä hyvään opetuksen laatuun ja opetustyön kehittämiseen
on vaikea olla kannattamatta. Hallinnon rakenneuudistus ja toimintojen keskittäminen on kuitenkin etäännyttänyt kehittämisen ruohonjuuritason toimijoista. Opetuksen managerointi ei
tunnista opetusarkea, tieteenala- ja yksikkökohtaisia käytäntöjä
tai opetuksen erilaisia epistemologisia lähtökohtia.

Koen vielä vahvasti opetuksen vapautta ja pystyn kehittämään
kurssejani, mutta olen tullut yhä tietoisemmaksi opetustyön kehittämiseetoksesta: opetuksen digitalisoimisesta tai työelämä- ja
yrittäjyysnäkökulman lisäämisestä opetuksessa. Vuoden opettajan tittelistä ei kannata uneksia, jos et ole kehittänyt opetustasi
näiden ideaalien suunnassa.

Riittämättömyyden tunne kumpuaa jo määritelmällisesti vaikeuksista täyttää normeja tai ideaaleja. Myös vertailu ja kilpailu
tuottavat riittämättömyyden tuntemuksia. (Purokuro & Paakkari 2016.) Akateemisen opetustyön managerointi on lisännyt
laatupuheella opetuksen normitusta ja ideaaleja sekä tuonut
vertailua ja kilpailua opetustyöhön esimerkiksi jo edellä mainitun vuoden opettajan tai vuoden opintojakson valinnan muodossa. Riittämättömyys opetuksessa kuiskiikin minulle esimerkiksi näin: en ole tarpeeksi kielitaitoinen, en ole riittävästi verkostoitunut työelämään, en ole innovatiivinen, en ole yhtään
yrittäjähenkinen, en ole riittävän syvällisesti vihkiytynyt verkkooppimisympäristöihin tai en ole tarpeeksi innostunut opetukseni
tuotekehittelystä koulutusvientiin.
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Riittämättömyyden tuntemuksistani huolimatta vuodet opettaja-tutkijana ovat kirkastaneet itselleni joitakin tärkeitä opetustyön tavoitteita. Opetustyön olemus kilpistyy ihmisten välisiin suhteisiin ja siten opiskelijoiden kunnioittaminen ja arvostava vuorovaikutus luo perustan hyvälle opetustyölle. Toinen,
itselleni tärkeä tavoite ei palvele nykypolitiikan akateemiselle
opetukselle määrittämää suuntaa: yliopisto-opiskelua pitäisi
tehostaa ja nopeuttaa, niin, jotta yliopisto-opiskelijat valmistuvat
tavoiteajassa. Tässä kohtaa toimin toisin: viestini ensimmäisen
vuoden opiskelijoille on suunnitelmallisen ja tiukkaan aikataulutetun etenemisen korostamisen sijaan se, että ’haahuilkaa’, kokeilkaa ja käyttäkää kaikki yliopisto-opiskelun mahdollisuudet,
niin että opitte itsestänne mahdollisimman paljon opintojen venymisen uhallakin. Nykyopiskelijat näyttävät omaksuneen
yliopisto-opetuksen työmarkkina-arvoa korostavan puhetavan
perinteisten akateemisten hyveiden rinnalle (Ylöstalo 2014).
Haluaisin kuitenkin olla opettaja-tutkija, joka edistää perinteisiä
akateemisia hyveitä ja pystyy välittämään akateemisen ajattelun
taitoja, analyyttisyyttä, synteettisyyttä ja kriittisyyttä. Niitä voidaan hyödyntää monenlaisissa työtehtävissä.

Se, pystynkö toimimaan haluamallani tavalla ja preferoinko niitä
tehtäviä, jotka edistäisivät tavoitteitani, on toinen asia. On helppoa kirjoittaa työn tavoitteista, mutta se, elääkö niin kuin saarnaa, on jokapäiväisen kamppailun kohteena.

188

Lopuksi
Enää en ajattele, että tekemäni opettaja-tutkijan työ ei olisi ’oikeaa’ työtä. En ole kuitenkaan oppinut kaikissa tilanteissa kuulemaan itseäni, vaan huomaan usein vertaavani omia tekemisiäni akateemiselle työlle ja menestykselle asetettuihin nykykriteereihin: rahoituskamppailuissa menestymiseen, hyvätasoisissa lehdissä julkaisemiseen, kansainvälisiin verkostoihin osallistumiseen, tutkimusprojektien johtamiseen tai opetusinnovaatioiden ja -tuotteiden kehittelyyn.

Kun ajattelen, millaisista asioista työni mieli syntyy, on ne kuitenkin helppo tunnistaa: tutkimukseen uppoutuminen, opetusja tutkimusvuorovaikutus opiskelijoiden kanssa sekä opetus- ja
tutkimusyhteistyö muutamien, läheisten ja viisaiden kollegoiden kanssa omassa yksikössä ja muissa yliopistoissa sekä heiltä
saatu tuki, kannustus ja arvostus.
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Mitä McDonald’s-yliopiston jälkeen?
Kalle Mäkelä

Johdanto
Muotoilin otsikkoni kahden kirjan inspiroimana. Ne ovat ”After
Neoliberalism? The Kilburn manifesto” (Hall, Massey & Rustin
2013) ja ”Kohti McDonald’s -yliopistoa? Näkökulmia suomalaiseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan” (Helenius, Hämäläinen & Tuunainen 1996). Edellinen koskettaa väitöskirjani teemaa
ja jälkimmäinen sitä kontekstia, jossa tästä aiheesta kirjoitan.
Nämä kaksi näyttävät välillä sulautuvan yhteen, kuten tulemme
myöhemmin huomaamaan tässä esseessä.

Tutkimuksessani nuorten tukijärjestelmistä Suomessa olen kenttätutkimukseni perusteella löytänyt kolme hallinnan tapaa, joilla
nuoret sisäistävät heihin kohdistuvaa ohjailevaa, tuottavaa ja
voimauttavaa subjektiksi tulemisen prosessia tiedon ja vallan
virtausten kentillä. Toisin sanoen on kyse hallinnan tavoista
tietyssä instituutiossa, jossa ihminen muotoutuu instituution
normien mukaiseksi käytökseltään, arvoiltaan ja tavoitteiltaan.
Hän esimerkiksi motivoituu, vastuullistuu ja yksityisyrittäjäistyy tämän instituution, kuten nuorten tukijärjestelmän, piirissä,
positiivisesti voimautettuna. Ensimmäistä kutsun psy-tietoon eli
psykologisille tieteille perustuvaksi hallinnan tavaksi. Siinä pu191

hutellaan nuoria ja yritetään tehdä heidän elämästään heille itselleen mielekkäämpää sellaisten käsitteiden avulla kuin itsestä
huolehtiminen, yksilöllisyys, itsevastuullisuus ja ymmärrys itsen sisäisestä maailmasta (Rose 1998).

Toinen hallinnan tekniikka, on köyhyyden ja velan kautta hallinta näinä niukkuuspolitiikan aikoina (Hall, Massey & Rustin 2013;
Lazzarato 2014). Tässä hallintatekniikan lajissa nuoria aikuisia
pidetään niukin resurssein kurissa ja kontrollissa, mutta samaan
aikaan heille tarjotaan vapauden, yrittäjäistymisen ja vapaan valinnan lahjoja erilaisissa tukijärjestelmien toimenpiteissä. Nämä
ovat kytkeytyneet erikseen ja yhtä aikaa vanhan hyvinvointivaltion byrokratiaan, yksityisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimintaan (Anttila ym. 2016).

Kolmas hallinnan tekniikka on numeerisella ja tekstuaalisella
tiedolla operointi. Kyse on tilastollisista ohjelmista, tiedon keruusta ja suurista laskentakeskuksista jotka ovat ministeriöiden
ja yksityisten hallussa. Tämäkin rajanveto julkisen ja yksityisen
välillä on nykyään epätarkka. Asiaan kuuluu myös laadullinen
evaluaatio, ennustaminen, jatkuva tilastollinen arviointi, translaatio ja raportointi kaikesta, mikä liittyy niihin ”riskiryhmään
luokiteltuihin, syrjäytymisvaarassa oleviin” nuoriin aikuisiin,
jotka ovat Suomen nuorten tukijärjestelmien tarpeessa. (Foucault
1977, 2008; Rose 1998, 1999; Dean 2010.)

Jälkimmäinen, McDonalds-yliopistoa käsittelevä teos kuvaa sitä
kontekstia, jossa teen tutkimustyötäni. Suomalainen yliopisto on
modernin yhteiskunnan suunnittelukoneiston ja markkinoiden
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valjastama laitos, jolla on ”McDonald’s-yhteiskunnalle” ominaisia piirteitä. McDonald’s-yhteiskuntaa ohjataan yhä pidemmälle
menevällä fast food -periaatteella. McDonald’s-yhteiskuntaa
leimaavat pyrkimykset tehokkuuteen, yksilölliseen suoritukseen, määrälliseen laskettavuuteen, ennustettavuuteen ja toiminnan sosiaaliteknologiseen ja markkinoituneeseen kontrolliin.
Nämä koskevat myös kirjoittajasubjektimme tutkimusaihetta,
nuorten tukijärjestelmiä sekä hänen työpaikkaansa, yliopistoa.
Yliopistomme järki tänä päivänä kuvastaa laajemminkin yhteiskuntamme moraalisia periaatteita: markkinoituminen eli voiton
tavoittelu ja kilpailu myös sosiaali-, terveys- ja koulutussektorilla, projektisoituminen, yksilöllistyminen, vastuullistaminen,
yrittäjäistyminen sekä psykologisaatio, jossa on kyse psykologisen sanaston ja profession sekä itsetutkiskelun käytäntöjen
yleistymisestä yhteiskunnassa (Rose 1999; Ball & Youdell 2009;
Brunila ym. 2016).

Uudenlainen tehokkuus on vallannut alaa yliopistossamme. Tärkeimmäksi nousee tuotosten (esim. artikkelien) ja ajan sekä tuotosten ja kustannusten välinen suhde. Ne ovat jatkuvan laskennan, laskelmallisuuden, tilastoinnin ja arvioinnin hallinnassa.
Akateemisen ohjauksen mittoja ovat nopeus ja halpuus. Koska
yliopisto ei ole koskaan ollut täysin autonominen ja itsenäinen
ympäröivän yhteiskuntansa valta/tieto virtauksista, vaan päinvastoin, interaktiossa yhteiskuntansa, kapitalistisen tuotantomuotonsa tai valtion kanssa, myös akateemiseen maailmaan
kuuluvat myös sellaiset ”järjellisyyden” muodot kuten suurten
yritysten ja valtion suorittama taloudellinen etäohjaus sekä itseohjautuva ja tunnustuksellinen subjekti, joka täyttää itsearvi193

ointilomakkeita sekä osallistuu arviointikeskusteluihin ja ohjauskeskusteluihin. (Helenius, Hämäläinen & Tuunainen 1996.)
”Minä itse” akateemisena subjektina ja kirjoittajana tässä
kontekstissa
Miten ”minä”, ihmeellinen interaktiosipuli, subjekti diskursseissa tai habitus pääomineen akateemisella kentällä, siis kohdennun johdannossa mainitussa tutkimukseni teon ja akateemisen
maailman konteksteissa, joissa poliittiset rationaliteetit todentuvat sitä tukevien hallintateknologioiden avulla? Kuten johdannosta käy ilmi, minä en olekaan kovin erillään tutkittavistani,
kun ottaa huomioon sekä akateemisen kontekstin että nuorten
tukijärjestelmien kontekstin samankaltaisuuden. Kummatkin
ovat uusliberalistisen tuotantotavan sovelluksia. Tällä tarkoitan,
että edistyneessä liberaalissa demokratiassa hallitaan yhteiskunnallisten rakenteiden epätasa-arvoistumista markkinoiden kilpailulogiikan, yrittäjäistymisen, yksilöllistymisen, valtioiden
julkisen sektorin yksityistämisen, pääomien säätelemättömyyden ja verottomattomuuden sekä psykologisaation kautta. Yhteiskuntamme on täten ”uuden uljaan maailmanjärjestyksen”
järjen kyllästämä. Ja kuinka ne muuta voisivat ollakaan näinä
”kommunikaatiovallankumouksen”,

”tietoyhteiskunnan”

ja

”globalisaation” aikoina. Esitän nämä kaikki nämä käsitteet
heittomerkeissä, koska niiden sisältö ja merkitys on vähintäänkin kiistan- ja kyseenalainen postmodernismin ihmeellisinä
aikoina.
Kuten lukija on ehkä huomannut, niin akateeminen tutkijasubjektimme on kirjoitustyylissään rönsyilevä ja pitkin lausein
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suuria pensselin vetoja harjoittava ihmistiedemaalari. Ei siis
hyvä niin sanotun tieteellisen artikkelin kirjoittamisen kannalta.
Pamfletin tilalle tarvitsemme tyyntä tilanteen arviointia, empiirisen aineiston analyysiä ja lähteisiin perustuvaa argumentointia, kyllähän sen jo kandikin tietää. ”Minä”, joka kirjoittaa on
mielestään diskursiivinen akateeminen subjekti, joka on muovautunut yhteiskunnallisissa, kasvatuksellisissa ja poliittisissa
prosesseissa ”itsekseen”.

Akateemiseksi subjektiksi tulemisen prosessissa, joka ei lopu
kuin vasta kuolemaan, olen usein hiukan hämilläni kirjoittaessani artikkelia tai opettaessani, sillä yhteiskunnallisista taustoistani johtuen tunnen lievää vieraantumista akateemisessa
maailmassa. Ikään kuin yliopistorakennusten käytävistä huokuva porvariston hillitty charmi saisi keuhkoni kasaan tai vähintäänkin niiden järkiajattelun aaveet kummittelullaan saisivat
tämän niin sanotun yksilöllisen tietoisuuden levottomaksi jollain
sanomattomalla tavalla.

Aloittaessani yliopisto-opinnot sosiologiassa ja filosofiassa 1991
ajattelin tulevani ”Järjen Kirkkoon”. Lainaan tätä käsitettä Robert Pirsigin (1986) kirjasta ”Zen ja moottoripyörän kunnossapito”. Pirsig (1986, 120) sai idean käsitteeseensä Albert Einsteinilta (1918), joka luonnehti ”Tieteen Pyhäkköä” seuraavasti:
”Tieteen pyhätössä on monia kartanoita ja moninaisia ovat ne, jotka
niissä asustavat ja syyt, jotka ovat heidät sinne vieneet. Monet ovat
ryhtyneet tiedemiehiksi riemukkaasta älyllisestä ylemmyydentunteesta;
tiede on heidän ikioma urheilulajinsa, josta he etsivät väkeviä elämyksiä
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ja tyydytystä kunnianhimolleen; pyhätöstä voidaan löytää monia
muita, jotka ovat uhranneet aivojensa tuotteet tälle alttarille pelkästään
hyödyn vuoksi. Jos joku Herran enkeli tulisi ja ajaisi kaikki näihin
kahteen ryhmään kuuluvat ihmiset ulos pyhätöstä, se olisi huomattavasti tyhjempi, mutta sinne jäisi vielä joitakin sekä nykyajan että
menneisyyden ihmisiä. Jos ne tiedemiestyypit, jotka juuri olemme
karkottaneet, olisivat olleet ainoat tyypit koko pyhätössä, sitä ei olisi
koskaan ollutkaan sen enempää kuin voi olla metsää, jossa kasvaa
pelkkiä köynnöksiä. Ne, jotka ovat päässeet enkelin suosioon ovat
hiukan omituisia, sulkeutuneita, yksinäisiä veikkoja, oikeastaan vähemmän toistensa kaltaisia kuin torjuttujen laumat. Mikä heidät on
pyhättöön tuonut…siihen ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta…pako
arkipäivän elämästä ja sen tuskallisesta karkeudesta ja toivottomasta
ikävyydestä, omien ailahtelevien halujen kahleista. Herkkämielinen
ihminen kaipaa pois meluisesta ahtaasta ympäristöstään korkealle
vuorten hiljaisuuteen, missä katse voi vaeltaa halki vielä puhtaan ilman
ja hellästi tarkastella levollisia ääriviivoja, jotka on selvästi luotu
ikuisuutta varten.”

Miksi näin pitkä lainaus näin lyhyessä esseessä? Siksi koska
lainaus kiteyttää mielestäni koko sen vastakkaisen argumentin
idean ja vastavoiman McDonald’s yliopiston toimintalogiikkaa
vastaan. Lainaus osoittaa koko nykyisen uusliberalistisen yliopistomme fordistisen ja tayloristisen liukuhihnakellotuskontrollin turhuuden ja mielettömyyden. Mutta Einstein ja Pirsig
kirjoittavat myös siitä positiivisesta seikasta, että vaikka jo huomenna yliopistoinstituution taloudellishallinnolliset ja konkreettiset puitteet eli managerialistis-administratiivinen henkilökunta, nykyiset mesenaatit eli rahoittajayritykset ja valtio, ja jopa itse
196

rakennuksetkin häviäisivät, niin itse yliopisto ei häviäisi. Järjen
Kirkko tai Tieteen Pyhättö elää sitä harjoittavien mielessä ”mentaalirakenteena”, joka ei ole hävitettävissä. Eikö olekin lohdullista kuulla? Yliopistoa Einsteinin ja Pirsigin tarkoittamassa merkityksessä ei voi hävittää. Demokratian, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on kuitenkin kyseenalaista,
kuinka yliopisto edes Järjen Kirkkona voisi säilyä, jos lopulta
kaikki yliopistot valjastetaan kilpailuun ja voiton tavoitteluun
markkinoilla ja ne yksityistetään, ulkoistetaan ja yhtiöitetään
rikkaiden käyttöön sulkemalla köyhien perheiden jälkeläiset
ulos korkeiden lukukausimaksujen avulla.

Minua on aina kiinnostanut enemmän kotkan kuin kilpikonnan
perspektiivi. Mikä on jonkin tietyn yhteiskunnan (kuten Suomen) rakenne kokonaisuutena, mihin tämä yhteiskunta sijoittuu
ihmiskunnan historiassa ja millaiset ihmistyypit ovat vallitsevia
tuona aikakautena tuossa yhteiskunnassa? Mutta nyttemmin
olen oivaltanut, että näin yksipuolinen perspektiivi on heikkous
ja myös tietyn tyyppistä sokeutta. C. Wright Millsin mukaan
sosiologinen mielikuvitus on kyvykkyyttä siirtyä kotkan perspektiivistä kilpikonnan perspektiiviin jatkuvasti, siis yleislinjoista ja kokonaisuuksista mitä pienimpiin yksityiskohtiin, sillä
juuri yksityiskohdissa ne paholaiset asustavat.

Akateemisen työntekijän käsityötaitoa on siis siirtyä yksittäisen
perheen tutkimisesta valtion tulo- ja menoarvioiden evaluaatioon, yksittäisen runon analyysistä nykyisen sotateollisuuden
voitonteon arviointiin, öljyteollisuuden tarkastelusta nuorten
yksittäiseen työpajaan ja sieltä yksittäisen nuoren aikuisen haas197

tatteluun. Sosiologisen mielikuvituksen omaava tutkija etsii
yhteyksiä ja suhteita laajojen kokonaisuuksien ja konkreettisten
pienten ja tarkkojen yksityiskohtien väliltä (Mills 1990). Nämä
suhteet ja niistä koostuva analyysi ja uusi kokonaiskuva, joka
näiden suhteista koostuu, on jotakin, jota tavoittelen omassa
tutkimuksessani.

Huomatkaa, että tosiaan tavoittelen, en ole siis vielä perillä… tai
eihän sitä koskaan täydellisesti perillä olla mistään, ei edes rajatussa aiheessa, koska kaikki muuttuu ja on aivan liian kompleksista, syvällistä ja laajaa. Samaan virtaan ei voi astua kahdesti, sillä sekä virta että astuja eivät ole enää samat. Enkä ole
perillä kaikista niistä suhteista, joita tarvitsen analysoidakseni
suomalaisten nuorten aikuisten tukijärjestelmien parissa tapahtuvaa subjektivaatiota ja hallintaa. Tavoitteena se on kuitenkin
toimiva, hyvä käytäntö, jonka ideaalista tavoitetta tavoitellaan,
vaikkei sitä saavutetakaan, aivan kuten demokratian ideaalia
länsimaisessa historiassa. Subjektivaatio tarkoittaa subjektiksi
tulemisen prosessia eli subjektin muovautumista ”itsekseen” eri
diskurssien tieto/valta virtauksissa, jossa on aina tilaa vastarinnalle ja toisin tekemiselle (Foucault 1977).

Miksi otin tämänkin seikan esiin? Koska McDonald’s yliopistossa ei olla enää kiinnostuneita (johdannossa mainituista syistä)
sosiologisesta mielikuvituksesta. Pikaruoka, kuten pika-artikkelitkin valmistetaan nykyisin epäeettisesti ja epäekologisesti. Ne
valmistetaan nykyisen, hegemonisen, poliittis-taloudellisen järjen mukaan. Tämä ei huolestuta minua, kuten maamme hallituksen perustuslakiin kimpoilevat lakien muuttamiseen liittyvät
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ehdotukset huolestuttivat oikeuskansleria muutama vuosi sitten, vaan se vihastuttaa. Se vihastuttaa, koska tutkijan ammatti
on mielestäni enemmän kuin uran valintaa. Se on elämäntapa
siinä mielessä, että tutkija ei erota työtään muusta elämästään eli
hän näkee tutkimuskohteensa osana aikansa ongelmia. Tällaista
praksista yritän harjoittaa omassa tutkijan työssäni, jossa kehittelen kohteeseen soveltuvia tutkimusmenetelmiä ja kerron avoimesti työni vaikeuksista ja löydöistä.

Utopioita ja dystopioita: Mitä McDonald’s yliopiston jälkeen?
Ihmiset eivät tarvitse ainoastaan tietoa, näinä informaatioähkyn
eli internetin ja muiden sähköisten viestimien aikoina. Liiallisena
se vain hallitsee heidän huomiokykyään ja hukuttaa alleen heidän kykynsä hallita sitä. He tarvitsevat sellaista ymmärrystä, joka
auttaa heitä käyttämään tätä tietoa ja joka kehittää heidän käsityskykyään. Tämän ymmärryksen avulla he voisivat tehdä järkeviä kokonaisarvioita siitä, mitä maailmalle ja heille itselleen on
tapahtumassa. Ajattelemani tulevaisuuden, McDonald’s yliopiston jälkeinen yliopisto, joka on ehkä yhtä utooppinen kuin Mooren ja Proudhonin yhteiskuntautopiat, auttaa ihmistä ymmärtämään historialliset ilmiöt sen kannalta, mitä ne merkitsevät ihmisten sisäiselle elämälle ja ulkoiselle elämänkululle.

”Post-McDonald’s” yliopiston avulla ihminen voi ymmärtää
omaa kokemustaan ja arvioida omaa kohtaloaan sijoittamalla itsensä aikakauteensa ja ”zeitgeistiinsa”, ajan henkeen. Tulevaisuuden yliopistossa ihminen voi oppia tuntemaan omat mahdollisuutensa tulemalla tietoiseksi samoissa olosuhteissa elävien
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ihmisten mahdollisuuksista. Näin toimiessaan yliopisto ja sen
ihmiset myötävaikuttavat yhteiskuntansa muotoutumiseen ja
sen historian kulkuun yhteiskuntakriittisellä, teknologisella techne-mielessä sekä tieteellisellä että taiteellisella - sekä
humanistisella tavalla, ollen, ja oivaltaen olevansa, samalla itse
yhteiskuntansa ja sen historiallisten liikkeitten tuotetta. (Mills
1990; Patomäki 2005.)

Yliopistot eivät koskaan ole eristyksissä ympäröivästä yhteiskunnastaan. On vaikeaa kuvitella yliopistoa, jossa neuvokkaasti,
solidaarisesti, epäitsekkäästi ja laadukkaasti toteutettaisiin yhteiskuntakriittistä, teknistä ja humaania tutkimusta ja opetusta,
ja samalla ympäröivässä yhteiskunnassa, ikään kuin jonkin verhon tai voimakentän takana ketterästi touhuttaisiin vanhan kunnon toistemme riistämisen, sotien, voitonteon ja kilpailun parissa kuten ennenkin. Yhteiskunta ja sen yliopistot muuttuvat yhdessä, koska ne ovat erottamattomat. Tämä on hyvä muistaa,
kun keskustelemme yliopistojen ”muutosstrategioista”.

Tämä ei tarkoita, ettemmekö heti voisi yliopistolla kritisoida
yhteiskuntamme uusliberalistista politiikkaa, joka muuntaa eli
kääntää poliittisen toiminnan ja ajattelun mahdollisuudet talouden ja rahan kapealle kielelle. Se tarkoittaa vain sitä, että se kritisoimamme uusliberalismi on jo keskuudessamme. Se on sekä
meissä akateemisissa subjekteissa, sisäistettynä, tekemässä sitä
strategiaamme, että kyllästyneenä jokaiseen yliopistoinstituution eli halpatuotantotutkimuskehityslaitoksen huokoseen. Dystooppinen Yliopisto Oyj tuottaa tutkimuspalveluja ulkoisille
rahoittajille eli yksityisille yrityksille ja koulutus-palveluja sekä
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kotimaisille että ulkomaisille asiakkaille. Dystopiassani yliopistot ovat pörssiyhtiöitä, jotka aika ajoin irtisanovat osan henkilökunnastaan vain tuloksen parantamiseksi ja osakkeiden arvon maksimoimiseksi (Patomäki 2005). Yhä pienenevä valtion
tuki yliopistoille tässä lohduttomassa, mutta melkein nykyään jo
toteutuneessa mallissa, on tukea yrityksille, jotka voivat luottaa
siihen, että ne saavat tarvitsemansa koulutetun työvoiman ja että
niiden haluaman tutkimus-kehityksen perusrakenteet pysyvät
halpoina. (Patomäki 2005; Anttila ym. 2016.)

Joustava, ketterä, strateginen ja kilpailussa menestyvä huippuyliopisto
Lopuksi voisimmekin kysyä itseltämme, miten yllä seisova otsikko liittyy Einsteinin vuonna 1918 pitämään puheeseen. Uskon, että kaikin tavoin, vain päälleen käännettynä tai peilikuvanaan. Tämä tarkoittaa, että yliopistoissa uusliberalistinen hallinnan järki on varastanut Herran enkelin siivet selkäänsä ja ajanut sieltä ulos nuo surkean näköiset sulkeutuneet akateemisen
perustutkimuksen taivaanrannan maalarit, tuottamattomat luonnon- ja ihmistieteilijät, jotka eivät ole kunnolla sisäistäneet vanhaa sanontaa ”julkaise tai tuhoudu”. He eivät ole olleet tarpeeksi joustavia, ketteriä, strategisia tai kilpailussa menestyviä
akateemisia subjekteja.

Ehkeivät he olleet edes tarpeeksi ”innovoivia” ”kannustavaan”
palkkaukseen, ”rakenteelliseen kehittämiseen” tai ”tulospalkkaukseen”. Jäykillä ja Einsteinin enkelin suosimilla nukkavieruilla akateemikoilla oli kolme vaihtoehtoa: uskollisuus yliopis-
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toinstituutiolle, vaikuttaminen muutosten kourissa tai poislähtö. Jos uskollisuutta ei enää tunneta ja jos vaikutusmahdollisuuksia tai realistista poispääsyä ei ole, niin jäljellä oleva, neljäs
vaihtoehto on vain masennus ja toivottomuuden tunne. Vanhojen akateemikkojäärien tilalle New Public Management-logiikka on synnyttänyt ideologiansa ”enemmän vastiketta rahalle” – ja käytännön myötä kokonaisen konsultointi- ja arviointiteollisuuden sekä yliopistoinstituution sisälle että sen ulkopuoliseen yhteiskuntaan (Ball & Youdell 2009).

Kokonainen uusliberalistinen sanasto ja kielioppi ovat syntyneet
yliopistoa ja yhteiskuntaa transformoivan uusliberalistisen globaalin järjen ja järjestyksen toimesta: huippuyksikkö, rakenteellinen kehittäminen, kansainvälinen profiloituminen, kansainvälinen kilpailukyky, strategia, synenergiaetu, laadunvarmistusmenettely, laadunarviointijärjestelmät. Juuri näistä laatupelleilyistä Pirsig kärsi elinaikanaan ja nyt kääntyilee niiden
vuoksi varmaankin haudassaan. Seuraavatkin termit ovat suoraan 80-90 -luvuilla muodissa olleesta liikkeenjohdon sanastosta
ja koskevat toki laajemminkin koko yhteiskuntaamme: tehokkuus, tehostaminen, tuote, tulosvastuu, kannustin, tilinpito, tulos, arviointi, asiakaspalaute ja kehityskeskustelu.

Koska nyt on jo varmasti käynyt tähän mennessä lukijalle selväksi allekirjoittaneen näkökulma yliopiston roolista uusliberalisoituneen kilpailukykyvaltion palvelijana, niin voisin viimeiseksi yrittää perustella päätöstäni roikkua tässä instituutiossa
silti sisällä. Ensinnäkin, mahdollisuus kriittisellä kirjoittamisella,
luennoinnilla, seminaareilla ja konferensseilla vaikuttaa siihen,
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että uusliberalisoitumista edelleen vastustetaan jossain päin
yliopistoa voimakkaasti. Toiseksi, voin tuoda edellä mainituissa
vaikutuksen kanavissa esiin yliopistojen mahdollisuutta olla
itseisarvoinen sivistyksen ja kriittisen ajattelun kultivoinnin kehto - Järjen Kirkko tai Tieteen Pyhättö. Kolmantena, voin toimia
vahvistaakseni muidenkin mahdollisuuksia osallistua aktiivisemmin yhteiskunnallisiin kamppailuihin sen puolesta, että
yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytäntöjen dynamiikka olisi
tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa.
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Akateemiseen elämään vasta eläkeiässä –
harhailevaa harrastelua vai tuloksellista tutkimusta
Ilkka Liedes

Johdanto
Aloitin Aalto-yliopiston jatko-opiskelijana työelämän viimeisien
vuosien aikana, mutta opinnot jäivät parin vuoden alkuinnostuksen jälkeen aikalailla sivurooliin. Eläkkeelle jäätyäni päätin
jatkaa tutkimusta tähtäimessä myös väitöskirjan valmistuminen
jonain vuonna tulevaisuudessa. Uusi aloittaminen ei ole ollut
helppoa. Huomasin olevani yksinäinen harrastelija, jolta puuttuu määrätietoinen työtapa ja selkeä fokus.

Tarkasteltuani tarkemmin työni tavoitteita huomasin jo vuosi
pari sitten, että alkuperäinen suunnitelmani ei ole realistinen
eikä edes vastaa niihin kysymyksiin, joista todella olen kiinnostunut. Lisäksi olin ajautunut liian kauaksi omasta osaamisalueestani. Tutkimukseni aihealue on alkuperäinen, mutta fokusta on pitänyt muuttaa. Samalla etsin myös vastausta siihen,
keitä muita työni kiinnostaa paitsi itseäni. Tätä en ollut tarpeeksi
hyvin selvittänyt. Suurin huolenaiheeni nykytilanteessa on se,
että en saa tuloksia aikaan. Työ ei etene siten kuin haluaisin. Olen
suhtautunut tutkimukseen harrastelijamaisesti enkä sen vaatimalla vakavuudella ja intensiteetillä. Eläkeläisen akateemista
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harrastelua ei kannata ottaa vakavasti eikä siitä ole odotettavissa
merkittäviä tuloksia. Siis hukkaanko vain aikaani?

Toisaalta - miksi haluaisin vaivata itseänsä vaikeilla asioilla ja
uhrata virkeimmät seniorivuoteni tutkimustyön vaatimaan uurastukseen. Vaihtoehtoisesti voisin viettää leppoisia eläkepäiviä
kaikenlaisissa helpommissa harrastuksissa. Tähänkin kysymykseen tarvitsen vastauksen ja mielekkään perustelun.

Mistä olen tullut
”Kiireisten ihmisten ulottuville jää vain nykyhetki”
(Seneca 2018, 44)

Olen tutkijana nuori ja lisäksi freelancer. Olen palannut opiskelijana takaisin nuoruuteni yliopistoon. Tunnen hienoista ylpeyttä tästä jo vuosikymmenten takaisesta taustastani, mikä osaltaan
saa aikaan halua ponnistella kaikenlaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten parissa. Kuitenkin kadehdin joidenkin tapaamieni, iältään paljon nuorempien tutkijoiden energiaa, intoa ja osaamista.
Toisaalta ymmärrän heidänkin vaikeuksiaan, joista monet ovat
pakon sanelemia. Minkäänlainen akateeminen ura ei ole mahdollinen ilman kohtuullisen suurta ponnistusta ja epävarmuuden sietokykyä. Uran takia en itse enää voi ponnistaa. Tekemisen
syyt ovat muunlaiset.

Ennen uusien opintojen aloittamista minulla oli tunne, että työelämä jätti minut jotenkin vajaaksi. Työelämässä olen tehnyt ahkerasti kaikenlaista, mutta vain toimeentulon ja työyhteisön
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puolesta. Havainto toiminnan pinnallisuudesta ja itsensä kehittämisen unohtamisesta on masentava varsinkin, kun mukana on
ollut tunne työtehtävistä ”oman tason alapuolella”. Tästä syntyy
tarve tehdä jotain tärkeätä. Jo pelkkä kokemus merkityksellisyydestä voisi olla riittävää. Tiedän myös, että elän vaihetta,
missä virkeitä vuosia on jäljellä ehkä vain kymmenkunta. Miten
ne käytän, on iso päätös. Sukuni on täynnä vanhoiksi eläneitä,
mikä on siten mahdollista minullekin. En haluaisi myöhemmin
itseeni pettyneenä todeta, että en elänyt kauan vaan olin vain
olemassa kauan.

Mikäli en selvitä itselleni perusteellisesti joitakin tärkeitä kysymyksiä, motivaatio työhön on koko ajan vaarassa hiipua. Näin
on välillä jo tapahtunutkin, koska kaikenlaiset muut askareet tai
korvaavat toiminnot täyttävät aikaani. Kaiken aikaa on ollut
kiire turhiin tehtäviin - toisinaan vain ”toimittamaan tyhjää”.
Minun täytyy ymmärtää työni suhde sekä itseeni että ympäristööni. Suhde vaikuttaa olevan kovin erilainen kuin akateemiselle uralle pyrkivällä. Tiedän nyt, että päätökseni tehdä tutkimusta aiheuttaa sen, että minun on luovuttava joistain muista
aikaa vaativista asioista.

Eläkkeellä voi tehdä kaikenlaista vapaasti. Siksi olen välillä ajautunut itsepetokseen: olin tekevinäni, kuvittelin tekeväni hyödyllisiä asioita. Onneksi epäusko tähän on nyt tullut tietoiseksi.
Vanhetessa tietää jälkikäteen, miten asiat olisi pitänyt hoitaa ja
elämä elää. Jos mahdolliset virheet tuntuvat raskailta, moni toivoo saavansa aloittaa jotain uudelleen. Mutta parhain havainto
on, että tulevaisuuden voi aloittaa myös nyt, milloin tahansa.
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Alkuperäinen läpimurtoni on ollut muutokseen lähteminen. Haluan itseltäni ponnistuksia, koska se tuottaa hyvää oloa ja henkistä hyvinvointia. Haluan tehdä rohkeita oletuksia ja väittämiä,
jopa ilman kouriintuntuvia todistuksia. Näiden tutkiminen on
kasvattavaa ja tuottaa uutta ajattelua. Ihminen on kahlehdittuna
ympäristöönsä ja tulkintaansa siitä, ajattelunsa kulloisiinkin rajoihin. Tyypilliset syyt ovat työ, perhe, toimeentulo ja sitoumukset. Näkökulmat ovat sekä moraalisia että käytännöllisiä. Ihmisen hyväksymä ulkopuolinen tulkinta luo kuitenkin vahvimmat
kahleet. Tietoisuus vankina olemisesta, oman olemisen näennäisyydestä, voi olla äärimmäisen turhauttavaa. Kärsimyksen
estämiseksi havainnon voi sitten kieltää kokonaan.

Valintojen tekeminen on minulle ollut aina vaikeaa. En ole pystynyt näkemään tutkimustyössäni selkeitä päämääriä tai tavoitteita. Olen kuitenkin tullut näistä puutteista jotenkin tietoiseksi.
Itseni tarkastelu on tuottanut sekavia kuvia omasta persoonasta
ja motiiveista. Epäilen, olen epäuskoinen, en tiedä tarpeeksi, en
ole varma syistä, olen epävarma tuloksesta, koko ajatteluni on
keskeneräistä.

Mistä saan varmuuden
”Jättäkää pois oppinne ja vapautukaa murehtimisesta;
erotus varmuuden ja epävarmuuden välillä ei ole niinkään
suuri.” (Lao Tse 1925, 18)
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Kaikki joutuvat tilanteisiin, joissa pitää tehdä valinta. Merkityksettömissä arjen tilanteissa valinnat tapahtuvat jopa huomaamatta, mutta suuriksi koetut päätökset tapahtuvat tietoisuudessa ja muuttuvat vaikeiksi. Varmuutta joudutaan tarkastelemaan tai hakemaan monella tavalla. Ihmisten ja mielentilojen
erot korostuvat päätöksen nopeudessa, siihen usein kuuluvassa
intuitiossa tai rationaalisuudessa. Toisinaan päätös on valitsemattomuuden tilanne, jota perustellaan itsepetoksella: päätös se
on sellainenkin, että ei tee mitään päätöstä. Tutkimustyöni on
levännyt päättämättömyyden tilassa.

Valintatilanteet ovat harvoin aitoja ja riippumattomia. Puhdas
valinta on illuusio, koska ympäristön vaikutus on aina läsnä.
Lisäksi valinta voi olla edellisen valinnan korjaus. Valinnat ja
niiden perustelut kulkevat ketjussa. Valintoihin kuuluvat inhimilliset dimensiot uskallus-varovaisuus ja varmuus-epävarmuus. Miten rohkea ihminen voi olla? Kuinka suuri rohkeus vielä kannattaa? Johtaako vain uskallus läpimurtoihin? Vai onko
yhtä hyvä läpimurto se, että pystyy näkemään aivan uusia
vaihtoehtoja, ja sitten pohtii ja analysoi saavuttaakseen kohtuullisen varmuuden? Päämääränä on myös päätös, ei pelkästään kuviteltu lopputulos. Tutkimustyöni jatkaminen vaatii
minulta selvän päätöksen tietoisena siitä, mistä joudun sitten
luopumaan.

Ihminen kohtaa varmuuden tai epävarmuuden psykologisella
tavalla. Ne eivät ole mitattavissa totuusarvolla tai todennäköisyydellä, vaan ne ovat tunne. Tunne on ajatuksen tai kokemuksen tulos, eräänlainen jälkitila. Varmuuden voi ajatella olevan
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mielentila. Ovatko varmuus ja epävarmuus inhimillisessä päätöksenteossa komplementaarisia? Usein tuntuu siltä, että varmuuden kasvaessa kasvaa myös epävarmuus. Tällöin klassisessa mielessä todennäköisyyksien summa ylittäisi arvon 1. Tämäkin korostaa psykologista varmuutta tunnetilana. Päättely- ja
assosiaatioketjuissa päätöksen varmuudesta tulee kumulatiivinen ilmiö, johon kasautuu lisäksi hallitsematonta päällekkäisyyttä.

Varmuus ei ole aina päättelyyn liittyvää varmuutta. Varmuuteen
vaikuttavat motivaatio, halu, tahto. Varmuus on siten harhaista,
ulkopuolisesti tarkastellen. Tunnetilana varmuuteen voi liittyä
erilaisia muotoja ja intensiteettejä. Tunnetila muuttuu ajan ja
tapahtumien kuluessa. Se korjaa inhimillisellä tavalla varmuutta
tuloksen mukana. Joustavimmillaan ihmisellä on kyky selittää
asiat parhain päin. Saavutettu tilanne pystytään kääntämään
juuri oikeaksi tulokseksi. Näin kaikelle saadaan tarkoitus, vaikka
kaikki voi olla pelkkää sattumaa.

Seuraako päättäväisyydestä varmuus vai päinvastoin? Onko
päättäväisyys sama asia kuin varmuus? Tai seuraako uskosta
varmuus tai päinvastoin? Tarkoittaako usko samaa kuin varmuus? Seuraisiko tästä, että päättäväisyys onkin uskoa? Näin ei
kuitenkaan yksikäsitteisesti ole: usko on luonteeltaan staattista ja
päättäväisyys dynaamista.

Sanalla ”varma” ilmaistaan täydellistä vakuuttuneisuutta. Kaikki epäilys on poissa ja muut yritetään saada vakuuttuneiksi.
Tämä on kuitenkin ”vain” subjektiivista varmuutta. Objektii210

vinen varmuus edellyttää, että erehtymisen mahdollisuutta ei
ole. Erehtyminen olisi siis täysin poissuljettu, mikä ei ainakaan
tarkastelemassamme käytännön maailmassa ole mahdollista.
Tutkimustyössä minun on tyytyminen vain monenlaisiin
subjektiivisiin varmuuksiin, joita on mahdollista kyseenalaistaa
ja siten välttämätöntä puolustaa.

Kaikki on keskeneräistä
”Suurin osa inhimillisestä toiminnasta alkaa aivan
muusta kuin aikomuksesta”. (Bourdieu 1998, 159)

Työskentelyni on liian kauan ollut hyödyttömän puuhastelun
kaltaista ja tulokset ovat jääneet näkymättömiksi. Järjestymätön
ajattelu tuottaa toisistaan erillisiä tiedon fragmentteja. Yhteydet
jäävät selvittämättä eivätkä voimat riitä sidoksien etsimiseen ja
synteesien luomiseen. Aina ajankohta ei ole sopiva tai aika ei riitä. On taas kiire muihin tehtäviin. Kaiken yllä liikkuu harhainen
usko ajan loputtomuuteen. Laiminlyön tulevaisuutta nykyhetken kustannuksella. Se osoittaa syvää harkinnan puutetta, minkä
korjaaminen vaatii todellisuuden kohtaamista itsessä. Keskeneräisyyteni on ristiriitaista. Yritän mahduttaa elämääni mietiskelyä, toimeliaisuutta ja nautintoa - yhtä aikaa jonkinlaista tasapainoa tavoitellen.

Tieteen harjoittamista voi monella tavalla pitää hyvänä asiana.
Sitä tukevia hyveitä ovat esimerkiksi kärsivällisyys, itsensä haastaminen, kilvoittelu. MacIntyren (2004, 225) mukaan hyveet ovat
inhimillisiä ominaisuuksia, joita hallitsemalla ja harjoittamalla
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on mahdollista saavuttaa käytännöille sisäisesti hyviä asioita.
Näitä ei voi tavoitella olemalla kärsimätön, huolimaton tai pinnallinen. Olen liian usein pettynyt itseeni työni huonon laadun
ja ajatteluni keskeneräisyyden takia, mikä on omiaan aiheuttamaan tyytymättömyyttä, huonoa omatuntoa ja pahimmillaan
uskalluksen puutetta ryhtymisessä johonkin uuteen tehtävään.

Nuorena tieteenharjoittajana vanhalla iällä on monella tavalla
yksin. Yliopiston yhteisö ja sen tuomat verkostot puuttuvat. Koska minulta puuttuu tutkimusyhteisö, olisi pakko luoda omia verkostoja, mikä on vaikeaa ilman kokemusta akateemisesta maailmasta. Tämä vaatii aivan erityistä luonnetta, eikä ole harvinaista, että voimat ovat joskus lopussa ja suunta hukassa. Jospa onkin niin, että olen asettanut itselleni saavuttamattoman tavoitteen. Tavoite voi olla ulottumattomissa sen takia, että alkuperäinen tekemisen päätös olikin ehkä vain loppuun suorittaminen
eikä mielenkiintoinen sisältö ja tutkiminen itsessään.

En ole uskaltanut arvostaa tarpeeksi omaa osaamistani. Siksi on
vaikeaa esittää edes kysymyksiä saati pyytää ulkopuolisia mielipiteitä koskien omia ajatuksiani ja tutkimuskohdetta. Tällainen
arkuus on myös itsekritiikkiä, mikä on omiaan vaikeuttamaan
myös kirjoitustyötä. Tästä pakeneminen sisältää harhakuvan
ajan loputtomasta riittävyydestä: voin aloittaa tosissaan sitten
vähän myöhemmin, kun tunnen asian paremmin, mieluiten perin pohjin.

Tutkimusalueessani on omat paradigmansa. Mielessäni on välillä voimakas kyseenalaistaminen. Voin ehkä toiminnan ana212

lyysin kautta ja myös laskennallisesti osoittaa yhteiskunnassa
vallalla olevat suunnitelmat ja toiveet tutkimusalueessani toteutuskelvottomiksi ja mahdottomiksi tai ainakin epärealistisiksi ja
siten toiveajatteluksi. Tämä olisi pitkä tie. Tilalle pitäisi tutkimuksen keinoin löytää ja esittää vakuuttavasti vaihtoehtoja.
Minun on ehkä vastahakoisesti tyydyttävä paljon vaatimattomampiin tuloksiin välttääkseni keskeneräisyyttä.

Miksi yritän ponnistella
”Pidä huolta itsestäsi.” (Sokrates, viit. Foucault 2014, 301-302 )

Onko tutkimustyöni kenellekään kiinnostavaa - edes itselleni?
Kannattaako uhraus millään tavalla? Työuran, rahan tai maineen
takia tällainen ponnistus ei taida olla vanhana enää järkevää eikä
oikein mahdollistakaan. Vastaus taitaa olla enemmän moraalinen kuin rationaalinen. Olen varsin ambivalentissa tilanteessa.
Mielentilasta riippuen jokin ääni sanoo, että ota nyt vaan
rennosti ja unohda uurastus ja toinen ääni sanoo, että tällä työllä
on oikeasti merkitystä sinulle itsellesi ja onnistuessaan myös
yhteiskunnalle. Siis miksi en todistaisi kyvykkyyteni itselleni ja
sille yhteiskunnallekin. Siihen tarvitsen uurastuksen arvoisia
tuloksia.

Olen halunnut tähdätä ymmärrykseen, en tietoon sinänsä. Tuntuu suurelta kehitykseltä aina, kun ymmärtää jotain. Toisaalta
usein on vielä suurempi kehitysaskel sen käsittäminen, että ei ole
ymmärtänyt. Hyödyllistä ja stimuloivaa on tuntea ajattelun sisältöjä kaikilta aikakausilta, ymmärtäen tai ainakin tulkintaky213

kyisesti. Ajattelussa tärkeää on kyky edetä moneen suuntaan ja
ulottuvuuteen. On haastavaa yrittää pitää suurta määrää erilaisia lankoja ja säikeitä järjestyksessä yhtäaikaisesti. Kirjoittamisessa vaikeinta on - ryhtymisen lisäksi - käsitteiden hallinta,
joiden puutteellinen pohdinta ja esitys tuottavat sekavuutta.
Tässä mielessä oman itseni keskeneräisyys on pakko taas hyväksyä. Tärkeintä on se, että olen rohkeasti kiinnostunut kehittymään.

Onko työni tarkoituksena jonkinlainen hyötyminen? Ajattelen
mielelläni, että työlläni on jotain seurauksia, siis parhaimmillaan
sillä olisi mitattavaa arvoa. Aherruksella olisi moraalinen oikeutus, jos se aiheuttaa jonkinlaista hyvää. Ja se mahdollinen hyvä
jakautuisi tasaisesti myös muille. Huomaankin tässä perustelevani toimintaani ja puolustavani itseäni jossain määrin utilitaristisella etiikalla, mikä ei ole tarkoitus. Tarkempi käsitykseni
hyvästä on enemmän toisenlainen. Ponnistan erinomaisuuteen,
jos jaksan, itseni takia. Tietoisuus siitä, että pystyn, aiheuttaa
mielihyvää. (MacIntyre 2006, 70-71)

Toiminko pyyteettömästi, onko se edes mahdollista? Onko
rehellistä pyyteetöntä käyttäytymistä edes olemassa? Bourdieun
tietoisuusfilosofisen näkemyksen mukaan kaikissa näennäisesti
pyyteettömissä toimissa on jokin voiton maksimoinnin tarkoitus. Innoituksen lähteenä voi aina epäillä olevan symbolisen
pääoman ja symbolisen voiton tavoittelun. Toisaalta voisi ajatella, että jos olisi yllin kyllin symbolista pääomaa, olisi vapaa sen
enemmästä tavoittelusta. Koska en kuulu tällaiseen tieteelliseen
aateliin, minun on syytä epäillä itseäni voiton tavoittelusta.
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Toiminnan alkuperä on hankituissa käyttäytymistaipumuksissa.
Toiminta voidaan ja se täytyy tulkita päämäärää kohti suuntautuneeksi ilman, että voidaan olettaa, että se alkaa tämän päämäärän tietoisesta tavoittelusta. Omia taipumuksiani ovat olleet
kiinnostus ja perehtymishalu liian monia tieteen ja yhteiskunnan
ilmiöitä kohtaan, mikä on tehnyt toiminnan pitkiksi ajoiksi ainakin näennäisesti päämäärättömäksi. Asettaessani nyt itselleni
tietoisesti päämäärän en koe tehneeni turhia tekoja tai harharetkiä. Ymmärrykseni on lisääntynyt. Turhautuminen tulee nyt
havainnosta, että aikaa ehkä ei olekaan riittävästi. Aikaa ei ole
tarpeeksi hyödyllisiinkään tehtäviin saati puuhasteluun kaikkien kiinnostuksen kohteiden parissa.

Menneitten muistaminen ei kiireessä ole tavallista eikä siihen ole
edes aikaa. Jos aikaa olisi, se voisi olla epämiellyttävää, koska
moni asia ihmisen toimissa voi herättää jälkikäteen katumusta.
Silti pitäisi pyrkiä menneisyyden arviointiin mahdollisimman
vapautuneesti - menneisyys on ainakin varmaa. Muistutan itselleni, että oman elämän tutkistelu vaatii vakaan ja rauhallisen
mielen. Nykyisyys on aivan liian lyhyt hetki mihinkään johtopäätöksiin tulevaisuudesta. Eikä menneisyys saa hallita tulevaisuutta, sillä aina on mahdollista aloittaa loistava tulevaisuus.

Länsimaiset periaatteet eivät aina kannusta itsestä huolehtimiseen ehdoitta ja itsekkäästi, koska se voidaan kokea jopa moraalittomana ja sääntöjen välttämisenä. Nykyään ohje ilmaistaan
usein muodossa ”tunne itsesi”, mikä on kuitenkin alun perin
antiikin delfoilainen periaate. Kristillinen moraali sisältää mo215

nenlaista itsensä kieltämistä, jossa itsestä huolehtiminen koetaan
itsekkyytenä. Neutraalimpaa on kehottaa itsensä tuntemiseen
ajattelevana subjektina. Molemmille ohjeille on käyttöä. Kun
tuntee itsensä, osaa paremmin huolehtia itsestään tekemättä
mitään vahinkoa ympäristölle. Tavoittelen työni tekemisessä tämän kaltaista tervettä itsekkyyttä, mikä on välttämätöntä tulosten synnyttämiselle.

Mitä tarvitsen työhöni
”Jotta ihminen erehtyisi, hänen on ensin muodostettava
arvostelmansa yhdenmukaisesti ihmisten yhteisön kanssa.
” (Wittgenstein 2001, 61)

Kannattelen ajatusta, että pyyteettömyys palkitaan. Eläkeläinen
ei odota tutkimustyöstään taloudellista hyötyä tai uutta työuraa.
Kuitenkin on pakko myöntää, että taustalla kannustavana voimana on sekä saavutettava nautinto suorituksesta että mahdollisen erinomaisen suorituksen tuoma arvostus - siis muiden
ihmisten kunnioittava huomio. Symbolinen voitto on riittävää.

Työmenetelmät on ajateltava uudelleen. On tehtävä selkeä ero
vapaan lukemisen, ja tavoitteellisen lukemisen välillä. Muistiinpanotekniikka ja muistiinpanojen hallinta on uudistettava. Artikkeleista ja ajatuksista on tuotettava koko ajan tekstiä, edes
tekstinpätkiä. Systemaattiselle tiedon haulle ja tarkistuksille on
varattava aikaa riittävästi. (Kiriakos 2015, 74, 115). Näin voin
tulla subjektiksi suhteessa tietoon ja itseeni - aidosti ja tietoisesti.
Suhde itseen edellyttää kohdallani selkeitä toimintamalleja (itse216

tekniikoita), joiden avulla suhde on mahdollista muodostaa. Samalla rakennan itsestäni moraalisubjektia, joka näkee muutkin
toimijat.

Bourdieun (1998, 210) mukaan ryhmät palkitsevat kaikkialla
käyttäytymisen, jota ne pitävät universaaleina ja ainakin aikomukseltaan hyveen mukaisena. Voidaan toteuttaa pyyteettömyyden ihannetta, missä alistutaan ryhmän periaatteisiin ja uskomuksiin ja missä yksityinen etu uhrataan yleiselle. Tällaisia
periaatteita voidaan pitää ryhmän olemassaolon perustana universaaleina periaatteina, jotka soveltuvat ryhmän jokaiseen
jäseneen. Ryhmän luoma paine voi ohjata yksilön teeskentelemään huomion ja kunnioituksen saavuttamiseksi. Ryhmät vielä voivat helposti hyväksyä huijauksen, koska se kuitenkin sisältää ryhmän sääntöjen tunnustamisen. Lyhyessä historiassani
tieteentekijänä en toistaiseksi ole törmännyt tiedeyhteisön sääntöihin rajoittavana tekijänä. Sen sijaan olen kunnioittanut
enemmän omaa vapauttani kommunikoinnin kustannuksella.
En toistaiseksi ole edes löytänyt - enkä toisaalta paljon etsinytkään - itselleni tieteellistä kotia mistään tutkimusyhteisöstä.
Tämä on ollut selvästikin tutkimustyölleni haitallista.

Uskolla ja tiedolla on ero. Nykyaikana mielipide esitetään liian
usein tietona, vaikka se onkin usein vain uskonkysymys. Usko ei
tarvitse perusteluja tai ne ovat esittäjälleen kuitenkin yhdentekeviä totuuden kannalta ja siten tarpeettomia kuulijalle. Tieto
tarvitsee perustelun, jos haluamme sen erottuvan uskon varaisesta asiasta. On kyettävä kertomaan, miten tämän tiedämme
siten, että muutkin voivat asiasta vakuuttua. Tieteellisen keskus217

telun edellytys on, että löydän tutkimusaiheestani kiinnostuneita tutkijoita, jotka tietävät eron mielipiteen ja tiedon olemuksessa.

Toisaalta ei ole aina itsestään selvää, miten tieto pitäisi erotella
uskon asioista. Modaalilogiikan käsitemaailmaa esitellessään
von Wright (1968, 122) mainitsee erikseen tietämisen (tiedon) ja
uskon (mielipiteen) käsitteet. Niissä erotellaan tunnettu ja todeksi osoitettu oletetusta ja uskottavasta. Näin on voitu valaista
normi- ja arvojärjestelmiä järkiperäisesti ja analyyttisesti. Kun
tämän kaltaisia käsitemalleja on voitu hyödyntää moraali- ja oikeusfilosofiassa, on mahdollista, että malleilla voisi olla arvoa
kaikenlaisessa ihmiskäyttäytymisen tutkimuksessa.

