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Yliopistokoulutuksen avoimuus ja refl eksiivisyys
Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen analyysia

Tiivistelmä
Tämä tutkimus on jäsennetty kolmitasoisesti koulutuksen refl eksiivisyyden teo-
reettisen teeman ympärille. Kehitetyllä argumentilla on siis kerroksinen rakenne. 
Ensimmäisellä tasolla kehitän rakenteistumisen teoreettisessa dispositiossa meto-
dologista ratkaisua tuon teoreettiseen teeman huomioimiseksi koulutuksen or-
ganisaatiomuutoksen tutkimuksessa. Käsitetyö on toteutettu Margaret Archerin 
aikanaan muotoilemassa ”morfogenesis vs. rakenteistuminen” -asetelmassa, jota 
seuraten rakenteistumisen ajatus koskettaa sekä Anthony Giddensin että Pierre 
Bourdieun teoreettista ajattelua. Tämän tutkimustason keskeiset tutkimustulokset 
esitän Giddensin ja Bourdieun tuotannon syntetisoivana kehittelynä. Argumen-
toin tällaisen synteesin metateoreettisen mahdollisuuden ja empiirisen hedel-
mällisyyden puolesta. Jälkimmäinen pätee erityisesti silloin, kun päämääränä on 
koulutuksen organisoitumisen prosessien kulttuurisen dynamiikan syvempi ym-
märtäminen. 

Tutkimuksen toisella – koulutuksen empiirishistoriallisen teorian – tasolla ra-
jaan teoreettisen teeman yliopistokoulutuksen avoimuuteen. Sisällökkään koulu-
tuksen teorian kautta rakennan poikkitieteellisen tutkimusnäkökulman avoimuu-
den ilmiöön siten, että samalla havainnollistan, kuinka Giddensin ja Bourdieun 
metateoriaa yhdistelevä lähestymistapa voi huomioida koulutuksen refl eksiivisyy-
den teeman.  Kolmannella tutkimustasolla yliopistokoulutuksen avoimuuden var-
sinainen empiirinen tutkimus selventää suomalaisen avoimen yliopiston genesistä. 
Tämä johtaa avoimuuden teeman rajaamiseen ja kohdennukseen aikuiskoulutuk-
sen organisoitumisen suunnassa. Rakenteistumisen analyysia tuetaan vertailevan 
tutkimusstrategian mahdollistavan ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteen avulla. Historiallisen analyysin tulokset on esitetty kolmen osajulkaisun 
kautta ja niitä kommentoivassa luvussa, jotka ovat osa tätä teoreettisesti painotet-
tua tutkimusta. 
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Abstract
This research has been organised on three levels around a specifi c theoretical the-
me of the refl exivity of schooling. The argument developed has the same layered 
structure. At the fi rst level, within the theoretical disposition of structuration, I 
develop methodological solutions, which allow the theme of refl exivity to be taken 
into account in the research concerning the organisational change of schooling.  
The conceptual work has been carried out in the research setting “morphogenesis 
vs. structuration”, which was initially formulated by Margaret Archer. Following 
this setting, structuration is taken to be a concern of  the theoretical thinking of 
both Anthony Giddens and Pierre Bourdieu. The essential results achieved at this 
research level are presented as developing a synthesis of the theoretical thinking of 
Giddens and Bourdieu. I am arguing in favour of meta theoretical possibility and 
the empirical fertility of such a synthesis. The latter is especially the case, when the 
aim is to grasp the cultural dynamics in the processes of organising schooling.

At the second level of empirical-historical theorising about schooling I confi ne 
the treatment of the theme of refl exivity to the topic of the openness of university 
education. While operating through the level of substantive theorising of schoo-
ling, I am constructing a cross disciplinary point of view on the phenomenon of 
openness and its empirical research. This is done in such manner that demonstra-
tes how the structuration approach, understood as synthesising the meta theory of 
Giddens and Bourdieu, can take into account the theme of the refl exivity of schoo-
ling.  In the actual empirical part of the study, the third level, I explore the genesis 
of the Finnish open university. This leads to narrowing down the topic of openness 
and to focussing on how adult education is organised. The analysis of structurati-
on is supported by the ideal type – like notion of university adult education, since 
this allows the comparative and historical research strategy required for the task. 
I argue the importance of such a notion at the level of substantive theorising of 
schooling. The results of my historical analysis are presented through three articles 
and a commentary chapter.
 
 



Saatteeksi

Olen nyt paketoinut pitkän ja vaiheikkaan tutkimusmatkan antia. Elämän pyörteet 
vetivät ajoittain pois tutkimuksen parista, mutta matka jatkui ja jatkuu. Tämän 
vaiheen koonti kuitenkin venyi ja komplisoitui. Matka alkoi suomalaisen yliopisto-
laitoksen 350. juhlissa tiivistyneestä ihmettelystä (ks. Kantasalmi 1990a ja 1990b). 
Heikki Lempa (1993b) näki nostalgista asennetta silloisessa suhtautumisessani 
sivistyksen käsitteeseen. Tavoittelin kuitenkin käsitteen avaaman kriittisen hori-
sontin ajankohtaistavaa kehittelyä (ks. Pirttilä 1993, 168–170). Wolf Lepenies’in 
(1990) artikkelissa suurten orientaatiotieteiden väistymisen tilaan astui sosiolo-
gia Brechtille ominaista ”tuttujen asioiden vieraannuttamisen tekniikkaa” hyväk-
sikäyttävänä refl eksiotieteenä. Lepenies (1988) oli jo aiemmin tarkastellut sosio-
logian historiaa kolmantena kulttuurina luonnontieteen ja kaunokirjallisuuden 
välimaastossa. Tähän minut oli Vapaan Franzenian tilassa perehdyttänyt Jukka 
Gronow. Tämä liittyi kiinnostavasti C. P. Snown 1950- ja 1960-lukujen vaihteen 
kahden kulttuurin debattiin (ks. Snow 1998 ja Kolbe 1996, 123–128). Kasvatus-
tieteen kentällä koulutuksen sosiologis-historiallinen tarkastelu oli jo pitempään 
ollut kiinnostukseni kohde. Potkun tähän suuntaan oli antanut Yrjö Engeström 
(1970), joskin tuo tarkastelunäkökulma oli 1990-luvun alussa jo taistelujen kol-
hima.   

Refl eksion teemaa kehitelleet Niklas Luhmann ja Karl Eberhard Schorr (1988a) 
antoivat paljon ajattelemisen aihetta, mutta heidän systeemissään ei ollut aikuis-
kasvatuksen assistentin kaipaamaa elämän makua. Lähdin tien päälle ja rantau-
duin Brittein saarille kesällä 1992. Professorini (emeritus) Seppo Kontiainen sai 
kollegansa Malcolm Tight’in järjestämään minulle erinomaiset työskentelyolo-
suhteet Warwickin yliopiston Continuing education centre -yksikössä. Warwickissa 
sain tilaisuuden keskustella Margaret Archerin kanssa hänen morfogeneettisestä 
lähestymistavastaan koulutuksen vertailevassa historiallisessa sosiologiassa. Kävin 
myös haastattelemassa Anthony Giddensiä Cambridgessa ja keräsin aineistoa eng-
lantilaisesta University adult education -traditiosta. Annoin Sir Anthonyn infor-
moida itseäni hänen sosiaaliteoriastaan, jonka parissa olin pakertanut jo jonkin 
aikaa (ks. Kantasalmi 1990a). Kasvatustieteen kentän pojalle tämä oli hankalaa 
purtavaa. Tutkimusalojemme eron tunnistaen Giddens kuitenkin rohkaisi yrittä-
mään. Itseluottamuksen puute ei vaivannut minua siinä vaiheessa. Se alkoi vaivata 
vasta, kun saamani tartunnan vakavuus valkeni. Kasvatustieteen laitoksen 1990-
luvun sallivassa ilmapiirissä ymmärrykseni hidasta edistymistä kuitenkin suvait-
tiin. Kari Nurmi ja Seppo Kontiainen uskoivat siihen, mitä olin yrittämässä. 

Annoin (Rosin)ante’n siivittää itseäni myös Madridissa vuosina 1992–94. Ra-
kastuminen matkalla on romantikoille luonteenomaista – tutkijalle se on kohta-
lokasta. Kiinnyin kohtaamaani kulttuuriin niin syvästi, että ajattelun divergenssiä 
ei voinut välttää. Kiitän Anu Partasta ja Dulce Fernandezia tuossa kulttuurisessa 
kohtaamisessa kokemistani kasvun paikoista. Madridissa sain tukea monilta ih-
misiltä. Ilman Alejandro Tiana Ferrerin apua en olisi saanut käsiini kaikkea sitä 
materiaalia, jonka toin mukanani Suomeen. Kirjastossani on palanen Espanjaa, 
jonka puoleen erakon iltahetkinä jatkuvasti käännyn. 



Työtäni tein kasvatustieteen laitoksen tutkijatiloissa. Hannu Simolan kanssa 
kävimme kasvattavia keskusteluja, jotka horjuttivat sopivasti itseluottamustani ja 
syvensivät ymmärrystä. Kollega ja ystävä Juan Carlos Llorente tarjosi tarvittaessa 
vahvan savukkeen ja annoksen etelän ajattelutapaa. Elina Lahelma toi esille työni 
edetessä naissivistyksen kysymyksiä. Sosiologian laitoksella Erik Allardt ja Risto 
Alapuro pitivät erinomaista vertailevan sosiologian ryhmää, josta versoi virikkeitä 
lukuvuonna 1995–96. Risto Alapuro on sen jälkeenkin jakanut kärsivällisesti kom-
menttejaan. Historian tutkijoista kiitän erityisesti Matti Peltosta ja Pauli Kettusta 
erinomaisista keskusteluista ja kommenteista matkan varrella. Marjatta Rahikai-
nen kommentoi kaikki osajulkaisuni, kun pitkän tauon jälkeen palasin kirjoitta-
maan niihin perustuvia teoreettisia tarkastelujani väitöskirjaksi. Sosiologi Pekka 
Kososen vetämä sosiaalipolitiikan, sosiologian ja politiikan tutkijoiden perjantai-
piiri muodosti vuosien ajan tärkeän taustayhteisön. Suomen Karl Marx -seura ja 
varsinkin fi losofi  Juha Koivisto ovat muistuttaneet tummista germaanisista poh-
javirroista. 

Kansainvälinen keskusteluyhteisöni rakentui ESREA:n (European Society for 
Research on the Education of Adults) piirissä. Sen Cross-cultural Infl uences in the 
History of Adult Education in Europe -nimisen tutkijaverkoston työhön osallistuin 
varsinkin vuosina 1994–98. Väitöskirjani artikkeleita työstin kirjoittamalla niis-
tä työversioita tämän verkoston kansainvälisiin seminaareihin. ESREA:n piirissä 
Wolfgang Seitter Frankfurtin yliopistosta, Leedsin ja sittemmin Glasgown yliopis-
tossa työskennellyt Tom Steele sekä Leidenin yliopistossa työskennellyt Barry Hake 
olivat tärkeitä keskustelukumppaneita. Myös Alejandro Tiana oli osa tuota verkos-
toa. Tom ja Barry ovat jo eläkkeellä ja Alejandro taitaa olla Espanjan nykyisen hal-
lituksen opetusministeriön korkea-arvoinen virkamies. Suosittelen tutustumaan 
Steelen (2007) kirjaan, jos eurooppalaisten liikkeiden Popular educational move-
ments -synteesit vuosien 1848–1939 väliseltä ajalta kiinnostavat. Katson olevani 
mukana projektissa. Tähän haluaisin vielä jotain lisätäkin nyt, kun Sir Anthonyn 
alulle saattama pyörre on paketissa.

Olen kiitollinen siitä luottamuksesta ja toleranssista, josta olen voinut nauttia 
kasvatustieteen laitoksella ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kansliassa. Tä-
män piinaavan matkaraportin keskeneräisyys olkoon selitys sille, että kollegojen 
kärsivällisyyttä on tullut koetelluksi. Elämänkumppanini Tiina Niemelä on ol-
lut hallinnosta saamani virkavapauden aikaisten ponnistelujeni tukena. Hän on 
muistuttanut suomalaisen maalaistaustan herkistä sävyistä. Amanuenssi Tuomo 
Aalto on ollut arvokas apu kuvien ja tekstien käsittelyssä sekä monessa muussakin 
asiassa. Kirjastoammattilaisista kiitän erityisesti Pirjo Kotilaista, jonka rauhallinen 
ote ei ole lainasyntieni sovituskäyntien yhteydessä koskaan pettänyt. Insinööri-
serkkuni Lars Wikholm muistutti säännöllisesti projektiaikataulun kontrollista, 
jonka koin istumalihasten ikävänä poltteena.     

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen erityispedagogiikan professori Jarkko 
Hautamäki (1993 ja 1996) tuotti ajatteluuni kiinnostavan paralleelin, jota päädyin 
kehittelemään tarkoituksiini sopivaksi. Jarkon kaltaisen, ohjattavansa ajattelun 
tyyliä kunnioittavan akateemisen persoonan soisin jokaiselle väitöskirjaa tutkija-
kouluorganisaation tai paradigmaattisesti sitovan ohjauskäytännön ulkopuolella 
valmistelevalle tueksi. Jarkon kanssa olen usean vuoden ajan keskustellut työstäni, 



elämästäni ja tutkimushuolistani. Korrektisti hän väittää tämän olleen professorin 
työn näkökulmasta hyödyllistä ajankäyttöä. Kiitän rakasta yliopistoani siitä, että 
tällaisen vakavasti leikkimisen tilan uusintaminen on management-konjunktuu-
rissa edelleen mahdollista. 

Esitarkastajani Tapio Aittola ja Jussi Silvonen tekivät esitykseeni tärkeitä huomi-
oita. Olen yrittänyt heidän neuvojensa suuntaisesti parantaa jäsennystä parhaani 
mukaan. Esitän nyt teesini, jotka antavat mahdollisuuden arvioida, olenko onnis-
tunut “työn, taidon ja älykkyyden leikkauspisteissä” kehittämään koulutuksen tut-
kimuksessa tarvittavaa ammattitaitoa – gens de métier – kuten edesmennyt Bour-
dieu sanoisi.

Omistan tutkimusmatkani tuleman tyttärelleni Amalialle, joka on ollut silmieni 
aurinko!

Sörnäisissä 2007 

Kari Kantasalmi
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Johdanto

Tämä tutkimus sijoittuu koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen ongelma-alu-
eelle, mutta se on viritetty organisoitumisprosesseihin sisältyvän refl eksiivisyyden 
eli koulutuksen refl eksiivisyyden (refl exivity of schooling) teoreettiseen teeman 
ympärille. Impulssina on toiminut Luhmannin ja Schorrin (1988a) yhteiskun-
ta- ja sosiaaliteoreettisesti harkittu sosiologinen tutkimus Refl exionsprobleme im 
Erziehungssystem. Heidän asettamansa teema on tärkeä, mutta ongelma-alueeni 
historiallisten prosessien tutkimuksessa siitä on kuitenkin vähäisesti keskustelu. 
Olen tarttunut teemaan, mutta sulkeistanut heidän tapansa käsitellä sitä. En siis 
ota tekstilähtöisen käsitetyön varsinaiseksi kohteeksi heidän yhteiskunta- ja so-
siaaliteoreettista katsantokantaansa ja toimintatapaansa eli teoriadispositiotaan. 
Otan lähtökohdaksi toisenlaisen yhteiskunnan mallintamisen ajatuksen. Sosi-
aaliteoreettiseen keskustelun tuella, kehittelen rakenteistumisen (structuration) 
johtoajatusta seuraten tavan, jolla teema voidaan huomioida ongelma-alueeni 
empiirishistoriallisten kohteiden tutkimuksessa. Kun kyse ei ole mistään valmiis-
ta lähestymistavasta, jota voitaisiin konventionaalisessa mielessä soveltaa, puhun 
rakenteistumisen teoriadispositiosta.

Metateoreettiseen kehittelyyn liittyvä käsitetyö on tutkimukseni keskeinen teh-
tävä, mutta toteutan sitä empiirishistoriallisen tutkimuksen yhteydessä. Tutkimus 
etenee siis rinnakkain kahdessa ongelmasuunnassa – metateoreettisessa ja sisäl-
lökkäässä. Näissä suunnissa tutkimus rakentuu kolmitasoiseksi siten, että koulu-
tuksen refl eksiivisyyden teoreettinen teema toimii tutkimustasoja yhdistävänä jä-
sentäjänä. Ensimmäisellä tasolla on kyse metateoreettisesta tutkimuksesta. Toisella 
tasolla on kyse tutkimusteorian tasosta, missä koulutuksen teoria on keskeistä. 
Kolmas taso on varsinaisen empiirisen tutkimuksen kautta tapahtuva historial-
lisen prosessin kuvaus ja tulkinta. Metateorian tasolla pyrin ottamaan teoreetti-
sen teeman metodologis-käsitteellisesti haltuun. Sisällökkäässä suunnassa rajaan 
teoreettisen teeman käsittelyn poikkitieteellisessä näkökulmassa siten, että se on 
sovitettavissa metateoreettisen suunnan tutkimusongelmiini, mutta on samalla si-
sällökkään koulutustutkimuksen kannalta kiinnostava ja mielekkäästi tutkittavis-
sa. Sisällökkäässä suunnassa siis koetellaan metateoreettisen suunnan kehittelyjä. 
Tutkimusongelmat on siis muotoiltu kahdessa suunnassa, mutta niiden käsittely 
etenee kolmitasoisen tutkimusrakenteen puitteissa. Kutsun metateorian tasolle 
rajattua kohdetta ja tutkimuskokonaisuutta teoreettiseksi kohdediskurssiksi. Si-
sällökkäässä suunnassa huomioin tämän diskurssin, kun konstruoin näkökulman 
kohteena olevaan historialliseen prosessiin ja varsinaiseen empiirishistorialliseen 
tutkimukseen. Useamman tieteenalan läpi tehdyt tutkimussuuntausten rajoja 
ylittävät operaatiot muodostavat metateoreettisin teemoin ladatun näkökulman 
kohteeseen, joten kutsun näin konstruoitua kohdetta lyhyesti kohdeprosessiksi. 
Tutkimuksen rakennetta selvitän lähemmin luvussa 1.

Sisällökkäässä suunnassa kohdennan refl eksiivisyyden teeman yliopistokou-
lutuksen avoimuuden ilmiöön. Aihe on sekä korkeakoulutuksen hallinnollisten 
(administration & management) linjausten (higher education policy) ajankoh-
tainen pulma että nyky-yhteiskunnan koulutuksen politiikkaa (politics of schoo-
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ling) ajatellen tärkeä periaatteellinen kysymys. Aihe on myös sisällökkään koulu-
tuksen teorian (theory of schooling) edistämisen kannalta kiinnostava.  Aiheen 
ensimmäinen tutkimusnäkökulma aukeaa kasvatustieteestä, missä ns. avoimesta 
yliopistosta on tehty oma teemansa. Lähtökohtana on avoimen yliopiston genesik-
sen selventäminen. Se johtaa rajaamaan tarkastelua aikuiskoulutuksen organisoi-
tumiseen. Aikuiskoulutuksen käsitteen ongelmallisuus johtaa sosiologisesti sisäl-
lökkään koulutuksen teorian pariin. Tällöin institutionaalisen analyysin vertailun 
strategiaa silmälläpitäen tuotettu yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyppinen 
tutkimuskäsite tulee kohdeprosessin poikkitieteellisessä näkökulmassa keskeiseksi 
kehittelyn asiaksi.

Tutkimuksen painopiste on kuitenkin ollut koulutuksen refl eksiivisyyden teo-
reettisen teeman haltuunottoa edistävän ajatusotteen ja analyysitavan kehittelyssä. 
Rakenteistumisen johtoajatuksen suunnassa tämä tarkoittaa myös refl eksiivisem-
män tutkimusotteen kehittelyä, jonka yritän omalla tavallani ratkaista sekä tutki-
musrakenteessa että eri tutkimustasojen aineiston käsittelyssä. Ongelma-alueeni 
sisällä tarkentaen, sanoisin siis pyrkiväni kohti refl eksiivistä (aikuis)koulutuksen 
organisoitumisen sosiologiaa. Metateoreettisella tasolla on kyse Archerin (1982a) 
aikanaan muodostamasta ”morphogenesis vs. structuration” asetelmasta, jonka 
puitteisiin teoreettisen kohdediskurssin käsitetyö on organisoitu. Tämä on samalla 
tutkimuksen refl eksiivisyyden asteen nostoa tavoitteleva vastakkainasettelun ase-
telma. Archerin erityisesti rakenteistumisen ajatukseen kohdistama kritiikki tukee 
syntetisoivaa pyrkimystäni, missä yhdistän Anthony Giddensin rakenteistumisen 
teorian (theory of structuration) sosiaaliteoreettisia hahmotelmia Pierre Bourdi-
eun kulttuuristen muotojen sosiologian metasosiologiseen diskurssiin. 

Tutkimuksen esitys on jäsennetty tutkimusrakenteen kolmitasoisuutta vastaa-
vasti. Luvussa 2 esitän yliopistokoulutuksen avoimuuden teeman kohdennuksen 
empiirishistoriallisen prosessitutkimuksen poikkitieteellisen näkökulman konst-
ruktiossa. Tuon esille näkökulmani mielekkyyden koulutuksen teorianmuodos-
tukselle ja havainnollistan kohdeprosessin sisällökkään tulkintakehyksen muodos-
tamista. Nostan myös Luhmannin ja Schorrin (1988a) näkemyksiä pisteittäisinä 
havainnollistuksina esille. Luvussa argumentoin koulutuksen historiallisen orga-
nisoitumisen tutkimuksen käyttöön empiirisesti perustellun ja teoreettisesti ref-
lektoidun ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen. Tämän tuella 
tapahtuu myös sisällökkään tulkintakehyksen kehittely. Historiallisen tutkimuk-
sen tulkintakehyksen kehitteleminen tarkoittaa, että varsinaisessa empiirisessä 
tutkimuksessa olen edennyt mahdollisimman avoimen tulkintakäsitteistön avulla. 
Historiallisten analyysien keskeiset tulokset on esitetty tässä liitteinä uudelleen jul-
kaistuissa englanninkielisissä artikkeleissa sekä niitä kommentoivassa luvussa 4. 
Artikkelimuotoiset julkaisut ovat toimineet teoreettisen kohdediskurssin kehitte-
lyjen yllykkeenä ja tutkimustasoja yhteen sitovana työalustana.

Luku 2 perustelee myös metateoreettisen tutkimustason haasteiden kohtaami-
sen merkitystä. Luvussa 3 esitän kuinka nuo haasteet voidaan kohdata teoriatasotie-
toisesti koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen ongelma-alueelta karkaamatta. 
Luvussa 3.1 keskustelen koulutusjärjestelmän käsitteen ongelma-alueellani aihe-
uttamista pulmista. Luvussa 3.2 tarkastelen varsinkin instituution ja organisaation 
käsitteiden suhdetta ongelma-alueeni pulmana. Luvussa 3.3 keskustelen aikuis-
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koulutuksen järjestelykäytäntöjen refl eksiivisyyden käsittämisyritysten ongelmis-
ta ja kehitän myös empiirisesti tärkeän refl eksioavaruuden rajaamisen ajatuksen. 
Tällöin myös kommentoin Luhmannin ja Schorrin (1988a) tarjoamaa raskasta sti-
mulanssia. Koko luvun esitys jäsentyy Archerin (1982a) alun perin muotoileman 
vastakkainasettelun keskeisten dimensioiden pelkistyksen avulla. Kehittelyni olen-
nainen sisältö perustuu analyyttisesti vertailevaan metateoreettiseen käsitetyöhön. 
Päämääränä on ollut käyttökelpoinen ohjelmallinen synteesi, missä luen Anthony 
Giddensin ja Pierre Bourdieun tuotantoa osittain toisiaan täydentävästi yhteen.

Esitys etenee ongelma-alueeni empiirishistoriallisen tutkimuksen relevanssi-
vaatimusten sitomana. Näin arvelen parhaiten edistäväni keskustelua koulutuk-
sen sosiaalisen organisoitumisen tutkimuskentällä. Argumentaatio on siis tutki-
musrakenteen mukaisesti monitasoinen. Niin on myös keskeinen teesini, johon 
aikuiskoulutuksen suunnassa etenevän avoimuuden refl eksiivisen määrittymisen 
täsmentäminen johtaa. Väitän, että yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön ref-
leksiivinen määrittyminen voidaan käsittää koulutuksen ekspansiivisen ja eksten-
siivisen organisoitumisen yhteydessä ja että yliopistoaikuiskoulutuksen käsite on 
näin hahmottuvan rajapinnan dynamiikkaa ymmärtämään pyrkivälle tutkimuk-
selle yleisemminkin tärkeä kiteytys kentästä, jonka tutkimus näyttäisi kaipaavaan 
rakenteistumisen teoriadispositiosta käsin kehiteltyä refl eksiivisempää metodo-
logiaa. 

Artikkeleideni analyyseihin tukeutuen argumentoin tuon teesin puolesta. 
Luvussa 3 tuon esille lähestymistavan kehittelyä, jota olen artikkeleiden tausta-
tutkimusten yhteydessä koetellut ja teoreettisesti syventänyt. Kohdeprosessini 
näkökulman näen merkityksellisenä ennen muuta koulutuksen ekstensiivisen or-
ganisoitumisen suunnan prosessien tutkimukselle ja näiden prosessien dynamiik-
kaa ymmärtämään pyrkivän refl eksiivisen tutkimusotteen kehittelylle. Luvussa 4 
palaan tässä liitteenä uudelleen julkaistuihin artikkeleihini. Niitä on tämän kirjan 
kansiin laitettu lopulta vain kolme, sillä Kantasalmi (2001a ja 2001b) sisältävät 
melkoisesti päällekkäisyyttä. Kantasalmi (2001a) on myös hyvin suomalaisen lu-
kijan saavutettavissa Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen referoidussa 
julkaisusarjassa ilmestyneessä koosteessa. Sen sijaan Kantasalmi (2001b) olisi ollut 
lukijan vaikeammin saavutettavissa. Myös Kantasalmi ja Hake (1997) on kirjas-
toissa hyvin saatavilla, mutta sen uudelleen julkaiseminen tässä on tutkimuksen 
kolmitasoisuuden havainnollistamiseksi perusteltua. Kantasalmi (1995a) on lai-
tettu mukaan Kantasalmen (1995b) sijaan, sillä suomalaiset lukevat mieluummin 
englantia kuin espanjaa. Tehdyillä työ- ja kielivariaatioilla on ollut empiirishisto-
riallisessa tutkimuksessa metodinen merkitys (ks. Kantasalmi 1995b; 1996; 1997; 
1999; 2001a ja 2001b). Kielirajojen ylitykset ovat olleet analyyttisessä mielessä tul-
kintojen tarkennuksen paikkoja. Tutkimuksen tulosten osittaisesityksenä ne voi-
daan lukea myös Giddensin (1986) ”kaksoishermeneutiikan” ajatukseen liittyen 
operaatioksi, missä tulkintoja ja johtopäätöksiä palautetaan niihin kielellisiin ja 
kulttuurisiin konteksteihin, joita nämä menneisyyden kuvat koskevat. Käsillä ole-
va kokoava suomenkielinen esitys pyrkii kuitenkin vaikuttamaan ongelma-alueeni 
suomalaisen tutkimuksen kenttään. 

Luvussa 5 arvioin tutkimukseni rakennetta. Esittelen ja arvioin tutkimukseni 
tuloksia ja pohdin jatkotutkimuksen tarpeita. Esityksen luvut 2, 3 ja 4 ovat tutki-
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muksen monitasoisuuden ilmaus. Lukujen sisällä elää myös alaviitteiden rehevä 
rihmasto. Alaviitteiden esitystapaan liittyviä tehtäviä selvennän luvussa 1. Luvun 
5 päättää tutkimuksen käytännöllispoliittisten johtopäätösten puntarointi. Vaikka 
empiirishistoriallinen tutkimustaso etenee avoimen yliopiston juuristoon ja yli-
opistoaikuiskoulutuksen historiallisen kentän rakenteistumisen analyysiin, niin 
metateoreettisesti painottuneen tutkimukseni tavoitteena on kuitenkin tarjota 
yleisempi, refl eksiivisyyden teeman huomioiva, lähestymistapa nyky-yhteiskunnan 
koulutuksen organisoitumisen ymmärtämiseksi ja koulutuksen politiikan ajatte-
lemista varten. Tutkimus suuntaa lukijan ajattelua sellaisten käytäntöjen alueelle, 
joiden merkitys koulutuksen organisoitumiselle on usein ajateltu ongelmattomas-
ti tai merkitykseltään vähäiseksi. Näin argumentoin myös refl eksiivisempää nä-
kökulmaa koulutuskäytäntöjen organisoitumisen analyysiin. Tällaista pyrkimystä 
voidaan pitää yhteiskuntatieteellisen koulutustutkimuksen keskeisenä tavoitteena 
semminkin kun hyväksytään se, että yhteiskuntatieteet ovat perustavassa mieles-
sä refl eksiivisessä suhteessa analysoimiinsa sosiaalisiin käytäntöihin (ks. Giddens 
1987, 43). 
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1 Tutkimuksen monitasoinen ongelman-
asettelu, tutkimustehtävät, tutkimusaineistot 
ja analyysitavat

1.1 Tutkimuksen ja esityksen rakenne

Teoriatasojen erotteluista

Olen lähtenyt liikkeelle koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen tutkimuksen 
parista. Kutsun tätä kotipesää ongelma-alueeksi, jonka tutkimuksen edistämisen 
motivoimana toimin. Toimintatapani johtaa hieman tavanomaista monimut-
kaisempaan tutkimuksen kokonaisrakenteeseen. Näin on kuitenkin mahdollista 
tuottaa useampia tutkimustasoja leikkaava argumentti. Olen antanut tutkimuk-
selleni kolmitasoisen rakenteen, jota myös esitystapani ilmentää. Rakenneratkaisu 
motivoituu tutkimuksen virittäneestä teoreettisesta teemasta, jonka innoittajina 
ovat olleet Luhmann ja Schorr (1988a). Tuo tutkimus nosti voimakkaasti esille 
”refl eksio-ongelmat kasvatusjärjestelmässä”. En kuitenkaan pyri edistämään tut-
kimusta Luhmannin systeemiteorian dispositiossa, joka on heidän (ibid.) yhteis-
kunta- ja sosiaaliteoreettinen katsantokantansa ja toimintatapansa. Hyväksyn vain 
heiltä (ibid.) yleistämäni näkemyksen, jonka mukaan on aiheellista kiinnittää 
enemmän teoreettisesti täsmennettyä huomiota koulutuksen organisoitumispro-
sessien refl eksiiviseen luonteeseen. Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa 
tuo teema kohdentuu muutosprosessien kulttuurisen dynamiikan ytimeen. Tässä 
kontekstissa päädyin kehittämään rakenteistumisen teoriadispositiossa teeman 
metodologis-käsitteellisen huomioimisen tapaa (ks. Kantasalmi 1995a). Puhun 
siis ”kasvatusjärjestelmän” ja ”refl eksio-ongelmien” sijaan lyhyesti koulutuksen 
refl eksiivisyydestä (refl exivity of schooling).

Rakenteistumisen johtoajatuksen lähtökohdasta ei tarjoudu teoreettisen teema-
ni metodologista haltuunottoa varten valmista ja suoraan sovelluskelpoista lähes-
tymistapaa. Katson siis eteneväni vain tietynlaisen teoriadisposition sisällä. Tästä 
lähtökohdasta virittyy tutkimukseni metateoreettisen tason keskeinen ongelma ja 
samalla myös tutkimuksen kokonaisrakenne. Rakenteistumisen ajatuksessa koros-
tuu sekä sosiaalisten käytäntöjen ensisijaisuus että käytännöille konstitutiivinen 
refl eksiivisyys. Olisi näiden johtoajatusten vastaista kehitellä teoreettisen teeman 
haltuunottoa täysin vailla yhteyttä koulutuksen organisoitumisen ongelma-alu-
een sitomiin käytäntöihin. Kehittelen siis teeman haltuunottoa tutkimusproses-
sissa siten, että kuljetan metateoreettisen ongelmatason ohessa empiirishistori-
allista tutkimusta. Tutkimuksen kokonaisrakenteessa muodostan näiden välille 
tutkimuksellisen yhteyden. Historiallisen kohteeni olen ajatellut ongelma-alueeni 
sisällökkään teorianmuodostuksen eli koulutuksen teorian (theory of schooling) 
edistämisen kannalta kiinnostavaksi.  
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Koulutuksen refl eksiivisyyttä ei siis käsitetä Luhmannilaisittain, yhteiskunnal-
listen tehtäväalueiden funktionaaliseen eriytymiseen liittyväksi systeemiympäris-
tön kompleksisuuden rajaamiseksi. Kyse on pikemminkin toimijuuden sisäisestä 
pyrkimyksestä tuottaa kulloinkin käsillä olevien koulutuskäytäntöjen etenemisen 
ja uudistamisen ratkaisuja. Kyse on kaikille koulutuksen pedagogisissa käytän-
nöissä (so. opetus- ja kasvatus vuorovaikutuksena) tai koulutuksen järjestelykäy-
tännöissä (so. po. vuorovaikutuksen ulkopuoliset, mutta siihen liittyvät käytän-
nöt) osallisille intuitiivisesti tutusta asiasta. Moninainen koulutuskäytäntöihin 
kohdistettu tarkkailu ja pohdinta erilaisissa sosiaalis-poliittisen idealisaation 
muodoissaan niveltyvät organisoitumiseen, mutta kuinka tämä olisi otettava pro-
sessien tutkimuksessa huomioon? Ongelma on sitä hankalampi mitä pidempää 
prosessia tutkitaan, sillä tarkkailijapositioiden moninaisuuden rajautuminen on 
tutkimuksellisesti vaikeampaa hallita. Katsotaanko kontekstuaalisesti kasvatus- ja 
koulutusajattelijoita (fi losofi a), vai laajemmin modernin asiantuntijuuden tai de-
mokraattisen osallisuuden instansseja? Missä ovat prosessin refl eksiivisyyden rajat 
ja kuinka ne tulisi metodologisesti käsittää? Tällaiset kysymykset siis ilmentävät 
tutkimukseni keskeistä teoreettista teemaa, jonka metodologinen haltuunotto on 
keskeinen intellektuaalinen haasteeni. Pyrin vastaamaan siihen rajaamalla kysy-
myksiä useammalla tasolla ja tukemalla näiden kysymysten käsittelyä tasojen läpi 
jäsennetyssä tutkimuksen kokonaisrakenteessa. 

Etenen siis teoreettisen teemani sitomana ja tietyn teoriadisposition suuntaa-
mana, mutta en yksinomaan metateoreettiseksi jäsennettyyn tutkimukseen. Epäi-
len, että yksinomaan metateoreettinen argumentti ei kykenisi riittävän vaikut-
tavalla tavalla läpäisemään koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen kenttää. 
Arvelen, että vaikuttavampi argumentti on muodostettavissa, rakentamalla tutki-
mus monitasoiseksi ja tuottamalla havainnollinen esitys näiden tutkimustasojen 
läpi. Empiirishistoriallisen tutkimuksen tasoilla refl eksiivisyyden teemaa lähesty-
tään yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön kautta. Tarkastelua kohdentavaa 
poikkitieteellistä näkökulmaa tuotetaan useamman sisällökkään teoria-alueen 
kautta siten, että teoreettinen teema saadaan koulutuksen teorian kannalta kiin-
nostavasti avoimuuden ilmiön tutkimusrajauksessa huomioiduksi. Aikuiskoulu-
tuksen organisoitumiseen rajautuen, yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyppinen 
tutkimuskäsite on tässä ratkaisuna. Metateoreettisella tutkimustasolla pyritään 
tuottamaan teoreettisen teeman metodologisen haltuunoton tapa rakenteistumi-
sen (structuration) lähestymistapaa kehittelemällä. Päämäärä on käytännöllinen, 
joten kehittelyn on oltava teoriatasotietoisesti kohdennettua. Tutkimuksen koko-
naisrakenteen sisällä muotoiltavien ongelmien ja tutkimustehtävien tarkoitus on 
viimekädessä edistää tätä pyrkimystä. 

Tutkimusongelmien teoriatasotietoisuutta tähdentääkseni, puhun eriytyneesti 
yhteiskuntateoriasta ja sosiaaliteoriasta. Giddensin (1986) ajatus tutkimuksesta, 
joka informoituu sosiaaliteoriasta (social theory), voidaan ymmärtää siten, että 
empiirishistoriallisen tutkimusteorian suhde sosiaali- ja yhteiskuntateoriaan teh-
dään tietoiseksi osaksi tutkimusta. Näin nähtynä, termi ”social theory” on mo-
nimerkityksinen. Varsinkin sisällökästä sosiologista näkökulmaa muodostavien 
käsitteiden ja tulkintakäsitteiden yhteydessä yhteiskuntateoria, yhteiskunnan teo-
reettisen mallintamisen merkityksessä, tulee usein operatiivisesti vaikuttavaksi. 
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Tämä kannattaa erottaa sosiaaliteoriasta, siinä merkityksessä, missä kyse on kaikil-
le sosiaalista elämää tutkiville disipliineille yhteisestä metadebatista episteemisi-
ne ja ontologisine dimensioineen. Sosiologian ns. yleinen teoria ammentaa näistä 
molemmista suunnista, mutta tällöin lienee syytä tähdentää sosiologian klassisen 
kauden kytkentää teorianmuodostukseen. Nasevasti on sanottu, että sosiologia 
edistyy tutki muskes kusteluna, jossa klassikot tuottavat kroonisia sulatusvaike-
uksia (Gronow, Noro ja Töttö 1996, 9–10). Klassisen korpuksen sulatus  kier tää 
reit tiä, joka erotuksena sosiologian sisällökkäästä teorian muodos tukses ta voidaan 
hahmottaa  abstraktiotasoltaan yleisemmiksi yhteiskunta teorian ja sosiaaliteorian 
alueiksi (ks. Giddens 1986 ja 1987; Mouzelis 1991 ja Mouzelis 1995, 1–8). 

Lisäksi näyttäisi siltä, ettei yhteiskuntateoriaan liittyvä ja sisällökkäässä mielessä 
teoreettisesti kiteytynyt ymmärrys modernista tai refl eksiivisestä modernisaatiosta, 
kehity vain sosiologian tutkimusteorian kautta, vaan kutsuu historian ohella vaik-
kapa koulutuksen- tai oppimisen teoriaa (vrt. Noro 2004). Giddens (1990a; 1991; 
1994a ja 1994b) tarjoaa aineksia yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun refl eksiivi-
sestä modernisaatiosta. En painota Giddensin 1990-luvun ensimmäisen puoliskon 
tuotantovaihetta Lash’in (1994, 118) ja Noron (2004) tavoin ”aikalaisdiagnostisen 
genrekäänteen” ilmauksena. Sosiaaliteoreettisen keskustelun näkökulmasta kat-
son, että Giddensin käyttää ”refl eksiivisyyden” käsitettä monitasoisesti. Giddensin 
(1990a; 1991; 1994a ja 1994b) tekstit tarjoavat teoreettisen teemani yhteydessä mah-
dollisuuden kehitellä Giddensin (1976; 1979; 1986; 1987 ja 1990b) rakenteistumisen 
teorian keskeisiin hahmotelmiin sisäisesti kytkettyä refl eksiivisyyden ajatusta. 

Painotan Giddensin (1976; 1979 ja 1986) rakenteistumisen sosiaaliteoriaa, kun 
operoin metateorian tasolla. Historiallisen prosessin poikkitieteellisen näkökul-
man muodostaminen tapahtuu kuitenkin tutkimusteorian tasolla, mutta sitä tukee 
yhteiskuntateorian tasolla perusteltu ajatus modernin jatkuvasti lisääntyvästä ref-
leksiivisyydestä. Näiden teoriatasojen eriytyneen käsittelyn mahdollisuus on syytä 
varmistaa jo tutkimusrakenteessa. Kasvatustieteen keskusteluissa nimittäin usein 
innostutaan Schemmanin (2002) tavoin aikalaisdiagnostisen esseistiikan avulla 
ohittamaan sisällökkäiden tutkimusteorioiden tason erityisyys. Näin saavutettaisiin 
lähinnä ilmavia laskoksia historiallisten prosessien tulkintakäsitteistön heuristiseen 
katteeseen. Niinpä Norokin (2004, 37) laittaa ”sosiologisten teoriatyyppien” kolmi-
ossaan henkselit tällaisten yritysten päälle. Hieman toisin painottaen, ymmärrän 
aikalaisdiagnoosin sosiaalitieteiden refl eksiivisen käytäntösuhteen ilmentymäksi. 
Empiirishistoriallisen ongelma-alueen tutkimusteorian käsiteiden yhteydessä kä-
sittelen aikalaisdiagnostiikkaa yhteiskuntateorian keskustelun osana, mutta sosi-
aaliteoreettisesti informoidulla tavalla (vrt. Noro 2004). Myös refl eksiivisen tutki-
muskulttuurin muodostamiseen liittyen, operoin tutkimukseni kokonaisrakenteen 
puitteissa edellä mainittujen teoriatasojen ja teoriatyyppien erottelujen avulla.

Tutkimuksen kokonaisrakenteen monitasoisuus

Metateoreettisen ongelmanasettelun lähtökohtana on rakenteistumisen johto-
ajatus. Liitän varsinkin Anthony Giddensin ja Pierre Bourdieun tuon ajatuksen 
keskeisiksi teoreetikoiksi. Useat muutkin ovat nähneet tällaista yhteyttä heidän 
välillään (ks. Thompson 1989; Harker et al. 1990, 202; Layder 1994, Mouzelis 



1995, Rahkonen 1999 ja Heiskala 2000). Archer (1982a) kehittyy kuitenkin on-
gelma alueeni yhteydessä keskeiseksi rakenteistumisen kriitikoksi, joten huomio-
ni kohdistuu hänen tuotantoonsa. Archer (1982a) tarjoaakin tutkimukseni me-
tateoreettiselle tasolle keskeisen vertailevan tutkimusasetelman ”morphogenesis 
vs. structuration”. Lisäksi hän tarjoaa tämän asetelman puitteissa pitkäkestoisen 
erityisesti kohdennetun kriittisen kontrastin rakenteistumisen lähestymistavan 
kehittelylle. Tässä myös Bourdieun metateoreettinen tuotanto tulee hänen kri-
tiikkinsä kohteeksi. Vastakkainasettelun asetelman ensimmäinen käsite kiteyttää 
Archerin (1979) oman, perusteiltaan jo koulutusjärjestelmien historiallisen muu-
toksen vertailevan makrososiologian käyttöyhteydessä eksplikoidun lähestymista-
van. Toisen käsitteen katson viittaavan ennen muuta Giddensin rakenteistumisen 
teorian (theory of structuration) ja Bourdieun metasosiologian yleisimpään yh-
teiseen nimittäjään. Kyse on pyrkimyksestä suhteellistaa kulloinkin tarkasteltavien 
sosiaalisten käytäntöjen kannalta keskeisen toimijuuden rakenteellisia ehtoja ja 
edellytyksiä käsittämällä ne rakenteistuneiksi (ks. Rahkonen 1999, 15). Tutkimuk-
sen kokonaisrakenteessa kutsun näiden kahden käsitteen vastakkainasettelussa jä-
sentyvää metateoreettisen tutkimuksen jännitteistä kokonaisuutta teoreettiseksi 
kohdediskurssiksi.