Wittgenstein (2001) pohti yhtenä johtoaiheenaan kysymystä
maailman rajoista ja siitä, mitä voidaan sanoa ja mitä voidaan
ajatella. Erityisesti hän pyrki vetämään rajan ajatusten ilmaisemiselle. Rajan piirtäminen on siten kiusallista, että silloin pitää
nähdä rajojen molemmille puolille - siis voitava ajatella sitä, mitä
ei voi ajatella. Tämä on logiikassa ja kielipeleissä ilmeisesti mahdollista, mutta monessa muussa aiheessa toivoton yritys. Pohdinnoissaan varmuudesta Wittgenstein liikkuukin näillä rajaalueilla varsin vaikeatajuisella tavalla. Itselleni hyödylliseksi
tulee havainto selkeyden tavoittelusta. Siis jos jotain asiaa ei voi
ilmaista, olisiko se syytä jättää sanomatta. Vaarana on, että
tulkintoja on yhtä paljon kuin lukijoita.

Oman työni maailman rajat perustuvat onneksi toisenlaiseen,
varmasti paljon helpompaan näkökulmaan. Minun on pakko hy218

väksyä paradigmojen muodostama tutkimuksen kehys. Asetan
kysymykset niiden mukaan ja vastaustenkin liikkuma-ala on
kehyksen sisällä. Huikeaa olisi löytää oivallus, mikä murtaisi
jonkin paradigman ja johtaisi uuden syntymiseen. Uskallan
arvioida, että tällaisia toiveita on useimpien tutkijoiden salaisissa
haaveissa. Onneksi tiedettä voi tehdä laadukkaasti myös paradigmalaatikossa.

Tieteen tekemisen käytännöt edellyttävät mittapuita erinomaisuudelle ja sääntöjen seuraamista ja ns. hyvien asioiden saavuttamista. Alkaessani harjoittaa käytäntöä, minun on hyväksyttävä mittapuiden arvovalta. Samalla hyväksyn sen, että minun on
arvioitava omaa työtäni ja mahdollista riittämättömyyttäni niiden valossa. Käytännölle ominaisten hyvien asioiden saavuttaminen vaatii, että saatan itseni riippuvaiseksi saman käytännön
muista harjoittajista. Tällaisen riippuvuussuhteen syntyminen
on minulla jäänyt kesken, enkä ole lainkaan ollut varma, haluanko sitä edes. Mutta on ilmeistä, että työni jalostuminen väitöskirjaksi edellyttää kaiken tämän hyväksymistä ja sen mukaista toimintaa. Sen vastapainoksi toivon saavani onnistuneista
saavutuksistani yhteisön arvostusta ja itselleni hyvää oloa erinomaisuuden tavoittelusta.
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Miten tukea jatko-opiskelijoiden identiteettiprojekteja?
Paluu 10 vuoden takaiseen teemaan
Kirsi Korpiaho

Kirjoittaja
Kymmenen vuotta sitten osallistuin Susanna Kantelisen kanssa
Keijo Räsäsen AKA-kurssille (Ammattitaidon kehittäminen yliopistotyössä). Tarkoituksenamme oli samalla haastatella osallistujia ja kerätä kurssipalautetta. Haastattelut tempaisivat meidät
mukaansa ja ne laajenivat pienimuotoiseksi tutkimusprojektiksi
jatko-opiskelusta Aalto-yliopiston oppiaineessa Organisaatiot ja
johtaminen. Haastatteluissa kävi ilmi, etteivät kaikki jatko-opiskelijat suinkaan havitelleet tutkijan uraa. He vaan kulkivat aivan
omia – joskus yksinäisiäkin - polkujaan, jotka eivät oikein mahtuneet yliopistoon rantautuneeseen koulutusohjelma-ajatteluun.
Jotkut taas olivat toivoneet akateemista uraa ja pyrkineetkin
siihen, mutta olivat kokeneet jääneensä vaille riittävää tukea tai
opastusta tutkijan polulle.

Olin tuolloin väitöskirjantekijä itsekin ja halusin tehdä näkyväksi
sen, miten ristiriitaisia odotuksia jatkokoulutuksen käytänteet
tuottavat, miten vaikea jatko-opiskelijan on luovia erilaisten käytänteiden ristipaineessa ja miten vähän heille on tukea tarjolla.
Kaikista ei tulisi tutkijoita, ei ainakaan yliopistotutkijoita. Kirjoitimme Susannan kanssa esseen “Doctoral students as particip221

ants in academia -in the process of (un)becoming academics” ja
Keijon kanssa artikkelin “Supporting doctoral students in their
professional identity projects” (Kantelinen & Korpiaho 2014;
Räsänen & Korpiaho 2011). Yhteiset tekstimme ja tekemisemme
vahvistivat omaa käsitystäni itsestäni tutkijana ja akateemisena
työntekijänä. Ajattelin silloin, ettei samanlaista vapautta ja vaikuttamisen mahdollisuutta, mitä akateemiseen työhön liittyy,
olisi muualla. Siksi se, ettei minusta tulisi tutkijaa, tuntui silloin
vaikealta ajatukselta.

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin toimin Helsingin yliopiston
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) asiantuntijana, ja olen saanut huomata, että vapautta ja vaikutusmahdollisuuksia on myös tutkimus- ja opetustyön ulkopuolella.
HYMY-tutkijakoulun asiantuntijana vastuullani on itseni lisäksi
kuuden hengen tiimi, yhteistyö tutkijakoulun akateemisen johtajan Minna Palander-Collinin kanssa sekä johtoryhmätyöskentely keskustakampuksen tiedekuntien tutkimuksesta vastaavien varadekaanien kanssa. Tiimini suunnittelijat ja koordinaattorit kuuluvat Tutkimuspalveluihin ja he kehittävät tohtorikoulutuksen palveluita tohtoriohjelmien akateemisten johtajien
ja johtoryhmien johdolla. Tohtoriohjelmat tekevät tiivistä yhteistyötä tiedekuntien tutkimus- ja opetushenkilöstön sekä Opetusja opiskelijapalveluiden kanssa. Ympärilläni on joukko taitavia
ja tohtorikoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä.
Omassa työssäni koenkin liikkuvani ns. kolmannessa tilassa,
akateemisen työn ja hallintotyön välimaastossa (ks. Whitchurch,
2008).
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Työtön tohtori
Tässä hetkessä on helppo todeta, että vakituinen työ ja hyvät työkaverit antavat voimaa niin työhön kuin yksityiselämäänkin,
mutta sopivan työn etsiminen väittelyn jälkeen oli piinaavaa.
Ennen tohtoroitumistani en ollut juuri uhrannut ajatusta väitöskirjatutkimuksen jälkeen koittavalle ajalle. Väitöksen jälkeen
elämän realiteetit alkoivat näyttäytyä eri tavoin ja aloin miettiä,
voisinko saada aikaan ja saavuttaa jotain merkityksellistä myös
jollain toisella kentällä. Ajatus lähtemisestä yliopiston ulkopuolelle oli yhtä aikaa pelottava ja kutkuttava. Hain töitä Suomen
Akatemiasta, Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta,
Koulutusrahastosta, Luonnonvarakeskuksesta - mistä vain, missä tohtorintutkintoa osattaisiin arvostaa. Välimaastossa suunnistaminen, työttömänä ”ei kenenkään maalla”, oli taloudellisesti ja
henkisesti vaikeaa aikaa.

Jos voin nykyisessä työssäni edesauttaa väitöskirjatutkijoiden
siirtymistä kentältä toiselle, sujuvoittaa rajapinnoilla liikkumista, teen sen kaikesta sydämestä. Siirtyminen voi olla monen
suuntaista: Se voi suuntautua akateemiseen maailmaan, ja olla
tutkimuskentälle tulemista, tutkimusyhteisöön integroitumista
ja tutkijaksi kasvamista. Se voi olla myös siirtymistä uusille kentille: yksityiselle, julkiselle tai kolmannelle sektorille. Tai oman
tilan tekemistä näiden risteyskohtiin, ja kenties jopa uudenlaisen
asiantuntijuuden rakentamista.
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Tutkijakoulun asiantuntija
Siirtymisiä on mahdollista tukea eri tavoin ja sen pitäisi olla tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien arkipäivää. Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun kuuluu
yhteensä 11 tohtoriohjelmaa ja 5 vastuutiedekuntaa. Uusia väitöskirjatutkijoita aloittaa joka vuosi pari sataa ja valmistuu melkein saman verran. Tutkijakoululla on erilaisia mahdollisuuksia
tukea väitöskirjatutkijoiden polkuja erityisesti yhdenvertaisen
kohtelun, suositusten ja ohjeiden muodossa. Yhtä ja vastuullani
olevaa kokonaisuutta kutsutaan yleisiksi valmiustaidoiksi.

Tutkijakoulu järjestää kaikkien tohtoriohjelmien väitöskirjatutkijoille soveltuvia ”yleisiä valmiustaitokursseja”, kun taas tohtoriohjelmat vastaavat ”tieteenalakohtaisista opinnoista”. Helsingin yliopistossa tohtorikoulutettavien tulee suorittaa 30op tieteenalakohtaisia opintoja ja 10op yleisiä valmiustaitoja. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkijakoulussa kurssitarjonnan
voi jakaa karkeasti seuraavin teemoihin: akateeminen kirjoittaminen, julkaisemisen käytännöt, rahoitushakemusten kirjoittaminen ja tutkimusideoiden esittäminen, tiedeviestintä, yliopistopedagogiikka, tiede ja yhteiskunta sekä urasuunnittelu ja työskentelytaidot (ks. liite 1). Rehtorin tutkijakouluille myöntämän
toimintabudjetin turvin meillä on ollut mahdollista suunnitella
omaa toimintaa kohtuullisen vapaasti. Itse olen kokenut erityisesti akateemisen maailman käytäntöjä avaavat sekä tohtoreiden urahorisontteja monimuotoistavat kurssit tärkeiksi.
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Yliopistopalveluiden työntekijä
Koska en itse kuulu tutkimus- ja opetushenkilökuntaan, joudun
neuvottelemaan siitä millaisia kursseja tutkijakoulu voi järjestää:
kuka voi opettaa ja millä ehdoin ja onko kurssi soveltuva yleisten
valmiustaitojen kokonaisuuteen. Käytännössä käyn aika paljon
kirjeenvaihtoa eri toimijoiden kanssa siitä, voisivatko he tuottaa
meille opetusta tietyistä aihepiireistä ja tekevätkö he sen virkatyönä, palkkiota vastaan vai oman toiminimen puitteissa. Isossa
yliopistossa asiantuntemusta löytyy melkein aiheesta kuin aiheesta, mutta henkilöstöresurssien ollessa tiukalla opetus- ja tutkimushenkilöstön tunnit joudutaan useimmiten kohdentamaan
kandi- ja maisterikoulutukseen. Tohtorikoulutus saa taistella tilastaan.

Onneksi muutkin tahot kuin tutkimus- ja opetushenkilöstö tarjoavat akateemiseen maailmaan integroitumista tukevia kursseja: Henkilöstöpalvelut, Helsingin yliopiston kirjasto ja Kielikeskus ovat mukana koulutustalkoissa. Suurin osa kursseistamme keskittyykin tutkijan perustaitoihin: miten kirjoitetaan
akateemisesti uskottavaa tekstiä; miten tehdään artikkelikäsikirjoitus tai rahoitushakemus. Nämä ovat tutkijan keskeisiä taitoja, joiden taitaminen vaihtelee suuresti riippuen väitöskirjatutkijan taustasta, aiemmista opinnoista ja tutkinnosta. Etenkin
niille, joiden edellisestä tutkinnosta on jo aikaa, jotka ovat ehtineet rakentaa uraansa muualla tai joiden opintoihin on syystä tai
toisesta tullut taukoa, nämä kurssit ovat hyödyllisiä. Tutkimustyön taktiikkaan, keinoihin ja työskentelytapoihin, keskittyvillä
kursseilla tasataan mahdollisuuksia päästä kiinni akateemiseen
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työhön, opetellaan tutkijan työssä keskeisiä taitoja sekä vahvistetaan väitöskirjatutkijoiden luottamusta kykyynsä selviytyä
akateemisessa maailmassa.

Sen sijaan urahorisonttien avaaminen on huomattavasti hankalampaa. Suurin osa väitöskirjantekijöistä kuvittelee, kuten itsekin aikoinani, että he jatkavat tutkijoina yliopistossa. Tämä on
usein myös ohjaajien toive, siis saada työlleen tai tieteenalalleen
jatkajia ja kasvattaa huippututkijoiden uutta sukupolvea. Tämä
luonnollisesti hankaloittaa laajempaa keskustelua tohtoreiden
työllistymisestä. Mietin usein, kuka tarttuisi aiheeseen ja minkälaisia kursseja tästä pitäisi järjestää.

Yhtenä ratkaisuna on ollut tavoitehorisonttien laajentaminen.
Olen ajatellut, että jos järjestämme kursseja aihealueilta, jotka
potentiaalisesti myös työllistävät tohtoreita, niin se jo tuo uravaihtoehtojen monimuotoisuutta näkyville. Näistä kursseista
mainittakoon vaikkapa tiedeviestinnän, tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tietokirjoittamisen kurssit. Ja jos näitä
kursseja opettavat hiljattain väitelleet tohtorit, jotka ovat joutuneet pohtimaan omia uraratkaisujaan, ja jotka ovat löytäneet
paikkansa yliopiston ulkopuolelta, niin sitä parempi. Keväällä
2019 kursseilla oli mukana muun muassa väitelleitä työelämäkehittäjiä, akateemisia yrittäjiä sekä tutkimustulosten kaupallistamisen asiantuntijoita. Tutkijatohtorin uralle on vaihtoehtoja.

Tämän lisäksi on tärkeää tarjota kursseja, jotka eksplisiittisesti
käsittelevät tohtorien uranäkymiä, ja jotka tukevat väitöskirja226

tutkijoiden urasuunnittelua ja oman osaamisen sanoittamista.
Urasuunnittelulla voidaan tarkoittaa yleistä tohtorien työllistymiseen ja työnhakuun liittyvää suunnittelua tai se voi olla hyvinkin henkilökohtaista omaan identiteettiin ja omiin arvostuksiin liittyvää pohdintaa. Yleisimmällä tasolla liikkuvia kursseja järjestämme yhteistyössä Urapalveluiden kanssa, kun taas
henkilökohtaisempaan urapohdintaan sopivat paremmin väitöskirjatutkijoille suunnatut työnohjausryhmät tai työn merkityksellisyyttä käsittelevä kurssi Mielekäs akateeminen työ.

Tunteva toimija
Iloitsen siitä, kun näen väitöskirjatutkijoiden, tohtoreiden ja kollegoideni löytävän oman juttunsa tai pääsevän työurallaan tai
elämässään eteenpäin, uusien ja kiinnostavien asioiden äärelle.
Joskus rahoituksen loppuminen tai työn määräaikaisuus pakottaa etsimään vaihtoehtoja, joskus ihmiset lähtevät heille tutusta
työympäristöstä omasta halustaan. Jos he sattuvat olemaan kollegoitani, niin suren myös luopumista, työkavereiden vaihtuvuutta. Yliopistossa - oli kyse sitten tutkimuksesta tai tutkimushallinnosta - ovi käy tiuhaan. Minulle työn merkitys syntyy kuitenkin ennen kaikkea siitä, että koen olevani tärkeän asian äärellä ja pystyväni vaikuttamaan asioihin. Toivoisin, ettei yksikään tohtori kokisi huonommuutta siitä, että tekee itselleen sopivia ja omannäköisiään uravalintoja, eikä turhaan horjuttaisi
mielenterveyttään. Iloitsen siitä, kun näen ympärilläni hyviä
työllistymisvaihtoehtoja vastavalmistuville tohtoreille. Joskus
niiden vaihtoehtojen näkemiseen tarvitaan vain hieman tukea.
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Identiteettityöntekijä
Tänä lukuvuonna minua pyydettiin Tohtorikoulutusfoorumille
pitämään esitelmä otsikolla ”Practice-based apporach to doctoral
training”. Kaivoin kymmenen vuotta vanhat kalvoni esille ja
huomasin olevani lähempänä vanhoja intohimojani kuin olin arvannutkaan. Kymmenen vuotta sitten tutkin jatko-opiskelua
käytännöllisenä toimintana, nyt hallinnoin ja kehitän sitä. Esitelmässäni puhuin samoista teemoista kuin aikoinani tutkijana, eli
siitä miten tukea väitöskirjatutkijoiden identiteettiprojekteja,
mutta yleisö oli vaihtunut korkeakoulututkijoista ohjelmajohtajiin, oma positioni tutkijasta asiantuntijaan, ja kotiyliopistoni
Aallosta Helsingin yliopistoon. Olen oivaltanut sen, että tärkeinä
pitämiään asioita voi viedä eteenpäin erilaisissa konteksteissa, ja
eri tavoin erilaisten ihmisen kanssa. Omasta tarinasta ei tarvitse
kokonaan luopua, eikä antaa (kaikkien) käytänteiden viedä mennessään. Oli sitten töissä missä tahansa.
Lähteet
Kantelinen, S. & Korpiaho, K. (2014) Doctoral students as
participants in academia - in the process of becoming or unbecoming academics? Teoksessa: K. Korpiaho, The student learner
on the shelf: Practical activity and agency in higher education.
Helsinki: Aalto yliopiston julkaisusarja Väitöskirjoja 164/2014,
174-208.
Räsänen, K. & Korpiaho, K. (2011) Supporting doctoral students
in their professional identity projects. Studies in Continuing
Education 33:1, 19-31.
Whitchurch, C. (2008) Shifting identities and blurring
boundaries: The emergence of third space professionals in UK
higher education. Higher Education Quarterly 62:4, 377–396.
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Liite 1. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun kurssitarjonta keväällä 2019.
AKATEMINEN KIRJOITTAMINEN
Academic Writing x 4
Kathleen Moore
Kielikeskus
kpl
Kirjoittamisen kurssi
Kimmo Svinhufvud Kielikeskus
väitöskirjantekijöille
Scientific writing in
Ben Cowley
Kasvatustieteelline
English
n tdk
Käsiteanalyysi ja
Kaarina PitkänenSUKU-ohjelman
termityö
Heikkilä
kanssa
Luova tieteellinen
Virpi Yliraudanjoki Kielikeskus
kirjoittaminen
Luova tieteellinen
Virpi Yliraudanjoki Kielikeskus
kirjoittaminen:
jatkokurssi
JULKAISEMINEN KÄYTÄNNÖT
HCAS Winter School:
Miia HalmeHelsinki
Writing and Publishing Tuomisaari,
Collegium for
Alexandre Nikolaev Advance Studies
& Ritva Palmén
Principles of Peer
Vanessa Fuller
Kielikeskus
Review
Writing Journal Article
Päivi Salmesvuori
Humanistinen tdk
in Twelve weeks x 2 kpl
RAHOITUSHAKEMUKSET & TUTKIMUSIDEOIDEN
ESITTÄMINEN
Academic Pitching
Vanessa Fuller
Kielikeskus
Conference Presentation Albion Butters
Kielikeskus
Grant Writing 1 & 2
Albion Butters
Kielikeskus
TIEDEVIESTINTÄ & KOMMUNIKOINTI
Tutkijan
Kimmo Svinhufvud Kielikeskus
verkkokirjoittaminen
Tutkimuksen
Mikko
Valtiotieteellinen
popularisointi
Myllykoski/Heure tdk
ka
Tiedeviestintä ja
Sampsa Saikkonen
Valtiotieteellinen
asiantuntijuus
tdk
Asiantuntijan
Hanna Vänskä
Kielikeskus
kirjoittaminen
Tietokirjoittamisen
Sanna Nyqvist &
iltapäivä
Minna Sütö
YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA
Learning in Higher
useita kouluttajia
HYPE
Education
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Constructive alignment useita kouluttajia
HYPE
in course design
TIEDE JA YHTEISKUNTA
Tutkimuksen
Krister Talvinen &
Tutkimuspalvelut
yhteiskunnallisesta
Petri Junttila
& Helsinki
vaikuttavuudesta ja
Innovation
hyödynnettävyydestä
Services
Open science
Simo Kyllönen
Humanistinen tdk
Research Ethics
Simo Kyllönen
Humanistinen tdk
TYÖSKENTELYTAIDOT JA URASUUNNITTELU
Työnohjausryhmä
Aura Nortomaa
Teologinen
tiedekunta
How to deal with stress Pertti Simula, Anja Valtiotieteellinen
while preparing
Nygren, Markus
tdk
doctoral thesis
Kröger
Mielekäs akateeminen
Elina Henttonen &
Valtaamo &
työ
Jonna Louvrier
Includia
Leadership
PhD Career Course
Sanna Grannas &
HY:n urapalvelut
Johanna Ruhanen
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Onnettomuustutkijana
kauppakorkeakoulussa ja
Onnettomuustutkintakeskuksessa
Hannu Hänninen

Irtiottoja
Tähän esseekokoelmaan osallistuminen tarjosi mahdollisuuden
muistella vanhoja ja tukea oppiaineellemme tärkeää projektia.
En ole enää töissä kauppakorkeakoululla siirryttyäni onnettomuustutkinnan pariin. Olen kyllä edelleen tutkija, mutta minun
on täytynyt yrittää ymmärtää tuo titteli uudella tavalla akatemian ulkopuolella. Olkoon tämä teksti kuvaus siitä, miten ymmärrän työni onnettomuustutkijana. Kuvaan sitä, miten olen
yrittänyt kehittää onnettomuustutkinnan ammattikäytäntöä siten, että pystyisimme tutkinnoissa perehtymään kohdeorganisaatioiden riskinkäsittelykäytänteisiin. Kerron ensin ammatillisen uudelleenorientoitumisen syistä ja ammattikäytännön kehittämisen haasteesta uudessa työssä. Tämän jälkeen kuvaan esimerkeillä mitä käytäntöotteella voi saada irti onnettomuustutkinnassa. Lopuksi kerron, millaista ammattikäytännön kehittäminen on ollut.

Lähtökohta uuden tai ehkä vain muuntuneen ammatti-identiteetin rakentamiselle oli armoton ketutus. Dekaani oli päättänyt
hajottaa 1990-luvulta asti yhdessä pysyneen aineyhteisömme.
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Hän kertoi sen minulle suoraan kahdenkeskisessä tapaamisessa.
Dekaani mukaan mallia piti ottaa Hankenin vastaavasta aineyhteisöstä. Koko meidän aineen opetusjärjestelmä kaikkine hyvine
puolineen tuhottaisiin. Aineen tutkijaryhmät hajotettaisiin.
Kauppakorkeakoulua oltiin pakkosiirtämässä parhaalta paikalta
periferiaan. Ihmisten pelko jatkosta oli niin suuri, että he alkoivat
huolehtia omista projekteistaan, vaikka uhan alla olisi pitänyt
pitää entistä tiukemmin yhtä. Osa laittoi pään pensaaseen kuin
jänis, ikään kuin kieltäen vääjäämättömän.

Aineyhteisön hajottaminen oli minulle viimeinen niitti. Sitä ennen oli muutakin harmia, kuten se, että opetusvirat Aalto-yliopistossa ajettiin alas ja lupaavalta näyttäneen projektitutkijaammattikunnan muodostuminen Suomeen ei toteutunutkaan.
Tieteen- ja teknologiatutkimuksen HIST-verkosto lopetettiin rahoituksen loppuessa. Tutkimusrahoituksen järjestämiseen meni
muutenkin liikaa aikaa. Olin oppinut rahoituksen hankkimispelin, mutta pelaaminen oli kaikki pois tutkimuksesta ja opetuksesta. Tutkimuksen tekemisen yleinen tapa ja motivaatio tuntuivat myös muuttuneen. Yhä useampi tutkija analysoi valmiita aineistoja, kun omien aineistojen kerääminen oli liian hidasta julkaisemisen kannalta. Tuntui, ettei juuri ketään enää kiinnostanut
se, mitä tutkimuksilla saatiin selville. Vain sillä oli väliä, missä
saatiin julkaistua ja millaisella impact factorilla. En enää jaksanut
tapella tuulimyllyjä vastaan. Julkaisukilpailusta irrottautuminen
ei kirpaissut, kun ei siinä ollut mukana ollutkaan. Koen kuitenkin edelleen kuuluvani aineyhteisömme laajempaan piiriin.
Henkinen side ei ole katkennut. Nyt teemme kukin omia juttujamme tahoillamme ja elämä jatkuu kaikesta huolimatta.
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Käytäntöajattelua onnettomuustutkintaan
Päätin suuntautua onnettomuustutkintaan ja jatkaa samaa maailmanpelastusprojektia, jota olin tehnyt jo kauppakorkeakoulussa. Olenhan onnettomuustutkija. Kiinnostuin aiempaa enemmän käytäntöajattelusta, koska sillä päästään tiukasti kiinni toimijoiden työhön ja sen käytänteisiin.

Vuonna 2013 osallistuin ensimmäisiin onnettomuustutkintoihin.
Onnettomuuksiin osallisten organisaatioiden tutkiminen oli jäänyt vähälle Onnettomuustutkintakeskuksessa ja aihepiirin tutkintaa haluttiin kehittää. Ohjaamotyöskentelyä oli kyllä tutkittu
psykologien avulla keskittyen toimijoiden havainnointiin ja päätöksentekoon. Organisaatiotutkijan näkökulmasta huomio keskittyi liikaa viimeisen virheen tehneeseen henkilöön ja itse tutkittavaan onnettomuuteen. Psykologien mielellään käyttämä
termi ”inhimilliset tekijät” koostui nipusta melko erillisiä tekijöitä, joilla arvioitiin lähinnä havainnointia ja päätöksentekoa
häiritseviä tekijöitä ja sitä, onko toimijoilla hyvät edellytykset
toimia työssään. Tuntui, ettei työntekijöiden kesken opittua tapaa käsitellä riskejä otettu riittävän vakavasti. Huomio piti kesksittää itse työhön ja toisaalta laajentaa mahdollisiin aiempiin
läheltä piti -tapauksiin. Edessä oli haaste, miten tutkinnan tekemisen tapoja voisi kehittää niin, että tutkintaryhmät ymmärtäisivät käytäntöajattelun idean ja rohkaistuisivat tarttumaan
härkää sarvista.
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Kauppakorkeakoulun Organisaatiot ja johtaminen -aineen piirissä tehdystä käytäntötutkimuksesta (Räsänen ym. 2015) oli apua
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan kehittämisessä. Räsäsen Keijo oli selvittänyt perin pohjin koko käytäntöorientaation kentän. Keskeisessä roolissa Keijon vetämässä ”projektissa”
olivat kurssit, joihin tämäkin julkaisu liittyy. En laitoksella ollessani kuulunut Keijon vetämään MERI-tutkijaryhmään enkä
suorittanut oppiaineemme järjestämiä käytäntöteoriasta ammentavia kursseja. Kiinnostusta käytäntöajatteluun minulla on
ollut kyllä jo pitkään ja minulle oli mahdollista imeä vaikutteita
MERI-ryhmän vierestä. Meillä oli jatko-opintojen alkuvaiheessa
Sari Yli-Kauhaluoman ja jo edesmenneen Juha Laaksosen kanssa
oma pienimuotoinen lukupiirimme, jossa luimme käytäntötieteellisiä artikkeleja ja kirjan lukuja ja yritimme saada niistä
tolkkua.

Tutkiessani onnettomuuksia kauppakorkeakoululla minua oli
kiinnostanut se, miten toimijat eri yhteyksissä käsittävät toiminnan keskeiset riskit ja miten he toimivat niiden kanssa. Innostuin riskin sosiokulttuurisesta teoriasta (Thomson ym. 1990), jossa huomio kiinnittyi toimijoiden paikallisiin tapoihin ymmärtää
ja konstruoida riskejä. Kulttuuritutkijoiden lähestymistapaa, jossa hahmotetaan tietyn ryhmän riskien ymmärtämistä ja vaarojen luokittelua, voitiin soveltaa nykyaikaisen teknologian kanssa
työskenteleviin työyhteisöihin. Douglasin ja Wildavskyn ”Risk
and Culture” -kirjan kannessa on oivallisesti vierekkäin heimonaamio ja kaasunaamari (Douglas & Wildavsky 1982). Riskin
ottajien toiminnan logiikka paljastui tällaisella otteella tarkas-
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teltaessa. Toiminta perustui ajan kuluessa rakentuneisiin paikallisiin tapoihin ymmärtää toiminnan riskit.

Onnettomuustutkinnassa oli vastaavasti hyvä huomata, että riskejä ottavat toimijat ovat sidoksissa työpaikkansa sosiaalisiin
käytäntöihin (McIntyre 1981). Työntekijät yrittävät toimia hyväksytyllä tavalla noudattaen sääntöjä ja kantaen työkäytänteitä,
paikallisen rationaliteetin (Dekker 2002) mukaisesti. Riskinotto
tulee ymmärrettäväksi, kun tekemistä tarkastellaan työntekijöiden omasta näkökulmasta (Dekker 2002). Onnettomuustutkinnassakin joudutaan ratkaisemaan klassinen ongelma rakenne
vastaan toimijuus. Perinteisesti psykologivaltaisessa onnettomuustutkinnassa tarkastelu on aiemmin lähtenyt niin sanotun
viimeisen virheen tehneen toimijan tekemisistä ja mahdollisesti
ohjaavat sosiaaliset rakenteet on tyystin sivuutettu. Käytäntöajattelun soveltamisessa on osoittautunut hyväksi lähtökohdaksi olettaa toimijan olevan pitkälle sosiaalisten rakenteiden ohjaama. Tarkoitus on kuvata, miten hän on sitoutunut työnsä sosiaaliseen käytäntöön ottaessaan riskejä. Vastaani ei vielä tullut
onnettomuutta, jossa keskeinen toimija olisi toiminut vastoin
paikallista rationaliteettiä. Melkein aina yksilö uusintaa työyhteisönsä käytänteitä. Ne ovat rakentuneet ajan kuluessa, kun
sääntöjä ja ohjeita sekä tekniikkaa ja laitteita on sovellettu paikallisesti.

Olen havainnut hyödylliseksi Perinin (2005) riskienkäsittelyn
käsitteen. Käsite sopii hyvin käytäntöajatteluun. Sen avulla voi
tutkia sitä, mitä riskille on tapana tehdä. Yhden kuultavan riskikäsityksestä ei ole paljon hyötyä tutkinnalle. Sen sijaan siitä voi
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olla paljonkin hyötyä, jos voi osoittaa mitä keskeiselle riskille on
ollut tapana tehdä. Olen koulutuksissa tuonut esiin käytäntöyhteisön (Wenger 2000) käsitteen, koska usein onnettomuuksiin
on ollut välillisesti osallisena eri organisaatioiden toimijoita, joiden yhteistoiminnan seurauksena on rakentunut turvallisuuteen vaikuttaneita käytänteitä. Tutkinnan kohteena voi olla esimerkiksi rakennusurakka, jossa urakan tilaaja, pääurakoitsija,
aliurakoitsija sekä myös säätelijä uusintavat alan käytänteitä.
Onnettomuustutkinnassa on hyvä seurata keskeistä toimintaa
eri tahojen välillä välittämättä muodollisista organisaatioiden rajoista. Eri toimialoilla voi olla myös omia ”pelejä” (Bourdieu
1993) keskeisten tahojen kesken. Näille on hyvä herkistyä tutkinnassa.

Kerron seuraavassa lyhyesti kolmesta onnettomuudesta, joiden
tutkinnassa olin mukana ja missä onnistuimme paljastamaan
keskeisiä turvallisuuteen vaikuttavia alan työkäytänteitä. Tutkinnoissa yritin ohjata tutkintaryhmien huomiota onnettomuuteen osallisten toimijoiden paikallisiin käytäntöihin ja niiden
käytänteisiin. Näistä tarinoista ilmenee parhaiten sen palkinto,
minkä olen kokenut saavani käytäntöajattelun soveltamisesta
onnettomuustutkintaan.

Käytäntöajattelua on alettu soveltamaan onnettomuustutkinnassa myös Tanskassa ja jonkin verran Ruotsissa. Suomessa
olemme edenneet vaiheeseen, jossa käytäntöjen tutkimiseen kannustetaan tutkintakoulutuksessa ja -ohjeistuksessa. Tavoitteena
on, että kaikissa tutkinnoissa perehdyttäisiin toimijoiden käytänteisiin. Onnettomuustutkintakeskus toimii siten, että viraston
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oman tutkijajoukon tukena on toistasataa eri alojen asiantuntijaa,
joita nimitetään määräaikaisiksi virkamiehiksi tutkintaryhmiin
onnettomuuksien erityispiirteistä seuraavien tarpeiden mukaisesti. Koska asiantuntijajoukon ammattien kirjo on laaja, olen
päätynyt tutkinnassa ja sen koulutuksessa käyttämään vain käytäntöorientaation keskeisintä käsitteistöä. Katilan Saijan (2015)
yleistys, että ”ne ovat kaikki käytäntöjä” on sopinut meille mainiosti. Olen tässä tekstissä kirjoittanut käytänteistä, vaikka onnettomuustutkinnassa ja sen koulutuksessa puhumme vain käytännöistä.

Autonosturin kaatuminen öljynjalostamolla
Ensimmäisessä onnettomuustutkinnassani (OTKES 2014) tutkimme Porvoon öljynjalostamolla tapahtunutta autonosturin
kaatumista. Jalostamolla oli käynnissä iso rakennusurakka
23.10.2013. Autonosturilla oltiin kokoamassa isompaa telanosturia ahtaassa välissä huoltotiellä aivan öljyputkiston vieressä.
Painavaa taakkaa nostettaessa autonosturi kaatui (kuva 1) ja sen
puomi osui öljyputkistoon, mutta ei pudonnut sen päälle. Potentiaaliselta suuronnettomuudelta vältyttiin täpärästi. Kukaan ei
loukkaantunut. Pian ilmeni, että autonosturin kuljettaja oli ohittanut nosturin turvakytkimen, jonka tarkoitus on pitää puomin
liike turvallisissa rajoissa ja estää siten nosturin kaatuminen.
Turvakytkimen ohittaminen on kiellettyä ja nosturiyritys irtisanoi kuljettajan välittömästi.

Kuultuamme onnettomuuteen osallisia tahoja alkoi selvitä, että
turvakytkimen ohittaminen on vakiintunut työkäytänne nosturi237

alalla. Nosturinkuljettaja oli onnettomuudessa yrittänyt nostaa
painavaa taakkaa viereiseltä kuorma-auton lavalta sinä onnistumatta. Nosturin kapasiteetin olisi laskennallisesti pitänyt riittää, mutta taakka ei noussut. Taakan painon puolesta nosto olisi
pitänyt luokitella niin sanotuksi vaativaksi nostoksi, jota varten
laaditaan kirjallinen nostosuunnitelma, jossa arvioidaan noston
riskit. Vaativassa nostossa työnjohtaja olisi tullut paikalle valvomaan nostoa ja neuvomaan sen kulkua. Nosturiyrityksellä oli
ollut kuitenkin tapana luokitella nostureiden kokoamiseen liittyvät nostot rutiininostoiksi, jolloin näihin turvatoimenpiteisiin ei
ryhdytty. Nostopaikalla oli vain muutama työmies, josta ei ollut
apua noston suorittamisessa. Nosto jäi yksin nosturinkuljettajan
harteille. Hän olisi voinut jättää operaation sikseen ja vaatia tehokkaamman nosturin paikalle. Toisaalta kaikki työläät järjestelyt oli tehty paikalla valmiiksi ja nosturinkuljettajan tehtävä oli
nostaa taakka riittävän tehokkaaksi lasketulla nosturilla.

Vaikka nosturinkuljettaja istuu yksin nosturin ohjaamossa, hän
ammentaa työssään jatkuvasti yrityksensä ja toimialansa sosiaalisista käytännöistä. Alan sosiaaliset rakenteet muodostavat toiminnalle puitteet. Nosturinkuljettaja päätti toimialan tavan mukaisesti ohittaa turvakytkimen, jolloin hän sai taakan nousemaan. Ikävästi noston säde kasvoi liikaa ja nosturi kaatui. Turvakytkimen ohittamisen käytänteeseen kuuluu nosturinkuljettajan kirjoittamaton vastuunkanto; työnjohtajat pesevät kätensä
asiasta, jos jokin menee pieleen, vaikka hyväksyvät implisiittisesti toimintatavan silloin, kun siitä on hyötyä. Turvakytkimen
ohittamisen käytännettä ei voi myöskään erottaa nostovälineestä eli nosturista. Turvakytkimen ohittaminen mahdollistuu
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nostotyössä, kun kytkin on käden ulottuvilla kojetaulussa. Uudemmissa nosturimalleissa kytkin on sijoitettu ohjaamon ulkopuolelle nosturin runkoon. Ahtaat nostopaikat hankaloittavat
nostoa ja houkuttelevat turvakytkimen ohittamiseen.

Kuva 1. Autonosturi (sininen) kaatui päin koottavaa telanosturia
(keltainen). Autonosturin puomi kaatui aivan prosessiputkistojen viereen. Lähde: OTKES.
Onnettomuuden nosturinkuljettaja oli aiemmin työtovereiden
parissa saanut turvallisen miehen maineen; hän ei ollut epäröinyt keskeyttää nostoja, jos hän oli havainnut jotain turvallisuuden kannalta epäilyttävää. Toimiminen ammattikunnan tavan ja moraalin mukaisesti maksoi hänelle nyt työpaikan. Nosturiyrityksen laitteissa lukee slogan ”Safety first”.
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Junan törmääminen kaivinkoneeseen
Pännäinen-Kolppi -ratavälillä tehtiin syksyllä 2013 suurta ratatyöurakkaa. Urakkaan osallistui useita urakoitsijoita ja siinä käytettiin paljon kaivinkoneita. Junien liikenteenohjaus järjesteli
ratatyön

tekijöille

työskentelyvälejä

junaliikenteen

väliin.

7.11.2013 kello 17 jälkeen kaivinkoneen kuljettaja oli saanut työluvan ja alkoi ajaa kaivinkonetta raiteille. Pian hän huomasi lähestyvän junan valot ja pyrki välittömästi siirtymään pois radalta. Juna ehti osua kaivinkoneeseen, kun se kuljettaja oli ohjaamassa sitä pois raiteilta. Kaivinkoneen kuljettaja sai haavan päähänsä. Kaivinkoneelle ja junan kahdelle veturille aiheutui vaurioita.

Aloimme tutkinnassa (OTKES 2014b) selvittää, miten oli mahdollista, että kaivinkone oli luvallisesti päätynyt junan eteen.
Ilmeni, että kaivinkoneen kuljettaja oli tulkinnut väärin sen, minkä junan jälkeen hän sai mennä raiteille. Liikenteenohjaaja oli antanut niin sanotun ehdollisen työluvan, mikä tarkoittaa lupaa
mennä raiteille junan ohitettua tietyn paikan. Tällaisten ehdollisten työlupien antaminen on kiellettyä. Kieltoon oli päädytty
Onnettomuustutkintakeskuksen aiemmassa tutkinnassa annetun suosituksen jälkeen. Mielenkiintoista kyllä ehdollisen työluvan antanut liikenteenohjaaja ei kokenut antaneensa ehdollista
työlupaa; hän koki vain venyttäneensä hieman sääntöjä.

Halusimme ymmärtää, miten paikallinen tulkinta ehdollisesta
työluvasta oli muodostunut. Kävimme tutustumassa liikenteenohjaajien työhön. Ratatyöurakka oli häirinnyt merkittävästi lii240

kenteenohjaajien työtä. He joutuivat järjestämään työskentelyjaksoja ratatyöurakoitsijoille junaliikenteen väliin. Ratatyöurakan vuoksi liikennettä ohjattiin ratatyöosuudella vanhalla käsikäyttöisellä taululla normaalien elektronisten näyttöjen asemesta. Ratatyöurakan aikataulun venyessä lyhyitäkin taukoja junaliikenteessä alettiin käyttää ratatyöhön. Ratatyöjaksot olivat
lyhyimmillään jopa 5–10 minuuttia. Kun ratatyöurakan aiheuttama poikkeustila vain venyi, kasvoi liikenteenohjaajien kuormitus.

Työluvan antamisen sääntöjä venyttänyt työkäytänne kumpusi
muuttuneista työolosuhteista eli poikkeustilasta. Liikenteenohjauksessa päädyttiin jouduttamaan urakkaa venyttämällä työlupasääntöä. Tarkoitus oli jouhevoittaa työlupamenettelyä ja siten
jouduttaa liikenteenohjauksen työolosuhteiden normalisointia.
Säännön venyttämisestä ei saatu mitään henkilökohtaista välitöntä hyötyä. Ratatyöurakan aiheuttaman poikkeustilan haluttiin vain vihdoin päättyvän. Onnettomuudessa työluvan antanut
liikenteenohjaaja yritti toimia työyhteisönsä hyväksi ja sen normien puitteissa. Hän ei ollut poikkeamarekisterin mukaan ollut
virhealtis työntekijä.

Keskityin tässä liikenteenohjauksen työkäytänteisiin. Onnettomuuteen vaikutti muitakin tekijöitä, jotka liittyivät muun muassa ratatyöurakoiden kilpailuttamiseen, urakan vastuista sopimiseen ja aliurakoitsijoiden johtamiseen ja valvontaan.
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Varusmiehen kuolema pimeätaisteluammunnassa
16.12.2015 Merisotakoulun upseerioppilaat osallistuivat pimeätaisteluammuntaan Hangon Syndalenissa. Upseerioppilaat toimivat uuden taistelutavan mukaisissa kolmen hengen partioissa.
Aseena käytettiin rynnäkkökivääriä, mihin oli kiinnitetty valonvahvistin. Ammunnan johtaja ja tulitoiminnan valvoja johtivat
ammuntaa paikalla. Ammunnan johtaja nosti kauko-ohjaimella
maalitauluja, joihin oli tarkoitus ampua vapaasti ilman eri käskyä. Harjoitukseen osallistuneiden upseerioppilaiden kypärissä
oli kiiluvalot. Maalitaululevyihin oli vastaavasti levitetty heijasteainetta. Harjoituksen loppupuolella tapahtui onnettomuus.
Upseerioppilas ampui erehdyksessä taistelutoveriaan, joka kuoli
välittömästi.

Kysymyksessä oli ensimmäinen tutkinta (OTKES 2015), jossa toimin tutkintaryhmän johtajana. Kun aloitimme tutkinnan, meillä
ei ollut aavistustakaan siitä, miten onnettomuus tapahtui. Oliko
kysymyksessä vahingonlaukaus vai mistä oli kysymys? Ampujan kuulemisessa selvisi, että hän oli nähnyt maalitaulun nousevan. Hän oli ampunut sitä ja se oli kaatunut. Tässä vaiheessa
tämä kuulosti todella oudolta. Meidän täytyi selvittää, miltä
ammunta oli näyttänyt ampujan näkökulmasta ja miten ammuntoja oli ollut tapana toteuttaa. Kohdistimme huomion tutkinnassa ensin onnettomuusammunnan toteutukseen ja myöhemmin
pimeätaisteluammuntojen käytänteisiin Merisotakoulussa ja
muissa joukko-osastoissa.

242

Paikkatutkinnan jälkeen vyyhti alkoi purkautua. Ampujan näkökulmasta viistosta pienestä kulmasta valonvahvistimen läpi katsottuna heijasteaineella peitetty maalitaulu muistutti erehdyttävästi taistelijan kypärän kiilua (kuvat 2-3). Kukaan ei ollut Merisotakoulussa oivaltanut tätä. Ammuttu upseerioppilas oli tapahtumahetkellä juuri nousemassa polviasennosta vetäytyäkseen. Nousemisen liike muistutti maalin nostamista. Ammunta
oli järjestetty siten, ettei ryhmän reunassa olleella ampujalla ollut
suoraan edessä ammuttavaa. Tarkoitus oli kuitenkin ampua ja
adrenaliini oli korkealla. Käytössä oli valonvahvistin, jonka
käytöstä ei upseerioppilailla ollut riittävästi kokemusta. Huomio
kiinnittyi liikaa uuden välineen käyttöön.

Samaa ammuntaa oli Merisotakoulussa toteutettu aiemmin ilman raportoituja vaaratilanteita. Aiempi kokemus oli tulkittu
onnistumiseksi. Pimeätaisteluammunta oli Merisotakoulun upseerioppilaiden koulutuksen vaativimpia suorituksia. Ammuntaa johtanut henkilökunta oli itse palvellut aiemmin vaativissa
rauhanturvatehtävissä, jossa oli kärsitty miestappioita. Samojen
kouluttajien vetämänä ammunta ”alkoi elää omaa elämäänsä”.
Merisotakoululle kehittyi vähitellen oma tapa toteuttaa ammunta. Siihen vaikutti kouluttajien ja koulun oikeana pitämä käsitys
koulutettavasta taistelijasta ja siitä, mitä häneltä voitiin vaatia.
Merisotakoulun upseerioppilaat olivat varusmiesten eliittiä.
Kouluttajien pyrkimys oli hyvä: kouluttaa kovimman luokan
taistelijoita vaativiin tehtäviin. Ammunta alkoi kuitenkin irtautua normaalista koulutuksesta ja varusmiesten valmiustasosta.
Koulutus oli edennyt liian suurin harppauksin, liian vaativaksi.
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Kuvat 2-3. Kaksi rekonstruktiossa valonvahvistimen läpi otettua
kuvaa. Vasemmassa ampumapaikalta pienestä kulmasta
otetussa kuvassa maalit, kiilut ja ampumasektorin merkki
erottuvat huonosti. Oikeassa suoraan otetussa kuvassa erottuvat
vasemmalla kiilu ja oikealla maalitaulu. Lähde: OTKES.
Upseerioppilaille ei ollut ehtinyt karttua riittävää kokemusta
suoriutua ammunnasta turvallisesti. Erityisesti valonvahvistimen kanssa harjoittelu oli ollut vähäistä. Ammunnan toteutustakaan ei ollut mietitty loppuun asti. Moitittavaa löytyi muun
muassa maalien sijoittelussa ja etenemis- ja vetäytymissuunnasta
suhteessa maaleihin. Ammunnan riskienarviointimenettelyssä
ei huomioitu sää- ja maasto-olosuhteita eikä toteuttavan joukon
osaamistasoa.

Perehdyimme myös muiden joukko-osastojen käytänteisiin toteuttaa sama ammunta. Variaatiota oli paljon, vaikka kaikilla
joukko-osastoilla oli käytössä samat varomääräykset ja laitteet.
Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulussa oli kokemuksen
myötä päädytty toteuttamaan ammunta niin, että taistelijoilla oli
kypäräkiilut, mutta maalit oli peitetty juuttisäkeillä. Eli valoja ei
saanut ampua, mikä oli helposti ymmärrettävä turvallisuutta
parantava ohje. Yhdessä tutkinnassa antamassamme suosituksessa kannustettiin puolustusvoimia kehittämään menettely,
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jossa eri joukko-osastojen edustajat voisivat vaihtaa vapaasti ajatuksia ammuntojen käytänteistä ja turvalliseksi havaituista toteutustavoista.

Onnettomuustutkinnan ammatillisen käytännön kehittäminen
Edellisten kuvattujen kaltaisten työkäytänteiden hahmottaminen on edellyttänyt tutkintaa tukevien menettelyjen kehittämistä
eli kanonisten käytänteiden (Brown & Duguid 2000) kuvausta.
Onnettomuustutkintakeskukselle on yritetty muodostaa ajattelun, tietämisen ja tekemisen tila, missä kohdeorganisaatioiden
työkäytänteiden tutkiminen olisi mahdollista. Ennen muita toimia perustettiin virka (missä nyt toimin), jonka piiriin kuului
asian koordinointi virastossa ja asiantuntijoiden parissa. Muutoksen varsinainen ensimmäinen askel oli laatia toimintakäsikirjaan periaatteet turvallisuuskäytäntöjen tutkinnasta, aineiston
keruusta ja käytänteiden analyysistä ja niistä kirjoittamisesta.
Toinen askel oli laatia tutkintaryhmien käyttöön yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten käytänteitä voi hahmottaa tutkinnassa ja
miten niistä kerätään aineistoa, sekä laatia lomake, mihin ryhmät
voivat kritiikittä kirjata alustavia havaintoja kohdeorganisaation käytänteistä.

Kaikkein tärkeintä on ollut kuitenkin alkaa tutkia kohdeorganisaatioiden turvallisuuskäytäntöjä tutkinnoissa, jotta onnettomuustutkinnan todelliset ei-kanoniset (Brown & Duguid 2000)
tutkintakäytänteet alkaisivat rakentua paikallisen oppimisen
hengessä. Uudet paikalliset tutkintakäytänteet rakentuvat yhtei-
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söllemme vähitellen, kun sovellamme omia ohjeitamme ja yritämme saada käytännöistä kiinni joka tutkinnassa. Onnistuneet
tai vähemmän onnistuneet kokeilut tarjoavat mahdollisuuden
tarkastaa kurssia. Muutos etenee tutkinta kerrallaan. Tutkintaryhmän jäsenet oppivat tutkintakäytänteitä osallistumalla tutkintaan. He oppivat osin huomaamattaan uuden tavan tehdä tutkintaa. Uudessa tutkinnassa he voivat opastaa noviisit mukaan
uuteen toimintatapaan. Tavoitteena on, että kohdeorganisaatioiden työkäytänteiden tutkimisesta tulee osa tutkijoiden arkiajattelua. Oletus tulisi olla, että tutkinta ei ole hyvä, jos siinä ei
sukelleta riittävän syvälle keskeisten toimijoiden työhön.

Toimin itse muutosagenttina tukemalla kaikkia tutkintaryhmiä,
mutta myös samanaikaisesti toimimalla tutkintaryhmän jäsenenä enintään kahdessa tutkinnassa kerrallaan. Parhaimmillaan tulokset ovat olleet yllättävänkin hyviä, kun taas joissakin tutkinnoissa olisimme voineet päästä paljon syvemmälle. Paljon on
kiinni tutkintaryhmän jäsenten valmiudesta ottaa ratkaisevat askeleet. Tarvitaan ymmärrystä, menettelytapojen tuntemusta ja
sitoutumista uudenlaiseen tekemiseen (Schatzki 1996).

Raidetutkintahaaran tutkinnoissa on toistaiseksi päästy pisimmälle käytäntöjen tutkimisessa. Eräs eläkkeelle jäänyt valistunut
veturinkuljettaja, joka on viime aikoina ollut useassa tutkinnassa
mukana, on saanut hienosti jujusta kiinni. Vaikka hän auttaa
meitä vain projektiluontoisesti, kokee hän elävänsä ”työuransa
parasta aikaa”. Käytäntöjen tutkiminen on ollut useille tutkijoille
motivoivaa, kun he ovat nähneet miten tutkinta näin paranee.
He ovat saaneet keinoja tutkittavan alan turvallisuusongelmien
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hahmottamiseen ja kohdeammattien paikallisen logiikan tarkasteluun. Haastavinta yleisesti on ollut käytännöistä kirjoittaminen
tutkintaselostukseen. Tämä on ymmärrettävää, kun monella tutkijalla on tekninen tausta.

Olemme huolehtineet siitä, että tutkintaryhmiin on nimetty yksi
asiantuntija, jonka tehtävänä on huolehtia aihealueesta läpi
tutkinnan. Olen itse pyrkinyt kannustamaan tutkintaryhmiä sukeltamaan rohkeasti aihepiiriin. Vähitellen viraston omat tutkijat ja asiantuntijat ovat omatoimisesti alkaneet kysymään aiheesta. Viraston johto ja johtavat tutkijat ovat oppineet tutkinnan alussa herkistymään aiheelle niin, että siihen voidaan osoittaa riittävästi resursseja. Kaikki ei koko ajan mene niin kuin
”Strömsössä”, mutta suunta on oikea. Tämä ei ole ollut minkäänlainen askel käytäntötutkimukselle mutta merkittävä askel
onnettomuustutkinnalle.

Oppia ikä kaikki
Ammatillisen identiteetin rakentajalle on ominaista konstruoida
kokemuksistaan jollain tapaa koherentti, looginen tai edistyvä
tarina (LaPointe 2011), vaikka sellaista ei olisikaan. Olen määrätietoisesti lukenut ja kehittänyt omaa osaamistani, mutta elämä on tarjonnut myös sattumia, jotka ovat vaikuttaneet siihen,
miten päädyin nykytilanteeseen.

Aikoinaan Lovion Raikka ja Meriläisen Susse keksivät houkutella minut aiheyhteisööni kauppakorkeakoululle ja mukaan
onnettomuustutkimukseen liittyvään EU-projektiin. Hanketta
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Suomen päässä koordinoinut Tainion Risto taas houkutteli minut jatko-opiskelijaksi. Ensin vastustelin, mutta sitten pyysin
päästä mukaan keskittyen erityisesti onnettomuustutkimukseen.
Jatko-opintojen jälkeen tuppauduin mukaan onnettomuustutkintaan ja pari vuotta myöhemmin avautui sopiva virka.

Nykyinen työni on eri tavalla motivoivaa kuin akateeminen työ.
Tapaan työssäni eri alojen osaajia ja teen heidän kanssaan yhdessä tutkintaa. Työmme lopputulos saa välillä paljon julkisuutta,
mutta itse jäämme suosiolla varjoihin. Akatemian puolella olin
aiheeni puolesta välillä vähän yksin. Nyt olen välillä havahtunut
esimerkiksi koulutuksen yhteydessä tilanteeseen, missä istun
salissa, joka on täynnä onnettomuustutkijoita.

Ajoittain kyllä kaipaan organisaatiotutkijoiden seuraa ja aineyhteisön elämää. Tiesin akatemian puolella, että lukemastani olisi hyötyä myös ulkopuolella. On kuitenkin ollut yllättävän palkitsevaa soveltaa oppimaani uudessa työssäni. Uutta työtä ei
kannata kuitenkaan ajatella soveltamisvaiheena, vaan lukeminen ja oppiminen jatkuu…
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Tutkimuskiinnostusten ja -hankkeiden
muodostuminen tutkimustyössä
Reijo Miettinen

Miten ja mihin ongelmiin tutkimustyö suuntautuu ja miten eri
tutkimusteemat ja linjat rakentuvat tutkijan tieteellisen uran aikana? Tutkijan kiinnostukset rakentuvat yhteistyöstä tutkija- ja
muiden yhteisöjen kanssa sekä käytännön mahdollisuuksista,
mm. siitä, minkälaisiin hankkeisiin hän saa rahoitusta ja mitä rahoittaja häneltä odottaa. Varhainen yritys tutkia tätä kysymystä
systemaattisesti oli tieteellisen luovuuden tutkimuksen pioneerin, psykologi Howard Gruberin tutkimus Charles Darwinin
evoluutioteoriaa koskevan ajattelun muotoutumista. Sen tulokset julkaistiin teoksena Darwin on Man. A psychological Study of
Scientific Creativity (1981).

Gruberin lähteinä olivat Darwinin tuotanto, kirjeenvaihto,
aikalaiskirjallisuus, aikaisemmat Darwin-tutkimukset sekä kahdet Darwinin luonnontutkijan systemaattisuudella pitämät julkaisemattomat muistiinpanot: muistiinpanot lajien muuntumisesta ja muistiinpanot ihmisestä, mielestä ja materialismista. Tämä aineisto antoi Gruberille mahdollisuuden tutkia, mistä Darwinin ajattelun ainekset tulivat ja miten ne kehittyivät päivästä
päivään. Gruberin teos ja sitä täydentävät artikkelit (esim.
Gruber 1980) loivat pohjan niin kutsutun systeemisen luovuus-
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käsityksen synnylle. Tunnetuin systeemilähestymistavan versio
tarkastelee luovuutta yksilön, tiedon alueen (domain) ja sosiaalisen kentän välisenä vuorovaikutuksena (Feldman, Csikszentmihalyi & Gardner 1994).