Teoreettisen kohdediskurssin puitteisiin rajattujen tutkimuskysymysten avulla 
kehittelen koulutuksen refl eksiivisyyden teeman metodologis-käsitteellisen hal-
tuunoton tapaa. Kehittely etenee rakenteistumisen dispositiossa, joten tavoitteena 
ei ole morfogeneettisen lähestymistavan edistäminen. Tutkimuksen kokonaisra-
kenteessa Archerin rakenteistumiskriittisen ohjelman merkitys on välineellinen. 
Näen tässä refl eksiivisen tutkimuskulttuurin mukaisen ratkaisun (ks. Wacquant 
1995, 22). Rakenteistumisen dispositiossa korostuu sosiaalisten käytäntöjen en-
sisijaisuus ja toimijuuden refl eksiivinen luonne, mutta myös teoriapoliittinen 
pyrkimys refl eksiiviseen tutkimuskulttuuriin. Tällaisessa sosiaaliteoreettisessa dis-
positiossa yhteiskuntaa mallinnetaan sosiaalisten käytäntöjen rakenteistamana. 
Giddensin (1976; 1979; 1986; 1987; 1990a; 1990b; 1991; 1994a ja 1994b) teoreet-
tisen ohjelmaan sisältyykin monitasoinen refl eksiivisyyden (refl exivity) käsite, joka 
voidaan huomioida myös tutkimuskulttuurin mielessä. Katson Giddensin (1986 ja 
1987) tarkoittavan, että empiirishistoriallisella tasolla analyysin ja tulkinnan tutki-
muskäsitteistö on sekä kaksoishermeneutiikan (double hermeneutics) merkitykses-
sä refl eksiivisessä suhteessa kohdekäytäntöihinsä että refl eksiivisessä suhteessa omi-
en käsitteellisten edellytystensä metadebattiin. Refl eksiiviseen tutkimuskulttuuriin 
pyritään myös Bourdieun ja Wacquantin (1995, 58–71) kiteyttämissä  ”episteemisen 
refl eksiivisyyden” periaatteissa, mutta näitä en pyri suoraan soveltamaan. Seuraan 
kuitenkin tuota Bourdieun intellektuaalista toimintaa ohjannutta keskeistä ideaa 
(ks. Wacquant 1995, 17 ja 22). Sosiaalitieteiden kohdeprosesseihinsa muodostamien 
refl eksiivisten kehien episteeminen kontrolli on hankalaa. Pyrin tutkimus- ja teoria-
tasojen sekä teoriatyyppien erottelujen johdonmukaisen ja refl eksiivisen ylläpitämi-
sen hyödyntämiseen tutkimuksen kokonaisrakenteen puitteissa. 

Tässä tutkimuksessa operoidaan kolmella tasolla. Näitä läpäisee koulutuksen 
refl eksiivisyyden teoreettinen teema, joka on tutkimuksen kokonaisrakenteen 
keskeinen jäsentäjä. Tutkimus painottaa metateorian pulmia historiallisen kuva-
usten yksityiskohtaisuuden kustannuksella. Teoreettinen teema vaatii kuitenkin 
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myös empiirishistoriallisesti tutkittavan kohteen. Tavoitteena on kehitellä kou-
lutuksen organisoitumisen tutkimuksen parissa käyttökelpoista lähestymista-
paa. Historialliseen prosessiin liitytään yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön 
kautta. Empiirisen tutkimuksen lähtökohta on ollut selventää avoimen yliopiston 
organisaatioinnovaation syntyhistoriaa Suomessa. Tämä johtaa katsomaan avau-
tumisen problematiikkaa aikuiskoulutuksen organisoitumisen suunnassa, missä 
refl eksiivisyyden käsitteistämisen pulmat ovat suuria. Käytäntöalueen semanttiset 
jännitteet ovat olleet voimakkaita, joten tutkimusteorian tasolla refl eksiivisyyden 
haasteet korostuvat. Kutsun tätä sisällökästä tutkimusta edistävää kokonaisuutta 
lyhyesti kohdeprosessiksi. Termivalinta korostaa sisällökästä näkökulmaa muo-
dostavien käsitteellisten rajausten poikkitieteellisesti konstruktiivista luonnetta. 
Näkökulmanmuodostuksen ydin on koulutuksen teoriassa (theory of schooling). 
Kohdeprosessin puitteissa rakennetaan tutkimuksen kohde siten, että tutkimuk-
sen teoreettinen teema integroidaan teoreettiseen kohdediskurssiin sopivalla ta-
valla empiirishistorialliseen tutkimukseen.

Empiirishistoriallinen tutkimus etenee rakenteistumisen ajatusotteen sito-
mana prosessina. Kohdeprosessin näkökulmanmuodostus kytkee koulutuksen 
refl eksiivisyyden teeman kautta toisiinsa tämän tutkimuksen metateoreettiset ke-
hittelyt sekä niiden empiirisen relevanssin ja pätevyyden koettelun. Sisällökkään 
näkökulman muodostaminen on samalla myös tutkittavan historiallisen prosessin 
tulkintakäsitteistön poikkitieteellisen kehyksen kehittelyä. Keskeiset osajulkaisut 
on sisällytetty tutkimuksen kokonaisrakenteen osaksi (ks. Kantasalmi 1995a, Kan-
tasalmi ja Hake 1997 ja Kantasalmi 2001b). Artikkelimuotoisen esitysten pääpaino 
on sisällökkäässä prosessitulkinnassa, mutta lisäksi ne ovat olleet myös tutkimuk-
sen metateoreettisen tason kehittelyjen yllykkeitä

Esityksen rakenteesta

Esitys on jäsennetty kolmiosaiseksi. Empiirishistoriallisen tutkimuksen yhden 
kokonaisuuden muodostavat kolme englanninkielistä ja tässä liitteinä uudelleen 
julkaistua artikkelia sekä niiden tiivis suomenkielinen kommentointi luvussa 4. 
Artikkelit toimivat erikseen tai yhdessä luettuina kahteen suuntaan. Erillisiksi tuo-
toksiksi luettuina korostuu niiden merkitys teoreettisen kohdediskurssin kehitte-
lyille. Yhteen luettuina nuo kolme artikkelia muodostavat asteittain tarkentuvan 
koulutuksen organisoitumisprosessin tulkinnallisen esityksen ja rakenteistumisen 
dispositiossa jäsennetyn koeluontoisen kenttäanalyysin havainnollistuksen. Kom-
mentoin artikkeleita näitä molempia lukutapoja silmälläpitäen luvussa 4. Meta-
teoreettisen kehittelyn osalta osajulkaisujen artikkelimuotoinen esitys ei antanut 
mahdollisuutta tutkimuskokonaisuuden monitasoisuuden kattavaan esitykseen. 

Artikkeleissa painottui historiallinen kuvaus ja tulkinta. Tulkintakäsitteiden 
kehyksen kehittely kohdeprosessin poikkitietieteellisessä näkökulmanmuodostuk-
sessa tulee perusteellisemmin esitetyksi luvussa 2. Se siis helpottaa osajulkaisuissa 
esiintyvän tulkintojen arvioimista. Samalla tulee perustelluksi myös kohdeproses-
sin ja keskeisen tutkimuskäsitteeni koulutusteoreettinen merkitys ongelma-alu-
eelle. Teoreettisen kohdediskurssin osalta artikkelit ovat sallineet kuitenkin vain 
välttämättömien metateoreettisen lähtökohtien maininnan. Giddensin ja Bourdi-
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eun tuotannosta käsin tapahtuva rakenteistumisen lähestymistavan syntetisoiva 
kehittely voidaan nyt luvussa 3 tuoda laajemmin ja argumentoiden esille. Kyse 
on myös osajulkaisujen tuottamisen yhteydessä tutkimusprosessissa esiin nous-
seiden metateoreettisten kysymysten syventävien edelleen kehittelyjen tulemien 
esityksessä. Näin tulee ymmärrettäväksi osajulkaisuja yhdistävän pitkäkestoisen 
tutkimushankkeen haasteet ja metateoreettisen käsitetyön merkitys tutkimuksen 
kokonaisuudessa. Kun nämä esityksen kolme osakokonaisuutta luetaan yhdeksi 
esitykseksi, syntyy monitasoinen ja toivon mukaan koulutuksen organisoitumisen 
ongelma-alueelle vaikuttava argumentti. Erityisesti luvut 2.3, 3.3 ja artikkeleitani 
kommentoiva luku 4 konkretisoivat sen, kuinka teoreettinen teemani sitoo tutki-
mustasoja toisiinsa.   

Esityksen kolmiosaista rakennetta sitoo yhteen myös tehtäviensä osalta vaihte-
leva ja runsas alaviitteiden käyttö. Kun tutkimus on metateoreettisesti painotettu, 
niin prosessin tulkintakehyksen kehittelyn yhteydessä (luvuissa 2 ja 4) käytetään 
viitteitä, jotka nostavat esille metateoreettisia konnotaatioita. Näillä luodaan si-
dosta luvun 3 argumentoivaan kehittelyyn. Refl eksiivisen tutkimuskulttuurin mu-
kaisesti käytän myös sellaisia viitteitä, joilla havainnollistan sisällökkäiden tulkin-
takäsitteiden pulmia, mutta mikäli ne laajenevat käsitehistoriallisessa suunnassa 
niin nimeän ne ekskursseiksi. Tällaisia olen sosiologian klassikoiden yhteydessä 
tuonut myös leipätekstiin luvussa 2. Jotkut alaviitteet tähdentävät vain empiiris-
historiallisen tutkimuksen syventämisen tarvetta. Ne ovat lähinnä vihjeitä on-
gelma-alueeni tutkijoille ja keskustelua suomalaisen koulutushistorian kanssa.
Ne eivät kanna argumentaatiota, joten ne voidaan myös lukea kursorisesti. Mikäli 
lukijaa kiinnostaa koulutushistorian yksityiskohtaisempi debatti niin suosittelen 
näidenkin lähempää ja kriittistä luentaa. Luvussa 3 käytetyt viitteet ovat lähinnä 
teoreettisen debatin täsmennyksiä tai ongelma-aluerelevanssin havainnollistuksia. 
Koska arvelen käyttämäni viitteet kuitenkin hyödyllisiksi, olen juoksuttanut ne mu-
kana esityksen edetessä sen sijaan, että olisin pakannut ne lukijalle raskaaksi loppu-
rekisteriksi. 

1.2 Tutkimuksen ongelmasuunnat   ja tutkimustehtävien täsmennys

Ongelma-alueellani, koulutuskäytäntöjen organisaation muutosta (educational 
change) koskevan keskustelun yhteydessä on kiinnitetty huomiota sisällökkään 
teorian muodostamisen pulmiin. Erityisesti sosiaalista toimintaa koskevien käsi-
tysten moninaisuuden on katsottu aiheuttavan tässä metodologista häiriötä (ks. 
Rubinson ja Ralph 1986, 276). Teoreettisen keskustelun pulmat taitavat kuiten-
kin liittyä laajemminkin muutoksen käsittämisen perustaviin käsitteisiin ja niiden 
käyttötapoihin. Tässä tartun koulutuksen refl eksiivisyyden teemaan, sillä se menee 
muutoksen kulttuurisen dynamiikan ytimeen.  Lisäksi kytken teeman koulutuk-
sen teorialle kiinnostavaksi arvelemieni koulutuskäytäntöjen alueelle. Lähtökoh-
dissa on kuitenkin syytä ymmärtää, että Luhmannin ja Schorrin (1988a) ”refl ek-
sio” (Refl exion) ja ”refl eksiivisyys” (Refl exivität) -käsitteet ovat tiukasti sidottuna 
Niklas Luhmannin varhaisempaan systeemiteoriaan. Tuon teorian pätevyysalueen 
he (ibid.)ulottavat sekä vuorovaikutteisiin sosiaalisiin systeemeihin että funktio-
naalisesti eriytyvien modernien yhteiskuntajärjestelmien mallinnukseen. Näin 
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ollen heidän temaattiset käsitteensä siis tarkoittaisivat heidän agendansa sitomaa 
sovellusta sisällökkään tutkimuksen suunnassa. Tuon tätä jonkin verran esille lu-
vussa 2, jotta selviää miksi en ole tuntenut vetoa Luhmannilaiseen sovellukseen. 
Mikäli taas metateorian tasolla heidän kehittelynsä sisällyttäisin teoreettiseen koh-
dediskurssiin, johtaisi se myös Luhmannin teoriadisposition (so. systeemiteoria ja 
sen rinnakkaisohjelma sosiologinen valistus) myöhempien kehittelyjen laajaan ja 
hankalaan käsittelyyn. Tähän ei ollut riittäviä perusteita, kun ajatuksena oli teo-
reettisen teeman haltuunotto rakenteistumisen dispositiossa. 

On myös huomattava se, ettei Archerin (1979, 1988, 1995, 1996a, 2000 ja 2003) 
morfogeneettisen lähestymistavan keskeinen metateoreettinen kehittely ja sen kul-
jettama rakenteistumisen kritiikki ota huomioon Luhmannin ja Schorrin(1988a) 
esittämiä refl eksiivisyyden teeman näkökohtia. Siinä ei yleisemminkään keskus-
tella Luhmannin systeemiteorian kanssa. En ole nähnyt myöskään Giddensin tai 
Bourdieun kommentoineen Luhmannin ja Schorrin (1988a) teosta. Luhmannin 
systeemiteorian kehityksen sisällyttäminen teoreettiseen kohdediskurssiini rikkoi-
si siis Archerin (1982a) ”morphogenis vs. structuration” asetelmaan rakentaman 
metateoreettisen jännitteen, josta teoreettisen kohdediskurssiin kohdentamissani 
analyyseissa pyrin hyötymään. Niinpä katsoin viisaimmaksi rajata Luhmannin su-
perteorian kokonaan ulos tutkimuskohteesta (ks. Kantasalmi 1995a ja vrt. Kangas 
1995 ja 2001).Virikkeenä olleen Luhmannin ja Schorrin (1988a) raskasta stimu-
lanssia on kuitenkin sopivin kohdin tuotava esille, mutta Luhmannin teorian ke-
hitys ei tule tällöin varsinaiseksi tutkimuskohteeksi. 

Rakenteistumisen keskeiset teoreetikot keskustelevat refl eksiivisyydestä, jos-
kin toisenlaisten ongelmien yhteydessä ja toisin tavoin kuin Luhmann ja Schorr 
(1988a). Archerin (1979) morfogeneettisessä lähestymistavassa jäsennettyyn mak-
rososiologiseen koulutusjärjestelmien muutoksen analyysiin puolestaan ei sisäl-
tynyt varsinaista refl eksiivisyyden teemaa. Muutoksen kulttuurinen dynamiikka 
käsitteellistyi karkeammin erilaisten ”ideologioiden” ja ”intressien” välittämän 
”interaktiivisten neuvotteluprosessin” avulla. Tämä tuotiin systeemiteoreettisia 
vaikutteita kantavan ”morfogeneettisten syklien” ajatuksen yhteyteen syklin inte-
raktiiviseksi keskivaiheeksi. Archerin (1979) systeemiteoreettiset vaikutteet eivät 
kuitenkaan tulleet Luhmannilta. Myöhemmin Archer (1988, xxiv ja 68–70; 1995; 
2000 ja 2003) kehittelee refl eksiivisyyden teemaa yleisempänä metateoreettisena 
kysymyksenä ja tarjoaa siitä myös joitain havainnollistavia esimerkkejä ongelma-
alueelleni. Kiinnostavasti Archer (1988) avasi teeman kehittelyn aiemmin rakenta-
mansa vastakkainasettelun asetelman sisällä. Tällöin hän huomioi myös erityisesti 
Giddensin ja Bourdieun. 

Giddensin (1976; 1979 ja 1986) rakenteistumisen teoriaa hahmotteleva sosiaa-
liteoreettinen diskurssi näyttäisi nostavan refl eksiivisyyden käsitteen sosiaalisten 
käytäntöjen konstitutiiviseksi tekijäksi. Giddensin (1990a; 1991; 1994a ja 1994b) 
keskustelu modernin lisääntyvästä refl eksiiviydestä näyttäisi tuovan kohdeontolo-
gisessa mielessä tärkeitä näkökohtia esille. Bourdieun ja Passeronin (1977; 1979 ja 
1994) koulutuksen sosiologia puolestaan tarjoaa vihjeitä siitä, mitä refl eksiivisyyden 
teeman empiirinen haltuunotto voisi tarkoittaa. Bourdieun kulttuuristen muotojen 
sosiologiassa refl eksiivisyys näyttäisi tulevan jo varsin monitasoisesti esille. Niinpä 
pyrkimys näiden teoreetikkojen metateorian synteettiseen luentaa vaikutti teoreet-
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tisen teemani suhteen varsin hyvältä lähtökohdalta. Kaiken lisäksi Archer (1982a) 
tarjosi tällaisen luennan koherenssia turvaavan vastakkainasettelun asetelman ra-
kenteistumisen johtoajatukseen nähden. Asetelmansa puitteissa Archer tarjoaa 
pitkäkestoisesti jäsennettyä rakenteistumisen ajatuksen kritiikkiä käyttööni. Tässä 
teoriatasoerityisessä asetelmassa hahmottuukin tutkimusongelmien muotoilun me-
tateoreettinen suunta. Näin tutkimukseni metateoreettisen tason kohteeksi rajautuu 
tietty teoreettinen kohdediskurssi konkreettisine teksteineen. 

Tutkimuksen kokonaisrakenteessa metateoreettinen ongelmasuunta on kui-
tenkin kytketty sisällökkääseen. Kytkennän jäsentäjänä on teoreettinen teemani. 
Sisällökkäässä suunnassa ongelmat on muotoiltu rakenteistumisen disposition 
tarjoamalla kielellä. Tutkimusongelmiin on integroitu teoreettisen teeman empii-
risen tutkimuksen mahdollisuus ja sen metodologis-käsitteellisen haltuunoton ke-
hittelyn koettelua. Toisin sanoen, kohdeprosessissa on kaksitasoinen teoreettinen 
lataus, sisällökäs ja metateoreettinen. Latauksen virittää tutkimukselle keskeinen 
koulutuksen refl eksiivisyyden teema. Näin rakenteistumisen ajatuksen kehittelyä 
edistetään empiirishistoriallisen tutkimuksen yhteydessä. Giddensin (1986) ra-
kenteistumisen teorian sosiaaliteoreettiset luonnostelmat eivät nimittäin tarjoa 
mitään suoraan sovelluskelpoista lähestymistapaa, mutta kylläkin sellaisen kehit-
telyn lähtökohtia. Bourdieun (1995) kentän käsitteen koeluontoinen sisällyttämi-
nen sisällökkään suunnan ongelmanasetteluun on ollut tähän kehittelyyn liittyvä 
tutkimusidea. Kantasalmi (2001a ja 2001b) tuovat hieman eri painotuksin tämän 
empiirisen tutkimuksen kehittelevän aspektin esille, mutta ainoastaan jälkimmäi-
nen julkaisu on siis liitetty tämän tutkimuksen esitykseen.  

Tutkimuksen metateoreettisen suunnan ongelmien täsmennys

Tutkimukseni painottaa ajatusotteen ja analyysitavan metateoreettista kehittelyä. 
Pääongelma voidaan esittää kysymysmuodossa seuraavasti: Kuinka sosiaalisten 
käytäntöjen rakenteistumista korostavasta teoriadispositiosta käsin ja sen edel-
lyttämään refl eksiiviseen tutkimuskulttuuriin pyrkien, voidaan mahdollisimman 
kattavasti huomioida koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen yhteydessä esiin 
nostettu prosessien sisäisen refl eksiivisyyden teoreettinen teema?  Kysymyksen ke-
hittelytehtävää ja sen edellyttämää analyysia voidaan rajata Archerin (1982a) tar-
joamassa vastakkainasettelun asetelmassa ”morphogenesis vs. structuration”. Ar-
cherin panos on ollut myös sisällökkäässä mielessä merkittävä ongelma-alueellani. 
Metateoreettisen asetelman teoreettinen jännite näyttäisikin syntyvän Vaughanin 
ja Archerin (1971) työn taustoittaman Archerin (1979) keskeisen tutkimuksen 
kautta.

Archerin (1979) metasosiologinen keskustelu ei ollut vielä kohdentunut raken-
teistumisen ajatuksen kritiikkiin. Tässä vaiheessa hän vasta eksplikoi omaa makro-
sosiologista lähestymistapaansa. Sen olennainen ero Vaughanin ja Archerin (1971) 
Max Weber -vaikutteiseen koulutuksen historialliseen tarkasteluun liittyi hänen 
Buckey’lta (1967) omaksumiinsa systeemiteoreettisiin vaikutteisiin. Näitä hän so-
velsi ”koulutusjärjestelmän rakenteen” ja koulutuspoliittisen toimijuuden vuorovai-
kutuksen morfogeneettiseen analyysiin (ks. Archer 1979). Sittemmin Archer (1982a) 
muotoili rakenteistumiskriittisen positionsa, mutta pysyi edelleen painokkaasti sub-



13

stantiivisella ongelma-alueellamme (ks. Archer 1982b 1984; 1986a; 1986b; 1987 ja 
1989). Täältä käsin Archer (1982c ja 1983) myös muotoili Bourdieu-kritiikkinsä. Ar-
cherin (1979) valtiollisten koulutusjärjestelmien (state educational systems) synnyn 
ja muotoutumisen makrososiologiasta näyttäisi kohottautuneen metateoreettinen 
Archer (1982a). Teoriatasotietoisesti hän (ibid.) kohtasi varsinkin niitä metateoreet-
tisia haasteita, joita kulttuurin tutkimukseen painottuneet (koulutus)sosiologian 
suuntaukset alkoivat 1980-luvulla (koulutuksen) makrososiologialle esittää. Tässä 
mielessä makrososiologiaan kohdistettu aikalaiskritiikki saattaa jopa olla konsti-
tutiivinen Archerin (1982a) pystyttämälle vastakkainasettelun asetelmalle. Tällöin 
kyse olisi makrotason analyyseille keskeisen ”koulutusjärjestelmä” -käsitteen puo-
lustustaistelun metateoreettisesta asetelmasta.  

On huomattava, että metateoriassaankin Archer (1995) haluaa olla käytännöl-
linen teoreetikko. Hän (ibid.) keskustelee myös Archerin (1979) sisällön kanssa, 
mutta tulkitsee sitä ongelma-alueemme käyttöön opettavaisesti uudelleen. Archer 
(1995) luonnehtii morphogenesis/stasis (M/M) lähestymistapaansa ”selittäväksi 
metodologiaksi”, joka ei itsessään selitä mitään erityisiä prosessikulkuja, vaan ai-
noastaan säätelee (regulatory role) ja rohkaisee sisällökästä teoretisointia tiettyyn 
suuntaan ja lannistaa toisiin suuntiin eteneviä yrityksiä. Lähestymistapansa sta-
tusta hän luonnehtii tieteenfi losofi sesti perustellun sosiaalisen realismin käytän-
nölliseksi täydentäjäksi, joka tarjoaa analyyttisen dualismin ratkaisun rakenteen ja 
toimijuuden keskinäisen vaikutuksen (interplay) käsitteellistämiselle (ks. Archer 
1995, 5–6 ja 15). Metodinen johtopäätös tästä on Archerin (1995, 344) ”emer-
genssin analyyttisten historioiden” (analytical histories of emergence) ajatus. Sen 
mukaan analyyttiset historiat ovat selittäviä, jälkikäteisopettavia (retrodidactive) 
ja jatkuvasti korjattavia tilityksiä (accounts) vaikkapa koulutuksen sosiaalisen or-
ganisoitumisen kulusta. Archerin ehdottama tapa käsittää ongelma-alueeni histo-
riallisten prosessien kulttuurista dynamiikkaa, ideologisia käytäntöjä tai muotoja 
tarjoaa tutkimusasetelmassa vertailussa tarvittavaa hedelmällistä kontrastia. 

Giddensin rakenteistumisen teorian abstraktiotasoa Archer (1995) pitää kauka-
na käytännöllisen teoretisoinnin tarpeista ja lisäksi konstitutiivisesti kyvyttömänä 
tavoittamaan rakenteen (structure) ja toimijuuden (agency) keskinäistä vaikutusta 
(interplay), mikä on Archerin mukaan mahdollista vain rakenteen ja toiminnan 
analyyttisen dualismin puitteissa (ks. Archer 1995, 14). Giddensin rakenteistumi-
sen teoriaan kohdistamiensa kritiikkien lisäksi Archerin rakenneistumiskriittistä 
ohjelmaa jäsentävät myös kommentit Pierre Bourdieulle. Näyttäisi siltä, että kriit-
tisen metateoriansa lähtökohdissa Archer (1982a ja 1982c) lukee rakenteistumi-
sen johtoajatuksen kautta Giddensin ja Bourdieun osittain yhtenevään projektiin. 
Rakenteistumisen teoria on luonteeltaan ”non propositional”, mutta Bourdieun ja 
Passeronin (1977) koulutussosiologia on selvästi propositionaalista. Niinpä Archer 
(1982c; 1983) esitti Pierre Bourdieun koulutussosiologisen varhaiskauden meto-
dologisen kritiikin, joka makrososiologisen systeemin käsitteen puolustuksessaan 
yhdistyi jo avattuun rakenteistumisen ajatuksen kritiikkiin. Tästä varsinaisesti al-
koi hänen ohjelmansa, joka puolustaa rakenteen ja toimijuuden analyyttista dua-
lismia kaikkia tätä dualismia liudentavia (confl atory) näkökantoja vastaan. 

Lähestymistapansa kehittelyn kannalta keskeisessä teoksessaan Archer (1995, 
150) antaakin jo rakenteistumisen ajatuksen kannattajille ”elisionism” leiman, sillä 



14

hän käsittää suuntauksen tarkoittavan edustamansa dualismin radikaalia romah-
duttamista. Archer (1995, 82) näkee päävastustajiensa syyllistyvän keskeisliuden-
nuksen virheeseen (fallacy of central confl ation).1 Teoreettisen kohdediskurssini 
puitteissa nämä Archerin näkemät ”virheet” täytyy ymmärtää maltillisesti. Ne siis 
nähdään vain prosessitutkimuksessa mahdollisesti aktualisoituviksi metodologi-
sen häiriön lähteiksi. Puolustustaistelun perspektiivissä Archer käsittää ne kuiten-
kin haasteiksi edustamalleen rakenteen ja toimijuuden analyyttiselle dualismille. 
Haaste kiteytyy Giddensin (1976; 1979 ja 1986) ’rakenteen kaksinaisuus’ (duality 
of structure) käsitteeseen, joka edustaa Archerille eräänlaista liudennusten liu-
dennusta. Rakenteistumisen ajatus muodostaakin pääasiallisen metateoreettisen 
vastakohdan, jota vasten hän kehittelee omaa lähestymistapaansa. Niinpä tuo aja-
tus tulee ensin Archerin (1988, 72–99) haastamaksi kulttuurin alueella (domain). 
Rakenteistumisen dispositiossa tapahtuvaa teoreettisen teemani metodologis-kä-
sitteellisen haltuunoton kehittelyä ajatellen, tämä teoreettinen jännite onkin kes-
keinen tutkimuksen täsmennystä vaativa kohta. 

Vastakkainasettelun asetelman toisella puolen on kuitenkin muistettava, että 
rakenteistumisen teoreetikot Giddens ja Bourdieu eivät ole tuota kaksinapaista 
muotoilua tehneet. He eivät edes pyri keskustelemaan ”morphogenesis vs. struc-
turation” -asetelmassa, eivätkä liittoutumaan sen mukaisesti. Tämä on ollut vain 
Archerin morfogeneettisen lähestymistavan kehittelyn ratkaisu, jonka vastaavalla 
tavalla käännän tässä toisin päin. Giddens ja Bourdieu eivät myöskään tässä eri-
tyisessä mielessä kommentoi toisiaan. Mikäli haluttaisiin korostaan Giddensin ja 
Bourdieun ajattelun eroja niin voitaisiin puhua rakenteistumisen teorioista. Bour-
dieun ”kentän ”, ”habituksen” ja ”käytännön” käsitteiden yhteyttä hakevaa lähesty-
mistapaa on luonnehdittu myös Baertin (1998, 4) termillä ”geneettinen struktura-
lismi”, tai Kaupin (2006) termein ”strukturaalikonstruktivistiseksi”. Strukturalismi 
näyttäisi näissäkin muotoiluissa käyvän dynaamiseksi geneettisessä tai konstruk-
tivistisessa mielessä. Rakenteistumisen ajatuksen nippusidettä oikeuttaviin yhtä-
läisyyksiin Bourdieun ja Giddensin ajatusotteessa on kuitenkin kiinnitetty useasti 
huomiota (ks. Thompson 1989; Harker et. al. 1990, 202; Layder 1994, Mouzelis 
1995; Rahkonen 1999 ja Heiskala 2000). Pidän siis tarpeettoman koulukuntaisena
Wacquant’in (1995, 22) kantaa, jonka mukaan olisi suorastaan väärin lukea Bou-

1 Laari (1997) kääntää Archerin ”confl ation” sanan rennosti ”konfl aaminen” ja ”central 
confl ation” sanan ”keskeiskonfl aukseksi”. Suomennan nämä kuitenkin liudentaminen 
ja keskeisliudennus, sillä kyse näyttäisi olevan moniulotteisesta strukturalistisen ’raken-
teen’ käsitteen suhteellistamisesta.  Strukturalistisen rakenteen käsitteen kannattajille 
tämä ilmenee juuri kohteen tasojen ja rajojen epäselväksi liudentumisena tai sekoittu-
misena. Archerin diagnostisoima ylöspäin suuntautuva liudennus liittyy makro–mik-
ro-debatissa metodologiselle individualismille ominaiseen toimijuuden käsitykseen, 
jonka hän näkee johtavan alhaalta ylöspäin rakentuvien tasojen erottelun liudentami-
seen. Ylhäältä alas suuntautuva liudennus liittyisi vaikka sellaiseen rakennesosiologi-
seen varianttiin, jota koulutuksen alueella edustavat Durkheim (1977a) ja Althusser 
(1984), kun se luetaan Karl Marx -teoriatradition strukturalistiseksi ääripääksi (ks. esim.
Aittola 1986).



15

dieu Giddensin struktu raatio teorian puolestapuhujien joukkoon. En toimi para-
digmaattisesti, vaan etenen Archerin tavoin käytännöllisenä kehittelijänä, mutta 
rakenteistumisen dispositiossa. 

Tässä lähtökohdaksi riittää Rahkosen (1999, 15) kanssa jakamani huomio, 
jonka mukaan Giddens on saanut teoreettisia vaikutteita Bourdieulta ja että mo-
lemmat ajattelevat uudestaan rakenteen ja toimijuuden suhdetta. Tutkimukses-
sani kysynkin kuinka tämän yhteisen intention avaamaan rakenteistumisen dis-
position puitteissa voitaisiin tekstilähtöisesti perustellulla tavalla yhdistää heidän 
metodologis-käsitteellistä ajatteluaan juuri koulutuksen refl eksiivisyyden teeman 
haltuunotossa. Tällaisen synteettisen luennan täytyy olla teoriatasotietoisessa mie-
lessä analyyttista. 

Giddens ei ole koulutuksen empiirinen tutkija, vaikka hän välillä sellaisiakin 
esimerkkejä käsittelee. Empiirishistoriallista tutkimusta lähimmäksi Giddens 
(1981b ja 1985) on tullut taustoittaessaan yhteiskuntateoreettista keskustelu-
aan. Giddensin (1976; 1979 ja 1986) keskustelut rakenteistumisesta elävät toisten 
tuottamien tutkimusteorioiden tasoisten esimerkkien avulla sosiologian yleisen 
teorian ja yleisemmän sosiaaliteorian välisessä suhteessa. Bourdieu sen sijaan oli 
myös koulutuksen tutkija. Hänen kaltaisensa empiirisen työn merkitystä erityi-
sesti painottava ja episteemisiä kysymyksiä monitasoisesti käsitellyt teoreetikko 
saattoi suhtautua Giddensin harjoittamaan nojatuolimatkailuun varauksellisesti. 
Giddensin teoreettinen painotus saattaa myös ärsyttää joitain (ks. Wacquant 1995, 
22 ja Vanderberghe 2005). Giddens (1986) kuitenkin puhuu strukturaatioteoriasta
lähestymistapana (approach), joka tarjoaa lähinnä kohdeontologisessa mielessä
tutkimuskieltä herkistävää käsitteellistä revisiota ja joitain virikkeitä empiirisen 
tutkimuksen strategioille. Empiirisen tutkimuksen uudenlaisia orientaatioita 
haettaessa on nähty myös Bourdieun ja Giddensin ajattelutapojen yhteneväisyyttä 
(ks. Watkins 1985; Evans 1987 ja Müller 1992). Nojatuolifi losofeja ja arkistojen 
pölyisiä jäänteitä tulkitsevia tieteen työläisiä voidaankin lukea julkilausutuista tar-
koituksistaan lähtien empaattisesti, mutta kriittisesti. 

Archerin muodostama asetelma tukee tällaisen synteettisen yrityksen sisäistä 
koherenssia. Archerin oma morphogenesis/morphostasis -ohjelma kehittyy kri-
tiikin kautta, joten se ei ole välttämättä kovin empaattinen suhteessa Giddensin ja 
Bourdieun tuotantoon, mutta kriittinen hän on ollut. Kritiikki antaakin teoreetti-
selle kohdediskurssille hedelmällisen jännitteen. Archerin (1982a) suunnasta teo-
reettinen kohdediskurssi ilmentää myös tutkimusjännitteen jatkuvuutta. Archerin 
(1983, 1985, 1988, 1990, 1995, 1996a, 1996b, 2000 ja 2003) kriittinen ohjelma sisäl-
tää paljon tekstiä ja käytännöllisin tavoittein motivoitua käsitetyötä. Perustavim-
mat kehittelyt eivät etenekään rapsodisesti huomautellen, vaan peräänantamatto-
masti työstäen. Tässä asenteessa on tenhoa, joten hänen vastakkainasettelunsa ovat 
myös innostavia. Giddensin ja Bourdieun synteettistä yhteensopivuutta voidaan 
puntaroida tekstilähtöisesti, mutta vasta käytännöllinen koettelu tarjoaa edelly-
tyksiä kehittelyjen pätevyyden arvioinnille. Yhdyn mielelläni Parkerin (2000, x) 
käsitykseen, jonka mukaan historiaan suuntautuva sosiologia on rakenteistumisen 
ajatukselle paras testidiskurssi. Tässä en kuitenkaan hae sisällökkään tutkimuksen 
suunnasta ensisijaisesti teoreettista testiä, vaan kehittelyjen käytännöllisen toimi-
vuuden koettelua. 
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Metateoreettisen ongelmasuunnan kysymykset asetin alun perin hyvin yleisesti: 
1) Mistä on Archerin, Giddensin ja Bourdieun ajattelun valossa kysymys mikro–
makro-dualismin ilmentämässä analyysitasojen ongelmassa ja mitä sen uudelleen 
asettaminen koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueella heidän tekstiensä 
valossa tarkoittaa?, 2) Missä merkityksessä ’systeemin’ käsitettä voitaisiin pitää 
käyttökelpoisena koulutuksen organisoitumisen analyysissa?, 3) Riittäisikö meille 
pelkkä ’kentän’ käsite, sellaisena kuin Bourdieu on sitä käyttänyt kehitellessään 
teoriaansa sosiaalisista kentistä?, 4) Mikä on Archerin ’rakenteen ja toimijuuden 
dualismin’ ja Giddensin ’rakenteen duaalisuuden’ vastakkainasettelussa esille tu-
levien erojen merkitys koulutuksen refl eksiivisyyden teeman metodologiselle hal-
tuunotolle?  

Vastakkainasettelun asetelman sisällä asetetut kysymykset rajaavat sisäisesti 
johdonmukaisen ja yhtenäisen teoreettisen tutkimuskokonaisuuden. Empiiris-
historiallisen tutkimuksen vuorovaikutuksessa kysymysten käsittelyä voidaan
yksityiskohtaisemmin suunnata, mutta tällöinkin se tapahtuu Archerin tarjoa-
man kritiikin refl eksiivisessä otteessa. Kohdeprosessin välittämän empiirishis-
toriallisen tutkimuksen yhteydessä Giddensiä ja Bourdieuta luetaan teoreetti-
sen teeman haltuunottoa palvelevaksi rakenteistumisen analyysin kokoavaksi 
perspektiiviksi eli analyysia herkistäväksi ja suuntaavaksi ajatusotteeksi ja ana-
lyyttiseksi kieleksi. Refl eksiivisen tutkimuskulttuurin sisällä tämä tarkoittaa myös 
ongelma-alueen vakiintuneen tutkimuskielen revisiotarpeen tunnustelua (ks. 
Eräsaari 1995, 156).

Tutkimuksen sisällökkään suunnan ongelmien täsmennys

Sisällökkäät tutkimusongelmat täsmennetään tutkimusteorian tasolla, mutta tässä 
tutkimuksessa näitä ongelmia määrittää myös tutkimuksen metateoreettisen tason 
edellä kuvattu ongelmakokonaisuus. Niinpä tutkimusongelmien muotoiluun on 
sisällytetty Bourdieun (1995) kentän käsite, mutta rakenteistumisen ajatusotteen 
sitomana. Myös Giddensin (1986) esittämät näkökohdat analyysin avaamisesta in-
stitutionaalisen järjestyksen täsmentämisen perspektiivissä jäsensivät ongelmien 
muotoilua. Tutkimusteorian tasolla (so. theory of schooling) lähtökohdaksi otet-
tiin koulutuksen organisoitumisen refl eksiivinen problematiikka. Tässä mielessä 
kyse on prosessien kulttuurisen dynamiikan teoreettisen täsmentämisen yritykses-
tä. Empiirishistoriallisessa mielessä kohdennan suomalaisen yliopistokoulutuksen 
avoimuuden refl eksiiviseen problematiikkaan. Sen yhteydessä pyrin syventämään 
ymmärrystä organisoitumisprosessin ilmentämästä institutionaalisen järjestyksen 
muutoksesta. Yliopistoja tarkastellaan usein varsin ongelmattomasti yhteiskunnan 
instituutioina. Tutkimukseni metateoreettisesta painotuksesta johtuen pyrin kui-
tenkin instituutioteoreettisesti pidemmälle työstettyyn kohdennukseen. Yleisesti 
ilmaisten, pyrin ymmärtämään yhä refl eksiivisemmäksi muuttuvan modernin 
koulutuksen organisoitumisen prosesseja. Tutkimuskirjallisuus puolestaan viittasi 
siihen, että sisällökästä täsmennystä kaipaa erityisesti modernin yliopistokoulu-
tuksen organisoituminen kattavamman korkeakoulutuksen kompleksiksi. Tässä 
suunnassa rajattu tutkimusnäkökulma avoimuuden problematiikkaan edellyttää 
varsin monialaista lähestymistä. 



17

Empiirishistoriallisen tutkimuksen osajulkaisut on sisällytetty tähän tutkimuk-
seen, joten luvussa 2 voidaan esittää perusteellisempi keskustelu poikkitieteellistä 
näkökulmaa muodostaneen tutkimuskirjallisuuden kanssa. Esitys tuo esille myös 
tulkintakäsitteideni kehyksen kehittelyn. Tutkimusnäkökulman osalta esitys ha-
vainnollistaa tutkimussuuntausten välillä ja tieteenalarajojen läpi tekemiäni siirty-
miä sekä näin saavutettuja hyötyjä näkökulman kohdennuksessa. Tavoitteena on 
ollut mahdollisimman kohdennettu ja tulkintakäsitteistön suunnassa pitävä ote 
yliopistokoulutuksen avoimuuden refl eksiohistoriasta. 

Näkökulmanmuodostus alkoi kasvatustieteen suunnasta, missä avointa yliopis-
toa on tarkasteltu organisaatioinnovaationa ja oppilaitostyyppinä. Tätä voidaan 
lähtökohtaisesti ajatella yliopistokoulutuksen avoimuuden kannalta olennaisena 
organisaatioinnovaationa. Näkökulmanmuodostus alkoi siis tuon innovaation ge-
nesiksen täsmentämisen tarpeesta. Tämä kysymyssuunta johtaa tarkastelemaan yli-
opistokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen organisoitumisen kohtaamista. Tätä voi-
daan ajatella rajatusti yhdeksi ylipistokoulutuksen avautumisen suunnaksi. Tässä 
pisteessä alkavat kuitenkin kasvatustieteellisen tutkimuskirjallisuuden käsitteelliset 
ongelmat nousta esille. Rakenteistumisen disposition sisällä teen yhteiskunta ja so-
siaaliteoreettisesti informoidun siirtymän sosiologisen keskustelun suuntaan. Ky-
syn voisiko avoimen yliopiston organisaatioinnovaatio olla itse asiassa massakou-
lutuksen refl eksion viimeinen instanssi? Tällöin siis julkisen (korkea)koulutuksen 
kasvun ja laajentumisen rajat saattaisivat näyttäytyä meille tuossa innovaatiossa. 
Tällöin kyse on myös akateemisen ja populaarin tai kansanomaisen kohtaamises-
ta. Sisällökkään Bourdieun mukaan tällainen kohtaaminen on aina jollain tavalla 
epäsymmetristä. Tämä johtaa tiedonsosiologisesti motivoidulla tavalla kehittele-
mään yliopistoaikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteen. Se sitoo teoreettisen teema-
ni ja toimii tutkimusnäkökulmaani poikkitieteellisesti kokoavana polttopisteenä. 
Siinä kiteytyy myös tutkimukseni kahden ongelmasuunnan vuorovaikutus. Kehit-
telen näkökulman, joka olisi sekä sensitiivinen yliopistokoulutuksen vertikaalis-
ten ja horisontaalisten rajapintojen refl eksiiviselle määrittymiselle että kykenevä 
operoimaan menneisyyteen suuntautuneesti, pitkien prosessien ja toimijuuden 
moninaisten merkityksellisten kokonaisuuksien kanssa. Yliopistoaikuiskoulutus 
se on ideaalityyppinen kiteytys, jonka avulla koulutuksen ekspansiivisen ja eks-
tensiivisen organisoitumisen dynamiikan operatiivinen tarkastelu voidaan sitoa 
yliopistokoulutuksen avoimuuden refl eksiiviseen problematiikkaan. 

Ideaalityyppinen tutkimuskäsite antaa myös mahdollisuuden empiirishistorial-
liseen vertailuun. Kiinnitän huomiota eurooppalaisen modernin merkitysvariaati-
oon, jota pyrin huomioimaan Englannin ja Espanjan tarjoaman kontrastin kautta. 
Kohdennan kuitenkin Suomeen, kun pyrin tarkentamaan yliopistokoulutuksen 
avoimuuden refl eksiivisyyden historiaa erityisesti aikuiskoulutuksen organisoi-
tumisen suunnassa. Historialliset aikuiskoulutuskäytännöt ovat olleet semantti-
sesti hyvin jännitteisiä.  Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen osa-alueena 
aikuiskoulutustutkimus on käsitteellisesti ollut kovin vakiintumatonta. Refl eksii-
visen tutkimuskulttuurin haasteet ovat siis suuria tässä koulutuksen ekstensiivi-
sen organisoitumisen suunnalla. Ideaalityyppisen käsitteen vertaileva käyttö antaa 
tarvittavaa kriittistä etäisyyttä kohteen ilmentämään merkitysvariaatioon. Tämä 
on olennaista, sillä tutkimukseni sisällökkään suunnan päällimmäinen tavoite on 
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tehdä näkyväksi yliopistokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen rajapintaa ja täsmen-
tää sen yhteyttä avoimuuden refl eksioon organisoitumisen prosessissa. 

Koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueen tutkimuskirjallisuudessa on 
havaittavissa koulutuksen ekspansion ajatuksen korostus. Tuntuu myös siltä, että 
ekspansiivisten ja ekstensiivisten prosessien toisiinsa liittyvää dynamiikkaa on 
koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa epäselvästi tai suorastaan puutteel-
lisesti hahmotettu. Tästä muodostuu sisällöllisen prosessianalyysin keskeinen on-
gelma, sillä näyttäisihän yliopistokoulutuksen avoimuus olevan jollain tavalla näi-
den organisoitumisen pääsuuntien yhteyteen sijoittuva refl eksiivisyyden teema. 
Kohdennan kysymykseni aiemman tutkimuksen tuottamaan teesiin, joka väittää 
aikuiskoulutuskäytäntöjen historian kietoutuvan ratkaisevassa mielessä avoimen 
yliopiston genesikseen. Tuota aikuiskoulutuksen rajapintaa lähestyn yliopistoai-
kuiskoulutuksen käsitteen avulla. Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen historiassa 
Jepson (1973, 8)    esitti keskeisen ongelman Englannissa ilman ideaalityyppistä ”yli-
opistoaikuiskoulutuksen” käsitettä ja siten myös refl eksiivistä etäisyyttä menettäen 
seuraavasti:

 Fundamental questions are raised about whether univer sity adult education 
was and is essentially a remedial exercise with transitory functions or a unique 
educa tional provision with a relative permanency.

Seuraan kuitenkin suomalaisen tutkimuksen tukemaa historiankäsitystä. Tällöin 
ajatellaan, että se tauti, jonka lääkkeeksi sosiaalinen diagnoosi alkoi Englannis-
sa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla laajentaa yliopisto-opetusta liberal 
(adult)education -suunnassa, olisi jollain tavoin koskettanut myös suomalaisen 
yliopistokoulutuksen organisoitumista ja selittäisi tai tekisi ymmärrettäväksi myös 
avoimen yliopiston organisaatioinnovaation läpimurtoa. Tämän lähtöoletuksen 
perustana on koulutushistoriallisen tutkimuksen tukema teesi, jonka mukaan 
alkujaan englantilainen 1800-luvun university extension movement -käytäntöjen 
malli levisi saarivaltion ulkopuolelle ja synnytti funktionaalisessa mielessä vastaa-
vanlaista liikehdintää sekä käytäntöjä eripuolilla eurooppalaista yliopistolaitosta. 
Luvussa 2 tarkemmin esitettyyn tutkimuskeskustelun perustalla tämä teesi voi-
daan muotoilla täsmällisemmäksi hypoteesiksi. Sen mukaan, Englannin yliopis-
tolaitoksessa syntyi 1800-luvulla yliopistolaajennuksen liike, jonka käytäntömallit 
levisivät eurooppalaiseen yliopistolaitokseen ja siten myös autonomian ajan Suo-
meen, missä muodostui vastaavaa liikehdintää ja käytäntöjä kuin Englannissa ja 
näin ollen avoimen yliopiston organisaatioinnovaation juuret Suomessa ovat tässä 
autonomian aikana muodostuneessa suomalaisessa ”yliopistolaajennusliikkees-
sä” ja sen synnyttämissä käytännöissä. Etenen tämän monimutkaisen hypoteesin 
suuntaamana, mutta en pyri sen yksittäisten väitteiden historiallisten erityisyyk-
sien kaikinpuoliseen tutkimiseen, sillä tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole aiheen 
kattava historiantutkimus.

Empiirishistoriallisen prosessianalyysin keskeinen ongelma voidaankin muo-
toilla seuraavaksi kysymykseksi: Voidaanko Suomessa yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteellä mielekkäällä tavalla rajata Bourdieun (1995,128) tarkoittama kent-
tä? Ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen avulla saadaan ainakin 
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alustava mahdollisuus kentän konstruktion edellyttämien suhdekäsitteiden muo-
dostamiselle. Ensimmäinen konkreettinen tutkimustehtävä liittyy siis yliopistoai-
kuiskoulutuksen ideaalityypin avulla tutkittavien historiallisen käytäntöjen tun-
nistamiseen ja yritykseen konstruoida näitä vastaava kenttä tai kenttiä. Kenttää 
ei kuitenkaan voida vain teoreettisesti postuloida(ks. Tulkki ja Honkanen 1998, 
46; vrt. Tulkki 1996, 30–32). Kentän kategorian soveltaminen tarkoittaa nimittäin 
kohteen konstruktiota sen jatkuvan uudelleen ajattelun merkityksessä (Bourdieu 
1995, 139). Historiallista kenttää konstruoitaessa on ajateltava mahdollista kenttää 
sen potentiaalisesti muodostaneiden toimijoiden ja kollektiivien kokonaisuutena 
sekä tuossa kokonaisuudessa tuotettujen luokitusten suhteina. Empiirishistorialli-
nen tutkimus pyrkii siis ensisijaisesti vastaamaan kysymykseen, muodostuiko suo-
malaiseen yliopistolaitokseen tässä mielessä yliopistoaikuiskoulutuksen alakenttä? 

Mikäli kenttä voidaan mielekkäästi muodostaa, niin olisi myös pyrittävä täs-
mentämään millaiset puitesidonnaiset sosiaaliset toimijat ja kollektiivit ovat ol-
leet osallisina tuossa potentiaalisten ja aktiivisten voimien tilassa ja kuinka tuo 
kamppailu on avoimuuden refl eksiivisen teeman osalta rakenteistanut suomalai-
sen yliopistokoulutuksen organisoitumista. Kenttä ei hahmotu staattisena, vaan 
dynaamisena ja moniulotteisena tilana. Niinpä myös kenttien välisten suhteiden 
tarkastelun tulisi olla tälle dynamiikalle sensitiivistä. Kentän rajaamisessa olen-
naista on se, että kentälle pääsy on aina jollain lailla rajoitettua. Kentällä toimimi-
sen kautta toimijat ajattelevat voivansa saavuttaa ja mahdollisesti saavuttavatkin 
joitain kentän mielen ja järjen mukaisia etuja. Niinpä yliopistoaikuiskoulutuksen 
kentän rajausyrityksessä kentällä muodostuneet ja sille erityiset pääoman muodot 
olisivat tärkeitä. Tällöin kentän toimijoiden urat saattaisivat olla yliopistokoulu-
tuksen ja/tai yleisemmän koulutuksen organisoitumisen ymmärtämisen kannalta 
merkityksellisiä (ks. Bourdieu 1995, 136–37). 

Kentän käsitteen koeluontoisesta soveltamisesta muodostuu siis sisällökäs tut-
kimussuunta, joka samalla tukee käsitteen arvioivaa tarkastelua metateoreettisen 
tutkimuksen suunnassa. Tässä tutkimuksessa ei pyritä kenttien välisten suhteiden 
tai kenttien sisäisten suhteiden tyhjentävään sisällökkääseen tulkintaan. Kyse on 
pääsiassa yliopistoaikuiskoulutuksen historiallisen kentän rajaamisen ongelmas-
ta.  Alkoiko Suomessa 1800-luvulla erityinen akateemisen kentän laajennus, jota 
voitaisiin ainakin jollain akateemisen kentän yleisyyden tasolla, kuten suomalaisen 
yliopistolaitoksen, sen tietyn akateemisen alan tai suuntaukseen puitteissa tarkas-
tella konstitutiivisena suomalaiselle yliopistoaikuiskoulutuksen kentälle? Kysee-
seen voivat tulla kuitenkin myös yliopistokentälle ulkopuolisiksi jääneet kentät, 
jotka operoivat kansanvalistus, kansansivistys ja aikuiskasvatus tai aikuiskoulutus 
käsitteistöllä. Pyrin tutkimuksessani täsmentämän tätä, mutta tavoittelen voimak-
kaan ajattelutavan ja näkökulman kehittelyä historiallisten kuvausten yksityiskoh-
taisuuden kustannuksella. Tässä mielessä kyse on modernin korkeakoulutuksen 
organisoitumisen teoriaa tukevasta yliopistoaikuiskoulutuksen rakenteistumisen 
analyysista.
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1.3 Tutkimusaineistoista ja analyysitavoista

Tutkimusrakenne siis tukee refl eksiivistä tutkimuskulttuuria. Tutkimusongelmat 
muotoiltiin sekä metateoreettisessa että sisällökkäässä suunnassa. Tutkimuspro-
sessi etenee näiden kahden ongelmasuunnan välisenä teoriatasotietoisena vuo-
ropuheluna. Painotus on metateorian suunnassa ja teoreettisen kohdediskurssin 
sisällä. Se on rajattu asetelmassa, joka tekee mahdolliseksi Giddensin ja Bourdieun 
tuotannon syntetisoivan käsitetyön refl eksiivisyyden lisäyksen Archerin kritiikin 
otteessa ja hänen positiivisen ohjelmansa tarjoamassa kontrastissa. Teoreettisen 
kohdediskurssin ohessa kuljetetaan empiirishistoriallista tutkimusta, jolloin Ar-
cherin morfogeneettinen käsitteellistämistapa toimii kontrastina. Empiirishisto-
riallisen tutkimuksen keskeiset tulokset ovat osajulkaisuissa. Näistä on myös esi-
tetty kielivariaatioita (ks. Kantasalmi 1995b ja 1999). Giddensin (1986 ja 1987) 
kaksoishermeneutiikan ajatusta seuraten olen mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt 
palauttamaan tulkintojani niihin kielellisiin konteksteihin, joita ne koskivat. Kieli-
rajojen ylityksillä on ollut myös tutkimusmetodinen merkitys. Lisäksi teoriataso-
jen ja -tyyppien erottelun tietoinen ylläpitäminen tutkimusprosessissa on refl ek-
siiviseen tutkimuskulttuuriin liittyvä ajatus. Tämä ilmenee varsinkin sisällökkään 
tutkimusteorian kirjallisuuden ja teoreettisen kohdediskurssin erottelussa, mutta 
myös siinä kuinka aikalaisdiagnostiikkaa tai modernia koskevaa yhteiskuntateori-
aa käytetään. Keskustelu refl eksiivisestä modernista on sisällytetty empiirishistori-
allisen tutkimuskohteen konstruktioon tutkimusteorioiden käsittelyn välittämänä. 
Myös sisällökästä näkökulmaa muodostavan tutkimuskirjallisuuden refl eksiivinen 
luenta etenee yhteiskunta- ja sosiaaliteoriasta informoidulla tavalla. 

Tutkimusrakenteen ratkaisut määrittävät myös tutkimusaineiston valintaa ja 
aineistosidonnaisia metodisia ratkaisuja. Aineistona on pääsiassa tekstejä. Gid-
densiä (1986) seuraten rakenteistumisen prosessiin voidaan mennä analyyttisessa 
mielessä sisälle, joko institutionaalisen järjestyksen täsmentämisen tai strategisen 
toimijuuden selventämisen perspektiivistä lähtien. Molemmat lopulta tarvitaan, 
mutta ensin mainittu on ollut tässä prosessianalyysin avaamisen tapa. Tällöin pää-
dytään lähtökohtaisesti painottamaan prosessin pitkää kestoa. Tämä johtaa tutki-
mukseni kokonaisrakenteessa toisen käden lähteiden käyttöön. Tutkimuksen teo-
reettinen teema puolestaan kehottaa fokusoimaan prosessin empiiristä tutkimusta 
symbolisen järjestyksen tuottamiseen. Giddensin (1979 ja 1986) instituution kä-
sitteen analyyttisen käytön selvennys esitetään varsinaisesti luvun 3 yhteydessä. 
Tällöin huomio kohdentuu sen yhteensopivuuteen Bourdieun kentän käsitteen 
kanssa. Todettakoon kuitenkin jo nyt, että institutionaalisessa mielessä symbolista 
järjestystä hahmotetaan rakenteistumisen modaliteettien (merkityksellistämisen, 
dominaation ja legitimaation) yhteyksinä siten, että merkityksellistäminen koros-
tuu (Giddens 1986, 33). 

Voidakseni käsitellä empiirisen analyysin metodisia haasteita tässä kohden sel-
vemmin, viittaan tuottamaani refl eksioavaruuden käsitteeseen. Sitä koskeva kes-
kustelu on esitetty luvussa 3. Käsitteen avulla voidaan strategisen toimijuuden ja 
institutionaalisen järjestyneisyyden analyysiperspektiivit yhdistää rakenteistumis-
teoreettisesti tulkitun kentän käsitteen koettelussa. Empiirisessä tutkimuksessani 
seuraan tällaista ajatusta, mutta tällöin kyse on ennen muuta yliopistoaikuiskoulu-
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tuksen kentän konstruktiossa relevantin refl eksioavaruuden rajojen määrittämisen 
pulmasta, kun tavoitteena on koulutuksen organisoitumisprosessin kulttuurista 
dynamiikkaa koskevan ymmärryksen syventäminen. Pulman ydin on relevanttien 
instanssien paikantamisessa. Strategisen toimijuuden refl eksiivisyyden varsinaista 
empiiristä analyysia teen vain näytteeksi. Refl eksioavaruuden analyyttista syven-
tämistä voisi jatkaa periaatteessa loputtomasti, mutta sen analyysitasotietoinen 
rajaaminen on kohdeprosessin puitteissa tuotettavaa ymmärrystä ajatellen kuiten-
kin ehdoton edellytys. Yksittäisten toimijoiden kokemusten tai kohdeprosessiin 
liittyvien pedagogisten käytäntöjen laajamittainen yksityiskohtainen kuvaaminen 
historiantutkimuksen keinoin ei ole tämän tutkimuksen tehtävä, sillä paino on 
teoreettisessa kohdediskurssissa.

1.3.1 Tutkimuksen aineistosta

Metateoreettisen ongelmasuunnan aineisto

Tutkimuksen pääongelman suunnassa keskeinen aineisto muodostuu Margaret Ar-
cherin, Anthony Giddensin ja Pierre Bourdieun ongelman kannalta katsoen keskei-
sistä metateoreettisista teksteistä. Acherin ja Bourdieun tuotannossa kulkee myös 
ongelma-alueelleni kytketty sisällökäs linja, joka ei kuitenkaan ole historiallisen 
tutkimukseni tasolla välittömästi kohderelevanttia. Se on kuitenkin sisällökkäässä 
mielessä käyttökelpoista kohdeprosessin näkökulman muodostamisen yhteydessä. 
Heidän sisällökkäiden tarkastelujensa yhteydessä esille tuleva metasosiologia on 
teoreettisen kohdediskurssin puitteissa käsiteltävää aineistoa. Tutkimusrakenteen 
mukainen teoriatasotietoisesti analyyttinen lukutapa tarkoittaa sitä, että sama teos 
voi tulla aineistoksi kahdessa ongelmasuunnassa. Tämän kokonaisuuden sisällä, 
edellä mainitun troikan omat tekstit muodostavat primaarisen aineiston ja heidän 
tuotantonsa kommentaarit sekundaarisen aineiston. Viimeksi mainittuja on käy-
tetty lähinnä virikkeenä. Lisäksi on todettava, että Bourdieun alkukielisten tekstien 
sijaan aineistossa on pääasiassa niiden englanninkielisiä käännöksiä. Tätä voidaan 
perustella sillä, että teoreettisen kohdediskurssin konstitutiivinen metadebatti on 
englanninkielinen. Palaan tähän aineiston erityispiirteeseen vielä käsittelytapojen 
selvennyksen yhteydessä. 

Metateoreettisen kehittelyn keskeisiksi teksteiksi olen Archerin osalta ottanut 
varsinkin Archerin (1982a; 1982c; 1983; 1985b; 1988; 1990; 1995; 1996a, 1996b 
ja 2000) artikkelit ja kirjat, mutta toki Archerin (1979) koulutuksen teoriaa edis-
tänyt suurtyö oli tässä jo lähtökohtana.2 Acherin (1988; 1995 ja 2000) keskeiseksi 
nostaman ”metateoreettisen trilogian” kolmas osa edellisten johdonmukaista jat-
koa, mutta kohdeprosessini kautta katsoen keskeiset teoreettiset pulmat liittyvät

2 Archer (1985a) on täysin sama artikkeli kuin Archer (1982a), mutta sen otsikko on 
kääntänyt haastajan ja haastetun paikan ”structuration versus morphogenesis”, mikä ei 
ole merkityksellistä, kun teksti muutoin on vain toisinto vailla perspektiivin vaihdosta. 
Archer (1990) puolestaan on jo kohennettu versio tästä artikkelista.
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historiallisten prosessien sosiaaliseen toimijuuteen, jota koskevat metodologiset 
perusratkaisunsa Archer (1988 ja 1995) toi jo esille. Archerin (2000 ja 2003) teok-
sissa, tarkastelun painopiste on niin ikään toimijuudessa, mutta näissä hän (ibid.) 
myös  käsittelee laajemmin kysymystä refl eksiivisyydestä. Niinpä erityisesti tässä 
suhteessa olen pitänyt Archerin (2000) teosta valaisevana, mutta Archerin (2003) 
kohdennus yksilöpersoonan ”sisäiseen keskusteluun” sen sijaan siirtää huomiota 
jo teoreettisen teemani ulkopuolelle. Archerin (2007) viimeisin monografi a puo-
lestaan ilmestyi tutkimukseni käsikirjoituksen jo valmistuttua, joten sitä ei ole 
voitu enää tutkimusaineistoon sisällyttää. Se näyttäisi kuitenkin jatkavan Arche-
rin (2003) muotoilemien ”sisäisen keskustelun” teemojen kehittelyä. En operoi 
myöskään varsinaisen historiallisen tutkimuksen analyysissa aineistoilla, joissa 
toimijuuden refl eksiivisyyden tarkastelu yksilöiden ”sisäisenä keskusteluna” tulisi 
ajankohtaiseksi. 

Giddensin tuotannosta ei löydy varsinaista koulutuksen organisoitumisen 
tutkimusta. Hän tarjoaa lähinnä rapsodisia huomioita koulutukseen, mutta kiin-
nostavaa keskustelua yhteiskuntateoriaan ja varsinkin rakenteistumisen sosiaali-
teoriaan. Empiirishistoriallisessa mielessä konkreettisimmillaankin hän on liik-
kunut suurten yhteiskuntateoreettisten kysymysten äärellä. Tästä kehittyy hänen 
tuotantoonsa juonne, jota kutsun Giddensin modernia koskevaksi keskusteluksi, 
tai modernin teoriaa koskeviksi kannanotoiksi. Tämä yhteiskuntateoreettinen 
juonne työntyy hänen koulutusta koskevien huomioidensa ohessa kohdeprosessin 
puitteissa tapahtuvaan näkökulman konstruktioon. Teoreettisen kohdediskurssin 
aineisto sen sijaan painottuu Giddensin keskeisiin rakenteistumisen teoriaa hah-
mottaviin teksteihin. Tällaisiksi olen katsonut varsinkin Giddensin (1976, 1979, 
1986, 1987, 1989, 1990b, ja 1995) tekstit. Giddens (1973) kyllä esitteli ensi kerran 
termin ”structuration”, mutta Giddens (1990b, 298) sanoo, ettei hän vielä tuolloin 
ollut kovin pitkälle miettinyt termin käsitteellisiä implikaatioita. Niinpä varsinkin 
Giddens (1979 ja 1986) ovat tämän metateoreettisen käsitteen kehittämisen ko-
koavia esityksiä ja siten teoreettisen kohdediskurssin ydintä. 

Bourdieulta puolestaan löytyy koulutussosiologisesti relevanttia tuotantoa, jos-
ta voidaan nostaa esille myös hänen metateoriaansa. Näin on menetellyt Bourdieu 
-luennassaan myös Archer. Tämän lisäksi Bourdieulla on täysin metateoreettisia 
tekstejä. Viimeksi mainitusta suunnasta olen käyttänyt teoreettisen kohdediskurs-
sin aineistona varsinkin Bourdieun (1977, 1981, 1985, 1989, 1990a, 1990b, 1991, 
1992, 1995 ja 1998) pääosin englanninkielelle saatettuja tekstejä pisteittäisten kie-
livariaatiovertailujen tukemana. Kohdeprosessissa kehitellyn yliopistoaikuiskou-
lutuksen käsitteen erityisyys, johtaa myös katsomaan Bourdieun ja Passeronin 
(1977, 1979 ja 1994) sisällökkäiden tarkastelujen metasosiologiaa hieman toisin 
kuin koulutussosiologiassa on ollut tapana. Kohdittain hyvin kiinnostavaksi koen 
myös Bourdieun (1975, 1984, 1988, 1993, 1996a ja 1996b) tekstit. 

Sisällökkään ongelmasuunnan keskeinen aineisto

Empiirishistoriallisen tutkimuksen ideaalityyppisen ja vertailevan strategian mu-
kaisesti olen käyttänyt suomalaisen, englantilaisen ja espanjalaisen koulutustut-
kimuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen esityksiä kuvan muodostamiseen 
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avoimen yliopiston organisaatioinnovaatiosta. Espanjan osalta tein myös sarjan 
olennaisia haastatteluja, joihin viittaan luvussa 4. Aineistona on ollut myös yli-
opistolaitoksen ja (korkea)koulutuksen historiantutkimuksen esityksiä. Lisäksi 
on perehdytty näiden maiden sosiaali- ja koulutushistoriaa koskevan kirjallisuu-
teen. Näistä on pyritty kuorimaan esille yliopistojen aikuiskoulutuksen historiaa 
koskevaa tutkimustietoa. Sama pyrkimys on johtanut käyttämään myös aikuis-
koulutuksen historiaan liittyviä historian esityksiä. Sikäli kuin Englannin lisäksi 
on Espanjasta ja Suomesta löydetty suoraan ”university extension” tai ”universi-
ty adult education” käsitteisiin viittaavia historiantutkimuksia on niitä käytetty. 
Englannissa tämä viimeksi mainittu perinne on varsin laaja, eikä sitä ole pyritty 
tämän tutkimuksen yhteydessä kattavasti huomioimaan. Päähuomio kohdentuu 
Suomeen ja vertailulla on tarkoin rajattu kontrastoiva merkitys. Suomessa ei ole 
muodostunut varsinaista yliopistolaajennuksen tutkimusgenreä.

Käytän siis laajasti toisen käden aineistoja. Koulutuksen organisoitumisen ver-
tailevassa historiassa on sen makroskooppisen painotuksen vuoksi varsin yleistä 
käyttää toisen käden lähteitä. Archer (1979) lienee tästä tyyppiesimerkki. Teoreet-
tisessa kohdediskurssissa kehittelemääni ajatusotteeseen ja analyysitapaan kuuluu 
kuitenkin voimakkaan makro–mikro-analyysin mielekkyyden kyseenalaistami-
nen. Tämän teoreettisesti painottuneen tutkimuksen puitteissa tämä tavoite voi 
toteutua sisällökkään ongelmasuunnan aineistojen osalta vain näytteeksi.  

Sisällökkään suunnan toinen keskeinen aineistotyyppi muodostuu massa-
koulutuksen sosiologiaksi kutsumani diskurssin koulutusteoreettista keskus-
telua luotaavasta tutkimuskirjallisuudesta. Kohdeprosessin sosiologinen tutki-
muskirjallisuus on saatettu keskustelemaan myös kantamiensa klassisten juurien 
kanssa. Tällainen refl eksiivinen luenta tarkoittaa siis myös sosiologian klassisen 
korpuksen pisteittäistä käyttöä tutkimusaineistona. Näiden sosiologisesti pai-
nottuneiden aineistoryhmien avulla muodostetaan tutkimuksen sisällökästä nä-
kökulmaa ja tulkintakehystä. Empiirishistoriallisen tutkimuksen aineisto luetaan 
tähän yhteyteen.

Sisällökkään ongelmasuunnan täydentävä aineisto

Tutkimukseni teoreettisen painotuksen vuoksi pyrin empiirishistoriallisessa tutki-
muksessa vain näytteeksi ja teoreettisia pulmia selventääkseni, operoimaan histo-
riallisten vuorovaikutusprosessien pienten systeemisten kokonaisuuksien tasolla. 
Näitä pyrkimyksiä suuntaa tutkimuksen teoreettinen teema. Kehittelemäni lä-
hestymistavan puitteissa aineistotyyppien käytön harkintaa suuntaa refl eksioava-
ruuden rajaaminen. Institutionaalista järjestyneisyyttä täsmentävän tutkimuksen 
suunnasta on pyrittävä kohti strategisen toimijuuden analyysin perspektiiviä. Täs-
sä tutkimuksessa tämä tarkoittaa toimijuuden käytäntöjen refl eksiivisyyden syven-
tämistä. Pitkän keston analyysissa on kuitenkin ensin kyettävä paikantamaan ne 
kohdeprosessin instanssit, joissa tällainen kuvaustaso on perusteltua. Etenen tässä 
kentän käsitteen koeluontoisen sovelluksen avulla. Tällöin analyysitason asettami-
nen ja näytteenotto kentältä on operatiivisessa mielessä keskeinen ongelma myös 
aineiston valinnan suhteen.
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Tutkimuksen kolmannen aineistotyypin muodostavat empiirishistoriallisen 
tutkimuksen primaarilähteet. Näiden valinta on ollut osin tutkimuksen teoreet-
tisten painotusten motivomaa. Aineiston valinnassa ei ole edetty arkistolähteiden 
auki kirjoittamiseen suuntautuneen historiantutkimuksen tavoin. Kohdennus 
on ollut koulutuksen järjestelykäytännöissä, mutta ei pedagogisten vuorovaiku-
tussuhteiden tasolla. Niinpä pääasiallinen empiirishistorillisessa tutkimuksessa 
primaariksi luokiteltava aineisto muodostuu olennaisista suomalaisista aikalais-
teksteistä. Tärkeitä primaarilähteiksi luokiteltuja tekstejä on paikannettu mittavan 
toisen käden lähteiden läpikäynnin kautta. Kohdeprosessin konstruktion tuella 
tuotetussa refl eksioavaruuden rajauksessa paikannetut tekstit liittyvät prosessin 
historiallisen toimijuuden syventävään tarkasteluun. Keskeisiä näin paikannettuja 
lähteitä ovat yliopistokoulutuksen aikuiskoulutuksen avautumissuuntaan liitty-
vät projektimuotoisen toimijuuden puitteissa tuotetut avaintekstit. Olen seulonut 
Työväenopisto, Työläisopiskelija, Opintotoveri, Kansanvalistus- ja Kirjastolehdestä 
ja Kansanopisto -lehdestä esiin keskeisiä projektitekstejä. Samoin olen menetellyt 
Kansanvalistusseuran ja Kasvatusopillisen aikakauskirjan kanssa kansanopistoai-
heisten kirjoitusten kanssa. 

Lisäksi olen tutustunut kansanopistokysymyksen keskeisiin suomalaisiin ai-
kalaistutkielmiin. Olen myös paikantanut keskeistä kesäyliopistoaiheisia tekstejä 
sekä työväensivistyksen teemaa käsitteleviä kirjoituksia. Tutkimuksen vertailevan 
strategian vuoksi on myös Englannissa ja Espanjassa tutustuttu eräisiin ”university 
extension” ajatuksen kehittelyn keskeisin projektiteksteihin. Espanjassa kävin läpi 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Boletín de la Instiución Libre de Enseñanza 
-julkaisut ja seuloin niistä esille keskeiset teemaan liittyvät tekstit, mutta osajulkai-
suissani en niitä systemaattisten vertailujen mielessä käytä. Käytän niitä pisteitäi-
senä kontrastina ja operoin pääasiassa aiheen toisen käden tutkimuksen kautta. 

Näiden refl eksioavaruuden näytemateriaalien lisäksi olen käyttänyt keskei-
sissä kohdissa arkistolähteitä. Tärkeimmät arkistokokonaisuudet, joihin olen tu-
tustunut, ovat olleet Jyväskylän maakunta-arkistosta kaukolainapalveluna toimi-
tettu Jyväskylän kesäyliopiston arkistokokonaisuus, Helsingin yliopiston vapaan 
sivistystyön toimikunnan arkistokokonaisuus sekä Turun yliopiston arkistosta 
kaukolainapalvelun avulla saadut Turun yliopiston kansansivistysvaliokunnan 
asiakirjat. Olen myös tutustunut Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksel-
la säilytettäviin Kansansivistysopillisen yhdistyksen pöytäkirjoihin. Tämän lisäksi 
olen katsonut lähemmin Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmissa olevia Zachris 
Castrénille lähetettyjä kirjeitä ja tutustunut Helsingin työväenopiston Castrénin 
arkistokokoelmiin. Työväen Sivistysliiton osalta olen tutustunut Työväen Arkis-
tossa sijaitsevaan Arvi Hautamäen arkistoon. Kansanarkistosta olen vain varmis-
tanut 1920-luvun opintotoimintaan liittyneiden yhdistysten toiminnan yleisellä 
tasolla. Arkistolähteiden käyttö liittyi lähinnä tekstilähtöisten tulkintojen pisteit-
täiseen varmentamiseen.

Tutkimukseni kokonaisrakenteessa näillä aineistoilla on ollut lähinnä kentän 
rajauksen teoreettista ongelman havainnollistusta tukeva merkitys.  Empiirishisto-
riallisen tutkimuksen aineistojen laajentaminen ja systemaattisempi käsittely tulisi 
ajankohtaiseksi, vasta siinä vaiheessa jos tutkimusta jatkettaisiin yksityiskohtaisem-
man yliopistoaikuiskoulutuksen kentän rakenteistumisen historian kuvaukseen. 
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Tällöin painopiste tulisikin kääntää Giddensin (1986) tarkoittamaan strategisen 
toimijuuden perspektiiviin. Tämä tutkimuksen teoreettinen ongelma ei kuiten-
kaan edellytä osajulkaisujen esittämien kuvausten sisällöllistä laajentamista. 

1.3.2 Analyysitavoista

Tutkimuksen kokonaisrakenteessa edistetään refl eksiivistä tutkimuskulttuuria. 
Tämä ilmenee myös aineistokohtaisissa ratkaisuissa. Aineistot ovat molemmissa 
ongelmasuunnissa pääosin tekstejä, joista osaa käsitellään primaarisena aineisto-
na ja osaa sekundaarisena. Seuraavaksi selvennän kuinka aineistoja on käsitelty.  
Selostan myös, miten tekstien refl eksiivinen luenta on ymmärretty molemmissa 
ongelmasuunnissa ja eri tutkimustasoilla.

Metateoreettisessa suunnassa

Tutkimuksen metateoreettisen ongelman suunnassa aineisto koostuu sosiaaliteo-
reettisista teksteistä. Tekstimassan analyyttinen käsittely tapahtuu vastakkainaset-
telun asetelmassa. Näin tuetaan myös metodisessa mielessä tekstien refl eksiivistä 
luentaa. Kyse on refl eksiivisyyden lisäys tä tavoittelevasta metodologisesta asen-
teesta. Toisen tutkijan lähestymista van kriittinen arvioimi nen samalla ongelma-
alueella, terävöittää kohdeprosessin poikkitieteellisessä näkökulmassa operatiivi-
siksi muodostuvia analyyttisia käsiteittä sekä auttaa havainnollistama an niiden 
voimaa vastakkaisen position omaksumisesta seuraavan analyyttisen kapasiteetin 
menetyksis sä (ks. Wacquant 1995, 22). 

Tekstimassan teoreettisen analyysin fokus on rakenteistumisen johtoajatukses-
sa. Tutkimuksen pääaineistoa käsitellään erityisenä teoreettisena kohdediskurssina, 
jota määrittää Giddensin ja Bourdieun ajattelutapoja yhdistävät tekijät ja Arche-
rin tähän rakenteistumisen ohjelmaan ja sen metodologiseen käyttökelpoisuuteen 
kohdistama kritiikki. Kyse ei ole teoriahistoriallisesti kattavasta eksegetiikasta. 
Teoreettisen kohdediskurssin keskeinen tutkimustehtävä ei edellytä heidän koko 
mittavan tuotantonsa systemaattista oppihistoriallista käsittelyä, vaan tutkimus-
tehtäviäni tukevan kokonaisuuden tarkastelua. Tutkimusasetelman tarkoittaman 
vertailevan analyysin avulla pyritään kohdentuneesti Giddensin ja Bourdieun tuo-
tannon yhteen lukemisen edellytysten selventämiseen ja käytännöllisiä näkökoh-
tia palvelevaan syntetisoivaan kehittelyyn. Koettelen kehittelyjäni empiirishistori-
allisen prosessianalyysin ratkaisuissani. Näin terävöitän Giddensiä ja Bourdieuta 
osittain yhteen lukevaa katsettani, mutta Archerin esittämän kritiikin jännitteessä. 
Kyse on siis Giddensin ja Bourdieun rakenteistumisajatuksen monitasoisesta erit-
telystä Archerin esittämän kritiikin otteessa.

Tutkimukseni keskeinen tehtävä on selventää ongelma-alueen käyttökelpoi-
suutta ajatellen, mutta teoriatasotietoisesti Giddensin ja Bourdieun rakenteistumi-
sen ajatukseen liittyviä sosiaaliteoreettisia näkökohtia. Tekstilähtöisesti perustellen 
pyrin saattamaan heidän teoreettisia näkemyksiään ohjelmallisesti yhteen. Ana-
lyysi etenee tekstilähtöisesti Archerin morfogeneettisten ratkaisuehdotusten syn-
nyttämien haasteiden suuntaamana. Tämä tarkoittaa Archerin keskeisen korpuk-
sen metateoreettisten positioiden selventämistä ja analyyttista purkua. Ne luetaan 
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teoriatasotietoisesti esiin myös Archerin vertailevasta historiallisesta koulutuksen 
sosiologiasta. Kohdeprosessini konstruktio koulutuksen teorian suunnassa antaa 
tähän teoriatasojen erottelun ylläpitoon mahdollisuuden. Näin voidaan luoda pe-
rustaa Archerin metateorian syventävälle analyysille teoreettisen kohdediskurssin 
puitteissa.

Poleeminen tutkimusasetelma ”morphogenesis vs. structuration” on Archerin 
itsensä muodostama. Sen kääntäminen Giddensin ja Bourdien näkemysten selven-
tävän analyysin ja tulkinnallisen yhdistelyn tueksi on siis hänen toimintatapansa 
mukainen menettely. Archerin ajattelun välineellistämiseen ei sisälly siis kohteelle 
ulkopuolisia tunnelatauksia tai eettisiä pulmia. Archerin tuottama tutkimusjännite 
on myös alun perin tuotettu englanniksi, joten Bourdieun alkukielisen tuotannon 
sivuuttaminen ei näyttäydy kohtalokkaana. Vaikka teoreettisen kohdediskurssin 
keskeinen tutkimusjännite on synnytetty englanniksi, niin se ei ole kuitenkaan jää 
Brittiläisen saaristolaiseristyneisyyden (insularity) esoteeriseksi tuotteeksi. Keskei-
sen tutkimusaineiston muodostavan tekstimassan englanninkielisyys ei siis ole täs-
sä katsannossa perustava metodinen pulma. Bourdieun englanninnosten mukana 
muodostuvia tulkinnan mahdollisia pulmia en tutkimustehtäväni rajauksen puit-
teissa pyri ratkomaan. Suomen-, ruotsin-, saksan- ja espanjankielen pisteittäisellä 
tuella kykenen kuitenkin tarvittaessa suhteuttamaan englanninkielistä Bourdieun 
käsitteenmuodostusta.

En myöskään vähättele Archerin oman metateoreettisen ohjelman positiivisia 
tulemia. Lähtökohtaisesti pyrin ainoastaan hänen vastakkainasettelun ohjelman-
sa refl eksiiviseen hyödyntämiseen. Luentani kuitenkin jäsentyy syytettyjen pen-
kiltä käsin, joten vaarana on Giddensin ja Bourdieun liian empaattinen käsittely. 
En kuitenkaan pyri tuomioon tapauksesta morphogenesis vs. structuration, vaan 
Giddensin ja Bourdieun rakenteistumisajatusten synteesiin, jotta ongelma-alu-
eeni saisi koulutuksen refl eksiivisyyden teeman haltuunotolle mahdollisimman 
voimakkaan empiiristä tutkimusta edistävän otteen. Syntetisoiva ote nähdäkseni 
edellyttää yhdisteltävien teoreettisen intentioiden empaattista käsittelyä. Ensim-
mäinen premissini myös sisältää käsityksen Bourdieun ja Giddensin metateorian 
yhteisestä nimittäjästä. Syntetisoiva toimintatapa ei voi tarkoittaa erityisen sym-
paattista asennetta suhteessa Archerin kriittiseen ohjelmaan, mutta se ei saisi tar-
koittaa myöskään kritiikitöntä asennetta suhteessa Giddensin ja Bourdieun tuo-
tantoon. Archerin esittämän kritiikin vakavasti ottaminen on tämän tutkimuksen 
metodinen ratkaisu tähän ongelmaan. Käsitetyöni on siis tässä mielessä kriittistä. 
Analyyttisessa mielessä se on teoriatasotietoista. Lisäksi se on kehitelevässä mieles-
sä syntetisoivaa. Kehittelyjen validiteetin kontrollin pyrin turvaamaan tutkimuk-
sen kokonaisrakenteen puitteissa, kun koettelen kehittelyjeni sovellettavuutta ja 
ratkaisujeni analyyttista potentiaalia. 

Teoreettisen kohdediskurssin käsitetyö kohdentuu keskeisten teoreetikkojen 
primaariseksi käsitettyyn aineistoon. Sekundaarista kommentaarikirjallisuutta 
on käytetty lähinnä virikkeenä positioiden vastakkainasettelukohtien vertailevan 
analyysin kohdennuksissa. Tutkimusteknisessä mielessä vertailu on tässä kohden 
ollut yksinkertaista erojen ja yhtäläisyyksien kirjaamista syntetisoivan kehittelyn 
edellytyksenä. Tulkinnallista argumentaatiotani tuen suorilla ja sisällöllisillä viitta-
uksilla primaariaineistoon, joka on mutkattomasti luetteloituna kaiken muun läh-
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dekirjallisuuden mukana. Lähdeluettelon aineistotyyppien mukaista ryhmittelyä 
en ole pitänyt tarpeellisena, sillä esityksessäni en varsinaisesti edistä argumenttia 
avoimilla viittauksilla aineistoon. Lähtökohtana on ollut kannanmuodostus teks-
tilähtöisesti paikannettuihin ja myös lukijan paikannettavissa oleviin ajatuksiin. 
Tällaista lukutapaa ja käsitetyötä tukee sen rinnalle kuljetettu kohdeprosessin vä-
littämä kytkentä empiirishistorialliseen tutkimukseen. Luhmann ja Schorr (1988a) 
ei kuulu tutkimusaineistoon, vaan refl eksiivisyyden teemaa avaavaan tausta-ai-
neistoon. Viittaukset tuohon herätekirjaan ja muuhun Luhmannin tuotantoon 
ovat siis luonteeltaan lähinnä didaktisia.

Sisällökkäässä suunnassa

Tutkimuksen kokonaisrakenteessa on kaksijakoisen kysymyksenasettelun vuoro-
vaikutteinen jännite. Teoreettisen kohdediskurssin puitteissa jäsentyneen käsite-
työn sosiaaliteoreettisille kehitelmille haetaan sisällökkäässä suunnassa metodolo-
gisesti ja metodisesti sitovampaa tutkimuskieltä. Empiirisen tutkimuksen tasolta 
katsoen voidaan sanoa, että kohdeprosessin näkökulmanmuodostus ja tulkin-
takäsitteistön teoriatasotietoinen kehittely on toiselta abstraktiotasolta tuettua. 
Metateorian sidokset eivät ole olleet kuitenkaan empiirisen tutkimuksen tasolla 
paradigmaattisia vaan kehittelyjen koettelun mielessä avoimia. Uskoakseni tämän-
kin ratkaisun puitteissa on voitu terävöittää operatiivisia ratkaisuja historiallisen 
aineiston parissa.  Sen varmistamiseksi olen kehitellyt näkökulmaani mahdolli-
simman huolellisesti tutkimusteorian tasolla. Näkökulma sisältää koulutuksen 
refl eksiivisyyden teeman sekä metateoreettiseen dispositioon sopivalla tavalla että 
empiirisesti käsiteltävällä tavalla. Kohdeprosessin poikkitieteellisen konstruktion 
tuottaminen on tarkoittanut tutkimusteoriaa tukevan kirjallisuuden varsin laajaa 
läpikäyntiä. Tutkimusteoriaa jäsentää koulutuksen teoria.

Kohdeprosessin konstruktiossa operoin monenlaisen tutkimuskirjallisuuden 
kanssa. Poikkitieteellisen näkökulmanmuodostuksessa käytetyn kirjallisuuden 
refl eksiivinen luenta on olennaista. Tutkimuskirjallisuuden tieteenalaperustojen 
erot johtavat myös vaihtelemaan lukutapaa. Kasvatustieteellisen tutkimuskirjalli-
suuden kohdeprosessin konstruktioon tuoma sisällökäs katse ei ole samalla tavoin 
käsitteellistä, kuin massakoulutuksen sosiologian. Sosiologisen diskurssin refl eksii-
vinen käsittely edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä sen tulkintakäsitteistön 
kuljettamiin klassisiin lähtökohtiin. Avaan näitä käsitekonstruktioita yhteiskunta- 
ja sosiaaliteorian informoimana siten, että palautan ne klassiseen juuristoonsa ja 
niiden sosiopoliittiseen kontekstiin.

Vastaavanlaista klassisen korpuksen uudelleen tulkinnan sitovuutta ei ilmen-
nyt aineistona olleesta kasvatustieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta. Kasvatustie-
teen perustalta tarjoutuvat hahmotukset kohdeprosessiin näyttäisivät operoivan 
suoremmin tavalla, jota Luhmann ja Schorr (1988a) kuvasivat, keskustellessaan 
pedagogiikasta ja kasvatustieteestä ”kasvatusjärjestelmän refl eksioteoriana”. Toisin 
sanoen, kasvatustieteellinen tutkimuskirjallisuus kietoutuu usein melko välittö-
mästi kasvatuksen ja koulutuksen käytännöllisiin prosesseihin niiden kehittämi-
sen perspektiivissä. Tässä tutkimuksessa en operoi pedagogisen vuorovaikutuksen 
tasolla, vaan koulutusta organisoivien järjestelykäytäntöjen tasolla. Kohdeilmiöni 
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parissa kasvatustieteellinen tutkimus saattaa paikoitellen operoida kohdeprosessi-
en käytäntöjen suunnittelun, hallinnon ja kehittämisen käsitteistön refl eksiivisiin 
sulkeumiin rajoittuneena. Tällaisten kehien tai sulkeumien näkyväksi tekeminen 
tai problematisoiminen on refl eksiivisen lukutavan tehtävä (ks. Curtis 2004).

Sosiologia tietomuotona syntyi ja kehittyi modernin aikakauden itsetarkkai-
lussa (ks. Wagner 1994). Usein juuri Karl Marxin (1818–1883), Émile Durkheimin 
(1858–1917) ja Max Weberin (1864–1920)  tuotanto pelkistetään sosiologian klassi-
seksi kaudeksi, johon jatkuvasti palataan. Se on myös vaikuttanut kasvatus- ja kou-
lutussosiologian myöhempään rakentumiseen (ks. Antikainen, Rinne ja Koski 2000, 
355). Sosiologian klassinen korpus ei kuitenkaan omistanut kovin suurta huomiota 
koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen kysymyksille. Marx ja Weber kommen-
toivat asiakokonaisuutta laajempien tutkimusohjelmiensa osana, mutta vain Durk-
heim pyrki erityisesti jäsentämään tätä ongelma-aluetta (ks. Durkheim 1977a). 
Varsinaisesti vas ta klassisen kautensa jälkeen sosiologia eriytyi voimaperäisesti 
kasvatuksen- ja koulutuksen tutkimukseen. Klassisen korpuksen kuljettaminen 
modernin jatkuvassa itsetarkkailussa muodostaa koulutussosiologian refl eksiivi-
sen luennan metodisen haasteen. Kyse on Giddensin (1987) tarkoittamasta sosi-
aalitieteiden perustavanlaatuisesta refl eksiivisestä suhteesta kohdeprosesseihinsa. 
Kuinka tuo olisi huomioitava? Seurailen Wagneria (1994) siinä, että klassikot eivät 
ole minulle tulkinnan kulmakiviä, vaan ainoastaan tulkintasuosituksia. Refl eksii-
vinen luentani pyrkii myös yhteiskunta- ja sosiaaliteoriasta informoidulla tavalla 
sijoittamaan koulutuksen teorian osaksi pyrkiviä klassikkotulkintoja historiallisiin 
sosiaalis-poliittisiin puitteisiinsa. Tällöin joudutaan palaamaan myös klassiseen 
korpukseen. Giddensin (1972) tapa lukea sekä Weberin sosiologian poliittista kon-
tekstia että hänen poliittisen ajattelunsa sosiologista viitekehystä on tässä yhteydessä 
mainitsemisen arvoista. Bourdieu (1990a, 178–79) tuo esille samaa ideaa. Useam-
pia tutkimusnäkökulmia ja analyysitasoja yhteen punovan eli ”tyypilliset erityisso-
siologian rajat” rikkovan koulutuksen sosiologian on tulkintojensa uskottavuuden 
nimissä varmempaa kehitellä tällaista lukutapaa (vrt. Antikainen 1998, 19). Refl ek-
sio, kriittisen etäisyydenoton merkityksessä, on hankalaa. Kriittiseksi julistautuva 
kasvatussosiologiakin voi nimitäin olla kyvytön ymmärtämään itseään (ks. Wexler 
1987). 