Tutkimuksessaan Gruber havaitsi, että Darwinin luovassa ajattelussa esiintyy rinnakkain monia kehityslinjoja (vrt. erilliset
muistikirjat), joilla kullakin on omat aatehistorialliset, sosiaaliset
ja Darwinin omaan elämänkulkuun liittyvät lähtökohtansa.
Gruber luonnehtii Darwinin luovaa työtä tarkoituksen ja sisäiseksi motiiviksi muodostuneen ongelma-asettelun ohjaamaksi,
pitkäjännitteiseksi työksi. Gruber (1989) kutsuu tässä työssä rinnan esiintyneitä, toisiinsa nivoutuneista kiinnostuksen kohteita
ja teemoja “hankkeiden verkoksi”. Hanke ei viittaa rahoitettuun
projektiin vaan pysyvään kiinnostuksen kohteeseen ja sen vähittäisen toteutumisen sosiaalisiin ja institutionaalisiin ehtoihin.
Tietyllä teemalla ja kiinnostuksen kohteella on omat yhteisönsä
ja fooruminsa, joissa siitä keskustellaan. Mutta Gruber analysoi
myös teemojen ja hankkeiden ajallista niveltymistä. Kun yhden
hankkeen eteneminen vaikeutui, Darwin siirtyi toisen teeman
työstämiseen. Keskeytetty hanke jää odottamaan uusien tosiasioiden ja ainesten rikastumista ja sopivaa mahdollisuutta ja tilannetta sen viemiseksi eteenpäin. Darwinin hankkeet liittyivät geologiaan, eläin- ja kasvitieteeseen sekä ihmistymiseen ja ihmisen
psykologiaan. Hankkeet myös ruokkivat toisiaan. Vuorovaikutus ja dialogi edeltäjien ja aikalaisten kanssa on keskeisessä
asemassa. Darwinin isoisän Erasmus Darwinin varhaisevolutionaarinen luonnonfilosofia oli tärkeää pojanpojan työlle. Hänen
vanhempi kollegansa ja ystävänsä geologi Charles Leyell mul252

listi 1830-luvulla geologisen aikakäsityksen. Ilman tätä ymmärrystä evoluutioteoria olisi tuskin syntynyt. Mutta tärkeitä lähteitä olivat mm. kotielänjalostajien kokemukset, Beagle-tutkimusaluksella tehty matka, joka tarjosi valtavan aineiston luonnon monimuotoisuudesta, sekä Darwinin tutkimukset fossiilisten ja elävien simpukoiden tyypeistä.

Olen käyttänyt Gruberin hankkeiden verkon käsitettä oman työni suunnitteluun pyrkimällä määrittelemään omat hankkeeni pysyvät kiinnostuksen kohteeni - ja niiden väliset suhteet. Tässä
kirjoituksessa käytän hankkeiden verkon käsitettä oman tieteellisen työni suuntautumisen tarkasteluun. Jaan ammatillisen ja
tieteellisen urani kahdeksaan vaiheeseen. Pyrin osoittamaan, mikä kiinnostuksen ja oppimisen pääasiallinen kohde kussakin vaiheessa oli ja minkälaisessa yhteisössä ja yhteistoiminnan verkossa se toteutui. Kertomuksessani viittaan omiin julkaisuihini, koska ne heijastavat sisällöllisiä teemoja ja sitä minkälaisten yhteisöjen foorumeilla ja lehdissä hankkeiden tuotokset on julkaistu.

1970-luvun opiskelijaliike ja kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria
Aloitin soveltavan psykologian opinnot Helsingin yliopistossa
syksyllä 1968. Osallistuin Vanhan valtaukseen ja toimin aktiivisesti sekä Akateemisen sosialistiseuran psykologian osastossa
että psykologian opiskelijoiden aineyhdistyksessä Kompleksi
ry:ssä. Se oli aikaa, jolloin yliopiston professorivaltaa haastettiin
ja opiskelijat ottivat aktiivisesti kantaa myös opintojen sisältöön.
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Kompleksi ry. esimerkiksi järjesti vaihtoehtoisen psykologian luentosarjan Psykologian teoria ja käytäntö. Järjestön aktivistit kirjoittivat sen pohjalta julkaisun (Kompleksi ry. 1972), joka haastoi
perinteisen testiteoreettisen psykologian, kattoi kaikki psykologian osa-alueet ja ehdotti oppiennätyksiin uusia sisältöjä ja lähestymistapoja. Yksi näistä sisällöistä oli kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, jonka perustaja oli venäläinen psykologi, ”psykologian Mozart”, Lev Vygotsky (1972 ja 1982). Tästä heräsi pysyvä
kiinnostukseni kulttuuripsykologiaan ja toiminnan teoriaan.
Muistan hyvin, kun olin jo valmistuneena psykologina varusmiespalveluksessa Vekaranjärvellä ja sain postissa juuri suomennetun A. N, Lentjevin teoksen Toiminta. tietoisuus ja persoonallisuus (1975). Luin sitä ammusvaraston yövartiossa, hiirten
rapistellessa vartiotuvan nurkissa.

1980-luku: Työelämän aikuiskoulutuksen didaktiikka
Vuonna 1976 minut palkattiin henkilöstökouluttajaksi Helsingin
kaupungin Henkilöstöasiainkeskuksen koulutusosastolle. Tuohon aikaan henkilöstökoulutuksen suunnittelua hallitsi behavioristiseen psykologiaan perustuva opetusteknologinen lähestymistapa, jossa mm. edellytettiin määriteltävän tarkat päätekäyttäytymistavoitteet. 1970-luvun lopulla käynnistimme silloisen Valtiovarainministeriön järjestelyosaston apulaiskoulutuspäällikkö Jaakko Virkkusen ja yliopistotutkija Yrjö Engeströmin
kanssa hankkeen opetusteknologian korvaamiseksi kognitiiviseen psykologiaan ja toiminnan teoriaan perustuvalla opetuksen suunnittelutavalla.
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Engeström (1982) muotoili tietoisen oppimistoiminnan mallin ja
sen perustalta kehittelimme tehtäviin perustuvaa opetuksen
suunnittelutapaa. Sitä opetettiin kesäisin Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa ja 1980-alussa siitä tuli osa Valtion koulutuskeskuksen kouluttajakoulutusohjelmaa. Opetusta varten
koulutuskeskuksen julkaisusarjassa tuotettiin joukko materiaaleja, joista yksi oli kirjoittamani, lähestymistapamme taustateorioita kartoittava Kognitiivisen oppimisnäkemyksen tausta (Miettinen 1984). Siinä arvioin psykologian oppimisteorioita siltä kannalta, miten ne soveltuvat henkilöstökoulutuksen suunnittelun
tarpeisiin. Opin, että alkuperäistekstien (eikä oppikirjojen) lukeminen ja arviointi on sekä mahdollista että järkevää. Tämä
opetuksen kehittämishanke johti sittemmin väitöskirjatyöhöni.

Valtion teknisessä tutkimuskeskuksessa: tutkimustyö, innovaatiot ja luovuus
Vuonna 1980 siirryin koulutussuunnittelijaksi Valtion tekniseen
tutkimuskeskukseen (VTT). Vastuualueenani oli tutkijoiden
koulutus. VTT:n tutkijat edustivat lähes kaikkia teknologian ja
luonnontieteiden aloja. Henkilökoulutuksen aiheita olivatkin
tutkijan työn luonne, tutkimustyön organisointi ja tutkimustulosten kaupallistaminen ja innovaatiot. Voidakseni löytää sisältöjä näistä kysymyksistä aloin perehtyä tieteen, teknologian ja
innovaatioiden tutkimukseen. Kirjoitin niiden pohjalta kaksi
laajahkoa oppimateriaalia, Tutkimustyön toimintamallit ja VTT:n
johtaminen. Aineistoa johdon koulutusohjelmaa varten (1985), sekä
Luovuuden ongelma tieteessä ja teknologiassa (1989). Jälkimmäisestä
syntyi pysyvä kiinnostus luovuuden ongelmaan tieteessä ja tek-
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nologiassa. Olen kirjoittanut aiheesta tieteellisiä artikkeleita aina,
kun siihen on tarjoutunut mahdollisuus (2000b, 2006a, 2013,
2018a, Miettinen & Lehenkari 2017). Tuon työn tuloksia julkaistiin sittemmin kokoomateoksena Dialogue and Creativity. Activity
theory in the study of science, technology and innovations (Miettinen
2009).

Tarmo Lemola käynnisti VTT:ssä innovaatiotutkimuksen. Yhdessä Raimo Lovion kanssa he toivat evolutionaarisen innovaatioiden taloustieteen Suomeen (Lemola & Lovio 1984). Vuonna 1992 Tarmon aloitteesta perustettiin VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmä, johon minulla oli mahdollisuus liittyä tutkijana.
Ryhmä antoi mahdollisuuden perehtyä innovaatiotutkimukseen.

Osana TEKESin rahoittamaa teknologian tutkimuksen ohjelmaa
kirjoitin kriittisen arvion kansallisen innovaatiojärjestelmän käsitteestä ja sen käytöstä Suomen innovaatiopolitiikassa. Se julkaistiin kirjana National Innovation System, Scientfic Concept or
Politcal Rhetoric (2001). Teknologian tutkimuksen ryhmässä
käynnistin teknisten innovaatioprosessien empiirisen tutkimuksen Mervi Hasun kanssa. Ensimmäisenä tutkimuskohteena oli
biotekninen sellunvalkaisu VVT:n Biotekniikan laboratoriossa.
Kun siirryin Helsingin yliopistoon vuonna 1995, tutkimusryhmäni tutki teknisiä innovaatioita, tuottaja-käyttäjäsuhteita ja
oppimista osana tuotekehitysprojektia (Miettinen ym. 1999). Monet VTT:ssä käynnistyneet hankkeet saatoin päätökseen 1990luvun lopulla ja 2000-luvun alussa (Miettinen 1998a, 1999b).
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Väitöskirja opettajien työstä: Pragmatismi ja John Dewey
VTT:ssä työskennellessäni palasin koulun ja oppimisen ongelmaan. Vuonna 1988 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, joka
vastasi alan opettajankoulutuksesta, ehdotti, että käynnistäisin
opistossa yliopettajien työtä koskevan tutkimus- ja kehittämishankkeen. Hankkeesta syntyi väitöskirjatutkimukseni. Työn
pohjaksi halusin selvittää, mitä käsityksiä kirjallisuudessa oli
esitetty koulun uudistamisesta. Analyysin tulokset esitin kirjassa
Koulun muuttamisen mahdollisuudesta. Analyysi opetustyön kehityksestä ja ristiriidoista (1990). Osana tätä työtä perehdyin amerikkalaisen pragmatistin ja kasvatusfilosofin John Deweyn analyysiin kirjakoulun ongelmasta ja hänen ehdotuksiinsa sen ratkaisemiseksi.

Dewey oli Chicagon yliopiston yhteydessä toimineessa kokeilukoulussa kehitellyt oppilaiden toimintaan perustuvaa pedagogiikkaa. Sen perustalta kehitettiin sittemmin nk. projektiopetusta. Kirjoitin kirjaa paljolti silloisen Yliopiston kirjaston (nykyisen Kansalliskirjaston) ihanassa lukusalissa. Kirjoittamisajankohtana Deweyn kootut teokset eivät olleet ilmestyneet. Sen
sijaan kaukolainat Kansalliskirjastossa olivat vielä ilmaisia ja
tilasin USA:n kongressin kirjastosta kopioita Deweyn kirjoituksista. Minulla oli näin mahdollisuus esitellä Deweyn ajattelua
suomalaisen kasvatustieteen kentällä (Miettinen 1998c, 1999a,
2000a).

Hyvin pian oivalsin, että Deweyn pragmatismilla ja hänen
toiminta- ja oppimisnäkemyksellään on paljon yhtymäkohtia
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kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kanssa. Päädyin pitämään näitä kahta muutokseen suuntauvan materiaalisen toiminnan käsitteen (transformative material activity) variantteina
(Miettinen 2001, 2006b, 2008). Näiden kahden teoriatradition
vertailemisesta ja hyödyntämisestä tulikin keskeinen osa tieteellistä työtäni.

Toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus: dialogi konstruktivistisen tieteen ja teknologian tutkimuksen kanssa
Vuonna 1995 Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitokselle
perustetiin Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen
yksikkö ja sen aikuiskasvatuksen tohtorikoulu. Siirryin apulaisprofessoriksi yksikköön ja vedin siellä tutkimusryhmää, joka tutki tieteellistä työtä ja innovaatioita. 1990-luvulla minä ja tohtoriopiskelijat osallistuimme vuosittain tieteen- ja teknologian tutkimuksen alan konferensseihin.

Alalla oli 1980-luvun lopulla lyönyt läpi nk. laboratoriotutkimus
eli tieteellisten käytäntöjen ja tiedon tuotannon etnografinen tutkimus, jonka merkkipaaluja olivat Bruno Latourin ja Steve Woolgarin Laboratory life (1989) ja Karin Knorr-Cetinan teos tieteellisistä käytännöistä (1981). 1990-luvulla Latourin toimijaverkkoteoriasta tuli ehkä alueen näkyvin teoriasuuntaus. Kirjoitin kaksi artikkelia, jotka vertailivat toimijaverkkoteoriaa ja toiminnan teoriaa inhimillisten käytäntöjen tutkimisen lähestymistapoina (1998b ja 1999b). Sittemmin kommentoin myös KnorrCetinan teoriaa sekä Theodor Schatzkin käytäntökäsitteitä toi-
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minnan teorian ja pragmatismin näkökulmasta (Miettinen, Paaola & Pohjola 2012).
EGOS ja käytännön käsite
2000-luvun alusta aloin osallistua EGOSIN (European Group for
Organisaationa Studies) konferensseihin. Silvia Gherardi Trenton yliopistosta oli perustanut ”Practice-based theorizing” streamin konferenssiin. 2000-luvun alussa toimin kaksi kertaa yhdessä Davide Nicolinin kanssa streamin ”convenerinä”. Kävin hänen kanssaan läpi streamin lähetetyt käsikirjoitukset sekä organisoin sen ohjelman ja paperien kommentoinnin. Vuonna 2006
minua pyydettiin yhdessä Dvora Yanovin ja Dalvir Samra-Fredricsin kanssa organisoimaan Organization Studies-lehden työpaja,
jonka aiheena oli käytännön käsite. Siellä esitetyistä papereista
toimitimme lehteen teemanumeron. Me organisoijat kirjoitimme työpajan otsikkoa mukaillen teemanumeron johdanto-artikkelin Re-turn to practice (Miettinen, Samra-Fredericks & Yanov
2009).

Organisaattorina toimiminen antoi mahdollisuuden (ja pakotti)
kirjoittamaan nk. käytäntökäänteestä sosiologiassa ja organisaatiotutkimuksessa. Olin kirjoittanut aiheesta ystäväni Keijo Räsäsen juhlakirjaan käytäntökäännettä koskevan pohdinnan, jonka
perustana oli paljolti pragmatistifilosofi Richard Bernsteinin teos
Philosophies of Human Action (1971). Organization Studies-lehden
teemanumero antoi mahdollisuuden kirjoittaa aiheesta kansainväliselle foorumille ja vertailla eri teoriatraditioiden käsityksiä
inhimillisistä käytännöistä.
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Osana SHOKkia. Tietomallintaminen rakentamisessa ja
toiminnan kohde suunnittelutyössä
Yksikkömme maisterikoulusta valmistunut rakennusalan ammattilaisen Tarja Mäen aloitteesta haimme vuonna 2010
TEKES:ltä rahoitusta hankkeelle, jossa tutkittiin tietomallintamisen käyttöönottoa rakennusten suunnittelussa. Hanke oli
osa rakennetun ympäristön strategisen huippuyksikön (RYMSHOK) tutkimusohjelmaa. 2000-luvulla luodut kansainvälisten
standardien ansioista arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja
LVI-suunnittelijoiden eri suunnitteluohjelmistoilla tekemät mallit pystyttiin sulauttamaan ”yhdistelmämalliksi”. Siitä tuli uusi
ja paljon odotuksia herättänyt suunnittelun digitaalinen väline.

Aikaisempi työmme tieteen ja teknologian tutkimuksessa salli
tuoreen evolutionaarisen ja toiminnan teoreettisen näkökulman
tuomisen vahvasti insinööritieteiden hallitsemalla kentälle
(Miettinen & Paavola 2014). Kollegani projektissa lanseerasivat
solmutyöskentelyn käsitteen rakennussuunnitteluun (Kerosuo
2014). Kiinnostava teoreettinen haaste oli yrittää ymmärtää tietomallia jaettuna ja asteittain rakentuvana suunnittelutyön kohteena ja sen suhdetta varsinaiseen kohteeseen, rakennettavaan
rakennukseen (Miettinen & Paavola 2018). Edelleen on avoin
kysymys, miksi tietomallintamisen kaltaista, laajenevaa ohjelmistojen ja käytäntöjen kokonaisuutta pitäisi kutsua.
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Emerituskausi: paluu sivistyksen ongelmaan
Kesällä 2017 jäin eläkkeelle ja tein Helsingin yliopiston kanssa
emeritussopimuksen. Aloin paikata aukollista yleissivistystäni
paneutumalla Hegelin yhteiskunta- ja poliittiseen filosofiaan. Se
on Suomella tärkeän J. V. Snellmanin sivistyskäsitteen perusta,
mutta myös Deweyn pragmatismin ja kulttuurihistoriallisen lähestymistavan teoreettinen lähde.

Ihmiskunnan toiminta (Hegelin maailmanhenki) objektivoituu
tieteiksi ja teknologioiksi, infrastruktuureiksi ja poliittisiksi instituutioiksi, joiden toimintaan yksilöt osallistuvat. Hegelin poliittinen teoria on teoria yksilön vapauden, sivistyksen ja kehityksen historiallis-institutionaalista ehdoista (Hegel 1810/1994,
Miettinen 2016 ja 2017). Useiden tutkijoiden mielestä osaamisen
ja kompetenssiin käsitteet ovat syrjäyttämässä sivistyksen käsitteen (Miettinen 2019). Edelliset viittaavat inhimilliseen pääomaan, ts. inhimillisiin kykyihin talouden tekijänä sekä työmarkkinakelpoisuuteen. Sivistys taas viittaa yksilön moraaliseen
kehitykseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin kansalaisena sekä demokratian ja tasa-arvon mahdollisuuteen yhteiskunnassa. Kyseessä on kamppailu siitä, millä sanoilla ja mielikuvilla yksilön
kehityksestä ja kasvatuksesta puhutaan.

Yhteenveto ja pohdintaa
Luonnehtiakseni tutkijanlaatuani ja -uraani, palaan nuoruuteni.
Liityin syyskuussa 1968 perustettuun Tricont-tiedotuskeskukseen, jonka tehtävänä oli tiedon levittäminen nk. kolmannen
261

maailman maista ja niiden vapautusliikkeistä. Keskuksen julkaisuja monistettiin yökaudet käsikäyttöisellä vahaskoneella
Kirkkokadun kellarikerroksessa sijaitsevassa toimistossa. Osallistuin keskuksen Latinalaisen Amerikan ryhmässä Guatemalamonisteen (moniste 22) kirjoittamiseen. Suoritettuani humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon soveltavassa psykologiassa Helsingin yliopistossa, lähdin syksyllä 1969 rahtilaivalla
(m/s Wihuri) Kotkasta Panamaan. Tavoitteenani oli oppia tuntemaan Latinalaisen Amerikan maiden todellisuutta ja raportoida Suomessa, mitä siitä opin. Vietin yhdeksän kuukautta Kolumbiassa, Venezuelassa, Perussa ja Boliviassa. Pisimmän jakson asuin Kolumbian pääkaupungin Bogotán Estrada-nimisessä
köyhässä kaupunginosassa Lopezin perheen kodissa. Tämä matka vahvisti vakaumustani tasa-arvon ja solidaarisuuden tärkeydestä ja elitismin vastaista asennettani. Olen vierastanut varakkaan väestönosan elämäntapaa ja arvoja ja suhtautunut varauksellisesti akateemisen yhteisön muusta yhteiskunnasta erottautumisen rituaaleihin ja ulkoisiin tunnusmerkkeihin kuten frakin
käyttöön tai tohtorinhattuun.

Helmikuussa 1976 lopulla alkoi ammatillisen urani ensimmäinen viisitoistavuotinen kausi, toiminta koulutussuunnittelijana
(vaiheet 2-4). Yksi avain ammatilliseen orientaatiooni löytyy
vuonna 1981 Psykologian foorumissa pitämästäni esitelmästä
Demokraattisen ammattikäytännön tietoperustasta. Puhuin ”sovellettavan tiedon tieteellisen kritiikin ja käytännön ongelmien analysoinnin ykseydestä”. Kirjoitin analyysin henkilöstökouluttajan ammattikäytännön tietoperustasta (1984b). Siinä perustelin,
miksi hallitseva behavioristinen ja opetusteknologinen lähes262

tymistapa sekä eklektismi olisi hylättävä ja etsittävä käsitteellisiä välineitä kehittymässä olevasta kognitiivisesta ja sosiokulttuurisesta psykologiasta (1984a). Tästä taustasta kasvoi
myös tieteellistä työtäni luonnehtiva kriittinen ote. Sen kohteena
ovat olleet hallitsevat ja itsestään selvänä pidetyt ajattelutavat,
kaupalliset tietotuotteet ja tieteellisten koulukuntien dialogia rajoittava kilpailu johtavan aseman saavuttamiseksi. Olen kirjoittanut esimerkiksi kokemusoppimisen teoriasta (Miettinen 2000),
kansallisen innovaatiojärjestelmästä ja OECD:n 21. vuosisadan
kompetenssin käsitteestä (Miettinen 2019), humboldtilaisesta sivistys-yliopistosta ja IBM:n suomalaisillekin kouluille markkinoimasta ”syväoppimisen mallista.”

Otteeni eroaa kriittisen yhteiskuntateorian ideologiakriittisestä,
vallan rakenteita ja mekanismeja tutkivasta ja paljastavasta tutkimustavasta ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin ajattelen, että
vallan rakenteiden paljastaminen ei riitä, vaan on esitettävä vallitseville toimintatavoille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja malleja.
Pragmatistifilosofi Hilary Putman (2001, 34) näkeekin vaihtoehtojen esittämisen puutteen esimerkiksi Michel Foucaultin instituutioiden analyysin heikkoutena. Foucault ”ei tuntenut pienintäkään velvoitetta selittää vähänkään yksityiskohtaisesti, mitä
vaitoehtoiset hoitotavat voisivat olla.” Toiminnan teoriaan perustuva kehittävän työn tutkimuksen tavoitteena oli tällaisten
vaihtoehtojen muodostamisen metodologian kehittely. Tieteellisen työn ja innovaatioiden empiirisessä tutkimuksessamme oli
aina kehittävä ja dialoginen ulottuvuus. Tutkija voi aineiston keruun yhteydessä osallistua tutkittavien kanssa käytäntöjen pa-
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rantamiseen ja rakentaa esim. käyttäjäseminaarin kaltaisia interventioita osaksi tutkimusprosessia (Miettinen & Hasu 2002).

Toinen ero on se, että oma kritiikkini ankkuroituu henkilökohtaiseen sivistysprosessiini ja kouluttajan ammatissa syntyneeseen pedagogisoinnin tarpeeseen. Taustani vuoksi minulla ei ole
ollut kuvitelmia panoksestani tieteeseen. Halusin ymmärtää, mitä käsitteet tarkoittavat voidakseni oppia, ottaa kantaa, ja välittää havaintoni muille. Kiinnostaviin ongelmiin paneutuminen
on minulle myös oman maailmakuvani rakentamista ja perustellun mielipiteen muodostamista tutkittavista kysymyksistä. Se
edellytti geneettistä, ts. käsitteiden alkuperää jäljittävää työskentelyä, jolla osoittautui olevan myös tieteellistä arvoa. Kun
aloin tutkia OECD:n tiedon ja suositusten tuotantoa, käsitehistoriallista otetta oli täydennettävä politiikan retoriikan lähestymistavalla.

Kuten kertomuksessani kahdeksasta vaiheesta urallani kertoo,
minulla on ollut onni tutustua ja osallistua monia eri tieteenaloja
edustavien yhteisöjen työhön ja niiden konferensseihin. Se on
antanut mahdollisuuden myös ylittää niiden rajoja ja rakentaa
dialogia ja erityisissä kysymyksissä (kuten tieteellinen ja tekninen luovuus) jopa synteesiä niiden esittäminen näkökulmien
ja käsitteiden välillä. Tähän liittyy mielestäni kirjoituksen alussa
kuvattu tieteellisen luovuuden systeemiallin rajoitus. Se postuloi
yhden tietoperinteen ja sosiaalisen kentän tutkijan kontekstiksi.
Kuten Gruberin tutkimus Darwinin hankkeiden verkosta osoittaa, rajojen ylittäminen sekä eri alojen tiedon ja osaamisen yhdistäminen ovat olennainen tieteellisen luovuuden lähde. Kons264

truktivistinen tieteen tutkimus keskittyi 1980- ja 1990-luvuilla
laboratoriokäytäntöjen ja tieteellisten kulttuurien tutkimukseen.
Monitieteistä työskentelyä tai liikkumista käytäntöjen välillä on
analysoitu vähemmän.

Ujona, vetäytyvänä ja kriittisenä henkilönä olen ollut itse huono
verkottuja. Kokemukseni mukaan yhteisöt ja koulukunnat myös
muodostavat sisäpiirejä, jotka pyrkivät näkemystensä ja näkyvyytensä edistämiseen ja joiden jäseniksi ilman lojaalisuutta ja
saman mielisyyttä on vaikea päästä. Tämä lienee luonnollinen
osa tieteellistä elämää, mutta voi rajoittaa dialogia ja liikkumista
yhteisöjen välillä. Minulla on toki ollut onni tavata kokeneita
tutkijoita, jotka ovat tarvittaessa auttaneet ja neuvoneet. Tärkeä
motiivi työn jatkamiselle on ollut tekstieni lukijoilta silloin tällöin saamani palaute siitä, että esittämäni ajatukset ovat olleet
oivallusta herättäviä tai käyttökelpoisia.

Viime vuosina olen pyrkinyt perehtymään valistukseen moniääniseen perinteeseen ja miettinyt tieteen, uskonnon ja politiikan
välistä suhdetta. Yksi valistuksen perinteistä on skientismi, joka
korostaa luonnontieteellisen (tai taloustieteellisen) tiedon ylivoimaisuutta inhimillisen tiedon, maailmakuvan ja politiikan
perustana ja suhtautuu kielteisesti uskontoihin. Pidän tätä kantaa huonosti perusteltuna. Yhteiskunnan kehittämistä koskevia
arvoja – kuten vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa - ei voida johtaa
tieteen tosiasioista tai sen menetelmän avulla. Mm. John Dewey
(1986[1934]) ajatteli, että sekulaaria, moniäänistä ja demokraattista humanismia voidaan luonnehtia uskoksi tai uskonnoksi
(esim. Solymosi 2015). Siinä uskotaan kaikkien ihmisten yhtä265

läiseen arvoon, kulttuuritradition rikastamisen ja luonnon suojelemisen tärkeyteen sekä siihen, että yhteiskuntaa voidaan kehittää niin, että se olisi tulevilla sukupolivilla parempi paikka
elää kuin meille. Kehittämisellä ei ole mitään valmista päämäärää, vaan se rakentuu yhteiskunnallisten ongelmien analysoinnille ja arvojen ohjaamien institutionaalisten ratkaisujen kehittelylle ja kokeilemiselle.
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Kiitoradan nousukohdan violettisia tunnelmia
Raimo Lovio

Olen onnellisesti eläkkeellä ja takanani on lähes 50 vuotta tutkimuksen parissa askartelua. Yritän ohjelmallisesti välttää katsomasta koko ajan taaksepäin, mutta useimmiten huonolla menestyksellä. Olen nyt kuitenkin otsikoinut jutun niin tulevaisuussuuntautuneella tavalla kuin osaan ja päätän jutun näissä
violettisissa tulevaisuustunnelmissa. Mutta sitä ennen pääasiassa katseita menneeseen.

Kuka? Contradictio in adjecto
Olen aina ollut ristiriitainen henkilö.

Toisaalta tein ensimmäisen pienimuotoisen survey-tutkimuksen
jo lukioaikana ja roikun toisinaan edelleen emerituksena Aaltoyliopiston uutuutta hohtavissa tiloissa. Toisaalta olen aina hermostunut pitkistä sukelluksista pelkkään tutkimukseen ilman
toimintaa ja ainakin kuvitteellista yhteiskunnallista vaikuttamista.

Lopetin ensimmäisen kerran yliopisto-opinnot käytännössä kahden vuoden jälkeen ja ryhdyin poliittiseksi toimittajaksi. Sitten
palasin taas jatkamaan opintoja, kunnes parin vuoden jälkeen
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aloitin toisen tutkimuspainotteisemman lehden toimittajana.
Onnistuin kuitenkin valmistumaan juuri ja juuri alle 10 vuodessa vaihdettuani kerran pääainetta – sosiologiasta kansantaloustieteeseen.

Ryhdyin uuden pääaineeni jatko-opiskelijaksi, mutta huomasin,
ettei minusta ollut tuolle tieteenalalle. Innostuin tekemään tutkimusta käytännöllisemmässä ympäristössä yliopiston ulkopuolella sillä seurauksella, että päädyin monta vuotta myöhemmin
jatko-opiskelijaksi toiseen korkeakouluun taas uudelle tieteenalalle eli kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselle.

Saatuani väitöskirjan valmiiksi vaihdoin heti tutkimusalaa ja hakeuduin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään tutkimukseen.

Tämän jälkeen olen kyllä pysynyt jokseenkin samassa suunnassa, mutta vaihtanut kuitenkin säännöllisesti tutkimus- tai yliopistohallintopainotteisen suuntautumisen ja yhteiskunnallisen
suuntautumisen välillä.

Parhaimmillaan olen kokenut ristiriitaisuuteni hedelmällisenä
tilanteena. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiminen on
luonut motivaatiota aihevalintaan, kunnolliseen paneutumiseen
ja ymmärrettävään kirjoittamiseen. Samanaikaisesti tällainen
käytännöllinen orientaatio on luonut henkistä mielenrauhaa
akateemisen maailman superkilpailussa. En pysty nykyisillä
akateemisilla kriteereillä aivan huippusuorituksiin, mutta onneksi minun ei ole tarvinnutkaan: kun kohtuullisen hyvän tutki271

muksen pohjalta onnistun ponnistamaan jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen hyödyllisyyteen, syntyy kokonaistulos, johon voin
mieluusti tyytyä.

Miksi? Koska 1968
Uskon sukupolvikokemukseen, ikäkohortteihin ja tärkeiden tapahtumien leimaavaan vaikutukseen. Vaikka kuvittelemmekin
tekevämme itsenäisiä päätelmiä ja päätöksiä, olemme kuitenkin
helposti alttiita vaikutteille.

Äidinisäni ja isänisäni tulivat niin vaikuttuneiksi vuosien 1917 –
1918 tapahtumista, että kummankin yliopisto-opinnot jäivät kesken. Valkoisten puolella ollut päätyi armeija-uralle ja punaisten
puolella ollut päätyi kansakouluopettajaksi.

Isäni ja äitini veli tulivat 1940-luvulla sotien jälkeen niin vaikuttuneiksi teollistumisen tarpeesta ja kiinnostavuudesta, että
päätyivät valmistumisensa jälkeen kehittämään koko ikänsä
Suomen elintarviketeollisuuden valmistus- ja jakeluprosesseja.

Minut leimasi vuosi 1968 ja sitä seuranneet vuodet. 1970-luvun
vaikutusta olen jälkeenpäin pystynyt jotenkin kriittisesti arvioimaan, mutta vuodesta 1968 en ole päässyt eroon. Siitä on jäänyt pysyvä jälki, joka ohjaa suuntaamaan tutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttiin suuntaan ja vaikuttamiseen.

272

Keijon AKA-kurssin tilaston mukaan näytän olevani yleinen
tapaus: 22 esseiden kirjoittajaa 63 kirjoittajasta mainitsee tällaisen suuntautumisen itselleen erityisen tärkeänä hyvänä asiana.

Mitä? Vaihtelu virkistää
En ole pysynyt samoissa teemoissa, vaan vaihtanut aihetta ja
näkökulmaakin aika moneen kertaan. 1970-luvun marxilaisen
tutkimuksen (punainen) opiskelun jälkeen siirryin 1980-luvulla
tutkimaan Suomen teollisuuden innovaatiotoimintaa ja uudistumista schumpeterilaisista lähtökohdista käsin (sininen). Sitten
suuntasin 1990-luvulla ympäristöteemoihin tutkien muun muassa ympäristöjohtamista ja vastuullista liiketoimintaa (vihreä).
2010-luvulla olin kypsä yrittämään synteesiä oman värisellä tutkimuksellani (keltainen) keskittyen uusien energia-alojen kuten
aurinkoliiketoiminnan syntyyn ja laajemmin energiamurrokseen.

Murroksissa ovat vaihtuneet usein työpaikkani, lähestymistavat
sekä empiiriset kohteet. En tiedä, onko vaihtaminen aina ollut
hyväksi tutkimuksen syvällisyydelle, mutta virkistävää se on
kuitenkin ollut. Toki monet asiat ovat säilyneetkin, kuten esimerkiksi melko vahva suuntautuminen empiiriseen moniaineistoiseen pienillä numeroilla höystettyyn tutkimukseen, joka
liikkuu sosiologian, taloustieteiden ja teknologiatutkimuksen
leikkausalueilla.

Olen jo kauan sitten esittänyt nämä siirtymät yksinkertaisella
taululla (ks. Kuva 1). Pystyn jäljittämään taulun valmistumisen
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vuoteen 1998. Taulun valmistumisen aikoihin rakennettiin Helsingin Postitalon eteen Kiasmaa, jonka päivittäin ohitin kävellessäni asemalta kauppikseen ja takaisin. Kiasman rakennustyömaa oli ympäröity violetiksi värjätyllä aidalla. Kiasman valmistuttua aita sahattiin pieniksi kolmionmuotoisiksi paloiksi. Paloja
saattoi käyttää Kiasman pääsylippuna. Sain yhden sellaisen haltuuni. Laitoin sen taulun päälle out of the box-periaatteella ennakoimaan mahdollisesti joskus tulevaa siirtymää, josta minulla
ei ollut silloin kuitenkaan mitään sisällöllistä ajatusta.

Kuva 1. Tutkijan viisi väriä matkalla ylöspäin: punainen, sininen.
vihreä, keltainen, violetti …
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Itse taulussa ennakoin tulevaa keltaista kautta, mutta senkin
alkamiseen meni runsaat 10 vuotta, koska väliin tuli paljon hallinnollista työtä laitoksella. Enkä itse asiassa silloin tiennyt, mitä
tuo keltainen kausi tulisi pitämään sisällään, kunnes 2011 aloin
aurinkoenergia-alan tutkimuksen ja sen myötä tempauduin
myös mukaan aikaisempaa aktiivisempaan energiapoliittiseen
osallistumiseen.

Miten? Muiden kanssa
Tärkein tutkimuksen tekemiseen liittyvä miten-kysymys on minulle ollut: keiden kanssa? En voi sanoa koskaan tehneeni tutkimusta yksin. Olen aina ollut osa laajempaa porukkaa ja moninaiset yhteydet muihin tutkijoihin ovat olleet elintärkeät. Ilman
heitä en olisi yksinkertaisesti pärjännyt. Toistan vielä varmuuden vuoksi: ilman heitä en olisi yksinkertaisesti pärjännyt. Esimerkiksi Keijon rooli oli minulle tärkeä sekä siirtymisessä kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijaksi että ympäristöryhmän perustamisen alkuvaiheissa.

Lisäksi siirryttyäni yliopistolta VTT:lle opin tekemään eron akateemisten ihmisten ja oikeiden ihmisten välille. Akateeminen
älymystö on kriittistä, syvällistä ja nautittavan nokkelaa, mutta
joskus myös omassa kuplassa hedelmättömään sisäiseen väittelyyn taipuvaista. Siksi ei-tutkimusta tekevien ihmisten jatkuva
kohtaaminen tutkimuskohteina, saman organisaation jäseninä,
vapaa-ajan kavereina ja perheen jäseninä on ollut minulle välttämätön suhteellisuuden tajun ylläpitäjä. Luova työ vaatii luovan
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työn sisällöistä ja etenemisestä riippumatonta mielenrauhaa ja
iloa.

Oma roolini tutkimusporukoissa on vaihdellut. Olen ollut ainakin opiskelija, kirjoittaja/toimittaja, tutkija, opettaja, organisaattori, rahanhankkija ja muodollisesti välttämätön vastuullinen johtaja. Henkilöhistoriastani johtuen olen oppinut yleensä
olemaan riitautumatta ihmisten kanssa.

Tutkimusryhmässä parhaimmillani olen käsittääkseni aloitteentekijänä. Viimeistään 1990-luvun alkuun mennessä olin oppinut,
että hanke aloitetaan aloittamalla hanke – riippumatta siitä ketkä
ovat siihen jo valmiiksi sitoutuneet. Huonoimmillani olen varmaan hankkeiden loppuvaiheen puristamisessa ja lopputulosten
laadun kohotuksessa parhaimpiin julkaisukanaviin.

Siinä vaiheessa tähyän jo yleensä seuraavan askeleen suuntaan.
Violettinen tulevaisuus
Juuri nyt aprikoin, miten osallistun vielä emerituksena viimeisen
suuren projektin eli Smart Energy Transition –hankkeen loppuvaiheeseen 2019 – 2020. Näyttää siltä, että panokseni tulee taas
perustumaan ”empiiriseen moniaineistoiseen pienillä numeroilla höystettyyn tutkimukseen”. Paras tehdä sitä mitä parhaiten
osaa.

Vieläkin innostuneempana askartelen uuden violetin hankkeeni
kanssa. Se on tutkimusta(kin), mutta ei akateemiseen lopputu276

lokseen tähtäävää. Pienin siirroin kokoilen tietoja ja leikkaan
paloja, joista saattaa syntyä - suureellisesti Ihmisten ajan analyysiksi kutsumani kokonaisuus - muutaman tai useamman vuoden
aikajänteellä. Ideani on kuvata nykyajan olennaisimmaksi piirteeksi kokemaani ihmisten läpitunkevaa vaikutusta ja vastuuta
omasta elinympäristöstään maapallosta. Lähestyn aihetta historiallisesti, jotta ymmärtäisimme, kuinka musertava on nykyihmisen vaikutus maapallolla verrattuna siihen, mikä oli tilanne
vielä muutama sata vuotta sitten tai jopa syntymävuotenani
1952.

Ikäiseni kuvataiteilija Marjatta Tapiola intoili tässä yhtenä päivänä, että hän on vielä nuori: Sigrid Schauman piti ensimmäisen
yksityisnäyttelynsä 86-vuotiaana. En varmaan ole yhtä onnekas,
mutta ainakin innostun siitä, että olen vielä niin innostunut.
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Muistimatka:
demokraattinen dialogi työpaikan kehittämisessä
Anneli Pulkkis

Sattuma
Sattuma muutti käsitykseni tutkijan toiminnasta työpaikan kehittämisessä. Tai luultavasti minulla ei ollut erityistä käsitystä
'tutkijan roolista' tai toimimisesta, vaan tein kuten olin muiden
tutkijoiden kanssa oppinut toimimaan. Työpaikan kehittämisprojektista sovittiin yrityksen johdon kanssa, työntekijöitä informoitiin asiasta, hankittiin tietoa työntekijöiltä kyselylomakkein
ja haastatteluin, kirjoitettiin raportti analysoidun tiedon pohjalta,
esiteltiin raportti ryhmätilaisuuksissa ja kerrottiin tutkijan suunnitelma työpaikan kehittämiseksi. Työpaikan kehittäminen tarkoitti 1980 - 1990 -luvulla tutkijan työssäni useimmiten työopastusjärjestelmän ja ryhmiin perustuvan työorganisaation kehittämistä. Näihin saattoi kuulua myös kouluttavia pelejä, joilla
työntekijöitä opetettiin toimimaan suunnitellussa, uudenlaista
tiimiorganisaatiossa. Tätä kehittämiskäytäntöä muuttaneella sattumalla tarkoitan kesäkuussa 1991 työpaikalleni tullutta tarjousta osallistua Ruotsin työelämän tutkimuskeskuksen järjestämään kesäkouluun.

Kesäkoulussa olin ensimmäiset päivät ymmälläni. Siellä ei kuun-
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neltu luentoja eikä esimerkkejä työpaikkojen kehittämisestä,
mitä olin odottanut. Me kesäkoulun tutkijat olimme organisoituja työskentelemään yhdessä salaperäisiltä tuntunein järjestelyin. Kymmenen päivän pituinen ohjelma koostui suuren ryhmän ja pienten ryhmien kokoontumisista. Kukin n. 40 osallistujasta kuului 'kotiryhmään', jonka tehtävänä oli toteutettaa viikon
mittainen kehittämisprojekti paikallisessa työpaikassa. Omalla
kotiryhmälläni oli kohteena vanhusten hoitokoti Vallås.

Suureen ryhmään, plenumiin osallistuivat kaikki osanottajat ja
pienryhmien kokoonpanot vaihtelivat etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan. Suuressa ryhmässä, plenumissa pidettiin päivittäin muutama lyhyt valmisteltu puheenvuoro, muuten työskentely perustui keskusteluun. Pienryhmissä käytyä keskustelua referointiin aina uuden kokoonpanon pienrymissä ja myös
plenumissa. Kesäkoulun loppupuolella vähitellen selvisi, että
ohjelma oli järjestetty tutkivan konferenssin (sökkonferens) ja
demokraattisen dialogin menetelmän mukaisesti ja samaa työskentelytapaa käytettiin myös kotiryhmän lyhyissä kehittämishankkeissa.

Olin kesäkoulun ensimmäisinä päivinä oman mukavuusalueeni
ulkopuolella enkä osallistunut keskusteluun. Keskustelussa
kuulin outoja sanoja, 'demokratisk dialog', 'sökkonferens', 'aktionforskning', 'ett nytt paradigm'. Jouduin koko ajan jännittämään itseni äärimmilleen ymmärtääkseni keskustelua, en kielen, vaan uuden sanaston ja ajattelutavan vuoksi. Pienryhmässä
oli sitten esiteltävä edellisen ryhmän keskustelua, jolloin oli käytettävä puheenvuoroja. Vastuu edellisen ryhmän ajatuksista tuli
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osalleni. Kun omassa kesäkoulun 'kotiryhmässä' tehtävä kehittämisen prosessi Vallåsin hoitokodissa eteni, sen kotoisemmalta
olemiseni tuntui. Hoitokodissa keskusteltiin henkilökunnan
kanssa piirissä istuen. Kiertelimme hoitokodin päiväsalissa ja
keskustelimme vanhusten kanssa. Kukin kirjasi ylös muistiinpanoja. Nämä yhteiset kokemukset kokeneiden toimintatutkijoiden kanssa tekivät tutkimuskoulun ryhmissä käydyn keskustelun kieltä tutummaksi.

Intensiivisen kesäkoulun viimeisinä päivinä aloin myös oivaltaa
toimintatutkimuksellista otetta ja demokraattiseen dialogiin perustuvaa työskentelyä. Työpaikallani, Teknillisen korkeakoulun
työpsykologian laboratoriossa en ollut tutustunut toimintatutkimukseen tai pohjoismaisiin työpaikkojen kehittämisotteisiin ja toteutettuihin kehittämisohjelmiin (mm. Ruotsissa LOM,
Ledarskap, organisation och medbestämmande -ohjelma), joista
oli edellisenä vuonna julkaistu kirja ja artikkeleita – kuten myöhemmin huomasin.

Koin ja ajattelin silloin, että tämä kesäkoulun eri keskusteluryhmiin osallistumisen oikeus ja velvollisuus loi halua osallistua ja muodostaa omia näkökulmia. Syntyi halu kokea demo-kraattisen dialogin kulku uudelleen. Päätin jo Halmstadissa, että
alan kokeilla demokraattisen dialogin menetelmiä seuraavissa
työpaikan kehittämishankkeissa.

Kotiin palattuani tutustuin saamaani kirjalliseen materiaaliin,
jossa oli mm. ohjeita demokraattisen dialogin toteuttamiseksi,
nk. demokraattisen dialogin säännöt ja kuvauksia ryhmien or280

ganisoinnista. Niissä korostettiin eroa kokeellisesti orientoituneen ja dialogisesti orientoituneen työpaikan kehittämisotteen
välillä, siis sen jota olin käyttänyt ja tämän uuden. Olin tehnyt
sosioteknistä analyysiä, ja antanut palautteena työpaikan henkilöille analyysin tulokset ja ehdottanut kehittämissuunnitelmaa.
Ja nyt olin saanut kokemusta jälkimmäisestä, demokraattiseen
dialogiin perustuvasta kehittämisestä. Siihen kuuluvat vuorovaikutuksellisuus, osallistuvan demokratian (participative democracy) teoria, osallisuus kehittämisprosessissa, minimaalisesti etukäteen rakennettu prosessi ja askelittain eteneminen, ei
'suuri harppaus'.

Kesäkoulussa, Ruotsin länsirannikon kesäisen maaseudun idyllissä, Ruotsin LOM-projektin hyvien kokemusten saattelemana
ja uusien tutkijakontaktien innoittamana demokraattisen dialogin toteuttamiselle suomalaisilla työpaikoilla ei tuntunut olevan mitään esteitä.

Työkonferenssin järjestämistä opettelemassa
Kesäkoulun kokemuksen jälkeen totesin, että demokraattiseen
dialogiin perustuvaa kehittämisotetta oli käytetty 1980 -luvun
lopulla Ruotsin mallin mukaisesti myös Suomessa kuntasektorilla Työelämän tutkimuskeskuksen hankkeissa ja myös joissakin yrityksissä Johtamistaidon opiston aloitteesta. Demokraattisen dialogin toteuttamisen perusmenetelmäksi muotoutunutta 'tutkivaa konferenssia' (sökkonferens) oli alettu kutsua työkonferenssiksi.
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Tyypillisesti konferenssiin osallistuu 30-50 henkilöä eri yritysten
tai yhden yrityksen yksiköiden verkostosta. Konferenssi kulkee
suuriin ja pienryhmiin organisoituna tapahtumasarjana. Pienryhmissä työskentely rakennetaan niin, että sekä eri ammatteja
edustavat henkilöt että strateginen ja operatiivinen ajattelu sekä
eriytyvät että kohtaavat. Konferenssi etenee vaiheittain. Ensin
luodataan haluttavaa tulevaisuutta ja asioiden tilaa ammatti- ja
asemakohtaisissa ryhmissä, sitten pohditaan tulevaisuuden toteutumisen mahdollisuuksia nk. 'sekaryhmissä' ja viimeiseksi
laaditaan kehittämiselle perspektiiviä ja käytännön suunnitelmaa tarkoituksenmukaisissa organisaatiokohtaisissa pienryhmissä. Kaikki osallistuvat plenumissa käytävään keskusteluun.
Työkonferenssi kestää periaatteessa 2-3 päivää, mutta usein ajan
puutteen vuoksi vain yhden kokonaisen tai vajaan päivän.

Järjestimme kesäkoulun kokemuksieni ja nyt olemassa olevaa
kirjallista materiaalia hyödyntäen ensimmäisen työkonferenssin
tutkimusryhmämme kehittämishankkeessa, noin 70 työntekijän
elektroniikka-alan yrityksessä. Yrityksen johto piti konferenssimenetelmää kiinnostavana. Tavoitteena oli edistää tiimiorganisaation ja sitä tukevan palkkaustavan suunnittelua. Yrityksen
koko henkilökunta osallistui yhden päivän kestävään konferenssiin.

Pyrimme toimimaan demokraattisen dialogin sääntöjen mukaisesti. Kerroimme aluksi konferenssin kulun, aikataulun ja dialogin säännöt. Pienryhmät ja plenum vuorottelivat ohjelman mukaisesti. Konferenssin lopun plenumissa, jossa keskustelu kävi
varovaisesti, eräs läsnä olleista johtajista totesi, että me (johto)
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olemme nyt hiljaa, ettemme puhuisi liikaa. Muistan, miten nämä
sinänsä hyvässä tarkoituksessa lausutut sanat tuntuivat korvissani latistavilta: ystävällinen ja muutoshaluinen johto oli kuulemassa muita työntekijöitä, ei sittenkään vuoropuhelussa yhdessä. Tuntui kuin me tutkijat olisimme olleet ohjaamassa peliä,
johon yrityksen henkilöstö kuuliaisesti osallistuu. Päivän työskentelyn tuloksena syntyi kehittämissuunnitelmaa varten ehdotuksia ja hanke jatkui suunnitteluprojektina, johon tutkijat osallistuivat asiantuntijoina. Johdon puheenvuoro oli sikäli perusteltu, että tiimiorganisaation kehittäminen oli johdon aloite. He
olivat kuuntelemassa muun henkilöstön suhtautumista ehdotukseen. Olimme tyytyväisiä siihen, että konferenssissa oli keskustelua ja että olimme tutkijoina tyytyväisiä kykyymme järjestää oikean näköinen työkonferenssi. Johdon latistavalta kuulostanut puheenvuoro muistutti kuitenkin demokraattisen dialogin vaativuudesta.

Seuraavissa työpaikan kehittämishankkeissa seurasimme ensimmäisen konferenssin järjestämisen tapaa. Käytänteeksi muotoutuivat seuraavat seikat: työkonferenssilla on selkeä tavoite kuten
tiimeihin tai ryhmiin perustuva työorganisaatio, yhteistoiminnan kehittäminen tai tuotannonohjauksen parantaminen, tutkijat
ohjaavat konferenssia, yrityksen johtoon kuuluva henkilö pitää
johdattelevan puheenvuoron.

Vuoden 1995 hankkeessamme, jouduimme arvioimaan uudestaan työkonferenssi- menetelmää. Työpsykologian laboratorion
ja Puu-osaston yhteishankkeessa oli tarkoituksena kehittää tiimityötä yhteensä kymmenellä sahalla, yhden konserniyrityksen
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seitsemällä, toisen konserniyrityksen kahdella sekä yhdellä pienemmällä sahalla nelivuotisena verkostohankkeena. Järjestimme kuusi konserniyritysten sisäistä konferenssia ja yhden kaikkien sahojen yhteisen.

Ero aiempiin kehittämishankkeisiin oli, että verkoston sahoilla
paikalliset kehittämisryhmät suunnittelivat tiimiytymistä ja konferenssit palvelivat paikallisten ratkaisujen arviointia ja edelleen
kehittämistä. Työkonferensseja kutsuttiin tiimikonferensseiksi ja
ne järjestettiin kaksipäiväisinä tapahtumina. Niihin osallistui 4060 osallistujaa 3-4 sahan organisaatiohierarkian kaikilta tasoilta,
myös konsernien johtoa.
Tiimikonferenssien ensimmäisenä päivänä ammatillisissa ryhmissä ja nk. sekaryhmissä keskusteltiin paikallisista tiimien kehittämisen kokemuksista. Toisena päivänä sahojen edustajat laativat toimintasuunnitelmia sekaryhmissä. Plenumissa ryhmien
edustajat esittelivät ratkaisuja keskustelun pohjaksi. Plenumkeskusteluissa johto esitti yleisiä suuntaviivoja ja vaatimuksia,
kuten organisaation madaltamista ja päätöksenteon nopeuttaamista. Operatiivisen organisaation edustajat taas olivat huolissaan lähinnä omasta asemastaan, kiireestä ja osaamisestaan.

Edellä esittämäni projektimuistioiden huomiot osoittavat, miten
vaativaa on käyttää puheenvuoroja oman työkokemuksensa
pohjalta niin, että syntyisi yhteistä todellisuutta demokraattisen
dialogin periaatteiden mukaisesti.
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Työkonferenssista tutkivaan kehittämisryhmään
2000-luvun alussa minulle tarjoutui mahdollisuus aloittaa osahanke laajemmassa kehittämishankkeessa kunnallisessa organisaatiossa, joka muodostui talorakentamisen, puu- ja metallialan valmistamis-, korjaus- ja huolto- sekä ajoneuvohuollon
yksiköstä. Kehittämishanke sisälsi kolme kokonaisuutta, ja minulle kehittäjänä tarjotun osuuden tehtäväksi oli kirjattu ”tuottaa
uusia malleja osaamisesta, osaamisalueista, työtavoista, toimintakäytännöistä, työtekniikoista ja työvälineistä sekä uusista tuotteista”.
Mietin, miten voisi vapautua tuosta valmiina annetusta kehittämistehtävästä, ja kokeilla tutkivaa työskentelyä, siis demokraattisen dialogin alkuperäistä ajattelua.

Kerroin neuvottelussa vaikeuteni hahmottaa ja ymmärtää laajaa
tehtävää enkä valmistellut luonnosta kehittämissuunnitelmaksi.
Ehdotimme organisaation kouluttajan kanssa, että valmiin suunnitelman sijaan pyydetään kiinnostuneita työnjohtajia, työpäälliköitä ja ammattityöntekijöitä pohtimaan yhdessä tutkijan kanssa tehtävänantoa. Seuraavalla viikolla palaverihuoneessa oli 12
kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, joiden kanssa aloimme
avata kehittämistehtävän sanoja. He kyselivät myös minun koulutuksestani, kehittämiskokemuksestani ja mitä kehittämistehtävä voisi tarkoittaa minun työssäni. Päätettiin, ettei kiirehditä
suunnitelman valmistamista, vaan aloitetaan tutuista asioista ja
näissäkin edetään pala palalta: työn osaamisesta, miten työopastus toimii sekä miten ammatillista tietoa ja taitoa jaetaan
työpaikalla. Sovittiin, että kukin kirjaa muistiin seuraavaan kertaan mennessä huomioita työn osaamisasiasta omassa työym285

päristössään.
Kehittämiseen säännöllisesti osallistuville työntekijöille, joita
osastolla kutsuttiin kehittämisryhmäläisiksi, oli sovittu oikeus
käyttää aikaa kehittämistehtäviin. Kullakin työntekijällä oli työnumero, jolle kehittämistehtävät kirjattiin. Yhteisiä palaverejä
päätettiin pitää kerran kuukaudessa. Kuhunkin tapaamiskertaan
kehittämisryhmäläiset valmistautuivat sovitulla tavalla esimerkiksi keräämällä tietoa haastatellen muita työntekijöitä. Hankkeen edetessä ryhmässä voitiin päättää työtehtäväksi esimerkiksi selvittää, millaisia työtehtäviä työtilausten perusteella muodostui, millaista oli työskennellä rinnakkain alihankkijoiden
kanssa, miten tietojärjestelmät auttoivat työnjohtajan työssä tai
mistä voi saada ammattitietoa vanhoista, harvoin käytetyistä
työmenetelmistä mm. antiikkiesineiden korjauksessa.

Järjestimme hankkeessa kaksi konferenssia, joiden tavoitteena
oli laajentaa keskustelua kehittämisestä organisaation yksiköissä. Kehittämisryhmäläiset kutsuivat konferenssiin uusia osallistujia yksiköistään, ja osanottajia oli lopulta parikymmentä.
Myös organisaation ylempi johto sai kutsun, mutta eivät osallistuneet kiireisiin vedoten. Kehittämisryhmäläiset tekivät myös
tutkivan tutustumismatkan erään toisen kunnan vastaavaan organisaatioon ja isännöivät myös vastavierailua. Vierailujen ohjelma pyrittiin järjestämään dialogisena.