Poikkitieteellisen näkökulmanmuodostuksen yhteydessä tehdyt tieteenala-
perustojen rajanylitykset ovat myös haasteellisia. Yhteiskunta- ja sosiaaliteoriaan 
turvautuen voidaan lisätä tietoisuutta niistä kohdista, joissa näkökulmien yhdis-
tely on mahdollista ja hedelmällistä. Rajanylityspaikat pitävät sisällään ajatuksen 
käsitteellisestä tarkennuksesta tai avauksesta. Kohdeprosessin konstruktiossa ne 
ovat siis käsitteistämisen olennaisia instansseja, joihin liittyy myös metodologisia 
konnotaatioita. Niinpä olen esimerkiksi suhteuttanut vertailevan kasvatustieteen 
opetuksia historiallisessa sosiologiassa käytyihin yleisempiin keskusteluihin eri-
laisten vertailevien tutkimusstrategioiden mielekkyydestä. Koulutuksen teorian 
suunnassa tällaisen pohdinnan lähtökohta oli Vaughanin ja Archerin (1971) ja 
Archerin (1979) tutkimusten kriittinen arvioiminen. Näiden tutkimusten välisen 
metodologisen siirtymän tarkastelu johti vakavammin arvioimaan Max Weberin 
vertailevaan historialliseen sosiologiaan ja ideaalityyppisen lähestymistapaan sisäl-
tyviä mahdollisuuksia. 
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Vertailevassa tutkimuksessaan Archer (1979) pyrki yleistämään ”valtiollisten 
koulutusjärjestelmien” synnyn ja niiden vastaisen muutoksen kansallisesti eri-
tyisistä prosessimallinnuksista yleisempiä prosessityyppejä. Typologisointia ta-
voittelevaan vertailun strategiaan sisältyi vahva kansallis-valtiollisen kehityksen 
endogeenisuuden oletus. Se on kuitenkin helppo kyseenalaistaa. Jo vertailevan 
kasvatustieteen disipliinihistorian yhdistäminen yhteiskuntateorian käsitykseen 
modernin refl eksiivisyydestä saavat oletuksen mielekkyyden horjumaan. Vertaileva 
kasvatustiedehän syntyi ideoita lainailevien ja sovellustarkoituksessa malleja muo-
dostaneiden matkaraporttien perustalle. Kansakoululaitokseen liittynyt aktiivinen 
mallinmuodostusmatkailu lienee maamme kouluhistorian tunnetuin esimerkki. 
Erityisesti myöhäiseen moderniin liittyvä Giddensin (1990a; 1991; 1994a ja 1994b) 
ajatus institutionaalisesta refl eksiivisyydestä auttaa kytkemään kasvatustieteen 
refl eksiivisen käytäntösuhteen mittavampaan tilastollisen seurannan ja analyy-
siyksiköiden ongelmattomuuden oletuksen pulmiin. Supra-nationaalien organi-
saatioiden tuottamat koulutustasojen standardiluokitukset ovat eräs ”vertailun” ja 
tilastollisen ”vertailtavuuden” metodologisen sekoittamisen mahdollinen historial-
linen instanssi (ks. Raivola 1984 ja Kantasalmi 1995a). Joudutaan siis arvioimaan 
tarkemmin erilaisten merkityksellisten kokonaisuuksien välisten vertailujen stra-
tegiaa. Se johtaa osien ja kokonaisuuksien suhteiden rajaamisen yleisempään so-
siaaliteoreettisen problematiikkaan, mikä onkin jo teoreettisen kohdediskurssini 
ydintä, mutta myös sisällökkääseen ongelmasuuntaan liittyvän ”kentän” rajaamisen 
ongelman keskeinen pulma. Empiirisessä tutkimuksessa pulma liittyy vertailtavien 
yksikköjen muodostamisen tapaan. 

Yleisempänä metateoreettisena pulmana tämä tarkoittaa osien ja kokonai-
suuden suhteen hahmotustapaa. Rakennefunktionaalisista tarkasteluista irrot-
tauduttaessa ja toimijuuden näkökulman korostuessa, tästä tulee vertailevan 
tutkimusstrategian ydinongelma. Se on muotoiltavissa myös vertailevan kasva-
tustieteen tradition sisällä. Perustava jakolinja on nähty Marc-Antoine Jullienin 
vuosina 1816–17 esittämän positivistisen vertailevan tutkimuksen suunnitelman 
Esquisse d’ un ouvrage sur l’ éducation comparée ja Wilhelm Ditlhey’n (1833–1911) 
kasvatuksen tai koulutuksen kulttuurisen mielen ja merkityksen vertailua prob-
lematisoivan lähtökohdan välillä (ks. Epstein 1990, 3; Raivola 1986 ja Schriewer 
2002). Disipliinin historia viittaa jälkimmäisen lähtökohdan laiminlyöntiin ja en-
simmäisen ylilyöntiin. Dilthey’n (1934, 229–231) metodiset huomiot tarkoittavat 
toimijuuden mielen ja merkityksen vakavasti ottamista kohdeprosessissa. Tämä 
tarkoittaa, että huomioidaan erityisissä kulttuurisessa järjestelmässä ”Kultursys-
tem” ilmenevien koulutusjärjestelyjen historiallisia ehtoja, jotka vaihtelevat ajan ja 
alueen mukaan ”nach Zeit und Ort”.  

Historiallisen sosiologian suunnassa kiinnitän huomiota varsinkin Tillyn 
(1984) ”encompassing comparison” -strategian jatkokehittelyyn, jota McMicha-
elin (1990) ”incorporating comparison” strategia edustaa. Tällöin Max Weber on 
keskeinen klassikko, johon keskustelu voidaan suhteuttaa. Massakoulutuksen so-
siologiaan on myös kuljettu Wallersteinin (1974) maailmanjärjestelmä teoriaa. Se 
on liitetty ajatukseen, missä kansallisvaltiollisten koulutusjärjestelyjä johdetaan 
maailman järjestelmästä tai niitä ajatellaan ainakin jonkinlaisen universaalin kult-
tuurisen mallin lokalisaatioina. Luvun 2 poikkitieteellisen näkökulman konstruk-
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tion esityksessä Weberin ideaalityyppinen strategia otetaan refl eksiivisyyden tee-
man kannalta katsoen perustaksi. Giddensin ja Bourdieun tuotannon käsittelyn 
yhteydessä luvussa 3 käy kuitenkin selväksi se, miksi olen nähnyt McMichaelin 
(1990) keskustelun vertailustrategiasta kehittelemäni lähestymistavan kannalta 
kiinnostavaksi. 

Kun Tilly (1984) kehittelee ajatusta osien sijoittamisesta kokonaisuuden raken-
teisiin niin McMichael (1990) ehdottaa katsomaan sekä osia että kokonaisuutta 
kehittyvinä ja historialliselle kohdeprosessille alisteisena. Hänen (ibid.) ”incor-
porating comparison” strategiassaan tavoitteena ei ole invarianttien hypoteesien 
kehittäminen enemmän tai vähemmän muodoltaan yhtenäisten tapausten kaut-
ta, vaan tavoitteena on antaa sisältöä historialliselle prosessille sen osien vertailun 
kautta (ibid. 386). Sukulaisuus kehittelemääni ajatusotteeseen ja analyysitapaan 
nähden tulee vielä selvemmäksi siinä vertailevan strategian variantissa, jota hän 
(ibid. 389) luonnehtii moninaisten muotojen tavoittamisen strategiaksi. Tällöin 
haetaan systeemisiä prosesseja kontrastoimalla instansseja ajassa. Toisien, sanoen 
instansseja analysoidaan jatkuvasti muutoksessa olevien ”in and across time” tuo-
toksina. Tällainen empiirishistoriallista tukimusta jäsentävään kontrastoivien ver-
tailujen strategiaan yhdistän Weberin ”ideaalityypin” kategoriaan sisältyvän ver-
tailujen ajatuksen hyvin kohde-erityisellä tavalla.

Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen empirian taso

Giddensin (1986) tarkoittama institutionaalisten järjestysten analyysin perspek-
tiivi kehottaa mahdollisimman pitkän prosessikeston huomioimiseen (so. longue 
durée). Tässä mielessä kohdennun koulutuksen järjestelykäytäntöjen ilmentämän 
symbolisen järjestyksen täsmentämiseen. Yliopistoaikuiskoulutuksen käsitettä 
käytetään tässä vertailujen tukena. Institutionaalisen analyysin tavoittelema käsitys 
symbolisesta järjestyksestä tarkentuu Giddensiä (1986) seuraten merkityksellistä-
misen (Signifi cation), dominaation (Domination) ja legitimaation (Legitimation) 
rakennedimensioiden yhteydessä. Bourdieun (1995) kentän käsitteen koettelu yh-
distyy tähän ajatukseen. Tällöin analyysi lähestyy Giddensin (1986) tarkoittamaa 
strategisen toimijuuden analyysin perspektiiviä. Strategisen toimijuuden erittely 
tavoittelee ymmärrystä kamppailuista, joita toimijoiden historiallisissa puitteissa 
muodostuneet kokemustilat ja tulevaisuushorisontit määrittävät yhdessä kampai-
luun osallisten kollektiivien kanssa. Kyse on siis kentän käsitteen rakenteistumis-
teoreettisesti tulkitusta koettelusta. Osajulkaisuissani olen käyttänyt myös Antonio 
Gramscin perinteisempää prosessuaalista hegemonian käsitettä. Sen monitasoinen 
suostuttelun ja dominaation käytäntöjä sitova merkitys tulee lähelle problematiik-
kaa, jota Bourdieu usein käsittelee doxan käsitteen yhteydessä. Teoriatasotietoinen 
keskustelu näistä analyyttisista käsitteistä käydään luvuissa 2 ja 3.

Empiirisesti operoin eurooppalaiseksi moderniksi kutsumani kokonaisuuden 
kanssa. Kohdetta ajatellen arvelin Englannin, Espanjan ja Suomen kautta saava-
ni pienimmän mahdollisen rajauksen sisällä katetuksi suurimman mahdollisen 
merkitysvariaation Koulutuksen organisoitumisprosessin kulttuurisen dynamii-
kan ja avoimuuden refl eksiivisyyden historiallinen analyysi kuitenkin kohdentuu 
Suomeen. Lähtökohtaisesti kontrasti on kuitenkin välttämätöntä, sillä yhden ko-
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konaisuuden sisällä sen merkitysvariaatiota olisi muutoin vaikea riittävän katta-
vasti havaita ja episteemisesti kontrolloidusti käsitellä. Kohdeprosessin yhteydes-
sä kehittämäni ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen vertaileva 
käyttö on tässä historiallisen merkitysvariaation kannalta olennaista. Käsitteen 
tutkimuskäyttö liittyy erityisesti university extension -ilmiön merkitysvariaation 
episteemiseen kontrolliin eurooppalaisen modernin sisällä. Liike alkoi anglikaani-
sesta Englannista ja se otettiin vastaan katolisessa Espanjassa ja oletettavasti myös 
luterilaisessa Suomessa. Kohde-erityisistä syistä johtuen yliopistolaajennus ei kui-
tenkaan toimi refl eksiivisyyden historian analyysin yleisenä tutkimuskäsitteenä.  

Refl eksiivisyyden historiallinen analyysi kohdentuu prosessin toimijuuden pui-
tesidonnaiseen käsitteiden käyttöön. Tällöin primaarilähteinä tutkittavia tekste-
jä ajatellaan niitä edeltäneen kirjoittamisen projektina (Giddens 1987, 104). Mitä 
yksityiskohtaisempaan tekstiaineiston analyysiin pyritään, sitä olennaisempaa 
on tekstilajin huolellinen puntaroiminen. On kiinnitettävä huomiota tekstilajei-
hin toimijoiden ja heidän kollektiivisuhteidensa refl eksiivisyyden modaliteetteina. 
Esimerkkeinä, vaikkapa komiteagenre ja projektilehdet, joita olen analyyseissani 
käyttänyt. Mitä syvempään refl eksioavaruuden analyysiin pyritään, sitä enemmän 
huomiota on kiinnitettävä intertekstuaalisiin kytkentöihin ja niiden kannattelemien 
ajallisuusrakenteiden analyysiin. Ennen kuin tähän päästään on kuitenkin kyettävä 
täsmentämään kuinka refl eksioavaruus rajautuu osana tutkittavan prosessin pitkää 
kestoa. Tässä vertaileva tutkimusstrategia tukee toisen käden aineistojen varassa 
tapahtuvaa analyysia. Tutkimukseni kokonaisrakenteen ilmentämän teoreettisen 
painotuksen vuoksi en tässä pyri kasvatus- ja koulutushistorialliselle tutkimukselle 
ominaisella tavalla kuvattavan ilmiön aineiston kattavuuteen. Tehtävänä ei ole yksi-
tyiskohtaisten kuvausten tuottaminen arkistolähteitä auki kirjoittaen, vaan lähinnä 
teoreettisia kehittelyjä havainnollistava näytteenotto. 

Empiirishistoriallisessa tutkimuksessani on kyse niiden merkityksellisten koko-
naisuuksien rajaamisesta, joiden avulla monimuotoisten rakenteistavien yhteyksi-
en dynaaminen merkitys saadaan yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen suunnassa 
esille. Bourdieuta seuraten tämä olisi kentän rajaukseen liittyvä kysymys, mikä 
tarkoittaa kentän vaikutuksen rajojen analyyttista tavoittamista erilaisten kont-
rastoivien operaatioiden tuella. Tässä se tarkoittaa akateemisen kentän aikuiskou-
lutuksen avautumissuunnan rajapinnan analyysia. Pyrin tunnistamaan kentän ja 
purkamaan sen alakentiksi. Tällöin kenttien välisten suhteiden analysointi tapah-
tuu kokonaisuuteen vertaillen. Prosessin refl eksiivisyyden historian kuvaaminen ja 
eritteleminen auttaa keskeisten instanssien paikantamisessa. Kyse on merkityksel-
listen kokonaisuuksien rajojen näkyväksi tekemisestä. Se tapahtuu analysoimalla 
Giddensiä seuraten merkityksenannon, dominaation ja legitimaation kytkentöjä. 
Tämän metodologisen otteen kehittely on teoreettisen kohdediskurssiin puriste-
tun pääongelmani keskeinen tehtävä. Pyrin eritavoin demonstroimaan tällaisen 
ajattelutavan mahdollisuuksia, mutta kuten sanottua sen syventäminen yksityis-
kohtaisemmassa historiallisessa kenttäanalyysissa on varsinaisesti toisen tutki-
muksen tehtävä.  

Metodisessa mielessä prosessin refl eksiivisyyden historian analyysia voi kut-
sua, myös sen refl eksiohistorian tutkimukseksi tai refl eksiohistoriaksi. Se on tässä 
eräänlaista käsitehistorian hyödyntämistä. Historiantutkimuksen suuntauksena 
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käsitehistoriasta voidaan esittää monenlaista tulkintaa (ks. Saastamoinen 2003). 
Toimijuuden käsitteiden puitesidonnaisia käyttötapojen ja kenttäkamppailun 
analyysini ovat ottaneet vaikutteita lähinnä suuntauksen klassikolta (ks. Koselleck 
1989 ja 1997). Mainittakoon myös se, etteivät Luhmann ja Schorr (1988a, 12) pitä-
neet käsitehistoriaa sosiologisessa mielessä riittävänä. Kehittelemästäni rakenteis-
tumisen dispositiosta käsin näen käsitehistorian kuitenkin paljon lupaavampana 
metodisena suuntauksena koulutuksen organisoitumisen refl eksiivisyyden tut-
kimukselle, varsinkin kun se yhdistetään kuvaamaani vertaileviin tutkimusstra-
tegiaan. Empiirishistoriallisten tarkastelujen keskeisenä ajatuksena on relevantin 
toimijuuden täsmentäminen. Tämä tarkoittaa toimijoiden identifi ointia ja heidän 
keskinäisten suhteidensa selventämistä sekä heidän kytkentöjensä hahmotusta 
tutkittavan prosessin keskeisiin kollektiiveihin. Tässä on edetty pääasiassa toisen 
käden lähteiden varassa.

Nostan esille keskeisiä koulutuksen järjestelykäytäntöjä ja näiden puitteissa 
paikannan toimijuuden refl eksiivisyyden muotoja. Analysoin toimijuuden kes-
keisten käsitteiden käyttöä rekonstruoimalla niiden toiminnallista yhteyttä. Tämä 
tarkoittaa projektinomaiseksi hahmotetun toimijuuden käsitteiden historiallista-
mista, mikä tarkoittaa käsitteen puitesidonnaisen käytön semanttisten dimensioi-
den liittämistä ajalliseen. Seurailen väljästi Koselleckin (1989 ja 1997, 20) ajatusta, 
jonka mukaan kaikki keskeiset sosiaalis-poliittiset käsitteet voidaan puitteissaan 
tulkita luonteeltaan ajallisesti jännitteisiksi. Haasteena on käsitteiden temporaali-
sen luonteen tavoittaminen osana käytäntöjen refl eksiivisyyttä. Pyrin siihen kiin-
nittämällä huomiota käsitteiden kontekstuaaliseen mobilisaatiokykyyn ja tulkitsen 
niitä merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation kytkentöjä ilmentävän 
symbolisen järjestyksen tuottamisena, jota vertaillen palautan osaksi suurempaa 
kokonaisuutta. 

Teksteistä hahmotetaan intertekstuaalisia kytkentöjä, sillä tavoitteena on kes-
keisten käsitekonstruktioiden ajallisuuden rakenteiden tulkinta. Tämä edellyttää 
käytäntötasotietoista teoreettista tulkintadiskurssia. Tässä tutkimuksessa en ope-
roi pedagogisten vuorovaikutuksen tasolla, vaan kohdennan koulutuksen järjeste-
lykäytäntöihin. Tästä huolimatta tavoitteeni on kommunikoida myös pedagogisen 
kasvatustieteen kanssa. Pedagoginen vuorovaikutus ei etene irrallaan järjestelykäy-
tännöistä. On huomioitava myös se, että koulutuksen organisoitumisen prosesseis-
sa jäsentyneen toimijuuden projektit eivät operoi täysin vailla kytkentää kasvatus-
ta, opetusta, opiskelua tai oppimista koskeviin teoreettisiin näkemyksiin. Näiden 
teoriatasojen väliset suhteet ovat prosessin refl eksiivisyyden välittämiä ja voivat 
tarkasteltavissa järjestelykäytännöissä ilmentää merkityksellistämisen, dominaa-
tion ja legitimaation erilaisia kytkentöjä. Kyse voi olla vaikkapa Giddensin tar-
koittamista ideologisista kytkennöistä tai Bourdieun tarkoittamasta symbolisesta 
vallankäytöstä, mistä symbolinen väkivaltakaan ei ole poissuljettu. Vähintäänkin 
retorisessa mielessä kytkentä on aina olemassa. Tämä tarkoittaa, että koulutuksen 
järjestelykäytäntöjen ilmentämän refl eksiivisyyden tulkinta edellyttää paitsi peda-
gogiikan – niin myös politiikan teorian tukemaa tulkintaa. 
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2 Poikkitieteellinen näkökulma empiiris-
historiallisen tutkimuksen kohdeprosessiin

Tässä luvussa rakennan historiallisen tutkimuskohteeni osaksi koulutuksen teori-
aa. Tällöin koulutuksen refl eksiivisyyden teoreettinen teema konkretisoidaan yli-
opistokoulutuksen avoimuuden ilmiön tutkimusnäkökulmassa. Koulutuksen or-
ganisoitumisen ongelma-alueella sosiologia on ollut keskeinen tietomuoto. Tässä 
lähden kuitenkin kasvatustieteellisestä keskustelusta, missä on luontevaa kiinnittää 
huomiota erityiseen avoimuutta manifestoivaan oppilaitostyyppiin tai organisaa-
tioinnovaatioon. Tutkimukseni katse kohdistuu avoimen yliopiston genesikseen. 
Tämän yhteydessä kasvatustieteellinen tutkimus viittaa erityisesti aikuiskoulutuk-
sen organisoitumisen merkitykseen. Avoimuuden järjestelyihin liittyvän refl ek-
siivisyyden rajaamiseksi organisaatioinnovaatio voidaankin alustavasti paikantaa 
yliopistokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen organisoitumisen rajapinnalle. Tässä 
yhteydessä aikuiskoulutuksen tutkimuskäsite osoittautuu kuitenkin vaikeasti hal-
littavaksi. Kasvatustieteellinen muotoanalyysi on yrittänyt operoida tässä muo-
dollisen, epämuodollisen ja vapaamuotoisen koulutuksen käsitteiden erottelun 
avulla. Se ei ole kovin onnistunut ratkaisusuunta. Muotoanalyysin syventäminen 
edellyttää sosiologista näkökulmaa, mutta sitä ei voida vain mutkattomasti yhdis-
tää näihin kasvatustieteelle tyypillisiin käsitteisiin.

Teen siis poikkitieteellisen ja teoriatasotietoisen disipliinirajan ylityksen. Näin 
saadaan näkökulmaan käsitteellinen tarkennus. Massakoulutuksen ja massakor-
keakoulutuksen käsitteiden puntarointi toimii disipliinirajan ylityksen instanssina. 
Selvennän näiden suhdetta ”massayhteiskunnan” käsitteeseen ja tarkennan näkö-
kulmaa valottamalla professionalismin ja keskiluokkaisuuden problematiikan vä-
listä teoreettista jännitettä korkeakoulutuksen kasvun ja laajentumisen historiassa. 
Massakoulutuksen sosiologiassa joudutaan myös yhteiskuntateoreettisten tulkinta-
paradigmojen ja sosiologian käsitteellistämisstrategioiden yleisempien edellytysten 
ongelmayhteyteen. Tätä on selvennettävä, kun tavoitteena on kytkentä suomalaisen 
kasvatus- ja koulutushistorian sisällökkääseen keskusteluun. Refl eksiivinen tutki-
muskulttuuri kehottaa puntaroimaan massakoulutusilmiön tulkintakäsitteistön 
modernisaatiosidoksia suhteuttamalla niitä uudestaan sosiologian klassiseen kor-
pukseen. Keskustelu refl eksiivisestä modernista sisällytetään näin kohdeprosessin 
poikkitieteelliseen näkökulmaan tutkimusteorian käsitteiden tasolla. 

Koulutussosiologian refl eksiivisten sulkeumia avataan klassisten tulkintalinjo-
jen keskeisten tulkintakäsitteiden tarkastelulla. Nämä ekskurssit saattavat häiritä 
esityksen sujuvuutta, mutta ne ovat kuitenkin tarpeellisia. Niiden avulla pyrin li-
säämään tulkintakehyksen refl eksiivisyyttä suhteessa vakiintuneisiin koulutusso-
siologisiin tulkintoihin sekä tutkittavan prosessin toimijuuden käsitteisiin ja luo-
kituksiin. Kiinnitän, erityistä huomiota aikuiskasvatusta edistäneiden liikkeiden 
projektikäsitteisiin, mutta myös koulutusbyrokratian ja koulutusteollisuuden tek-
niset käsitteet ovat tässä suhteessa ongelmallisia. Giddensin (1990a; 1991; 1994a 
ja 1994b) tarkoittaman institutionaalisen refl eksiivisyyden oloissa tutkimus joutuu 
kehittämään refl eksiivisyyttä lisääviä ratkaisuja. 



34

Tutkimusnäkökulmani poikkitieteellinen jännite ilmenee kuitenkin varsinai-
sesti vasta, kun pyritään kytkeytymään suomalaisen kasvatus- ja koulutushisto-
riallisen keskustelun sisällökkäisiin käsitteisiin. Tiedon sosiologiaa luotaava uni-
versaalin koulutuksen dilemman mallintaminen on tässä siirtymässä keskeinen 
ratkaisu. Mallinnuksessa kytken metateoreettisia ongelmia virittäneen teoreettisen 
teeman empiirishistoriallisesti tarkasteltavaan yliopistokoulutuksen avoimuuden 
ilmiöön. Teeman sitomana liitän koulutuksen ekspansion ja ekstension proble-
matiikan toisiinsa. Mallin avulla johdan yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyp-
pisen tutkimuskäsitteen luvussa (2.3). Tämä on samalla myös teoreettisen kohde-
diskurssin sisällä tuotettujen kehittelyjen eräs sovellus. Tutkimuskäsitteeni antaa 
historiallisen kuvauksen tasolla mahdollisuuden koulutuksen organisoitumisen 
kulttuurisen dynamiikan refl eksiivisempään analyysiin. Institutionaalisen analyy-
sin edellyttämää pitkääkin kestoa tarkastellen, käsite sallii eurooppalaisen moder-
nin sisällä ja aikuiskoulutuksen organisoitumisen suunnassa yliopistokoulutuk-
sen avoimuuden järjestelyissä käytettyjen refl eksiokäsitteiden merkitysvariaation 
episteemisen kontrollin. 

Tässä luvussa nostan esille yksittäisten tutkimusnäkökulmien pulmia ja rajoit-
teita. Teen sen näkökulmien poikkitieteellisessä yhdistelyssä. Konstruktion tuot-
tamista suuntaa metateorian tasolla rakenteistumisen dispositiossa edistämäni 
sosiaaliteoreettinen kehittely. Tutkimusnäkökulma tuottaa myös tulkintakäsittei-
deni tarkentuvan kehyksen, mutta varsinaisen historiallisen tutkimuksen ja koh-
deprosessin teoreettisten näkökulmien vuorovaikutuksessa ovat muodostuneet ne 
tulkinnat, joita osajulkaisuissa ja luvussa 4 on esitetty. Luvuissa 2.1–2.4 ja 3 käyty-
jen keskustelujen tuella on mahdollista saattaa yliopistokoulutuksen avoimuuden 
ilmiö hedelmälliseen teoreettiseen jännitteeseen. Näin myös tutkittavan prosessin 
historiallistava eli puitteisiin asettava analyysi tulee mahdolliseksi. Varsinainen uu-
den tiedon hedelmä on tarjolla kohdeprosessin jäsentämässä historiallisessa sisäl-
lössä, joko sen empiirisesti havaittavia suhteita sitovana ja yleistävänä käsitteistönä 
tai näihin suhteisiin uutta näkökulmaa rakentavana tulkintakäsitteistönä. Meta-
teoreettisen kehittelyn osana pyrin tutkimukseni sisällökkäässä suunnassa tuotta-
maan mahdollisimman voimakkaan näkökulman. Avoimuuden ilmiön historial-
listen yksityiskohtien kattavan kuvaamisen tavoite on jätetty taka-alalle.

2.1 Yliopistokoulutuksen avoimuuden koulutusteoreettisen 
merkityksen alustava paikannus

Avoin yliopisto aktuaalipoliittisena ilmiönä

Tiettävästi e      nsim mäise nä maailmassa nimen avoin yliopisto omaksui Englannis-
sa 1970-luvun alussa toimintansa aloittanut ja etäopetusta keskeisesti hyödyntävä 
uusi oppilaitos Bri tish Open Univer si ty. Se on sittemmin vakiinnuttanut asemansa 
osana sikäläistä korkeakoululaitosta. Se on myös toiminut esikuvana ja mallina eri 
puolilla maailmaa. Erilaisia avoimia korkeakoulutuksen järjestelyjä onkin toteu-
tettu mitä erilaisimmissa puitteissa    eri puolilla maail maa (ks. Keegan ja Rumble 



35

1982, 15–31; Kaye ja Rumble 1991 ja 1993 sekä Panda 1996, 103–116 ja Piesanen 
1997). Oppilaitoksen ympärille kehittyi myös korkeakoulutuksen järjestelyjen ke-
hittämis- ja arviointikeskustelua. Korkeakoulutuksen kehittämislinjausten (higher 
education policy debate) yhteyteen muodostui suorastaan avoimen yliopiston 
genre, jonka ilmentämän yliopistokoulutuksen avoimuuden refl eksiivisyyden lä-
hihistoria olisi oman tutkimuksensa aihe. Tästä genrestä voi kuitenkin tehdä sen 
yleisen huomion, että koulutusjärjestelyjen projektikäsitteet yhtyvät siinä ajoittain 
hyvin epäproblemaattisesti koulutusilmiön organisoitumisen varsinaiseen tutki-
muskäsitteistöön. Tämä on ilmaus koulutuksen organisoitumisen refl eksiivisyy-
den yleisemmästä teemasta, joka siis jäsentää tätä tutkimusta. 

Ajatus avoimesta yliopistosta kietoutui Suomessakin osaksi koulutuksen kehit-
tämiskeskustelua viimeistään 1970-luvun alussa. Komitealaitos ei tässä kuitenkaan 
toiminut enää kehittämisen refl eksiivisyyttä keskeisesti kokoavana kontekstina. 
Hovin, Kivisen ja Rinteen (1989, 41) koulutusmietintöjä ”koulutussektoreittain” 
kokoavasta tarkastelussa näiden sivuelinten merkitys nousee hyvin esille. Avoimen 
yliopiston komiteamuotoisen kehittelyn luokittelemiseksi heiltä (ibid.) löytyisi 
lähinnä kaksi mahdollista sektoria, ”akateeminen koulutus” ja ”aikuiskoulutus”, 
mutta ei näitä yhdistävää hybridiluokkaa. Avoimen yliopiston ajatus kulkeutui 
meille kansallis-valtion rajojen yli.  Se eteni ensisijaisesti aikakauden vilkkaassa 
korkeakoulupoliittisessa debatissa. Tuota debattia voidaan lokalisoida Suomessa 
siihen kytkentään, joka muodostui Ketosen (1964, 71) ”televisioyliopiston” ja ”ko-
keilukorkeakoulun” sekä Ketosen (1971, 96) ”avoimen yliopiston” ajatusten välil-
le. Vuosikymmenen alussa aktivoitui sitten varsinainen avoimen yliopiston idean 
selvittely- ja kokeilutoiminta (ks. Blomstedt 1972, Antikainen 1974 ja Kettunen 
1974). Komiteatyyppinen refl eksiivisyyden käsittely oli tämän ilmiön kohdalla         
sivuosassa.

Kehittämisdebatin puitteissa on Suomessa käytetty sekä termiä ’avoin yliopis-
to’ että ’avoin kor keakou lu’. Tällöin on vii tattu yliopisto jen ja korkea koulujen 
ar vosanavaati musten mukai sen  koulu tuksen  erityisjärjes te lyihin tai sellaisten 
malleihin. Varhaisempi koulutusreformistinen avoimen yliopiston käsite alkoi 
varsinkin vuoden 1976 jälkeen korvautua aikalaishallinnollisessa mielessä tarkoi-
tuksenmukaisemmalla avoimen korkeakoulun käsitteellä. Taitekohtana oli Suo-
men Kulttuurirahaston asettaman avoimen korkeakoulun toimikunnan mietintö 
vuodelta 1976. Tämän jälkeen täydennyskoulutuksen käsite muodostui kuitenkin 
organisoitumisprosessissa mobilisaatiokyvyltään voimakkaammaksi. Yliopistojen 
ja korkeakoulujen yhteyteen tuotiin 1970- ja 1980-lukujen aikana aluepoliittises-
ti merkittävä ja maksulliseksi palvelutoiminnaksi käsitetty täydennyskoulutuksen 
ajatus.  Keskushallinnon osaksi kehittyneet suunnittelukäytännöt saivat uusista 
täydennyskoulutuskeskuksista keskeisen toimijaryhmän – koulutussuunnittelijat 
(ks. Kantasalmi 1990a sekä Jolkkonen ja Kantasalmi 1993). 

Yliopistokoulutuksen avoimuuden dimensioista tutkinto-opintokelpoisuuden 
teema on olut debatissa keskeinen. Sen suhteen tärkeä oli Avoimen korkeakoulun 
toimikunnan mietintö vuodelta 1981. Osana laajemman koulutusreformin näkö-
alaa ilmaistiin tarve luoda lukion ja ammatillisen keskiasteen väylän lisäksi ”kol-
mas väylä tutkintoon johtaviin korkeakouluopintoihin aikuisia varten” (Kom. 
1981/36, 24 ja 26). Tavoitetta pidettiin tärkeänä, mutta sitä ei mietinnössä näh-
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ty ensisijaisen kiireellisenä 1980-luvun kehittämistehtävänä. Opetusministeriö 
kuitenkin alkoi antaa yliopistoille ja korkeakouluille tähän dimensioon liittyviä 
ohjeita jo vuodesta 1984 alkaen (ks. Lehtiö 1995, 10–11). Kehittämisdebatissa ai-
kuisuutta on hahmotettu työelämäsidonnaisena ja ikäperusteisena asiana. Vuon-
na 1993, taloudellisen laman oloissa, avoimen yliopiston kehittämisohjeistuksessa 
luovuttiin ikärajoista, mutta 25+ ikäisten väylän ajatus on kuitenkin elänyt järjes-
telyjen kehittämispohdinnassa ja julkisessa debatissa. Niinpä Helsingin Sanomissa 
(24.8.1995) otsikoitiin seuraavasti; Avoimista yliopistoista preppauskursseja. Nuoret 
jonottavat lukemaan päästäkseen myöhemmin ”oikeaan” yliopistoon. Vuosia myö-
hemmin lehdessä (18.8.2002) otsikoitiin seuraavasti: Avoimesta yliopistosta tullut 
”kymppiluokka” ylioppilaille. Ikäperustainen ajattelu on myös suunnannut ilmiön 
kasvatustieteellistä tutkimusta (ks. Piesanen 1999a ja Moore 2003).

Tutkintoväylän kehittäminen onkin yksi yliopistokoulutuksen avoimuuden 
ajatuksen ajankohtainen tavoite. Vuosituhannen alussa Korkeakoulujen arvioin-
tineuvoston Suomen avoin yliopisto -raportissa suomalaisten järjestelyjen erityis-
piirteinä muihin eurooppalaisiin ratkaisuihin verrattuna nähtiin organisaation le-
vittäytyminen kaikkiin yliopistoihin, sen toiminta yhteistyössä aikuisoppilaitosten 
kanssa sekä ”tutkintoväylän ahtaus” (Korkeakoulujen arviointineuvosto 2002, 9). 
Suomessa yliopistot ovat siis tarjonneet omien arvosanavaatimustensa mukaisia 
kokonaisuuksia menemättä kuitenkaan niin pitkälle, että kokonaisten tutkintojen 
suorittaminen olisi laajasti ollut mahdollista. Tällaisen ”väylän” merkitystä on kas-
vatustieteessä myös tutkittu (ks. Piesanen 2005 ja Väänänen ja Hynninen 2005). 
Tässä katsannossa avoimuuden kehittävä syventäminen voisi kohdentua koulu-
tuksen järjestelykäytäntöihin erityisesti liittyvän väylä -metaforan ohella myös 
yliopistojen ja korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun pedagogisen praksiksen 
kehittelyyn. Yliopistopedagogiikan erityinen variantti on tässä eräs mahdollinen 
tulevaisuuden suunta.

Suomessa näistä koulutusjärjestelyistä käytyä keskustelua ovat sävyttäneet ke-
hittämisajattelu. Niinpä määresana ”avoin” pyrkii debatissa  usein liittymään ”yli-
opiston” käsitteeseen juuri yhteiskunnallisen haasteen tai juhlavan lupauksen si-
vumerkityksiä synnyttäen. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston organisaation 
20-vuotisjuhlassa vuonna 1997 jaettu lehtinen kiteytti tavoitteensa seuraavasti:

 Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa yli-
opisto-opintoja iästä, pohjakoulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta. Näin 
avoin yliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon 
periaatteita ja edistää yliopiston ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Yleisemmän policy-debatin puitteissa avoimuuden ajankohtaista refl eksiivisyyttä 
näyttäisikin kehystävän elinikäisen oppimisen strategisen ajatusmuodon puitteis-
sa jäsentyneet merkityksenannot. Tämä rinnalla näyttäisi kuitenkin elävän myös 
perinteisempi ikäryhmäperustaisten tutkintosekvenssien julkisen hallinnoinnin 
toiminta-ajatus, jonka osaksi liittyy tutkinto-opiskelun tehokkaan läpivirtauksen 
manageriaalista hallintaa. Tällaiseen toimijuuden retoriseen ympäristöön (poli-
ty) artikuloituu nykyään yhä selvemmin myös koulutusmarkkinoinnin ulottu-
vuuksia. Ammattikorkeakoulujen perustamista 1990-luvulla seurasikin avoimen 



37

yliopiston käsitteen uusi aktivoituminen koulutusjärjestelyjen debatin refl eksii-
visessä praksiksessa. Käsitteen uuteen tulemiseen näyttäisi liittyvän paitsi koulu-
tuksen hallinnon (administration) ja toiminnanohjauksen (management) niin 
myös markkinointia (marketing) ajatellen tärkeitä merkityksiä (ks. Parjanen 1997, 
11). Koulutuksen markkinoinnin motivoima avoimuuden terminologia on pantu 
merkille yleisemminkin (ks. Evans ja Nation 1996, 3). 

Avoimen yliopiston organisaatiossa opiskelevien määrä on moninkertaistunut 
sinä aikana, jolta osallistumista kuvaavia suhteellisen luotettavia valtakunnallisia 
tilastotietoja on ollut käytettävissä. Kivinen ja Rinne (1994, 253) esittävät vuoden 
1987 osallistujamääräksi 26537. Piesasen (2002, 111 ja 2005, 25) mukaan osallistu-
misen päällekkäisyydet eliminoiva tilastoitu netto-opiskelijamäärä ylitti jo 80000 
opiskelijan rajan vuonna 2000. Kyseessä on siis määrällisestikin arvioiden kiinnos-
tava koulutusilmiö. Se on myös Suomessa synnyttänyt erityistä avoimen yliopiston 
opiskelijatutkimusta (ks. Haapakorpi 1994 ja Piesanen 1995; 1996; 1999a; 1999b; 
200; 2002 ja 2005). Opiskelijatutkimuksen suunnassa Rinne et. al. (2003) pyrkivät 
avaamaan myös koulutusteoreettisesti kiinnostavampia näkökulmia eli ylittämään 
sen, mitä James (1995) on osuvasti kuvannut ”species approach” termillä. En nyt 
kuitenkaan etene tässä orientaatiossa, vaan pyrin samaan otteen yliopistokoulu-
tuksen avoimuuden ilmiöstä koulutuksen historiallisen organisoitumisen tutki-
muksen ongelma-alueen sisällä.

Tarkastelen aihetta ”eurooppalaisen modernin” puitteissa (ks. Therborn 1995, 
5–7). Päähuomio kohdentuu kuitenkin Suomeen. Tutkimukseni teoreettisten 
painotusten vuoksi rajaan avoimen yliopiston organisaation genesiksen selventä-
misen teoreettisen teemani kautta. Niinpä tarkastelen vain avoimen korkeakoulu-
opetuksen valtakunnallisen tilastoseurannan aloittamista edeltänyttä jaksoa.3 Tätä 
kolmekymmentä vuotta sitten aloitettua tilastoseurantaa voidaan pitää Gidden-
sin (1990a; 1991; 1994a ja 1994b) tarkoittaman institutionaalisen refl eksiivisyyden 
näkökulmasta koulutusorganisaation vakiintumisen eräänä virallisesti tunnustet-
tuna pisteenä. Lisääntyvä institutionaalinen refl eksiivisyys on Giddensin (ibid.) 
mukaan erityisesti myöhäisen moderniin liittyvää kehitystä. Ajatus tarjoaa tässä 
yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön refl eksiivisyyden historiallistamiseksi 
sopivan taaksepäin kääntyvään katseen lähtöpisteen. Viimeistään vuoden 1987 jäl-
keen on avoimen yliopiston organisaation suhteellisen itsenäinen ajankohtaispo-
liittinen dynamiikka osana julkisen korkeakoulutuksemme kehitystä ollut selviö. 
Kasvatustieteellisen tutkimusjärjen mukaan on siis ollut perusteltua lisätä Suo-
messakin oppilaitostyypin ja sen käytäntöjen erityistutkimusta. Ilmiöön liittyvästä 
ajankohtaisesta refl eksiivisyydestä ja sen merkityksestä koulutuksen organisoitu-
misen prosesseille näyttäisi kuitenkin olevan vaikeaa saada analyyttisessa mielessä 
kirkasta ja jäsentävässä mielessä pitävää käsitteellistä otetta. 

3 Tilastokeskus, julkisti 21.12.1987 ensimmäisen koetilaston korkeakoulujen aikuis-
koulutustoiminnasta. Avoin korkeakouluopetus esiintyy tässä käytäntöalueena kor-
keakoulujen järjestämien täydennyskoulutuskurssien ja työllisyyskurssien ohella (KO 
1987:26).
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Peruskäsitteet tutkimusnäkökulman kehittelyn edellytyksenä

Koulutuksen refl eksiivisyyden teoreettisen teeman suuntaamana käännyn katso-
maan yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön organisoitumisen kulttuurista 
dynamiikkaa historiallisessa kontekstissa. Pyrin muodostamaan ilmiöön sellai-
sen poikkitieteellisen näkökulman, joka liittää sen koulutuksen teorian (theory 
of schooling) muodostukseen. Tällainen teoria elää historiallisessa mielessä sisäl-
lökkään aineksen yhteydessä. Niinpä suomalaisen avoimen yliopiston genesiksen 
selventäminen eräässä sen olennaiseksi väitetyssä mielessä voi mahdollisesti myös 
tukea tällaista pyrkimystä. Tässä mielessä on syyttä aluksi selventää lähtökohdassa 
edellytetyt peruskäsitteet.