Kehittämisryhmäläisten työskentely johti siihen, että ’löydettiin
toimintatapojen 'löytämiseen' yhteiseen käyttöön ja tehtiin aloitteita uusista työtavoista. Esimerkiksi eräässä tapaamisessa ker286

rottiin yhdessä yksikössä säännöllisessä käytössä olleesta opastusmenetelmästä, jota ko. yksikkö kutsui 'ammattipiiriksi'. Siinä
kokenut työntekijä näytti ja kertoi työkavereilleen tietyn, usein
vaativan tai usein toistuvan työmenetelmän. Tämä työtä sanoittava opastustapa kuvattiin kehittämisryhmässä menetelmämuotoon ja levitettiin tietoverkon välityksellä koko organisaation
käyttöön. Sen pohjalta kehittämisryhmä alkoi tutkia mahdollisuuksia 'säilöä' tietoverkkoon myös harvinaisia työmenetelmiä, katoamassa olevaa ammattitaitoa. Toinen esimerkki on se,
että talorakentamisen kehittämisryhmäläiset nostivat esille rakennustyömailla ristiriitatilanteita synnyttävän seikan, nk. harmaat alueet. Erityisesti rakennusurakoissa, joissa työskenneltiin
rinnakkain aliurakoitsijoiden kanssa, tuli toteutusvaiheessa
usein esiin 'ei kenellekkään sovittuja työtehtäviä'. Kehittämisryhmäläiset etsivät ratkaisuja urakkaneuvottelun järjestämiseen
ryhmään osallistuneen työpäällikön kokemuksen pohjalta. Kaiken kaikkiaan kaksivuotisen työskentelyn tuloksena kehittämisryhmä ehdotti myös useita uusia palvelutuotteita yksikön johtoryhmän päätettäväksi.

Kehittämisryhmän toiminta ei sujunut ongelmitta. Hankaluuksia oli keskinäisessä tiedonvälityksessä, kun kaikilla ryhmän jäsenillä ei ollut sähköpostioikeutta eikä tietokonetta työpaikalla.
Kyseisellä kunnallisella organisaatiolla oli kehittynyt tietoverkko ja koko henkilökunnalle tarkoitettua informaatiota välitettiin
digitaalisesti. Yleinen käsitys organisaatiossa oli, että kaikilla on
oikeus ja mahdollisuus käyttää sisäistä henkilökunnan tietoverkkoa. Tätä ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan koko työskentelyn ajan. Asia ei ratkennut eri tahojen hyvistä päätöksistä huo287

limatta kuin tyydyttävällä tavalla. Kehittämisryhmä olisi myös
toivonut kiinteämpää yhteistyötä yksikön operatiivisen johdon
kanssa kuin mikä toteutui. Hanke oli syntynyt ylimmän johdon
aloitteesta, mutta operatiivinen johto oli keskeisessä asemassa
ehdotusten toteuttamisessa.

Huomioita dialogista ja demokraattisesta dialogista
Kesäkoulussa Björn Gustavsenin puheenvuorossaan käyttämä
käsite 'demokraattinen dialogi' esitettiin työpaikan kehittämisen
peruskäsitteenä. Dialogi on demokraattinen työskentelymuoto,
jonka välityksellä voidaan ymmärtää erilaisia ajatuksia, käsityksiä ja perspektiivejä sekä kehitellä pohjaa yhteistyölle ja käytännöllisille ratkaisuille (Gustavsen 1990). Työväen sivistysliiton
Dialogi-vihkosessa määritellään dialogi kuvaavasti (Puro &
Matikainen 2002, 8) : ”Se on lähtöisin useammasta ihmisestä ja
sijoittuu heidän väliinsä. Dialogi ei ole kenenkään omaa tai salattua, vaan yhteistä, ihmisten välissä olevaa vapaata ajatusten
virtaa”.

Demokraattisen dialogin mukaan kieli on työpaikan kehittämisessä avain uusien käytäntöjen rakentamiseen. Kielen kehittymistä ja uusien työkäytänteiden kehittämistä ei voida erottaa
toisistaan. Käytännön uudet muodot on sanoitettava, jotta ne voi
ymmärtää ja ottaa haltuun myös kielellisesti (Gustavsen 1992).
Ymmärrän tämän erään kehittämishankkeen yhteydessä saamastani kokemuksesta. Helvar Oy:ssä 1980-luvulla valonsäätimet koottiin käsityönä juottamalla piirilevylle elektronisia
komponentteja, kuten transistori ja diodi. Ongelmana oli kom288

ponenttien herkkä rikkoontuminen asennettaessa. Työntekijöiden haastattelut paljastivat, etteivät he tunteneet komponentteja. He kutsuivat niitä pikkumustaksi, isoksi siniseksi, keltaiseksi möntiksi jne. Sitten tuotekehittäjä tutustutti työntekijät
komponentteihin tutkimalla niiden sisustaa vaikkapa sahaamalla ne halki, kertomalla niiden toiminnasta tuotteessa. Sitten he
opiskelivat niiden nimet ja kauppakoodit. Opetustilanteessa
syntyi yhteistä kieltä ja käytänne, ja toimintatapana jatkuvaa yhteistyötä tuotekehittäjän ja elektronityöntekijöiden välille. Viat
vähenivät lähes nollaan ja tuotteen asennettavuuden parantamista jatkettiin edelleen.

Dialogin tehtävänä työpaikalla on siis luoda tarvittavaa, yhteisesti ymmärrettyä sanastoa. Informaation välittäminen tai koulutus ei riitä, vaan yhteinen kieli muodostuu kasvokkaisessa
dialogissa (Gustavsen 1992, Emery & Purser 1996). Konferenssin
tehtävänä on toimia foorumina, jossa organisaation työnjaolliset
yksiköt ja hierarkkiset tasot kohtaavat ja mahdollistavat yhteisen
kielen syntyä. Lähtökohtana on ajatus, että työpaikkojen organisaatioissa dialogi ei helposti toteudu osana tiedon välitystä ja
päätöksenteon prosessia. Gustavsen on esittänyt demokraattisen
dialogin 13 sääntöä dialogin onnistumiseksi tutkivassa konferenssissa (Gustavsen 1992). Niissä korostetaan osallistujien työkokemukseen perustuvaa tasavertaisuutta, ja sitä, että puheenvuorot ovat suullisia, papereita ei esitetä. Kaikkien on siedettävä
erimielisyyttä ja samalla pyrittävä sopimuksiin, jotka johtavat
käytännön toimenpiteisiin.

Demokraattisen dialogin menetelmän nimeksi on Suomessa
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muotoutunut 'työkonferenssi' (Lehtonen 2004) 'tutkivan konferenssin' sijaan. Konferenssit, joita olen ollut järjestämässä ovat
olleet enemmän 'työkonferensseja' kuin 'tutkivia konferensseja'.
Niissä on työskennelty johdon kanssa sovitun aiheen pohjalta ja
tehty ehdotuksia kehittämissuunnitelmaksi. Yhteistä tutkivaa
dialogia, jossa korostuisi uuden etsimisen ja luomisen prosessi,
on ollut vaikea tunnistaa. Tarvittaisiin enemmän aikaa. Tutkijoiden kesäkoulussa meillä oli kymmenen päivää aikaa työskennellä ja pohtia asioita. Yrityskonferenssit rajoittuvat muutamasta
tunnista kahteen päivään. Konferenssin järjestäminen edellyttää
tavanomaista palaveria mittavampia aika- ja tilaresursseja, jonka
vuoksi niitä voitiin järjestää vain 2- 4 kertaa 'samojen' ihmisten
kanssa pitkänkin hankkeen aikana. Osallistujille ei ehdi muodostua tuttua työskentelytapaa, johon voisi varautua ja valmistautua.

Tarkasteltavien asioiden suhteen osallistujat ovat työkonferenssissa eriarvoisessa asemassa. Esimiehet, suunnittelijat ja luottamushenkilöt ovat usein käsitelleet kehittämisen kohteina olevia
asioita työnsä ja luottamustehtävien puolesta jo pitkään, tuotantotyöntekijät taas osallistuvat usein 'kylmiltään'. Vaikka osallistumisen perustana ovat kunkin oma työkokemus ja vain suulliset puheenvuorot sallitaan, niin työpaikan hierarkialla ja ammatillisella asemalla on vaikutusta. Konferenssissa vallitsee ystävällinen ilmapiiri, mutta keskustelut käydään rinnakkaisilla
keskustelun areenoilla. Toisia kuunnellaan herkemmin kuin toisia. Eikeland (2008) kuvaa tällaisia rinnakkaisten ryhmien yhteistoimintaa alentuvaksi etiikaksi valtanäkökulmasta. Johdon,
päälliköiden tai luottamushenkilöiden puheenvuoroilla tai vai290

kenemisella on muu merkitys kuin tasavertainen perustelu käsiteltävän asian suhteen.
Vuoden 1991 kesäkoulun henki ja demokraattisen dialogin periaatteet ovat mielestäni toteutuneet parhaiten vasta kuvaamassani kunnallisen organisaation hankkeessa. Siinä muokkasimme annettua kehittämistehtävää ja kehittämisen prosessi eteni
pienin askelin ryhmän työskentelymahdollisuuksien tahtiin.
Tutkijana toimin ryhmän yhtenä jäsenenä. Olen kehittämishankkeissa pitänyt usein jatkuvaa yhteyttä työpaikan johtoon,
esimerkiksi henkilöstöpäällikköön ja luottamushenkilöihin, jotka ovat halunneet kuulla tutkijalta projektin etenemisestä. Nyt
asetuin ryhmän jäseneksi ja kaikki yhteydet, esimerkiksi yhteys
johtoryhmään ja muihin yrityksen yksikköihin tapahtuivat ryhmän toimesta. Kehittämisryhmäläiset organisoivat kehittämistä
omilla työpaikoillaan tasa-arvoisella tavalla avoimesti, työkavereita kuunnellen ja kutsuen heitä mukaan kehittämiseen.

Pålshaugen (2014) kirjoittaa, että keskeistä demokraattisessa
dialogissa on mahdollisuus tilaisuuksiin, joissa voi esittää oma
kantansa ja suhteuttaa se saman organisaation muiden ihmisten
kantoihin tasaveroisesta lähtökohdasta. Työkonferenssi voi olla
tällainen foorumi. Onnistuin paremmin pienimuotoisemmassa,
mutta konferenssia pitkäaikaisemmassa kehittämisryhmässä.
Operatiivisen organisaation rinnalla toimiva kehittämisryhmä
voi 'osa-aikaisesti' tutkia ja kokeilla erilaisia tapoja toimia demokraattisen dialogin mukaisesti ja tehdä myös törmäyksiä hierarkkiseen organisaatioon ja oppia niistä yhdessä tutkijan kanssa.
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Työelämän tutkijana kolmen tulen välissä
Tuomo Alasoini

Kuka ja mitä ajattelen olevani tutkijana
En ole koskaan kokenut erityistä identiteettiongelmaa siitä, kuka
tai mitä olen tutkijana. Olen akateemisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen kokenut itseni jo lähes 40 vuoden ajan työelämän
tutkijaksi. Työelämän tutkija on ollut minulle sateenvarjokäsite,
jonka yhteyteen olen voinut sijoittaa muitakin identiteettiini kytkeytyneitä kategorioita. Tällaisia ovat olleet eri aikoina erityisesti
työelämän suhteiden tutkija, työnsosiologi, teollisuussosiologi ja
työelämän tutkimusavusteinen kehittäjä. Siirtymät kategoriasta
toiseen ovat tapahtuneet lähes huomaamatta, osittain omien valintojen ja osittain puhtaiden sattumusten myötä.

Olen toiminut työelämän tutkijan identiteetillä pääosin akateemisen maailman ulkopuolella julkisissa virastoissa kuten sosiaali- ja terveysministeriössä, työministeriössä, Tekesissä ja Business Finlandissa. Teemoihin, joista olen eri aikoina ollut tutkijana kiinnostunut, on kohdistunut erisuuntaisia intressejä työnantajia edustavilta organisaatioilta, työntekijöitä edustavilta organisaatioilta ja julkisilta viranomaisilta. Tällaisia teemoja ovat
esimerkiksi (henkilöstö)johtaminen, työn organisointi, työsuojelu ja -hyvinvointi, henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdol293

lisuudet työssä ja työtaistelut. Akateemisen maailman periaatteet ja käytännöt tai omaksi koettu akateeminen tutkimusyhteisö eivät ole tarjonneet suojakilpeä tällaisia teemoja akateemisen
maailman ulkopuolelta käsin tutkivalle.

Miten toimia itseään kunnioittavalla tavalla näiden kolmen tulen
välissä on keskeinen kysymys, jota kirjoituksessa käsittelen. Ongelma työelämän tutkijalle syntyy niistä erilaisista odotuksista,
joita mainituilla osapuolilla on tutkimusta ja sen tuloksia kohtaan. Työnantajia ja työntekijöitä edustavat järjestöt ovat edunvalvontaorganisaatioita. Tällä on oma tärkeä merkityksensä
siihen, millaisia asioita ne haluavat tutkittavan ja millaista tietoa
työelämän tutkimuksen tuottavan. Julkiset virastot taas ovat ensisijaisesti suunnittelukoneistoja, joiden pyöriville rattaille varsinkaan kriittinen tutkimus ei ole öljyä vaan pikemminkin hiekkaa.

Yritän valaista niitä henkilökohtaisia, moraalisia, poliittisia ja
taktisia pohdintoja, joita olen käynyt läpi tutkijanuran eri vaiheissa tähän problematiikkaan liittyen. Toimin tätä kirjoittaessani Työterveyslaitoksella, jossa joudun pitkälti samoja asioita
edelleen pohtimaan.

Tuleminen työelämän tutkijaksi
Minusta tuli työelämän tutkija pitkälti sattumuksen myötä. En
pysty erottamaan 1960- ja 1970-lukujen lapsuus- ja koululaisvuosiltani mitään erityistä tekijä, joka voisi selittää tutkijaidentiteettini muodostumista. Päätymiseen työelämän tutki294

jaksi vaikuttivat vasta opiskeluaikana tehdyt valinnat. Teknillisessä korkeakoulussa valitsin pääaineeksi työpsykologian ja
Helsingin yliopistossa sosiologian. Ensimmäinen valinnoista
perustui siihen, etten jaksanut riittävästi innostua mistään muustakaan Teknillisessä korkeakoulussa tuolloin tarjolla olleesta
pääaineesta. Jälkimmäisen valinnan takana oli edellistä aktiivisempi innostus. Voi kuulostaa lattealta, mutta oppikirjaklassikkona olleen Allardtin ja Littusen (1964) Sosiologian lukeminen
vei minut mukanaan matkalle, jolla olen vieläkin. Tämä tapahtui
vuosien 1980 ja 1981 vaiheessa.

Työelämän suhteiden tutkija minusta tuli diplomityön tekemisen myötä. Pääsin tutkimaan silloisen metalliteollisuuden työnantajaliiton toimeksiannosta liiton keräämiä yritys- ja toimialakohtaisia poissaolo- ja vaihtuvuustilastoja. Työnantajaliittoa
kiinnosti, miten erilaiset tekijät vaikuttavat sairauspoissaoloihin
ja työvoiman vaihtuvuuteen ja miten poissaoloja ja vaihtuvuutta voitaisiin vähentää. Kummastakin koitui yrityksille merkittäviä kustannuksia. Tilastoissa oli tietoja myös työtaistelujen
takia menetetystä työajasta. Työtaisteluja oli metalliteollisuudessa tuolloin paljon ja ne jakautuivat yrityksittäin ja toimialoittain hyvin epätasaisesti. Työtaisteluja ja varsinkaan niiden
syitä minun ei haluttu erityisesti penkovan, koska niiden taustallahan olivat ”tunnetusti” pääosin ”poliittiset” tai ”psykologiset syyt”.

Tämä väite oli kuitenkin syvästi ristiriidassa heränneen sosiologisen tietoisuuteni kanssa, joka oli saanut minut uskomaan,
että sosiaalisilla ilmiöillä on sosiaaliset syyt (esim. Durkheim
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1951). Päätin tutkia asiaa teoreettisemmin työtaisteluja käsittelevässä sosiologian pro gradu -tutkielmassa Helsingin yliopistolle. Sattumaa tai ei, päädyin tätä kautta mukaan laivatelakoiden työtaisteluja ja neuvottelusuhteita tutkivaan projektiin,
jota toteutti sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva
Työelämän suhteiden neuvottelukunta. Projekti antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa telakoiden eri ryhmien erilaisiin maailmoihin yritysvierailujen, kyselyjen, haastattelujen ja
havainnointien avulla. Telakoille pääsimme tutkijoina työnantaja- ja ammattiliittojen tekemän sopimuksen myötä. Kolmikantaisesti ohjattuna tutkimusyksikkönä meidän oli koko 1980luvun ajan helpompi päästä työpaikoille kuin monien akateemisten tutkijoiden.

Tästä piti kuitenkin maksaa hinta. Meidän piti olla puolueettomia (mitä ikinä se tarkoittikaan) emmekä saaneet hermostuttaa
kolmikantayhteistyön taustaorganisaatioita tulkinnoillamme.
Tässä harjaannuimmekin taitaviksi. Esimerkiksi kun telakoiden
työtaisteluja käsittelevän projektin tulokset julkaistiin vuonna
1985 useina tutkimusraportteina, kukin työmarkkinajärjestö ja
kukin erilaista poliittista suuntausta edustava tiedotusväline
tulkitsi tuloksia omalla ja oman lukijakuntansa ennakkoasenteita
vahvistavalla tavalla.

Emme tehneet Suurta Tiedettä. Emme toimineet niin, että olisimme tutkimuksen avulla luoneet lisää yhteisymmärrystä yhteiskuntaryhmien välille ja saaneet ihmisiä rikkomaan perinteisiä ennakkoluulojaan. Todennäköisesti vain voimistimme
kuplamaista ajattelua. Tästä huolimatta en jälkeenpäinkään tun296

ne asiasta syyllisyyttä enkä ole muodostanut tästä moraalista ongelmia. Miksen? No, kahdestakin syystä. Ensimmäinen on se, että tutkimusraporteissa oli paljon sellaista autenttista kuvausta ja
analyysia telakoiden senhetkisestä työstä ja sosiaalisista suhteista, jota ei ollut koskaan aiemmin tuotu tutkimusraporteissa julkiseksi. Itselleni, työelämän tutkijana, tämä oli paljon arvokkaampi tuotos kuin ne osin latteat ja tasapaksut johtopäätökset,
jotka kukin sidosryhmä oli valmis ostamaan. Toinen syy oli oppiminen tutkijana. Opin tekemään empiiristä tutkimusta ja ymmärtämään paremmin niitä erilaisia konteksteja ja kulttuureja,
joissa ihmiset työskentelivät.

Myöhemmän Työelämän suhteiden neuvottelukunnan tutkimusprojektin yhteydessä tein sosiologian väitöskirjan Helsingin
yliopistolle. Tässä onnistuin sivuuttamaan kolmen tulen ongelman helpommin. Kirjoitin tutkimuskohteista nimettöminä eikä
väitöskirjan aihe ollut yhtä tulenarka kuin lakkotutkimuksessa.
Myös ajat alkoivat muuttua. 1980-luvun lopulta alkaen työelämän tutkijoiden pelitila alkoi Suomessa kasvaa ja tutkijoille tuli
enemmän mahdollisuuksia saada rahoitusta projekteilleen. Työelämän tutkijoita alettiin ottaa mukaan myös työpaikkojen
kehittämisprojekteihin. Tähän buumiin hyppäsin itsekin.

Mitä väitöskirjan valmistumisen jälkeen?
Vuonna 1990 hyväksytyn väitöskirjan jälkeen jouduin pohtimaan tulevaisuuttani tutkijana. Olin saanut pysyvän viran uudesta uljaasta työministeriöstä työympäristöosaston erikoistutkijana. Varsinaista tutkimusta ei siinä tehtävässä kuitenkaan juu297

ri pystynyt tekemään. Kyse oli enemmänkin hallinnollisesta
asiantuntijatehtävästä, joka palveli ministeriön toimintaa työympäristö- ja työsuojelukysymyksissä. Pidin ovea raolla akateemisen maailman suuntaan toivoen, että pystyisin jotenkin yhdistämään ”aidon tutkijan” ja ministeriötutkijan roolit keskenään.

Väitöskirjaa tehdessä identifioiduin vahvasti työelämän ilmiöitä
tutkivaksi työnsosiologiksi, jollen suorastaan teollisuussosiologiksi. Ministeriöympäristö edusti pitkälle kehittynyttä teknokraattista suunnittelurationalismia omine hallinnollisine kieli- ja
käsitemaailmoineen. Kriittinen sosiologinen ajattelu ei tällaisessa toimintaympäristössä ollut suoranaisesti kiellettyä, muttei
siihen rohkaisevaakaan. Henkireikäni oli, että pystyin omalla
ajallani kirjoittamaan myös tieteellisiä tekstejä ja pitämään yllä
kontakteja akateemisessa maailmassa toimiviin työelämän tutkijoihin. Katu-uskottavuutta työelämän tutkijoiden yhteisön
jäsenenä edesauttoi väitöskirja, joka monelta työelämän tutkijana toimivalta ikätoveriltani siinä vaiheessa vielä puuttui.

Näin sainkin kehiteltyä itselleni mielenkiintoisen sivuprojektin,
johon onnistuin saamaan senhetkiseltä liberaalilta esiesimieheltäni vielä muodollisen luvankin. Pääsin Työsuojelurahaston ja
Suomen Akatemian yhdessä rahoittaman ”Työ, kulttuuri ja teknologia” -tutkimusprojektin jonkinlaiseksi hang around –jäseneksi. Kunnianhimoinen tavoitteemme oli tehdä suomalaisissa
konepajoissa jotain sellaista, jota kutsuimme ”kokeilevaksi kehittämistutkimukseksi”. Kokeileva kehittämistutkimus oli keitos
monenlaisista aineksista, joista yksi oli kehittävä työntutkimus
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(Alasoini ym. 1994). Tästä alun perin sivuprojektista tuli minulle
kolmeksi vuodeksi (1992–95) lopulta ehkä tärkein henkilökohtainen projekti siihenastisella tutkijanurallani. Sen aikana syntyi
ajatus siitä, että työelämää voi muuttaa paremmaksi vain työkäytäntöjä muuttamalla ja että työkäytäntöjä on mahdollista
muuttaa paremmiksi tavalla, jossa yhdistyvät työnantajan ja
työntekijän intressit. Kestävin tapa muuttaa työkäytäntöjä perustuu tutkittuun ”toiminnallistettuun” ja ”lokalisoituun” tietoon, jota on jollain lailla ”testattu” käytännössä.

Tästä kehkeytyi päähäni ajatus työelämän tutkimusavusteisesta
kehittämisestä jonkinlaisena, jopa yhteiskunnallisena liikkeenä,
jolla uudistettaisiin koko Suomen työelämä paremmaksi. Kuulostaa jälkeenpäin ajatellen naiivilta ja epärealistiselta. Niin tai
näin, pääsin kuitenkin kokeilemaan tämän toteuttamista käytännössä!

Työelämää ja maailmaa parantamassa
Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa oli käynnistetty hallitusten, työmarkkinajärjestöjen ja tutkijoiden yhteistyönä eri nimillä kulkevia työelämää kehittäviä ohjelmia jo 1960- ja 1970-luvuilta
lähtien. Suomessa välit työmarkkinajärjestöjen kesken samoin
kuin erityisesti työnantajajärjestöjen ja akateemisten työelämän
tutkijoiden kesken olivat pitkälle 1980-luvulle sen verran tulenarat, etteivät tällaiset ohjelmat olleet realistisia. Ilmapiiri alkoi
1980-luvun lopulla kuitenkin muuttua, kuten jo edellä kävi ilmi.
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Vuonna 1989 perustettu työministeriö pyrki alussa toimimaan
aktiivisena työelämän uudistajana. Vuonna 1991 työministerin
asettama työolokomitea esitti työelämän laatua edistävän kansallisen kehittämisohjelman käynnistämistä. Ehdotus kuitenkin
vesittyi. Syitä tähän oli ainakin kolme. Näistä ensimmäinen oli,
että taloustilanne heikkeni niin nopeasti, että poliitikkojen huomio siirtyi pois työelämän laadun kysymyksistä. Toiseksi, vuonna 1991 valtaan tullut keskustaoikeistolainen hallitus ei ollut asiasta lähtökohtaisestikaan kiinnostunut. Kolmantena syynä oli,
etteivät työmarkkinajärjestöt olleet edustettuina työolokomiteassa ja varsinkin yksityistä työnantajasektoria edustavia järjestöjä närästi ajatus tällaisesta virkamiesten ja tutkijoiden ideoimasta ohjelmasta.

Kansa äänesti sosiaalidemokraatit suureen vaalivoittoon vuonna
1995, ja Lipposen hallitus otti viimein onnistuneen lobbauksen
tuloksena kansallisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämisen osaksi hallitusohjelmaansa. Pääsin valmistelemaan ohjelmaa ja lopulta myös sen projektipäälliköksi. Tämä pesti kesti
loppujen lopuksi 15 vuotta, kun ohjelmaa jatkettiin vielä myöhemmin kahteen eri otteeseen. Näistä ajoista ja kaikesta tuolloin
tapahtuneesta olisi paljonkin kerrottavaa, mutta yritän tässä
keskittyä kirjoituksen pääteemaan.

Tehtävänanto oli kirkas kuin aurinko: piti valmistella kaikille
työmarkkinakeskusjärjestöille, sosiaali- ja terveysministeriölle ja
työministeriölle kelpaava ehdotus tällaiseksi ohjelmaksi. Kokoustettiin, juotiin kahvia ja syötiin pullaa. Välillä annettu tehtävä vaikutti jo liki mahdottomalta, mutta jotenkin se lopulta
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onnistui. Jälkeenpäin olen ajatellut, että vuosikymmenen takaiset kokemukset laivatelakoiden lakkoprojektista olivat auttaneet
ymmärtämään, kuinka selvitä tällaisista tilanteista. Tiukimmat
vaatimukset tulivat jälleen yksityistä työnantajasektoria edustavilta järjestöiltä. Näiden vaatimusten huomioimisen myötä ohjelmasta tuli hyvin yrityslähtöinen. Tutkimus ei saanut ohjelmassa yhtä vahvaa asemaa, kuin moni valmisteluryhmässä olisi
halunnut. Kaikki mukana olleet työmarkkinakeskusjärjestöt
halusivat ainakin alussa vaikuttaa siihen, millaisia projekteja rahoitetaan. Näin myös alettiin menetellä.

Ensimmäisen työelämän kehittämisohjelman valmistelun yhteydessä tehdyt ratkaisut viitoittivat pitkälti tapaa, jolle myös seuraavat ohjelmat aina vuoteen 2010 asti rakentuivat. Vuosien kuluessa ohjelmiin pystyttiin kuitenkin liittämään myös enemmän
tutkimuksellisia ja kokeilevia elementtejä. Yhteistyö kaikkien
työmarkkinajärjestöjen kanssa alkoi myös ajan myötä sujua yhä
paremmin. Ohjelmat olivat luonteeltaan reformistisia, eivät
mitenkään radikaaleja tai vallankumouksellisia. Kaikesta työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osallistumisen edistämisen retoriikasta huolimatta ohjelmiin sisältyi myös kovempaan ja tavanomaisempaan kilpailukykyretoriikkaan perustuva
kääntöpuolensa. Kansallisen kilpailukyvyn ja kansallisen innovaatiojärjestelmän vahvistaminen olivat avainkäsitteitä, joilla
ohjelmien jatkuvuus pystyttiin parhaiten perustelemaan poliittisten päättäjien ja valtiovarainministeriön virkamiesten
suuntaan jokavuotisissa budjettikamppailuissa.
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Työelämän kehittämisohjelmista (TYKE 1996–99, TYKE II 2000–
03 ja Tykes 2004–10) tuli minulle vuosiksi elämää suurempi projekti, jonka puolesta olin valmis tekemään työtä enemmän kuin
perusvirkamieheltä odotettiin. Sain kasatuksi ympärilleni myös
kaaderimaisesti toimivan projektitiimin. En päässyt ohjelman
projektipäällikkönä tekemään varsinaista tutkimusta, mutta tämä positio antoi mahdollisuuden ja hyvän näköalapaikan kirjoittaa erilaisista työelämän tutkimusavusteiseen kehittämiseen
liittyvistä teemoista. Itse tekeminen toimi koko ajan tärkeänä
innostuksen lähteenä. Sen sijaan usko siihen, että työelämän
tutkimusavusteisesta kehittämisestä voisi tulla ohjelmien myötä
Suomen työelämää kokonaisvaltaisesti uudistava yhteiskunnallinen liike, alkoi tuntua vuosi vuodelta yhä epärealistisemmalta.
Lopullisesti hautasin ajatuksen, kun vuonna 2008 ohjelmasta
vastannut tiimimme siirrettiin työministeriöstä Tekesiin.

Työelämän tutkijana vieraalla maaperällä
Oman uskoni rapistumisen syitä pitää perustella vähän tarkemmin. Työelämän kehittämisohjelmien piirissä maailmanlaajuisestikin tunnettu norjalainen professori Bjørn Gustavsen oli
1990-luvulla kirjoittanut siitä, kuinka ohjelmien yhtenä tehtävänä on käydä diskursiivista taistelua työelämän kehittämisen
kysymysten nostamiseksi yhteiskuntapolitiikan ytimeen. Tähän
kuuluu myös taistelu siitä, millaisin kriteerein ohjelmien tuloksia
ja vaikutuksia tulisi arvioida (Gustavsen ym. 1996). Tällaisessa
taistelussa halusin Suomenkin ohjelmien olevan mukana.
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Jonkinlainen voitonaskel taistelussa saatiin, kun innovaatiopolitiikan aluetta ryhdyttiin Suomessa laventamaan. Uuden työ- ja
elinkeinoministeriön koordinoimana Suomessa lanseerattiin
vuonna 2008 ”laaja-alaisen innovaatiopolitiikan” strategia. Sen
mukaan ei-teknologisille innovaatioille tulisi jatkossa antaa yhtä
suuri painoarvo kuin teknologisille. Strategia sinänsä liikkui aika
yleisellä tasolla, mutta sitä saattoi lukea siten, että myös työelämäinnovaatioiden edistäminen, josta työelämän kehittämisohjelmissa oli puhuttu jo 1990-luvulta lähtien, tunnustettiin siinä
osaksi innovaatiopolitiikan valtavirtaa. Uusi hallitus antoi tällaisten innovaatioiden edistämisen Tekesin tehtäväksi ja ohjelmamme projektitiimeineen siirrettiin Tekesiin.

Koko prosessi tulos oli jälkikäteen ajatellen kaksiteräinen miekka. Sitä pystyy tulkitsemaan yhtäältä siten, että diskursiivinen
taistelu oli viimein voitettu. Työelämäinnovaatioiden edistäminen oli liitetty osaksi innovaatiopolitiikan ydintä. Samalla työelämäinnovaatioiden edistäminen oli onnistuneesti muuttunut
pysyväksi osaksi ison hyvässä maineessa olevan julkisen organisaation toimintaa. Asialla oli myös toinen puoli, joka alkoi
näkyä selvemmin vasta ajan myötä. Työelämän kehittäminen itseisarvoisena tavoitteena ei saanut jalansijaa uuden kotipesän
strategioissa. Työelämäinnovaatioiden edistäminen pikemminkin integroitiin yhdeksi välineelliseksi elementiksi palvelemaan
yritysten kasvuun (ja erityisesti niiden viennin kasvuun) tähtäävän liiketoiminnan kehittämistä. Työelämän laadun, henkilöstön osallistumisen tai johdon ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, jotka olin koko ajan nähnyt olennaisina
elementteinä työelämän kehittämisessä, eivät olleet enää uuden
303

teknokraattisemman ja välineellisemmän työelämäinnovaatioita
edistävän strategian ytimessä.

Johtamieni työelämäohjelmien päätyttyä jouduin 2010-luvulla
pohtimaan taas uudelleen tulevaisuuttani työelämän tutkijana.
Aiempi pitkäaikainen visio oli – näkökulmasta riippuen – joko
saavutettu tai sirpaleina. Koin itseni edelleen vahvasti nimenomaan työelämän tutkijaksi ja kehittäjäksi, en uuden muodollisen positioni mukaisesti yritysten innovaatio- tai liiketoiminnan edistäjäksi.

Samalla lailla kuin aiemminkin, ryhdyin hakemaan identiteettiongelmaani ratkaisua sivuprojekteista. Näistä ensimmäinen oli
päätös ruveta tekemään toista väitöskirjaa kokemuksista, joita
olin hankkinut työelämän kehittämisohjelmista. En kuitenkaan
halunnut pitää sivuprojektini kanssa minkäänlaista kiirettä. Tärkeintä oli saada aikaan jokin pitkäaikainen hanke, johon pystyi
suuntaamaan ajatuksia ja joka auttoi pitämään yllä identiteettiä
työelämän tutkijasta. Väitöskirjasta Aalto-yliopiston perustieteiden laitokselle tuli lopulta runsaan kolmen vuoden mittainen
projekti.

Takaisin juurille
Kehittelin myös toisen sivuprojektin, joka oli lähempänä silloisen työnantajani intressejä. Ryhdyin määrätietoisesti seuraamaan tutkimusta ja muuta keskustelua digitalisaatiosta ja sen
merkityksestä työssä ja työelämässä. Tähän Tekesissä olikin hyvät mahdollisuudet. Digitalisaatio oli yksi avainalueista, joka
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muutti yritysten liiketoimintojen pelikenttää ja jolla oli merkittäviä vaikutuksia työhön. Jälkimmäinen sivuprojekti merkitsi
osittaista paluuta aiemman väitöskirjani aihepiiriin, jossa olin
tutkinut teollisuusyritysten uudenlaisia työvoiman käyttötapoja
kolmella toimialalla senaikaisen joustavan teollisuusautomaation käyttöönoton myötä.

Yksi erityinen syy, miksi juuri digitalisaatio ja työ alkoi kiinnostaa minua tutkimuksellisesti, oli se, että aiheesta käytävään
keskusteluun sisältyi mielestäni uskomaton määrä hypeä. Vanha
työnsosiologi nosti minussa päätään. Julkisuus oli täynnä hurjia
väitteitä, niin utooppisia kuin erityisesti dystooppisia, siitä,
kuinka radikaalisti työ muuttuu tekoälyn, robottien, digitaalisten alustojen ja muiden digitaalitekniikan kehitykseen perustuvien välineiden ja palvelujen myötä jo lähivuosina. Ryhdyin
miettimään, millainen voisi olla työnsosiologinen anti tähän
”kaikki muuttuu” -keskusteluun. Näin löysin itselleni uuden innoituksen antajan työelämän tutkijana. Uuteen asiaan syttynyt
innostus johti lopulta siihen, että hakeuduin Tekesistä (joka oli jo
ehtinyt muuttua Business Finlandiksi) Työterveyslaitokseen, jossa uskon voivani paremmin toteuttaa uutta missiotani.
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Trapetsitaiteilua rajoilla
Karin Filander ja Lea Henriksson

Aluksi
Istumme kahvilassa nokakkain tämän kirjan teeman ääressä ja
puhe menee työuramme ydinepisodeihin. Ydinepisodille tai epifanille (kirkastus) on ominaista odotustiheys sekä näkökulman
ja odotushorisontin murros (Denzin 1989, 93). Se on uratarinan
tihentymä ja kiinnekohta, jonka jälkikäteen arvioimme merkittäväksi. Tällaisia ydinepisodeja tunnistamalla ja tutkimalla haluamme tavoittaa jotain merkityksellistä akateemisen työn moraalista sekä sosiaalisista suhteista ja toimintatavoista tuntemuksineen.

Kertomus eletystä elämästä kerrotaan aina lopusta alkuun eli
ymmärrämme menneisyyttämme ja elettyä elämää nykyisyydestä käsin. Kertomusta rakentaessamme muodostamme eletystä ja koetusta elämäkertomuksen juonta, joka ohjaa sitä tapaa,
jolla erilaiset työelämän vaiheet, sattumukset ja merkitykset tulkitaan.

Muistelemme akateemista työtä työuriemme loppumetreiltä käsin. Vaikka yhdessä tekemisen kokemukset ja merkitykset ovat
kohdallamme olleet erilaisia, meillä on myös paljon yhteistä.
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Karin on tyypitellyt itseään hieman karrikoiden enemmän yksinpuurtajaksi, vaikka on lähes koko tutkijauransa ajan toiminut tieteidenvälisissä tutkimusryhmissä ja hankkeissa, joita on joko itse
luonut, niihin hakeutunut tai tullut erikseen niihin kutsutuksi.
Lea puolestaan tunnistaa itsensä verkostojen ja ryhmien rakentajana ja ylläpitäjänä, vaikka tutkijan työ on myös yksin puurtamista.

Toimintaamme yliopiston tutkijoina ja opettajina yhdistää kiinnostus hyvinvointivaltion arvoihin ja ammatteihin sekä vetovoima erilaisten rajojen ylityksiin. Jaamme vakaumuksen akateemisen työn arvosta ja arvokkuudesta. Akateemisen työn ydinepisodeja muistelemalla voimme yhä tavoittaa jotain merkityksellistä, joka nostaa konkreettisesti eteemme aikaisemmin sanottua tai koettua: näkymiä, ääniä, tunteita ja tuntemuksia.

Akateemisen maailman voimapiiri
Työuran varrella olemme tunnistaneet akateemisen maailman
erilaisia keskuksia ja sydänmaita. Olemme törmänneet määrittelyihin siitä, millaiset henkilöt ominaisuuksineen ja intresseineen kulloinkin ovat täyttäneet ihannetoimijuuden mitat ja
kuuluneet niin sanottuun etsittyyn kohderyhmään. Tämän kiristävän voimapiirin voimme tuntea nahoissamme vieläkin. Tästä
syystä erilaiset rajat ja marginaalit ovat vetäneet meitä puoleensa, koska niissä voi rakentaa uudenlaisia yhteyksiä, jotka synnyttävät valtaistavaa rajaenergiaa. Näiden kokemusten henki ja
muisto elävöittävät yhä.
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Rajaenergiaksi nimitämme sitä voimapiiriä, joka on pitänyt tutkijuutemme hengissä ja auttanut löytämään sekä omaa tyyliä ja
toimijuutta että merkityksellisiä kumppanuuksia. Se on vetovoimaa, joka houkuttelee – jopa pakottaa – ottamaan selvää ja
tutkimaan maastoja, joissa ei vielä ole vakiintuneita kulkureittejä. Tämän energian voimalla olemme etsineet ja vaalineet
sitä, mikä tieteen keskuksissa saattaa helposti kadota näköpiiristä. Olemme kamppailleet siitä, että säilytämme tutkijoina ja
ihmisinä itsemme itsellämme. Olemme tutkimuksen avulla etsineet syvenevää ymmärrystä kiinnostuksemme kohteista päämääränämme horisontissa välkkyvä ja aina pakeneva yhteiskunnallinen ja kulttuurinen hyvä ja tasa-arvo. Tällainen asemoituminen on usein tarkoittanut asettumista heikompien puolelle,
mikä on samalla saattanut uhmata - tosin hieman karnevalisoivalla asenteella - erilaisia valtakeskuksia. Joskus olemme onnistuneet huonommin, joskus paremmin. Tämä energialataus ja
toiminta sen hengessä on parasta antia, millä työuran loppuvaiheessa ja kolmannen iän kukoistuskautta eläessä on oikeasti
merkitystä ja jälkikäyttöä.

Tiedämme kokemuksesta, että rajaenergia synnyttää ja venyttää
tilaa ihmislähtöiselle toimijuudelle ja akateemisen työn ymmärrykselle. Olemme halunneet luoda ja ylläpitää toivoa siitä, että
yliopistoissakin on mahdollista voimaannuttaa itsensä yhteisöllisesti. Väitämme, että rajojen koettelijat, ylittäjät ja rajoilla kulkijat voivat omalla rohkeudellaan, uteliasuudellaan ja näkemyksellisyydellään vaikuttaa siihen, miten tutkimuksen ja opetuksen keskuksia kulloinkin määritellään ja miten siellä toimitaan. Tällainen yhteisöllisyys, joka on merkinnyt yhteisten
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arvojen puolesta toimimista ja toisista huolehtimista, on toiminut yhtenä keinona suojautua ja puolustautua yleiseltä hämmennykseltä ja epämääräisyydeltä (Sennett 2002, 150).

Rajaenergian avulla on mahdollista generoida vaihtoehtoisia näköaloja akateemiseen työhön, yhteiskunnassa toimimiseen ja ihmisenä olemiseen. Meille on tärkeää, että tieteen ja tutkimuksen
rajatiloista käsin olemme voineet tehdä yhdessä muiden kanssa
juuri niitä innostavia asioita, jotka ovat aikanaan tuoneet meidät
yliopistoon ja joita pidämme ihmisen ja yhteiskunnan kannalta
tärkeinä.

Koska rajojen haastajina ja ylittäjinä tietynlainen toiseus on
väistämättä määrittänyt meitä suhteessa tieteen keskuksiin ja
niissä liikkuviin, rajaenergia sisältää enemmän tai vähemmän
näkyvää vastarintaa ja kyseenalaistamista. Sen keskeisenä arvona on luoda sellaista vapauden ja vastuun tilaa, josta käsin voi
pitää kiinni ja syventyä siihen, mihin on sitoutunut. Rajanylittäjille tuttuja tilanteita ovat erilaiset konteksteista pois tippumiset ja omille teille lähtemiset. Näissä tilanteissa rajaenergian
mahti konkretisoituu. Selviäminen ja sinnikäs ylösnousu ovat
edellyttäneet luottamusta rajaenergiaan, jota tällaiset tilanteet
tuottavat ja ruokkivat. Rajoilla kulkijan on tilanteen niin vaatiessa pystyttävä vetämään itse itsensä ylös työelämän katkospaikoissa, joita rajoilla kulkijat eivät voi väistää.

Akateemisessa työssä rajojen määrittelyn kautta tuotetaan kulttuurisia käytäntöjä ja tieteellistä tietoa kiistelemällä käsitteistä,
metodeista ja tulkinnan tavoista (ks. Lamont & Molnár 2002) se310

kä siitä, mikä on tiedettä ja epätiedettä (Gieryn 1983). Akateemisen työmme punaisena lankana on ammattien, tieteenalojen ja
koulukuntien rajojen koettelu ja venyttäminen. Olemme tutkineet ammattien murtumista, lohkoutumista sekä hajautumista
arvoyhteisöinä, jotka samalla ovat menettämässä kosketuksensa ammattityön moraalisiin lähtökohtiin. Erilaisin rajanylityksin
olemme etsineet työelämän muutosten pintakuohujen alta kulttuurisia syvärakenteita, jotka vaikuttavat sekä käytettävään kieleen, politiikkalinjauksiin että työntekijöiden ja ammattilaisten
identiteettiin ja itseymmärrykseen.

Erityisesti olemme kuumenneet managerialistisen yliopistoreformin mukanaan tuomasta moraalikadosta ja moraalisesta
prostituutiosta, joka on rapauttanut yliopistotutkijoiden työn
autonomiaa ja työn kunniallisuutta. Richard Sennettin (2002, 52)
sanoin olemme ihmetelleet sitä, onko mitään rajaa sille, miten
paljon akateemisen pätkätyöläisen täytyy taipua ja mukautua.

Poikkitieteelliset kohtaamiset ja itse rakentamamme yhteistyöverkostot ja työryhmät ovat haastaneet yhä uudenlaisten rajojen
tutkimiseen ja koetteluun. Keskuksista käsin tällaista rajoja
ylittävää toimintaa on perinteisesti luonnehdittu termein: puoskari, luopio, epäkelpo. Tunnemme ne nahoissamme. Luokittelut
ovat yhä vakiintuneita käytäntöjä sekä ammattien että tieteen
kentillä keskuksen ja marginaalien, puhtaan ja likaisen (Douglas
2000) tai pyhän ja saastaisen (Durkheim 1965) erottelemiseksi.
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Toimintaa ohjaavat moraaliset kiintopisteet
Outi Raehalme (2004, 88) on kiteyttänyt platonilaisessa hengessä
opettajan työn hyveet. Työssä hyvyys näyttäytyy eettisyytenä,
kauneus luovuutena ja totuus aitouden ja rehellisyyden nimissä
viisautena. Näissä kaikissa autonomialla on suuri merkitys.
Avainasia, joka liittyy omaan toimintaamme opettajina ja tutkijoina, on kysymys siitä, mistä kulloisessakin työelämäkerran
kontekstissa ja tilanteessa ovat löytyneet toimintamme moraaliset kiintopisteet. Mikä on saanut meidät pysymään kurssissa?
Millaiset arvolähtökohdat ja moraaliset periaatteet hyvästä ja
pahasta ovat ohjanneet etsintäämme?

Meitä yhdistää se, että olemme lähteneet ammattityöstä muuttamaan ja kehittämään suhdettamme ammattilaisuuteen oman
toimintakentän tuntijoina ja tutkijoina. Tästä syystä olemme
tieteen kentillä usein tulleet määritellyiksi tavalla tai toisella
puhtaan tieteen tai lokeroituneen oppialan ideaaleja romuttaviksi epäkelvoiksi puoskareiksi. Kiintopisteenämme ja ihanteenamme on ollut tutkijatoimijuus, jonka avulla on mahdollista
tarkastella ammattityön yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ehtoja
tutkimuksellisesti omia kokemuksiamme unohtamatta. Tämä
ammattisidos on merkinnyt kaksoissuhteen rakentamista ja ylläpitoa toisaalta suhteessa ammattien maailmaan ja toisaalta akateemiseen yhteisöön. Kulttuurintutkija Gregory Bateson (1972)
on kuvannut tällaista tilannetta sosiaalisen kommunikaation
kaksoissidokseksi, jossa työntekijältä edellytetään samanaikaisesti hyvin ristiriitaisia asioita. Tee niin, se on väärin, tee päin312

vastoin, niin sekin on jollain toisella kriteerillä väärin (Onnismaa
2007, 103). Tämä kaksoissidos on kohdallamme tullut näkyviin
erityisesti yliopiston virantäytöissä. Ammattisidokset, tieteidenvälisyys ja monitieteisyys eivät ole olleet mikään meriitti, vaikka
tutkimuksen kohteen syvällisen ymmärtämisen kannalta näin
voisi olettaa.

Ennakko-odotuksista ja juhlapuheista poiketen kaksoissidos on
ollut yllättävän voimakas rajojen näkyväksi tekijä. Se on määritellyt itseyttämme ja positioitamme. Meitä on toistuvasti määritelty ammatillisen kotimme perusteella, vaikka olemme nuo
”kodit” ammattilaisina taaksemme jättäneet ja toimineet useita
vuosikymmeniä akateemisina tutkijoina. Esimerkiksi luopion
leiman Lea sai sairaanhoitajayhteisöltä siitä syystä, koska tutki
sairaanhoitajien ammatillistumista oman ammattinsa jättäneenä
ja siten ulkopuolisena sosiaalitieteilijänä. Vastaavalla tavalla
määritellen Lea esiteltiin vielä lisensiaatintyönsä tarkastustilaisuudessa sairaanhoitajana eikä oppialan uutena tulokkaana. Silloisen opistokoulutuksen ja yliopiston raja oli jyrkkä. Sanonta
”kerran sairaanhoitaja, aina sairaanhoitaja” piti paikkansa. Yllättävää kyllä, yhteistä niin sairaanhoito-opistolle kuin yliopistolle näytti olevan ideaali siitä, että opinnot tuli kylvää niin sanotusti puhtaaseen maaperään huomioimatta aikaisempia opintoja
tai työkokemusta. Tässä suhteessa ei valitettavasti voi paljon
hurrata, vaikka Tampereen yliopistolla onkin historiallinen
maine erilaisten rajojen tasoittajana. Vaikka vahva ammatillisuuden leima ja tiedonintressi ovat määritelleet Lean toimijuutta,
toisaalla on vaaninut tutkijan karikatyyri. Lea muistaa opintojensa loppuvaiheessa pähkäilleensä opiskelukaverilleen sitä, et313

tei hänestä vain tulisi elämälle vierasta ja ihmistä karsastavaa
tutkijaa.

Yhteiskunnalliset kysymykset eivät asetu vain yhden tieteenalan
lokeroon tai yhden sektorin alle. Sosiaali- ja terveystieteiden jännitteinen suhde on ollut tärkeässä roolissa Lean työhistoriassa.
Sidos terveystieteisiin on ilmentänyt valtaa tai vallan anastamisen uhkaa sosiaalipolitiikan kontekstissa, toisaalta yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa on vähätelty terveystieteissä. Laadullisen terveystutkimuksen verkoston synnyttäminen ja pyörittäminen yhdessä osaavien ja innostavien kollegoiden kanssa onnistui kuitenkin madaltamaan tätä rajaa ja luomaan yhteisöllisyyttä yli sektorirajojen. Vaikka sosiaali- ja terveysmaailmojen
hierarkiat ja valtakamppailu on ollut elettyä ja koettua arkea,
Lean tutkimusintressi on asettunut niiden välimaastoon. Hänen
kiintopisteenään on ollut hoivatyön yhteiskunnallisten ehtojen
ymmärtäminen sekä oikeudenmukaisemman hyvinvointivaltion puolustaminen.

Jatko-opiskeluvuodet naistutkimuksen pioneerivaiheessa harjaannuttivat Lean monitieteisiin verkostoihin. Kansainvälinen
yhteistyö avasi ovia laveampaan tutkimus- ja keskustelukulttuuriin sekä tutkijaidentiteetin vahvistamiseen. Suomen Akatemia mahdollisti oman tutkimusryhmän perustamisen ja syventymisen jatko-opiskelijoiden ohjaukseen. Arvostettu tutkimusrahoitus ja valmistuneet väitöskirjat kyllä kelpasivat yliopistolle. Tutkijuudessani asuvat siten ne kaikki ihmiset – opettajat,
kollegat ja opiskelijat - jotka ovat minua koulineet ja sytyttäneet,
Lea muistelee. Työuran loppusijoituspaikkana Lealla oli sek314

toritutkimuslaitos, mikä merkitsi sektoritutkimuksen ja akateemisen tutkimuksen välisen rajan koettelua käytännössä. Tämä
työuran ensimmäinen toistaiseksi solmittu työsuhde – sairaanhoitajan viran lisäksi - osoittautui kuitenkin lyhytaikaiseksi. Ytneuvottelut olivat rajojen raja ja ”yhtäkkinen käännekohta ja
pysäyttävä hetki” (Sennett 2002, 143), joka jättää sanattomaksi.

Karin on kulkenut aikuiskasvatuksen ja työelämän tutkimuksen
rajoilla ja rajatiloissa. Hänen tutkimusryhmilleen ja kehittämiskollektiiveilleen on myös löytynyt Suomen Akatemian rahoitusohjelmia, joiden sisällä on haettu tieteidenvälisellä tavalla uudenlaista suhdetta teorian ja käytännön vuorovaikutukseen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistyön kentillä. Lähestymistavoille on ollut ominaista tieteidenvälinen hajanaisuus, joka ei ole
määrittänyt oman yksityisen etsinnän suuntaa ja olemusta tai
omaa minuutta. Karin on etsinyt vastausta ja ulospääsyä kysymykseen, kuka saattaisin haluta olla ja millaiseksi ehkä haluaisin kasvaa ja kehittyä. Näissä löyhäsidoksisissa verkostoissa
on ollut mahdollista harrastaa raja- ja siirtymätilojen olemuksen
pohdintaa, joka on liittynyt julkisen sektorin ammattityöhön ja
kehittämistyöhön, jonka etiikkaa ja moraalista oikeutusta Karin
on omissa töissään etsinyt ja kyseenalaistanut.

Karin muistaa myös työuransa alkuvaiheista päiväkirjaansa kirjaamansa ajatuksen, joka muistuttaa Lean toteamuksia: Minusta
ei takuulla koskaan tule tuollaista yliopiston käenpoikaa, jonka
ainoa motiivi työssään on suunnitella, organisoida ja hallinnoida
maksullista kurssitoimintaa ilman sisällöllistä suhdetta yliopistollisen täydennyskoulutustyön kohteeseen. Tampereen yliopis315

ton täydennyskoulutuskeskus eli TYT -vainaa toimi tuolloin
pääosin yliopiston maksupalveluyksikkönä. Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset koettiin maksupalvelun saastuttamaksi ja tutkimukselle vieraiksi yksiköiksi, jotka edustivat silloiselle oikealle yliopistolle lähinnä rahankeruuta ja käytäntöorientaatiota.

Tutkimuksellinen sinnikkyys johti Karinin tekemään ensin
omaan työhönsä liittyvää kehittämistyötä teorian ja käytännön
vuorovaikutuksesta, mikä pohjusti hänet tutkijauralle. Tutkimuksellinen koti ja tutkijuus löytyivät Työelämän tutkimuskeskuksesta, joka uutena tieteidenvälisenä yksikkönä edusti yliopiston tositutkijoiden näkökulmasta enemmän käytännön saastuttamaa yksikköä kuin tiedeyhteisöä. Työelämän tutkimuskeskus näytti kuitenkin tuottavan ennätysmäärän väitöskirjoja, mikä osoitti, että yksikössä toimivilla oli mahdollisuus ja tahto kehittää itselleen hankerahoituksen ohella sitkeästi toimien myös
tieteidenvälisen tutkijaidentiteetin perustaa. Tämä mahdollisti
joillekin hakeutumisen yliopiston tositutkijoiksi. Karinin työuralla näillä eväillä ja energioilla ponnistaen oli mahdollista siirtyä Kuopion yliopistoon sosiaalipedagogiikan käynnistämiseen
sosiaalityön kyljessä. Perustat tämän uuden tutkimusalan aloitukseen innostivat ja veivät mukanaan, mutta paluu Tampereelle
houkutti. Karin löysi pysyvän loppusijoituspaikkansa lopulta
kasvatustieteistä, jonka arvostus tositutkijoiden näkökulmasta ei
ole korkea.

Olemme innoittaneet toisiamme toimimaan kokeilevan spontaanisti. Viimeisten uravaiheiden kestämiseksi synnytettiin yh316

teistyössä rajoja ylittävä Työelämän tutkimuspäivien työryhmä,
joka toimi akateemisen arjen paineita helpottavana varaventtiilinä, kiinnekohtana ja kohtaamispaikkana (Filander 2016, 1517). Yliopiston viihtyisästä, henkilökunnan entisestä kahviosta
Kahverista muodostui kymmenen vuoden aikana energisoiva
voimapiiri ja keidas, jossa istuimme kasvokkain harrastaen ”joutilaiden istuskelua”. Max Weberin (2009, 36) aikalaisille – yliopiston nuorille miehille - vastaavanlainen luova tila syntyi leposohvalla sikaria tuprutellessa. Ryhmän oivallukset ja välähdykset eivät kuitenkaan olisi olleet mahdollisia, elleivät niitä olisi
edeltäneet kirjoituspöydän ääressä pohtiminen ja intohimoinen
kysymysten asettaminen, kuten Weberinkin aikaan.

Työryhmän intensiivisistä ja karnevalistisista keskusteluista löysimme yhdessä ryhmän osallistujien kanssa innostavan siirtymätilan, jossa käsiteltiin myös rajojen ylittämiseen liittyvää häpeää
ja likaisuutta. Keskustelun myllerryksessä häpeän määritykset
purettiin metaforisella ja leikittelevällä kielellä uuteen muottiin.
Ryhmän tutkimuspuheenvuorot sisälsivät vastapuhetta ja kielellisiä vastaiskuja, jotka edelleen toimivat elämämme voimavarana ja balsamina tuoden lohtua, iloa ja toivoa. Tämä kokemus
kantoi ja kannusti meitä vielä myös tähän muisteluun, joka olisi
aivan hyvin voinut jäädä tekemättä. Lähdimme kuitenkin taas
yhdessä hakemaan akateemisen työelämänkertamme käänteistä
vaihtoehtoja vaihtoehdottomuuteen (Henriksson & Filander
2016, 7), mistä oivalluksesta näyttää tulleen elämämme ja työuramme tärkeä kiintopiste. Myös käytäntöteorian kehittäjät
Keijo Räsänen ja Marja-Liisa Trux (2012, 34) ovat korostaneet,
että toimijat ja ammattilaiset tarvitsevat uusia tulkintakehyksiä,
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kuten sanoja, ajatelmia, tulkintoja ja tarinoita, joilla oman työnteon ja sen edellytykset voi ymmärtää uusin tavoin. Työtä voi
tarkastella lintuperspektiivistä ja löytää näin toimien omat oikopolkunsa ja reittinsä - kuljeskellen, kiertäen, oleskellen asiattomasti ja hyppien aitojen yli - ja näin luoden tuntumaa työn teon
vaihtoehtoihin ja vapauden mahdollisuuksiin. (Räsänen & Trux
2012, 70, 102.)

Lopuksi
Molemmilla meillä kirjoittajilla tutkijuus on ollut se majakka,
joka on ohjannut etsintäämme. Vaikka olemme tahoillamme etsineet erilaisia ammatillisen työn ja tutkijuuden yhdistämisen
malleja, yhteistä meillä on kiinnostus rajoihin ja niiden tutkimiseen.

Lea on rakentanut toimijuuttaan eri toimintakenttien rajoilla johtotähtenään yhdessä tekeminen ja yhdessä keksiminen. Tämä on
ollut toimiva tavoite ja keino siirtyä minästä meisyyteen (Räsänen & Korpiaho 2011, 23). Karin on omien sanojensa mukaan
yksinpuurtaja, vaikka puurtaminen on kuitenkin tapahtunut lähinnä erilaisissa tutkimusryhmissä ja kollektiiveissa, joita hän on
joko itse rakentanut tai joihin hän on siirtynyt pidemmiksi ajoiksi
yliopistotyön eri vaiheissa. Kriittisissä kohdissa olemme joutuneet huomaamaan, että kevytrakenteiset kollektiivit eivät aina
kanna.

Rajoilla kulkijan ja rajojen koettelijan on harjaannuttava selviytymään katkoksista ja putoamisista, jotka kuuluvat rajoilla kulki318

joiden ja projektitutkijoiden normaaliin elämänmuotoon. Epävarmat urasuhdanteet ja silpputyöläisen trapetsitaiteilu ovat liiankin tuttuja molemmille. Kuten antropologi, tutkijatohtori Johanna Ylipulli on todennut, akateemisella työuralla menestyvät
ne, joilla on lahjakkuutta ja loputon kyky hakata päätään seinään
(ks. Sintonen 2019, 15). Lahjakkuutemme arvioikoon muut,
mutta sitkeyttä hakata päätään seinään meillä on riittänyt.

Akateemisen työn eri konteksteissa olemme olleet luomassa
monitieteisiä tiloja ja kohtaamisia, joiden avulla rajoja on koeteltu ja venytetty. Olemme ymmärtäneet, mihin rajat on piirretty
ja millaiset vallan, hierarkian ja epäoikeudenmukaisuuden muodot tämä tutkiva ote on tuonut näkyviin. Olemme etsineet tutkimuksellisia työkaluja, joiden avulla on voinut ymmärtää ja vaikuttaa niihin ammatillisiin kenttiin, joista olemme akateemiseen
työhön siirtyneet työuramme alkuvaiheessa. Olemme haastaneet
keskusten valtaa ja hierarkian linnakkeita, jotka ovat osoittaneet
meille myös kaapin paikan, kun venytyksemme on edennyt liian
pitkälle.
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Akateeminen mielensä pahoittaja
Arto Jauhiainen

Johdanto
Olen 60-vuotias professori. Akateeminen urani on vääjäämättömästi kiertynyt loppusuoralle, kalkkiviiva siintää ja maitohapot tuntuvat kintereissä. Kangistumisen merkkejä on havaittavissa. Tässä esseessä tarkoituksenani on kuvata kokemuksiani ja
ajatuksiani akateemisesta työstä, erityisesti opetustyöstä yliopistossa, jossa olen opiskellut, opettanut, tutkinut, hallinnoinut,
suunnitellut, kehittänyt, riemuinnut ja surrut sekä solminut ystävyys- ja muita ihmissuhteita osapuilleen 40 vuoden ajan. Aviopuolisonkin tapaaminen tapahtui akatemian suojissa, opiskeluaikoina. Juttu perustuu vanhenevan yliopistotyöläisen henkilökohtaisiin tuntemuksiin, muistoihin havaintoihin ja näkemyksiin, joista en ole aikaisemmin kirjoittanut. Mieli on tehnyt, mutta
en ole tohtinut. En ole erikseen lukenut tätä tekstiä varten ensimmäistäkään uutta artikkelia tai kirjaa. Joten henkilökohtaisuuksilla ja subjektiivisilla argumenteilla mennään.

Opiskeluaika yliopistossa merkitsee väkevää sosiaalistumisen
aikaa. Opiskelijat kiinnittyivät paitsi yliopistoon, myös omaan
tieteenalaansa, monet myös ammattiin ja tietysti opiskelijayhteisöön. Oili-Helena Ylijoki on kuvannut tätä hienosti väitöskir321

jassaan. Näin tapahtui aikanaan myös minun kohdallani. Mutta
se yliopisto, johon kasvoin 1980-luvun mittaan, on enää vain
osittain olemassa. Yliopisto on muuttunut ympäröivän maailman myllerrysten myötä noista ajoista paljon, niin hyvässä kuin
pahassa. Ja kun asiaa katsoo minun kaltaiseni akateemisen ”mielensä pahoittajan” silmin, niin tuntuu, että enemmän pahassa,
siitäkin huolimatta, että nostalgiavaikutus vakioidaan.

Professuuri – akateemisten uran täyttymys?
En ole tähänastisessa elämässäni kokenut sen kummempia ikäkriisejä, enkä oikeastaan vieläkään, vaikka elämän rajallisuus
käy yhä konkreettisemmaksi. Olen saanut elää varsin terveenä,
mitä nyt silmieni verkkokalvot ovat takavuosina irtoilleet. Silmiäni on jouduttu useampaan kerran leikkelemään. Kyseessä on
jonkinlainen rakenteellinen vika, jossa likinäköisyys on riskitekijä. Tämän enempää silmätautioppineet eivät kyenneet minulle vaivan etiologiasta selittämään. Tapaukset ovat aina olleet
siinä mielessä dramaattisia, että oireiden ilmaannuttua operaatioihin on joka kerta jouduttu lähtemään nk. pillit soiden, kesken
työpäivän, työkalut maahan pudottaen. Näön voimakas heikkeneminen tai jopa silmän sokeutuminen ovat todellisena vaarana, ellei verkkokalvoa operoida ripeästi. Näkö on kuitenkin
onneksi säilynyt molemmissa silmissä ja retinani ovat pysyneet
nyt jo muutaman vuoden kiltisti paikoillaan. Mutta joka kerta on
operaatio, jota on seurannut usean viikon sairausloma luku- ja
TV:n katselukieltoineen, pysäyttänyt miettimään elämääni ja
arvoja ja ennen kaikkea suhdettani akateemisen työhön ja uraan.
Siksi tämä epikriisi.
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Silmäepisodit alkoivat ollessani viisissäkymmenissä. Joku voisi
sanoa, että olin yliopistomies parhaassa iässä. Ulkoisesti ajateltuna tältä kaikki näyttikin, sillä tulin vuonna 2009 nimitetyksi
nykyiseen professorin tehtävääni. Kannaltani jotakin symbolista
oli, että ehdin astua tehtävään viime tipassa vanhan valtion yliopiston aikoihin, jolloin ”herra” antoi hetkeksi korkean viran, joka pian otettiin pois ja muutettiin uuden yliopistolain myötä toistaiseksi voimassa olevaksi professorin tehtäväksi. Ottiko herra
viran myötä järjenkin pois – mene ja tiedä. Joka tapauksessa siitä
vakavat identiteettipohdintani alkoivat. Ne ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muovanneet melkoisesti suhdettani akateemiseen työhön ja uraan sekä koko yliopistoon.

Palataan vielä hetkeksi nimitykseeni. Asianmukaiset virkaanastujaiset järjestettiin esitelmineen ja juhlineen. Meitä sattui samaan aikaan astumaan virkaan kolme tiedekuntamme professoria, mikä oli hyvin poikkeuksellista. Ja juhlallisuudet olivat sen
mukaiset. Ongelmana kohdallani oli se, että nimitys laukaisi
minussa huijarisyndrooman. Koin itseni niin perin juurin mitättömäksi kahden näyttävän kansainvälisen uran tehneen uuden
professorin rinnalla. Heistä toinen oli vielä ulkomaalainen.

Olin hakenut virkaa paljolti sosiaalisesta paineesta, siis muiden
kehotuksesta. Olinhan kuulunut yksikkömme kalustoon pitkään
ja katsottiin, että minun oli aika edetä urallani seuraavalle askelmalle. Eihän toki kukaan minua voinut pakottaa hakemaan ja
asiaan vaikutti se raadollinen puoli, että olin määräaikaisessa
yliassistentin virassa ja nyt olisi sitten mahdollista saada elämäni
323

ensimmäinen pysyvä pesti. Pistin paperit turvallisin mielin sisään varmana siitä, että kovempia hakijoita kyllä löytyy. Olihan
virka kasvatustieteen yleinen, joten hyvin monenlaiset hakijat
tulisivat kysymykseen. Olipahan sitten toimittu kuten akateemisen urakehityksen protokollaan kuuluu.

Sitten selvisi, että muut hakijat olivat minua nuorempia ja siten
urallaan varhaisemmassa vaiheessa. Ja minut valittiin. Tottahan
se hivelikin, en tietenkään sitä kiellä, mutta sittenkin enemmän
pelotti: miten ihmeessä voin täyttää tehtävälle asettuvat vaatimukset ja odotukset? En ollut kuuna päivinä kuvitellut, että minusta voisi tulla professori. Tulen sangen vaatimattomasta, täysin epäakateemisesta taustasta – Bourdieunsa lukeneet tietävät,
mitä tästä seuraa: habitus resonoi huonopuoleisesti kentän pääomien kanssa ja niistä käytäviin kamppailuihin osallistuminen
on vastenmielistä. Lisäksi itseluottamuspääomasta on krooninen
pula.

Ensin ajattelin, että käyköhän minulle niin kuin muinoin Suomen ensimmäiselle kasvatusopin professorille, Lars Stenbäckille,
joka vuonna 1855 nimitettiin tähän virkaan Helsingin yliopistoon. Tämä teologisen koulutuksen saanut mies ei viihtynyt
työssään kuin kuukauden, irtisanoutui ja meni pappiskutsumuksensa johdattamana kirkkoherraksi Isoon-Kyröön jääden
myöhemmin historiaan virsirunoilijana, harras pietisti kun oli.
Stenbäckin tiedetään kommentoineen lyhyeksi jäänyttä professorin uraansa ”tuskalliseksi erehdykseksi”. Minulla ei ollut
vaihtoehtoista ammattia eikä kutsumusta. Oli vain yritettävä uudessa virassa jotenkin selviytyä ja koettaa nostaa akateeminen
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korkeaveisuu uudelle tasolle. Ei kovin lupaava lähtötilanne
tehtävään, jossa pitäisi saavuttaa tieteellisiä läpimurtoja, onnistua ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa, johtaa menestyksellisesti tutkimusprojekteja ja olla runsailla kansainvälisillä
sitaateilla indeksoitu huippututkija sekä toimia tehokkaana kätilönä uusien tohtoreiden synnytyspuuhissa. Huippuretoriikka oli
tuolloin jo täysimääräisesti lävistänyt yliopistomaailman. Koetin
ajatella, ettei se ole tyhmä, joka virkaa hakee, vaan ne jotka siihen
tämmöisen valitsee. Vaan eipä paljon helpottanut. Tunsin itseni
akateemiseksi peräkammarin pojaksi. Edessä mission impossible.

Kiireettömyys – loppuun käytetty luonnonvara?
Suoritin perustutkintoni 1980-luvulla, valtiollisen yliopiston kukoistuskautena, jolloin jatkuva kasvu ja tulevaisuudenusko olivat vallalla. Nykyisessä mielessä institutionaalista tulosvastuuta ei aikakauden valtiollisessa yliopistossa oikeastaan ollut, vain
yksilöllinen ja sisäinen. Rahat tulivat opiskelijamäärien ja virkojen perusteella. Mikäli mielit edetä urallasi, oli sinun silloinkin
ahkerasti tukittava ja julkaistava, niin kuin nytkin. Ainakin
omalla alallani virat lankesivat usein verraten helposti, tavoittelijoita kun oli vähän. Tohtoreiden tuotanto (termi, jolla oli vielä
parikymmentävuotta sitten ironinen sävy) ja kysyntä olivat tasapainossa. Järjestelmä antoi mahdollisuuden myös kasvaa ylempiin tehtäviin sijaisuuksien kautta. Tuon tuosta olivat professuurit ja apulaisprofessuurit muodollisesti epäpätevien hoidossa, kun vakituiset olivat tutkimusvapailla. Jos (apulais-)professori tuolloin sai tutkimusrahoituksen, se merkitsi, että hän osal325

listui päätoimisesti myös itse tutkimiseen vapaana opetus- ja
hallintotehtävistä.

Juuri tällaisessa projektissa tutkimusavustajana aloittelin uraani
1980-luvun loppupuolella. Tästä näkövinkkelistä yliopistotyö ei
silloin näyttäytynyt ensisijaisesti kiireisenä, pakkotahtisena ja
sirpaleisena eteenpäin puskemisena, minkälaiseksi sen nykyään
niin usein koen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työmoraali olisi ollut korkealla. Jos kohta suojatyöpaikkojakin oli.
Tällöin viimeistään opin miten paljon ahkeruutta, kärsivällisyyttä ja itsekuria tutkimustyö vaatii. Mutta jollain lailla se intohimoinen puurtaminen tuolloin oli toisen makuista. Ehkä se
johtui siitä, että ulkopuoliset paineet olivat pienemmät – tutkimusprojekteja siivittivät enemmän (tieteen) sisäiset yllykkeet.
Tuolloinhan ei ollut strategisia tutkimusneuvostoja eikä valtiovalta ohjaillut tutkimusta likimainkaan siinä määrin kuin nykyään, ei ainakaan omalla tieteenalallani. Kilpailu tutkimusrahoituksesta ei ollut lähimainkaan niin kireää kuin nykyisin.

Kykenen vieläkin elävästi palauttamaan mieleeni opiskeluaikani
kiireettömyyden ilmapiirin, joka huokui laitoksemme opettajakunnasta, kun me opiskelijat heidän toimiaan sivusta seurasimme. Aikaa tuntui löytyvän pitkiinkin keskusteluihin tiedekuntamme pienessä kuppilassa. Vaikka etäisyys ja kunnioitus
opettajankuntaa, varsinkin professoreita kohtaan, olivat nykyaikaan verrattuna suuria, meidät opiskelijat otettiin mukaan keskusteluihin. Opintojen loppuvaiheessa koin olevani ainakin jossain määrin henkilökunnan nuorempi kollega. Termi tosin keksittiin vasta paljon myöhemmin.
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Opetuksen ja oppimisen mittaamaton laatu
Opetusmuodot noudattivat opiskeluaikoinani pyhää kolminaisuutta: luennot – harjoitukset – seminaarit. Nykyvinkkelistä katsottuna osa opetuksesta oli pedagogisessa mielessä vallan surkeaa. Huonoonkin opetukseen – mitä sillä milloinkin tarkoitetaan – pääsääntöisesti sopeuduttiin. Sen jotenkin katsottiin kuuluvan yliopisto-opiskelun luonteeseen, mikä sitten kyllä ohjasi
epätarkoituksenmukaisiin opiskelutapoihinkin. Ilmiö kuvastaa
yliopiston piilo-opetussuunnitelmaa: opettaja on opettavinaan ja
opiskelija oppivinaan. Molemmat toimivat taktiselta pohjalta.

Tänään yksi yliopisto-opiskelun piilo-opetussuunnitelmallinen
tekijä on opiskelijoiden asiakasrooli. Vähän aikaa sitten laitoksemme opetuksen palautetilaisuudessa opiskelijat ehdottivat
kaikille opintojaksoille useita eri toteuttamismuotoa verkkoluennoista podcasteihin. Kaikenlaisesta läsnäolopakosta tulisi luopua, sillä opiskelijoiden mukaan ”yliopisto-opiskelijoilla on riittävästi kykyä ymmärtää itse opetuksen hyödyllisyys sekä osallistumisen merkitys oman oppimisen kannalta, ilman, että osallistuminen on pakollista.” Mietimme kollegoiden kanssa mihinköhän joutuisimme, jos täyttäisimme kaikki tällaiset toiveet. Jäin
myös miettimään, että tämä näkemys (joka ei tietenkään edustanut kaikkien opiskelijoiden kantaa), kuvastaa kanonisoitua
konstruktivistista oppimiskäsitystä sen väärin ymmärretyssä
muodossa.
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Yliopistokasvatuksen vaikeus
Laajemmin ajateltuna sinänsä tällaiset opetukseen kohdistuvat
toiveet kuvastavat yliopiston ”auran” himmenemistä nykyisten
opiskelijoiden elämismaailmassa. Yliopisto ei näytä olevan enää
samankaltainen ”juttu” nykyopiskelijoille, mitä se oli minun sukupolvelleni. Akatemia tuntuu olevan nykyopiskelijoille vain
koulu muiden joukossa, jota kuvastaa jossain vaiheessa 1990luvulla tapahtunut ”kielellinen käänne”. Havahduimme siihen,
että opiskelijat alkoivat puhua ”koulusta” tarkoittaessaan yliopistoa ja käyvänsä luentojen sijaan ”tunneilla”.

Opetuksen kritiikki heijastelee luonnollisesti ajan laajempaa henkeä. Olen miettinyt, miten pitäisi suhtautua yliopistokoulutukseen kohdistuviin viihteellistämisen vaatimuksiin, joita aikamme mediakulttuuri tehokkaasti ruokkii. Silläkin uhalla, että leimaudun skolastikoksi, väitän että jotakin on pielessä, jos perinteinen kirja, olipa se sitten paperinen tai sähköinen, leimataan
vanhanaikaiseksi ja puuduttavaksi käyttöliittymäksi. Tällaista
suhtautumista olen havainnut omassa opetustyössäni. Miten
mediakulttuurin muutos tulee muuttamaan opetustyön käytäntöjä jatkossa? Nykyisten lasten ja nuorten lukuharrastuksen
vähenemisen ja opiskelijavalintauudistuksen valossa (valintakoekirjoista luopuminen) tulevaisuuden opiskelijoiden, diginatiivien suhde kirjojen lukemiseen ja sitä kautta kirjoittamiseen
tullee olemaan toisenlainen. Huolestuneena olen pannut merkille, että kirjoittamisen taito on osalla opiskelijoista luvattoman
heikko.
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Tarkoituksenani ei ole mollata nykyopiskelijoita, jotka monessa
suhteessa ovat paljon fiksumpia ja kyvykkäämpiä kuin muistan
itse olleeni. Kokemukseni mukaan yksilöiden väliset erot ovat
kuitenkin kasvaneet sitä mukaa, kun opiskelumahdollisuudet
ovat laajentuneet. Todettakoon, että emmehän me 1980-luvun
”sählysukupolven” opiskelijat tietenkään suhtautuneet opintoihin keskimääräisesti sen syvällisemmin tai kunnianhimoisemmin kuin tämän päivän opiskelijat. Mutta väittäisin, että nykyään individualismi, yksilöllinen valinnan vapauden vaatimus (ja
illuusio siitä) on paljon vahvempi kuin meidän aikanamme.

Oppimisessa, kasvatuksessa ja sivistymisessä vapaus on kuitenkin monitahoinen ja paradoksaalinenkin asia. Aikoinaan Hannu
Taanila siteerasi Hegeliä eräässä erinomaisessa sivistystä koskevassa radiopakinassaan osapuilleen seuraavasti: ”tie vapauteen
käy vain sen portin kautta, jossa lukee välttämättömyys”. Viihdeteollisuuden ja mediateknologian ansiosta hätkähdyttävien ja
nopeasti vaihtuvien aistiärsykkeiden nälkä on suuri. Tämä siirtyy myös opiskelijoiden opetusta koskeviin odotuksiin. Akateemisessa opiskelussa ei loppujen lopuksi voi olla kyse rajattomasta valinnanvapaudesta ja viihtymisestä kiihottavien aistikokemusten muodossa.

Eniten olen oppinut silloin, kun olen joutunut ponnistelemaan
sen eteen, ja silloin, kun se on tuntunut vähintäänkin kohtuullisen vaikealta. Yleensä se on vienyt myös paljon aikaa. Yliopistossa pitäisi harjaantua ajattelemaan vaikeita, hankalasti hahmotettavia asioita, sietämään ristiriitaisuuksia ja epätäydellisyyksiä, olemaan kärsivällinen ja pitkäjänteinen. Tähän aikam329

me hermostunut ja hektinen mediakulttuuri sopii huonosti. Tämä ei tietenkään tarkoita modernien opetus- ja työskentelymuotojen tai opetusteknologian vähättelyä, mutta ne ovat sittenkin
vain välineitä.

Palautetta opetuksesta ei 1980-luvulla annettu eikä vaadittu. Armoa opintojen keston suhteen kuitenkin annettiin pyytämättä,
sillä opinto-oikeus oli ikuinen. Tänä päivänä armoa on anottava,
mikäli opinnot ovat viivästyneet yli säädetyn ajan. Onneksi yliopisto on yleensä armollinen ja jatkoaika myönnetään mielihyvin. Yhtäkään valmistumatonta sielua kun ei ole varaa menettää.
Kova tulosvastuu siis tuottaa paradoksaalisesti jotakin hyvää ja
inhimillistäkin.

Omana opiskeluaikanani mentaliteettina oli, että menestyminen
oli viime kädessä itsestä kiinni. Ei kysytty, mitä yliopisto voi tehdä oppiseni eteen, vaan mitä itse voin tehdä sen eteen. Oppimisympäristöajattelu erilaisine tukitoimineen oli käytännön pedagogiikassa vierasta. Jos nyt vajaan neljänkymmenen vuoden
jälkeen antaisin viivästetyn arvioni saamastani opetuksen laadusta, sanoisin, että muistoissani kiistatta laadukkainta opetus
oli silloin, kun opettaja oli innostunut ja asialleen omistautunut
ja kunnioitti opiskelijoita. Olivatpa opetuksen laji ja menetelmät
mitkä tahansa. Hyvä opetus on myös moraalikysymys. Tässä
suhteessa asiat ovat menneet parempaan suuntaan, kun turhanaikainen muodollinen hierarkia opettajien ja opiskelijoiden välillä on olennaisesti vähentynyt. Ani harvoin enää kuulee, että
professori olisi jyrännyt ja latistanut opiskelijaa graduseminaarissa, mikä opiskeluaikanani ei ollut aivan tavatonta. Siinä mie330

lessä nykymeno on sivistyneempää, jos kohta sivistystavoitteet
ovat koko lailla kortilla.

Omistautuminen opetukselle pitää sisällään tietysti asiantuntemuksen. Arviointitutkimusten ja oman kokemukseni mukaan
opettajan asiantuntemuksen puute on kuitenkin opiskelijoiden
mielestä harvemmin syy opetuksen heikkoon laatuun. Usein
meillä (itse)kriittisillä yliopistomiehillä ja -naisilla on perspektiiviharha tässä suhteessa. Huolehdimme ehkä liikaa opetuksen
asiasisällöstä. Keräämissäni palautteissa minua on luonnehdittu
innostuneeksi ja innostavaksi opettajaksi. Tästä voisin olla hiukan ylpeäkin. Negatiivisen palautteiden mukaan mm. luennoitsijana olen toisinaan rönsyilevä ja kiireinen. Luulisin, että vuosien varrella osa opiskelijoistani on oppinut paljon, valtaosa jotakin ja pieni osa hyvin vähän.

Pedagogiikastako pelastus?
Olen ollut aikoinaan perustamassa yliopistoomme yliopistopedagogista koulutusta, joka sitten 1990-luvun puolivälistä on laajentunut, monipuolistunut ja teknologisoitunut. Se on saanut
kiistatta paljon hyvää aikaan. Sittemmin yliopisto- tai korkeakoulupedagogiikasta on muodostunut oma tieteenalansa ja
kehittämisalueensa, joka joiltakin osin on saanut jopa ideologisia
piirteitä. Samalla se on politisoitunut osaksi instituutioiden strategioita. Huippuyliopistolla tai -yksiköllä on oltava huippuopetus. Yksilötasolla tämä näkyy akateemisessa portfoliossa, johon on loihdittava mahdollisimman kaunis kuva itsestä opetuksensa herkeämättömänä kehittäjänä ja pedagogisena taiturina
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sisältäen ehdottomasti opetusteknologian osaamisen. Dokumentin kruunaavat tarkoin valitut, mairittelevat sitaatit opiskelijapalautteista.

Pedagogisen koulutuksen vaatimus enemmän tai vähemmän
pakollisena edellytyksenä opetustehtäviin on tullut jäädäkseen
ja hyvä niin. Mutta mietin, että ammutaanko tässäkin joskus yli.
Miten ihmeessä täysin pedagogisia kouluja käymättömät professorit ja muut opettajat ylipäänsä ovat vuosisatojen aikana voineet kasvattaa mitä nerokkaimpia tutkijoita, ajattelijoita ja käytännön taitajia ilman nykyajan tietämystä oppimisesta, opetuksesta, oppimisympäristön elementeistä? Yliopistopedagogiikassa minua on toisinaan häirinnyt sen historiattomuus. Jos akateemista opetustyötään alkaa rakentaa kovin tunnollisesti yliopistopedagogiikan oppien ja ihanteiden varaan, voi uupuminen olla
lähellä. Opetusta kun voi loputtomiin kehittää.

Nyt tullaan siihen, että pedagogiikka on historiallisesti ja yhteiskunnallisesti, siis myös politiisesti määräytynyttä ja se on
erotettava oppimisesta. Ihmisen oppiminen mentaalisena prosessina kun ei käsittääkseni ole muuttunut vuosituhansien kuluessa mihinkään. Muuttuneet sitä vastoin ovat käsitykset oppimisesta (josta meidän on kiittäminen psykologista oppimistutkimusta) sekä ennen kaikkea se, miten oppimista pyritään
saamaan aikaan opetuksella, ohjaamisella ja kasvattamisella. Ja
tietysti oppimisen tavoitteet ja tulokset ovat vaihdelleet ikiaikaisesti ajasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista riippuen. Siispä ei
ole esimerkiksi mitään e-oppimista kuten ei virtuaalisyömistä tai
-tunteita, joilla olisi oma kvaliteettinsa. On vain erilaisia ja muut332

tuvia oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa tavoitellaan oppimista; uudentyyppistä ajattelua, uusia tietoja, taitoja, asenteita,
käytänteitä ja niin edelleen. Pitäisi olla tarkkana käsitteiden
kanssa. Aikamme oppimisdiskurssissa tahtovat välistä puurot ja
vellit mennä sekaisin. Onkin sanottu, että kaikki pedagogiset
keksinnöt on tehty jo aikoja sitten, ongelmana on vain niiden
soveltaminen käytäntöön.

Ajattelen, että loppujen lopuksi hyvä akateeminen opetus koostuu aika yksinkertaisista aineksista. Kasvatusfilosofi Juho Hollon
tunnettu määritelmä kasvatuksesta kasvamaan saattamisena
pätee täysimääräisesti yliopisto-opetukseen, minkä minusta mitä suurimmassa määrin tulisi olla kasvatusta. Ja kasvatus on aina
moraalista, arvoihin perustuvaa niin menetelmiltään kuin tavoitteiltaan. Se on pohjimmiltaan hyvän tavoittelua. Tämän päivän yliopistossa hyvän määritelmä ei ole aivan yksinkertainen
asia, sen verran ristiriitainen on nyky-yliopiston arvomaailma.
Tohtoritehtaan varjossa
Olen edellä luonnehtinut perusopetusta. Ehkä suurin muutos
yliopisto-opetuksessa koskettaa kuitenkin tohtorikoulutusta, johon iso osa työstäni kohdistuu. Mielestäni nykyisen yliopistopolitiikan, ohjauksen ja johtamisen pimeimmät puolet kulminoituvat kaikkein selvimmin nykyiseen tohtorikoulutukseen,
jota on kovasti pyritty tehostamaan. On siinä toki tapahtunut
paljon hyvääkin. Tämä ei kuitenkaan estä näkemästä sitä, että
nykyinen tohtorikoulutusjärjestelmä on managerialistisen hal-
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linta-arkkitehtuurin mestariluomus, joka rahan ryydittämänä
ohjaa toimijoita hyvin tehokkaasti yhdenmukaiseen suuntaan.

Kun vertaan omien ohjattavieni tilannetta omaan tohtoroitumiseeni 1990-luvun alussa, on ero valtava. Luulen, että mikäli
olisin syntynyt 20–30 vuotta myöhemmin, en olisi koskaan lähtenyt akateemiselle uralle. Sen verran kovaa on meno nykyään.
Omana aikanani tohtoroitumien oli yhtä kuin väitöskirjan tekeminen. Muut tutkintoon sisältyvät vähäiset opinnot tuli suoritettua lisensiaatin tutkinnossa, joka yleensä edellytettiin tohtorin tutkintoon. Lisensiaatin tutkielma oli minusta oivallinen
välietappi, jossa punnittiin, riittikö motivaatio ja kantoiko tutkimus väitöskirjaksi asti. Useimmiten työ nimittäin jalostettiin
väitöskirjaksi. Tänä päivänä ei tällaiseen ole enää aikaa.

Tämän päivän tohtoriopiskelijat joutuvat kilpailemaan rahoituksesta myös keskenään tohtoriohjelmien sisällä, dekaanit ja
laitosjohtajat painostavat ohjaajia ja ohjattavia nopeampaan
valmistumiseen, ei niinkään tieteen, vaan rahoituksen vuoksi.
Tulevat tohtorit sosiaalistetaan tehokkaasti yhä yhdenmukaisempaan tutkijuuteen, jossa strateginen ajattelu ja kilpailumentaliteetti yhdistettynä kerkeään verkostoitumiseen on kaiken a ja
o. Kansainvälisyys on itsestään selvyys. Minä osallistuin elämäni
ensimmäiseen kansainväliseen kongressiin vasta väittelyn jälkeen. Esittelin väitöskirjani tuloksia rallienglanniksi.

Tohtorikoulutusinstituutio sisältää lukuisia paradokseja. Yksi
niistä on määrän ja laadun yhteensovittaminen. Pitäisi tuottaa
yhä enemmän ja nopeammin yhä korkeatasoisempia väitöstut334

kimuksia. Niinpä sitten onkin jouduttu tinkimään vaatimustasosta, käytännössä artikkelien määrästä koosteväitöskirjoissa.
Esimerkiksi omassa tiedekunnassani väitöskirjaksi riittää nykyisin yhteenvedon lisäksi yksi julkaistu artikkeli, yksi julkaistavaksi hyväksytty ja yksi julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeksi mainittua ei pahimmassa tapauksessa koskaan julkaista. Vaan kukapa tuosta on kiinnostunut sen jälkeen, kun tohtorirahat on kuitattu. On selvää, että nämä kriteerit yhdistettynä kovaan aikapaineeseen tuottavat monenlaista taktikointia. Tohtoroituminen merkitseekin ennen
kaikkea kouliutumista taitavaksi ja tehokkaaksi julkaisijaksi ja
rahoituksen hakijaksi.

Rahan merkitys on yliopistossa paisunut muutoinkin aivan käsittämättömiin mittasuhteisiin. Rahan hallinnoimiseen ja hankkimiseen on valjastettu valtavasti resursseja ja se läpäisee kaikki
toiminnan tasot. Koko ajan on jokin budjetointi menossa. Raha
alkaa olla myös kaiken arvon mitta. Ja aina sitä tuntuu olevan liian vähän ja aina sitä kertyy kuitenkin ylettömästi joihinkin kohteisiin. Akateemista kapitalismia hyvinkin. Tämä kaikki on minulle vastenmielistä. Vieraannun yhä loitommaksi tästä mammonan kulttuurista samalla, kun tunnen syyllisyyttä siitä, että en
ole kyennyt hankkimaan yksikölleni suurempia ulkopuolisia rahoituksia.

Yksi suurimmista tohtorikoulutuksen ongelmista liittyy järjestelmän epämoraalisuuteen koskien väitöksen jälkeistä elämää.
Ymmärrän kyllä sen, ettei väitöskirjan tulisi olla elinikäinen
projekti, johon tutkijan ura huipentuu. Mutta näyttää siltä, että
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nykyisellä tuotantovauhdilla tohtoroituminen merkitsee monen
osalta tutkijanuran tyssäämistä alkuunsa, koska post doc-vaiheen rahoitusta ja muita posteja ei kerta kaikkiaan ole riittävästi
tarjolla. Erityisen kipeästi ongelma koskettaa kansainvälisiä tohtoreita. Tohtoroitumisen lupausarvo akateemisesta urasta on laskenut huomattavasti eikä se näytä kohentuneen työmarkkinoilla yleensäkään. Julma optimismi jyllää. Tuntuu pahalta, kun jo
tohtoriopintojen puolivälissä, ellei aikaisemminkin, opiskelijaa
alkavat painaa post doc-vaiheen rahoitus- ja urahuolet. Mielestäni nykyinen tohtorikoulutuspolitiikka on kerta kaikkiaan
vastuutonta. Olen kaikille uusille tohtoriopiskelijoilleni tehnyt
selväksi, että en voi luvata varmuudella muuta kuin ”verta, hikeä ja kyyneleitä”. Tulijoita tohtoriohjelmaamme on ihme kyllä
toistaiseksi riittänyt.

Tohtoroituneille pystytetty tenure track -järjestelmä eli määräaikaiset, löysän hirren apulaisprofessuurit kruunaavat epävarmuudella hallitsemisen kulttuurin, joka on kustannustehokasta, mutta julmaa. En voi olla ihailematta tämän päivän tohtoriopiskelijoita heidän sinnitellessään näiden kaikkien paineiden keskellä. Tukeminen, rohkaiseminen ja tulevaisuuden uskon
valaminen ovatkin yhä keskeisemmässä asemassa heidän ohjaamisessaan.

Coda
Kirjoitukseni otsikosta ja kritiikistä näkemyksistäni huolimatta
olen paljosta kiitollinen yliopistolle, enkä missään nimessä katkeroitunut. Tähän asti yliopisto kuten elämä yleensäkin on koh336

dellut minua varsin hyvin, liiankin kanssa. Vilpittömästi koen,
että olen ollut onnekas ja tietysti hyvin etuoikeutetussa asemassa
niin aineellisessa kuin henkisessä mielessä. Olen saanut ja saan
työskennellä upeiden ihmisten, opiskelijoiden ja kollegoiden
kanssa, työni on monipuolista ja kaikista tieteen vapautta kahlitsevista muutostrendeistä ja suoranaisista järjettömyyksistä huolimatta sittenkin melko vapaata. Siis sittenkin melko mielekästä
työtä mielettömissä olosuhteissa kuten Hans Mäntylä osuvasti
väitöskirjassaan kiteytti. Ja työ jatkuu vielä muutaman vuoden,
mikäli terveenä ja tolkuissani pysyn enkä saa potkuja.

Auttamattomasti olen kuitenkin professorivuosinani loitonnut
henkisesti monista sellaisista arvoista ja käytänteistä, jotka ovat
ottaneet vallan akatemiassa. En ole vielä lähtenyt yliopistolta,
mutta osa siitä on jo lähtenyt minusta. Olen nimittäin yrittänyt
tehdä keskinkertaisuudesta hyveen, mikä on ollut siinä mielessä
hankalaa, että akateemisessa sanastossa termi merkitsee epäonnistumista ja taantumista. Ja kuitenkin vain harvat pääsevät
huipulle olipa siten kyse yksilöistä tai instituutioista. Mutta
tämän myöntäminen on kuitenkin tabu yliopiston virallisessa
diskurssissa, strategioissa ja muissa itse-esityksissä. Tätä puhunnan lajia olen kurkkuani myöden täynnä, mutta joudun valitettavasti työni puolesta toisinaan myös sen lajin posetiivia veivaamaan.

On toisaalta ollut vapauttavaakin myöntää ja hyväksyä keskinkertaisuus ja olla tavoittelematta taivaita. Olen säästänyt itseni
monilta turhilta vouhotuksilta, pettymyksiltä ja kateudelta. Jul-
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kisuutta en ole koskaan janonnut, mikä tietysti on työnantajan
näkökulmasta melkoinen synti.

Palaan vielä taannoiseen professorinimitykseeni. Ihmiset onnittelivat vilpittömästi, siihen tapaan, että olet ansainnut nimityksen ja nyt voit luoda hienon uran, tehdä merkittävää tutkimusta ja niin edelleen. Onnittelijoiden joukossa oli muuan
vanhempi professori-kollega, Keijo Räsänen, jonka totesi suunnilleen seuraavaa: ”nyt olet asemassa, jossa voit todella auttaa
muita eteenpäin heidän urallaan”. Nämä sanat olivat minulle
äärimmäisen tärkeät. Ne auttoivat tulemaan toimeen huijarisyndroomani kanssa. Oivalsin, että tässäpä kunniakas ja riittävä
tehtävä keskinkertaiselle professorille.
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VI Mihin olet menossa?
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Kehittäjä-tutkija-opettajan kirje Keijolle
Anu Järvensivu

Tervehdys Keijo!
Matkustan parhaillaan junalla Jyväskylästä Tampereelle ja ajattelin kirjoittaa sinulle tässä matkaa tehdessäni, kun emme ole aikoihin vaihtaneet kuulumisia. Olin äskettäin opettamassa kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoita ”Toimijuus ja
identiteetti erilaisilla elämänkentillä” -kurssilla. Meillä oli loppuseminaari. Opiskelijat esittelivät pienryhmätöitään, jotka käsittelivät tubettajien, bloggaajien, poliitikkojen ja tositapahtumiin
perustuvien elokuvien päähenkilöiden identiteettejä, toimijuutta
ja valtaa. Työt olivat erittäin hyviä ja esitykset upeasti toteutettuja. Nuoret ovat fiksuja, mutta he olisivat siitä huolimatta
hyötyneet paljon sinun akateemisesta työstäsi.

Jäin miettimään, miten erilaista opiskelu oli vielä 25 vuotta sitten. Kytkentöjä yliopiston ulkopuoliseen maailmaan rakennettiin niukasti ja ainakin minulle edessä oleva elämä ja työelämä
jäivät varsin vieraiksi. Jostain olin kuitenkin keksinyt, että minusta tulee henkilöstönkehittäjä. Työllistyn henkilöstöhallintoon tai konsulttiyritykseen. Tavoitteenani oli päästä kehittämään työtä ja ihmisiä sekä välttää päätymistä opettajaksi tai
tutkijaksi.
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En tiedä, miksi kuitenkin päädyin yliopistoon, sillä eihän yliopistossa tehdä kehittämistyötä. Siellä tehdään akateemista perustutkimusta ja opetetaan sekä tietysti hallinnoidaan. Jos päätymiseni töihin yliopistoon oli saamattomuutta tai sattumaa, niin
sitä ei varmaankaan ollut päätyminen yliopiston yksikköön, joka
taisteli vuosikymmenet olemassaolon oikeutuksesta työpaikkojen kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen suuntautuneena ja siten toivottoman epäakateemiseksi tuomittuna. Päädyin siis akateemisen työn organisaatioon epäakateemisen tutkimuksen tekijäksi ja opetustoiminnan ulkopuolelle. Ei kovin hyvä
lähtökohta työuralle.

Tuolla työpaikalla minuun kasvoi vahva yhteiskunnallisen vaikuttamisen missio ja usko siihen, että tutkimuksella on merkitystä. Se sai tekemään jatkossakin pieniä ja suuria valintoja, jotka
estivät tehokkaasti kartuttamasta tutkijanuran kannalta elintärkeitä ansioluettelomerkintöjä. En kokenut niiden hankkimista
merkitykselliseksi keskittyessäni rakentamaan yhteisöllisiä toimintoja ja kirjoittamaan kokonaisia kirjoja ihan itse. Ammatillinen identiteettini kasvoi vinoon. En ole vieläkään täysin vapautunut tuosta identiteetistä ja missiosta, vaikka olen yrittänyt.
Työpaikkojen tutkimusavusteinen kehittäminen on tosin jäänyt
vähemmälle kuin mitä se oli vuosituhannen vaihteessa. Myös
noiden aikojen kaksi lähintä työkaveriani ovat kuolleet, viisikymppisinä. En tehne suurta vääryyttä todetessani, että työperäisellä stressaantumisella oli osuutensa näissä elämänkohtaloissa.
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Ensimmäinen muistikuvani sinusta Keijo osuu myös tuohon
vuosituhannen vaihteeseen ja siihen ajoittuneeseen suomalaisen
tutkimusavusteisen kehittämisen eräänlaiseen kultakauteen.
Muistan, miten esittelit työelämän kehittämisohjelman tilaisuudessa kehittämisotteiden arviointiin soveltamaasi, myöhemmin
niin tutuksi tullutta kehystäsi. Muistan, miten totesit, ettet koskaan ole hakenut ohjelmasta rahoitusta ja koet sikäli olevasi hieman ulkopuolinen. En tiedä, oliko sinun mieleen painumisesi
syy tuo kehikko ja ajatuksesi vai viittaus ulkopuolisuuteen.
Luultavasti molemmat koskettivat omalla tavallaan. Myöhemmin minulla on ollut mahdollisuus käydä kanssasi useita hyviä
keskusteluja niin sähköpostitse kuin kasvotusten. Ne ovat jääneet mieleen tärkeinä ja arvokkaina. Opin myös asettamaan sinut toisenlaiseen kehykseen kuin missä sinuun tutustuin. Samalla aloin ymmärtää sinun puhettasi ulkopuolisuudesta ehkä
hieman monisyisemmin.

En tiedä, onko Keijo sinun ulkopuolisuutesi samankaltaista kuin
omani. Epäilen, että työuraani kietoutuneet ulkopuolisuuden
kokemukset eivät täysin perustu siihen, millaisia havaintoja olen
milläkin työelämäni kentällä tehnyt, millaisia käytänteitä kohdannut tai miten vaikeita moraalisia ristiriitoja olen kokenut.
Saattaa olla, että viihdyn ulkopuolisuudessa. Etäisyyden päästä
näkee selkeämmin. Ehkä sinäkin olet halunnut katsoa tarkemmin ja kriittisemmin kuin mikä sisäpuolisuuteen sitoutuneelle
on mahdollista?

En ole milloinkaan kyennyt antautumaan täysin tutkimukselle,
etenkään nykyiselle akateemiselle työlle ja sen pelisäännöille. In342

hoan yli kaiken kilpailua ja kilpailuttamista sekä politikointia ja
taktikointia sanojen negatiivisissa merkityksissä. Pidän täysin
tolkuttomana suomalaisten intoa luopua omasta kielestämme
tieteen ja sivistyksen kielenä. En tajua, miten jenkkijournaaleihin
kirjoittaminen auttaa niitä suomalaisia, jotka tieteen apua kaipaisivat. Näistä tekijöistä koostuu lähestymis-välttämis-käyttäytymiseni välttämisosuus.

Työelämän kehittämistoiminta taas on ollut minulle yksi tapa
pitää yllä etäisyyttä akateemisen maailman raadollisiin piirteisiin. Sillä kentällä on erilaiset pelisäännöt ja enemmän mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle, oppimiselle ja luomiselle. Työstä
myös maksetaan korvaus, jolla elää. Mutta kehittämistyön tekemisessäkin on dilemmansa. En ole halunnut rakentaa identiteettiäni senkään varaan, vaikka edelleen olen tehnyt kehittämistyötä. Lähinnä olen viime aikoina osallistunut digitaalisten työelämäpelien, kuten johtamisen arviointi- ja kehittämispelin sekä
erään muutosvoimavarapelin, kehittämiseen. Myös työelämäpelejä olen kollegojeni kanssa kehittänyt tutkimusavusteisesti,
aivan kuten tein muutakin kehittämistyötä aiemmin.

Onkin ilmeistä, että tutkimuksen tekeminen ja akateeminen työ
ovat muotoutuneet osaksi ammatillista identiteettiäni toisinaan
vahvoistakin ulkopuolisuuden kokemuksista huolimatta. Minua
kiehtoo suunnattomasti selvittää asioita perusteellisesti. Haluan
tietää ja ottaa selvää. Rakastan yksinoloa ja omien ajatusteni seuraa. Voisin viettää tunteja ja päiviä lukien ja kirjoittaen. Olen
viettänytkin. Jo lapsena hakeuduin yksinäiseen paikkaan keskelle metsää järven rannalle voidakseni ajatella selkeästi, lueskella
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ja pohdiskella kaikessa rauhassa. En tosin ole varma, onko tällaisesta taipumuksesta iloa enää nykyisen kaltaisessa akateemisessa työssä. Ehkä se on muodostunut ennemmin rasitteeksi.

Ammatillinen identiteettini on kahtiajakautunut. Olen akateemisessa maailmassa menestyvien tutkijoiden mielestä liian praktinen ja liian kehittäjä ollakseni tutkija. Yliopiston ulkopuolisen
maailman mielestä taas olen profiloitunut niin vahvasti tutkijaksi, että käytännönjärjessäni on vääjäämättä oltava puutteita.
Työuraani luonnehtii heiluri. Vuoroin olen tehnyt tutkimusta ja
vuoroin toiminut kehittämistehtävissä. Molemmat vetävät puoleensa mutta myös työntävät ulkopuolelle niin tehtävinä kuin sosiaalisina ympäristöinäkin. Tätä on kestänyt kaksikymmentä
vuotta. Se on pitkä aika heiluria.

Tulevaisuus saattaa kuitenkin olla toisenlainen. Olen nimittäin
löytänyt opettamisen, eli työn, jota nuorempana pidin ensisijaisen tärkeänä välttää. Nyt ajattelen toisin. Ammatillisen opettajan
opintoni valmistuvat samoihin aikoihin tämän esseen kanssa ja
työskentelen yliopistonlehtorin sijaisuudessa. Pidän työstäni
kovasti ja minusta tuntuu, että opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen saattaisi muodostua uudeksi missiokseni.

Ehkä alan hahmottaa akateemisen työn yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapahtuvan ennen muuta opetuksen kautta ja pääsen
irti muusta yhteiseksi hyväksi puuhaamisesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen opetuksen kautta kuulostaa minusta ajatukselta, jonka puhtainkin akateeminen yhteisö hyväksyy. Nuoremmilta akateemisessa työssä pärjääviltä kollegoiltani olen hiljal344

leen oppinut katsomaan tekemisiäni oikealla tavalla. CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio määrittävät akateemisen työn suunnat, eivät kiinnostavat uudet ilmiöt tai tärkeät havainnot yhteiskunnasta.

Alan hiljalleen jopa hyväksyä sen, että hyvän tutkijuuden ratkaisee englanninkielisten artikkeleiden määrä sopivissa lehdissä.
Sisältöjen osalta on lähinnä varmistettava oikeat aihepiirit. Sitten
on vain saatava sanajonoista muodostuvia digitaalisia tiedostoja
maksimimäärä läpi journaalien prosesseista, jotta työ- ja rahoitushakemuslomakkeistojen pyytämä lukema kasvaa. Tähän touhuun nähden opetustyö vaikuttaa varsin mielekkäältä ja merkitykselliseltä, sillä muutaman vuoden kuluttua artikkeleiden
massatuotannosta selviytyy keskinkertainenkin tekoäly.

Akateemisen työn lisääntyvä ymmärrykseni on varmaankin
edistystä ammatillisuuden rakentumisessa, mutta identiteettimuutokseni on myöhässä. Olen jäänyt jälkeen tutkijanuramallissa. Ymmärrän katua, että olen tuhlannut paljon arvokasta aikaa ja energiaa yhteisöllisiin toimiin sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavan ja merkityksellisen tutkimuksen ja oman kielen puolesta kampanjoimiseen. Hinta on ollut kova hyötyihin nähden.
Luultavasti olen hoksannut liian myöhään, ettei tutkimuksella
ole tarkoitus muuttaa maailmaa ja että lopulta olen vain ylhäältä
johdetun mekaanisen koneiston pieni ratas, jonka tehtävänä on
osallistua sisällöltään melko merkityksettömän määrän tuottoon. Kapinalliset kuolevat nuorena.
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Toisaalta, ehkä löytyy paikkoja sujauttaa akateemisen työn käytäntöihin merkityksellisyyttä. Ainakin hiljattain Jyväskylästä
löytyi. Ehdotin aikuiskasvatuksen opintoihin lisättäväksi toimintatutkimuksen ja kehittämistyön kurssia. Se sai kannatusta ja
minua pyydettiin rakentamaan sellainen ensi syksyksi. Luulenpa, että siellä käsitellään Keijo sinun kirjoituksiasi ja kehikkoasi.
Puhumme opiskelijoiden kanssa taktiikasta, politiikasta, moraalista ja subjektista. Reflektoimme yhdessä ammatillisia identiteettejä ja pohdimme uudistumisen mahdollisuuksia ja rajoja.
Matka jatkuu, mutta minä saavuin nyt Tampereelle.

Voi hyvin!
Kiitollisuudella, Anu
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Kohtuusajatteluun keskittyvän tutkija-aktivistin
kohtuuton työnteko
Eeva Houtbeckers

Ajattelen usein sitä, miten tämä kaikki todennäköisesti päättyy:
aaltoihin. Nouseva merenpinta tavoittaa meidät. He, joilla on varaa, yrittävät pelastautua. Ja silti muutos ei välttämättä ole niin
äkillistä. Ennen kuin se on. Meillä voi olla toivoa. Edellisen lauseen perään voisi laittaa myös kysymysmerkin. Ehkä.

Silti toimin pelosta huolimatta ja samalla sen takia. Vaikka elämä
syntyy ja kuolee yhä uudestaan, tämä kaikki on liian arvokasta
menetettäväksi. Nukun ja syön, jotta voin toimia elämän säilymisen puolesta. Usein epäilen, onko toiminnassani mitään järkeä. Toivo vetäytyy ja palaa sykleissä kuin aallot, joiden alle pelkään kaiken jäävän.

Akateemisesta työstä kirjoittava Rosalind Gill (2017) kertoo
saaneensa lukijapalautteena monia kuvauksia hukkumisesta
työhön. Vaikka itse olen ollut huolissani sivilisaatioiden hukkumisesta – ja siinä samassa lukemattomien muiden olioiden tuhoutumisesta – olen yhä enemmän huolissani myös töihin hukkumisesta.
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Tässä esseessä yhdistyvät pelot aaltoihin hukkuvasta maailmasta, töihin hukkuvasta tutkija-aktivistista ja esseen hukkuvasta fokuksesta sekä metaforista.

Tutkija-aktivisti rämpii
Viimeisen yhdeksän vuoden aikana olen havainnut siirtymää
suhtautumisessani akateemiseen työhön, osittain kasvavan pelon takia. Siirtymä alkoi tutustuttuani kohtuusajatteluun, josta
englanniksi käytetään käsitettä degrowth tai postgrowth, ranskaksi
décroissance ja saksaksi Postwachstum. Aktivisteista, kansalaisista,
tutkijoista, poliitikoista ja monista muista koostuva liike työskentelee kokonaisvaltaisen paradigmamuutoksen aikaansaamiseksi. Ajattelu linkittyy muihin Suurten Siirtymien (Escobar,
2015) liikkeisiin, kuten Latinalaisen Amerikan buen vivr tai autonomía. Verrattuna kahteen edelliseen, kohtuusliike on kehittynyt vauraassa globaalissa pohjoisessa, joten se tuntuu tutulta.

Kohtuusajattelu tekee näkyväksi sen, miten talouskasvupakko
ohjaa yhteisten asioiden hoitamista. Vaikka kohtuusajattelu lähtee talousajattelun kritiikistä, sen ydin on kokonaisvaltaisen
kulttuurinmuutoksen vaatimuksessa (Joutsenvirta, Hirvilammi,
Ulvila & Wilén 2016). Ajattelussa ei pidetä nykyisenkaltaista
ylikuluttavaa, luontoa ja heikommassa asemassa olevien riistämiseen perustuvaa yhteiskuntamallia mahdollisena pidemmän
päälle.

Kohtuusajattelu myös ohjaa ajattelemaan työtä uudella tavalla.
Tutkijoiden mukaan siirtymä kasvutalouden jälkeiseen yhteis348

kuntaan vauraassa pohjolassa edellyttäisi henkilökohtaisen työajan lyhentämistä, aivan kuten ajatuksena oli teollistumisen alkuaikoina. Tämä voisi tarkoittaa työn jakamista yhdistettynä perustuloon. Myös fossiilisten polttoaneiden käytön tulisi vähentyä, jolloin työnteko mullistuu monilla aloilla. Muutokset ovat
hankalia, koska pelissä on ihmisten toimeentulo, työperustainen sosiaaliturva ja eläkkeet (Barca 2017). BIOS-tutkimusyksikkö ehdottaa ekologista jälleenrakennusta. Tämä ekososiaalisiin muutoksiin varautuminen ja mukautuminen hävittäisi joitakin toimialoja, kun taas toiset kukoistaisivat, ja joitakin tuettaisiin yhteisistä varoista (Järvensivu & Toivanen 2018).

Siirtymäni kohtuusajatteluun oli niin kauan harmoninen, kun
pidin kohtuutta tärkeänä ja puhuttelevana käsitteenä. Suuntasin
myös tutkimukseni käsittelemään työn siirtymiä talouskasvuparadigman jälkeen. Lopulta ymmärsin, että kohtuusajattelu koskee myös minua ja suhdettani työhön. Samankaltaista asioita
pohtii Elina Henttonen tässä kokoelmassa. Akateeminen työni,
kuten monien muiden alojen työt, kytkeytyy jatkuvan talouskasvun yhteiskuntajärjestykseen. Samalla minulla on, tietyissä
rajoissa, mahdollisuus toimia toisin.

Tästä oivalluksesta saakka olen tuntenut oloni enenevässä määrin tukalaksi. Yhden aktivistikollegan osuvaa vertauskuvaa lainatakseni: Kuljen kahta rinnakkaista polkua, jalat eri poluilla, ja
nämä polut erkanevat toisistaan vähitellen. Ensin käynti onnistuu, vaikka jalat ovatkin hiukan erillään. Mutta mitä pidemmälle menee, sitä kauempana polut ja jalat ovat toisistaan. Eteneminen alkaa olla vaikeaa.
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Minulle nämä eriytyvät polut ovat akateemisen työn ja kohtuusaktivistin polku. Sen lisäksi, että ne erkanevat, ne myös risteävät
ja jopa menevät solmuun. Matkan tekeminen on ennakoimatonta
ja vaatii jatkuvaa tarkkuutta. En ole vielä rähmälläni, mutta nykyisellä vauhdilla kaadun ennen pitkää.