Tutkimuksessani käytän termiä ”avoin korkeakoulu”, kun puhun yleisesti nykyi-
seen yliopisto- ja korkeakoululaitokseen liittyneistä avoimista koulutusjärjestelyistä 
tai sellaisten malleista. Termi ”avoin yliopisto” on projektikäsite, jolla on viimeisen 
40 vuoden aikana ollut erilaisia tehtäviä, mutta 1990-luvulta lähtien Suomessa on 
sen avulla erottauduttu mm. ammattikorkeakoulujen avoimista opetusjärjestelyis-
tä. Nämä kohdeilmiön peruskäsitteet ovat eläneet edellä kuvatun kehittämiskon-
tekstin jännitteissä. Myöskään yliopiston käsite ei ole tässä mielessä aivan ongel-
maton. Sen merkityksellä on Eurooppalaisessa käyttöyhteydessä kuitenkin eräs 
olennainen yhtenäistävä perusta. Tähän liittyen Parsons ja Platt (1973, 4) ovatkin 
aikanaan osuvasti huomauttaneet, että USA:ssa oli yliopistoja eurooppalaisessa (so. 
saksalaisessa) merkityksessä vasta sisällissodan (1861–65) jälkeen (ks. myös Bled-
stein 1976, 311–319 ja Trow 1993). Kohdeilmiön historiaa katsottaessa huomio on 
tärkeä, sillä toisin kuin Euroopassa ovat yliopistot USA:ssa muodostaneet aina vain 
osan korkeakoululaitoksesta . Mikäli kyse on 1800-luvusta tai sitä varhaisemmasta 
eurooppalaisesta kontekstista on siis syytä käyttää käsitettä yliopisto tässä mielessä 
tietoisesti. Toisin sanoen, tutkimuskäsitteenä sana korkeakoululaitos viittaa sellai-
siin byrokraattis-teknokraattisen organisaation tasoihin ja erilaisten organisaatioi-
den välisiin koordinaation muotoihin, joita yliopiston käsitteeseen ei ole Euroopassa 
varsinaisesti kuulunut (ks. Rothblatt ja Wittrock 1993, 1–15).Vastaavaa tarkkuutta 
voidaan edellyttää yliopistokoulutuksen ja korkeakoulutuksen käsitteiltä.4  

Suomalaisessa korkeakoulutuksen tutkimuksessa saatetaan joskus puhua Elo-
vainion (1974, 7) tavoin korkeakoululaitoksesta myös 1800-luvun loppupuolen 
kontekstissa, vaikka tarkoitetaan yksinomaan Helsingin kaupungissa sijainnut-
ta Suomen ainoaa yliopistoa. Aikalaiset käyttivät tällöin ennen kaikkea virallista

4 Barnett (1990 ja 1994) antaa hyvän johdatuksen korkeakoulutuksen (higher educati-
on) käsitteeseen, joka englannin kielen neologismina lienee reilun sadan vuoden ikäi-
nen (ks. Rothblatt ja Wittrock 1993, 3). Euroopassa kyse on siirtymästä, missä yliopis-
ton idea ”the idea of a university” korvautuu kompleksisemmalla ja monisyisemmällä 
korkeakoulutuksen ajatuksella ”the idea of higher education”. Prosessin ajoitukseen on 
kuitenkin monia näkemyksiä. Esimerkiksi Barnett (1990, 23 ja 209) näkee korkea-as-
teen koulutuksen ekspansion 1960-luvulla tämän kielenkäytön kannalta tärkeänä (ks. 
myös Gerdeman Thompson 1984, 2, Scott 1996, 236 sekä Wittrock 1993, 359). Tässä 
minua kiinnostaa erityisesti kielenkäytön suhde koulutuksen reaaliseen organisoitu-
miseen.
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nimeä Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland, joka oli perua vuodelta 1827 
(Klinge 1989, 88). Toki myös venäläinen nimiasu ja suomenkielinenkin nimi Keisa-
rillinen Aleksanterin -Yliopisto Suomessa oli jo 1800-luvun loppupuolella käytössä. 
Sana yliopisto puolestaan alkoi vakiintua suomenkieleen 1840-luvun lopulta alka-
en. Vastuu sanan keksimisestä on jaettu kahden savolaisen, Pietari Hannikaisen ja 
Paavo Tikkasen kesken (Rapola 1953, 92–93). Ravila (1954, 97) vielä varmuuden 
vuoksi todisteli, että yliopisto sanan ilmeinen aineellinen eroavuus ”universitas” 
sanasta ei muuta sitä, että suomalaisten omaperäinen ratkaisu on funktionaalises-
sa mielessä täysin länsimainen sana ja siis länsimaisen ajatuksen kuvastaja. Tässä 
siis funktionaalisen ekvivalenssin ajatus sidotaan länsimaiseen kontekstiin, mutta 
tarkalleen ottaen kyse on eurooppalaisesta merkitysyhteydestä. 

Turkuun vuonna 1640 perustetun yliopiston nimessä tosin esiintyi aikakauteen 
sopivasti sana ”Academi”. Asiallisesti ottaen tämä organisaatio kuitenkin kytkeytyi 
eurooppalaisen yliopistolaitoksen perinteeseen eikä 1600-luvulla uutta kokeellista 
luonnontiedettä edistämään perustettujen ensimmäisten tiedeakatemioiden aja-
tukseen (Klinge 1987, 79–107 ja Nuorteva 1997, 447).5 Yliopistolaitoksen historian 
aamuhämärässä ”universitas” sanalla viitattiin yleensä korporaatioihin (ks. Durk-
heim 1977a ja Tuori 1987). Ei ole selvää milloin tarkalleen ottaen latinan ”univer-
sitas” sana alkoi viitata yksinomaan yliopistokorporaatioihin, mutta se ei ole nyt 
olennaista.

5 Englantiin 1660-luvulla perustettu Royal Society lienee kuuluisin uudenaikainen 
tiedeakatemia. Ruotsissa Kungliga Vetenskapsakademi perustettiin 1738. Akatemia-
laitoksen monipuolistumisesta ja sen kytköksistä valistuneisiin ja patrioottisiin seu-
roihin voidaan hakea perustaa sekä yliopiston opettajakunnan yhteisöllisyydelle että 
valtakunnan yliopistojen tiedontuotannon ja opetuksen uudenlaisille kansanvalistus-
merkityksille (vrt. Klinge 1987, 187 ja 238–49 ja ks. Klinge 2006, 96–97). Ruotsissakin 
tiedeakatemiaa edelsivät tieteellisten seurojen kaltaiset yhteenliittymät. Näitä voidaan 
tarkastella akateemisen valistuksen, kansanvalistuksen tai valistuneen kansalaisuuden 
painotuksin (ks. Manninen 2000, 12, 14 ja 31–32). Kemiläisen (1978) mukaan 1700-
luvun kontekstissa patriotismia ei kuitenkaan tule sekoittaa nationalismiin, sillä tuol-
loin käsite kuljetti antiikin isänmaanrakkauden ja yhteisen hyvän ajatusta. Vuosisadan 
loppua kohden tuohon hyvän kansalaisen ”civis bonus” ajatukseen oli jo rakentumassa 
myös nykyaikaisempia poliittisia konnotaatioita (ks. Klinge 1978b ja Manninen 2000, 
222–23 ja 246–47). Suomen ensimmäistä sanomalehteä Tidningar Utgifne af et Sällskap 
i Åbo liikkeelle laskeneesta Aurora-seurasta avautuu käytäntöjä ja julkaisuja, joilla on 
myös yhtymäkohtia loppuvuodesta 1797 perustettuun Kuninkaalliseen Suomen Ta-
lousseuraan ja sen myöhempään maalaisvalistukselliseen toimintaan.  Klinge (1987, 
247) näkee Talousseurassa lähinnä Tukholman Kuninkaallisen Patrioottisen Seuran 
turkulaisen alaosaston. Tässä korostan kuitenkin sitä, että taustalla oli pohjoismaisen 
akateemisen valistuksen käytännöllinen suuntaus. Manninen (2000, 29 ja 50) näkee 
professori Henrik Hasselin (1700–1776) Suomen akateemisen valistuksen perustanlas-
kijana. Hänen käytännöllinen suuntauksensa, johti myös ensimmäiseen ruotsinkieli-
seen väitökseen, kun Johan Welin vuonna 1751 väitteli otsikolla Välmenta tankar om 
landthushållningens förbättrande i Finland (ks. Myös Klinge 1987, 240). 
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Kasvatustieteen näkökulmanmuodostusta avoimeen yliopistoon

Vertailevan kasvatustieteen genreen liittyen, Stabler (1986, 229–72) on tarkastellut 
British Open Universityn syntyä merkittävänä koulutusinnovaationa. Heuristisesti 
Max Weberin ”karismaattisen johtajuuden” ajatukseen tukeutuen, hän (ibid.) valot-
taa innovaation organisoitumisen taustatekijöitä ja dynamiikkaa. Ajatus erityisestä 
koulutusinnovaatiosta on hyvä, mutta hänen näkökulmansa siihen on kapea. Oppi-
laitoksen ensimmäinen Vice-Chancellor, Sir Walter Perry (1976) on kyllä esittänyt 
tuon prosessin tavalla, joka voi antaa aiheen labour puolueen 1960-luvun projektin 
ja myös Sir Harold Wilssonin henkilökohtaisen merkityksen korostamiseen. Vaikka 
oppilaitos syntyikin koulutuspoliittisesti kiinnostavaan eurooppalaisen korkeakou-
lutuksen sodan jälkeisen kasvun kontekstiin, niin innovaatiolla on aina myös ylei-
sempi historiansa. Refl eksiivisyyden teeman sitomana aihetta voidaan koulutuksen 
organisoitumisen tutkimuksen näkökulmasta lähestyä liittämällä se osaksi yliopisto-
koulutuksen avoimuuden ilmiön pitkäkestoisempaa kehitystä. Innovaatiolähtökoh-
dasta voidaan todeta, että avoimista yliopistoista ja etäopetus yliopistoista on kasva-
tustieteessä usein keskusteltu saman koulutusilmiön organisatorisina ilmentyminä. 
Tällöin myös uusimmat virtuaaliyliopistojen kehitelmät olisivat osaa samaa ilmiötä. 
Kaye ja Rumble (1991 tai 1993) esimerkiksi näkevät Britannian avoimen yliopis-
ton perustamisen omaperäisyyden aikakaudessaan olleen siinä, että se antoi heidän 
kutsumalleen ”etäopetuksen toiselle sukupolvelle” tunnustetun aseman ja poliittista 
näkyvyyttä. Etäopetuksen keinoin voidaan tavoittaa laajoja opiskelijamääriä ja näin 
kyse on opiskelumahdollisuuksien avaamisesta, mutta...

 The commitment to openness may be linked to the removal of the normal mi-
nimum educational qualifi cations for entry to higher education, as in the case 
of the British Open University, although, in fact most higher distance education 
throughout the world is not ‘open learning’ in this sense (Kaye ja Rumble 1991, 
217).

Myös Evans ja Nation (1996, 3) korostavat etäopetuksen pitkäkestoisen kehityksen 
merkitystä uudemmalle avoimuuden ajatuksen löytämiselle. Britannian avoimen 
yliopiston perustamisprosessissa elikin pitkään radio- ja televisioteknologiaan vii-
tannut työnimi University of the Air. Britannian 1960-luvun koulutuspoliittisen 
kentän semanttisesta jännitteisyydestä kuitenkin lopulta syntyi Labour puolueen 
hengessä Open University. Usein kysymys tutkintotavoitteiseen koulutukseen pää-
systä onkin mielletty avoimuuden ongelman ytimeksi, joka näin tulee kytketyksi 
myös korkeakoulutuksen ekspansioon. Bell ja Tight (1993, 11) kehottavatkin juu-
ri sisäänpääsyn dimensiota ajatellen tarkastelemaan avoimen yliopiston historiaa 
vuosisatojen perspektiivissä, kun he kokoavat ”alternative university traditions” 
otsikon alle niitä 1800-luvulta alkaen esiintyneitä järjestely jä, jotka heidän mieles-
tään ilmentä vät yliopistokoulutuksen  avoimuutta. Näistä käytäntöjen alueista on 
Brittein saarten aikuiskoulutuksen kehittämiskeskustelussa ja sille rinnakkaises-
sa tutkimuskeskustelussa yleensä puhuttu ”university adult education”, käsitteen 
avulla (Marriot 1984). Tämän käsitteen mahdollinen tutkimuskäyttö Suomessa 
vaatii kuitenkin teoreettisesti syventävää pohdintaa tuonnempana. 
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Piesasen (1997) viitoittamana liitän avoimen yliopiston organisaatioinnovaa-
tion ja yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön tarkastelun osaksi pitkäkestoi-
sempaa yliopistokoulutuksen ja korkeakoululaitoksen kehityksen tutkimusta.  
Tässä suunnassa erityisen lupaavalta näkökulmalta vaikuttaa Piesasen (2001) 
ajatus katsoa avointa yliopistoa osana korkeakoulutuksen massoittamista. Py-
rin tämän ajatusmuodon ytimeen. Näin arvelen lisääväni ymmärrystä yliopis-
tokoulutuksen avoimuuden ilmiöstä ja sen ilmaantumisesta osaksi modernin 
(korkea)koulutuksen refl eksiivisyyttä. Koulutuksen organisoitumisen ongelma-
alueelle kytkeytyvässä suomalaisessa kasvatustieteessä on vakiintunut käsitys, 
jonka mukaan avoin korkeakouluopetus on ollut yliopistojen ja korkeakoulujen 
aikuiskoulutuksen erityinen muoto ns. täydennyskoulutuksen ja työvoimapoliit-
tisesti motivoidun koulutuksen ohella (Kivinen ja Rinne 1994, 249). Tässä mie-
lessä on avoin korkeakoulu ymmärretty myös osaksi maamme koulutusjärjestel-
mää. Kivinen, Rinne ja Ketonen (1993, 246) sijoittivatkin tuon käytäntöalueen 
”suomalaisen koulutuksen uuden organisoimismallin” graafi seen esitykseen.6 
Sen sijaan Lampisen (1998, 211) esittämään viralliseen koulutusjärjestelmäkaa-
vioon ajatusta ei sisältynyt lainkaan.

Käytäntöalueen organisatorisesta puolesta saattaa kuitenkin olla erilaisia käsi-
tyksiä. Niinpä avoimen korkeakoulun alustava paikannus nykyisyydessä on syytä 
tehdä pelkistämällä koulutuksen organisaatiokompleksin tavanomaisia esityksiä. 
Tästä voidaan edetä arvioimalla kriittisesti kasvatustieteellisen keskustelun tähän 
tarkoitukseen tarjoamia tutkimuskäsitteitä. Varsinkin koulutuksen horisontaalia 
järjestystä voidaan alustavasti tavoitella tavanomaista yleissivistävän ja ammatilli-
sen koulutuksen erottelua abstraktimmin. Tavanomainen pään (yleisesti sivistävä) 
ja käden (ammatillisesti erityisesti valmentava) erottelu korostaakin tarpeettomas-
ti vain yhtä modernin koulutuksen yhteiskunnallistumisen muotoon sisältyvää 
mahdollista tarkastelu-ulottuvuutta. Aikuiskoulutuksen semanttisesti jännitteinen 
käytäntöalue voidaan puolestaan alustavasti jäsentää koulutuksen organisaatio-
kompleksin vertikaalin ja horisontaalin järjestyksen tarkastelun osaksi käyttämällä 
kasvatustieteellisen keskustelun tarjoamaa erottelua, joka viittaa formaalien, non-
formaalien ja informaalien käytäntöjen mahdollisuuteen tai olemassaoloon. 

Näin organisaatiokompleksista hahmottuu rajapinta ja siihen liittyvä käytän-
nöllinen ja teoreettinen problematiikka, jota kuviossa (1) hahmotetaan karkeasti 
kaksisuuntaisten nuolten avulla. Avoin korkeakoulu paikantuu muodollisen kou-
lutuksen korkeimmalle asteelle, mutta suhteessa muotomääreiltään epäselvempään

6 Ensimmäisiä tällaisia esityksiä Suomessa edustaa Alasen (1981, 17) kuvio. Kivisen, 
Rinteen ja Aholan (1989, 101) kuviossa aikuiskoulutuksen organisaatiot on esitetty osa-
na ”koulutuksen kokonaiskenttää”. Esityksen voi löytää myös teoksista Rinne, Kivinen 
ja Naumanen (1991, 48) ja Rinne, Kivinen ja Ahola (1992, 45). Kuvio esittää aikuiskou-
lutuksen organisaatioiden ja koulutuksen vakiintuneemman organisaatiokompleksin 
välistä suhdetta erottelemalla erilliset aikuiskoulutusorganisaatiot ja koulujärjestelmän 
aikuissovellukset toisistaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ulottuvuutta 
korostaen. Ajatusta ovat kehitelleet myös Silvennoinen ja Tulkki (1998, 14).
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aikuiskoulutuksen käytäntöalueeseen. On selvää, että kustakin organisaatiokaa-
vion osakokonaisuudesta ja ennen kaikkea niiden välisistä suhteista voitaisiin käy-
dä yksityiskohtaista keskustelua. Niinpä esim. Välimäki (1998) selventää päivähoi-
don muotoutumista, Virtanen (1998) esiopetusta ja Liljander (1997) on esittänyt 
huomioita ammattikorkeakoulun muotoutumisen osalta. Tässä tutkimuksessani 
täsmennän yliopisto- ja aikuiskoulutuksen jännitteistä rajapintaa. 

Kuvio 1 Avoimen korkeakoulun paikannus koulutuksen tason ja muodollisuuden 
avulla

Kuvio havainnollistaa vain karkeasti korkeakoulutuksen avoimuuden järjestelyjen 
organisatorisia pääsuuntia. Koulutuskäytäntöjen ja niiden organisatoristen järjes-
telyjen lähempää erittelyä varten voidaan kehitellä erilaisia empiirisesti ja histori-
allisesti mielekkäitä luokituksia. Eräs tällainen käytäntöalueen täsmennys voidaan 
ilmaista sanalla aikuiskoulutus. Mikäli sanaa ajatellaan käytettäväksi koulutuksen 
pitkien organisoitumisprosessien analyysissa käytäntöjen luokituksena, tulee sitä 
kuitenkin käsitteenä täsmentää. Kasvatustieteessä ja koulutuksen kehittämisde-
batissa suositut formaalin ja informaalin koulutuksen ajatuskategoriat ovat myös 
hieman epäselviä. Niiden avulla on arveltu voitavan kohdentaa analyysia koulutus-
käytäntöjen yhteiskunnallistumisen muodossa mahdollisesti ilmeneviin eroihin. 
Kuvion esittämän horisontaalin järjestyksen ääripäät tulisivat siis mahdollisesti 
lähelle Max Weberin ”ideaalityypin” käsitteen kaltaisia, todellisuudessa puhtaana 
esiintymättömiä ajattelun apuvälineitä (ks. Hietaniemi 1998, 14). Tällaisten aja-
tuskategorioiden epäproblemaattinen sekoittaminen käytäntöjen luokittelukäsit-
teisiin on kasvatustieteellisessä diskurssissa johtanut hedelmättömän tuntuiseen 
keskusteluun, missä haetaan substantiivisia määreitä termeille: ”formal educati-
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on”, ”nonformal education” ja ”informal education” (ks. Coombs 1976, Paulston ja 
LeRoy 1982, Coombs 1985, 20–26, Rubenson 1989 ja Patel 1990, 9–34).7

Kiinnostavasti Coombs (1989, 59) joutuukin puhumaan avoimesta yliopistosta 
hybridinä, jossa on sekä ei-muodollisen että muodollisen koulutuksen piirteitä, 
mutta lopulta ei kuitenkaan selviä mitä nämä hybridit piirteet tarkalleen ottaen 
ovat. Kun käsitteet ”formal education” ja ”nonformal education” oletetaan empii-
risesti mielekkäiksi luokituksiksi, niin itse asiassa siirretään analyyttinen huomio 
pois olennaisesta eli siitä, mikä tekee koulutuskäytännöistä muodollisia ja missä 
yhteiskunnallisissa suhteissa.  Suomeen lokalisoiden, voidaan todeta, että Tulkki ja 
Honkanen (1998, 43–45) kyllä etenivät kiinnostavaan yritykseen, mutta ”formaa-
lisuuden asteen” mukainen erottelu ”koulutusjärjestelmään kiinnittyneisyyden 
tiiviyden ja opetussuunnitelman rajoittavuuden” mukaan ei ole konkreettisessa 
tutkimuksessa ongelmatonta. Eteenpäin päästään ymmärtämällä kasvatustiede 
sosiaali- tai yhteiskuntatieteenä ja käsitteellistämällä koulutuksen organisoitumi-
sen ongelma-alueen kohdeprosesseja analyysitasotietoisesti. On vältettävä Ruben-
sonin (1989) ja Silvennoisen (1998) ilmentämä pedagogisen kasvatustieteen aja-
tusmuodon vaikutus. Silvennoinen (1998, 66–67) luo ”oppimismuodon” käsitteen 
kautta liian sukkelan kytkennän koulutuksen organisoitumiseen. Väistöliikkeen 
seurauksena voidaan muotoanalyysia syventää suuntaamalla tarkastelua moder-
nin koulutuksen institutionaalisen järjestyksen ytimeen. Tässä mielessä avoimen 
yliopiston ”hybridisyyden” analyyttisesti kohdentuneempi tarkastelu on koulutuk-
sen organisoitumiseen sisältyvän refl eksiivisyyden teeman kannalta kiintoisaa. 

Yleensä kasvatustieteellisessä keskustelussa katsotaan, että sanojen koulutus ja 
kasvatus käsitteelliset suhteet poikkeavat toisistaan. Ymmärrän kasvatuksen lati-
nankielen ”educare” sanajuurta korostavassa merkityksessä, mikä tarkoittaa, että 
näen sen koulutusta yleisempänä käsitteenä. Koulutuksen käytäntöihin voi siis 
liittyä myös yleisempiä kasvattavia pyrkimyksiä. Yliopistokoulutukseen voi liittyä 
kasvatuksellisia pyrkimyksiä siinä missä aikuiskoulutukseenkin. Ei tulisi ajatella 
kasvatuksen käsitteen yksinkertaisesti korvaavan koulutuksen käsitettä, kun halu-
taan puhua muodoltaan väljemmin määrittyneistä koulutuskäytännöistä. Niinpä 
Antikaisen (1992, 13 ja 1998, 16) suomalaiseen tutkimuskeskusteluun esittelemä 
ratkaisu, jonka mukaan aikuiskasvatus olisi vapaamuotoista koulutusta johtaa 
epäselvään käsitteellisten suhteiden hahmotukseen.8 Tästähän saattaisi erehtyä 
luulemaan, että koulutuksen ja kasvatuksen käsitteillä tavoitellaan tiettyjen sosi-
aalisten käytäntöjen muodollisuuden astevaihtelua. Kysymys muodosta latistetaan
usein koulutusorganisaatioiden epäproblemaattisen selväpiirteisiksi oletettuja

7 Käsitteellisistä ongelmista erilaisissa diskurssikonteksteissa on kirjoittanut myös Ro-
gers (2004), joka pyrkii tulkintakaavan revisioon erottelulla: 1) ”formal education” = 
”de-contextualised education”, 2) ”fl exible schooling” ja 3) ”participatory education” = 
”contextualised education”, mutta yhtä kaikki hän näyttäisi olevan kiinni tässä mainit-
semassani peruspulmassa (ks. ibid. 258–66).
8 Antikainen (1998, 16) katsoo, että ”formal education” on yhtä kuin ”muodollinen 
koulutus”, ”non formal education” termiä puolestaan vastaisi ”vapaamuotoinen koulu-
tus”, jollaisena hän pitää mm. aikuiskasvatusta. Termin ”informal education” hän suo-
mentaa ”informaali kasvatus”.
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rajoja koskevaksi toteamukseksi, vaikka kyse on monisyisestä refl eksiivisestä ra-
jautumisesta. Koulutuksen muodon yhteiskuntatieteellinen problematiikka on or-
ganisaatiorajojen ongelmaa syvempi. Analyyttisessa mielessä voidaan koulutus- ja 
kasvatuskäytäntöjä ajatella osittain päällekkäisinä semanttisina kenttinä, joilla on 
historialliset erityisyytensä. Kasvatuksellisia käytäntöjä ja tavoitteenasetteluja voi-
daan eritellä koulutuksen organisoitumiseen ja järjestelykäytäntöihin vaikuttavina 
tekijöinä ja resursseina. Myös oppimista koskevat käsitykset voitaisiin ottaa vastaa-
vasti koulutusjärjestelyjen refl eksiivisyyden analyysin kohteeksi.

Aikuiskoulutuksen käytännöt ovat olleet semanttisesti erityisen jännitteisiä. 
Niinpä niiden organisoitumisen yhteydessä käytetyt käsitteet ovat usein olleet har-
taasti sidoksissa erilaisia käsitteistämisen perinteitä kantaviin sosiaalisiin liikkei-
siin. Liikkeet ovat saattaneet tuoda myös hyvin erilaisia kasvatuksellisia päämääri-
ään osaksi koulutusjärjestelyjä mallintavaa refl eksiota. Toimijaryhmille erityisten 
käytäntöjen merkityksenantoon sisältyneiden käsitteellisten resurssien käytön 
analyysi on kuitenkin syytä ymmärtää olennaiseksi osaksi koulutuksen organisoi-
tumisen tutkimusta. Liikeperustansa monihaaraisuuden vuoksi aikuiskoulutuk-
seksi kutsuttu käytäntöalue näyttäytyykin helposti laajana ja vaikeasti käsitteellis-
tyvänä. Niinpä myös käsitteiden sitoma teoreettinen problematiikka olisi otettava 
vakavasti myös partikulaaristen suomennosten ja yleisempien tutkimuskäsitteiden 
käännösten standardeja paalutettaessa.9 Tässä mielessä aikuiskoulutus on varsin

9 Eri maissa aikuiskoulutuksen alueen refl eksioon käytetyt peruskäsitteet jo kertovat 
näistä syvistä juurista. Esimerkiksi englanninkielen sana ”educa tion” saatetaan suo-
mentaa yleisesti ”kasvatus” sanan avulla vain mikäli jätetään huomiotta ”education” ja 
”schooling” sanojen tarjoama käsitteellinen erottelu. Näin ei tulisi tehdä.  Englannin-
kielisessä tutkimuskeskustelussa erottelu esiintyykin nykyään jo varsin systemaattises-
ti. Tästä huolimatta keskustelussa ei näytä tapaavan termiä ”adult schooling”. Arvelen 
tämän johtuvan siitä, ettei ”schooling” termi, joka usein ymmärretään erityisesti kou-
lulaitokseen viittaavaksi, ole luonteva englanninkielisten alueiden aikuiskoulutuksen 
käsitteellistämisperinteitä ajatellen. Niinpä ”adult education” suomentuu tilanteen 
mukaan ”aikuiskoulutus” tai ”aikuiskasvatus”, mutta käännösoperaatiossa ei saisi ka-
dottaa aitoa teoreettista ongelmaa.  Myös espanjankielessä erotetaan ”educación” ja 
”escolarización”, mutta aikuiskoulutuksen refl eksiokäsitteistön kulttuurinen seman-
tiikka pyrkii jäsentymään ”educación popular” käsitteen suunnasta. Germaanissa kie-
lissä on traditionaalinen ”Bildung”, ”bildning” täsmennetty koulutukseen viitattaessa 
tyyliin ”Ausbildung” tai ”utbildning”. Saksankielessä myös ”Schulung” ja ”Einschulung” 
on mahdollinen. Sen enempää Saksassa kuin Ruotsissakaan ei aikuissovelluksista pu-
huttaessa tietääkseni ole yritetty operoida kasvatukseen viittaavien ”Erziehung” tai 
”uppfostran” käsiteiden avulla, vaan ratkaisut on johdettu perinnejuurista muotoon 
”Erwachsenenbildung” tai ”Vuxenutbildning”. Käsitteisiin palataan tuonnempana, jo-
ten tässä yhteydessä riittää kun todetaan, että suomalainen koulutustutkija voi yleensä 
operoida ”aikuiskoulutus” käsitteellä englantilaisen ”adult education” käsitteen vasti-
neena. Tutkimuskäsitteistön on kuitenkin herkistyttävä käytäntöjen historiallisille tar-
koitusperätulkinnoille tai niille erityistilanteille, joissa myös aikuisten kasvattaminen 
on mielessä. Kun ”aikuiskasvatus” käytäntöjen refl eksion käsitteenä ilmaantui suoma-
laiseen kansasivistysdebattiin, niin taustalla oli toki englantilaisen ”liberal adult edu-
cation” käsitteen vaikutus, mutta suomalaista aikuiskoulutusta tutkittaessa joudutaan 
toki keskustelemaan myös germaanisvaikutteisten ”valistus” ja ”sivistys” käsitteiden ja 
niiden johdannaisten kuten ”vapaa sivistystyö” kanssa.
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pulmallinen tutkimuskäsite. Niinpä selvennän sitä ensin sosiologian sisällä, kun 
suuntaan huomioni ns. massakoulutusilmiöön. Sosiologisen diskurssin tarkaste-
lun kautta voidaan täsmentää koulutuksen käsitteen tutkimuskäyttöä.  Kasvatus-
tieteellisessä tutkimuskäytössä koulutuksen käsite jää usein koululaitokseen rajau-
tuneen refl eksiivisen sulkeuman vangiksi. Luhmann ja Schorr (1988a) sanoisivat 
tämän johtuvat siitä, että kasvatustiede operoi koululaitoksen refl eksioteoriana. 
Pedagogisen kasvatustieteen käsitteistön pitkä perinnekin saattaa tukea tällaista 
sidosta. Siljander (1997; 2000 ja 2002) on kiinnostavasti selventänyt kasvatustie-
teen peruskäsitteitä Suomessa syvästi vaikuttaneen germaanisen pedagogisen kas-
vatustieteen perinteestä käsin, mutta hänenkin tarkastelunsa ohenee koulutuksen 
käsitteen kohdalla (ks. Siljander 2002, 54–56). Myös historiaan suuntautuva kas-
vatustieteellinen tutkimus usein välttelee, vaikkapa Kemppisen (2001, 24–26) ta-
voin, koulutuksen käsitteen sosiologis-teoreettista täsmentämistä. Tietomuodon 
välittämä puhetapa koulutuksesta on kuitenkin olennainen, sillä juuri sosiologi-
sesta näkökulmasta täsmentyvä koulutuksen käsite voi avata modernille erityisiä 
merkitysulottuvuuksia. 

Tarkastelen seuraavaksi erityisesti koulutuksen avoimuuden kannalta relevant-
tia keskustelua ”massakoulutuksen” ja ”massakorkeakoulutuksen” käsitteistä. Nii-
den taustalla näyttäisi ainakin ajoittain olevan jonkinlainen ”massoja” ja ”eliittiä” 
koskeva tulkinta sekä yhteiskunnallistumista ”massayhteiskunnaksi” hahmottava 
implisiittinen tai eksplisiittinen käsitys (ks. Giner 1976).10 Käsitteiden käyttö on 
ollut siinä määrin yleistä, että on syytä selventää, millä edellytyksillä niitä voidaan 
käyttää koulutussosiologisesti mielekkääseen prosessianalyysiin ja tulkintaan. 
Käsitteitä voidaan problematisoida sekä suhteessa massayhteiskuntanäkemyk-
seen että suhteessa spesifi sti koulutussosiologisiin tulkintoihin ja niiden klassisiin 
juuriin. Massakoulutusilmiön syntyä ja myöhempää organisoitumista koskeviin 
tulkintoihin suhtaudun vain ehdotuksina, joita voidaan koetella varsinaisten his-
toriallisten prosessitarkastelujen yhteydessä. Kommentoimastani keskustelusta 
nousee kuitenkin esille myös periodisointisuosituksia eurooppalaisen modernin 
puitteissa operoivan koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen kohdentamisek-
si. Lisäksi keskustelussa voidaan nostaa esille teoreettisen kohdediskurssin kannal-
ta mielekkäitä konnotaatioita. 

Kohdennan koulutuksen käsitteen tutkimuskäyttöä nimenomaan käytäntöjen 
muodon määräytymisen problematiikkaan. Esityksessä kiinnityn mahdollisim-
man paljon juuri suomalaiseen tutkimuskeskusteluun, jonka käsitteiden käyttöön 
pyrin vaikuttamaan. Koulutuksen käsitteen sosiologisesti perusteltu käyttö antaa 
mahdollisuuden edetä myös aikuiskoulutuksen käsitteen analyysin suunnassa.
Keskeisen tutkimuskäsitteeni kehittelyn yhteydessä luvussa 2.3 keskustelen aikuis-

10 Giner (1976, xi) puhuu käsityksestä, jota voidaan kutsua tulkinnaksi ”mass society 
interpretation” tai näkemykseksi ”outlook” ja ”vision” sekä käsitykseksi ”conception”, 
mutta vaivalloisemmin teoriaksi. Sulkunen (1992) puhuu massayhteiskunta teesistä.  
Kaikki nämä termin funktionaaliset luokitukset käyvät minulle, sillä en nyt kohdenna 
erityistä huomiota massayhteiskuntanäkemyksen sisäiseen koheesioon tai käsitteelli-
seen statukseen sinänsä.
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koulutuksesta lisää. Luvussa 2.4 vien näkökulmani osaksi tarkastelemaani histori-
alliseen prosessiin liittyvää tutkimuskeskustelua.

2.2 Koulutuksen organisoitumisen sosiologiaa: 
massakoulutustulkintojen arviointia

Englanninkielisessä keskustelussa on ”mass schooling” ja ”mass education” käsit-
teillä operoitu Meyerin ja kumppaneiden (1992) tavoin pääsääntöisesti synonyy-
misesti, joten suomennos ”massakoulutus” kelpaa tarkastelujen lähtökohdaksi. 
Diskurssi on ollut moniaineksinen, mutta sosiologisten vaikutteidensa osalta siinä 
määrin yhtenäinen keskustelujatkumo, että sitä on mielekästä käsitellä yleistävästi 
kokonaisuutena. Näyttää myös siltä, että massakoulutus käsitettä käytetään pää-
sääntöisesti laadullisissa merkityksissä, vaikka se johdetaan koulutuksen organi-
soitumisen määrällisestä puolesta. Voisiko massakoulutusilmiö kasvaa vertikaali-
sesti ja laajeta horisontaalisesti koulutuksen vakiintuneen organisaatiokompleksin 
puitteissa, kuten Trown (1961) tunnetuksi tekemä ”massakorkeakoulutuksen” kä-
site antaa ymmärtää?  Tällaisessa ajatuslinjassa massakorkeakoulutuksen käsitettä 
on käytetty koulutuksen ekspansiokehityksen seurauksena syntyneen organisoitu-
misvaiheen luonnehdintana. Tällöin on saatettu puhua myös massakorkeakoulun 
ja massoittuneen korkeakoulujärjestelmän käsitteillä, mikä siis viittaa koulutuksen 
organisoitumisen prosessivaiheen lisäksi tietynlaatuiseen organisaatiomuotoon 
(ks. Ahola 1995, 35; Välimaa et. al. 1997, 158 ja Piesanen 2001). 

Otan siis koeluontoisesti vakavasti sen, että massakoulutus ja massakorkea-
koulutus voisivat olla mielekkäitä koulutuksen organisoitumisen kvantitatiivisen 
puolen prosessikuvauksen käsitteitä. Tästä lähtökohdasta kohdennan katsetta 
koulutusekspansion laadullisen puoleen, josta ajatuksen selkeyden vuoksi puhun 
ekstensiona. Päämääränä on terävöittää ekstensiivisten ja ekspansiivisten proses-
sien suhteen käsitteellistä haltuunottoa koulutuksen organisoitumisen tutkimuk-
sessa, jotta yliopistokoulutuksen tai (korkea)koulutuksen avoimuuden ilmiö saa-
daan selvästi esille. Koulutuskäytäntöjen institutionaalisen sitovuuden ajatuksen 
problematisoiminen organisaatiorajojen refl eksiivisen määrittymisen teoreettisen 
teeman yhteydessä, on näkökulmaratkaisua haettaessa keskeistä.

Koulutuksen organisoitumisen tutkimus on ollut kuvaustasoltaan pääsääntöi-
sesti makroskooppista. Keskustelu on vahvasti jäsentynyt koulutuksen ekspansio-
tendenssin ympärille. Yleisemmin tarkastellen, keskustelussa on ollut kaksi, osit-
taisessa yhtyeenkietoutuneisuudessaan, kiinnostavaa juonnetta. On tuotettu ns. 
massakoulutusilmiön syntyä ja kehitystä koskevia empiirisesti tuettuja väittämiä 
tai tulkintaehdotuksia eli massakoulutuksen propositioita. On myös hahmoteltu 
koulutusjärjestelmien muutoksen teoriaa. Archerin (1979) tutkimus on tässä si-
sällöllisten tulkintojen merkittävä uudelleenarvioinnin piste, kun pyritään kohti 
yleisempää koulutuksen organisoitumisen teoriaa. Tällaisessa historiallisesti sisäl-
lökkäässä merkityksessä, voidaan Hamiltonin (1989) tavoin puhua koulutuksen 
teoriasta (theory of schooling). Monitasoiseksi jäsennetyllä tutkimuksellani olen 
pyrkinyt liittymään erityisesti tällaiseen teorianmuodostuksen projektiin. 

Koulutuksen sosiologisten tulkintojen substantiivien ydin on viimekädessä 
konkreettisissa historiallisissa prosesseissa. Ne puolestaan näyttäytyvät erilaisin 
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painotuksin riippuen sosiaaliteoreettisesti ja yhteiskuntateoreettisesti tuetusta lä-
hestymistavasta ja/tai siitä, mitä on tutkimussuuntauksina tulkinnallisesti pidetty 
modernin perusprosesseina ”master processes”, kuten sosiologisesti suuntautu-
nut historioitsija Tilly (1984, 14–15) on asian ilmaissut. Tarkasteluissa ei siis voi-
da tyytyä vain oppikirjoista tuttuun koulutuksen yhteiskunnallisten ”tehtävien” 
ryhmittelyyn.11 Taustaoletusten punoksissa sosiologian klassikoiden perustavat 
hahmotukset on kiedottu osaksi massakoulutuksen sosiologiaa. On siis nostetta-
va esille tulkintaehdotusten taustalla olevat, implisiittiset tai eksplisiittiset sosiaa-
li- ja yhteiskuntateoreettiset sitoumukset. On katsottava, mitä yhteiskunnallisia 
taustaprosesseja tai institutionaalisia ulottuvuuksia niissä on painotettu ja kuinka 
tutkittavan prosessin käsitteenmuodostuksessa kehotetaan etenemään. Erilaisten 
tulkinta- ja selitystapojen esittelevää ryhmittelyä ei nyt tarvita (ks. Lehtonen 1984, 
2–6; Smelser 1991, 7–38 ja Antikainen et. al. 2000, 41–132). Etenen keskustellen ja 
pelkistetyn argumentaation turvin. Liitän keskeisimpien tulkintakäsitteiden tar-
kasteluun sille relevantin klassikko-ekskurssin, joka suhteuttaa tai täsmentää käsi-
teiden tutkimuskäyttöä historiallisen kohteeni parissa. Sikäli kuin on mahdollista 
niin, liitän keskusteluun suomalaisen aikuiskoulutustutkimuksen esimerkkejä. 

Massakoulutusilmiön työkvalifi kaation käsitettä hyödyntävää 
tulkintaa – Marx-tradition kautta tarkastellen

Ns. massakoulutusilmiön syntyä on tarkasteltu enemmän kuin sen kasvua ja laaje-
nemista. Ilmiön synnyn taustaselitykseksi on usein tarjottu teollistumista, minkä jo 
Vaughan ja Archer (1971) statusryhmien välistä kilpailua tähdentävän selitystavan 
suunnassa problematisoivat. Archer (1979 ja 1982b) kehitteli tätä linjaa eteenpäin 
laajojen vertailevien tutkimusten avulla. Myös Meyer et al.(1992) katsovat vakuut-
tavasti argumentoiduksi sen, että massakoulutus ilmiönä syntyi ja jopa yleistyi 
ennen teollistumista sekä Euroopassa että USA:ssa. Teollistumista on kuitenkin 
mahdollista ajatella ilmiön myöhemmän kehityksen eräänä merkittävänä tausta-
prosessina, tai kuten Giddens (1990a, 55–63) sanoisi modernin eräänä keskeisenä 
institutionaalisena ulottuvuutena tai klusterina. Tällöin massakoulutuksen tulkin-
nat ovat usein levänneet työn- tai työvoiman kvalifi kaatiovaatimusten teoretisoin-
nin ja koulutuksen organisoitumisen suhteen varassa.

Kapeasti ymmärrettynä on kvalifi kaation käsitteeseen liittynyt erityisesti tek-
nisen kehityksen merkityksen painotus. Bowles ja Gintis (1976, 227) etääntyivät

11 Kivinen ja Rinne (1995, 67) tarjoavat esimerkin: 1) kvalifi ointi eli tietojen, taito-
jen ja tutkintojen tuottaminen, 2) valikointi eli yhteiskunnallisten asemien hierarkiaan 
sijoittaminen, 3) integrointi eli kulttuurinen sopeuttaminen ja yhteiskunnan kiintey-
den ylläpitäminen ja 4) säilyttäminen tai varastointi. Antikainen, Rinne ja Koski (2000, 
133–161) esittävät samat funktionaaliset määreet pitkälle yhteiskunnallistuneelle kou-
lutukselle, mutta he problematisoivat myös tällaisen esityksen funktionalistisen taus-
taoletuksen. Tällaiset funktiot tulevat kiinnostaviksi silloin, kun historiallisesti tarken-
netaan, kuinka ne kulloinkin ovat muodostuneet. Olisi kysyttävä, mistä näkökulmasta 
funktionaalisuus hahmotetaan ja kuinka tällainen systeemisyys uusiutuu tai muuntuu 
erilaisissa merkityksellisissä kokonaisuuksissa.
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aiheellisesti mm. Martin Trown ”teknologisen tulkinnan” liian suoraviivaisista yri-
tyksistä tulkita koulutuksen kasvua ja organisaatiorakennetta mukautumiseksi sel-
laisiin työvoiman koulutustarpeisiin, jotka syntyvät talouden teknisen kehityksen 
esittämistä kvalifi kaatiovaatimuksista. Vaikka Bowles ja Gintis (1976) ottivatkin 
vaikutteita Karl Marx -teoriaperinteestä, niin he eivät painottaneet kvalifi kaati-
on käsitettä analyysissaan, vaan selittivät massakoulutuksen syntyä ja ekspansiota 
ennen muuta kapitalististen tuotantosuhteiden edellyttämänä luokkasuhteiden 
reproduktiona. Vaikka heidän selitysmallinsa oli melko karkea ja jätti vain vähän 
tilaan koulutuksen autonomialle, he eivät kuitenkaan tulkinneet massakoulutuk-
sen yleistymistä aivan suoraviivaisesti transformaatioita läpikäyväksi kontrolli-
projektiksi, jonka parempiosaiset virittävät ongelmalliseksi koetuille köyhille tai 
tyytymättömille palkkatyöläisille. Reproduktiomekanismin hahmotuksessa talou-
den alue kuitenkin esiintyi heillä dynaamisena ja koulutuskäytännöt vähemmän 
dynaamisena, eikä näin ollen muutoksen kannalta keskeisenä, vaan pikemminkin 
kapitalistiseen talouteen organisatorisesti sopeutuvana ja toiminnallisesti sopeut-
tavana (ks. Bowles ja Gintis 1976, 202 ja 236–238). Heidän analyysinsa taustapro-
sessina olivat teollistumisen ja kapitalismin ulottuvuudet ja niiden tulkinnallinen 
yhdistäminen tuotantotavan ajatuksessa (ks. Giddens ibid.). 

Curtis (2000, 114) on oikeassa siinä, etteivät Bowles ja Gintis (1976) esittäneet 
mitään vakavaa analyysia työväestön omasta koulutustoiminnasta, eivätkä he ana-
lysoineet työväestön vaihtoehtoisia kouluteitä koulutuksen organisoitumiseen vai-
kuttavana tekijänä. Taloudellisten prosessien painotuksen vuoksi he olivatkin skep-
tisiä ”koulutuksellisten vaihtoehtojen” kautta tapahtuville muutoksille, mutta he 
mainitsivat kuitenkin, jopa Il lichin (1986) Deschooling Society -visioon asti meneviä 
esimerkkejä tällaisista pyrkimyksistä (ks. Bowles ja Gintis 1976, 245–263). Marxilta 
vaikutteita saaneiden reproduktiotarkastelujen suunnassa Bourdieun ja Passeronin 
(1977) analyysi antoi enemmän tilaa koulutuksen suhteelliselle autonomialle, mutta 
tämä oli enemmän seurausta analyysitavasta kuin heidän sisällöllisestä kohdennuk-
sestaan, sillä heidänkin huomionsa kohdentui pääasiassa vakiintuneiden koulutyyp-
pien käytäntöihin. Aikuiskoulutuksen käytäntöalueesta he esittivät vain sivumainin-
toja, jotka koskivat mm. 1900-luvun alun Universités populaires -organisaatioiden 
opetussuunnitelmaa Ranskassa (ks. Bourdieu ja Passeron 1977, 23–24). 