Akateemisen työn polku
Olen tehnyt liikaa töitä vuodesta 2002, jolloin aloitin perustutkinto-opinnot yliopistossa. Liikaa töitä tarkoittaa sitä, että
teen hiukan sen päälle kuin mihin voimavarani riittäisivät. Tästä
on vuosien varrella muodostunut olotila, jonka kuvittelen olevan
väliaikaista. Kuitenkin tämä jatkuu kuukaudesta, vuodesta ja
elämäntilanteesta toiseen. Aina on menossa erityinen vaihe,
jonka perusteella voi tehdä liikaa töitä. Vuonna 2021 viettäisin
Liikaa töitä -kaksikymmentävuotisjuhlia, todennäköisesti tehdäkseni lisää töitä ja lopulta viettääkseni juhlat töiden merkeissä.

Väittelin liian työnteon lomassa vuonna 2016. Varsinaisen asiasisällön omaksumisen lisäksi sosialisoiduin akateemiseen työhön enkä osannut kuvitella muuta kuin lisää tutkimustyötä. Väitöskirjavaihe oli opettavainen, mutta intensiivinen. Sen seurauksena päätin hakea rahoitusta vain sellaiselle tutkimusprojektille,
jonka todella halusin tehdä. Liittyen pelkoihini hukkuvasta maailmasta, halusin tehdä etnografian samalla kun toimin kohtuusliikkeessä. Lupasin nojata feministiseen ja ekologiseen taloustieteeseen. Sitouduin ekofeministiseen filosofiaan. Hakemuksessa ilmoitin haluavani tuottaa audiovisuaalisia aineistoja
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toimeentulosta ja työstä talouskasvun jälkeen. Hakemukseni oli
kunnianhimoinen ja mahdollisti paljon. Tuntui, että en kirjoittanut tekstiä itse, vaan se virtasi lävitseni. Tosin en elätellyt suuria toiveita. Tiesin, että apurahojen saaminen on hyvin vaikeaa.
Totta puhuen kaipasin välivuotta tutkimuksesta. Mutta hain
silti, sillä pelkäsin putoavani kelkasta, jos en hakisi.

Epäuskokseni rahoittajat suhtautuivat hakemukseeni myönteisesti ja minulle myönnettiin työskentelyapurahaa. Jossakin akateemisessa meemissä todetaan, että rahoituksen mennessä ohi
ihmettelee millä avuilla muut sitä saivat. Miksi hänkin on niin
paljon parempi kuin minä? Kun taas rahoitus myönnetään itselle, ihmettelee miten se voi olla mahdollista, koska niin monta
muuta hyvää hakijaa jäi ilman rahoitusta. Ajattelin viikkojen
ajan, että joku ilmoittaa virheestä. Lopulta uskoin, että olin saanut juuri sellaisen rahoituksen kuin halusin. Tiesin mitä tekisin
seuraavat neljä vuotta. Toimeentuloni olisi turvattu tutkimusmaailman mittapuulla pitkäksi ajaksi eikä minun tarvitsisi hetkeen hakea uutta rahoitusta. Mutta vaikka olin saanut rahoitusta juuri sellaiselle hankkeelle kuin toivoin, olin edelleen peloissani.

Ensimmäinen vuosi uuden projektin parissa oli tiivis. Tein sopimuksen affiliaatiosta Aalto-yliopiston Muotoilun laitokselle.
Toimistoni ja työyhteisöni muuttuivat. Viimeistelin väitöskirjatyön aikana alkaneita kirjoitusprojekteja. Tein yleistajuisia juttuja väitöskirja-aiheestani. Vierailin vastaväittäjäni ja kohtuutaloustutkijoiden luona ulkomailla. Perustin sosiaalisen median
tilejä tiedottaakseni uudesta hankkeestani. Hankin audiovisu351

aalisen aineiston tuottamiseen tarkoitettua välineistöä. Syvensin
suhteitani kohtuusliikkeessä. Aloitin kenttätyön omavaraiskotitalouksissa. Tuotin audiovisuaalista aineistoa ja laadin ensimmäisen julkisen videon aineistostani. Arvioin joitakin artikkelikäsikirjoituksia. Keräsin ja luin uutta kirjallisuutta.

Jos olin ajatellut, että väittelyn jälkeen lepäisin ja ajaisin kierroksia alas väitöskirjan viimeistelyvaiheen pakkotahtisuudesta,
en todella tehnyt niin. Minulla oli rahoitusta ja aikaa ajatella,
mutta pääosin suoritin erilaisia asioita tiukan aikataulun mukaan, vaikka olisin halunnut syventyä kiinnostaviin teksteihin ja
keskusteluihin. Tein kaikkea kiihtyvään tahtiin. Jos en työskennellyt koneella, olin kenttätyössä tai akateemisen työn tapaamisissa. Väitöskirjavaiheen työstä palauttavat rutiinit sulivat pois
nopeasti. Minulla on aavistus miksi.

Kohtuusaktivistin polku
Rosalind Gill (2017) toteaa, että vaikka yliopistoissa töitä on
usein absoluuttisestikin mitattuna liikaa, osa työntekijäistä pitää
itseään huonona työntekijänä, koska he eivät selviydy töistään.
Voidaan ajatella, että ihmisiä ei vain käytetä järjestelmällisesti
hyväksi, vaan he myös itse ovat sisäistäneet erilaisia hallinnan
muotoja. Lisäksi osa muiden esittämistä vaatimuksista saattaa
olla ristiriidassa ihmisten omien henkilökohtaisesti tärkeiksi katsomien pyrkimysten kanssa. Tämä seurauksena ihmisten saattavat tehdä ”tuplatyötä” tekemällä sekä vaaditut että tärkeäksi
kokemansa tehtävät.
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Sen sijaan, että olisin haastanut liiallisen työmäärän tai ylimitoitetut vaatimukset, olen väistänyt asian käsittelyn suuntaamalla energiani kohtuusaktivismille. Kun en tunne häpeää huonosta ajanhallinnastani enkä murehdi akateemisen työn epäkohtia, murehdin lajien massasukupuuttoa, tuloerojen kasvua,
ilmastonmuutosta, lisääntynyttä protektionismia ja muukalaisvihaa sekä ekososiaalisten elämää ylläpitävien prosessien itseään ruokkivaa luhistumista.

Käynnissä olevassa etnografiassani olen kokenut tärkeäksi sen,
miten samankaltaisia ympäristöhuolta kokevat tulevat yhteen
toimimaan. He eivät suostu murehtimaan tai häpeämään yksin.
Parhaimmillaan yhteisten asioiden ajaminen tuottaa silkkaa iloa
ja jopa ajoittaisia voittoja.

Sosio-ekologisten uhkien ajaman vaikuttamistyön kääntöpuolena on kokemus siitä, että ei ole aikaa jäädä lepäämää laakereilleen, vaan on syytä toimia kuin viimeistä päivää. Aina on meneillään jotain tärkeää, jossa olisi hyvä olla tuomassa omaa viestiä esille. Sen sijaan, että tutkija-aktivistina antautuisin poliittiseen keskusteluun yhteisten tavoitteiden hiomiseksi, valitsen
tehtäviä, joita voin suorittaa yksin ajasta ja paikasta riippumatta.
Kiiruhdan eteenpäin tehtävälistallani näennäisen tehokkaasti.

Eriytyvien ja risteävien polkujen kulkija
Keskustelussa Keijo Räsänen totesi, että kohtuusaktivismissa ja
akateemisen työn tekemisessä molemmissa on oma nautintonsa,
mutta ne eivät ole aina yhteensopivia. Käytännössä tämä tarkoit353

taa sitä, että jos antautuu tutkimuksen iloa tuoville puolille, menettää joitakin aktivismin iloja ja päinvastoin. Kuten edellä kuvasin, minulla on tapana suorittaa tehtäviä yksin enkä ehdi nauttia mistään. Kaikki "löysä" aika menee poluilla horjumiseen.
Molemmilla poluilla on vaatimuksensa, joiden suorittaminen on
uskottavuuden ja arvostuksen kannalta olennaista. Esimerkiksi
tutkijuuteen liittyvä keskittynyt lukeminen ja kirjoittaminen vaatii minulta etäisyyttä. Aktivismissa taas on tärkeää voida seurata
jatkuvasti sitä, mitä on meneillään, ja pyrkiä vaikuttamaan prosesseihin tässä ja nyt.

Tässä sitä kuitenkin ollaan. Huolimatta peloista, synkistä aiheista ja jatkuvasta työuupumusuhasta, työnteko on minusta mukavaa. Se vie mennessään ja koen käyttäväni osaamistani ja lahjojani. Mielessä pyörivät keskeneräiset käsikirjoitukset, menneet ja
tulevat kiinnostavat tapaamiset, käynnissä oleva etnografinen
kenttätyö, poliittiset vetoomukset, tutkimusrahoituksen suuret
tai pienet linjat, tuntiopetus, tutkimus- ja aktivismihankkeiden
sosiaalisen median viestintä. Kärsin, kun en pääse edistämään
projektejani.

Akateemisen työn ja kohtuusaktivistin rinnalla on muitakin polkuja. Kyse on siitä työstä, mitä teen intiimien suhteiden ylläpitämiseksi kotona äitinä, puolisona, itsekin jonkun lapsena, ystävänä, sukulaisena ja naapurina, mikä Mona Mannevuon (2016)
mukaan vaikuttaa minun naisena saamaan arvostukseen. Hän
on analysoinut esseitä äitiyden ja tutkijuuden yhteensovittamisesta sekä niitä odotuksia, joita kasautuu naisille akateemisessa työssä. Hän kysyy, miksi korkeasti koulutetut keskiluok354

kaiset naiset ovat niin kovasti kytköksissä työntekoon. Olen varsin kiinnostunut vastauksesta omakohtaisesti.

Yleinen vastaus on tehdä vähemmän töitä, mutta Mannevuo on
osoittanut, että tämä ei ole niin yksinkertaista. Mannevuon analysoimissa naistutkijoiden esseissä ei kyseenalaisteta sitä, miksi
akateemisen työn pitää olla niin vaativaa. Hän toteaa, että uusliberaalin hallinnan polttoaineena toimivat kunnianhimoisten
keskiluokkaisten naisten pelot ja toiveet. Käytännössä jatkuva
juopa muodostuu akateemisten äitien ideaalin itsen (rauhallisuus ja mahdollisuus keskittyä) sekä todellisen itsen (jatkuva
joustaminen, ylityöt ja moniajo) välille. Koettu häpeä paljastaa,
että naiset arvioivat itseään suhteessa vallitseviin akateemisen
työn ja äitiyden ideaaleihin, mikä saa aikaan eristäytymistä
muista. Mannevuo kuvaa miten kirjoittajat olivat tietoisia mahdollisuudesta kieltäytyä työstä esimerkiksi äitiysrahakaudella,
mutta osa ei tehnyt niin, sillä he ajattelivat tekevänsä työtä ennakkoon saavuttaakseen myöhemmin mahdollisuuden keskittyä. Miten tutulta tämä kuulostaakaan. Johtuen työn affektiivisesta luonteesta, Mannevuon mukaan työstä kieltäytyminen
on nykyaikana hankalaa.

Kiistaton havainto kuitenkin on, että liika työntekoni on räikeässä ristiriidassa työtä koskevien kohtuutalousehdotusten kanssa. Pelkään ja häpeän, että tapani tehdä liikaa töitä todennäköisemmin lisää ekososiaalisia ongelmia kuin ratkaisee niitä. Samalla kun minun on mahdotonta olla mukana akateemisessa työssä
siten, miten kuvittelemani akateemisen työn ideaali odottaa, minun on myös mahdotonta olla ajattelematta ja olematta tutkija.
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Minun on myös mahdotonta olla tekemättä aktivistina mitään
sellaisen maailman puolesta, jota pidän tärkeänä. Kyse ei ole siitä, etten osaisi olla tutkija tai aktivisti oravanpyörässä. Osaan
molemmat liiankin hyvin, ja usein haluaisin olla vain tutkija tai
aktivisti oravanpyörässä, mutta jaksamiseni on kysymysmerkki. Yksinkertaisesti kaadun erkanevilla ja risteävillä poluilla
naamalleni, ja riittävän monen kerran jälkeen en enää pääse ylös.

Pelastusrenkaita poluilla rämpivälle
Tämä hukkuva tutkija-aktivisti tarvitsee kipeästi pelastusrenkaita. Vaikka tiedän tekeväni liikaa töitä oman jaksamiseni kustannuksella, ehdotus työnteon vähentämisestä tuntuu kammottavalta maailmassa, jossa on liian paljon työtä tehtäväksi sen
eteen, että emme tukehdu itse tuottamaamme hiilidioksidiin ja
kuole vailla ruokaa tapettuamme kaikki pölyttäjät. Kuitenkin
ideaalioravanpyörässä juokseminen voi lisätä kaikkea sitä, mitä
vastaan taistelen.

Kuitenkin pelastusrenkaiden pyytäminen tuntuu vielä vaativammalta kuin ideaalioravanpyörät, koska se on jotain muuta
kuin koneella istumista, tapaamisia tai sähköpostitulvan kauhomista yli laidan. Pelastusrenkaissa kyse on työstä, jossa asetan itseni uuteen asentoon.

Gillin (2017, 12) mukaan suhteemme työhön tulee muuttua, ei
pelkästään suhde työolosuhteisiin. Olen siis valtavassa venytyksessä erilaisten ideaalien välillä. Jos kyseessä ei olisi mahdollisuus toimeentuloon, voisi olla helpompi hypätä pyörästä pois
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nopeasti, mutta kyseessä on toimeentuloni. Minua naurattaa, sillä tämähän on tismalleen se, mitä tutkin. Mitä on työ, kun emme
poliittisesti tavoittele talouskasvua? Mistä saamme toimeentulomme? Mitä ymmärrämme (ansio)työksi? Millä tavalla työn
käsite muuttuu? Pelissä on paljon.

Isabelle Stengersin (2017) mukaan taistelu hitaamman tieteen
puolesta käydään aina paikallisesti. Yksi tapa haaveilemani hitaan tutkimuksen tiellä vaikuttaa olevan Keijo Räsäsen ehdottama (omien) olotilojen tutkiminen sekä lähitieteen kehittäminen
(Räsänen 2019). Omaa työtä tukevia olotiloja voisi itselle tuoda
juuri lähitiede, jossa esimerkiksi karsisin itseä ja ympäristöä
kuormittavia konferenssimatkoja, laatisin käsikirjoituksia (itselle) tärkeiden ajatusten eikä julkaisemisen itsensä takia sekä
keskittyisin paikallisesti mielekkääseen toimintaan

Toinen paikallinen taistelu, edelliseen liittyen, on pohdinta työosuuskunnan perustamisesta. Itsensä työllistäminen yhdessä
muiden kanssa tuntuu tällä hetkellä omaehtoisemmalta ja yhteisöllisemmältä keinolta kuin palkkatyön löytäminen sopivassa laitoksessa tai tutkimusryhmässä, jossa työsuhteet ovat määräaikaisia ja lähikollegat vaihtuvat ylikuormitettujen projektien
tahtiin. Työosuuskunnassa saattaisin tuntea oloni vähemmän
yksinäiseksi, kun keskittyisimme luomaan jotakin mielekästä
yhdessä, lähellä, ja mahdollisesti myös hitaammin.

Kolmas pelastusrengas liittyy myös Räsäsen (2018) kuvaamiin
olotiloihin ja siihen, miten antaa itselleen tilaa ja aikaa kokea
olonsa ”horjuvaksi ja vajavaiseksi”: ”Kun kyse on taustatun357

teitten muutoksesta, prosessi ei myöskään ole älyllisesti hallittavissa ja hoidettavissa määräpäivään mennessä.” Räsäsen mukaan tällaisen olotilan sietäminen todennäköisesti kehittää ajattelua, mutta haasteena on paneutua sietämiseen ympäristössä,
jossa vaaditaan tuloksia. Oivalsin tätä esseetä kirjoittaessani, että
jäljellä oleva, vajaan kolmen vuoden rahoitus on konkreettinen
pelastusrengas, jota olen kantanut mukanani poluilla rämpiessäni. Kuitenkin sillä on merkitystä, millaisessa ympäristössä
pelastusrenkaani kanssa olen.

Esseen hukkuva fokus ja kiitokset
Pelko esseen hukkuvasta fokuksesta on todellinen. On vaikea
ratkaista Räsänen ja Truxin (2012) määrittämiä henkilökohtaista,
poliittista, moraalista ja taktista kysymyksiä lyhyessä esseessä,
josta tuli kuitenkin liian pitkä. Tämä on ollut taas yksi paikallinen kamppailuni samalla, kun edelleen pelkään sivilisaatioiden
hukkuvan sekä töiden ja intiimien suhteiden hoitamisen hukuttavan minut.

Lopuksi vielä neljäs pelastusrengas: Lämmin kiitos Keijolle ja
MERI-ryhmälle, jotka ovat kehittäneet akateemisen työn tutkimusta kauppakorkeakoulussa Johtamisen laitoksella. Samalla
kun olette luoneet tilaa laitoksella yhteiselle toiminnalle, olette
myös toimineet linkkinä muualla tehtävään akateemisen työn
tutkimukseen. Ilman teitä en olisi ottanut aikaa näiden asioiden
ajattelulle. Minulla todennäköisesti ei myöskään olisi näitä akateemisen työn kirjallisuuslähteitä, sillä en käyttäisi aikaa niiden
etsimiseen vaan rämpisin poluillani.
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Kuitenkin juuri ratkaisemalla omia pulmiani väitän tulevani viisaammaksi kohtuustutkijaksi. Ehkä omat pelastusrenkaani ovat
osa sitä liikettä, joka onnistuu estämään nousevat aallot.

Lähteet
Barca, S. (2017) The Labor(s) of Degrowth. Capitalism Nature
Socialism, https://doi.org/10.1080/10455752.2017.1373300, 1–
10.
Escobar, A. (2015) Degrowth, postdevelopment, and transitions:
a preliminary conversation. Sustainability Science 10:3, 451–462.
Gill, R. (2017) Beyond individualism: the psychosocial life of the
neoliberal university. Teoksessa: M. Spooner (toim.) A Critical
Guide to Higher Education & the Politics of Evidence: Resisting
Colonialism, Neoliberalism, & Audit Culture. Regina, Canada: University of Regina Press.
Järvensivu, P. & Toivanen, T. (2018) Miten järjestää työ ja työllisyys ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella? Teoksessa:
A. Suoranta & S. Leinikki (toim.) Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta: mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus? Tampere: Vastapaino, 44–61.
Joutsenvirta, M., Hirvilammi, T., Ulvila, M. & Wilén, K. (2016)
Talous kasvun jälkeen. Tallinna: Gaudeamus.
Mannevuo, M. (2016) Caught in a Bad Romance? Affective
Attachments in Contemporary Academia. Teoksessa: L. Adkins
& M. Dever (toim.) The Post-Fordist Sexual Contract: Working and
Living in Contingency, Lontoo: Palgrave Macmillan, 71–88.
Räsänen, K. (2019) Leppoisan ilkikurinen tarmokkuus: kysymyksiä tutkijana olemisen tiloista ja suhteista. Teoksessa: H. Nori, H. Laalo, & R. Rinne (toim.) Kohti oppimisyhteiskuntaa.
Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019,
Turku: Turun yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, 295–
335.
Räsänen, K. & Trux, M.-L. (2012) Työkirja: Ammattilaisen paluu.
Helsinki: Kansanvalistusseura.
Stengers, I. (2017) Another science is possible: a manifesto for slow
science. Cambridge: Polity.

359

Katse maassa –
tutkijatohtorin työorientaatiota etsimässä
Galina Kallio

Johdanto
Seison ja kuuntelen. ”No hirvee kiire, tosi paljon hommaa. Yks revisio
työn alla, ja ton yhen paperin pitäis lähtee kohta. Niin, ja sit pari muutaki paperii, joissa oon mukana...” Olen hämmentynyt. En ole varma
sainko kysymykseeni vastauksen: kysyin, mitä kuuluu. Kuuluu papereita. Hän kertoo kirjoittavansa strategisista innovaatiodisruptioista,
institutionaalisista affekteista, sustainabilitytransitioista. Kuinka hölmöksi tunnenkaan itseni: kuulen hepreaa, tai jotain salaista koodikieltä.
Nyökkäilen, suuntaan katseeni maahan. Etsin kiintopistettä. Sanat lentävät ohitseni, putoilevat lattialle. ”Temporaalinen agenssi, tekno-loginen digitalisaatio, co-creation… jokos sulla on muuten lähteny väikkäripapereita lehteen?” Havahdun. Kysymys iskee vasten kasvojani, kouraisee vatsanpohjasta. ”Ei vielä, mutta…”, alan kertoa, kuinka innoissani olen: siitä, että väitöstutkimukseni tuntuu kiinnostavan monia;
siitä, että olen aloittanut uuden kenttätyön; siitä, että lähetimme juuri
yhteiskäsikirjoituksen suomalaiseen tiedejulkaisuun tärkeäksi kokemastamme aiheesta. Hiljaisuus. Vaivaantunut hymy. Kengissäni on multaa, sen voisi vaikka pyyhkiä.

Väitöksen jälkeinen aika voi olla monin tavoin stressaavaa. Nuori tutkijatohtori saa pian huomata, kuinka kovaa on kilpailu aka360

teemisista työpaikoista ja tutkimuksen mahdollistavista apurahoista. Jos haluaa pärjätä kilpailussa, on keskityttävä ennen kaikkea yhteen asiaan: julkaisemiseen. Kokemukseni on, että organisaatiotutkijan akateemisessa ”amazing racessa” eivät kuitenkaan kelpaa mitkä tahansa julkaisut, vaan on oltava ”huippujulkaisuja”.

Vaikka tohtorien työllistyminen on alakohtaista, myös muilla
tieteenaloilla yliopistotutkijan työpaikan saanti vaikuttaa olevan
haastavaa. Viime vuosien aikana onkin uutisoitu tohtoreiden
radikaalisti lisääntyvästä työttömyydestä (Yle, 2016). ”Suomen
yliopistot tuottavat tohtoreita vuosi vuodelta enemmän”, todetaan Tekniikka & Talous -lehden artikkelissa (T&T, 2017). Jos
tutkimustyötä haluaa jatkaa, on yhä useamman tohtorin harkittava yliopistojen rinnalla myös muita vaihtoehtoja, kuten
muita tutkimusorganisaatiota, siirtymistä yrityksen palvelukseen tai yrittäjäksi ryhtymistä. Väitelleille on tarjolla mentorointia ja muita tilaisuuksia, joissa tulevaisuuden työpaikkaa voi
kartoittaa. Väitelleitä kannustetaan yhä useammin harkitsemaan myös esimerkiksi start-upin perustamista ja yritysmaailmaan siirtymistä tuetaan muiden muassa säätiöiden rahoituksen kautta. Mutta entä jos haluaa jatkaa tutkijana akateemisen
työn parissa?
”Vielä viimeinen kysymys”, kauppakorkeakoulun dekaani toteaa, juuri
ennen kuin olen poistumassa huoneesta väitöstä edeltävän haastattelun
päätteeksi: ”mitä meinaat tehdä väittelyn jälkeen?” Katson silmiin ja
puhun, ”haluan jatkaa sen tekemistä, mitä olen tähänkin asti tehnyt:
työskentelyä yliopiston kolmen perustehtävän äärellä. Haluan tehdä
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pitkäjänteistä perustutkimusta, työskennellä opetuksen ja koulutuksen
parissa sekä osallistua tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun. En
tosin ole varma pystynkö tekemään näitä asioita Aalto-yliopistosta käsin. Nykyiset rekrytointikäytännöt eivät tunnu antavan painoarvoa,
kuin vain yhdelle tehtävälle, joka sekin tuntuu määrittyvän kapeasti
tietyntyyppisten julkaisujen kautta.” Hiljaisuus. Vaivautunut hymy.
Kättelemme, ovi kolahtaa takanani. Lattia kiiltää, askeleet tuntuvat kevyiltä.

Minulle on käynyt hyvä tuuri, sillä olen saanut kolmen vuoden
rahoituksen jatkotutkimukselleni. Saan työstää väitöskirjan
myötä esille nousseita pohdintoja ja tutkimuskysymyksiä, ja
jatkaa käsitteellistä työtä. Saan aloittaa uuden kenttätyön, joka
vie minut maatiloille perehtymään regeneratiiviseen viljelytyöhön. Lisäksi voin rahoituksen turvin alkaa rakentaa pidempiaikaista tutkimusagendaa ja alkaa verkostoistua monialaisesti
yhteisten tavoitteiden ympärille. Olen todella innoissani. Siksi
olen myös todella yllättynyt, miksi akateemisessa työyhteisössäni juuri ketään ei tunnu kiinnostavan se, mitä tutkin. Koen, että
tutkijuuteni on rajoittunut julkaisusuunnitelman tekemiseen ja
”pipelinen” suunnitteluun. Minä taas haluaisin pohtia yhdessä,
millaista tutkimusta teemme ja miksi, sekä sitä, miten toteutamme yliopiston muitakin tehtäviä, yksin tai yhdessä? Tämä ei
kuitenkaan tunnu mahdolliselta, mikä herättää seuraavat kysymykset: minkälainen on hyvä akateeminen tutkimusyhteisö ja
minkälaista tutkijuutta se tukee?

Otan tämän esseen mahdollisuutena pohtia näitä kysymyksiä
niiden tietojen, tuntemusten ja kokemusten valossa, jotka ovat
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minulle tähän mennessä karttuneet. Tämän tekstin kautta pyrin
reflektoimaan tutkijatohtorin positiosta käsin akateemisten tutkijayhteisöjen hyviä ja pahoja tuoden esille omaa polkuani sekä
hyödyntäen esimerkkejä ja pohdintoja muista lähteistä. Tyylillisesti sekoitan akateemista kirjoitustapaa ja vapaampaa, fiktiivistä tyyliä sekä sisäistä dialogiani ilmentävää kieltä.

Pyhä kolminaisuus ja luomistyö
Tämä on luovaa työtä, he sanovat. Me luomme uusia käsitteitä, uutta
tietoa, parempaa ymmärrystä. Minä sanon, että lantaakin voi luoda.

Yliopistolle on lakisääteisesti asetettu kolme perustehtävää (Finlex, 2009): tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Valitettavasti nykyiset mittarit ja niitä mukailevat rekrytointikäytännöt painottavat ensisijaisesti tutkimustehtävää, ja sitäkin
melko kapeasti keskittyen arvioimaan tietyissä lehdissä ilmestyvien julkaisujen määrää. Yliopistojen kohtalot ratkeavat kuulemani mukaan kansainvälisessä julkaisukilpailussa. Businesskoulujen piirissä huippujulkaisuiksi lasketaan ainoastaan Financial Timesin määrittämän journaalilistan (FT50) lehdissä julkaistut tutkimusartikkelit, joiden olemassa- tai poissaolon perusteella hakijan CV joko pääsee jatkoon tai ei. Useissa kahdenvälisissä keskusteluissa minulle on käynyt ilmi, että tämä karsintaprosessi tehdään siis ensin, huolimatta kaikista muista saavutuksista, joita henkilöllä mahdollisesti on. Arviointi ei kuitenkaan
perustu pelkästään prosessissa tai olemassa oleviin julkaisuihin,
vaan ”tutkijan potentiaaliin”, joka selkokielellä tarkoittaa sen
arviointia, onko henkilöllä mahdollisuutta julkaista huippujour363

naaleissa seuraavien muutaman vuoden aikana. Opetuskokemus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat toki ”plussaa”,
muttei niihin kannata kovin paljoa panostaa, koska ”ei kukaan
edes lue niitä osia hakemuksesta”, jos ”julkaisut eivät ole kunnossa”, minua on neuvottu.

Olenko siis toiminut täysin typerästi ”tuhlatessani” aikaa mielekkäältä tuntuviin työtehtäviin? Olen esimerkiksi käyttänyt viimeisten kahdeksan vuoden aikana paljon aikaa opetukseen. Vapaaehtoisesti suoritettujen pedagogisten opintojen rinnalla olen
opettanut omaa kurssia ja osallistunut opetuksen kehittämiseen. Olemme kollegani kanssa kehittäneet dialogista oppimismenetelmää yritysvastuuta käsittelevälle kurssillemme ja
harjoitelleet menetelmää myös muissa yhteyksissä – oppiaksemme ja kehittyäksemme myös itse ihmisinä. Joka kerta, kun
kurssimme alkaa, laitamme itsemme likoon kehittääksemme
opetusta seuraavia opiskelijoita varten. Dialogisen menetelmän
takia rajoitamme kurssimme koon 25 opiskelijaan. Koska kurssimme toteutunut osallistujamäärä jää kuitenkin usein alle tämän, ei kurssimme arviointeja lasketa mukaan yleiseen vertailuun, vaikka palautteen perusteella keskiarvomme on useampana vuonna ollut yli neljän.

Väitöskirjan ohella ja väitöksen jälkeen olen myös käyttänyt paljon aikaani osallistumalla yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.
Olen käynyt puhumassa lukuisissa tilaisuuksissa sekä etnografiseen tutkimukseen pohjaavasta ruokapiiritoimintaa käsittelevästä väitöskirjastani että talouden tutkimuksen uusista tuulista
myös laajemmin. Olen kirjoittanut blogia, julkaissut tutkimus364

tuloksiani monilla eri foorumeilla, antanut useita haastatteluita
sekä osallistunut erilaisiin työryhmiin. Olen tavannut monia
opiskelijoita, poliittisia päättäjiä ja etujärjestöjen ihmisiä ja keskustellut heidän kanssaan ruokatalouden haasteista ja kehittämismahdollisuuksista.

Tutkimustyötäkin olen tehnyt: ensin lähes seitsemän vuotta ruokapiirien parissa ja viime aikoina regeneratiiviseen viljelyyn pyrkivillä maatiloilla. Regeneratiivisessa viljelyssä tähdätään maaperän kunnon parantamiseen sekä eliölajien monimuotoisuuden ja energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Viime kuukausina
olen luonut lantaa, opetellut hoitamaan mehiläisiä, ja istuttanut
käsin satoja taimia maahan, jota ei ole kynnetty. Olen luonut suhteita viljelijöihin ja heitä auttaviin vapaaehtoisiin, ja samalla
myös eläimiin, luontoon ja maaperään. Olen kulkenut maatilalta
toiseen, nauhoittanut lukemattomia keskusteluita, eläinten mylvintää ja maatilakoneiden ääniä sekä valokuvannut maatilatöitä.
Tiedostan, että akateeminen arvoni mitataan karttuvan datan määrällä
ja laadulla. Se, että olisin kiinnostunut viljelijöiden tekemisistä ei sovi
kuvaan. Tuntuu nololta kertoa, että haastatteluiden tekeminen ”ei
tunnu oikealta”. Haluan tietää ensin mitä kysyä, ennen kuin kysyn
siitä, mitä en tiedä. Kumisaappaat jalassa kuulun joukkoon. En ole omituinen, ei ole huutavaa hiljaisuutta. On tunne: ihmettelyn voima vetää
puoleensa. Tuntuu hyvältä suunnata katse maahan.
Minusta tuntuu, että oma toimintatapani saa melko vähän tukea
nyky-yliopistolta. Kokemukseni siitä, että business-koulussa
työskentelyä ajaa, MacIntyren (1984) ajattelua lainaten, ulkois365

ten hyvien tavoittelu, ei ole kuitenkaan ainutlaatuinen. Eräät
kriitikot ovat ottaneet kantaa siihen, mikä nykymenossa tuottaa
edellä kuvattuja tuntemuksia. Esimerkiksi kriittisen management-tutkimuksen piiriin itsensä sijoittava, business-kouluissa
uransa tehnyt Martin Parker (2014; 2018) kritisoi business-koulujen johdon toimintaa ja kouluissa viime vuosina läpi vietyjä
muutoksia. Kokemukseensa perustuen ja asiaa tutkineena
Parker esittää, että business-koulut ovat korruptoituneita, vaimentavat vastarintaa ja opettavat ihmisille kapitalistisen markkinatalouden vaatimia hyveitä kyseenalaistamatta sitä, että maailman voisi nähdä myös muunlaisen linssin kautta.
Luomistyö ei ole vain Jumalan yksinoikeus. Myös business-koulut osallistuvat tähän tärkeään tehtävään. Tulevaisuuden sukupolvet marssivat ostoskärryjensä kanssa ja täyttävät niitä syllabuksilla. Suurin osa
menee roskakoriin; tehotuotanto ei huomioi hävikkiä. Asiakas päättää,
me palvelemme. Laatukriteerit ylläpitävät mukavuusaluetta. Katse pois
maasta, pää pystyyn: olet kauppislainen!

Kuten markkinoita, myös akateemista luomistyötä ohjaa kriitikkojen mukaan kilpailu, joka nostaa huipulle ne, jotka pelaavat
kilpailulle luoduilla pelisäännöillä. Guardianin haastattelussa
Parker esittääkin, että kauppakorkeakoulut on suunniteltu tuottamaan koneistoa ylläpitäviä, kyseenalaistamista välttäviä johtajia, jotka tavoittelevat henkilökohtaisia palkkioita (Guardian,
2018). Tässä keskeisenä on julkaisutoimintaa korostava ja siitä
palkitseva työympäristö. Useat kollegoistani kutsuvatkin työympäristöään arkisesti akateemiseksi pelikentäksi, missä kollegat kilpailevat positioista toisiaan vastaan ja missä ei ole aikaa
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pysähtyä miettimään miksi teemme työtämme näin. Miksi niin
monet pelaavat säännöillä, jotka auttavat yksilöitä pääsemään
huipulle sen sijaan, että auttaisivat yhteisöjä kehittymään ja suorittamaan paremmin yliopiston kolmea päätehtävää.

Asiaa ovat pohtineet myös muut tutkijat, ja päätyneet siihen, että
taustalla ovat business-kouluja suuremmat voimat. Esimerkiksi
Ruuska (2017) tarkasteli väitöskirjassaan sitä, miten kapitalismin
lonkerot ulottuvat korkeakoulutukseen ja valjastavat koulutuksen palvelemaan taloudellista kasvua ja alueellista kilpailukykyä. Tämän tutkimuksen valossa tutkimustoiminta, opetus ja
yhteiskunnallinen vuorovaikutus näyttäytyvät välineinä, jotka
auttavat kerryttämään pääomia, edistävät taloudellisia intressejä
ja vahvistavat valtarakenteita. Lontoon kauppakorkeakoulussa
työskentelevä antropologian professori David Graeber (2013,
2018) on niin ikään kritisoinut business-koulujen opetus- ja tutkimustoimintaa. Hän puhuu muiden muassa siitä, kuinka kyseinen koulutusala tuottaa ja ylläpitää ”paskatöitä”, joita ilman nykymuotoinen kasvutalous ei pärjäisi. Graeber tarjoaa myös hyvän henkilökohtaisen esimerkin siitä, minkälainen yhteiskunnallinen vuorovaikutus on kapitalistista ideologiaa palvelevassa
korkeakouluympäristössä sallittua ja minkälainen ei. Graeber
kertoo antamassaan haastattelussa uskovansa saaneensa potkut
Yalen yliopistosta toteuttaessaan yliopiston kolmatta tehtävää,
mikä tulkittiin liialliseksi ja liian näkyväksi poliittiseksi aktivismiksi (Arenson 2005).

Surullista, vaikkei ehkä yllättävää on se, että toisella tavalla töihinsä suhtautuvat tutkijat ovat yksinään voimattomia muut367

tamaan asioiden suuntaa. Akateemisen työn kuvaaminen pelkästään poliittisena pelikenttänä, jossa toimijat toimivat strategisesti, suunnitellen seuraavia siirtojaan, ei kuitenkaan tee oikeutta työtänsä muista lähtökohdista tekeville, peliä pelaamattomille toimijoille (Räsänen 2014). Toisin toimiville saattaa kuitenkin käydä köpelösti, ja toiminnan tarkempi tutkailu osoittautua jopa vaaralliseksi (Räsänen 2011). Myös Parker (2014) ilmaisee havaintoihinsa ja kokemukseensa perustuen sen huolenaiheen, että yhtenäinen ja onnistunut vastarinta, joka kohdistuu
business-kouluissa tapahtuviin muutoksiin – tai niiden status
quo’hon, tuntuu puuttuvan (Arenson, 2005; Parker, 2018). Sekä
Parkerin että Graeberin kokemusten perusteella vastarinnan
puutteesta tai mahdottomuudesta vaikuttaa asioiden kulkuun
seuraa se, että usein juuri ne ihmiset, jotka ovat toimineet edistääkseen yliopiston kaikkia kolmea tehtävää, lähtevät pois.
Horjun julkaisujen pelikentällä, suurten egojen keskellä. He ovat kiireisiä ottamaan kunniaa kiinni. Yhteinen maaperä on tallottu, kulutettu loppuun. Se ei niele hiiltä, ei edistä monimuotoisuutta, ei säilytä
perinteitä. Jostain reunalta kurkottaa rikkakasvi. Valoa kohti, juuret
syvällä maassa. Kävelen sen luokse ja laskeudun maan tasolle. Villiyrtti, huomaan. Kukaan ei pysähdy katsomaan, ei kumarru. On niin
kiire. Se revitään pois. Heitetään ojaan. Sieltä sen noukin: peltokanankaalin.
Yhteisellä maaperällä, jälkiä jättäen
Kuinka suurta kiitollisuutta tunsinkaan, kun satuin viime kesänä
kuulemaan organisaatioetnografian professorin Marc de Rondin
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esityksen EGOS-konferenssissa, missä hän – vaikkakin vain ohimennen mainiten – otti esille sen, että akateemisten tutkijayhteisöjen olisi hyvä pohtia ja kehittää yhteistyön tapoja. ”Tieteen yhdessä tekeminen ei ole pelkistettävissä yhteisjulkaisuihin”, totesi de Rond puheenvuorossaan, ja minun teki mieleni
taputtaa. Olin jo pitkään haaveillut tutkimuksen yhdessä tekemisestä. Huolimatta siitä, että ympärilläni oli jatkuvasti lukuisia
ihmisiä, minusta tuntui usein yksinäiseltä. Koin, että tutkimusyhteisössäni yhteistyö oli pelkistynyt yhteisten artikkeleiden
kirjoittamiseen – tai toisten käsikirjoitusten kommentoimiseen ja
omien esittelyyn.
Se pitää ääntä. Laitan kupin alle ja kuulen, kuinka pavut jauhautuvat
tuhansiksi hipuiksi ja vesi kuumenee koneiston sisällä. Päivän hyviä
hetkiä, pyöreän pöydän ympärillä. Siinä aika pysähtyy; läsnäolo saapuu. Tasainen ihmisvirta kulkee ohi. Jälkiä ei jää. Paitsi tuoleihin, joilla
istuimme.
Onneksi tutkijan polkuni varrelta löytyy kuitenkin myös hyviä
esimerkkejä yhdessä tekemisestä ja työyhteisöistä. Näitä esimerkkejä yhdistää mielestäni lähitieteen arvostaminen.

Entisen Helsingin kauppakorkeakoulun työ-, luokka- ja kahvihuoneissa kehitetty käytännöllisen toiminnan (KT) viitekehys on
suurelta osin MERI-tutkimusryhmän yhteistyön aikaansaannoksia (esim. Korpiaho 2014; Räsänen 2009b, 2013, 2015; Räsänen
& Trux 2012). Toisin kuin monille muille huippujournaaleissa
julkaistuille huippututkimuksien esittelemille käsiteinnovaatiolle, KT-viitekehykselle ei tarvitse laittaa parasta ennen päivä369

määrä. Itselleni käytännöllisen toiminnan viitekehys on avannut
uudenlaista, syvällistä ja reflektiivistä tapaa tutkia ja suhtautua
tutkimukseen, vaikken itse ehtinyt mukaan MERI-ryhmän toimintaan ennen kuin se Aalto-fuusion myötä hajosi. KT-viitekehys jäi kuitenkin elämään ja kehittymään Keijo Räsäsen akateemisen työn (AKA)-kurssin (Räsänen 2018) ja muun lähitiedettä
edistävän toiminnan myötä ja on vaikuttanut monen ihmisen
elämään – tavalla tai toisella. Suoritin kurssin ensimmäisten joukossa, ennen kuin olin ehtinyt edes kunnolla aloittaa väitöskirjatutkimustani, ja muistan sen olleen erityisen merkityksellinen
tarjotessaan tilan oman tutkijuuden ja työn pohdinnalle (ks.
Kosonen 2009).
Lähelle on pitkä matka. Kuinka olenkaan kulkenut: tuhansia askeleita,
ylä- ja alamäkiä, kokemuksia kehooni keräten, taakse jättäen. Multaa
kynsien alla. Kaikuja käytävällä. Jälkiä työpöydällä: valokuvina, alleviivauksina, post-it -lappuina. Naurua, itkua; toisten edessä, toisten
kanssa. Kohdaten. Yhteisellä maaperällä.

Innostuimme lähitieteen ajatuksesta ja käytäntöteoreettisesta
tutkimuksesta niin, että vuonna 2012 alkunsa sai käytäntöteorian
opintopiiri (KOP), joka on ollut minulle yksi tähän asti tärkeimmistä tutkimusyhteisöistä. Opintopiiri on tuonut yhteen ihmisiä
erilaisista taustoista ja akateemisen urapolun eri vaiheista. Koen,
että toimintatapamme ytimessä on ollut keskeisenä yhdessä ajattelu ja toisten tukeminen tutkimuksen tekemisessä – sen kaikissa eri vaiheissa. Koen erityistä kiitollisuutta siitä, että muotikäsitteiden sijaan, olemme tutustuneet yhdessä erilaisiin käytäntölähtöisiin tutkimusperinteisiin ja pohtineet tutkimuksis370

samme käyttämiämme käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä eri perinteiden valossa, ja varjoissa. Ryhmässämme ja sen eri kokoonpanoissa viimeisten kuuden vuoden aikana on ennen kaikkea
vallinnut aito kiinnostus toisten tekemisiä kohtaan. Olen kokenut, että olen saanut väitöstyöni varrella käymille kamppailuilleni tukea ja että olen voinut jakaa myös onnistumisiani, jotka
eivät ole liittyneet ensisijaisesti julkaisuihin – vaikka kyllä opintopiirikin sai aikaan yhden sellaisen (Räsänen, Apajalahti,
Houtbeckers, Kallio & Penttilä 2015).

Toinen yhteisö, joka jätti minuun pysyvän jäljen, on Berkeleyn
yliopiston sosiologian laitoksen yhteydessä toimiva poliittisen ja
kulttuurisen tutkimuksen tutkimusryhmä. Osallistuessani ryhmän tutkimusseminaareihin koin, että yhteisön jäsenet pyrkivät
aidosti auttamaan nuoria tutkijoita tutkimuksen tekemisessä ja
tutkimuspapereiden kirjoittamisessa ja olivat aidosti kiinnostuneita siitä, miten ja miksi kyseistä tutkimusta tehdään. Saadessani kommentteja omaan tutkimuspaperiini tunsin kiitollisuutta: näin moni ihminen oli oikeasti lukenut käsikirjoitukseni! He
kehuivat työtäni, kysyivät kysymyksiä ja kehittivät ymmärrystä
ja analyysia kanssani. Yksikään paikalla olijoista – professoreista, postdoceista, tai väitöskirjan tekijöistä – ei kysynyt, mihin
lehteen olin juttuani lähettämässä. Sen sijaan minulle tuli sellainen olo, että he koittivat aidosti ymmärtää, mistä ruokapiirivaihdannan arvoa käsittelevässä tutkimuspaperissani oli kyse.

Viimeisin yhteisö, johon olen tutkijatohtorin arjessani solahtanut, on Nessling-pesä, Maj ja Tor Nesslingin säätiön vuonna
2016 perustama tutkijoiden yhteistoimistotila. Nesslingin pe371

sässä työskentelee vakituisesti 12 tutkijaa ja pop-up-tilassa satunnaisesti myös muita. Tutkijat tulevat eri aloilta ja eri yliopistoista ympäri Suomen. Sen lisäksi, että Nessling-pesässä vallitsee hyvä työrauha, siellä on myös hyvä olla. Pesässä tuntee
olevansa osana työyhteisöä. Kun pohdin, mikä näitä kolmea yhteisöä yhdistää, nousee esiin erityisesti kolme asiaa: yhteistyö, sitoutuminen yhteisiin tapaamisiin sekä ”ydinhahmo”.
Tämä maa. Se antaa, se ottaa. Kädet turtana putsaan penkkejä. Mullasta esiin tulevat kastemadot kaivautuvat yhä syvemmälle. Rikkaruohojen juuret eivät irtoa; ne haluavat elää. Rikoilla on piikit. Minulla
on hanskat.

Edellä kuvatuissa yhteisössä, joissa olen tuntenut voimaantuvani, on tunteen taustalla ollut kilpailuvapaa, kannustava ympäristö. Syystä tai toisesta ihmisillä ei ole ollut tarvetta kokea
toisia yhteisön jäseniä kilpailijoina, jotka uhkaavat tai vastaavasti
peilaavat omaa menestymistä. Vertailuun tai mustasukkaisuuteen ei ole ollut syytä. Toiseksi, jokaisessa yhteisössä on ollut
vapaaehtoisia tapaamisia, joihin ihmiset ovat säännöllisesti osallistuneet. Tapaamisten tarkoitus on ollut jakaa omaa ja tutustua
toisten tutkimukseen sekä oppia ja tutkia yhdessä akateemista
työtä käytännöllisenä toimintana. Ihmisten sitoutuminen yhteisiin tapaamisiin, aito kiinnostus toisten tekemisiä kohtaan ja
yhteistoiminnan kunnioitus synnyttävät tunteen voimaantumisesta. Kolmanneksi, edellä mainitut yhteisöt eivät ole syntyneet
itsestään, vaan jokaisen taustalla on (ollut) henkilö, joka on ottanut vastuuta yhteisön alulle panemisesta ja koolle kutsumisesta.
Näiden henkilöiden säännöllisellä mukana ololla, sitoutumisella
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ja dialogisen, kollektiivista ajattelua edistävän tilan (ks. esim.
Isaacs 1993) onnistuneella luomisella on oman kokemukseni mukaan ollut hyvin suuri vaikutus myös muiden ihmisten mukaan
saamiselle ja mukana pysymiselle.

Jalat maassa, pää pilvissä
Olet idealisti, he sanovat ääneti; olen kyseenalaistanut doxan. Hiukset
hipovat pilviä. Kyllä sinä sinne pääset, missä ruoho on apilankukkia
täynnä, muttet leijuen.

Kun pohdin kokemuksiani yllä kuvatuissa yhteisöissä, huomaan, että toimimista näissä kaikissa yhteisöissä yhdistää eräs
oleellinen asia: refleksiivisyys omaa tutkimuskäytäntöä ja akateemista työtä kohtaan (ks. myös Räsänen 2008, 2009). Tässä
luvussa avaan sitä, miten refleksiivisyys on mielestäni edellytys
akateemiselle työlle ja hyvän tutkimusyhteisön muodostumiselle, ja miten se voi tukea hyväksi tutkijaksi tulemista ja olemista.
Pyrin purkamaan tätä asiaa auki nojaten käytännöllisen toiminnan viitekehykseen (Räsänen, 2008, 2009b, 2015a; Räsänen &
Trux 2012).
Vaikka jokainen meistä akateemista työtä tehneistä tietää, mitä
kaikkea työhömme kuuluu ja miten teemme työtämme, meillä ei
laitos- tai edes ainetasolla ole toimintatapoja, jotka mahdollistaisivat arkisen tekemisen jakamista keskenämme. Erityisesti väitöskirjatutkijasta, joka vasta harjoittelee akateemisen työn tekemisen tapoja, saattaa helposti tuntua ahdistavalta, jos ei ole tilaa
ja sijaa keskustella omasta työstä ja siihen liittyvistä pragmaat373

tisista haasteista. Kirjoitimme näistä kokemuksista väitöskirjatutkijan näkökulmasta kollegani Toni Ruuskan kanssa tekstin otsikolla ”Omiminen, tuputtelu ja piilottelu – tutkijaksi tulemisen
sietämättömästä keveydestä” (Kallio & Ruuska 2015). Kirjoituksessa pohdimme yhtäältä sitä, kuinka meistä tuntuu, ettemme ole tulleet kuulluksi omista tutkimuslähtökohdistamme käsin, ja toisaalta sitä, ettemme ole lukuisista yrityksistä huolimatta saaneet käsitystä siitä, miten kokeneemmat tutkijat käytännössä tekevät tutkimustyötä, kuten esimerkiksi tuottavat tai analysoivat aineistoaan.
Hakekone syö puuta. Ratas pyörii, rusentaa puumassan, sylkee silppua
kottikärryyn. Puun täytyy olla juuri sopivan kokoinen: ei liian paksu,
ei liian ohut. Koneen tärinä täyttää kehoni rytmillä. En kuule ajatuksiani; niitä ei ole; on vain liike. Missä vaiheessa tuli kategoria, joka pysäytti liikkeen?

Hyvän tutkimusyhteisön yksi piirre on siis tarjota ilmapiiri ja
välineitä siihen, että akateemisen työn tekijät voivat jakaa, miten
he tekevät työtään käytännössä – koski tämä tekeminen sitten tutkimusta, opetusta tai yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Esimerkiksi KOP-piirin yhteydessä olemme pohtineet yhdessä hyvin
konkreettisia kokemuksia kentältä, opetuksen parista sekä muista yhteyksistä ja tukeneet toistemme työtä sen eri vaiheissa vaatimilla tavoilla. Nämä ovat voineet liittyä esimerkiksi teorian kehittelyyn, käsitteiden ymmärtämiseen, tai analyysin tekemiseen. Leimallista arjen työn yhdessä pohtimiselle ovat olleet kunkin tutkijan omien lähtökohtien ja tarpeiden ymmärtäminen.
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Selkärankana yhdessä tekemiselle ovat olleet säännölliset ja suhteellisen tiheät, mutta hyvin vapaamuotoiset tapaamiset.

Berkeleyn tutkimusyhteisössä pääasiallinen toimintatapa oli sitoutuminen tutkimuspapereiden yhteiskehittämiseen. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että säännöllisiin tapaamisiin osallistui
koko tutkimusyhteisö ja kaikki sen jäsenet perehtyivät tietyn
henkilön tuottamaan tekstiin (oli tämä sitten väitöskirjan luku tai
muu käsikirjoitus). Yhteiskehittäminen tapahtui niin, että läsnäolijat sekä esittivät kysymyksiä että antoivat konkreettisia ehdotuksia tutkimuspaperin parantamiseksi. Kysymysten esittäminen, oivalsin, oli auttamisen tapa, jolla oli suuri merkitys yhteiskehittämisessä. Valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan yhteisössä vaalittiin tapoja ymmärtää ja oppia.

Nessling-pesän tilat puolestaan tukevat kohtaamisia ja jakamiskulttuuria. Kahvin lisäksi tutkijat voivat jakaa omaa työtään ja
edesauttaa toisten työtä esimerkiksi osallistumalla säännöllisiin
aamutilaisuuksiin, joita pesässä järjestetään. Lisäksi tutkijat voivat osallistua Nesslingin säätiön järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joissa tarjotaan konkreettisia työkaluja yhteiskunnalliseen
vuorovaikutukseen ja siihen tarvittavien taitojen kehittämiseen.
Ennen kaikkea, pesässä voi työn lisäksi jakaa myös arjen iloja ja
suruja ja saada kuuntelun ja keskustelun lisäksi myös halauksen.

Kuvaukseni siitä, millaisia yhteistyön tapoja edellä mainituissa
yhteisöissä on ei välttämättä tunnu kovinkaan ihmeelliseltä.
Ovathan monet edellä kuvatuista käytänteistä käytössä monissa
muissakin akateemisissa yhteisöissä. Oleellista kuitenkin on,
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miltä minun lisäkseni myös monista muista tutkijoista, joiden
kanssa olen aihetta pohtinut, on tuntunut osallistua näiden yhteisöjen toimintaan. Se, miten teemme – tai emme tee – asioita yhdessä paljastaa myös sen, mitä tavoittelemme, yksin tai yhdessä,
tekemällä niin tai näin. Esimerkiksi Berkeleyssä tapaamisten
lähtökohtana ei tuntunut ensisijaisesti olevan kokoontua pohtimaan sitä, miten ”täyttää jokin aukko” jossakin tietyssä keskustelussa ja näin saada aikaiseksi huippujulkaisu, vaan pyrkimyksenä vaikutti olevan auttaa sekä tutkijayhteisöä että tutkijaa
ilmiön ymmärtämisessä, problematisoinnissa ja tulkitsemisessa
(ks. myös esim. Alvesson & Sandberg 2011; 2013; 2014).

Kuten moni osaa arvata, voivat tavoitteet ja niiden painospisteet
muuttua akateemisen työn ja oman elämän eri vaiheissa. Meillä
yksilöinä voi olla hyvin monenlaisia päämääriä, joita kohti kuljemme, sekä polkuja, joita pitkin etenemme. Tässä tekstissä kuvaamani yhteisöt, jotka toimillaan sallivat, hyväksyvät ja jopa
tukevat monenlaisia pyrkimyksiä – mahdollistaen reflektiiviset
toimintatavat – ovat mielestäni onnistuneet luomaan hyvät edellytykset mielekkäälle työyhteisölle ja siinä tutkijuuden kehittämiselle.

Reflektiivisyyden rakentaminen sisään toimintatapoihin mahdollistaa myös toisen tyyppistä, jossain määrin ehkä vaarallisilla
vesillä liikkuvaa pohdintaa: miksi teemme (tai miksi teen) tätä
työtä näin? Tämä KT-viitekehyksen esille nostama moraalinen
ulottuvuus tuntuu jäävän usein paitsioon sekä management-tutkimuksessa että yhteiskunnallisissa ja poliittisissa keskuste-luissa myös laajemmin. Eikö meidän aika ajoin pitäisi pysähtyä
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yhdessä pohtimaan myös sitä, miksi tutkimustyön laadun mittaaminen on pelkistynyt julkaisujen laskemiseen? Miksi opetuksesta on tullut taakka kutsumuksen sijaan? Miksi yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on ”plussaa”, joka jää yksilöiden valinnaksi, eikä tutkimusyhteisöjen vastuuksi?
Se laskeutuu kädelleni. Sitten toinen, ja kolmas. Niitä on kymmeniä,
satoja. Katson verkon läpi ja näen kuinka ne kantavat siitepölyä vartaloissaan. Laskeutuvat pesään, kaivautuvat syvemmälle kennoissaan.
Tunnen, kuinka kenno kohoaa raskaasti käsissäni; se on täynnä hunajaa. Taas yksi pörrää silmieni korkeudella. Hengitän sisään ja ulos,
hikoilen puvun sisällä. Miksi teemme puupesiä, vaikka saisimme styroksipesät valmiina? Miksi emme käytä sulkuristikkoa, vaikka se estäisi
niiden pörräämisen? Miksi emme katkaise kuningattarelta siipiä, vaikka se saattaa lentää pois ja viedä parven mukanaan? Miksi emme ota
kaikkea hunajaa vaan jätämme osan mehiläisille, vaikka voisimme antaa
tilalle sokeria? Miksi maksamme enemmän saadaksemme vähemmän?