Kapitalismin analyyttisen dimension merkitystä modernille korostaen, mutta 
kontrolliteoreettisesti kohdentaen Lehtonen (1984, 9 ja 29) on esittänyt kiinnos-
tavasti, että val tiollisen perusopetuksen muotoutumisen käsittäminen edellyt-
tää   kvali fi kaa tion käsitteen  laajen tamista läheises sä yh teydessä sosiaa lipoli tiikan
käytäntöjen ongelmiin .12 Karl Marx -teoriaperinteen kielellä Lehtonen (1984)

12 Lehtonen (1984, 2–3) viittaa ”valtiollisen perusopetuksen” käsitteel lä valtion tai kun-
tien organisoimaan rahvaan lasten koulu tukseen. Hän ei halua käyttää ”kansanopetus” 
termiä, sillä sen hän katsoo viit taavan myös aikuissovelluksiin, jotka puo les taan ra jau-
tuvat hänen tarkastelunsa ulko puo lelle. Hän (ibid. 39) tosin puhuu edelliselle termil-
le rinnakkaisesti myös ”yleissivistävästä massakoulutuksesta”. Myös Heikkinen (1982, 
21) vierok suu ”kansan opetus” termiä, mutta hän puhuu kuiten kin ”perus opetuksesta” 
viita ten kris tino pin perus asioi den jär jes tel mäl liseen opet tami seen, joka kohdis tui koko 
väes töön. Ajoittain molemmat kuitenkin puhu vat ”kansan opetuksesta”. Antikaisen, 
Rinteen ja Kosken (2000, 41–132) esitys ei ole tässä suhteessa käsitehistoriallisessa mie-



49

erotti  tuotanto proses siin  liittyvistä ”työk valifi kaa tioista” kiertokulkuun eli tava-
ranvaihdon alueelle liit tyvät ”työ voiman uusin tamisen edellyttämät kvalifi kaati-
ot”. Viimeksi mainittu on sosiaali poli tiikan ja koulutuksen käytäntöjen yhteyden 
yhteiskunnallistumisen tarkasteluun olennainen käsitteellistys. Siinä ”työvoiman 
uusintamisen” käsitteen merkitys ei enää hahmotu Bowlesin ja Gintisin (1976) 
tavoin ainoastaan pääoman kasautumiselle alisteisena tekijänä, vaan se jakau-
tuu kiinnostavasti kahteen osaan eli päivittäiseen uusintamiseen (so. työvoiman 
reproduktio) ja sukupolvittainen uusintaminen (so. työvoiman regeneraatio) (ks. 
Lehtonen 1984, 28 ja 38).

Lopulta Lehto nen (1984, 36,38 ja 67–68) kuitenkin kulminoi kehittelynsä 
”palkka työläistymisen”  proses siin, joka johtaa siihen, että työvoiman regeneraatio   
muuntuu erityisesti työvoi man ostajan intres siksi. Tällöin on puhe paitsi suvun-
jatkamisen sääntelystä niin myös tarkoituksenmukaisista uskomusjärjestelmistä ja 
työmo raalin kal taisis ta kvali fi kaa tioista. Näiden uusinta mis ta koetetaan turvata 
kollek tiivi sin järjes telyin eli perinteisempien sosialisaatiokäytäntöjen rinnalle ja 
päälle organisoidun koulu tuksen avulla. 13 Viimeksi mainittu siirtymä voidaan liit-
tää eurooppalaisen sosiaalisen elämän useisiin murrosvaiheisiin. Lehtonen (1984, 
31) kuitenkin korostaa erityisesti elinkeinovapauden säätämisen ja holhouksesta 
vapaan palkkatyöläisen synnyn yhteyttä tietynlaisen yleissivistyksen tarpeen kas-
vuun. Autonomian ajan Suomessa kansakouluasetus (1866) annettiinkin melko 
samoihin aikoihin osittaisen elinkeinovapauden (1868) kanssa. Osittain saman-
suuntaiseen sosiaalis-poliittiseen perustaan viitaten, voitaisiin massakoulutusilmi-
ön syntyä ymmärtää myös Foucault’n (2000, 242–43 ja 269–96) tavoin. Tällöin 
vedottaisiin kvalifi kaatiotarpeiden sijaan mm. pedagogisen tiedonhalun tuella 
synnytettyyn tietynlaiseen mentaliteettiin. 

Foucault (ibid.) näki valtiollisesti kontrolloidun koulutuksen historiallisen 
organisoitumisen edellytyksenä vanhempien sekä lääkäreiden ja kasvattajien kal-
taisten instanssien ja niitä vastaavien tietomuotojen välisen historiallisen vaihto-
kaupan, missä lapsen ruumiin seksuaalisuus toimi vaihdon välineenä. Foucault 
esittää, että vanhemmat kohtasivat historiallisessa aikakaudessa kaksoisvaateen, 
missä heitä kehotettiin perheen piiriin kuuluvan lapsen seksuaalisen ruumiin va-
kavampaan huoltoon, mutta samalla myös luovuttamaan lapsen myöhempi kas-
vatus normalisoivia prosesseja ylläpitävälle instansseille. Tätä tilannetta ilmentävä 
ajatuksellinen perusta, jonka halu pedagogiseen tietoon tuotti, ajoittui samanaikai-
seksi lasten luontaisen masturbaation vastaisen kampanjan kanssa, jonka Foucault

lessä refl ektoitua vaan ”kansanopetus”, ”kansan kasvatus” ”kansanvalistus” ja ”kansan-
sivistys” esiintyvät epäproblemaattisina termeinä.
13 Lehtonen (1984, 67) tarkoittaa ”palkkatyöläistymisellä” yhteiskunnallista proses-
sia, jossa on kyse sekä työvoiman käytön yhteiskunnallisen muodon että työvoiman 
uusintamisperus tan muutokses ta kohti palkkatyösuhteen määräävyyttä. Myös Järvelän 
(1991, 131 ja 1993, 146) tarkasteluissa palkkatyöläistymi nen on keskeinen taustapro-
sessi. Kyseessä on esim. työvoiman myyntipakko, työvoiman käyttö toisen käskyvallan 
alaisuudessa ja työpalkka olennaisena tulomuotona ja uusintamisperustana (ks. Blom 
ja kumppanit 1984, 8).
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jäljitti Ranskassa ja Saksassa vuosien 1760–80 väliin. Näin 1800-luvun koulutuksen 
mittavan organisoitumisen taustalla nähdään tietty yleistynyt mentaliteetti, joka 
on yhteydessä 1700-luvun tiedonhalun tuotoksiin pedagogiikassa ja lääketieteessä 
sekä näitä vastaaviin kontrollin muotoihin (ks. Foucault 2000, 242–43 ja 269–96). 
Pedagogisen tiedonhalun ajatusta voidaan kuitenkin kehittää myös moderniin li-
sääntyvän refl eksiivisyyden teeman osana. Tällöin sitä voisi myös hahmottaa Gid-
densin (1990a, 55–63) mainitseman tarkkailun ja valvonnan ulottuvuudella.14 

Lehtosen (1984) kiinnostavin tulkintakeskustelu liittyi kvalifi kaation käsitteen 
Marx-teoriatradition painotuksen tuotettuun laajennukseen. Massakoulutuksen 
pidemmässä tarkastelussa hän (ibid. 50–55) löytää valtiollisen perusopetuksen 
sosiaalisia juuria eurooppalaisten työlaitosten ja köyhäinhoidon välisen yhteyden 
tarkasteluista. Tällöin Lehtonen (1984, 50 ja 1983, 116) viittaa jo 1500- ja 1600-
luvun Euroopan tuot tamaan ”prole tarisoi tu neeseen massaan”. Hänen mukaansa

14 Michel Foucault´n (1926–84) Collège de Francessa, ajattelujärjestelmien historian 
oppituolin opetuksen puitteissa vuodesta 1971 alkaen hänelle keskeinen modernien 
tieto-valta muodostumien synnyn tutkimusohjelma kytkeytyi kurinpidon ja tarkkailun 
teemoihin. Myöhemmin hän kohdentui modernien sosiaalivaltioiden hallitsemisratio-
naalisuuteen (ks. Helén 1999). Lempa (1989 ja 1993b) tuo esille saksalaisen fi lantropis-
min keskeisenä pedagogiikan siirtymävaiheen ilmiönä ennen uushumanismin sivis-
tysteoriaa vuosina 1768–1788. Tällöin pedagoginen teorianmuodostus ottaa etäisyyttä 
teologiaan ja näkee uudessa valossa sukulaisuutensa lääketieteeseen (ks. Lempa 1989, 
18–22 ja 1993, 243). Aatehistoriallisen lähestymisen sijaan minua on kiinnostanut se 
pidemmälle kohti nykyisyyttä etenevä refl eksion kehä, jota Luhmann ja Schorr (1988a) 
omalla tavallaan tarkastelivat. Heidän (ibid. 63–73) fi lantropismin tarkastelunsa ei näe 
keskeiseksi teemaa lääketieteen ja pedagogiikan suhteesta, vaan tähdentää lähinnä ir-
rottautumista teologisesta.  Niinpä he (ibid.) tähdentävät inhimillisen täydellistymisen 
kontingenssikaavan muodostumista, missä autuaan onnen ”Glückseeligkeit” refl ek-
siokäsitteen historiallinen merkitys oli suuri. Heidän tarkastelunsa on siis etukenossa 
kohti uushumanistista ”Bildung” teoriaa, jonka he näkevät legitimaatioteoriana niiden 
vaatimusten yhteydessä, joita modernin koulutusorganisaation eriytyminen yhteiskun-
nallisesti hyödyllisten suoritusodotusten edessä alkoi ilmentää. Lempan (1989 ja 1993) 
aatehistoriallisesti tarkka analyysi puolestaan on takakenossa viimeksi mainittuun näh-
den ja siinä mielessä hänen analyysiaan tuosta modernin siirtymästä kannattaakin lukea 
Luhmannin ja Schorrin (1988a) yhteiskuntateoreettisesti informoidun ja sosiologisen 
käsitteellistämisapparaatin rinnalla. Lempan (1989, 50–52) Johan Bernhard Basedow’n 
(1724–1790) ”Glückseeligkeit” käsitteen suomennos ”onnellisuus” kääntyisi siis Luh-
mannin ja Schorrin (ibid.) tulkinnallisessa vaikutuksessa muotoon ”onnen autuus”.  Se 
olisi vielä selvemmin kiinni varhaisemmassa teologisessa ajatusmuodossa eli Lempan 
(ibid. 51) mainitsemassa ”uskonnollis-transsendentaalisessa”, kuin myöhäisemmässä 
liberalismin merkitysvariaation jo selvemmin kohtaavassa onnellisuudessa. Lempan 
(1989, 70–74) mukaan fi lantropistien keskeisen korpuksen eli Campen (Wilhelm von 
Humboldtin kotiopettajanakin toiminut valistuspedagogi) vuosina 1785–1792 toimit-
taman teossarjan Allgemeine Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesen von ei-
ner Gesellschaft praktischer Erzieher pääasiana ei otsikostaan huolimatta ollut koulure-
formien perustelu, vaan yleisempi kasvatuksellinen tematiikka, jolle alisteisena opetus 
vielä tuolloin nähtiin.
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kyse on täl laisen massan uusinta misen vai heis ta, jotka alkuvaiheen väkivaltaisten 
laitostamisten jälkeen vähitellen johtivat siihen, että monissa kansal lisvalti ois sa 
muodostettiin erityisiä valtiol lisen perusopetuksen järjestelmiä. Aikuiskoulutuk-
sen refl eksiohistorian näkökulman kehittelyn vuoksi tähän käsitteen käytön paik-
kaan on tehtävä Marx-ekskurssiin liityen pieni käsitehistoriallinen poikkeama, 
joka on empiirishistorialliselta kannalta merkityksellinen (ks. Kantasalmi 2001b). 

Käsitehistoriallinen poikkeama proletariaattiin

Eurooppalaisessa modernissa proletaarin ja proletariaatin käsitteitä voidaan pitää 
aikuiskoulutuksen organisoitumisen sisältyneen toimijuuden olennaisina refl ek-
siokäsitteinä. Refl eksiohistorian kohdennus työväen valistuksellisiin käytäntöihin 
edellyttää siis käsitystä näistä käsitteistä. Englannissa oli 1800-luvun köyhäinhoito-
lakien ”Poor Laws” kontekstissa muodostunutkin työlaitosten ”workhouses” ovien 
edelle monenlaista kasvatuksellista toimeliaisuutta sekä parempiosaisten moraa-
linvartioiden toimesta että työväestön itsensä toimesta (ks. Thompson 1991). On 
tärkeää, että tällaisten toimien kohteena ollut massa käsitetään aina sosiaalisissa 
puitteissaan. Tämä pätee myös rahvaan käsitteeseen, sillä muutoin on vaarana se, 
ettei rahvas tule huomioiduksi historiallisena toimijana, vaan katoaa päälle lasket-
tujen kvalifi kaatiovaatimusten tahdottomaksi vastaanottajaksi. Rahvaan poliitti-
sen kulttuurin, odotusten, traditioiden ja ennakkoluulojen käsittäminen saattaa 
kuitenkin olla aivan olennaista prosessin ymmärtämiseksi (ks. Thompson 1993, 
185, 187 ja 260).15 Tarkastelemani prosessin avoimuuden problematiikan osana on 
vastaavasti tavoiteltava ymmärrystä toimijuuden refl eksiossa esiintyneen työvä-
ensivistys-käsitteen mobilisaatiokapasiteetista. Tuo kapasiteetti on käsitteen kon-
tekstuaalisesti ymmärretyssä sosiaalis-poliittisessa teorialatauksessa. Käsitehistori-
allinen näkökulma edellyttää käsitteen teoreettisen latauksen ytimen ajallistamista 
ja historialistavaa puitteisiinsa asettamista. Vuosien 1860–1939 välillä tämä lataus 
avautuu Karl Marx -teoriatraditiosta käsin.  

Teoriahistoriallisesti täsmentäen, on sanottava, että Lehtosen (1984, 50 ja 1983, 
116) tarjoama kuva ”proletarisoituneesta massasta” työ voiman irralli sena ja aje-
lehtivahtana massana, vastaa vuonna 1848 julkaistussa Kommu nistisen puolu een 
manifestissa tarjottua kuvaa harhaleivasta ryysy köyhälis töstä.   Vuoden 1852 kirjoi-

15 Thompsonin (1991) sosiaali- tai populaari historian klassikosta on löydetty sokei-
ta pisteitä mm. sen suhteen, että hänen synteettinen kertomuksensa Englantilaisen 
työväenluokan muotoutumisesta on liian ylväs tarina työväestön luokkatietoisuuden 
kehittymisestä, missä konstruoidun luokan poliittisen toimijuuden kestävämpi yllä-
pito ei tule esille ja monien alaryhmien kuten naisten oma toimintakulttuuri peittyy 
politisoituneiden työläismiesten alle (ks. Mah 2000). Kertova esitystapa historian re-
konstruktioissa tuottaa joskus liian rohkeasti syntetisoivia projektioita menneeseen. 
Historian väistämättömiä uudelleenkirjoituksia ajatellen on kuitenkin ilahduttavaa 
jos tutkimuksen prosessikäsitteiden ja vaikkapa sosiologisen luokkateorian käsitteiden 
kytkentä on selkeästi tehty. 
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tuksessaan Luis Bonaparten Bru maire kuun kahdeksa s toista Marx (1978, 203) tar-
josi varsin eloisan ja värikkään kuvan viimeksi mainitusta joukosta. Kirjoituksen 
kiinnostus kohdentui kuitenkin Ranskan vallankumouksen jäl keisten yhteiskun-
taluokkien ryhmittymiseen. Tällöin Marxille oli jo  selvää, etteivät palkkatyöläi-
set organisoituvana ja asemastaan tietoiseksi kehittyvänä proletari aattina kuulu 
tuohon ryysyköyhälistön ”mas saan”. Mikäli seurataan teoriatraditiossa esiintyvää 
evolutionistista ajatusta, jonka mukaan ilmiötä voidaan sen merkitysvariaation 
moninaisuudessa parhaiten tutkia sen kulloinkin kehittyneimmässä muodossa, 
niin tulee ymmärrettäväksi, miksi jo vuonna 1844 Engels, työväenluokan asemasta 
Englannissa kirjoittaessaan totesi seuraavaa:

 Das Proletariat kann nur in England in allen seinen Verhältnissen und nach 
allen Seiten hin studiert werden (MEW, Bd. 2, 237). 

Sana ”proletariaatti” ei ollut kuitenkaan Marxin tai Engelsin keksintö. Vuonna 
1762 ilmestyneessä teoksessaan Yhteiskuntasopimuksesta, Rousseau käytti tuota 
sanaa jo modernissa merkityksessä. Tästä se kulkeutui Karl Marxin käsitteistöön 
vasta vuoden 1843 jälkeen. Wilenius (1966, 38–9) kertoo nuoren Marxin Rous-
seau-muistiinpanoista, joista Marx-tutkimus käyttää nimeä Kreuznacher Excerpte 
1843. Marx ei ollut Saksassakaan ensimmäinen tämän käsitteen käyttäjä, mutta 
vuoden 1843 jälkeisissä ja politiikan teorian kannalta tärkeissä kirjoituksissa tämä 
käsite siis kuului jo Marxin analyyttisen kielen käyttöön. Tästä se siirtyy työväen 
valistuksellisen toiminnan refl eksion merkityksellisenä käsitteenä aikuiskoulutuk-
sen organisoitumisen prosessiin.16 

16  Marx ei käyttänyt saksankielisessä kirjallisessa keskustelussa ”Proletariat” sanaa en-
simmäisenä, vaan esim. Rheinische Zeitung -lehteen kirjoittamissaan artikkeleissa hän 
käytti vielä ilmauksia ”Volk”, ”die Armen” tai ”die armen Klasse” (KWM 1987, Band 6, 
s. 1075). Vuoden 1846 kirjoituksessaan Saksalaisessa ideologiassa Marx ja Engels nä-
kivät, Rooman varhaisen maaomaisuuden keskittymisen oloissa, orjien ja vapaiden 
välissä olleiden plebeijien ”plebs” jääneen lähinnä ”Lumpenproletariat”asemaan. Vasta 
myöhemmän keisariajan yksityisomaisuuden nopea keskittyminen aloitti siirtymän 
proletariaatiksi, joka kuitenkin vielä jäi vaille itsenäistä kehitystä (ks. MEW Band 3, s. 
23–24 ja vrt. Castrén 2000, 431–432). Marxin ja Engelsin (ibid.) teoreettinen huomio 
on silti kiinnostava, sillä saksankielen ”Volk” usein kiusallisesti sekoittaa ”plebs” ja ”po-
pulus” käsitteiden sitomat sosiaaliset suhteet. Marx -teoriaperinteessä myös ”Masse”, 
varioi merkityksellisesti. Yleisimmin ”massa” viittaa vain paljouteen kuten yhdyssanan 
”Volkmassen” käytössä, missä ”Volk” ilmentää laadullista puolta. Lenin kuitenkin hyö-
dynsi ”massa” termiä enemmän. Organisaattorin positiostaan käsin hän tarkasteli myös 
sitä, kuinka ”massa” jakautui erilaisiin luokkiin, kuten ”proletaarit”, ”puoliproletaarit” 
ja ”maanviljelijät”.  Marxin ”Arbeiter” käsite on poliittisen taloustieteen kritiikkiin si-
sältyvän kapitalismianalyysin käsite. Tätä kautta myös Marxin käyttämä ”Arbeitermas-
sen” täsmentyy.  Proletaariaatti voi myös viitata tietynlaiseen moraaliseen missioon. 
Myös yhdyssana ”Arbeiterklasse” oli enimmäkseen poliittisessa ja journalistisessa käy-
tössä. Työväenliikkeen sivistyskäytäntöjen refl eksiossa sosiaaliseen luokkaan viittaava 
”Klasse” teoreettisena käsitteenä hahmotetaan myös poliittisen tietoisuuden kannalta 
merkityksellä tavalla. Sosiologisen luokkateorian sisällä on edelleen tulkittu Marxin 
luokka-analyyseja. Massa oli kuitenkin yksinkertaistus, jota Marx ei ottanut varsinai-
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Poikkeama proletariaattiin päättyy

Aikuiskoulutuksen organisoitumisen kannalta kiinnostavasti Lehtonen (1984) 
osoittaa, että Karl Marx -teoriatradition sisällä voitaisiin edetä pelkästään työ-
prosesseihin sidotusta kvalifi kaatio käsitteen käytöstä (vrt. Sihvonen 1980, 39). 
Yleisemmin katsoen, Takalan (1983) ja Tuomiston (1986) tutkimusten kvalifkaa-
tion luokituskäsitteen operationaaliset laajennukset vaikuttavat kohdeprosessini 
puitteissa ongelmallisilta. Lehtosenkin (1984, 55) mainitsemien ”yleissivistävien 
kvalifi kaatioiden” alueella luokituskäsitteen analyyttista erottelukykyä voidaan 
epäillä. Toikan (1984, 11–15) kiteytys kvalifi kaation problematiikasta viittaakin 
niin moniulotteiseen ongelmaan, ettei koulutuksen organisoitumisen tutkimus 
voi sitä tyydyttävästi käsittää kvalifi kaatioluokituksia laajentamalla. Teoreettisena 
käsitteenä ”kvalifi kaatio” voi kuitenkin olla käyttökelpoinen katseen suuntaaja. 
Lehtosen (1984) ehdotukset ”työvoiman uusintamisen kvalifi kaatioiden” huomi-
oimiseksi johtaisivat nähdäkseni katsomaan tarkemmin myös vakiintuneiden kou-
lutyyppien ulkopuolisten käytäntöjen vaikutusta koulutuksen organisoitumiseen. 
Erilaisilla kansansivistysriennoilla ja sosiaalispoliittisilla toimilla on hyvinkin voi-
nut olla koulutusta organisoivia sivuvaikutuksia (ks. Lehtonen 1984, 30). Tällöin 
kvalifi kaatioproblematiikka huomioitaisiin lähinnä toimijoiden puitesidonnaisten 
pätevöitymiskokemusten ja odotusten refl eksiivisyyden analyysissa. Aikuiskoulu-
tuksen työvoima- ja sosiaalipoliittisten kytkentöjen suhteen voitaisiin koulutuk-
sen organisoitumisen ongelma-alueella kuitenkin edetä myös monin muin tavoin. 
Jolkkosta (1987, 87–94) seuraten voisi suhdetta lähestyä pitkäkestoisempien pro-
sessitarkastekujenkin osalta työvoiman varastointi -metaforan kautta. Historiaan 
suuntautuen voisi myös edetä vähäisen koulutuksen ja marginalisaation yhteyttä 
kuvaten, kuten Nieminen (2003) sekä Rinne ja Kivirauma (2003a). Silvennoisen 
(2002) kehittelemä ajatus marginalisaation hallinnastakin saattaisi myös toimia. 
Tällöin tulisi myös marginalisaation käsite historiallistaa sosiaalis-poliittisen 
käyttönsä osalta. Institutionaalisen refl eksiivisyyden perspektiivissä arvelen, että 
marginalisaation käsite on melko uusi lisäys sosiaalis-poliittisten riskien hallinnan 
käsitteistöön. 

Massakoulutusilmiö sosialisaatiomekanismina – Durkheimin kautta 
tarkastellen

Massakoulutuksen synty ja varhainen muotoutuminen on massakoulutuksen
sosiologian diskurssissa nähty ennen muuta lapsuuden elämänvaihetta koskevana 
ilmiönä. Näinhän Lehtonenkin (1984, 2–3) valtiollisen perusopetuksen käsitteen-
sä sitoi. Diskurssia yleisemmin ajatellen, tässä saattaa olla kyse Durkheimin klas-

seen analyyttiseen käyttöön (KWM 1987, Band 5, s. 851–854; KWM 1987, Band 3, s. 
375, KWM 1987, Band 1, s. 85–87). Poliittisissa analyyseissa massoista on myös erotettu 
”mob”, joka alun perin ilmaantui 1600-luvun jälkimmäisen puoliskon Englannissa ly-
henteenä latinan ilmauksesta ”mobile vulcus”, mikä siis viittasi liikkeessä olevaan plas-
tiseen joukkoon. Hannah Arendtille ”mob” oli porvarisluokan alamaailmaa (ks. Giner 
1976, 138–139).
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sisten painotusten periytymisestä massakoulutuksen sosiologian diskurssiin. Toi-
nen mahdollisuus on se, että tutkimus on keskittynyt koulutuksen historiallisesti 
vakiintuneimpien organisaatioiden puitteisiin sen vuoksi, että näistä on osallistu-
mista kuvaavaa aineistoa ollut runsaimmin saatavilla. Tutkimusdiskurssin sisäl-
lä massakoulutusilmiön syntyvaiheeseen kohdistettu suuri huomio on saattanut 
vahvistaa sitä, että empiirinen tutkimus on painottunut perustason koulutukseen, 
mihin osallistumista usein säätelee oppivelvollisuutta jollain tavoin määrittelevä 
normisto.17 Lisäksi massakoulutuksen sosiologian sidokset aikalaisprojekteihin, 
kuten erilaisiin koulureformeihin, ovat saattaneet ajoittain liiaksikin vangita kou-
luhallinnon virkailijoihin nähden ainoastaan suhteellisesti autonomisten kou-
lutuksen tutkijoiden huomion. Tällainen tutkimuksen refl eksiivinen sulkeuma 
saattaa siis myös selittää lapsuuden ensisijaisuutta massakoulutuksen sosiologian 
diskurssin ongelmana. 

Bolin (1989) tutkimus massakoulutuksen synnystä Ruotsiin vuosina 1650–1850 
jäsentyi kansalaisuuden muokkaamisen ja valtionmuodostuksen taustaprosesseja 
korostavien selitysten suunnassa. Tällöin hän liittää ilmiön ainoastaan lapsuuden 
ikä- tai elämänvaiheeseen.18 

 ...an extended, formal, abstract socialization process that was strictly separated 
from the home. Ex plaining this profound restructuring of child hood socializa-
tion is the purpose of this book (Boli 1989, 6).

Bolin (1989) käsitys ilmiöstä ei sulje sisäänsä sellaisia abstrakteja sosialisaatiopro-
sesseja, joita läpikäydään erilaisissa elämänvaiheissa. Tämä saattaa selittyä sillä, 
että hänen tutkijayhteisönsä laajat empiiriset aineistot ovat olleet tässä suhteessa 
rajoittuneita. Stanfordin yliopistossa työskennellyt tutkijaryhmä onkin tarkastel-
lut koulutusekspansiota vuosien 1870–1980 välillä juuri ns. ”primary enrollment” 
lukujen avulla (ks. Meyer et. al. 1992). Näin ollen kyse olisi laajojen tilastoaineis-
tojen saatavuudesta, joka maailmanlaajuisesti on varminta keskittymällä ensim-
mäisen asteen koulutuksen ”formal enrollment” lukuihin ja siirtämällä todellinen

17 Oppivelvollisuutta ja -oikeutta määritellään yleensä ihmisen biologisen iän ja kou-
luvuosien avulla. Tässä merkityksessä Meyer et al. (1992) toteavat että massakoulutus 
oli vuonna 1985 pakollista 80:ssä maassa. Tähän voitaisiin huomauttaa UNESCO:n 
vuoden 2015 perspektiivissä kampanjoiman Education for All -projektin hengessä, että 
maailmanlaajuisesti nähtynä muutaman kouluvuoden subjektiivisen oikeuden toteu-
tumisesta ollaan viellä kaukana (ks. Takala 2001,12–20). Vauraissa oloissa pakko kou-
lutukseen voi muodostua, myös valtion normisäätelyn toimivalta-aluetta laajentaen 
(työllistävä koulutus) tai valtion normisäätelyn ulkopuolella markkinoiden välittämän 
vapaaehtoisen pakottavuuden yleistymisen seurauksena.
18 Bolin (1989, 1–8 ja 26–27) ”mass schooling” termin viittaussuhteet ovat moninaiset, 
mutta usein lapsuuteen liitettyjä: 1) sosiaalinen liike, 2) lastenkasvatuksen hallitseva 
metodi 3) sosiaalisen organisaation erityinen elementti, 4) eräänlainen sosiaalinen im-
peratiivi 5) massakoulutuksella on myös organisatorinen rakenne, 6) ”modern means 
of socialization” ja 8) universal method of childhood socialization.
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läpivirtauksen pohdinta syrjään (ibid. 132–33). Tällaisen tutkimusteknisen ratkai-
sun ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tarkoittaa, että massakoulutus ilmiönä olisi 
rajattava lapsuutta koskevaksi, kuten heidän keskeinen teesinsä osoittaa.

 As an institution, Western mass education involves the following features: 1) 
It focuses on the socialization of individuals for membership in society, 2) It 
aspires to extend membership to all individuals within the society, 3) It articu-
lates a secular vision of progress, in which action and achievement take place in 
this world, not in some transcendental cosmos, 4) It sets forth an increasingly 
standardized curriculum, 5) and it putatively links mastery of the curriculum 
with personal development and the latter with the progress of the nation-state 
(Meyer et al. 1992, 131). 

Yllä oleva teesillä he luonnehtivat erästä keskeistä kansallisvaltiomallin elementtiä, 
nimeltä ”mass schooling”. Tässä kuitenkin kansalaisuuden teema näyttäisi lapsuu-
den elämänvaihetta keskeisemmältä. Boli (1989, 11–14) kyllä arvostelee Durk-
heimin funktionalistista selitystapaa, mutta näyttäisi omaksuvan hänen substan-
tiivisen näkemyksensä lapsuuden kasvatus ja sosialisaatioprosessien keskeisyydestä 
modernin kansalaisen tuottamisessa.

  Kasvatus on aikuissukupolvien vaikutusvallan harjoittamista niihin, jotka ei-
vät vielä ole valmiita yhteiskuntaelämään. Sen tarkoituksena on synnyttää ja 
kehittää lapsessa tietyt fyysiset, tiedolliset ja moraaliset tilat, joita edellyttää 
sekä yhteiskunta kokonaisuutena että se erityinen sosiaalinen ympäristö, jo-
hon hän on joutunut (Durk heim 1956, 71 suom. Antikainen 1998, 15).19

Durkheimin esittämä ikä- tai elämänvaiherajoitteinen ”educatión” käsitteen mää-
ritelmä on suhteutettava hänen ajatteluunsa ja sen kontekstiin. Kangas (2001) 
on tarkastellut Durkheimin panosta yhteiskunnan yhtenäisyyden tematisaati-
oon, missä moraali on keskeistä. On totta, että Durkheim näki ”refl eksiivisyyden”, 
”tiedon”, ”intelligenssin”, ”valtiollisen valistustoiminnan” (koulutus ja kasvatus) 
ja ”valistustoiminnan” tärkeänä modernin edellyttämälle moraalille (ks. Kangas 
2001, 263–265). Tähän on kuitenkin heti lisättävä, ettei hän tehnyt aikuisuudes-
ta moraalikasvatuksen tai koulutuksen teemaa. Kantin (1990) valistuskäsitykselle

19 Luotan tässä Education et sociologie (1922) teoksen vuonna [1956] USA:ssa jul-
kaistuun englanninnokseen, jota Antikainenkin käyttää. Tämän jälkeen ilmestyivät 
L’Education morale (1925) [1973]ja L’Evolu tion pédagogique en France (1938)[1977a]. 
Mainitut teokset perustuvat Durkheimin 1900-luvun alussa Sorbonnessa pitämien 
luentojen käsikirjoituksiin, jotka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. Luentoja on 
pidetty Durkheimin vakavimpana kontribuutiona kasvatus- ja koulutussosiologiaan 
(Richardson 1986, x). Giddens (1978, 71) toteaa, että Durkheimin ”educatión” käsit-
teen käyttö viittasi myös koululaitoksen prosesseja laajemmalle ja tuli ajoittain lähelle 
englanninkielen ”socialization” käsitteen nykymerkityksiä. Luennoissa käsiteltiin siis 
ongelmakenttiä, joihin nykyisin tartutaan sosialisaation, kasvatuksen ja koulutuksen 
käsitteillä.
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tärkeästä täysivaltaisen kansalaisen ”Mündigkeit” teemasta olisi periaatteessa voitu 
edetä myös täysi-ikäisten pariin, mutta tehtäväsidonnaisen kuuliaisuuden kyseen-
laistava kansalainen ei olisi sopinut yhteen sen työnjaollisiin lokeroihin kuuluvan 
kurinalaisuuden kanssa, jota Durkheim painotti (ks. Adorno 1970 ja Kangas 2001, 
152 ja 249). 

Saksalaisen akateemisen kentän aikanansa hyljeksimä Michels20 (1921, 487 ja 
495) mainitseekin, että Ranskassa oli jo vuonna 1867 huomattava määrä organi-
saatioita, joita kutsuttiin nimellä écoles d’adultes. Durkheim kuului myös Rans-
kassa 1900-luvun alun Universités Populaires liikehdintää edistämään pyrkineen 
Athéna-lehden avustajiin, joten hän ei ole voinut olla tietämätön Ranskaan muo-
dostuneista educatión populaire käytäntöjen aikuissovellusten perinteistä. Näiden 
teemojen syrjäyttäminen kasvatus- ja koulutussosiologian luennoissa ja koulu-
ikäisten moraalikasvatuksen painottaminen on siis täytynyt olla tietoinen valin-
ta. Niinpä myös aikansa koulutuspoliittisessa debatissa Durkheim puolusti ennen 
muuta valtio-organisaation koordinoimaa sekulaaria koulukasvatusta. Tämän 
painotus ilmenee jo hänen vuonna 1893 ilmestyneessä teoksestaan Sosiaalisesta 
työnjaosta.  

Edellä mainittu Michels edustikin massoittumisen seurauksien analyysissa 
linjaa, joka näki antikapitalististen asenteiden perustan olevan siinä, että työläi-
siä käsiteltiin massana (ks. Giner 1976, 219). Kansansivistyskysymykset tulivatkin 
saksankielisessä Euroopassa yhteiskuntatieteellisen tematisaation osaksi sotien 
välisenä aikana läheisessä yhteydessä massayhteiskuntavisioihin (ks. Kantasalmi 
2001a ja 2001b). Tuossa kansansivistyksen (Volksbildung) refl eksiokontekstis-
sa Michels oli yhteistyössä Leopold von Wiesen kanssa, jota Ringer (1969, 239) 
puolestaan pitää kantavana voimana vuoden 1918 jälkeisessä ”people’s university 
movement” liikkeessä. Ringerin (ibid.) ontuva käännös viittaa Volkshochschule or-
ganisaatioiden tyyppiin, jonka ympärillä todellakin oli Bewegung, mutta sen suhde 
yliopistolaitokseen on oma ongelmansa, jota Ringer (1969) ei erityisesti käsitte-
le. Myöhemmin Ringerin (1979) keskiasteen ja korkeakoulutuksen järjestelmien 
historialliset vertailut tilastollisten tyyppiluokkien     ”in clusive”, ”progres sive” ja 
”segmented or track ed”, mukaan perustuivatkin ”age grade enrollment” lukujen 
ekspansiotarkasteluun. 

Durkheimin ajattelussa taustalla saattoi olla myös epäproblemaattiseksi jäänyt-
tä aikakaudelle ominaista massayhteiskuntavisiointia. Nimittäin sosiaalisen elä-
män tiheyttä nostavat määrälliset prosessit olivat hänen sosiologialleen tärkeitä. 
Tähän saattoi lisäksi liittyä Rousseun sivilisaatio-käsitysten painotuksia (ks. Giner 
1976, 108 ja 114–115). Durkheimin (1990) sivilisaatiota koskeva käsityksen lähtö-
kohtana oli aikakauden yleinen tulkinta, missä työnjaon eteneminen nähtiin sivi-
lisaation lähteeksi. Tästä hän kuitenkin poikkesi Rousseaun tavoin, kun hän katsoi, 

20 Ringer (1969, 141) huomauttaa, että ennen vuotta 1918 ei Saksassa ollut professo-
rikunnassa yhtään sosialidemokraattisen puolueen jäsentä. Vuonna 1908 Max Weber 
(1976, 15–17) kävikin oppilastaan sosialisti tohtori Michelsiä puolustavan journalisti-
sen kamppailun saksalaisten yliopiston ”sogenannte Lehrfreiheit” kysymyksestä. 
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ettei sivilisaatiota oltu riittävän sitovalla tavalla osoitettu moraaliseksi. Moraalisen
ilmiön ”fait moral” hän näki Kantin fi losofi alle ominaisen velvollisuusetiikan va-
lossa, mutta hän pyrki kuitenkin eroon Kantille ominaisesta individualismista ja 
rationalismista (ks. Durkheim 1992, 59 ja 65–69; Giddens 1978, 65; Turner 1992 ja 
Vanamo 1997, 94–95). Moraali oli hänelle välttämättömintä jokapäiväistä leipää, 
joka sosiaalista elämää pakottavan luonteensa vuoksi oli jostain synnyttävä, jot-
ta sosiaalisten suhteiden yhtenäisyys yhteiskuntana olisi mahdollinen (Durkheim 
1990, 59). 

Kun moraali ei voinut Durkheimin katsantokannan mukaan olla sosiaalisten 
intressien funktio, niin sen perustan oli oltava syvemmällä. Niinpä hän pyrkikin 
osoittamaan, että työnjako on itse asiassa moraalinen ilmiö, sillä sen funktio-
na syntyy kahden tai useamman henkilön keskinäistä solidaarisuuden tunnetta 
(Durkheim 1990,63). Solidaarisuuden sosiaalisten ilmenemismuotojen sosiologi-
sen erittelyn jälkeen Sosiaalisesta työnajosta -teoksessa kuitenkin päädytään siihen, 
että työnjako voi synnyttää poikkeuksellisissa tai epänormaaleissa oloissa myös 
patologisia seurauksia ja tähän solidaarisuuden rakoilun mahdollisuuteen voidaan 
vastata sosialisaation, kasvatuksen ja koulutuksen kautta. Tämän lisäksi on huo-
mioitava se aikalaisdiagnostinen aspekti, että Durkheim katsoi aikansa ranskalai-
sen yhteiskunnan olevan moraalisessa kriisissä (ks. Turner 1992 ja Vanamo 1997). 
Niinpä kun hänet vuonna 1902 nimitettiin Sorbonnen yliopiston kasvatustieteen 
professoriksi, mikä virka muutettiin neljä vuotta myöhemmin kasvatustieteen 
ja sosiologian professuuriksi, niin hänen luentonsa liikkuivat luontevasti myös
hänelle keskeiseen moraalin ongelmaan. Myös 1890-luvun Bordeaux’n luennot 
professionaalisesta etiikasta ja kansalaismoraalista tulivat toistetuiksi vuosina 
1904–1912 (ks. Turner 1992).

Traditionaalisemman hengentieteellis-pedagogisen ajatusmuodon tavoin hän 
näki moraalisen luonteenlaadun kehittämisen kannalta otollisimman ikävaiheen 
sijoittuvan ihmisen kehityksessä avautuvaan ”lapsuuden toiseen vaiheeseen”. Kyse 
on lapsuudenkodin pienen piirin ja modernin kansalaisen laajemman sosiaalisen 
elämänpiirin väliin sijoittuvista kouluvuosista. Mikäli viimeksi mainitun vaiheen 
jälkeen moraalisen luonteenlaadun perusteet puuttuivat ei niitä myöhemminkään 
muodostuisi (Durkheim 1973, 17–18). Mahdollisesti juuri moraalikäsityksensä 
kehityspsykologisen ulottuvuuden vuoksi ei aikuisuudesta muodostunut hänelle 
kasvatuksen teemaa, mutta kuten jo totesin, ei hän antanut paljoa arvoa myöskään 
aikuiskoulutuksen kysymyksille. Aikuisten osalta Durkheim (1990, 212) näyttää 
luottaneen enemmän korporatiivisten käytänteiden ja tapojen kurivaikutukseen, 
kuin ammateissa toimivien valistukseen (vrt. Kangas 2001, 265 alaviite 1; ks. Lehto-
nen 1990, 166). Tulkitsen siis Durkheimin (1992) 1890-luvun Bordeaux’n luentoja 
niin, että korporaatioiden puitteissa tapahtuva ohjaus oli hänelle osa moraalisen 
kansalaisen totaalista sosialisaatiota. Nykyaikaisten ammattijärjestöjen aikuiskou-
lutustoimintaa voitaisiin siis Durkheimilaisen yhteiskuntateorian perinnesidosten 
puitteissa tematisoida osaksi tällaista totaalista sosialisaatiota. Teoriapoliittisen 
affi rmaation ja kritiikin jännitteessä kamppaillessani en ole kuitenkaan histori-
allisessa prosessitutkimuksessani päätynyt keskustelemaan tällaisen tulkintalinjan 
sisällä. 
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Durkheimin (1990, 59–60) mukaan sivilisaation havaittavissa olevista ele-
menteistä ainoastaan tiede saattoi tietyissä olosuhteissa saada moraalisen luon-
teen. Tieteen moraalinen luonne ilmeni kuitenkin ennen muuta sellaisissa käy-
tännöissä, joiden hän katsoi olevan vain harvojen lähestyttävissä. Mikä taas oli 
mahdollista kaikkien omaksua, ei ansainnut tieteen nimeä. Tämän katsomuksen-
sa vuoksi hän ei voinut pitää tiedettä kaikille pakollisena. Hänen sosiologisoidun 
velvollisuuseettisen katsantokantansa mukaisesti tiede ei siis lopultakaan ollut 
moraalinen ilmiö. Tästä positiosta voi käsittää, ettei vaikkapa tieteen populari-
sointi ollut Durkheimin mukaan kovin hyödyllistä. Parsonslaisia professiokes-
kusteluja ajatellen, tärkeää on myös se, että Durkheim (1992, 11) katsoi tieteen jo 
menettäneen arvostustaan ja siirtyvän ”business profession” palvelukseen. Durk-
heim siis suhtautui varsin kuivakiskoisesti aikalaistensa toivomaan työntekijöi-
den yleissivistyksen lisäykseen.

 Jos joku ottaa tavakseen avata laajoja näköpiirejä, laatia yleiskatsauksia tai 
hienoja yleistyksiä, hän ei sen koomin suostu kärsivällisesti noudattamaan eri-
tyistehtävän ahtaita rajoja (Durkheim 1990, 339).

Työnjaon epänormaaleissa oloissa eli ”anomisen työnjaon patologisessa muo-
dossa”, ihminen saattoi kuitenkin joutua koneen osaksi ja monotonista toistoa 
edellyttäviin tehtäviin. Tähän liittyviä yksilön tajunnalle tuhoisia vaikutuksia ei 
Durkheimin mukaan ollut kuitenkaan oikein pyrkiä tasoittelemaan erityisten 
yleissivistysprojektien kautta. Hän katsoi, että koneen osaksi jäsentynyt työkäy-
täntö ja yleissivistyksen kohottaminen olivat toisilleen niin vastakkaisen elämän 
ilmauksia, ettei niitä voinut saattaa sopusointuun tai samalle ihmiselle mahdol-
liseksi elää (ibid.). Tästä huolimatta hän oli vakuuttunut siitä, että modernin yh-
teiskunnan toimivuus edellytti sekä yksilöllisen että sosiaalisen tietoisuuden piirin 
laajentamista ja kirkastamista (Durkheim 1990, 60). Tämän hän näki kuitenkin 
tapahtuvan työnjaon määrittämissä korporatiivisissa puitteissa sekä lasten mo-
raaliseen kasvatukseen omistautuneen opettajakunnan avustuksella valtiollisesti 
koordinoidun koululaitoksen kautta. Tässä mielessä opettajuus on Durkheimil-
le myös moraalikasvatuksellisen instanssi, jota kannattaa tutkia (ks. esim. Simola 
1995). Durkheim katsoikin, että sellainen yhteiskunta, jossa koulukasvastus on 
tullut keskeiseksi tekijäksi, ei voi enää luopua kasvatuksesta ja koulutuksesta orga-
nisoituna käytäntönä, sillä se olisi yhtä mahdotonta kuin jos yhteiskunta luopuisi 
sen moraalisesta systeemistä (Durkheim 1977a, 300). Moderni yhteiskunta näyt-
täytyi hänelle siis koulunkävijöiden yhteiskuntana.  