Toiminnan taktisen (miten teen tämän), poliittisen (mitä tavoittelen tekemällä näin) ja moraalisen (miksi teen tämän näin) ulottuvuuksien lisäksi KT-viitekehys pistää pohtimaan toiminnan
subjektia (kuka olen ja keneksi tulen), eli toimijaa ja hänen identiteettiään koskevia kysymyksiä. Itse olen ajatellut niin, että hyvä
tutkija on reflektiivinen, mutta ei ainoastaan ulkopuolisen tutkimuskohteen ja tämän käsitteellistämisen osalta, vaan ennen
kaikkea oman tutkimuskäytäntönsä osalta. Jotkin tutkimusperinteet, kuten esimerkiksi etnografinen tutkimusote, pitävät sisällään tutkijan oman toiminnan ja position pohdinnan (Davies
2012; Kondo 2009; van Maanen 2011), mikä osaltaan saattaa
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edesauttaa myös laajemmin akateemisen työn tarkastelua (ks.
esim. Anteby 2013).

Loppusanat: maata kohti
Tässä tekstissä olen kirjoittanut omista kokemuksistani akateemisen työn parissa. Esseen alussa toin esille sen, kuinka akateemista työtä harkitseva joutuu ottamaan huomioon akateemisiin
työpaikkoihin liittyvän epävarmuuden ja kilpailun. Nostin keskusteluun myös tuntemuksia, joita nousee esille yrittäessäni pärjätä akateemisessa maailmassa ja tavalla, joka tuntuu asettuvan
poikkiteloin suhteessa vallitseviin odotuksiin. Näistä tuntemuksista käsin lähdin pohtimaan, minkälainen on hyvä akateeminen
tutkimusyhteisö ja minkälaista tutkijuutta hyvä yhteisö tukee.

Aluksi esittelin niitä hyviä asioita, jotka ohjaavat omaa työtäni
tutkijana ja joiden toivoisin ohjaavan akateemisia työyhteisöjä
myös laajemmin. Pyrin kuvaamaan kokemuksiani siitä, kuinka
kapeaan toimintakenttään akateeminen työ mielestäni businesskoulumaailmassa pelkistyy ja pohdin ilmiön taustalla vaikuttavia asioita. Toiseksi, toin esille esimerkkejä hyvistä työyhteisöistä, joissa olen kokenut yhteenkuuluvuutta ja joista olen
saanut toivoa akateemisen työn tekemiseen ja jatkamiseen. Kolmanneksi, tarkastelin akateemista työtä refleksiivisenä toimintana KT-viitekehyksen tarjoamien kysymysten valossa.

Tiedostan, ettei esseeni ole yltänyt aiheen kovin syvälliseen tieteelliseen tarkasteluun, mikä oli tietoinen ja pragmaattinen valinta: käytin esseetä ensisijaisesti mahdollisuutena omaan työ378

höni liittyvien ajatusten ja tuntemusten tutkimiseen sekä suunnan etsimiseen akateemisen työn moninaisten olotilojen viidakossa tutkijatohtorin positiosta käsin. Kirjoittamisprosessi muovasi ajatteluani ja toimi tarkkailupisteenä, josta saatoin silmäillä
akateemista työmaata. Tarkoitukseni oli tuoda yhtäältä esille niitä tuntemuksia, joita kilpailullinen, määrällisille mittareille alisteinen työympäristö aiheuttaa ja toisaalta kuvata niitä hyviä asioita, jotka mielestäni tekevät tutkijan työstä mielekkään.
Mullasta työntyy vihreä verso. Se kurottaa kohti aurinkoa. Ulottaa
juurensa yhä laajemmalle maaperään. Juuret, näkymättömät, tekevät
työtä. Varastoivat hiilidioksidia maahan, kuljettavat ravinteita kasviin.
Yhteinen maaperä kantaa. Kun sitä hoitaa, se auttaa kasveja kestämään
rankkasateet ja helteet, tuulet ja tuholaiset. Pilvet liikkuvat sen yli,
nopeasti, hitaasti, suurina, pieninä. Pilvet katoavat, maa jää. Yhteisellä
maaperällä voi eksyä myös sivupoluille.

Onneksi minun on ollut mahdollista toimia yhteisöissä, joissa
olemme voineet yhdessä pohtia, millaisia tutkijoita haluamme
olla ja minkälaista tutkijuutta haluamme toimillamme edistää.
Tämä on ollut voimaannuttavaa ja koen, että olen näissä yhteisöissä kasvanut sekä ihmisenä että tutkijana paremmaksi kuin
mitä olisin ilman näitä yhteisöjä.

Olen oppinut antamaan oppimastani ja antautumaan yhteiseen
oppimiseen. Olen kokenut kannustusta ja saanut kannustaa. Ennen kaikkea olen saanut antautua olotiloihin (ks. esim. Räsänen
2019; Räsänen & Kauppinen tulossa), jotka ovat toiveikkaita, ja
joissa tunnen, että suuntani on oikea enkä ole tällä polulla yksin.
379

Kumisaappaan kärki uppoaa märkään maaperään. Jäljet takanani seuraavat minua. Minä seuraan tuoksua: sateen, maan, anisiisopin. Lasipurkkiin ne vangitsen: yrtit, jotka eivät enää hengitä. Joita me hengitämme – teessämme. Tässä ja nyt ei ole kiire. Tässä ja nyt on olemassa
suunta. Tässä ja nyt seisomme jalat maassa, kurotamme pilviä kohti.
Kaikki on mahdollista.
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tutkijana olemisen tiloista ja suhteista. Teoksessa: H. Nori, H.
Laalo & R. Rinne (toim.) Kohti oppimisyhteiskuntaa. Turku: Turun
yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, Julkaisusarja A:217,
295-335.
Räsänen, K., Apajalahti, E. L., Houtbeckers, E., Kallio, G. &
Penttilä, A. (2015) Kopista ulos - tutkijat käytäntöteoreettisen tajun
jäljillä. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous
5/2015.
Räsänen, K. & Kauppinen, I. (tulossa) Moody habitus: Bourdieu
with existential feelings. Journal for the Theory of Social Behavior.
Ruuska, T. (2017). Reproduction of capitalism in the 21st century:
Higher education and ecological crisis. Helsinki: Aalto University Publications Doctoral Disseration Series 97/2017.
Tekniikka & Talous (2017) Tohtorien työttömyys on kovassa
kasvussa. Luettu 30.4.2019.
https://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/tohtorien-tyottomyyson-kovassa-kasvussa-6616116
Van Maanen, J. (2011) Tales of the field: On writing ethnography.
Chicago: University of Chicago Press.
Yle (2016) Tohtoreiden työttömyys pahenee – ministeriö haluaa
hillitä yliopistojen tohtorikoulutusta. Luettu 30.4.2019
https://yle.fi/uutiset/3-8581500

382

Onko kettu ovela?
Pipsa Keski-Hakuni

Miksi lähdin raskaaseen väitöskirjaprojektiin sen sijaan, että olisin nautiskellut työstäni, työpaikastani ja asemastani, jotka kaikki tyydyttävät minua suuresti. Työni suorittamisesta olen saanut
pääsääntöisesti hyvää palautetta. En tunnista itsessäni perfektionistin piirteitä, joten vielä parempi lopputulos työssäni ei ole
henkilökohtainen motiivini. Kiinnostus tutkimukseeni kuitenkin
heräsi joidenkin tapahtumien kautta, joissa koin ainakin osittaista epäonnistumista ja virheitä.

Virhe, on vahva sana, jota olemme oppineet välttämään jo peruskoulussa. Varsinaista kannustusta en siihen suuntaan muista
kokeneeni, pikemminkin se oli este minkä tahansa menestyksen
tiellä. Virheiden sijaan puhutaan mokista, joka on tekijälleen
armollisempi, eikä se sanana kanna niin suurta painolastia. Se
sisältää tahattomuuden mahdollisuuden. Virhe tehdään ponnisteluista huolimatta, joskus huolimattomuuttaan, mutta epäonnistuen joko tiedollisesti tai taidollisesti. Moka, sen sijaan on
mukavan pyöreä sana, jonka voi myöntää olkaa kohauttaen.

Virheiden myöntäminen omassa työssä on tavattoman vaikeaa,
vaikka menestyvien yritysten taustalla onkin virheistä oppimisen kulttuuri, joka kannustaa avoimuuteen mokien tunnus383

tamisessa (Kuitunen & Sutinen, 2008). Myös omalla työpaikallani virheisiin suhtaudutaan, ainakin erinäisillä työyhteisön
kehittämispäivillä, pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana.
Malkan löytyminen omasta silmästä muuttuu organisaation seminaarissa yllättäväksi hyväksi. Arjen työssä tämä kuitenkin
helposti unohtuu.

Yksittäisiä mokia olen tehnyt työurani aikana lukuisia. Virheiden myöntäminen tuntuu silti tuskalliselta. Kun virheistä on
muodostunut käytäntöjen myötä kokonainen ajatusmaailman
vääristymä, voi korjausliikkeestä tulla raskas. Sarjasta virheitä
voi kehkeytyä koko elämän mittainen valhe. Toimintakenttäni
on ollut lähes 30 vuotta esittävät taiteet. Suurin virheeni, liittyy
näköharhaan esittävän taiteen – tai yleensäkin taiteen – ”hyvyydestä”, sen pyrkimyksestä oikeudenmukaisuuteen ja sen elämää
monipuolisesti ylläpitävästä voimasta. Lähdin väitöskirja työhön virheen kannustamana, ehkä myös moraalin ohjaamana ja
sisäisen hyveen pakottamana. Uteliaana tutkimaan paitsi omia
käytäntöjäni, myös alallani vallitsevia käytäntöjä ja sitä kulttuuria, jotka näihin kytäntöihin ohjaavat.

Moraalifilosofi Alasdair MacIntryre (2004, 221) määrittelee käytännöt määrätynlaisiksi johdonmukaisiksi ja monimutkaisiksi
sosiaalisesti vakiintuneeksi inhimillisiksi yhteistoiminnan muodoiksi. Sellainen on esimerkiksi esittävä taide, jolla tarkoitan tässä teatteri-, tanssi- ooppera- tai sirkusesitystä tai muuta sellaista
esitystapahtumaa, jossa on kysymyksessä yhteisesti sovittu, katsojan ja esiintyjän välinen esitysperustainen elävä vuorovaikutustilanne.
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MacIntyren (2004, 223–225) mukaan käytännön harjoittaminen
edellyttää erinomaisuuden mittapuuta, sääntöjen seuraamista ja
hyvien asioiden saavuttamista eli auktoriteettien kunnioittamista. Käytännöillä on historiansa, mutta ne eivät ole immuuneja
kritiikille. MacIntyren mukaan vain ne, joilla on asiaankuuluva
kokemus, voivat olla päteviä arvioimaan tietylle käytännölle sisäisesti hyviä asioita. Sisäisesti hyvillä asioilla pyritään erinomaisuuteen, joka rikastuttaa koko käytäntöön osallistuvaa yhteisöä. Ulkoisesti hyvät asiat puolestaan ovat yksilön tai instituution omaisuutta, kuten valta, raha tai kuuluisuus. Sisäisen hyvän asian saavuttaminen vaatii yksilöiden yhdessä, suhteessa
toisiinsa, harjoittamia hyveitä. Tällaisia hyveitä ovat mm. oikeudenmukaisuus, rohkeus ja rehellisyys.

Urani aikana olen kohdannut monenlaisia taiteellisia ja moraalisia kysymyksiä, näiden yhteen törmäämisiä sekä niiden onnistuneita ja epäonnistuneita ratkaisuyrityksiä. Yksi näistä, toistuvasti eteen tulevista kysymyksistä, liittyy eläimiin ja eläinten
representaatioihin näyttämöllä. Eläinhahmojen suunnittelu ja
valmistaminen on ollut kiinteä osa työtäni. Hyviä asioita ja hyveitä määritellään ihmisestä käsin. Tässä esseessä etsin ihmiskeskeisyydestä poikkeavaa näkökulmaa.

Määrittelen - siis olen
Eläimillä viittaan ns. toislajisiin elämiin, muihin kuin ihmisiin,
tietoisena siitä, että se on ilmaisuna vajavainen ja kategorisoiva.
Käsitteinä ”eläin” ja ”ihminen” ovat toisensa poisrajaavia ja yllä385

pitävät ihmisten ja muiden eläinten välistä dikotomiaa rajaamalla oikeudettomasti kaikki muut eläinlajit (ei-ihmiset) samaan
ryhmään. Vaikka englanninkielinen termi non-human animal,
tuntuu sujuvalta, on vastaavan suomenkielisen käännöksen
käyttö kömpelöä, eikä sekään poista kartesiolaista dualistista taipumustamme määritellä kaikkia toislajisia eläimiä suhteessa ihmiseen. Lisäksi olemme tottuneet arvottamaan eri eläinlajeja
keskenään. Pidämme toisia eläimiä ihmisen palvelijoina, toisia
viihdyttäjinä, toisia hyödykkeinä, mutta aina ihmisen alapuolella olevina ”toisina”. Samalla olemme määrittäneet ihmistä erilliseksi eläimestä, kiinnittäen huomioita eroavaisuuksiin enemmän kuin samankaltaisuuksiin. Eläimen ja ihmisen määrittely on
sopimuksenvaraista samoin kuin ihmisyyden ja eläimyyden
määrittely. Ihmisyys ja eläimyys eivät ole toistensa vastakohtia
tai saman janan eri ääripäitä. Eläimyys on sekä ihmisen että eläimen olemassaolon perusoletus, olemmehan kaikki lähtökohtaisesti eläimiä, ja ihmisyys vertautuu koiruuteen, hevosuuteen
jne.

Eläimellä esittäminen
Elävän eläimen näyttämöllistämisen perinne länsimaissa juontaa
juurensa Rooman valtakunnan aikaisista amfiteattereista, joissa
kansalla oli mahdollisuus katsella sirkusesityksiä, ihmisen ja
eläimen välisiä kamppailuja ja spektaakkeleja villieläinten
metsästyksestä, joissa oli mukana mitä eksoottisempia eläimiä.
Espanjan härkätaisteluperinne, delfinaariot ja eläinsirkukset jatkavat samaa eläimen esittämisen tapaa, jossa eläin on objekti ja
ihminen subjekti  joskin vahingoitettuna, peloissaan tai turhau386

tuneena toimijuuden keskiössä voi olla hetkellisesti ihmisen sijaan eläin. Yleisön ja eläinoikeusaktivistien painostuksen seurauksena nämä ”taidemuodot” ovat hiljalleen väistymässä ns.
sivistysvaltioista. Elävien eläinten näyttämölle tuominen muuttui ongelmallisemmaksi, kun toreilta ja areenoilta siirryttiin sisätiloihin. Taidemuodon kehittymisen myötä nykyiselleen sille
on myös yhä vaikeampi löytää perusteltuja syitä.

Elävä eläin esitystapahtumassa aiheuttaa monenlaisia järjestelyjä. Näyttämön sivussa on esityksen aikana tilaa hyvin rajallisesti. Lavasteet, tarpeisto ja muu näyttämötekniikka vie siitä
suurimman osan, siellä on hämärää tai pimeää, ahtaissa tiloissa
tehdään maskeerauksia ja pukuvaihtoja, tilanteet vaihtuvat
nopeasti ja tunnelma on keskittynyt ja sensitiivinen. Näyttämöllä odottavat kirkkaat valot ja mahdollisesti äänimaailma, jota
eläimen on mahdotonta tulkita. Tilanne voi olla sekä eläimelle
että muille esiintyjille ennakoimaton ja stressaava. Lisäksi on
ratkaistava henkilökunnan ja yleisön mahdolliset allergioihin ja
pelkoihin liittyvät ongelmat.

Käytännön ongelmien lisäksi haasteeksi muodostuvat itse eläimen eksistenssiin ja intentionaalisuuteen liittyvät kysymykset.
Esittävä taide on perinteisesti ollut ihmiskeskeistä taidetta, jonka
teemat liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin, yhteiskunnallisiin
kysymyksiin tai oman itsensä tarkasteluun. Jos näyttämöllä on
ihmisten lisäksi muita eläviä eläimiä, ovat he/ne yleensä objekteja, ”ikään kuin” lajinsa edustajia, sieluttomia representaatioita
toiseudesta. Yleensä eläimet eivät esitä itseään vaan niiden tehtävänä on alleviivata kanssanäyttelijällä eli ihmisesiintyjällä ole387

vaa ominaisuutta kuten vallan halua, huolenpitoa, vihaa tai seksuaalisuutta. Vain harvoin, jos koskaan, eläin on näyttämöllä
omasta halustaan. Tavallisemmin roolitus on saavutettu pakottamalla tai palkitsemalla. Nämä voivat tietysti olla myös ihmisesiintyjän syy olla näyttämöllä, mutta he saavat yleensä palkkaa
työstään.

Ongelmana ei tule nähdä kuitenkaan vain elävien eläinten näyttämöllistämistä vaan myös esittävien taiteiden eläindiskurssia
yleensä. Tarinankerronta on esittävän taiteen peruselementti.
Tarinat ohjaavat ajatteluamme ja siksi ei ole samantekevää millaisia tarinoita esitämme. Donna Harawayn mukaan ihmisten
sankaritarinoiden sijaan olisi luotava tarinoita ihmisten ja ei-ihmisten välisestä yhdessä elämisestä (Haraway, 2016). Näyttämöllä tarinat ovat yleensä ihmiskeskeisiä ja ne toistavat perinteistä eläinkuvastoa lähinnä visuaalisilla representaatioilla. Antropomorfismi, ihmisten piirteiden heijastaminen eläimiin ja zoomorfismi, eläinten piirteiden heijastaminen ihmisiin, ovat eläintarinoiden kerronnan perinteiset keinot. Pohjana länsimaiselle
traditiolle voidaan pitää Aisopoksen (n. 620-560 eaa.) faabeleita,
eläindiskurssia muovanneita eläinsatuja, joissa ketut ovat aina
ovelia, sudet viekkaita ja käärmeet paholaisen symboleja.

Tarve ymmärtää eläintä houkuttaa peilaamaan tämän käyttäytymistä ja kuviteltuja emootioita ihmisen elämysmaailmaan.
Tämä tuottaa jatkuvasti lisää antropomorfista ja zoomorfista tulkintaa. Tähän syyllistyvät usein myös eläindokumentit, joissa
”villieläinten” toiminta esitetään draamana, jonka kerrontaa ryy-
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dittävät sopivat tehosteet ja musiikki, ja joka on kuvattu usein eiluonnollisissa olosuhteissa, vaikka toisin annetaan ymmärtää.

Mykät vaikuttajat ja mahdolliset muut
Tunnettu tosiasia on, että kaikki mitä näyttämölle tuodaan, voidaan nähdä merkkinä ja ne saavat siellä korostuneen merkityksen (esim. Elam 1980, 6 ja Arlander 1988, 87). Ne ilmentävät
aistittavissa olevaa olemassaoloaan, mutta lisäksi jokaisessa elementissä piilee mahdollisuus jostain muusta, jostain, jota emme
vielä tiedä, mutta joka saattaa paljastua esityksen kuluessa. Koko
ajan on olemassa mahdollisuus transformaatioon tai jopa totaaliseen metamorfoosiin. Tuoli saattaa muuttua hevoseksi, jos se
sellaisena esitetään ja jos minä katsojana sen sellaisena koen.
Puvustuksen, lavastuksen, tarpeiston, projisoinnin, äänen ja
muiden teatteriteknisin keinoin tuotetut eläinhahmot ovat nykykatsojille tuttuja, tulevaisuudessa myös AR- ja VR–tekniikoilla
tuotetut representaatiot.

Kieltä pidetään ensisijaisena ajattelun välineenä, joka mahdollistaa mm. kommunikoinnin, tiedon rakentumisen ja kokemusmaailman olemassaolon. Kielen kautta pääsemme kiinni puhuttuihin ja kirjoitettuihin tarinoihin, teksteihin. Teatteritaiteessa
teksti on usein lähtökohta, jonka ympärille esitys rakentuu.
Teksti voi olla valmis käsikirjoitus tai se muotoutuu työryhmän
kesken yhdessä rakentaen, harjoitusten myötä, esitettäväksi
tekstiksi. Kielen asema on vaihdellut teatteritaiteen historian eri
vaiheissa kaiken määrittävästä lähtökohdasta, esim. renessanssidraamat ja Elisabethin ajan (1558–1603) teatteri, jossa Shake389

speare vaikutti vahvasti, aina Antonin Artaud’n ”Julmuuden
teatteriin” (1930–1940), jossa hän tietoisesti pyrki vapauttamaan
teatterin kielen ja sanojen tyranniasta. Puheteatterin lisäksi
muita esittävän taiteen muotoja ovat myös tanssi, mimiikka, sirkus jne., jossa puhutulla tai kirjoitetulla kielellä ei ole ollut sijaa.
Wittgensteinilainen ajatus ”kielemme rajat ovat maailmamme
rajat” sulkee auttamatta ”maailman” ulkopuolelle ne toimijat,
joilla ei ole kieltä tai joiden kieli ei ole ihmisen ymmärrettävissä.
Vaikka yhteistä kieltä ei ole, se ei tarkoita sitä, etteikö näillä muilla toimijoilla olisi sanottavaa. Bruno Latour (1993, 142–145) esittää kielen rajoitteiden ylittämiseksi ”parliament of things” –käsitettä, joka asettaa tiedon tuottamisen perustaksi vuorovaikutukseen paitsi luonnon - ja yhteiskunnan toimijat, myös tutkijat ja tutkimusvälineet. Näin luotua esine-diskurssi-luontoyhteiskunta kvasiobjektia Latour pitää antroposeenin ajan suurten kysymysten, kuten ilmaston lämpenemisen, ratkaisemiseksi
välttämättömänä.

Elävä koira on näyttämöllä koira, ei enempää eikä vähempää.
Saksanpaimenkoira oopperassa Lady Macbeth of Mtsensk, Norjan kansallisoopperan ja Berliinin Deutsche Operin yhteistuotanto, jonka ensi-ilta Suomen Kansallisoopperassa oli tammikuussa 2017, suoriutui roolistaan suunnitelmien mukaisesti.
Kaikki mahdolliset järjestelyt sekä eläimen hyvinvoinnin kannalta että eläimen läsnäolon vaikutus muun työryhmän häiriöttömään työskentelyyn oli varmistettu. Katsojana minun, ja myöhemmin kävi ilmi, että myös useiden muiden katsojien, oli kuitenkin vaikea löytää syytä tälle roolille. Ajatukset esityksen
taianomaisesta maailmasta palautuivat arkiseksi pohdinnaksi
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koiran reaktioista tilaan ja yleisöön. En muista kohtauksesta
muuta kuin koiran läsnäolon. Samassa esityksessä oli myös kymmeniä silikonista tehtyjä, isokokoisia kaloja, turskia, joita käytettiin kuvaamaan hyvin onnistuneesti eritavoin ihmisten, luonnon ja yhteisön välisiä suhteita, oman turskaisuutensa lisäksi.
Näiden kalojen suhteen jännitys mahdollisesta muusta säilyi esityksen loppuun saakka.

Eläimellä esittämisestä eläimyyden näyttämöllistämiseen
Ekokriisin aikakautemme, jossa tunnustettuja tosiasioita ovat
sekä ilmastonmuutos että käynnissä oleva kuudes sukupuutto,
on hitaasti muuttamassa asetelmia. Elämme murroskautta, jossa
antroposentrisyyttä on alettu kyseenalaistamaan ja humanistista
todellisuuskäsitystä on päivitetty posthumanistisempaan suuntaan. Ihminen palautetaan muihin lajeihin nähden etuoikeutetusta asemasta osaksi muuta luontoa. Kansainväliset sopimukset, poliittinen ja taloudellinen paine ja kasvava, varsinkin nuorten sukupolvien, liikehdintä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi vaativat myös esittävien taiteiden aloilla käytänteiden
ja diskurssin muutosta.

Kysymys kuuluu, opimmeko näkemään eläimen katsomisen sijaan? Näemmekö eläimen subjektina, joka on paitsi oman lajinsa
edustaja myös yksilö ja jonka rooli näyttämöllä on tämän eläinyksilön vakavasti otettava rooli. Näkemisen lisäksi on opittava
kuulemaan mitä eläimellä on sanottavaa. Meidän on avattava aistimme ja altistettava itsemme luonnolle. Näin voimme saavuttaa yhteyden, jonka määrittelen eläimyyden paljastumiseksi. Sii391

nä prosessissa yhteinen olemassaolon perusta konkretisoituu ja
sen kirkastuminen muuttaa sekä ihmisen että eläimen eksistenssiä.

Haraway (2003, 1-20) yhdistää luonnon ja ihmisen muodostaman kulttuurin yhdeksi luontokulttuuri käsitteeksi ja käyttää
termiä kumppanuuslajit kuvaamaan ihmisen ja luonnon välistä
suhdetta. Kumppanuuslajiksi kasvaminen muuttaa Harawayn
mukaan toimijoiden tapaa elää ja tämän lisäksi se vaikuttaa meihin myös biologisesti solu ja molekyyli tasolla.

Tieteenfilosofi Karen Barad (2012, 135) käyttää termiä ”intraaction” (suomennettuna mm. yhteismuotoutuminen), joka kyseenalaistaa subjektin ja objektin, kulttuurin ja luonnon, inhimillisen ja ei-inhimillisen väliset dikotomiat ja niiden ilmenemisen toisistaan irrallaan. Kumppanuuslajisuus, yhteismuotouminen tai oma käsitteeni ”toisen yhteyteen kasvaminen” voidaan
nähdä myös onnistuneena roolin ”sisäistämisenä” näyttelijän
työssä.

On mahdollista saavuttaa sellainen eläimyyden aste, joka ei jää
karikatyyriksi eläimestä, tai sen edustamasta lajista tai yksilöstä.
Olen nähnyt tämän esityksessä War Horse (Lontoon Royal
National Theater, 2007). Siinä Adrian Kohler Handspring Puppet
Company:n luonnollisen kokoiset hevosnuket olivat pääroolissa.
Elävien hevosten käyttäytymisen ja kommunikoinnin tutkimus
sekä tämän tutkimuksen pohjalta tehtyjen hevosnukkien valmistaminen ja esityksen harjoittelu kesti yli kaksi vuotta. Hevoset
War Horse:ssa ovat yksilöitä, ominen vahvuuksineen ja heik392

kouksineen. He/ne ”puhuvat” pärskähdyksillä, hengityksellä,
hienovaraisilla korvien liikkeillä ja eleillä. Nukettajat, joita on
kolme jokaista hevosta kohden, tekevät saumatonta yhteistyötä.
Väittäisin jopa, Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin (2013, 276-278)
käsitettä ”becoming-animal” käyttäen, että he ovat tulleet hevosiksi.

Väitöskirjatyössäni olen tavannut suuria ajattelijoita, viisaita
luennoijia, näkemyksellisiä taiteilijoita ja oman väitöskirjansa
kanssa painiskelevia tohtoriopiskelijoita. Heiltä kaikilta olen saanut loputtomasti ravintoa ajatuksilleni. Olen huomannut tieteen
ja taiteen tekemisessä samankaltaista intohimoa ja periksi antamattomuutta, mutta myös pelkoa erehtymisestä, epäonnistumisesta ja kritiikistä. Olen (uhka)rohkeasti lähtenyt kyseenalaistamaan omia käytäntöjäni ja koko esittävän taiteen eläin-diskurssia. Tutkimalla käytäntöjä saadaan niiden takana olevat ajatusmallit näkyväksi. Alistumalla kritiikille paljastuvat mahdolliset
virheelliset ajatusmallit. Uskon, että myöntämällä rohkeasti virheet, pystymme luomaan sekä toislajisten eläinten että ihmisten
kannalta parempia ja oikeudenmukaisempia käytäntöjä.
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Minimalistista mielekkyyttä
Elina Henttonen

Vähemmän on enemmän.

Tämä minimalismin tunnuslause viittaa usein materian määrään
ja sen vähentämiseen. Hyveellinen minimalisti karsii kotinsa ja
vaatekaappinsa, kierrättää ja uusiokäyttää, eikä tietenkään osta
mitään turhaa. Minimalistien sankari on se, joka onnistuu elämään pienimmällä tavaramäärällä mahdollisimman pitkään.

Viisihenkisen lapsiperheen eteisestä löytyy talven vaihtuessa kevääksi kymmeniä pareja kenkiä. On suksia, monoja, luistimia,
kypäriä, toppahaalareita, kuravaatteita, tumppuja, pipoja, rukkasia, takkeja ja villasukkia – kaikkia vähintään kolmessa koossa.
Tässäkö sitten minimalismia harjoittamaan?

Kyllä, sillä minimalismissa ei ole kyse vain materiasta. Omassa
elämässäni minimalismin merkitys kiteytyy pään sisäisen ruuhkan hälventämiseen ja sitä kautta vapauteen. Se on valintoja ja
valitsematta jättämisiä, jotka tekevät tilaa elämän omaehtoisuudelle ja mielekkyydelle.

Tässä kirjoituksessa pohdin minimalismin harjoittamista ja
merkitystä omassa työssäni ja elämässäni.
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Lisää, enemmän ja paremmin?
Todistan ympärilläni systemaattista ylikuormittumista ja ylikuormittamista. Kun tapaan ystäviäni, nelikymppisiä työssäkäyviä perheenäitejä, keskustelu kiertyy tyypillisesti siihen, kuinka
uupunut kukin työssään ja arjessaan on. Ja syystäkin: on tiukalle
vedettyjä organisaatioita, kohtuuttomia asiakasmääriä ja sekopäisiä pomoja.

Kohtuuttomuus ja ylikuormitus on tyypillistä myös akateemisessa työssä (ks. Houtbeckers tässä teoksessa). Pitäähän menestyksekkään tutkijan julkaista paljon ja mahdollisimman monessa
paikassa, opettaa ja ohjata, vaikuttaa yhteiskunnallisesti, häärätä
siellä ja täällä. On ihan perusarkea työskennellä useassa projektissa yhtä aikaa, kirjoittaa montaa juttua eri kokoonpanoilla ja
ohjata samalla liuta opinnäytteitä. Eräs tohtoriopiskelija kertoi
ohjaajansa olevan tunnettu siitä, että hän juoksi yliopiston käytävillä tapaamisesta toiseen.

Myös nykyisessä leipälajissani, eli kehittämis- ja koulutustyössä,
suolletaan maailmaan uusia kokeiluja, uusia toimintamalleja,
uusia käytänteitä. Aina vain lisää, enemmän ja parempaa. Uusi
hanke! Uusi prosessi! Uusi konsultti! Ei ihme, jos ihmiset uuvahtavat, kun taas on uusi kehittämishanke käynnistymässä,
vaikka edellisestäkään ei olla vielä toivuttu (ks. myös Henttonen
& LaPointe 2015).
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Vaikka voisihan sitä ihan vain pysähtyä. Miettiä mitä jo osataan.
Keskittyä tekemään hyvin se, mikä on tärkeää.

Tässä kohtaa minimalismi astuu kuvaan.

Minimalismi vaatii valintoja
Kolmen lapsen äitinä, yhden heistä omaishoitajana ja yrittäjänä
arkeni on etnografin sanoin tiheää. Siihen kohdistuu loputtomasti vaateita ja velvoitteita, joihin en voi itse vaikuttaa. Siksi olisi sulaa hulluutta kasata itse itselleni vielä lisää aikatauluja ja
paineita niissä asioissa, joihin minulla on sanan sijaa.

Siksi valitsen työssäni hyvin tarkkaan, missä olen mukana. En
halua tuhlata arvokasta aikaani turhiin kokouksiin, verkostoitumiseen verkostoitumisen vuoksi tai muuhun näennäistekemiseen. Ne eivät palvele työni tärkeintä päämäärää, eli työn mielekkyyden ja ammatillisen toimijuuden vahvistamista erilaisissa
työyhteisöissä ja työelämässä. Aikani riittää kyllä mielekkäisiin
kohtaamisiin, ihmisistä ja asioista välittämiseen, oppimiseen ja
opettamiseen sekä dialogiin.
Minimalismi opettaa ei-sanan
En ole aina osannut sanoa ei. Liekö seurausta elämäntilanteestani tai jostain ihan muusta, mutta nykyään se ei tuota ongelmia.
Uskallan sanoa ei, hyvällä omatunnolla ja vailla sitä kalvavaa
tunnetta, että jään paitsi jostain olennaisesta ja suljen portteja
loistavaan tulevaisuuteeni.
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Yhdessä vaiheessa perustelin jättäytymistä monista hankkeista
omaishoitajuudellani, joka oli ymmärrettävä syy työaikani rajallisuuteen. Onneksi oivalsin senkin, ettei minun tarvitse kenellekään mitään selitellä. Kukaan (ainakaan työpiireissä) ei omista
aikaani (ellen sitä ole asiakkaalle tietoisesti myynyt), enkä ole
valinnoistani tilivelvollinen kenellekään. Tämä tarkoittaa myös
sitä, ettei minun tarvitse olla missään mukana siksi, että joku
muu niin haluaa tai koska se näyttää hyvältä. Voin ja saan tehdä
valintani muilla perusteilla.

Minimalismi tarkoittaa työn hyvin tekemistä
Työssäni haluan tehdä vain sen verran asioita kerralla, että voin
tehdä jokaisen niistä kunnolla. Jos asian A tekeminen kärsii siitä,
että samaan aikaan minun pitäisi tehdä myös asioita B:stä Ä:hän,
alkavat ne kaikki tuntua mielekkäiden haasteiden sijaan stressin
lähteiltä. Vaan miten ihana onkaan se tunne, kun saan uppoutua
asiaan A ilman jatkuvaa stressiä siitä, miten hoituvat B, C ja D.
Jos ne ovat tärkeitä, niille on myöhemmin oma aikansa. Ja jos
jostain syystä innostun asiasta E, on minulla mahdollisuus tarttua siihen, sillä mielessäni on tilaa.

Asioiden kunnolla tekeminen ei tarkoita perfektionismia eli sitä,
että viilaisin asian A merkityksettömiä yksityiskohtia loputtomiin. Sen sijaan kyse on tarkoituksenmukaisuuden tunteesta ja
hyvän työn kokemuksesta. Kun opetan, haluan opettaa hyvin –
mitä se kussakin yhteydessä sitten saattaakin tarkoittaa. Kun
kirjoitan, inhoan hosumista ja nautin tekstin muokkaamisesta ja
398

työstämisestä. Kun ohjaan dialogia, haluan olla läsnä ja keskittyä
hetkeen.

Minimalismi mahdollistaa kotvimisen
Ja sitten on kotviminen, eli asioiden tuumaileminen ja päämäärätön joutilaisuus, jota ilman ihminen on vaarassa virittyä kuin
sähkölanka. Kangasvuo ja kumppanit (2018) kannustavat kotvimaan, eli ottamaan vallan elämästä ja ajankäytöstä takaisin itselle ja vastustamaan sitä, että jokin ulkopuolinen taho omistaisi
aikasi ja sinut.

Vaalin tätä ajatusta ja samalla vapauttani, arkeni asettamissa rajoissa. Tämä tarkoittaa, että pyrin harjoittamaan hyvällä omatunnolla myös joutilaisuutta, joka omalla kohdallani tarkoittaa
mitä tahansa löhöilystä televisiosarjan tai kirjan parissa rikkaruohojen kitkemiseen. Koska muu arkeni ei nykyisessä elämäntilanteessa juuri joutilaisuutta mahdollista, niin työn paikka on
joustaa. Muuten hävittäisin itseni.

Minimalismi luo läsnäoloa
Yksi lapsistani on sairastanut vakavasti, jonka vuoksi elämäni on
ollut välillä hyvin sidottua – ja paradoksaalista kyllä, samaan aikaan vapaampaa kuin koskaan. Kun mielekkyyttä arkeen ei voinut etsiä työstä, matkoista, sosiaalisista kokoontumisista tai
muusta pöhinästä, on lopulta vapaa ja levollinen olemaan juuri
siinä missä on.
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Perheemme on sairastamisen aikaan luopunut paljosta, mutta
saanut tilalle enemmän. Mielekkyyttä arkeen ei tuo uusien asioiden suorittaminen, vaan läsnäolo ja se, mitä jo on. Eikä sitä myöhemminkään ole tarvinnut kaukaa lähteä etsimään. Kun tuntee
ja tietää, että kaikki voi muuttua hetkessä, niin ei oikeastaan jää
muuta vaihtoehtoa, kuin elää tässä ja nyt.

Totta vai harhaa?
Olen tietoinen siitä, että piirrän edellä kuvaa vahvasta, tietoisia
valintoja tekevästä toimijasta. Tämä on osin harhaa, sillä toimijuus rakentuu suhteessa käytäntöihin. Kuka tahansa ei voi valita
(tai jättää valitsematta) mitä tahansa, sillä ihmisen elämää kehystävät lukuisat sosiaaliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset reunaehdot.

Sitäkin suuremmalla syyllä haluan ravistella pohtimaan, millaisten käytäntöjen armoille asetumme ja missä oman elämän
valinnan paikat piilevät. Ja ehkä juuri siksi, että arjessani on niin
paljon asioita, jotka eivät ole omissa käsissäni, koen tärkeäksi
tunnistaa, millaisia toimijuuden paikkoja niiden lomassa tarjoutuu. Helppoa se ei ole, mutta päänsisäisen ruuhkan hälventäminen henkistä minimalismia harjoittamalla ja vapauden vaaliminen (siellä missä se on mahdollista) vie oikeaan suuntaan,
vaikkei valmiiksi tulisikaan.

Huomaan myös, että minimalismista kirjoittaminen tuottaa paljon negaatioita. En ole, en halua, en tee – kieltäytymistä, luopumista ja vähentämistä. Lopulta kyse on kuitenkin saamisesta. Sen
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oivaltamisesta, mitä jo olen, osaan ja rakastan. Tilan tekemisestä
tärkeille ihmisille ja päämäärille. Vapauden harjoittamisesta siellä, missä tilaa on. Sen pohtimisesta, mistä elämässä on kyse.

Ja koska tässäkin yhteydessä vähemmän on enemmän, loppuu
tämä tarina tähän.
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Lempeää tiedettä etsimässä
Marja-Liisa Trux

Se va enredando, enredando
Como en el muro la hiedra
Y va brotando, brotando
Como el musguito en la piedra
Ay sí sí sí
(Violeta Parra)

Tätä kirjoitusta varten yritän ottaa pohdiskelevaa etäisyyttä
omaan ammattiini kesken puuhakkaan kenttätyön. Päätin kertoa
kokoelman lukijoille lempeästä tieteestä. Se on mielestäni kertomisen arvoinen aihe. Mutta kirjoitussuuntaa on vaikea löytää.
Kysymys on minun – ja lukijan – motiiveista. Alue on ainakin
osittain sanojen ulottumattomissa. Tehtävänä on kuitenkin tuntea se … ja myös tuntea.

Mitä väliä sillä on, miten tutkitaan?
Miksi pitäisi tutkia, mitä pitäisi tutkia? Mitä pitäisi opettaa nuorille juuri nyt? Mitä uusien tutkijoiden pitäisi osata nähdä, kuinka pitäisi osata tutkia? …

Kunhan hutkitaan? Tai jurnutetaan, jyystetään tositarkkaan, seurataan ohjeita, tehdään validia ja reliaabelia tuotosta. Vaikutta402

vuutta tarkkaillen, oppineesti kirjoittaen. Kenties on parempikin, ettei moni ymmärrä, eikä varsinkaan kritisoi. Tämä ei ole
teille, kansalaiset!

Entä voinko yksin valita, mitä tutkin? Mistä otan näytteen, otannan, mitä omin? Kenelle? Säätiölle, valtioneuvostolle, yliopistolle, akreditointijärjestelmälle, OECD:lle, eettiselle neuvostolle,
tiedekunnalle, dekaanille? Niin monia portinvartijoita, mutta
mitä halusinkaan ennen kuin opin lukemaan huulilta hiljaisia
vaatimuksia?

Jo toistakymmentä vuotta määräävässä asemassa ollut, uusklassisesta tai uusliberaalista talousopista ammentava tiedepolitiikka määrittelee tutkijoille tarkat askelmerkit. Sijoituksille pitää
saada tuottoa – tai ainakin ylläpitää hyvää investointitarinaa.
Managerit ahdistavat tutkijoita kapeaan nurkkaan. Jatkossa vain
muutamalle parhaalle on palkka luvassa. Tervetuloa tieteen
talent-kilpaan! Ole huippu, mutta muista, että kelpoisuutesi ei
ole sinun, eikä "tiedeyhteisön", vaan johtamisjärjestelmän määrittelemää. Nykyajan tutkijasubjekti juoksee ristiriitaisten käskyjen perässä: tee duunisi kuin koneiston ratas, mutta rakenna
showsi kuin maailmanvalloittaja. Vain voitto on tärkeä. Vain välineillä on merkitystä, koska niitä voidaan mitata. Hurraa, akreditointipisteitä (ja rahaa) rapisee opiston kirstuun!

Sanojen ulottumattomissa tunnen …
… häpeää. Häpeää, koska olen luultavasti luuseri, luultavasti
maakuntasarjassa pelaava keskinkertaisuus. Luultavasti en tun403

ne muodikkaita käsitteitä, en tiennyt, että uusimmat laitteet tai
uusin ohjelmisto on julkaistu, en tiennyt … Etkö tunne tätä kirjainyhdistelmää? Talouden perusasiat pitää kyllä olla hallussa!
Muilla perusasioilla ei ole niin väliä. Pudottelen nimiä parhaani
mukaan toivoen, että kukaan ei huomaa … että olen väärässä
paikassa, väärennös. Liian vanha. Sukassakin on reikä. Tällekin
tunteelle on jo keksitty nimi: FOMO eli fear of missing out. No niin,
nyt tiedän sentään sen.

Sanojen ulottumattomissa tunnen raivoa. Millä oikeudella he
määrittävät, mikä on totta ja mikä ansaitsee tulla tutkituksi ja
kuka on kykenevä tutkimaan? Asiantuntemattomat puoskarit,
tärkeilevät pikku-Lammiot! Kirjastonhävittäjät! Kun pakotetaan
hutiloimaan ja tekemään huonoa jälkeä. Kun rohkaistaan kätkemään omat oivallukset rahanarvoisina assetteina. Kätkemään!
Tietoa! Kun pakotetaan hyvät tekijät työttömiksi ja aloitetaan
pyörän keksiminen uudestaan niiden voimin, jotka on kasvatettu pienessä pussissa. Kun nuoria ihmisiä pidetään sulkukammiossa, johon vallankäyttäjät päästävät vain vähän intellektuaalista ilmaa. Ei liikaa oppihistoriaa. Ei liikaa kirjoja, joista vallan
kohteet voisivat oppia, mitä valta on. Gigatavuittain ihmiskunnan tietoaarteita haudataan akateemiseksi täytemaaksi.

Sen sijaan paljon muodikkaita sanoja. Akateemisia tosi-TV-ohjelmanumeroita. Seremonioita ja julkisuusleikkejä, joissa yritetään
oppia, kuinka varmistaa itselleen taloudellisesti turvattu asema.
Vaikka mitään turvaa ei olekaan. Koe-eläimet kiipeilevät vedellä
täyttyvän säiliön seiniä. Ei mitään yhteisöjä. Kilpailkaa keske-
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nänne keinoja kaihtamatta. Nälkäisempiä tekijöitä kehiin. Vähän
tervettä pelkoa.

Joka toinen päivä tunnen halua iskeä takaisin. Käsi puristuu
nyrkkiin taskussa. Mikä olisi oikea vastaveto? Miten voi olla, että
annamme epä-älyllisten hyökkäysten edessä periksi? Eikö meillä
ole voimaa? Eikö tieto ole voimaa? Onko meistä tullut niin laiskoja? Laitostuneita? Hiirenharmaita virkamiestutkijoita? Selkäragattomia hännystelijöitä? Vai onko peli jo menetetty, koska
niin moni tutkija on itse siirtynyt managerien puolelle? Toivottavasti saivat edes hyvän hinnan sielustaan. Voimaton raivo
happanee katkeruudeksi.

Hämmennyksiä
Välillä muistan kuitenkin, että kaikki eivät aina reagoi pelkästään vihaisesti julmempiinkaan iskuihin. Muistan tutkineeni
kuntouttavan työtoiminnan "asiakkaita". Mikä olikaan se hämmentävä tila, jossa he kysyivät omat miksi-kysymyksensä? Yhteiskunta kohteli heitä kuin ongelmajätettä. Miksi he halusivat
osallistua toimintaan? Miksi jaksoivat nousta aamulla ylös – silloin kun jaksoivat? Tai mitä he tunsivat, sillä se oli hyvin tunteellinen tila. Mutta ei vihainen. Hämmentävän … mieto? Ei,
väärä sana. Sydän oli pakahtua, sellainen ei ole mietoa. Minä
pidättelin kyyneliäni, he olivat jo tottuneet. He olivat oppineet
asettamaan olemisensa ja tunteensa, koko ihmisen persoonan siihen hiuksenmentävään rakoon, joka heille oli tarjolla. Aina ei ollut yhteiselo sopuisaa. Mutta usein ihmettelin sitä huomaavaisuutta, jolla he toisiaan kohtelivat. Mistä tuli taito ja ymmärrys
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olla niin – hienotunteinen? Ehkä vereslihalle raavitut ihmiset
oppivat, että on turha töniä ja tökkiä?

Itsekin menetin akateemiselle managerialismille monta hyvää
keskiluokkaista vuotta. Kun toimeentulo muuttuu hyvin epävarmaksi, isku osuu ihmiseen ja sattuu. Aluksi olin vihainen. Olin
myös täynnä tarmoa. Suunnittelin vastarintaa eri muodoissa.
Onneksi en ollut yksin, vaan minulla oli hyviä kollegoja, joiden
kanssa suunnitelmat saivat rakentavia muotoja. Tunteet eivät
päässeet kivettymään katkeriksi pakkomielteiksi. Olin myös tekemisissä monien ihmisten kanssa, jotka eivät olleet täsmälleen
samassa asemassa muin minä. Silloin on pakko ylittää oman
olotilansa rajat. Yrittää ymmärtää toisiakin. Selittää, mikä nykyisen muodin mukaisessa akateemisessa työssä on vialla.

Vapaa yliopisto ja akateemisen työn oikeutukset
Saimme aikaan epävirallisen kollektiivin, joka otti nimekseen
Vapaa yliopisto, ja tehtäväkseen koota akateemisen nykymenon
turhauttamia ihmisiä keskustelemaan ja tukemaan toisiaan sekä
järjestämään kansalaisille avointa opinnollista toimintaa. Mukana oli ainakin filosofeja, kasvatustieteilijöitä, eri taiteenalojen
edustajia ja kauppatieteilijöitä. Ja olinhan siellä minäkin, joten
mukana oli hitunen psykologiaa ja kulttuuriantropologiaa sekä
organisaatiotutkimusta. Ensimmäisessä kokoontumisessa minua ilahdutti myös akateemisten ammattien ulkopuolinen väki,
abiturientista terapeutin kautta kaupunginosa-aktivistiin. Tätä
kirjoittaessani toiminta on hiipunut keskeisten ihmisten työllistyttyä akateemisiin pätkätöihin – mutta "instituution" unelma on
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puhallettavissa uudelleen henkiin. Luonnontieteilijöihin saakka
emme yltäneet, mutta ehkä se on seuraavan tuotantokauden
asia. Turhautuneita ääniä kuuluu kyllä kaikilta kulmilta akateemista maailmaa.

Hakiessamme otetta vaikeaan tilanteeseen yliopistoilla huomasimme pian, että vaihtoehtoiset ihanteet ovat välttämättömiä, jos
vallalla olevasta ideologiasta yritetään irtiottoa. Eikä vaihtoehdoiksi kelpaa pelkkä paratiisimyytti siitä, miten ihana yliopisto oli ennen säätiöittämistä, tai kuinka lämpimästi tiedeyhteisö
toimi ennen julkaisukilpailua. Ei toiminut. Asiat olivat paremmin, mutta eivät mitenkään tavattoman hyvin. Puolustettavaa
praktiikkaa pitäisi kehittää jatkuvasti, pitää liekkiä elossa. Muuten se ei ole puolustamisen arvoinen.

Tämän takia yritän nyt aistia, miltä omalla miksi-alueellani tuntuu. Otan aikalisän suuttumukselta. Akateemista toimintaa täytyy tietysti oikeuttaa selväsanaisesti ja rehellisesti moraalispoliittista visiota avaten. Mutta oikeutuksen kyljessä kulkevat
motiivit, eikä niitä ole ihan helppo sanoittaa.

Lempeä tiede on ilmaus, joka ui kuin varkain puheisiin Vapaan
yliopiston hankkeen yhteydessä. Oman tulkintani mukaan yksi
juuri kiersi yhteiskunnallisen oikeutuksen kautta. Mitä tehdä,
kun aiemmin itsestäänselvyytenä otettu tuki yhteiskunnan vallankäyttäjien taholta kiskaistaan äkkiä pois? Kun status putoaa
korkealta ja kovaa? "Norsunluutorni" on kehno pakopaikka. Siilipuolustuksen ja aggressiivisen hybriksen sijaan on mahdollista
ajatella, että kansalaisten huolia voi lähestyä, ja antautua vuoro407

puheluun heidän kanssaan. Joissakin maissa, niin opimme, oli
kokemusta siitä, että suuren yleisön tuohtumus tuli yliopistolaisten tueksi leikkuukirvestä heiluttavien managerien eteen –
koska näissä maissa oli perinteitä yliopistolaisten ja muiden kansalaisten vuorovaikutuksessa. "Meidän" yliopisto…? Jälkiviisas
kysyisi, olisiko kannattanut olla paremmissa puheväleissä ihmisten kanssa, eikä edistää valtakunnan asioita vain virkamiesten ja tutkijoiden hyvällä yhteistyöllä. No, onneksi en jaksa olla
jälkiviisas.

Lempeä tiede saattaisi hyvinkin hakea samanmielisiä kumppaneita jo aiemmin, vuosituhannen vaihteen tienoilla syntyneistä
ehdotuksista kuten hidas tiede (slow science), uusi/tuleva yliopisto
tai lähitutkimus. Näissä suuntauksissa on kiinnitetty huomiota
vaihdellen joko tutkimuksen – erityisesti perustutkimuksen –
edellytyksiin tai yliopistolaitoksen asemaan vapaan tiedon turvapaikkana, yhteiskunnallisesti kriittisen keskustelun herättäjänä ja avarakatseisten, kriittiseen ajatteluun kykenevien kansalaisten kasvattajana. Niissä on ollut alullepanijoina ja toteuttajina mukana eri tutkimusperinteiden edustajia luonnontieteilijöistä kirjallisuudentutkijoihin. (Suuntaa antavia lähteitä tämän
tekstin lopussa.)

Kilpailua vai kilvoittelua?
Yksi aihe, josta lempeän tieteen tekijät voisivat olla kiinnostuneita, on nykyistä monipuolisempi näkemys kilpailun luonteesta.
Erottelen tässä Alasdair MacIntyren ajatteluun pohjautuen kahdenlaista kilpailua. Edellinen on toiminnan tehokkuushyviin no408

jaavan paremmuusjärjestyksen tuottamista. Tätä tehdään nykyarjessamme kaikilla elämänalueilla ja se takaa mitattavan numeerisen lopputuloksen, kun mittarilla tahi toisella osallistujat
saadaan jonoon: 1., 2., 3. jne. Sitten voidaan nimetä voittajat ja
juhlia vaikkapa vuoden suurinta julkaisijaa.

Vaihtoehtoisen tavan käytänteet ovat huokoisemmat. Se nojaa
MacIntyren erinomaisuushyviksi kutsumiin tärkeisiin asioihin, jotka ovat käytännön muodoille ominaisia, erityisiä hienoja asioita
– niitä, joita varten käytäntöjä yleensä harjoitetaan. Mutta haastavampia mitata. Tai ei nyt niin haastavia, mutta tekniikka on erilainen: mittalaitteiden ja algoritmien sijaan laskenta tapahtuu ihmisessä. Toinen, kokenut tekijä tunnistaa hyvin tehdyn työn ja
erittäin hyvin tehdyn työn – ja tietää sekä tuntee hetken, kun ollaan suuren läpimurron (tai pienen, tärkeän oivalluksen) äärellä.

Tekijöiden keskuudessa kilpailun lajit tuottavat hyvin erilaista
asentoa ja asennetta työhön. Erinomaisuushyviä tavoiteltaessa
voisi puhua myös kisailusta tai kilvoittelusta. Tekijä kaipaa maailmaan ennen kuulumattoman hienoja asioita, hän haluaa toimia
tiimissä nimeltä ihmiskunta, ylösrakentaa sen olosuhteita ja
avartaa näköaloja. Hän saattaa ottaa yhteen oman alansa edustajien kanssa tulkintaerimielisyyksistä, hypoteeseista ja paradigmoista – mistä syystä onkin usein vaahtoamassa heille sydäntään polttavista aiheista. Ripaus kunnianhimoa sopii mukaan, olisihan se upeaa olla Nobel-gaalassa ja iltauutisissa. Vielä
tärkeämpää on kuitenkin olla oppikirjoissa, ja lähtökohdissa tulevaisuuden tutkimuksille. Ollapa se jättiläinen, jonka hartioille
toiset kiipeävät …
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Tehokkuuskilpailu sen sijaan ajaa tekijää olemaan parempi kuin
kilpailijansa. Loogisesti se voi tarkoittaa sitäkin, että keskinkertainen tai ihmiskunnan kannalta yhdentekevä tuotos riittää,
kunhan muut jäävät kauas taakse. Keinoksi käy siis paremman
puutteessa jopa toisten työn sabotointi. Oman toiminnan ohjausta ei tarvita, eikä siihen kannata uhrata aikaa. Managerit kertovat
kyllä, mistä liikkeistä tänä vuonna palkitaan. Jos erinomaisuushyvien tavoittelijat hakevat superlatiivia, näille jannuille riittää
komparatiivi. Onneksi puhtaaksiviljeltyjä tyyppejä tuskin on
olemassa, vaan kukin akateeminen tekijä luovii elämässään erilaisissa välimaastoissa. Mustavalkoinen karikatyyri on vain heuristinen apuväline, jotta lukija voisi miettiä tältäkin kannalta
oman toimintansa valinnan paikkoja.

Erityisesti tässä kohtaa pyydän palauttamaan mieleen kulttuurisen kliseen "kovasta" ja "pehmeästä" toiminnasta. Täsmälleen
päinvastoin kuin kritiikittömästi toistaen yleensä puhutaan, "kovat tekijät", "voittajat" ja "kilpailijat" tulevat tuottaneeksi käsiin
murenevaa tuotosta: kiireellä kyhättyjä tekstejä, epämääräisen
olon jättävää nollatutkimusta ja yhteiskunnallisen keskustelun
ohittavaa, sammutetuin lyhdyin etenevää ja potentiaalisesti vaarallista innovaatiota. Pimeää puuhaa.

Vastaavasti ne tuotokset, jotka muistetaan – jotka ovat muokanneet maailmankuvia ja toimineet esikuvina – ovat milteipä järjestään peräisin toiminnasta, jossa tärkeintä on ollut rakkaus
alaan, leikkimielinen uteliaisuus ja halu saada aikaan hyviä asioita johdon määrittämistä tavoitteista riippumatta – ja valitet410

tavan usein niistä huolimatta. Suuria läpimurtoja syntyy pienissä yliopistoissa, joissa seinänaapurit lukevat toistensa juttuja, ja
väki jättää väliin viisi päivittäistä kumarrusta kohti Harvardia.
Harvard saattaa tosin omia tekijät ja tulokset itselleen, ovathan
ranking-listojen huiput tunnettuja kyvystään rekrytoida muualla tehtyjä oivalluksia.