 Durkheimin näkemykset siis saattavat kuljettaa diskurssiin kohdennuk-
sia, jotka painottavat kasvatusta lapsuuden teemaana ja voimakasta kytkentää 
kouluun. Otan etäisyyttä näihin molempiin aikakausisidonnaisiin painotuksiin. 
Kuljetan kriittisesti eteenpäin ainoastaan Durkheimin idean ydintä, missä hä-
nen ”educatión” käsitteensä laajempi sosialisaation konnotaatio on olennainen. 
Niinpä Bolin (1989, 6) ”mass schooling” ilmiön hahmotuksessakin keskeistä on 
kodin piiristä selvästi erottuva laajennettu ja abstrakti sosialisaatioprosessi. Sosi-
alisaation käsitteen sitomiselle yksinomaan lapsuuden vaiheeseen ei kuitenkaan 
ole mitään erityistä perustetta (ks. Antikainen 1998, 15). Myös koulutuksen ja so-
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sialisaation käsitteiden suhde on nykyajassa tematisoitava Durkheimia selkeäm-
min. 21 Järve lä (1991, 44) on edennyt hedelmälliseen suuntaan, kun hän puhuu 
kou lutuksesta eräänlaisena yhteiskun nallistu neiden sosi a lisaatioprosessien läpi-
käyntialueena tai toimin ta kenttänä, jolla on tiet tyä it senäistä institutio naa lista py-
syvyyttä. Massakoulutuksen sisällökkäällä käsitteellä on kuitenkin viitattu ennen 
muuta kouluorganisaatiossa jäsentyneisiin prosesseihin. Järvelän (ibid.) muotoi-
lua rakenteistumisen dispositiossa tulkiten, kansalaisuuden tuottamiseen liittyvi-
en sosialisaatioprosessien läpikäyntialueiden jäsentyminen koulutukseksi voidaan 
ajatella tapahtuvaksi myös koulun organisaatiorajojen ulkopuolella. Tällöinhän 
massakoulutuksen käsite viittaisi yleisesti vain yhteiskunnallistuneiden sosialisaa-
tioprosessien läpikäyntialueisiin, jotka tuottavat tiettyä koulutuksen käsitteeseen 
historiallisesti liitettyjä yhteiskuntaa koossa pitäviä abstrakteja tuotoksia, kuten 
kansalaisuuden käsityksiä. Näin ymmärrettynä koulutuksen organisoitumisen 
tutkimuksen suosima massakoulutuksen käsitteenkin ala voisi periaatteessa venyä 
yhteydessä koulutuskäytäntöjen organisaation horisontaalin ja vertikaalin jär-
jestyksen historiallisiin muutoksiin. Tällainen ajatusmuoto edellyttää kuitenkin 
koulutuksen käsitteen analyysitasospesifi n merkityksen täsmentämistä suhteessa 
yleisempään sosialisaation tai kasvatukseen.

Modernin kansalaisen tuottamisen instanssit ovatkin olleet sekä lapsuuden 
vaihetta että oppivelvollisuuskoulua moninaisemmat. Stanfordin tutkimusryh-
män jäsenistä Ramirez (1987, 319) on esimerkiksi puhunut maailmanlaajuisessa 
mielessä prosessista, missä naiset uudelleen konstituoidaan kansallisvaltioidensa 
yksilöllisinä kansalaisina, mutta hänkään ei keskustele massakoulutuksen aikuis-
sovelluksista. Suomessa on aikuiskoulutus nähty suorastaan erityisenä naisten 
koulutuksen alueena (ks. Naumanen 1994). Boli kollegoineen on kuitenkin rajan-
nut massakoulutusilmiön kapeasti ymmärretyn koululaitoksen puitteissa.

 ...edu cation having been reduced largely to for mal schoo ling, despite the lip 
service given to such notions as ’all life is educati on’ (Boli ja Rami rez 1986, 
67). 

Näin helposti ei kuitenkaan kannata ohittaa analyyttista eroa ”schooling” ja ”edu-
cation” käsitteiden välillä. Ilman erottelua olisi englanninkielessäkin mahdotonta

21 Durkheimin metateoreettisia perinnerasitteita kantavat Luhmann ja Schorr (1988a) 
eivät kasvatuksen funktiojärjestelmästä ”Erziehungssystem” puhuessaan eriyttäneet 
systemaattisesti merkityksellisellä tavalla terminologiaansa muutoin kuin suhtees-
sa sosialisaation käsitteeseen. Sana ”Erziehung” kuljettaa heidän käytössään hieman 
epäselvästi sekä kasvatusta että koulutusta.  Satunnaisesti he puhuvat koulutuksesta 
”Beschulung” ja ”unbeschulten” merkityksissä. Ammatillisen valmennuksen yhtey-
dessä he puhuvat käsitteellä ”Ausbildung”.  Heidän analyysinsa kuitenkin fokusoitui 
eriytymisprosessiin koulumuotoisen kasvatuksen organisoitumisessa. ”Aber die Schu-
le ist als Sondereinrichtung eines Funktionssystems kein repräsentativer Querschnitt 
des gesellschaftlichen Lebens; sie sozialisiert nur schulisch, nicht gesellschaftlich” (ibid. 
25). Päällekkäisyysalueiden tunnistamisen metateoreettisen pulman osalta en tarkaste-
le Luhmannin mahdollisia kehittyneempiä ratkaisuyrityksiä. 
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seurata sellaista historiallista prosessia, missä sosiaaliseen elämään sisältyvät tradi-
tion määrittämät moninaiset käytännöt ”education” (kasvatuksen ja sosialisaation 
yleisemmissä merkityksissä) yhä selvemmin sidotaan koulutuskäytäntöjen kautta 
erityiseen institutionaaliseen muotoon (ks. Maynes 1985, 84 ja Hamilton 1989, 
vii).22 Massakoulutusilmiön ilmaantuminen tai sen yleistyminen täytyisi käsittää 
siis sellaiseen moderniin organisoitumiskamppailuun liittyen, missä yhteiskun-
nallisten suhteiden näkökulmasta viritetty koulutus haki kasvavaa institutionaa-
lista merkitystä. Tällöin myös tiettyjen instituoituneiden käytäntöjen ilmentämät 
organisaatiot ja laitostyypit yleistyivät ja monipuolistuivat. Viimekädessä kyse on 
koulutuskäytäntöjen välittämästä sosiaalisesta järjestyksestä ja sen yhä uudelleen 
tuottamisesta, mutta myös järjestystä muuttavien käytäntöjen yleistymisestä ja 
laajentumisesta. Prosessiin liittyi yhteisöllisesti määrittyneiden populaarikulttuu-
rien ja traditionaalisten kasvatus- ja sosialisaatiomuotojen alistamista, mutta myös 
tällaisten repressiivisten prosessien vastustamista.

 Efforts to repress unlicensed schooling, to introduce new text books or to force 
full-time school attendance, as well as efforts to impose new standards of teach-
er training and qualifi cation often generated irate complaints and noncoope-
ration on the part of local communities (Maynes 1985, 34). 

Tuntuu historiallisesti perustellulta ajatella, että ns. massakoulutusilmiön läpi-
murto oli ilmaus kulttuuristen kontekstien erilaisuutta yhdenmukaistavan pro-
sessin voimistumisesta. Tuolloin nimittäin perinteistä oppineistoa tuottaneiden 
koulutuksen laitostyyppien rinnalle vakiintui rahvaan koulutusta ja siitä vastaavia 
organisaatioita. Rahvaan koulutuksen yleistyminen ja organisatorinen vakiin-
tuminen tekivät jossain vaiheessa tämän eron vähemmän jyrkäksi, mutta tällöin 
massakoulutuksen sosiologit yleensä ajattelevat, että tämä tapahtui juuri massa-
koulutusilmiön läpimurron kautta.23 Koulutuksen organisoituminen ei kuiten-

22 Maynesin (1985) ja Hamiltonin (1989) tapa käyttää ”instituution” käsitettä  näyt-
täisi palauttavan ”schooling” käsitteen vain tiettyyn koulutyyppiin tai organisaation 
viittaavaksi.  Koulutuksen käsite ei kuitenkaan toimi analyyttisesti ainoastaan epäprob-
lemaattisen selvärajaisiksi ymmärrettyjen ja historiallisesti vakiintuneimpien koulu-
tyyppien käytäntöjä tarkasteltaessa.  Käsitteen avulla voidaan vähintäänkin teoreettise-
na mahdollisuutena ajatella myös vakiintuneeseen koululaitokseen liittyviä rajapintoja 
tai vakiintuneemmille koulutyypeille rinnakkaisiksi organisoituneita vaihtoehtoisia 
kouluteitä, joita vakiintuneempien organisaatioiden instituoidut käytännöt jollain ta-
valla sitovat. Koulutuksen tuottamat institutionaaliset määreet (sidokset tai mahdolli-
suudet) voivat koskea myös kouluja käymättömiä (ks. Kantasalmi 20001 a ja 2001b). 
Luvussa 3 voidaan syventää instituution käsitteen analyyttisen käytön metateoreettisia 
edellytyksiä. Erityisesti organisaation ja instituution käsitteen suhde em. rajapinnan 
problematiikan yhteydessä vaatii huomiota, mikäli halutaan Hamiltonin (1989) tavoin 
edistää teoriaa modernista koulutuksesta. 
23 Puhun rahvaan koulutuksesta, kun tarkoitan 1800-luvulla ja 1900-luvun alku-
puolella perinteisen oppisivistyksen organisaatioon nähden eriytettyä ja/tai sille rin-
nakkaista koulu tusta oli siinä osallisena lapsia tai aikuisia. Thompson (1996, 22) ke-
hottaakin tarkkuuteen sen suhteen, kuinka ”rahvas” ja ”herrasväki” ovat käsitteinä
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kaan kokonaan syrjäyttää sellaisia yleisempiä prosesseja, joihin sosialisaation ja 
kasvatuksen käsitteillä on ihmisten sosiaalisen elämän analyyseissa perinteisesti 
viitattu. Näiden käsitteiden analyyttinen merkitys vain järjestyy uudestaan, kun 
huomio kohdennetaan erityisesti koulutukseen. 

Stanfordin tutkijaryhmän yhteiskunnan käsite konkretisoitui kansallisvaltiois-
sa, mutta Wallersteinia (1974) seuraten he ajattelivat kansallisvaltiomallin poliit-
tisen organisaation muotona ja osana maailmanjärjestelmää. He eivät kuitenkaan 
panneet painoa sille, että maailman järjestelmän käsitteessä korostui kapitalismin 
ulottuvuus (ks. Giddens 1990a, 68–69). Giddensiä (1990a, 55–63) seuraten kan-
sallisvaltio olisi kuitenkin vain yksi olennainen ulottuvuus, jonka suhteen kou-
lutuksen organisoitumista voidaan tarkastella. Wallerstein (1974) myös näyttäisi 
johtaneen ”world economy” ajatuksensa enemmän loogisesti kuin empiirisesti. 
Kalberg (1994, 4) katsookin hänen myös selittävän eräitä erityisiä historiallisia 
kehityskulkuja maailmanjärjestelmämallinsa rakenteellisten muuttujien avulla. 
Tällaisesta lähtökohdasta stanfordilaiset katsoivat kuitenkin, että kansallisvaltio 
transnationaalisena kulttuurisena mallina sisältää ”massojen koulutuksen” kes-
keisenä mekanismina, jolla yksilön ja kansallisvaltion symboliset yhteydet taataan 
(Meyer et al. 1992).24 

Bolin (1989, 52 ja 57) mukaan tuo analyysille keskeinen ”western cultural fra-
mework” oli rakentunut jo 1800-luvun alkuun mennessä. Tämä kehitys puoles-
taan tuotti yleiste tyn uskomuk sen massakoulu tuksen tarpeel lisuu desta keskeisenä 
sosialisaatioelementtinä, jonka avulla uusi individualistinen ja edistyssuuntautu-
nut aktiivinen kansalainen sosiaalisesti konstruoidaan.

syntyneet, sillä ne ovat mitä ilmeisimmin normatiivisesti ladattuja. Ruotsinkielinen 
op pisivistyneistömme puhui Ruotsin vallan aikaisen perinnön saattamana rah vaasta 
pitkään ”allmoge”  sanan avulla. Käsite oli kuitenkin Ruotsissa ollut myös laajemmassa 
kuin pelkästään verovelvollisen maalaisväestöön viittaavassa käytössä, josta kuitenkin 
tuli sen hallitseva merkitys. Sääty-yhteiskunnan poliittisen vakiinnuttamisen jälkeen 
rahvasta ajateltiin myös yhteydessä ”folk” sanaan (ks. Saastamoinen 2003, 23 ja 50). 
Modernin kansalaisen ajatukseen ”rahvas” kytkeytyi Suomen Suuriruhtinaskunnassa 
”kansa” sanan kautta, jolle meillä rakentui kansankunnan muodostuksen prosessissa 
germaanisiin ilmausten ”das Volk” (sosiaalis-poliittinen dimensio) ja ”ein Volk” (kan-
sallis-poliittinen dimensio) kaksoismerkitys. Leander (1978, 14) antaa ymmärtää, ettei 
”folket” sanan viiteryhmän katsottu vielä 1800-luvun alkupuolen Ruotsissa kyenneen 
yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn (ks. Kantasalmi ja Hake 1997 sekä Kantasalmi 
2001a ja 2001b).
24 Meyerin ja kumppaneiden organisaatioiden tutkimuksen ns. institutionaalisen 
analyysin koulukunta korostaa kansallisvaltioiden rajat ylittävän transnationaalisesti 
muodostuneen kulttuurisen dimension merkitystä massakoulutukselle. Niinpä myös 
Bolin(1989, 51) argumentin teoreettinen ydin sisältää käsityksen pitkäkes toisesta in-
stitutionaalisesta muutoksesta. Heidän kielenkäytössään ”institutionaalinen” viit taa 
määritelmiin ja sääntöihin, joista muodostuu yhteiskunnan aksiomaattinen viiteke-
hys tai yhteiskunnan ontologinen malli, joihin organisa toriset ja rakenteelliset tekijät 
perustu vat.
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 Our theoretical insistence on the causal importance of the world cultural frame, 
a set of general institutionalized rules and categories, in shaping worldwide and 
societal entities and dynamics differentiates our undertaking from the mostly 
actor centric realist interpretations that characterize much macrosociological 
thinking (Ramirez 1987, 316).

Tämän ”world culture” ulottuvuus on laajoissa kvantitatiivissa analyyseissa kä-
sitteellistetty riippumattomaksi muuttujaksi (Ramirez 1987, 322). Trans- tai sup-
ranationaalisen ulottuvuuden määrätietoinen huomioiminen osana massakou-
lutuksen yleistymistä vaikuttaakin tärkeältä ehdotukselta, mutta stanfordilaisten 
esittämä tapa ei ole tässä suinkaan ainoa mahdollisuus. Ei ole myöskään erityistä 
syytä sitoutua yksinomaan kansallisvaltion ja kansalaisuuden institutionaalisen 
ulottuvuuden keskeisyyden oletukseen. Kun modernia lähestytään monidimen-
sionaalisesti niin, koulutuksen institutionaalisia kytkentöjä voidaan ajatella Gid-
densin (1990a, 55–63) mainitsemien ulottuvuuksien kautta uudestaan.25 Pyrin 
oppivelvollisuuskoulutyyppiin rajatun massakoulutusilmiön vertikaalisen yleisty-
misen (yliopistokoulutus) ja sen horisontaalisen laajentumisen (aikuiskoulutus) 
mahdollisuuden selventämiseen. Tämä edellyttää, että empiirishistoriallista tutki-
musta ei lähtökohtaisesti sidota monokausaalisiin oletuksiin.

Massakoulutuksesta massakorkeakoulutukseenko?

Massan metaforinen käyttö koulutusilmiön määreenä ei vaikutta sosiologises-
ti vakuuttavalta. Normatiivisten aikalaiskäsitysten heijastajana se on kuitenkin

25 Koulutushistoriallisessa katsannossa kansallisvaltioiden muodostumisen ja kansa-
laisten koulutuksellisen muokkaamisen yhteyttä on tarkasteltu mm. Antonio Gramscin 
(1891–1937) ”hegemonia” käsitteen avulla (ks Green 1990; 1997 ja 2000 ks. myös Kan-
tasalmi ja Hake 1997 ja Kantasalmi 2001a ja 2001b). Painottamani analyysin tulkinta-
käsitteistön moniulotteisuuden ajatus voidaan täsmentää seuraten Giddensin (1990a, 
55–63) yhteenvetoa modernia koskevasta epookki  kes kustelusta. Hän kiteyttää neljä 
toisiinsa liittyvää institutionaalista dimensiota   : 1) ”Surveillance” eli tarkkailu joka tar-
koittaa sekä informaation kontrollia että sosiaalisen elämän monitorointia ja ohjai lua, 
2) ”Military power” eli sotilasvalta, joka tarkoittaa väkivallan muoto jen kontro llointia 
sodankäynnin teollistumisen kontekstissa, 3) ”Industrialism”, joka tarkoittaa sekä 
luonnon muokkaamis ta että artefaktien ympäristön luomista ja 4) ”Capitalism”, joka 
tarkoittaa pääoman kasaamista kilpailtujen työ- ja tavaramarkkinoiden kontekstissa. 
Nämä ulottuvuudet voi ajatella nivoutuneiksi koulutuskäytäntöjen organisoitumiseen 
ja systeemisyyden ylläpitoon.  Ulottuvuuksia voidaan myös analysoida organisaatio-
muodoissa tai niitä ylläpitävissä ja muuttavissa käytännöissä, joten ei kannata tehdä 
monokausaalisia oletuksia empiirishistoriallisten prosessien tulkintaa sitovassa mie-
lessä. Ulottuvuudet ovat keskeisiltä osin samat kuin Giddensin (1985, 311) esittämät. 
Giddens (1990a, 1) näkee ”modernin” käsitteen viittaavan niihin sosiaali sen elämän 
muotoihin tai organisaatioon, jotka muodostuivat Euroopassa 1600-luvulta alkaen. 
Globaalissa perspektiivissä hän (ibid. 174) pitää erityisesti kansallis valtiota ja syste-
maattista kapitalistista tuotantoa alkupe rältään eurooppalaisina klustereina. Tässä hän 
on Wallersteinin (1974) linjoilla.
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valaiseva. Ginerin (1976) mukaan 1800-luvulla laadulliseksi muuntuneen metafo-
ran käytössä voidaan nähdä kaksi suuntaa, joista toinen keskustelee massasta luok-
kaeroja häivyttävän suuren tasoittumisen merkityksessä ja eräänlaisena keskiluok-
kaistumisena. Toinen keskustelusuunta on puolestaan edennyt proletarisoitumista 
ja massojen kriittistä ja emansipatorista potentiaalia korostavaan tulkintaan. En-
sin mainittu suunta koulutuskeskustelussa näyttäisi mutkattomammin siirtyvän 
puhtaasti numeerisesta argumentista laadulliseen metaforaan, mistä esimerkiksi 
kelpaa Martin Trown tunnetuksi tekemä massakorkeakoulutuksen käsite. Histo-
riallinen kohteeni edellyttää kuitenkin hieman pidemmälle vietyä näkökulman 
tarkennusta.

Modernissa koulunkävijöiden yhteiskunnassa koulutuskäytännöt organisoitu-
vat lopulta monimutkaisiksi komplekseiksi, jotka ainakin osittain ovat valtiollises-
ti koordinoituja. Tällaisiin koulutuksen organisaatiokomplekseihin Archer (1979, 
54 ja 1986a, 3) viittaa käsitteellä ”state educational system”:

 Hence a state educational system is considered to be a na tionwide and diffe-
rentiated collection of institu tions devoted to formal education, whose overall 
cont rol and supervision is at least partly governmental, and whose component 
parts and proces ses are related to one another.

Archerin (1979) keskeinen sisällökäs käsite on sidottu makrotasoon, mutta ei aivan 
yksiselitteisesti kansallisvaltion puitteisiin. Käsite kuljettaa myös systeemiteoreetti-
sia oletuksia, joihin otan luvussa 3 teoriatasotietoisesti etäisyyttä. Osana koulutuk-
sen teoriaa Archer (ibid.) tarkoittaa lähinnä, että koulutuskäytäntöjen adekvaatti 
institutionaalinen analyysi on mahdollista vain tällaisen käsitteen tarkoittaman 
kompleksin vertikaalin järjestyksen kokonaisuuden osina. Vastaavasti käytäntö-
jen horisontaalia organisoitumista määrittää myös sen laajemman kokonaisuu-
den sisäinen systeemisyys. Ytimenä tässä on siis vertikaalinen järjestys. Hauta mäki 
(1996, 38) on puhunut koulutuk sen ketju peri aat teesta, joka toimii aina koulutuk-
sen seuraa van vaiheen asetta mien osaamis tasovaati musten eh doilla. Edellä olen 
kuitenkin jo aloittanut tarkastelun, joka pyrkii osoittamaan, että o saa miseen liit-
tyvien vaatimusten ohella hierarkiassa ylempi koulu tuksen organisaatiotaso mää-
rittää sitä edel tävää tasoa myös muilla tavoin, mutta tämän havaitseminen edel-
lyttää   koulutuksen muodon ja sisällön erottamista toisistaan.   Koulutuksen teoriaa 
ajatellen, koulutuksen organisaatiokompleksien synty ja niiden jatkuva muutos 
ovat tärkeä tutkimusteema (ks. Archer 1989, Hamilton 1989 ja Briand ja Chapou-
lie 1993, 78).

Organisoitumiskamppailuissa kiinnostavaa on koulutuksen horisontaalin ja 
vertikaalin organisoitumisen ilmentämän institutionaalisen järjestyneisyyden teo-
reettinen täsmentäminen. Massakoulutuksen sosiologiasta avautuu näihin proses-
seihin kiinnostavia tulkinnan mahdollisuuksia, mutta sisällöllisessä mielessä ne 
näyttävä olevan vahvasti sidoksissa modernin koulutuksen ekspansion tendens-
siin. Eräänlaisen ekspansioteoreettisen pelkistyksen puitteissa saatetaankin ajatel-
la, että ns. massakoulutusilmiö vakiintui ensin yhteydessä oppivelvollisuuskou-
luun, mutta on sittemmin yleistynyt luonnehtimaan myös keski- ja korkea-asteen 
koulutusta. Tällöin yliopistojen aikuiskoulutuksen käytäntöalue, joka hahmottuu 



64

koulutuksen organisaatiokompleksin vertikaalisen järjestyksen huipun ja horison-
taalin järjestyksen äärimmäisen levittämisen leikkauspisteeseen olisi tässä mielessä 
kiinnostava. Tällaisen näkökulman kehittelyn lähtökohdaksi voidaan ottaa myös 
teoria koulutusekspansiosta, siinä hyvin yleisessä muodossa, missä Halsey (1963) 
sen esitti. Kyse on eräänlaisesta ”teollistumisen myötä” tapahtuvan ”koulutusjär-
jestelmän” kehityskuvauksesta, joka kiteyttää koulutuksen ”määrällisen kasvun ke-
hityksen yleislinjan” kolmivaiheiseen malliin (vrt. Engeström 1970, 62–64). 

Halsey (1963) piti industrialismia erityisenä kulttuurina, jota luonnehtii toi-
minnan perustan hakeminen tieteen sovelluksista. Hän katsoi myös, että tämän 
kulttuurin siirtyminen tuotantotoimintaan johtaa monimutkaiseen työnjaol-
liseen kokonaisuuteen, missä koulutus ”schooling” valtaa yhä suuremman osan 
ihmisen elämänsyklistä yhä suuremmalle osalle väestöä. Kulttuurin luonnehtimat 
modernit koulutusjärjestelmät ”modern systems of education” pyrkivät muuttu-
maan kehitellyksi koneistoksi, joka valikoi, valmentaa ja testaa rekryyttejä erilai-
siin ammatillisiin positioihin. Kaiken tämän koulutukselliset vaikutukset ovat aina 
uudessa sukupolvessa ”generation” ilmeisimpiä.26 Tällaiseen Durkheimin visioista 
muistuttavaan moderniin tendenssiin viitaten Halsey (1963) hahmotteli kolmivai-
hemallinsa. Sen ensimmäisessä vaiheessa kansallisvaltioiksi käsitetyt yhteiskunnat 
”societies” kehittävät universaalin ensiasteen koulutuksen ”universal primary edu-
cation”. Toisessa vaiheessa ensiasteen päälle rakentuneesta toisen asteen koulutuk-
sesta tulee tuon yhteiskunnan jäsenten normaalikokemus ja kolmannessa vaihees-
sa pitkälle teollistuneet maat alkavat kehittää universaalia korkeakoulutusta. 

Halsey (1963) täsmensi komivaiheteoriaansa koulutuksen määrällisen kasvun 
neljän seuraamuksen kautta: Ensiksi; Kussakin vaiheessa laitokset, jotka ovat ol-
leet ennen koulutusuran päätepisteitä ”terminal” muuttuvat seuraavaan koulu-
tusasteen ruokintalaitoksiksi ”feeder”27. Toiseksi; Samalla kun pääteasemafunktio 
siirtyy ylöspäin koulutuksen organisaatiohierarkiassa, niin myös erilaisten koulu-
tuslaitosten vaihtelun balanssitaso siirtyy ylöspäin eli kun valtaosa väestä on käy-
nyt vaikkapa kansa- tai peruskoulun, niin odotus keskiasteen koulutuksen yleisty-
misestä normalisoituu. Kolmanneksi; Koulutuksen määrällisen kasvun edetessä, 
myös valikoinnin pisteet siirtyvät organisaatioiden hierarkiassa ylöspäin ja muut-
tuvat vähemmän yksiselitteisiksi. Neljänneksi; kolmannen vaiheen yhteiskunnissa 
on valtaisa kukinta erilaista aikuiskoulutusta ”adult education”.28 

26 Halsey (1963) puhuu ”sukupolvista” myös kokemusten tiivistymisen merkityksessä, 
mutta osana ekspansioteoriaa se tulee hänellä ja monilla muilla hänen jälkeensä opera-
tiiviseksi ennen muuta tilastokäsitteenä kohortti.
27 Martin Trow’n (1977) alun perin 1961 julkaisema artikkeli operoi tällä  ”from mass 
terminal to mass preparatory” ajatuksella USA:n ”high school” organisaatiotyypin 
koulutuksen tarkastelussa.
28 Vertaileva tutkimus on huomauttanut, ettei ainakaan Länsi-Euroopassa voida yk-
sinomaan keskiasteen koulutuksen ekspansion nopeudella selittää 1960-luvulla ta-
pahtunutta korkea-asteen koulutuksen voimakasta ekspansiota (ks. Holmes 1985, 16). 
Aholan (1995, 100) mukaan Suomen korkeakoululaitoksen kasvu on kuitenkin ollut 
pitkälti mukautumista alempien koulutusasteiden kasvun liikkeelle sysäämiin oppilas-
virtoihin eli tällaiseen Halseyn (1963) ekspansioteorian mukaiseen dynamiikkaan.
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Halsey (1963) ei kuitenkaan hahmotellut mitään relevantin kouluikäluokan 
sisäänoton osuutta perustaksi vaiheesta toiseen siirtymiselle. Tällaisen ajatusmuo-
don teorian yhteyteen saattoi tuoda Talcott Parsonsin ja Robert K. Mertonin oppi-
las Martin Trow, jonka korkeakoulutuksen kasvuun liittynyttä kirjoittelua on tul-
kittu sen teknis-funktionalistista viritystä liikaakin korostaen. Niinpä Trow (1974, 
63 ja 1979, 188) sijoitti tunnetussa vaihemallissaan ”eliit ti korkea koulutuksesta” 
”mas sakor keakou lutuk seen” siirtymisen kynnyksen  relevanttiin kouluikä luokkaan 
suhteutettuna 15 prosentin osallistumisasteen ”age grade enrollment” kohdalle 
ja ”massa kor keakoulutuk ses ta” ”univer saa liin korkeakoulutukseen” siirtymisen  
kynnyksen 50 prosen tin koh dal le (vrt. Scott 1995, 2). Tämä ”élite-mass paradigm 
shift” on sittemmin muodostunut eräänlaiseksi modernin korkeakoulutuksen or-
ganisaatiokompleksin muutoksen keskeiseksi tulkintahorisontiksi, ainakin kor-
keakoulutuksen tutkimukseksi eriytyneellä alueella (ks. Ahola 1995, Scott 1995, 1 
ja Välimaa et. al 2001, 204).

Vaikka varhaisempi Trow (1972) keskusteli myös Britannian avoimesta yli-
opistosta, Kerrin (1964) ”multiversity” ideasta sekä aikuisopiskelijoista erilaisissa 
”extended higher education” käytännöissä, niin tällainen horisontaalin organi-
soitumisen suunta ei varsinaisesti kuitenkaan täsmenny hänen myöhemmissä 
”elite-mass-universal” transformaatioiden kehittelyissään. Ekspansioteoreet-
tisessa keskustelussa on toki mainintoja ekstensiivisistä pyrkimyksistä, mutta 
näiden käytäntöjen systemaattisempi käsittely jää uupumaan (ks. Halsey 1963; 
1992; 1995 ja 1997, Halsey ja Trow 1971 ja Trow 1972). Ekspansioteoreettisen 
keskustelun ulkopuolelta voidaan kyllä löytää esimerkkejä toisten kouluteiden 
pohdinnasta (ks. esim. Belser 1960 ja Paulston 1980). Systemaattisempi eks-
pansiivisten ja ekstensiivisten prosessien suhteen tematisaatio jää näissä toisten 
kouluteiden tarkasteluissa kuitenkin tavanomaisesti kehittelemättä. Tässä mie-
lessä myös aikuiskoulutuksen erityinen historiatutkimus on jäänyt integroimatta 
koulutuksen teoriaan. Pisimmälle tällaisessa integroivassa suunnassa onkin edet-
ty koulutusjärjestelmien vertailevassa historiallisessa makrososiologiassa. Niinpä 
Archer (1982b ja 1989) on myös kritisoinut pääasiassa ekspansion ajatukseen 
kiinnittynyttä massakoulutuksen sosiologiaa liian yksinkertaistavista universaa-
leista taustaoletuksista.

 Archerin (1979) vertailevan historiallisen sosiologian puitteissa kehittelemää 
koulutusjärjestelmien kehityksen typologiaa on myös pidetty arvossa (ks. Green 
1990, 73). Tällöin ei ole kuitenkaan kiinnitetty huomiota hänen keskeisen ”state 
educational system” käsitteensä metateoreettisiin oletuksiin ja niiden seuraamuk-
siin koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa. Tutkimukseni luvussa 3 esitän 
hänen lähestymistapaansa kriittisiä huomioita. Hänen tapansa käsittää koulutuk-
sen organisoitumisen kulttuurista dynamiikkaa osoittautuu heikoksi juuri kaipaa-
massani horisontaalisen organisoitumisen täsmentämiselle. Archer (1979) hah-
mottaakin ekstensiivisiä prosesseja lähinnä ”koulutusjärjestelmän” ulkopuolisesta 
intressien niveltymisen ja ideologisen vaikuttamisen suunnista, mutta ei oikein 
tavoita tässä hakemaani rajapinnan problematiikkaa. Tämä ei olekaan yksinker-
taisen asia tutkimukseni varsinaisten historiallisen kuvausten tasolla.

Historiallisesti suuntautuneen vertailevan tutkimuksen parissa on kuitenkin 
usein todettu, että keski- ja korkea-asteen koulutuksen ekspansioon Euroopassa il-
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maantui traditionaalisia muotoja haastavia varteenotettavia uusia organisaatioita 
sekä opetussuunnitelmavaihtoehtoja karkeasti ottaen vasta vuosien 1860–1930 vä-
lisenä aikana, ja erityisesti vaiheessa, josta Ringer (1979) käytti ilmausta ”high in-
dustrial phase” (ks. myös Jarausch 1983).29 Lowe (1987) viittaa osapuilleen samaan 
ajanjaksoon, mutta tuo esille myös ”university extension” toiminnan osuutta eng-
lantilaisessa prosessissa. Anderson (1991, 232) puolestaan loiventaa murrosta le-
vittämällä katsetta Englannista Brittein saarten merkitykselliseen kokonaisuuteen, 
missä ainakin Skotlannissa yliopistot modernisoituivat suhteessa professioihin ja 
keskiluokan palveluun paljon ennen vuotta 1860. Ekspansioon liittyvää ekstensii-
visyyttä on kuitenkin täsmennetty vain alustavasti. Maynes (1985) ei hyödynnä 
näkökulmien eroa kovin systemaattisesti, vaikka hän käyttää termejä ”expansion 
of schooling” ja ”extended schooling”. Briand ja Chapoulie (1993) puolestaan liit-
tävät ”extended schooling” käsitteen ekspansioon, joka ylittää oppivelvollisuuden 
edellyttämän koulutuksen määrän. 

Aikaisempi tutkimus tarjoaa siis haasteeksi koulutuksen ekspansion laadulli-
sen ulottuvuuden näkökulman kehittämistä. Koulutuksen refl eksiivisyyden tee-
man yhteydessä etenen kuitenkin näkökulmaan, joka kohdentaa tutkimuskatseen 
ekspansiivisten ja ekstensiivisten prosessien yhteyteen. Tutkimusteorian tasoisen 
teoreettisen täsmennyksen lisäksi ratkon myös näin avautuvia metateoreettisia 
haasteita. Ehdotukseni on koottu lukuun 3. Ennen sisällökkään tutkimusnäkökul-
man ratkaisevaa kehitelmää on kuitenkin tehtävä vielä yksi, yliopistokoulutuksen 
avautumisen kannalta olennainen, eksurssi koulutuksen organisoitumisen tulkin-
talinjojen klassisin juurin. Sen päätteeksi teen sosiologisen täsmennyksen myös 
koulutuksen muotoa koskevaan problematiikkaan.

Massakorkeakoulutus professioiden ja keskiluokkaisuuden 
jännitteessä: Weberin ja Marxin kautta tarkastellen

Jarausch (1983, 10) käyttää järisyttävää ilmausta ”seismic shift”, kun hän puhuu 
1860-luvun ja 1930-luvun välissä Euroopassa tapahtuneesta muutoksesta, missä 
pienten ja suhteellisen homogeenisten yliopistojen joukko muuntui suurikokoi-
siksi ja eriytyneiksi keskiluokan korkeakoulutuksen organisaatiokomplekseiksi. 
Kyseessä oli säätyjärjestyksen murtuminen ja keskisäädyn organisoituminen kor-
kea-asteen koulutuksen tarjoaman muodon puitteissa. Harold Perkinin (1969) 
kehittelemä yliopisto-opettajiin viittaava termi ”Key Profession” kuvaa monessa-
kin mielessä hyvin järistyksen keskipisteessä ollutta ryhmää. Prosessin keskeisenä

29 Tämän havainnon lähempi tarkastelu ekspansion näkökulmasta on kuitenkin pul-
mallista, sillä kuten Ringer (1979, 30) toteaa ”Unfortunately, there is no single statis-
tical index of horisontal segmentation in nineteenth-century education”. Koulutuksen 
sosiaalisesti horisontaali segmentaatio viittaa siis koulutushierarkioiden ja luokkahie-
rarkioiden erottautumiseen. Ts. puodinpitäjien ja yrittäjien kaltaisten keskiluokkaisten 
ryhmien suhde koulutukseen oli toisenlainen kuin juristien ja alemman virkamieskun-
nan. 
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tulkintakäsitteenä on usein esiintynyt ”professio”.30 Tässä aikakaudessa muotou-
tuivat myös sosiologian klassisen kauden tulkintalinjat. Oliko kyse perinteisen 
oppisäädyn sosiaalisen aseman heikentymisestä eli eräänlaisesta palkkatyöläisty-
misestä, vai nousevaa keskisäätyä ja keskiluokkia standardoivasta professionalisoi-
tumisesta? 

Perinteisten professioiden synty on nähty yhteydessä jakoon, joka tapahtui yli-
opistokorporaation ja keskiaikaisten ammattikiltojen välillä (ks. Sarfatti Larson 
1977, 3). Myös Durkheim (1977a ja 1992) tarkasteli kiltojen hajoamista ja profes-
sioiden muodostumista monimutkaistuvan yhteiskunnan keskeisiksi refl eksioins-
tansseiksi. Kuten edellä todettiin, hänen hahmotuksessaan professioilla oli myös 
kansalaismoraalin tuottamisessa keskeinen rooli. Tässä suunnassa professioiden 
sosiologian moderni klassikko, Talcott Parsons paikansi professiot kokonaisuu-
teen, missä yliopistojen nähtiin liittyvän kulttuu rin tasolla ”kognitiiviseen osa-
systeemiin” ja yhteiskunnan tasolla ”luottamusjärjestelmään” (ks. Parsons ja Platt 
1973). Tällaista rakennefunktionalistista tarkastelua edelleen kehitellen, Münch 
(1984, 127) on argumentoinut, että yliopis tolaitoksen tapa kytkeyty ä moderniin 
yhteiskun taan voidaan tulkita  pyrkimykseksi hallita yhteis kunnan profes sionaalista 
struk tuuria luotettavien kulttuuristen täsmennysten tuottamisen kautta .31

Yhteiskuntateoreettisesti Parsons ajatteli professioita myös olennaisina rati-
onaalisen arvosysteemin kantajina ja välittäjinä. Toisin sanoen, professiot olivat 
avainasemassa yhteiskunnan modernisaatiossa. Tällaiseen modernisaation teoria-
poliittiseen näkemykseen yhdistyessään, rakennefunktionalistinen tapa hahmot-
taa professioita johti Parsonsin seuraajineen ammattiryhmien typologisoivaan 
tutkimusotteeseen. Tällöin haetaan siis kriteereitä ja tunnuspiirteitä professioil-
le. Käsitteen tällainen analyyttinen käyttö on kuitenkin metodologisessa mielessä 
staattista, kuten Rinne ja Jauhiainen (1988, 7–8) toteavat. Lisäksi tällainen profes-
sion käsitteen luokituskäyttö on myös metodisesti pulmallista, kuten tutkimus-

30 Termi ”professio” kuuluu sosiologiseen sanavarastoon, eikä sitä voida korvata ”am-
matti” sanalla. Sosiologisena luokituskäsitteenä sillä on erotettu tiettyjä ammatteja 
erotuksena toisista ammateista ”occupation”. Ajattelun kategoriana termi  kuljettaa 
mukanaan sen etymologiastakin tuttuja  julkisen lupauksen ja kutsumuksen merki-
tyksiä. Niinpä ”to profess” on jonkin julki lausumista, tunnus tautumista ja esimerkiksi 
luos tarilupauk sen tekemistä. Kut sumuksen alkuperäinen kristillismystinen merkitys 
ilmenee kenties suoremmin saksankielen ammattia tarkoittavassa sanassa ”Beruf”, jota 
myös Weber käytti merkityksessä ammatti ja kutsumus (ks. Weber 1987). Saksalainen 
keskustelukin on käyttänyt tuontitavarana ”professio” termiä, mutta 1800-luvun kon-
tekstissa keskusteltaessa termi on pulmallinen, sillä sen pitäisi kattaa sekä ”freie Beru-
fe”  eli ainoastaan itsensä työllistäneet professionaalit sekä ”akademische Berufe”, joka 
taas on koulutuksen organisaatiotyypin suhteen eksklusiivinen eikä kuljeta mukanaan 
”professioon” usein liitettyä keskeistä ajatusta autonomiasta ja itse kontrolloidusta sul-
keutumisesta (Kocka 1990).
31 Erityisenä innovaationa USA:n korkeakoulutuksen organisoitumisessa voidaan 
nähdä ns. ”professional school” tyyppiset organisaatiot (ks. Parsons ja Platt 1973, 5 sekä 
Bledstein 1976, 33, 297–299, 302).Tällaisten faktojen vuoksi rajauduin historiallisissa 
tutkimuksissani eurooppalaisen moderniin.
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suuntauksen tarve puhe ”semiprofessionaalisista” ryhmistä antaa ymmärtää (ks. 
Brante 1987 ja 1988). Bourdieun (1995, 284) mukaan profession kategoria onkin 
liian todellinen ollakseen totta, sillä käsite sisällyttää itseensä sekä ajattelukatego-
rian että sosiaalisen luokituksen. Niinpä hän esittääkin, että ”kentän” käsitteellä  
korvattaisiin ”profession” käsite.

Historiallisten kenttien analyysissa voi kuitenkin osoittautua tarpeelliseksi 
keskustella professionalismiksi tulkittavista toimijoiden strategisista suuntauk-
sista (ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b). Historiallisen prosessin tutkimuksessa en 
kohdennu professioiden syntyyn tai ammatillisten ryhmien organisoitumiseen 
yleensä (vrt. Konttinen 1991, Rinne ja Jauhiainen 1988). Tällöin myöskään pro-
fessioammattien luokittelutyön näkökulma ei ole varsinaisesti tarpeen. Olennai-
sempaa on se voidaanko korkeakoulutuksen organisoitumisen prosessin kannalta 
relevantin toimijuuden tulkita jäsentyneen jonkin työnjaollisen tehtäväalan puit-
teissa ammattiryhmän aseman kohottamisen strategisen toimintamallin suuntaa-
mana. Tällainen olisi ilmaus professionalismin kulttuurisesta koodista. Tällöin 
käsitteen analyyttinen käyttö kuitenkin täsmentyy ideologiateorian suunnassa.32 
Näin etäännytään myös Freidsonin (1994) Parsons-vaikutteisesta tavasta liittää 
”professionalismin” ideologisen ulottuvuuden tarkasteluun työkäytäntöjen or-
ganisoimisen teknis-normatiivista sisältöä. Freidsonista (ibid. 7) poiketen, näen 
”professionalismin” ajatuksen ensisijaisen teoreettisen mielekkyyden sosiaalisten 
luokituskamppailujen yhteydessä tuotettujen symbolisten järjestysten erittelyssä. 
Tällaisessa käyttöyhteydessä professionalismin tulkintakäsite voi olla, koulutuksen 
rajapintojen organisoitumisen refl eksiivistä problematiikkaa ajatellen, monessa 
mielessä kiinnostava.