Myös kilpailuvietistä puhutaan paljon. Saattaahan se pohjautua
evoluutioon eli olla ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä. Jos
näin on, niin tehokkuuskilpailu tarjoaa tälle taipumukselle olosuhteet, joissa siitä muokkautuu hyvin opportunistisia habituksia. Niistä on akateemisille perinteille enemmän haittaa kuin
hyötyä. Huipulle pyrkivä, keinoja kaihtamaton kilpailijaego ei
nimittäin näe mitään syytä jakaa tietojaan kollegojen kanssa.
Hän ottaa opikseen uuden ajan yliopistojohtajien neuvosta eikä
paljasta kilpailuetujaan, vaan kertoo ulospäin ainoastaan merkityksistä tyhjennettyä mainostarinaa. Harmi vain, että tutkimustoiminnan edistyminen on kautta historian perustunut vapaaseen ja totuudelliseen tiedon jakoon. Miten kauan menneisyyden perinnöstä riittää ammennettavaa, ja missä vaiheessa yhteisesti omistettua tietoa louhivat kilpailijaegot tulevat tyhjän
äärelle?

Hyveitä ja olotiloja
Oikeutuksen ohella jatkuu koko ajan myös olotilan ja moraalisten tunteiden elämä tekijässä ja tekijöiden välillä. Miltä tieteen
tekeminen tuntuu? Ehkä lempeä tiede paljastaa ominaislaatunsa
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siinä, millaisessa olotilassa (ks. Räsänen & Kauppinen tulossa) sitä voisi tehdä?

Tärkeä asia näyttäisi olevan ainakin se, miten kohtelen kollegoja
– ja yleensä muita ihmisiä – ja tulen itse kohdelluksi. Tutustuessani Keijo Räsäsen ja MERI-ryhmän kehittelemään Käytännöllisen toiminnan viitekehykseen, huomioni kiinnittyi kohtaan,
jossa todettiin, että akateemista aggressiivis-defensiivistä vuorovaikutustapaa voi liennyttää ottamalla itse aloitteen esiintyä keskeneräisenä tekijänä, jonka työt ja ajatukset ovat kullakin hetkellä kehkeytymässä jossain kohdassa, saatavilla olleista aineksista
rakentuen. Toimimme paikallisissa ja historiallisissa olosuhteissa. Unelmamme ja suunnitelmamme osoittavat jonnekin, mutta
nyt olemme tässä. Ihastuttava ajatus. Sen kun kertoo kollegalle,
tulee antaneeksi hänellekin oikeuden olla nyt tässä. Se ei vie
meiltä unelmia eikä tavoitteita, mutta se tekee meistä ihmisiä.
Voi, kuinka toivoisinkaan enemmän tätä seminaarihuoneisiin.
Vähemmän itkeviä opiskelijoita, vähemmän uupuvia ja masentuneita. Ehkä jopa enemmän ja vapaampaa yhteistyötä…?

Vapaassa yliopistossa lempeä oli aluksi sana, jolla viitattiin tapaamisten tunnelmaan. Siihen, että toisia kuunnellaan kunnioittavasti, tilaa antaen. Toki vasta erimielisyydet testaavat kunnioituksen. Silloin tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tajua käytännöllisestä toiminnasta. Erityisesti poliittisen ja moraalisen orientaation yhteenkietoutuminen hämmentää meitä nykyihmisiä
suunnattomasti. Kun yhteen aspektiin kiinnittää huomiota, toinen pyrkii heti katoamaan havaintohorisontin alle. Silti kum-
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pikaan ei lakkaa vaikuttamasta. Elämä on kokonaisvaltaista
vaikka ymmärrys ei olisikaan.

Kokonaisvaltaisempi näkemys voisi auttaa nostamaan muita hyveitä lempeyden tueksi. Erimielisyyttä ratkottaessa tarvitaan ainakin rehellisyyttä, jotta itsekritiikille ja sitä kautta dialogille olisi tilaa. Sitkeydestä ei ole haittaa, sillä erityisen vaikeaa on juuri
löytää niitä tilaisuuksia, ajassa ja paikassa vapaita, joissa ihmiset
pääsevät keskustelemaan asioista, joilla on väliä. Altavastaajien
keskuudessa ei ole mitenkään liikaa resursseja tällaiseen yhteisönmuodostukseen ja pohdintaan. Välillä vapauden vyöhykkeiden
(vrt. Holland ym. 1998) etsiminen ja puolustaminen vaatii myös
rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Pitää astua tuttujen polkujen ulkopuolelle, ottaa riskejä urakehityksen kannalta … uhmata kenties säätiöyliopistoja ja opetusministeriötä. Kohdata
ihmisiä – hieman häiritsevälläkin tavalla erilaisia. Ottaa käyttöön
omaan habitukseen epäsopivia asuja, tapoja ja välineitä. Lykätä
tuomioita mielessään.

Lempeä tiede ei ehkä ole vain lempeää? Sen harjoittaja voi ehkä
kohdistaa ihmisiin vaatimuksia, joista he eivät ainakaan sillä
hetkellä pidä. Mutta taustalla on huolen kantamisen motiivi.
Lempeä toiminta haluaa toiselle hyvää. Se voi erehtyä, mutta se
on aina valmis korjaamaan erehdyksensä. Eikä vain tutkimustuloksia, vaan erehdyksiä suhteissa toisiin ihmisiin. Lempeä tiede taistelee väkivallattomasti (struggle-merkityksessä), mutta
vääryyksiä se ei siedä (vrt. Suoranta ja Ryynänen 2014). Tekijällä
ei suinkaan ole aina lempeä hymy huulilla, vaan hän on välillä
todella tuohtunut. Lempeää tiedettä harjoittavat ihmiset, jotka
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ovat inhimillisiä, siis monin tavoin keskeneräisiä ja toisistaan
riippuvaisia subjekteja. He kuitenkin pyrkivät tulemaan tietoisemmiksi erilaisista rajoituksistaan ja sidoksistaan. Lempeä tiede
olisi siis näin ajatellen ennen kaikkea käytännöllistä toimintaa,
jossa ollaan mukana mielen ja kehon kokonaisvoimin, sijoittuneena toisiin tekijöihin ja maailmaan nähden (ks. Räsänen 2015).
No, onhan kaikenlainen tiede tietysti käytännöllistä toimintaa …
mutta huomaako sitä kukaan?

Lempeä tiede ainakin on täyttä elämää, vaikka kaikki elämä ei
olekaan tiedettä. Lempeä tiede tuntee oman erityislaatunsa paikallisena akateemisena perinteenä, se ei esitä ehdottomia väitteitä Objektiivisuudesta tai kaikki alat standardoivasta Tieteestä.
Lempeä tiede suhtautuu paikallisiin perinteisiin pikemminkin
kuin orava pähkinöihin. Se ei lakkaa ihmettelemästä. Omalta
osaltani minusta tuntuu, että sen harjoittaminen kallistuu heikon
ontologian puolelle (ks. esim. White 2005). Sieltä nousee sen voima.

Harjoittaako joku tällaista?
Jos edellä kerrottu alkoi saada hieman raamatullisia piirteitä,
muistutan nöyrimmin, että toisenlaisiakin tieteentekemisen otteita voi kuvata uskonnollisin sävyin. Ovathan meille tuttuja
myös dogmit ja puhtaus. Harhaopit ja niiden kitkentä. Lihan
kuolettaminen. Naisen paikka. Luomakunnan herruus.

Jos yksi vaikute (josta vaikutuin) Käytännöllisen toiminnan lähestymistavassa oli sen armollinen asennoituminen keskeneräi414

syyteen, niin toinen oivallus tapahtui kun tajusin, että kaikkien
tutkijoiden ei tarvitse edes vaihtoehtoisia habituksia etsiessään
päätyä samaan kuosiin. Edellä mainitun kilvoittelijan – siis hänen, jonka akateeminen piilotajunta kurottaa kohden Nobelpalkintoa – lisäksi voi olla myös vähemmän jättiläismäisiä unelmia. Silti ne voivat asettua omalla tavallaan palvelemaan suurempaa, vaikkakin moniäänistä keskustelua, joka on menossa
jonnekin. Neoliberaalia pakkohabitusta voi vastustaa tai tulla
vastustaneeksi monin tavoin; ei ehkä ole yhtä oikeaa vastarintaa,
jonka sankariego tulisi ja emansipoisi toisia, vähemmän vapautuneita tekijöitä. Omien unelmien pohdiskelu ilman suoritusahdistusta ja itsevähättelyä avaa silmiä toisten unelmille ja selviytymisyrityksille. (Vrt. Räsänen 2014.)

Haluaisin ajatella niin, että lempeäksi tieteeksi nimeämäni työote
elää hiljaiseloa useammassa sydämessä – ja aivoissa – kuin päälle
näkyy. Jos uuden ajan yliopistossa managerialismi etenee mahtikäskyillä ja vallankaappauksilla, jos se rekrytoi kuuliaiset seuraajansa pelon energialla, lempeä tiede hiipii aivan toisenlaisissa
kanavissa. Sekin on eräänlainen tartunta. Mutta sen sijaan, että
taudinaiheuttaja olisi maailmanlaajuinen virus, se on kunkin
erityisen, paikallisen toiminnan erinomaisuuden kosketus. Kärpäsen puremat ihmiset kiinnostuvat, antautuvat, paneutuvat,
kiinnittyvät, sitoutuvat – johonkin erityiseen. Monet jopa elämän
mittaisesti. Ja nyt ollaan tunteiden alueella. Kysymys ei kuulu:
"Miksi valitsit Tieteen?" Se kuuluu: "Miksi juuri tämän tutkimusalan ja kohteen?" Miksi kosmologia? Miksi assyriologia?
Seemiläiset kielet? Tekniikan historia? Arktinen syvänmeren
ekologia? Neuropsykologia?
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Vastaus jälkimmäiseen kysymykseen tekijän motiiveista ei sisällä sinänsä ihan hyviä välineellisiä huomioita työllistymisestä,
apurahoista, virantäytöstä ynnä muusta. Sellaiset asiat tahdittavat ihmisen elämää, mutta ne eivät tee ihmistä. Niille ei ehkä
siinä mielessä antauduta, että koettaisiin erityisiä, hyviä tunteita.
Siksi jätän ne tästä nyt pois. Otan virtuaalikypärän päästä ja
hengitän vapaasti …

. . . mitä alkaa kuulua?

Varsinaisia motiiveja ympäröi tunteiden tiheä metsä. Sieltä ei
aina kätketty temppeli näy, edes ihmiselle itselleen. Mutta tutkimusmatka kannattaa, ja sille kannatta antaa aikaa. Kokemukseni mukaan inhimillisen motiivin esiin kutsuminen vaatii kotvan, jonka aikana unohtaa komentaa itseään. Merkitysten pitää
antaa imeytyä mielen huokosiin. Siitä lähtee tutkijan ote lempeytymään – ja se on radikaali ilmiö tässä ajassa.

Jaana Lappo käänsi Violetan kertosäkeen näin:
Niin se kiipeää hiljaa
kuin köynnös seinämän pintaan
ja huomaamatta se versoo
kuin sammal lohkareen rintaan.
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Loppusanat

Esseiden lukijaa voi ihmetyttää, miksi osa kirjoittajista yllättäen
mainitsee minut esseessään ja vieläpä ystävällisessä sävyssä. Yritän näissä loppusanoissa auttaa lukijaa hahmottamaan, miksi
juuri nämä ihmiset ovat kirjoittaneet esseen tähän kirjaan. Nämä ovat ”loppusanoja” myös sikäli, että tämä kirja on akateemisen urani viimeinen näytös. En kuitenkaan ryhtynyt tätä kirjaa
toimittamaan näyttääkseni pystyväni vielä johonkin, vaan siksi,
että halusin vielä kerran olla tekemisissä minulle ammatillisesti
tärkeiden ihmisten kanssa. Kertomalla siitä, mitä kautta heidät
tunnen, kerron samalla eräiden tutkimus- ja koulutusalojen lähihistorioista.

Kiinnitän huomioni ihmisiin ja suhteisiin enkä niinkään työmme
tuotoksiin. Usea muukin uraansa päättelevä on herkistynyt kirjoittamaan ystävyyden merkityksestä akateemisessa työssä ja
elämässä muutenkin. Gadamer tosin puhui poikkeuksellisesti jo
virkaanastujaisesitelmässään ystävyydestä ja solidaarisuudesta.
Vaikka harva kirjoittajista kutsuisi minua ystäväkseen, esseissä
pilkahtavat yhteistyösuhteet ovat minusta perustuneet inhimilliseen yhteyteen, joka ei palvele vain työntekoa. Niissä on ollut
kyse muustakin kuin välittömistä hyödyistä tai iloista – tai edes
toiselle ominaisten hyveiden arvostuksesta. Tällaisten suhteiden
muodostumiseen ei riitä se, että ihmiset ovat usein, syystä tai toisesta, tekemisissä toistensa kanssa. Olen tuntenut myös monia
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muita kollegoita, joita ei tullut mieleenkään kutsua mukaan tähän kirjaan ja joista moni ei olisi halunnutkaan olla tässä mukana.

Luopumisvaihe, poistuminen jostakin maailmasta muuttaa ihmisen olotilaa. Olotilathan ilmaisevat ihmisen ja maailman suhdetta. Tämän kirjan myötä päättyvät akateemisen työn kurssi,
sen yhteydessä tuotettu esseekokoelmien sarja ja oma urani.
Päällimmäisiä tunnetilojani ovat nyt kiitollisuus, helpottuneisuus ja haikeus. Ole saanut tehdä mielekästä työtä hyvässä seurassa. Työt on tehty. Tulen kaipaamaan esseiden kirjoittajia ja
monia muita ihmisiä sekä yhteisiä puuhiamme. Väistämättä irtaantuminen nostattaa pintaan myös vähemmän jaloja tunnelmia. Joudun vielä käsittelemään niitä pettymyksiä ja turhaumia,
joita koin varsinkin urani loppuvaiheessa, Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen. Koko uraani ajatellen, koen kuitenkin olleeni
varsin onnekas. Olen elänyt oikeaan aikaan, oikeassa paikassa,
”oikeetten immeisten” kanssa.
Organisaation ja liikkeenjohdon tutkijat

Tietämättömänä akateemisesta maailmasta päädyin Helsingin
kauppakorkeakoulun opiskelijaksi. Kirjan kirjoittajista Mika
Pantzar on samaa vuosikurssia 1975. Aloitin jatko-opinnot ja palkallisen työn assistenttina 1980 samalla ainelaitoksella, josta nyt
jään eläkkeelle. Matkan varrella yksikkömme nimi on vaihtunut
useita kertoja. Alkujaan ”Liiketaloustiede: hallinto” on nykyjään ”Organisaatiot ja johtaminen”. Väittelin 1986 ja luulin saaneeni ”eläkeviran” 1993 – sellaisiahan ei enää ole. Olen suorit420

tanut suunnilleen samoja, professoreille kuuluvia tehtäviä 1980luvun puolivälistä tähän päivään. Urani alussa oli vielä radikaalia sanoa kauppakorkeakoulussa, että ”haluan olla ensisijaisesti
tutkija”, vaikka en edustanutkaan aivan ensimmäistä ”tutkijoiden” sukupolvea. Aineyksikössä esiintyi 1980-luvun alkupuolella lievää kahnausta nuorempien ja edellistä polvea edustaneiden Oiva Laaksosen, Kyösti Pulkkisen ja Leo Ahlstedtin välillä,
mutta suhteet eivät kuitenkaan missään vaiheessa täysin katkenneet – heidän ansiostaan.

Alkuun tutkimme suomalaisia yrityksiä ja liikkeenjohtoa yhteiskunnallisena voimana. Tässä vaiheessa lähimmät yhteistyökumppanini ja opastajani olivat Risto Tainio ja Kari Lilja, joista
tuli myöhemmin professoreita ja kollegoita samaan aineyksikköön. Uran alkuvaiheet koin yhdessä Anssi Hyvärisen kanssa.
Minua koulivat 1980-luvulla myös Päivi Eriksson ja Sirkku Kivisaari. Aiemmin väitelleenä olin ohjaajan asemassa, mutta oikeastaan opettelimme ja teimme tutkimustyötä yhdessä. Vähitellen
aineen jatko-opiskelijoiden ja väitelleiden joukko laajeni ja meistä muodostui 1990-luvulla yhteisöllisiä piirteitä omaava aineyksikkö. Vaikka tällaiset kehityskulut helposti esitetään jonkun
professorin – tai tässä tapauksessa ”professoritroikan” – aikaansaannokseksena, hyvin monet ihmiset olivat mukana luomassa
aineyksiköllemme ominaista henkeä. Jos kaikki heidät tässä
mainitsisin nimeltä, listasta tulisi pitkä. Kun oma väitöskirjani oli
aineyksikön historiassa seitsemäs, niitä on syksyyn 2019 mennessä tehty yli 90.
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Minulle henkilökohtaisesti erityisen tärkeitä olivat tietenkin ne,
joiden väitöskirjan pääohjaajana toimin, enemmän tai vähemmän taitavasti. Päivin ja Sirkun lisäksi heitä ovat ainakin olleet
Anneli Ranki (Tampereen yliopisto), Susan Meriläinen, Hans
Mäntylä, Marja-Liisa Trux, Kirsi LaPointe, Terhi Takanen, Kirsi
Korpiaho ja Toni Ruuska sekä Tanja Kirjavainen, jonka tärkein
ohjaaja oli Heikki Loikkanen (Helsingin yliopisto); tekeillä ovat
Tanja Ketolan, Aro Penttilän ja Mari Simolan (Helsingin yliopisto) väitöskirjat. Kaija Karjalainen ehti jättää meihin moniin
lähtemättömän vaikutuksen, vaikka ei saanutkaan väitöskirjaansa valmiiksi ennen menehtymistään. Aineen professorit ohjasivat aiemmin useita väitöskirjoja yhteisvoimin, kukin antaen
tähän työhön omiin taipumuksiinsa sopivan panoksen. Siksi
olin tavalla tai toisella mukana myös monessa muussa väitöskirjahankkeessa - jos ei muuten, niin keskustelukumppanina oppimisprosessin eri vaiheissa. Näitä olivat Mika Pantzarin, Raimo
Lovion, Pertti Tiittulan, Kimmo Kuitusen, Marja Erikssonin,
Martti Ala-Härkösen, Kari Lohiveden, Raimo Inkiläisen, Saija
Katilan, Eva Heiskasen, Tarja Pietiläisen, Sinikka Pesosen, Juha
Olavan, Riku Oksmanin, Eeva Houtbeckersin, Eeva-Lotta Apajalahden, Galina Kallion ja Sara Lindströmin väitöskirjat. Toimin
myös kauan ”aineen tohtoriopinnoista vastaavana professorina”, joka oli tohtoriohjelman hallinnon omiin tarpeisiinsa keksimä titteli.

Läheisimmiksi muodostuivat ne jatko-opiskelijat, jotka pakottivat minut oppimaan uutta ja parantamaan tapojani. Yksikön
hengessä moni uskalsi kokeilla jotakin uutta - ajatella ja toimia
toisin, mikä oli ohjaajalle antoisan vaativaa. Ohjaajan koulutta422

minen onkin yksi tohtoriopiskelijan tärkeimmistä tehtävistä.
Myös väitöskirjojen tarkastamistehtävissä joutuu oppimaan nopeasti. Opittavaa riitti, sillä tarkastamani väitöskirjat edustivat
pääosin jotakin muuta kuin omaa oppialaani. Näissäkin yhteyksissä minulle syntyi joitakin pysyviä kontakteja, vaikka se ei näy
tässä kirjassa.

Urani alkuvaiheissa sain tutustua myös moneen jossain muussa
maassa työskentelevään tutkijaan, varsinkin EGOS:n kävijöiden
piirissä. Heistä on ilo mainita erityisesti vanhemmat kollegat
Barbara Czarniawska, Richard Whitley, Rene Bowen, Steve Fineman ja Marta Calas sekä ikätovereistani edesmennyt Richard
Whipp ja Poul Bitch Olsen. Bengt Stymne toimi väitöskirjani yhtenä virallisena ohjaajana ja hain siihen kommentteja myös Yhdysvalloista, tekemällä kiertueen neljään yliopistoon. Kertyihän
näitä tuttuvuuksia monia, monia muitakin, varsinkin kriittisemmän liikkeenjohtotutkimuksen, organisaatiotutkimuksen, työntutkimuksen ja myöhemmin korkeakoulututkimuksen piirissä.

Vaikka olen aina kokenut kauppakorkeakoulun ideologisen paatoksen itselleni vieraaksi, tämä ei estänyt minua tutustumasta
moniin fiksuihin kauppislaisiin eri oppialoilta. Varsinkin työskentely tohtoriopintovaiheessa silloisella Perustutkimuksen laitoksella loi pysyviä sympatiasuhteita yli ainerajojen. Positiivisia
suhteita syntyi myös viestinnän tutkijoiksi muuntuneiden kieltenopettajien kanssa, jaetun humanistisen intressin johdosta. On
ollut aikoja, jolloin olen tehnyt mielekästä kehittämistyötä ainerajat ylittävissä porukoissa ja istunut monissa virallisissa, ei aina
niin antoisissa elimissä. Pelasin myös puulaakijalkapalloa Kaup423

piksen joukkueessa ja korista Viva Zapatan äijäporukassa. Kansalliset tutoriaalit antoivat oivan mahdollisuuden ylläpitää yhteyksiä oman alan tutkijoihin Suomen muissa yliopistoissa.

Urani alkuvaiheessa olin kovasti kiinnostunut tieteenfilosofiasta.
Otin vaikutteita erityisesti tieteelliseksi realismiksi kutsutusta
suuntauksesta. Kauppiksessa filosofiaa opettaneet Marja-Liisa
Kakkuri-Knuuttila, Jyrki Uusitalo ja Antti Hautamäki sekä tohtoriopinnoissa metodologian kurssia vetänyt Uskali Mäki olivat
paikallisesti keskeisiä filosofihahmoja. Myöhemmin olen saanut
nauttia keskusteluista Kristina Rolinin kanssa, joka ilokseni osallistui myös akateemisen työn kurssille. Vuosien varrella tieteenfilosofiset näkemykseni ovat muuntuneet melkoisesti. Olen yrittänyt ottaa oppia erilaisista ”käänteistä” yhteiskuntatieteissä ja
välttää jumiutumista johonkin vakiokantaan. Viime vaiheissa
olen kokenut itselleni läheisimmäksi käytännön tai praksiksen
filosofiaksi kutsutun perinteen. Tieteellisen realistin ontologinen
itsevarmuus on vaihtunut heikon ontologistin nöyryyteen. Jos
on kiinnostunut ihmisten käytännöllisestä toiminnasta, on pakko hyväksyä todellisuuden aspektien ja todellisuuskäsitysten
moninaisuus, luopumatta kaikista ihmiselon luonnetta koskevista oletuksista latteiden ontologien tavoin.
Kehittämistyön ja akateemisen työn tutkijat

Suuntauduin uudelleen 1990-luvun puolivälissä. Vähitellen siirryin yhä kauemmaksi siitä, mitä kauppakorkeakouluissa on tapana tutkia ja opettaa. Aiemmille puuhille jätin jäähyväiset kirjassa ”Kehittyvä liiketoiminta” ja kansallisia liiketoimintajärjes424

telmiä koskevissa teksteissä. Uudelleen orientoitumisen lähtökohta oli tyytymättömyys omaa tutkimus- ja koulutuskäytäntöäni kohtaan. Tunsin, että tiedän sangen vähän siitä, mistä kirjoitin ja julkaisin tekstejä.

Olin tässä vaiheessa mukana ympäristötutkimuksen edistämisessä, Raimo Lovion apumiehenä ja esimerkiksi Eva Heiskasen
väitöskirjan virallisena ohjaajana. Se, mihin lopulta käännyin, oli
kuitenkin muuta: osallistuva tutkimus, joka kohdistui ensin kehittämistyöhön ja sittemmin akateemiseen työhön. Korostan
varmuuden vuoksi, että kyse ei ole ”osallistavasta” tutkimuksesta. Kun tutkin läheistä maailmaa, yhtenä osallisista, koen tietääväni enemmän ja paremmin kuin tutkiessani suuria ja kaukaisia asioita. Tietämisestä tulee konkreettisempaa, kun joutuu kohtaamaan tutkittavan toiminnan monia aspekteja ja sen harjoittajia monesta, erilaisesta asemasta käsin. Tätä voi verrata tutkimukseen, joka perustuu ohuisiin aineistosiivuihin ja vahvaan
abstrahointiin eli yhden todellisuuden aspektin priorisointiin.
Paremmin tietäminen oli myös sitä, että osasimme itse harjoittaa
sitä toimintaa, mitä tutkimme ja opetimme.

Kehittämistyön saralla elettiin 1990-luvulla kasvukautta kansallisten kehittämisohjelmienkin ansiosta. Viihdyin hyvin tutkijakehittäjien parissa. Heistä ovat tässä kirjassa mukana Anneli
Pulkkis, Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu sekä Reijo Miettinen.
Reijo oli mukana ryhmässä, joka tuli tunnetuksi kehittävästä
työntutkimuksesta ja kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta. Opin tuntemaan ja kunnioittamaan monia tämän ryhmän jäseniä.
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1990-luvun puolivälissä käynnistimme kehittämistyön kursseja
ja samalla ryhdyimme muutenkin uudistamaan koulutuskäytäntöämme – ja vähitellen myös muita akateemisia käytänteitä.
Aineyksikön piirissä noin kymmenen ihmistä vastasi tästä työstä
eivätkä muutkaan pahemmin sitä silloin estäneet. Erityisesti haluan mainita Susan Meriläisen, Saija Katilan, Pertti Tiittulan ja
Hans Mäntylän. Hans oli myös MERI-tutkijaryhmämme perustajajäsen, yhdessä Kirsi Korpiahon, Hanna Päiviön ja Anne Herbertin kanssa. Myöhemmin ryhmään liittyi Susanna Kantelinen.
Ryhmän nimi, lyhenne sanoista Management Education Research Intiative, tuo melojalle mieleen mieluisat merimaisemat.
Kirjan kirjoittajista myös Hannu Hänninen, Kirsi La-Pointe, Elina Henttonen ja Eva Heiskanen sekä myöhemmässä vaiheessa
Riku Oksman, Sari Yli-Kauhaluoma, Eeva-Lotta Apajalahti ja
Galina Kallio olivat mukana nostamassa koulutuksen tasoa. Sosiaalipsykologi Maaret Wager valoi meihin uskoa antamalla kannustavia kommentteja tavastamme hoitaa opetusasioita. Vaikka
kauppakorkeakoulun opiskelijat ensin ihmettelivät uusia työskentelytapoja, he tulivat kuitenkin rohkeasti mukaan ja heidän
palautteensa vahvisti halua jatkaa tällä tiellä. Opettaminen ei
enää tuntunut siltä, että on väärä ihminen, väärässä paikassa,
väärään aikaan.

MERI-ryhmässä tutkimme akateemista työtä ja opiskelua sekä
näiden kehittämistä. Näin minusta tuli korkeakoulututkija. Kirjassa tätä alaa edustavat Oili-Helena Ylijoki, Anne Laiho sekä
Annukka ja Arto Jauhiainen. Olen kiitollinen myös monelle
muulle suomalaiselle ja ulkomaiselle korkeakoulututkijalle ta426

vasta, jolla he ottivat vastaan tällaisen myöhäisheränneen. Varsinkin aussi-ystäväni Stephen Trevitt auttoi MERI-ryhmää merkittävällä tavalla ja tutustutti minut Oxfordin yliopiston toimintatapoihin. Jussi Välimaa on kumppaneineen järjestänyt joka kolmas vuosi Jyväskylässä symposiumin, jossa olen voinut tavata
muita alan tutkijoita. Antoisa yhteistyö Ilkka Kauppisen kanssa
antoi minulle mahdollisuuden päättää korkeakoulututkijan ja
varasosiologin julkaisutoiminta teoreettiseen artikkeliin eräässä
sosiologien lehdessä.

Onpa tematiikka ollut mikä tahansa, olen lähestynyt sitä työn
tutkimisena. Ensin tutkimme liikkeenjohdon työtä ja myöhemmin kehittämistyötä ja akateemista työtä. Suomalaisia työntutkijoita edustavat kirjassa edellä mainittujen kehittämistyön osaajien lisäksi Karin Filander ja Lea Henriksson. Heidän organisoimansa, ammatteihin keskittynyt teemaryhmä tarjosi kymmenen
vuoden ajan Työelämän tutkimuspäivien yhteydessä vuosittaisen kohtauspaikan porukalle, jossa oli mukana myös meitä akateemisen työn tutkijoita. Tällä foorumilla käytiin kriittistä ja innokasta keskustelua eri ammateista ja nykymenosta muutenkin.
Kun työntutkimus on vähitellen menettänyt särmänsä projektitutkimuksen pauloissa, Karin ja Lea onnistuivat pitämään yllä
teoreettisesti ja menetelmällisesti uutta luovaa ja rajoja ylittävää
keskustelua. Samanlainen foorumi olisi tehnyt hyvää myös korkeakoulututkimukselle, joka on Suomessa pääosin päätynyt
palvelemaan institutionaalisia ja rahoittajien tarpeita – kuten
David Hoffman on Jyväskylän suunnalta todennut.
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Käytännön filosofiaa etäsuhteissa

Aalto-yliopiston perustamisen jälkeen koulutuksen kehittämiseen osallistuneet ihmiset ajettiin pois kauppakorkeakoulusta ja
MERI-tutkijaryhmä hajosi. Toiset poistuivat vapaaehtoisesti, toiset pakon edessä. Urani viimeisessä vaiheessa olenkin työskennellyt suhteellisen irrallaan kollektiivisen käytännön tarjoamista iloista ja suruista. Olen käyttänyt tämän ajan muutamaan asiaan, sen lisäksi, että jouduin osallistumaan ”sielunhoidolliseen”
työhön yliopistomuutosten kolhimien parissa. Pidin etäyhteyttä
moniin niistä, jotka eivät enää työskennelleet laitoksella. Kun
akateemisten käytänteiden kehittäminen ei enää ollut mahdollista, paneuduin filosofisiin ja oppihistoriallisiin asioihin sekä
pidin yllä käytäntömme rippeitä muutaman tapahtuman kautta.

Kun kirjallisuudessa alkoi puhe käytäntökäänteestä, huomasin
olleeni käytäntöteoreettisesti orientoitunut jo 1980-luvun alkupuolelta. Ensin Giddensin ja myöhemmin Bourdieu’n teokset
jättivät minuun jälkensä. MERI-ryhmän aikaan ja sen jälkeen
olen jatkanut intensiivisesti perehtymistä käytäntöteoreettisiin
suuntauksiin ja niiden oppihistoriaan. Tätä työtä edistämään perustimme Käytäntöteorian opintopiirin, jossa ovat olleet kirjoittajista mukana Eeva Houtbeckers, Galina Kallio, Eeva-Lotta
Apajalahti, Meri Jalonen, Tanja Ketola, Riku Oksman, MarjaLiisa Trux ja Joona Koistinen. Opintopiirin ydinryhmä on jatkanut, vaikka muut osallistujat ovat vaihtuneet matkan varrella.
Myös Aro Penttilä, Saija Katila ja Mikko Jalas ovat olleet alusta
asti mukana, vaikka eivät voineet osallistua tämän kirjan tekoon.
Nykyinen, tohtoripitoinen ja monialainen, tieteellis-taiteellinen
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kokoonpano tarjoaa viisasta keskusteluseuraa ja kollegiaalista
tukea.

Irrallisuus työpaikalla on antanut minulle mahdollisuuden keskittyä myös oman käytäntöteoreettisen lähestymistapamme artikulointiin ja jalostamiseen. Se syntyi vähän vahingossa lähinnä
opetuksen uudistamisen yhteydessä, vaikka sen ensimmäinen
versio esiintyi jo Päivi Erikssonin kanssa kirjoittamassani kuvauksessa liikkeenjohdon työstä. Artikulointi on ollut työlästä
siksi, että käsitteellinen kehyksemme on ollut osa koulutus- ja
tutkimuskäytäntöä eikä oppihistorian tutkimisen kautta luotu
”teoria”. Moni ihminen on vaikuttanut siihen, millaista ajattelua
olemme tulleet kehittäneeksi. Kursseille osallistuneiden, tutkijakehittäjien, yliopistokoulutuksen kehittäjien, ammattien tutkijoiden, MERI-ryhmäläisten ja opintopiirin vakio-osallistujien lisäksi kehyksen nykyiseen ilmiasuun ovat vaikuttaneet erityisesti
Marja-Liisa Trux yhteisessä kirjaprojektissa ja ne muualla työskentelevät kollegat, jotka ovat yrittäneet käyttää sitä omissa
tutkimuksissaan. Kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria on
tarjonnut matkan varrella oivan vertailukohdan. En halua unohtaa myöskään eräitä tutkijoita, joita en ole koskaan edes tavannut. Moni enemmän tai vähemmän tunnettu filosofian, sosiologian ja antropologian tutkija on tarjonnut minulle loistavaa
seuraa tekstiensä kautta. Ehkä he ovat (kollektiivina) kuitenkin
se porukka, joka eniten on vaikuttanut luomaamme ajattelutapaan ja kieleen. Nimet löytyvät julkaisuistamme.

Se ei ole sattumaa, että lähestymistapamme avainkäsite on ”käytännöllinen toiminta”. Kauppakorkeakoulun opiskelijat vaativat
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”käytännönläheistä opetusta”, vaikka eivät tiedä, mitä se sellainen oikeastaan voisi olla. Niinpä meidän oli kehitettävä tapa puhua käytännöstä heille uskottavalla ja relevantilla tavalla, joka on
samalla tutkimuksellisesti hedelmällinen ja älyllisesti tinkimätön (vaihtoehto puppugeneraattorille).

Akateemisen työn kurssi kiteytti koulutuskokeilujemme tulokset ja teoreettiset oivalluksemme. Olemme yhteisvoimin tutkailleet kurssilla omia tekemisiämme käytännöllisenä toimintana,
edeten omaperäisen käsitteellisen kehyksen antaman juonen
mukaan, korostaen sitä, että tähän työhön voi orientoitua monella tavalla. Kurssin historia kauppakorkeakoulussa päättyy tähän, mutta vastaavia kursseja näyttäisi käynnistyvän muualla.
Kurssin viimeisellä toteutuskerralla, keväällä 2019 olivat kirjan
kirjoittajista mukana Joona Koistinen, Aino Hirvola, Katariina
Mertanen, Kalle Mäkelä, Ilkka Liedes, Pipsa Keski-Hakuni ja Sari
Yli-Kauhaluoma sekä kurssin ”uusijoina” Eeva-Lotta Apajalahti,
Riku Oksman ja Anneli Pulkkis. Oli ilo päättää kurssien sarja
näin fiksussa seurassa. Jäi hyvä maku suuhun. Mutta eipä tätä
kurssia olisi järjestetty niin kauan ilman aiempien kurssien osallistujien työpanosta ja rohkaisevaa palautetta. Heidän työnsä
hedelmiä lukija löytää Esipuheessa listatuista esseekokoelmista.

Eksistentiaalisten tunteiden mielessä urani loppuvaihe on ollut
kaksijakoinen. Olen kokenut olevani kuin kotonani ja tervetullut
eräissä porukoissa ja toisissa vieraantunut ulkopuolinen. Joku
saattaa tulkita tämän niin, että olen kiinnittynyt menneisyyteen.
Itse koen tilanteen toisin. Se tutkimuksen ja koulutuksen käytäntö, jossa olen ollut mukana, ei edusta menneisyyttä. Se elää edel430

leen ja kehittyy, monessa paikassa. Se ei vain jatku Aalto-yliopiston Johtamisen laitoksella. Tälläkin työpaikalla on jatkossa
kehitettävä nykyisiä paremmat ratkaisut kysymyksiin, millaista
koulutusta tarjotaan ja miten luodaan omaperäisiä tutkimuksellisia lähestymistapoja, jotka eivät vain levitä metropolien muodikkaita oppeja. Me löysimme näihin pulmiin omat ratkaisumme, mutta hyviä ratkaisuja on varmaankin monia. Nykyään
omaperäisen käytännön luonti on kyllä entistäkin hankalampaa,
koska monet tutkijat siirtyvät alati paikasta toiseen ja yrittävät
julkaista samoissa lehdissä.
Ystävyyden esteellisyys

Miksi jotkut urani varrella tapaamani ihmiset ovat päätyneet
tämän kirjan kirjoittajiksi ja jotkut toiset eivät? Yksi ilmeinen selittävä tekijä on se, että kaikki ”kaverini” eivät vain ole juuri nyt
voineet ottaa tätä kirjoittamistehtävää hoidettavakseen. Joidenkin kanssa en ole ollut tekemissä pitkään aikaan, vaikka he olivat
aikoinaan läheisiä työtovereitani. On varmasti myös niitä tuttuja,
jotka eivät halua olla tällaisessa, minun toimittamassa kirjassa
mukana, syystä tai toisesta. Ihmissuhteissa on aina kyse siitä
kuulusta henkilökemiasta yksilöiden välillä, mutta akateemisesta työstä voidaan myös löytää joitakin suhteisiin vaikuttavia
erityispiirteitä. Ilmeisin niistä on kilpailu erilaisten tutkimuskäsitysten ja lähestymistapojen välillä. Niiden takaa löytyy erilaisia moraalis-poliittisia visioita – käsityksiä siitä, mikä on todellisempaa, todempaa ja arvokkaampaa kuin jokin muu.
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Nyt uran päättyessä olen tajunnut, kuinka suuren ihmismäärän
kanssa yliopistotutkija ja -opettaja elämänsä aikana on yhteistyössä. Pelkästään tutuiksi käyneitä opiskelijoita on valtava määrä. Jotkut ihmissuhteet ovat kuitenkin vahvempaa laatua kuin
toiset. Minulle suhteiden laatu on aina ollut tärkeää enkä ole
pystynyt jatkamaan osapuolena instrumentaalisesti orientoituneissa liittoutumissa. Kaikkien ihmisten kanssa ei kuitenkaan
synny läheistä ja vahvaa, ystävyyttä muistuttavaa suhdetta,
vaikka toistuvat tapaamiset antaisivat siihen mahdollisuuden.

Nykyään tutkijat organisoituvat pääasiassa joko virallisten projektien tai julkaisu-allianssien kautta. Suhteet jäävät helposti väliaikaisiksi ja välineellisiksi. Tätä vahvistaa se, että myös työskentely jossakin yliopistossa on sekin vain vaihe matkalla jonnekin muualle. Itse elin maailmassa, jossa uran saattoi tehdä työskentelemällä yhdessä ja samassa yliopistossa. Työskentelin
muualla vain yksittäisiä vuosia – Tampereella, Brysselissä ja Otaniemessä VTT:llä. Ainelaitoksemme henkilöstöstä pääosa oli
suorittanut perustutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa ja
jatko-opinnot sitten samassa paikassa. Kun useat ihmiset vielä
jäivät väittelyn jälkeenkin työskentelemään – jollakin, pääosin
ulkopuolisella rahoituksella – samalle laitokselle, kestävien, yhteisöllisten suhteiden rakentaminen oli mahdollista. Tämä oli yksi perusta sille, että porukasta löytyi halua koulutuksen uudistamiseen: olimme kokeneet, mikä koulutuksessa kaipasi kehittämistä.

Toki ne, jotka halusivat professorin asemaan, joutuivat lähtemään muihin yliopistoihin. Yksikön virkojen määrä pysyi suun432

nilleen samana 1980-luvulta Aallon perustamiseen saakka. Aineyksikössä väitelleistä siirtyivät muualle professoreiksi, eri vaiheissa ainakin Henrik Gahmberg, Mauri Laukkanen, Iiris Aaltio,
Päivi Eriksson, Juha Laurila, Marja Eriksson, Susan Meriläinen,
Kari Lohivesi, Janne Tienari, Eero Vaara, Tuomo Peltonen, Antti
Ainamo, Mika Pantzar, Eva Heiskanen, Jukka Mäkinen ja Matti
Nojonen. Näistä Janne ja Eero palasivat Aallon aikana professoriksi samaan yksikköön, väliaikaisesti.

Koska jo suhteellisen nuorena jouduin asemaan, jossa edustin
(vanhenevia) miesprofessoreita, vahvan, henkilökohtaisen suhteen muodostaminen ei ollut minulle mahdollista kaikkien nuorempien tai saman ikäisten kollegojen kanssa. Joillekin heistä en
ollut yksilö nimeltä Keijo vaan pelkkä asemani edustaja, ”mies”
tai ”professori”. Koska kyse on suhteesta, syy sen laatuun löytyy
näissä tapauksissa aina myös minusta. Vaikka pyrin vaimentamaan muodollisten asemien merkitystä ja sain jo nuorena koulutusta sukupuolikysymyksessä, en onnistunut kaikkien kanssa
toimimaan tavalla, joka minimoi hierarkian ja sukupuolittuneisuuden haitalliset vaikutukset. Onnistuin kuitenkin toimimaan
yhteistyössä monen pätevän ja rohkean naistutkijan kanssa. Yhteistyökumppanieni sukupuolijakaumassa he ovat olleet se
enemmistö. Heistä tuntui löytyvän helpommin ihmisiä, jotka
eivät anna julkaisukilpailutuksen määrittää tekemisiään.

Itseäni vanhempien seurassa vahvojen suhteiden muodostumista rajoitti puolestaan se, että olen yliherkkä ihmisille, jotka
yrittävät asettua muiden yläpuolelle - viisaammiksi, vahvemmiksi tai tärkeämmiksi. Minusta ei ole hyväksi alamaiseksi eikä
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minua kasvatettu herran pelkoon. Onneksi akatemia on tarjonnut myös kaltaiselleni tyypille mahdollisuuden tehdä työtä ja
valita ne ihmiset, joiden kanssa tekee lähempää yhteistyötä. Arrogantteja, omahyväisiä ja ylimielisiä ihmisiä on vaikea löytää
tämän kirjan kirjoittajien joukosta. Käänteisesti, eräät tuttuni
ovat tehneet sen valinnan, että minä en kuulu heille tärkeisiin
ihmisiin – vaikka olisimme olleet tekemisissä keskenämme vuosikausia. Uskoisin kuitenkin, että en jätä jälkeeni varsinaisia
riitasuhteita kenenkään kanssa.

Koska olen liikkunut yli oppialojen rajojen, olen kohdannut
myös sen, kuinka nämä rajat vaikuttavat ihmissuhteisiin. Samoin kuin muodollinen titteli, tutkijan osoite voi estää keskinäisen tutustumisen. Harrastamillani aloilla minulla oli huonoin
mahdollinen osoite. Olin viime vaiheessa ”Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksen professori”. Aikoinaan pelkästään kauppakorkeakoulussa työskentely riitti monille syyksi vältellä seuraani – ja tämä olikin ihan hyvä syy sinällään. Moni niistäkin, joiden kanssa olin yhä uudelleen tekemisissä, ei koskaan päässyt yli siitä, mistä tulin. Erityisen jyrkkää
tämä epäluuloisuus oli korkeakoulututkijoiden parissa, koska
monille heistä Aalto-yliopisto symboloi nykyisen korkeakoulupolitiikan kaikkia huonoja puolia. Minun myös oletettiin ilman
muuta olevan kiinnostunut johtamisesta – tuosta kaiken pahan
lähteestä. Ei auttanut, vaikka sanoin tutkivani ”sitä varsinaista
työtä” ja suhtautuvani johtamiseen kuin Lapin vaeltaja rakkaan
ja räkkään. Näiden ihmisten kanssa tutustuminen ei edennyt
alkua pidemmälle ja tavatessamme he olivat kiinnostuneita vain
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kuulemaan (huonoja) uutisia työpaikastani. Onneksi tapasin
myös tutkijoita, jotka kuuntelivat, mitä yritin sanoa.
Vapaus ja sen hinta

Olen viime vuosina kirjoittanut tutkijoiden moraalista ja olotiloista. Tässä yhteydessä olen tajunnut, että olen urani aikana ollut taipuvainen priorisoimaan yhtä hyvää asiaa ylitse muiden. Se
on vapaus eli itsemääräämisoikeus. Kun on pitänyt valita, olen
ollut taipuvainen panemaan sen arvojärjestyksessä vallan, maineen ja rahan edelle. Tästä on seurannut se, että olen voinut askarrella itselleni tärkeiden, edes pienten hyvien asioiden aikaansaamiseksi. Tämä on vain pitänyt tehdä ilman suuria voimavaroja ja maineen tuomia palkkioita. Toki orientaationi on
myös tuottanut sekaannuksia ja ymmärryskatkoja, varsinkin niiden kanssa, joiden prioriteetit ovat toisenlaisia.

Se oli loppujen lopuksi monen onnekkaan sattuman summa, että
vapauden tavoittelu oli minulle mahdollista. Vanhempieni minuun kohdistamat menestymisodotukset täyttyivät yksitoistavuotiaana, kun pääsin oppikouluun. Yliopiston professorille historian saatossa suodut etuoikeudet ja monien ystävien henkinen
tuki tekivät osaltaan omapäisyyden mahdolliseksi. Enpä arvannut, että puhuin oman toimintani ennakkoehdoista, kun 1980luvun nuorena tutkijana näsäviisastelin näin: ”kannattaa maksaa
kymmenen professorin palkka, jos edes yksi heistä ajattelee itsenäisesti ja luovasti”. Moni päättäjä näyttää kyllä nykyään ajattelevan, että palkkaa kannattaa maksaa vain niille yhdeksälle
muulle. Niille, jotka suostuvat tuottamaan ennalta määrättyjä
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suoritteita - tai kyllä kolmekin olisi riittävä määrä. Kun nyt
muistelen nuoruuden viisaasteluja, olen edelleenkin samalla
kannalla tarpeesta luoda edellytykset akateemiselle vapaudelle
mutta vähemmän varma kyvystäni arvioida, kuka on se itsenäinen ajattelija.

Jään siis eläkkeelle siinä harhaluulossa, että en taipunut vapauteni rajoittamiseen yliopistojohdon ja tutkimusalojeni portinvartioiden pontevista ponnisteluista huolimatta. Olen esimerkiksi
tuottanut monia tällaisia julkaisuja, joista ei kukaan osallistuja
saa pisteitä tai tulospalkkioita. Olen valinnut tutkimuskohteeni,
-otteeni ja -kumppanini sekä julkaisufoorumini kulloisenkin,
parhaimman ymmärrykseni mukaan. Kunpa se ymmärrys vain
olisi karttunut nopeammin. Olen lukenut ja käyttänyt kirjallisuutta oppialarajoista välittämättä. Vetänyt kursseja, joiden
kaikki osallistujat eivät ole tarvinneet niistä opintosuoritusmerkintää. Tällaisesta linjasta ei jaeta mitaleita, palkintoja, palkankorotuksia tai kehuja juhlapuheissa. Vapauteen tarttuminen käy
joka tapauksessa kalliiksi. Jotkut ovat maksaneet siitä hengellään, joten maksamani hinta on ollut siedettävä.
Irti johtokeskeisyydestä

Vaikka olen työskennellyt professorina oppiaineessa organisaatiot ja johtaminen, tämän kirjan kirjoittajajoukosta on vaikea löytää varsinaisia johtamisen tutkijoita. Kyllähän minä heitä moniakin tunnen ja eräiden kanssa tein myös aikoinaan läheistä yhteistyötä tutkiessamme liikkeenjohdon työtä. Huomaan kuitenkin siirtyneeni älyllisellä jollei moraalisella urallani yhä kau436

emmas johtamisesta. Olen pyristellyt vähitellen irti siitä maailmankuvasta, jonka olin kauppislaisena huomaamattani omaksunut. Ratkaisuni eivät aina olleet erityisen tietoisia, mutta nyt
ymmärrän tätä hieman paremmin. Samalla kun johtokeskeinen
ideologia on jatkanut voittokulkuaan leviämällä kaikille elämänaloille, ovat tulleet näkyviin myös sen varjopuolet.

Hyvä, että johtamista tutkitaan ja kriittisellä otteella, mutta omalta osaltani olen päätynyt tutkimaan muita ammatteja ja töitä.
Myös kriittiset liikkeenjohtotutkijat tulevat tahattomasti korostaneeksi johtamisen keskeisyyttä. Minusta on tärkeää tasapainon
ja suhteellisuudentajun vuoksi, että tutkijat kertovat myös niistä
muista töistä. Paradoksaalisesti olen joutunut johtamisen professorina hokemaan, että kaikki hyvä – tai paha – ei tule johdosta.

Urani turhauttavimmassa, viimeisessä vaiheessa jouduin kokemaan juuri niitä johtokeskeisyyden haittapuolia. Aalto-kampanja perustui alkuvaiheessa siihen oletukseen, että ”huippuyliopisto” syntyy kehittämällä pelkästään yliopiston johtamista:
matkimalla yritysten johtamista, antamalla päätösvalta ulkopuolisille ja palkkaamalla hallintohenkilöstö yrityksistä. Tutkija-opettajat olivat vain vaihdettavissa oleva johdon voimavara.
Tätä oli tuskaista seurata, koska näin jo ennakkoon mihin tämä
johtaa. Johtamisen professorina tiesin, miten yrityksiä hallinnoidaan ja korkeakoulututkijat olivat jo kertoneet, mitä muiden, jäljiteltyjen maiden yliopistoissa oli tapahtunut managerialisoinnin seurauksena. Varsinkin monien kollegoiden kokemaa, ylimielistä ja vähättelevää kohtelua oli mahdotonta hyväksyä. Täs-
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sä olikin paljon sulateltavaa ja vei aikansa ennen kuin pystyin
suhtautumaan tapahtumiin suhteellisen rauhallisesti.

Tasapainon löytämisessä auttoi sitten osaltaan se, että Aaltokampanjan alkuvaiheen ideologiavetoiset hulluudet törmäsivät
omaan epäkäytännöllisyyteensä. Akateemisen työn tekijälleen
asettamat vaatimukset puskivat esiin eivätkä ne ole muuttuneet
kampanjan johdosta. Samalla puskivat esiin myös ne tutkijaopettajat, jotka jaksoivat puhua järkeä päättäjille. Alkuvaiheen
suuruudenhulluus ja ihmisten jaottelu ennen ja jälkeen vuotta
2010 rekrytoituihin alkoivat lieventyä käytännöllisten tarpeiden
ja tosiseikkojen edessä. Ei Helsingin kauppakorkeakoulukaan
mikään idylli ollut, mutta pienessä yliopistossa erilaiset kannat
ja näkemykset tulivat helpommin esiin, tuttujen kesken ja näin
vältyttiin ylilyönneiltä. Menneisyyteen ei voida palata, mutta
toivottavasti tulevaa yliopistoa rakennetaan käytännöllisellä tavalla. Siitä olenkin kirjoittanut paljon, mitä tämä ”käytännöllisyys” voisi olla.

Yleisempi syy vähemmän mukaviin olotiloihin on se, että minun
tai muiden kriittisiä näkemyksiä esittävien tutkijoiden sanomisilla ei loppujen lopuksi ole paljonkaan merkitystä. Tämä asettaa
vapauden illuusion omalle paikalleen. Voimattoman pieneläjän
on helppo kuvitella olevansa vapaa. Ja päinvastoin, voiman kasvattaminen vaatii vapauksista luopumista – niitä inhoamiani
alliansseja, alistumista jonkin ideologian levittäjäksi tai voimakäytänteiden toistajaksi. No, minä en ole koskaan ollut innostunut edes bodaamisesta, joten olen yrittänyt pärjäillä vähemmillä
voimilla. Yksin melojalle ei kukaan tule sanomaan, että väärin
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melottu. Ja kun valitsee melontakaverinsa huolella, huomio voidaan retkillä kiinnittää muuhun kuin suoritusten vertailuun ja
nokkimisjärjestykseen.

Näin minä olen ollut taipuvainen toimimaan. Onneksi kaikki
eivät toimi samalla tavalla, koska minun tavallani moni tärkeä
asia jäisi hoitamatta. Jonkun on jaksettava neuvotella myös niiden kanssa, joiden seurassa ei voi hyvin. Ei sillä, ettenkö minäkin
olisi – taipumuksistani huolimatta – joutunut osallistumaan varsinkin kauppakorkeakoulun sisäisiin kähinöihin urani joissakin
vaiheissa. En kyllä kuulu niihin, jotka ovat niistä nauttineet.
Ilman työtä?
Mikäli terveyttä riittää, seuraava projektini on päästä eroon työkeskeisestä elämäntavasta. Tässä sitä riittää haastetta työntutkijalle! Kun olen saanut elää Suomessa aikana, jona yliopistossa
opiskelu ja jopa työskentely on ollut mahdollista kaltaisilleni ihmisille, olen pitkälti sitä, mitä olen, yliopistolaitoksen ansiosta.
Hyvässä ja pahassa. Vaikka nyky-yliopistot antavat paljonkin aihetta kritiikkiin, tätä tosiasiaa ei voi kieltää. Tulevaisuudessa joudun silti ottamaan uuden suhteen yliopistoihmiseen itsessäni.
Olen ollut professori 12/7/24, mutta mitä muuta voisin olla?

Onneksi tämän kirjan esseistäkin löytyy hyviä vinkkejä siihen,
kuinka tulla toimeen ilman yliopistoa. Sekin auttaa, että tekee
eron tutkijan, opettajan ja kehittäjän ammattikäytännön ja niitä
tukemaan luodun yliopistoinstituution välillä. Tällöin pysyy
herkkänä ammattikäytännön hyville asioille eikä anna yliopisto439

johtajien tai oman oppialan pönöttäjien johtaa harhaan. Moni
yliopistosta eläköitynyt kollega jatkaakin työnsä hyvien asioiden
tavoittelua, irrallaan hallintakoneistosta. Jotkut yliopiston nuorempana taakseen jättäneet puolestaan tekevät nyt muualla sitä,
mikä ei enää ole mahdollista yliopistossa. Minä en vielä tiedä,
mitä teen eläkkeellä. Enkä aio sitä suunnitella. Katson mitä tulee
palkkatyön tilalle sitten, kun en enää herää yöllä ajattelemaan
”työasioita”. Voin ainakin olla entistäkin enemmän tekemisissä
muidenkin kuin ammatillisesti tärkeiden ihmisten kanssa. Sitä
en kuitenkaan lupaa, että tämä olisi viimeinen kirjoitelmani.

Akateemisen vapauden yksi peruseste on se, että tutkija suostuu
tekemään (moraaliltaan) vastenmielisiä töitä tulevan arvostuksen ja maineen toivossa. Uskon päässeeni melko pitkälti irti tästä
katteettomasta ja työorientaatiota vääristävästä toivosta. Sitä
mainetta ja arvostusta ei tule koskaan - muuten kuin yhteistyökumppanien osoittamassa luottamuksessa ja ystävällisissä sanoissa. Tiedän kuitenkin olleeni mukana paikallisen tutkimus- ja
koulutuskäytännön monipuolistamisessa ja sen tason nostamisessa. Luullakseni työstäni on ollut usealle kollegalle ja opiskelijalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tämä riittää.
Se on sitten siinä..

Toivottavasti kirjan esseistä välittyy lukijoille rikas kuva siitä,
millaiseksi tutkijat ovat kokeneet työnsä viime vuosikymmeninä
niissä porukoissa, joihin olen sattunut kuulumaan. Tutkijapolvet
katoavat muistista kuin jalanjälki rantahiekasta. Tällainen, ohut
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dokumentti lienee siksikin tarpeellinen – ainakin kohtalotovereiden mieltä virkistämään.

Kiitän lämpimästi matkan varrella tutuiksi ja läheisiksi tulleita
kollegoitani. Hyvää loppuelämää myös muille tutuille!
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Kirjan valokuvat: Keijo Räsänen, Eeva-Lotta Apajalahti (s. 142),
ja kuvan yhteydessä mainittu lähde.
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