Myös Durkheim (1992, 87–109) näki refl eksion merkityksen monimutkais-
tuvien yhteiskunnallisten suhteiden yhteydessä. Hän tunnisti refl eksion mah-
dollisuuden erityisesti yksilötietoisuuden massan ja valtion normiauktoriteettia 
edustavan hallituksen kirkkaamman kollektiivisen tietoisuuden väliin sijoittuvissa 
toiseen asteen ryhmittymissä. Professionaaliset ryhmät hän näki näistä pysyvimpi-
nä ja vaikutukseltaan laajakantoisimpina. Tällaista käsitystä Parsons täsmensi We-
berin byrokratiakäsityksen kritiikissään. USA:ssa vallinneelle professionalismin 
kulttuurille ominaisella tavalla hän tähdensi virkamiesten toimintatavan eroavan 
professionaalista toimintatavasta siinä, että vain jälkimmäiselle ryhmälle oli omi-
naista tieteelliseen kompetenssiin pohjautuva kollegiaalisuus (ks. Konttinen 1988, 
99). Durkheim–Parsons-linjan tarkasteluissa ei kuitenkaan näyttäisi tulevan esille 
sellainen professionalismin refl eksiivisesti määrittyvien rajojen problematiikka, 
johon Samuel Weber (1982) mahdollisuutena viittasi. Bledsteinin analyysin poh-
jalta kriittisesti hän katsoi professionalismin USA:ssa kehittyneen yhdessä korkea-
koulutuksen kanssa. Tällöin yliopistolaitos muokkautui professionalismin instru-
mentiksi, kun osastoihin jakautunut korkeakoulutus ruokki käsitystä oikeasta 
akateemisuudesta jyrkkiin disipliinirajoihin pidättyvänä käytäntönä. Kehitykseen

32 Ideologian käsitteen käyttöä täsmennän luvussa 3. Käsite on keskeinen myös mo-
dernin refl eksiivisyyttä korostavan näkemykseni vuoksi (ks. Lash 1994, 110).
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liittyen hän saattoi kuitenkin ajatella professionalismia myös eräänlaisena asian-
tuntijoiden refl eksion instanssina, joka saattaisi johtaa kysymään omia rajojaan.33 

Durkheim–Parsons-linjan profession käsitteessä on tarkastelemani historialli-
sen prosessin yhteydessä pulmia, joista pyrin eteenpäin Weberin ja Marxin kautta. 
Näin korostan myös toimijuuden näkökulmaa ja kohdennan professional(ismiin) 
strategisena ajatusmuotona, joka voidaan ottaa tarkasteluun kenttäerityisten 
kamppailujen analyyseissa. Bledstein (1976, x) viittaakin kiinnostavasti profes-
sionalismin käsitteellä juuri keskiluokkien kulttuuriseen konstruktioon ”a set of 
learned values and habitual responses”, joka toimi eräänlaisena standardisoivana 
instrumenttina, jonka avulla ammatillinen ryhmä ja sen jäsenet saattoivat arvioida 
ja muokata itseään. Bledtsein (ibid.) keskustelee ”professionalismin kulttuurista” 
USA:ssa, missä se kehittyi jo 1840-luvulta alkaen merkittäväksi keskiluokan toimi-
joiden ammatillisten urien suuntaajaksi. USA:ssa unelmat ammattien arvostus-
tason noususta ”upgrading” johtivat kuitenkin toisenlaisiin ratkaisuihin tittelin 
ja statuksen suhdetta välittävän koulutuksen organisoimisessa kuin kiltojen, yli-
opistokorporaatioiden ja säätyjen perinteiden sitomassa Euroopassa (ks. Bledstein 
1976, 1–8). Näin nähtynä professioiden teoriaperusta liukuu luokkateorian yhte-
yteen. Luokkien muodostumisen sijaan pyrin kuitenkin käsittämään vain koulu-
tuksen organisoitumista ja siinä vähemmälle huomiolle jääneen yliopistoaikuis-
koulutuksen kentän dynamiikkaa, missä jonkinlaisen professionalismin strategian 
suuntaamat ja Sarfatti-Larsonin (1977) tarkoittamat projektit ”collective mobility 
project” ovat hyvinkin saattaneet olla merkittäviä taustaprosesseja myös Suomes-
sa vuosien 1860–1939 välisessä murroksen ajanjaksossa (ks. Kantasalmi 2001a ja 
2001b).

Oikeastaan koko yliopistolaitoksen synty voidaan nähdä professionalismin va-
lossa siten, että kirkon valta-aseman suojissa yliopistolle tarjoutui erottautumisen 
mahdollisuus eräiden keskiaikaisten ammattikiltojen kontrolloimista käytännöis-
tä. Sarfatti-Larson (1977, 3) viittaa jakoon, joka syntyi eliittiä varten olevien spe-
sialistien ja rahvaan spesialistien ”practitioners for more popular clienteles” välille. 
Tämä konstitutiivinen jako ei kuitenkaan tarkoittanut mitään äkkinäistä murrosta 
keskiaikaisilla markkinoilla, joilla vallinneet perinnäistavat ja uskomukset eivät 
antaneet uudelle yliopisto-oppineistolle mitään oikotietä tiedon sovellusten mo-
nopolisointiin. Hän katsookin, ettei ennen 1800-lukua voida varsinaisesti havai-
ta professioiden sisäistä kerrostuneisuutta. Niinpä vaikkapa rahvasta huoltavan 
parturin, kirurgin ja hammaslääkärin ruumiillistuma yhdessä henkilössä saattoi 
pitää terveydenhoidon tehtäväalueen sisällä pitkään pintansa yliopistokoulutetun

33 Huomautan, että Durkheim–Parsons-linjan teoriapoliittisesti luottavaiseksi tul-
kittava asenne professioihin kaipaa vastapainokseen hieman enemmän, kuin Illich’in 
(1978) lähinnä normatiivista kritiikkiä ”the age of disabling professions”. Yhä kape-
ammalle spesialisoituva ja teknisten ratkaisujen etsintää korostava professionaalisen 
tiedon käsitys on monin tavoin ikävä tieteen yhteiskunnallistumisen sulkeumien ke-
hityssuunta. Professionalismin rajojen refl eksiivinen tunnistaminen ja tunnustaminen 
on kuitenkin  tässä rinnalla elävä mahdollisuus, jota Giddensin (1990a; 1991; 1994a 
ja 1994b) institutionaalisen refl eksiivisyyden ajatuksen kautta olen päätynyt korosta-
maan (vrt. Konttinen 1989, 129–133).
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lääkärin rinnalla. Selityksenä tälle oli stratifi kaatiosysteemin jäykkyys eli se, että 
”common practitioner” ja ”learned practitioner” elivät erillisissä yhteiskunnallisis-
sa lokeroissaan, joiden yli ei ollut sopivaa organisoida yhteisesti kilpailtavia mark-
kinoita. Muutos edellytti, että stratifi kaatiosysteemin jäykkyys alkoi antaa periksi. 
Tämä tapahtui rinnan säätyjärjestyksen murenemisen ja koulutuksen yleistymisen 
kanssa. Professionalismin läpimurto oli pitkäkestoinen prosessi, joka ei olisi ollut 
mahdollinen ainoastaan pienen perinteisen yliopisto-oppineiston omatoimisuu-
den varassa, sillä sehän tuki asemaansa kapeaan valtaeliittiin (ibid. 2–8). 34 

Niinpä esimerkiksi kultivoituminen klassisten kielten ja kirjallisuuden parissa 
erotti traditionaalisen oppineiston muista ryhmistä. Yliopistot myös liittivät perin-
teisiin professioihin mystiikkaa, jota latinankielen käyttö akateemisissa yhteyksissä 
saattoi ylläpitää vielä pitkään 1800-luvullakin (ks. Lepenies 1988). Filosofi a suure-
na orientaatiotieteenä ei prosessissa säilynyt enää kaikille opiskelijoille pakollisena, 
vaikka se säilytti paikkansa tutkijaksi kasvamisen osana (ks. Lepenies 1990). Pro-
fessionalismin näkökulmasta kansankielten voitto oli samalla myös näiden kielten 
varaan kehitettyjen spesialistidiskurssien voitto. Etäisyyttä rahvaaseen tuotettiin 
näin uudestaan, mutta samalla myös tarjoutui mahdollisuus korkeasti koulutet-
tujen sisäisten hierarkioiden muodostumiselle (ks. Bourdieu 1988). Tällaisesta 
näkökulmasta harvojen ja monien, tai eliitin ja massan koulutuksen organisoi-
tuminen esiintyy plastisena strategisten kamppailujen kenttänä, jonka ymmärtä-
miseksi tarvitaan dynaamista professionalismin käsitystapaa. Sen kehittelyssä ei 
kannata postuloida antagonismia Marxin ja Weberin ajatusten välille. Tässä hen-
gessä, myös Sarfatti-Larsonin (1990) jälkikatse Sarfatti-Larsonin (1977) profes-
sionalismin nousun analyysin hakee analyyttista avausta nimenomaan Bourdieun 
symbolisen pääoman ajatuksen ja kentän kategorian sekä Foucaulta hyödyntävän 
diskursiivisen kentän ajatuksen kautta. 

Koulutuksen sosiologiassa massan metaforinen käyttö on ollut yleistä. Meta-
fora on kuitenkin teoriapoliittisesti arveluttava ja analyyttiseltä kapasiteetiltaan 
riittämätön. Massayhteiskunnan visiot saattoivat kulkeutua murroksen aikakau-
den (1860–1939) sosiologian sisälle, sillä ajatusmuoto oli kulttuurin eri alueilla

34 Professionalismin kehityksessä ilmenee toki kansallisvaltioiden välisessä vertailus-
sa kiinnostavaa variaatiota (ks. Konttinen 1991 ja Perkin 1996). Myös keskiaikaisen 
yliopistolaitoksen historia tuo esille ekstensiivisiä projekteja, joissa perinteinen valta-
eliittiin sidottu oppineisto yliopistolaitoksen organisaatiojärjestelyin vastasi erilaisten 
käytännöllisten tehtäväalueiden tarpeisiin (ks. Cobban 1988, 344–45). Vuonna 1605 
kansankielellä julkaisemassaan The Advancement of Learning  kirjoituksessaan Francis 
Bacon piti omituisena sitä, että ”they are all [great foundations of colleges in Europe] 
dedicated to professions, and none left free to arts and sciences at large”(Bacon 1952, 
30). Konttinen (1991, 75) kiinnittää huomion sekä siihen, kuinka Suomessa ennen 
vuotta 1809 professionaalinen kompleksi oli kovin pieni kokonsa ja ryhmiensä puoles-
ta (papit ja sotilaat) että siihen, kuinka näiden ryhmien kytkentä johtaviin säätyihin oli 
poikkeuksellisen tiivis. Niinpä myös Klingen (1987) Helsingin yliopiston historianesi-
tyksen ensimmäisessä ja toisessa osassa hallitsevana on sukujen perspektiivi. Yliopiston 
ja maalaisvalistuksen suhteeseen katsettaan tarkentavan Klingen (2006, 15) modernin 
projekti nähdään uusien aatteiden välittymisenä keskustasta periferiaan, mutta proses-
sin keskeinen kytkentä löytyy edelleen pappissukujen yliopistositeistä.
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yleinen (ks. Carey 1992, 21). Koulutuskeskustelussa Ahonen (2003, 74) panee mer-
kille Gustave Le Bonin (1912a ja 1912b) massapsykologian saapumisen Suomeen. 
Kai von Fieandtin (1946, 16–17 ja 21–22) Lauma ja yhteisö -kirjan keskustelu Le 
Bonin kanssa näyttäisi olleen vielä kiinni visiossa, vaikka katsookin edenneensä 
tieteellisempään suuntaan Le Bonin ”puhtaasti kuvailevasta” otteesta. Espanjalai-
sen José Ortega y Gasset’n (1986) vuonna 1930 ilmestynyt massaihmistä koskevan 
näkemyksen klassikko La rebelion de las masas ilmestyi suomeksi vuonna 1952. 
Giner (1976, 81 ja 104) katsookin, että vasta maailmansotien välisenä aikana, lä-
hinnä juuri Ortega y Gassetin ”massaihmisen”, Max Schelerin ”massoittumisen 
prosessin” ja Karl Mannheimin ”massayhteiskunnan” kontribuutioiden kautta 
formuloitui kypsä massayhteiskunnan teoria, joka saattoi jatkua yksityiskohtai-
sempien teemojen yhteydessä. Mannheim pyrki vastaamaan massayhteiskunnan 
ongelmiin, mutta hän ei pyrkinyt ylittämän diagnoosin instrumenttia eli teoriaa 
massayhteiskunnasta (Giner 1976, 82). Aikalaisdiagnoosissaan Mannheim (1943, 
73–94) arvioi, että sotaa edeltänyt ”mass education” epäonnistui. Niinpä hän kat-
soi massayhteiskunnan vaativan kokonaisvaltaisempaa ja integroidumpaa sosi-
aalisten tekniikoiden kehittelyä, jotta mannermaisen ”massa psykoosin” kaltaiset 
ilmiöt eivät toistuisi. Ruotsissa Alf Nyman (1946) kuitenkin tarkasteli kriittisem-
min Vitalis Norströmin (1910) Masskultur-teosta, nojautuen toisen saksalaisen 
emigranttisosiologin, Theodor Geigerin irtiottoihin massayhteiskuntavisioista. 
Kiinnostavasti sekä Mannheimin tiedon sosiologian että Geigerin ajattelun sosio-
logia. kehittely alkoi Saksassa sotien välisen työväensivistysliikkeen yhteydessä (ks. 
Kantasalmi 2001a ja 2001b).

Tätä taustaa vasten totean, että massakoulutus ja massakorkeakoulutus voivat 
olla mielekkäitä koulutuksen sosiologisia käsitteitä ainoastaan massayhteiskun-
tavision puitteissa. Ajatusmuodon historiallinen kehityshistoria alkaa jo eliitin ja 
useuden välisen poliittisen suhteen klassisista fi losofi sista tulkinnoista. Semminkin 
kun massakoulutuksen sosiologia ottaa massayhteiskuntavisiot annettuina sisältyy 
siihen väistämättä normatiivinen massan metafora, jollaisesta on sanouduttava 
irti. Massa pitäisikin eliitin vastakohtana saattaa politiikan teorian käsitehistorial-
liseen yhteyteen tai vaikkapa keskiluokkia koskevan teoreettisen keskustelun tar-
joamaan valaistukseen, jotta voitaisiin päästä koulutuksen organisoitumisen täs-
mentyneempään historian tarkasteluun ja koulutuksen teorian muodostukseen. 
Refl eksiivisyyden lisääminen massan metaforisen aikalaiskäytön suhteen ei siis ole 
helppoa. Kuten Kocka (1980, 9) huomauttaa keskisäädyn ja alemman keskiluokan 
kaltaiset käsitteet eivät ole kovin analyyttisia jos niitä käytetään autenttisten kon-
tekstiensa ulkopuolella. 

Sosiologian klassinen kausi sijoittuu koulutustutkimuksen empiirisesti väljäs-
ti paikantaman korkeakoulutuksen murroksen (1860–1939) aikakauteen. Tällöin 
sosiologia operoi osittain vielä säädyn (Stand) ja luokan (Klasse) käsitteiden väli-
maastossa. Tuolloin teemaksi muodostunut keskisäädyn ja keskiluokkien muotou-
tuminen on osoittautunut teoreettisesti haastavaksi. Tarkasteltavan historiallisen 
prosessin sisällökästä tulkintaa voisi kuitenkin edistää luokkateoreettisen keskuste-
lun ja edellä kehitellyn professionalismi tulkinnan teoreettisessa jännitteessä. Näin 
tullaan myös koulutussosiologian erääseen vedenjakajaan. Marxin tarjoamalta pe-
rustalta on edetty tarkastelemaan koulutuksen käytäntöalueen läpikäynnin kautta 
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tapahtuvien luokkien ja kerrostumien luokkasosiaalista uusintamista (ks. esim. 
Bourdieu ja Passeron 1977; Willis 1984 ja vrt. Konttinen 1989, 149–150). Webe-
riä hyödyntäen on kehitelty näkökulmaa, missä koulutuskäytännöt ja -tuotokset 
nähdään monopolisoivien ja/tai ulossulkevien strategioiden ja professionalistisesti 
orientoituneiden projektien osana (ks. Collins 1979 ja 1990, 20; Murphy 1988 ja 
1990 sekä Konttinen 1991). Tulkintasuuntien taustalla vaikuttavat myös tulkinnan 
Marxin ja Weberin erilaisista hahmotuksista luokkaproblematiikkaan. 

Tutkittavan historiallisen prosessin tulkintojen yhteydessä pidän Giddensin 
(1973) Marx–Weber-keskustelua kiinnostavana. Hän nimittäin ajattelee uudes-
taan luokkien merkitystä historiassa siten, että abstraktit ja konkreetit luokkamal-
lit pidetään lähtökohtaisesti erillään. Marx-tradition sisältä käsin, Blom (1987, 
134 ja 141) on arvioinut epätyydyttäväksi Giddensin tavan yhdistää Weberin ja 
Marxin erilaisia hahmotustapoja. Alestaloon (1986, 48–62) yhtyen pidän kuiten-
kin Giddensin ratkaisua Suomea ajatellen mahdollisesti käyttökelpoisena. Tällöin 
erityisesti ajatus välittömien taloudellisten luokkien välittyneestä muotoutumi-
sesta sosiaalisiksi luokiksi on tärkeä.  Suomalaisen sääty-yhteiskunnan väistyessä, 
voitaisiin välittyneiden ”mediate” luokkasuhteiden analysoida luokkaperiaatteen 
rakenteistavan vaikutuksen merkitystä osana koulutuksen organisoitumisen pro-
sessia. Ylös ja alas suuntautuvan sosiaalisen liikkuvuuden kokemusten yhteydessä 
muodostuneet puitesidonnaiset odotukset voidaan tällöin käsittää luokkien kiin-
teytymisen tärkeäksi reunaehdoksi, mutta ei kuitenkaan konstitutiiviseksi tekijäk-
si. Konstitutiivinen perusta löytyy luokkien välittömässä ”proximate” rakenteistu-
misesta tuotantoprosessin ja markkinatekijöiden kytkennässä (ks. Giddens 1973, 
107 ja Müller 1992, 206–207).

Näin professionalismin strategisen perspektiivin ei tarvitse kadottaa yhteyt-
tään keskiluokan strukturaatioon. Professioteoreettisen keskustelun yhteydessä 
Konttinen (1989, 129–133) sivusi tässä tavoittelemaani Giddensiä hyödyntävää 
teoreettista kohdennusta. Konttinen (1991) kuitenkin tarkasteli toisin painotuk-
sin professioiden historiaa Suomessa. Hän osallistuikin ”professioiden varhaista 
kehitystä ja modernisaatiota” koskevaan teorianmuodostukseen (ibid. 261). Tässä 
kuitenkin osallistun koulutuksen organisoitumisen teorianmuodostukseen, missä 
professionalismin tulkintanäkökulmaa voidaan hyödyntää rakenteistumisen dis-
positiossa jäsennetyssä kenttätarkastelun osana (ks. Kantasalmi 2001 a ja Kanta-
salmi 2001b).

Weberin mukaan yhteiskunnat voitiin jakaa sääty- eli statusperäisiin (Ständisch) 
ja luokkayhteiskuntiin (Klassenmässig) niiden sosiaalisten luokitusjärjestelmien 
muodostamisen ensisijaisen suunnan mukaan. ”Stand” ja ”Klasse” tyyppiluokat hän 
näki myös toisiinsa yhteydessä, mutta ei siten, että statusasema (Ständische Lage) 
määrittyisi yksinomaan luokka-aseman kautta. Weberille näyttäisi olevan mah-
dollista puhua myös keskisäädyn luokista (Mittelstandsklassen) (ks. Weber 1956, 
177–180). Blomin (1987, 137–45) Weber-tulkinta korostaa sitä, että ”statuksen” 
ja ”luokan” käsitteiden erottelu kannattaisi ottaa vakavasti kansalaisyhteiskunnan 
prosessien alueella. Tällöin luokan ja statuksen tärkeyteen toiminnan määrittäjinä 
olisi kiinnitettävä huomiota historiallistamalla itse määräytymisproblematiikka. 
Näin saatettaisiin tutkimassani prosessissa tavoittaa paremmin vaikkapa naisten 
ja erilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden ryhmittymistä koulutuksen organisoitu-
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misen prosessissa. Tässä ei voi ohittaa puitesidonnaisten toimijoiden refl eksiota. 
Niinpä esimerkiksi naissivistyksen alueella on luontevaa ajatella, että keskisäädyn- 
ja luokkatietoisen työläisnaisliikkeen naisten osalta määräytymisproblematiikka 
olisi ollut erilainen 1860–1939 välillä Suomessa. Marxia unohtamatta Giddens 
(1973, ja 1981b) kehittelee Weberin erottelua tällaiseen historiaan suuntautuvaan 
palvelukseen.35 Nyky-yhteiskunnan sosiaalisten epäoikeudenmukaisuuksien teori-
an kehittelyn konkretisoimiseksi Müller (1992, 237) kuitenkin katsoo tarpeellisek-
si kääntyä Bourdieun ”sosiokulttuurisen luokkateorian” puoleen. En yritä lukea 
Bourdieun tuotannosta luokkateoriaa. Kiinnostukseni kohdentuu koulutuksen 
organisoitumiseen sisältyviin luokituskamppailuihin. Näen ne osana rajaamani 
kentän rakenteistumista. 

Giddens (1973, 105) katsookin, että luokkateorian ongelmissa ei ole niinkään 
kyse siitä, kuinka luokan käsitettä tulisi soveltaa, vaan pikemmin luokkasuhteiden 
rakenteistumisesta (structuration). Hänen luokkateoreettisen kontribuutionsa 
näen Müllerin (1992, 196–237) tavoin lähinnä rakenteistumisen disposition kehit-
telyn varhaiseksi instanssiksi, sillä en nyt ole kiinnostunut luokkateoriasta sinän-
sä. Historiallisen tutkimukseni parissa joudun kuitenkin kiinnittämään huomiota 
toimijoiden reaalisiin ryhmittymiin korkeakoulutuksen organisoitumisen keski-
luokkaisten kamppailukenttien analyysin yhteydessä. Prosessin toimijuuden pui-
tesidonnaiset käsitteet kantavat tällöin myös luokkateoreettisia latauksia. Tähän 
on saatava refl eksiivistä etäisyyttä. Tässä mielessä Giddens (1973) ei ole vailla mer-
kitystä, kun hän kohdentaa huomiota erilaisten markkinakapasiteettien (Weber) 
ja luokkien muodostumisen (Marx) välisiin rakenteistaviin prosesseihin.36 Koulu-
tuksen osalta Giddens (1973, 107) toteaa, että markkinakapasiteeteissa on kyseessä 
myös ”posession of educational or technical qualifi cations”. Tässä kvalifi kaation 
käsite ei kuitenkaan aivan kata Weberin sosiologian kulttuurista painotusta. 

35 Teoreettinen lataus Marxin ja Weberin välissä saa Giddens (1973, 111) tekemään his-
toriallisia prosesseja ajatellen hyödyllisen tuntuisen erottelun ”class awareness” ja ”class 
consciousness”. Luokan rakenteistumiseen kuuluu se, että luokan jäsenet tunnistavat ja 
hyväksyvät heitä yhdistäviä asenteita ja uskomuksia, joita vaikkapa elämäntapa yhdis-
tää. Tällainen tietoisuus (awareness) ei vielä tarkoita sen tiedostamista, että nämä yh-
distävät tekijät tarkoittavat kuulumista tiettyyn luokkaan, eikä sen tunnustamista, että 
olisi olemassa muita luokkia. Valveutuneeseen luokkatietoisuuteen (consciousness) si-
sältyvät nämä molemmat (connu ja reconnu). Tällöin voi olla kyse myös tietoisuuden 
erilaisista tasoista, mutta luokkatietoisuus syntymisen ei historiallisesti katsoen tarvitse 
olla välttämättä ilmaus vallankumouksellisuudesta. Class awareness, voi myös saada 
luokkien reaalisuuden kieltämisen muodon. Keskiluokkainen yksilön omaa vastuuta ja 
suoritusta painottava uskomus on tällaisen ilmaus (ibid. ja  ks. Müller 1992, 212).
36 Marxista lähtien luokkien määrittymisessä keskeistä on niiden asema tuotannossa. 
Weberin tapa hahmottaa luokkia, erilaisten luokka-asemien (Klassenlage) kautta läh-
tee yksilöistä, jotka hahmotetaan markkinatoimijoina. Luokka-asema on siis yksilön 
edellytysten puitteissa mahdollisuus: 1) tavaroiden saantiin, 2) ulkoisen elinaseman 
saavuttamiseen ja 3) sisäisten tyydy tysten löytämiseen markkinoita käyttäen. Weberin 
tarkoittamat ”luokka-asemat” määrittyivät siis myös talouden avulla, mutta eri tavoin 
kuin Marxin kapitalismiteorian ”luokat” (ks. Blom 1987, 130–33, 145 ja Weber 1956, 
177–180).
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Karl Marx -teoriatraditiosta on johdonmukaista edetä kapitalismiteoreettiseen 
muotoanalyysiin, missä koulutuksen ajatellaan tuottavan työvoiman kvalifi kaa-
tioita, joilla on seuraamuksia tuotantosuhteisiin ja sitä kautta luokkaproblema-
tiikkaan. Prosessitulkinnan hedelmällinen teoreettinen jännite, joka muodos-
tuu keskiluokkaisuuden ja professionalismin kytkennässä ei kuitenkaan synny 
työkvalifi kaatioiden ajatuksesta käsin. Weberin kulttuuristen analyysien painot-
tama tutkintojen ajatus on tässä olennaisempi. Marxin tarjoamasta perustasta 
käsin voitaisiin toki edetä myös koulutussertifi kaattien vaihtoarvon huomioivaan 
muotoanalyysiin. Tällöin kuitenkin kannattaisi ottaa rinnalle Weberistä lähte-
vää tarkastelua. Weber (1924 ja 1956) käyttää termejä ”Schulung”, ”Einschulung”, 
”Fachschulung” ”fachlicher Schulung” merkityksessä, joka viittaa kokein ja todis-
tuksin sertifi oituihin käytäntöihin, joita byrokraattinen herruus edellyttää. Hän ei 
nähnyt näiden käytäntöjen lisääntymisen taustalla sivistymisen tarpeen kasvua 
vaan päinvastoin strategisia pyrkimyksiä monopolisoida asemia ja saavuttaa etuja 
tutkintojen avulla ”Bildungspatenten”.

Tästä eteenpäin käytän koulutuksen käsitettä käytäntöjen yhteiskunnallisten 
suhteiden näkökulman jäsentäjänä. Päällekkäisyysalueiden tunnistamisen suhteen 
on pantava merkille se, että analyysin siirtyessä yhteisöllisten suhteiden tasolle 
alkavat käytäntöjen määreet moninaistua. Tällöin ainoastaan prosessien tarkka 
empiirinen analyysi voi varmistaa, onko kyse koulutuksen, sosialisaation vai kas-
vatuksen käsitteillä osuvimmin kuvattavista prosesseista. Oppiminen on mahdol-
lisuutena läsnä kaikissa näissä sosiaalisissa käytännöissä, mutta koulutuksen orga-
nisoitumisen tutkimuksen ei välttämättä tarvitse huomioida oppimisen käsitteen 
erityisesti avaamaa ongelmakenttää enempää kuin empiirishistoriallisten prosessi-
en refl eksiivisyyden analyysi sitä edellyttää Tämä rajaus soveltuu myös kasvatusta 
ja sosialisaatiota ilmentävän normatiivisen refl eksiivisyyden käsitteistöön. 

Tästä täsmennyksestä lähtien yliopistokoulutuksen organisoitumisen tulkin-
taa avoimuuden ilmiön osalta voidaan kehitellä siten, että professionalistisen 
toimintaorientaation yhteys luokkateoreettiseen keskusteluun saadaan käyttö-
kelpoiseksi. Tässä suunnassa Weberiä voidaan tulkita hedelmällisellä tavalla, kun 
painotetaan dominaation ja vallankäytön dimensioita. Tällöin myös korkeakou-
lutuksen järjestelykäytännöt näyttäytyvät varsinaisten kouluttautumisprosessi-
en pedagogisten käytäntöjen läpikäynnin ohella strategisesti merkityksellisiksi. 
Ensin mainitut saattavat liittyä erityisiin keskiluokkaisiksi arvioitaviin strategioi-
hin, joilla samalla on myös keskiluokkaa rakenteistavaa merkitystä. Koulutuksessa 
ei ole koskaan kyse ylihistoriallisesta käytäntöjen ryppäästä, johon toimijat vain 
ulkopuolisesti määrittävät suhteensa. Modernissa koulutuskäytännöt kuitenkin 
saavat suhteellisesti itsenäisen muodon ilmauksia. Yhteiskunnallisten suhteiden 
näkökulmasta muoto on hahmotettavissa kiinteämpien määreiden avulla, kuin 
koulutuksen temporaalisesti muuntuvaisempi sisältö. Tutkinnot ovat eräs tällai-
nen muodon ilmaus, mutta sitä ei tule ajatella koulutussisältöihin nähden ensisi-
jaisena. Suhteellisen itsenäinen institutionaalinen pysyvyys tai järjestys, jota kou-
lutusta organisoivat järjestelyt ilmentävät, on aina myös opinnollis-sisällöllisissä 
ja pedagogisissa käytännöissä yhä uudelleen tuotettava. Weberin tuella voidaan 
viedä keskustelua koulutuksen muodon historiallistavan tarkastelun kannalta 
kiinnostavaan suuntaan. 
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Tulkintakäsitteistön kehittelyn lähtökohtana voidaan mainita kaksi relevanttia 
Weberin käsittelemää teemaa: 1) rationaalis-byrokraattisen hallinnan rakenteisiin 
(Herrschaftstruktur) liittyvä tehtäväalojen ammattilaistuminen ja toiminnallisen 
mielen kaventuminen 2) koulutuksen ja tutkintojen tavoittelu keskisäädyn tai kes-
kiluokan strategisen toiminnan instrumenttina. Weberille keskeinen yhteiskun-
nallinen prosessi oli byrokratisoituminen, tai yleisemmin ilmaistuna länsimainen 
rationalisoituminen, josta hän (1989, 43–57) keskus telee moniulot teisena ja laa-
jakantoisena yhteiskuntateoreettisena kysymyksenä. Tässä kiinnostavaa on sellai-
nen kulttuurin rationalisoituminen, erityisesti tieteen ja kasvatuksen alueella, joka 
ilmenee yhteydessä yliopistolaitokseen. Weberin (1956) mukaan byrokratisoitu-
minen johtaa suosimaan ammat illisesti rajattua tietämy stä ja vastustamaan kult-
tuurisessa mielessä laaja-alaisempaa sivistystä diletantismina. Tämän teoreettisen 
teesin myös Vaughan ja Archer (1971) ottivat koulutuksen organisoitumisen tutki-
muksen lähtökohdakseen. Weberin teesin mukaan professionaalisen ammatti-ih-
misyyden Fachmenschentum levit täytyessä, traditionaali sem pi kulttuuri-ihmisyys 
Kulturmenschentum väistyy taka-alalle. Tällainen ammattilaisuus esiintyy hänen 
mukaansa eräänlaisena rationaalisuuden standardina  , joka on modernille ominai-
sen byrok raat tisen hallinnan rakenteiden kaikkien muotojen ytimessä.

Tämä kehityskulku on yhteydessä Weberin synkkään käsityk seen, jonka mukaan 
modernille taloudelle ja hallinnalle ominaisen formaalis-rationaalisen toiminnan 
tyypin  kääntö puolella ilmenee ihmisten toiminnallisen vapauden ja mielen ka-
toamista. Kyseessä on sosiaalisia ilmiöitä numeerisesti tarkasteleva ja abstrahoiva  
rationaali suus, joka pakottaa ihmiset (nimenomaan yksilöinä) toiminnan tasolla 
arvoista ja tunteis ta puhdistettuun tavoitera tionaaliseen kalky lointiin (ks. Gronow 
1987, 13). Tällaiset rationaaliset päämäärät sosiaalisten suhteiden määrittäjinä 
viittasivat Weberin analyyttisessä kielessä yhteiskunnallistumiseen ”Vergessell-
schaftung”, kun taas yhteisöllistymistä ”Vergemeinschaftung” määrittivät subjek-
tiivisesti koettu yhteenkuuluvuus, joka saattoi olla tunteenomaista tai traditionaa-
lista (ks. Portis ja van Treeck 2001, 559).37 Yhteisöllisyyden teeman taivuttaminen 
näistä klassisista muotoiluista nykyaikaisen sosiaalisen elämän järjestysperiaat-
teiden analyysiin on oma ongelmansa, jota en nyt käsittele (ks. Lehtonen 1990). 
Koulutuksen käsitteen sosiologinen mielekkyys nousee yhteiskunnallistumisesta, 
mutta käytäntöjen analyysissa koulutuksen käsitteelle osittaisesti päällekkäistä yh-
teisöllisyyttä ilmentäviä semanttisia kenttiä ja niitä vastaavia käytäntöjä voidaan 
nimetä ”kasvatuksen” ja ”sosialisaation” käsitteillä. Tästä erottelusta käsin, voidaan 
selventää Weberin näkemystä länsimaisesta rationaalistumisesta kasvatuksen, si-
vistyksen Bildung, koulutuk sen ja tutkintojen osalta. 

37 Weberin tuotannossa esiintyvää rationalisoitumisen metaforaa on selventänyt Hie-
taniemi (1998, 47–57 NB alaviite 2 sivulla 50). Weberin teoriaa itsenäistyvistä ja oma-
lakisista ”arvosfääreistä” (esim. uskonto, talous, politiikka, tiede ja taide) on pidetty 
epämääräisenä (ks. Hietaniemi 1998, 63). Habermasin kommunikatiivisen toiminnan 
teoria tarjoaisi ”systeemin” ja ”elämismaailman” erottelun turvin mahdollisuuden jat-
kaa kehittelyä, mutta en hae koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen tukea tältä 
suunnalta.
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Kulttuurisen alueen ratio nalisoitumista  Weber tarkasteli toisinaan yhteiskun-
nallisen rationaa lis tumisen edellytyksenä , mutta Wirtschaft und Gesell schaft -es-
seessä hän kuitenkin tarkastelee profes sio naalisten ammattitutkintojen ja niihin 
tähtäävän koulutuksen yleistymistä rationaalis-byrok raattisen hallinnan rakentei-
den kehittymisen seurauk sena (ks. Weber 1956, 584–587). Esibyrokraattisten aika-
kausien tuottamia erikoistutkin toja Weber (1924 ja 1956 ) ei pitänyt moderneihin 
erikoistutkintoihin rinnastettavina.

 Vasta modernin kaikenkattavan byrokratian kehitty minen tuottaa vastusta-
mattomasti rationaalisten, spesialisoi tunei den ja asiantuntijatietoa vaativien 
tutkintojen järjestel män. Valtion virkamiehiä koske va uudistus tuo Yhdysvaltoi-
hin vähitellen ammatil lista eksperttikoulutus ta ja erikoistut kintoja. Tämä jär-
jestelmä kehittyy myös kaikissa muissa maissa Euroopassa, juontaen juurensa 
pääasiallisesta synty paikastaan eli Saksasta (Weber 1990, 114 suom. Tapio 
Aittola).

Koulutuksen ekspansion ja ekstension teoreettista tulkintaa kehiteltäessä riit-
tää toistaiseksi sen perusajatuksen toteaminen, että Weberin mukaan erityisesti 
keskiasteen koulutus ja yliopistokoulutus muodostuvat merkittäviksi status-
kamppailun ja monopolisointipyrkimysten alueiksi.38 Vuonna 1918 Itävaltalai-
sille upseereille puhuessaan, Weber (1924, 504–511) kommentoi laajasti vuonna 
1848 julkaistua Kommunistisen puolueen Manifestia. Hän katsoo, että vanhassa 
eskatologis-utopistisessa hengessä Manifesti ennakoi virheellisesti proletariaatin 
diktatuuria, sillä näköpiirissä tuolloin oli pikemmin virkamiesten diktatuuri ”Die 
Diktatur des Beamten”. Tämä liittyi visioon talouden ja hallinnon lisääntyvästä 
rationalisoitumisesta. Vaikka virkamieskunta ja ammattijohtajat ovatkin Weberin 
mukaan työväestön tavoin palkan varassa eläviä ”Lohnsklaven” niin solidaarisuus 
proletariaatin kanssa on heille kuitenkin täysin vieras ajatus. Niinpä hän vuon-
na 1918 kohdensikin upseerien huomion juuri keskisäätyyn ja tutkintotodistus-
ten kautta tapahtuvan asemakamppailun luonteeseen (ibid.). Tutkintotavoitteisen 
koulutuksen yleistyminen liittyy näin keskisäädyn standardoimiseen. 39

38 Vuosina 1908–1911 julkaistuissa journalistisissa kirjoituksissa Weber keskusteli myös 
yliopistojen (Universitäten) ja korkeakoulujen (Hochschulen) kannalta keskeisistä ai-
kalaiskysymyksistä (ks. Weber 1976). Nämä on kytketty Weberin 1987 vuonna 1919 
julkaistuun Wissenschaft als Beruf -esseen teemoihin. Erillisten kauppakorkeakoulujen 
perustamisen Weber (1976, 37) liittää traditionaalisempien yliopistovirkojen ja tuol-
loin statukseltaan alhaisemmiksi nähtyjen yritystekniikoiden kuten kirjanpitotaidon 
opettajavirkojen väliseen kulttuurisen jännitteeseen. Korkeakouluhallinnon tarkaste-
luihin Weberiä on myös käytetty (ks. Aittola 1985, Konttinen 1985, Aittola 1987 sekä 
Aittola ja Eräsaari 1988).
39 Viittaan saksalaiseen aikalaiskäsitteeseen ”Mittelstand”, jotta Weberille ominainen 
hahmotus säätyperustaisen ja luokkaperustaisen yhteiskunnallisen järjestyksen eros-
ta säilyy kuvassa. Ringer (1979, 14 alaviite 21) pitää Weberin käyttämän ”Stand” sa-
nan alkuperäistä säädyn ”estate” merkityksen korostusta uusromanttisen sosiologian 
ilmentymänä. Itse hän katsoo Weberin teoreettisen intention vastaavan juuri ”status” 
käsitettä.
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Kamppailua tutkinnoista yhteiskunnallisen aseman edellytyksenä onkin pi-
detty tärkeänä teemana koulutussosiologisessa keskustelussa. Näkemys vaatii 
kuitenkin syventävän kommentin, sillä tarkoituksena on koetella kuinka pitkälle 
koulutuksen käsite voi mielekkyytensä säilyttäen venyä, kun sen avulla halutaan 
tulkita erilaisten käytäntöjen ja organisaatiotyyppien ilmentämää institutionaa-
lista järjestystä. Giddensin (1990a) ajatus abstraktista systeemisyydestä, voidaan 
nähdäkseni liittää myös tutkintoihin. Suhtaudun Giddensin (1990a, 21–29) tavoin 
varauksellisesti ”eriytymisen” ja ”funktionaalisen erikoistumisen” käsittein operoi-
vaan yhteiskunnallistumisen tarkasteluun (ks. Kantasalmi 1995a).Näitä korvaava 
Giddensin (ibid.) käsitys liittyy puitteista riisuviin mekanismeihin disembedding 
mechanisms, joita hänen mukaansa on kaksi perustyyppiä: symboliset muodot 
symbolic tokens ja asiantuntijasysteemit expert systems. Näiden lisäksi hän (ibid. 
53) esittää modernin dynamiikalle vielä kaksi muuta syytä: ajan ja tilan erottami-
nen separation of time and space sekä tiedon refl eksiivisen käsitte lyn varassa tapah-
tuva sosiaalisten suhteiden jatkuva uudelleen jäsentäminen refl exive appropriation 
of knowledge.40 Monimutkaisiksi ja vaikeasti hallittavaksi käyvien sosiaalisten käy-
täntöjen yhteiskunnallisten suhteiden hallintaan, tai ainakin hallitsemattomuuden 
riskien hallintaan, liittyvien kytkentöjen tuottaminen on sidoksissa lisääntyvän in-
stitutionaaliseen refl eksiivisyyteen. 

Modernien koulutuskäytäntöjen organisoitumisessa ensimmäisen tyypin 
puitteista riisuvat mekanismit voidaan käsittää viittaamalla ennen muuta tut-
kintotodistuksiin, sertifi kaatteihin ja diplomeihin. Asiantuntijajärjestelmät puo-
lestaan viittaavat erilaisiin koulutuksen: monitoroinnin, hallinnon, suunnitte-
lun, arvioinnin, ja markkinoinnin käytäntöihin. Ne toimivat oman refl eksiivisen 
systeemisyytensä kautta, mutta varsinaisten koulutuskäytäntöjen yhteydessä ja 
niitä määrittäen.  Näihin katson voivan liittyä myös professionalismin kaltaista 
ideologista toimintatapaa. Koulutuksen muotoa koskevan kysymyksen yhteydes-
sä on kuitenkin tärkeämpää todeta, että Giddens (1990a, 24) näyttää ajattelevan 
erityisesti symbolisten muotojen spatiaalisia seurauksia, kun hän viittaa puitteista 
riisuvan mekanismin arkkityyppisenä esimerkkinä rahaan. Tietääkseni Giddens 
ei ole eksplisiittisesti koetellut tätä analogiaa koulutuksen alueella, vaikka sitä on 
hyödynnetty koulutussosiologisessa keskustelussa ennenkin, mutta heikommassa 
muodossa. Usein nimittäin puhutaan Collinsin (1979, 62) tavoin erilaisista koulu-
tussertifi kaateista ainoastaan universaalin vastikkeen merkityksessä. 

Myös Luhmann ja Schorr (1988a, 242, 248 , 308 ja 313) näkivät funktionaa-
lisesti eriytyneen yhteiskunnan kasvatusjärjestelmän organisatorisen eriytymisen

40 Suomennosten osalta Heiskalalla (1996, 166–7) on osin toisenlaisia ehdotuksia. On 
kuitenkin syytä huomata, että Giddenssin tuotannossa tehdään merkityksellinen erot-
telu symbolin ja merkin välille. Niin ikään ”refl eksiivinen” huomioi paremmin Gid-
densin pyrkimyksen tavoittaa sosiaalisen dynamiikkaa, kuin pysähtyneempi ”refl ektio”. 
Puolustan suomennostani myös sillä, että Giddens viittaa ”symblolic token” kohdassa 
eksplisiittisesti Simmelin (1858–1918) vuonna 1900 julkaisemaan Die philosophie des 
Geldes teokseen. Noron (1991, 120) mukaan raha tosin oli Simmelille myös suuren 
tasoittumisen moderni nexus, missä ilmenee siis Simmelin kytkentä kulttuurikonser-
vatiiviseen massayhteiskuntavisioon. 
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kannalta keskeisen selektio-ongelman symbolisesti yleistetyssä muotoilussa raha-
analogisen rakenteen. Tässä he näkivät kuitenkin lähinnä verotuksen kaltaisen val-
tiollisen säätelyintervention edellytyksiä. Niinpä arvosanat ovat organisatorisesti 
eriytyvän kasvatusjärjestelmän selektiofunktion sääntelyn kannalta välttämättö-
män informaation välittäjiä. Luhmann ja Schorr (1988a, 284–85 ja 311–12) näkivät 
tässä raha-analogiassa modernin talouden ja kasvatuksen järjestelmien keskeisen 
eron. He ajattelivat, että moderni rahavälitteinen talous johtaa rahan niukkuuteen 
talousjärjestelmän rakenteellisena rajoitteena. Kasvatusjärjestelmän ja pedagogi-
sen päätöksenteon välillä ei ole tällaista rajoittavuuden suhdetta edes opetuksen 
ja selektion kautta rajatussa koulumuotoisessa kasvatuksessa. Koulumuodossa 
niukkuudelle kuitenkin kehittyy uran koodin varassa operoiva funktionaalinen 
ekvivalentti, joka on yleistetty valikoinnin välineistöstä. Sen varassa päätöksenteko 
operoi heidän mukaansa systeemirationaalisesta näkökulmasta katsoen oikein.41 
Luhmann ja Schorr (ibid.) katsovat uran (Karriere) varassa operoivan tietoisuu-
den (Karrierebewusstsein) suuntaavan sekä talous- että kasvatusjärjestelmää. Täl-
löin tendenssinä on talouden ajatusmuotojen siirtyminen kasvatusjärjestelmän 
päätöksentekoon uravaiheita ennakoivan refl eksion mielessä. Urat ovat kaikissa 
vaiheissaan itsereferentiaalisia ja refl ektoivat omaa ajallista ulottuvaisuuttaan epä-
varmuutena. Tällöin tulevaisuusperspektiivi alkaa helposti dominoida nykyhet-
keä, mutta mahdollisesti myös menneisyyttä erilaisten edullisten urakonstruktioi-
den muodossa (ibid. 277–82 ja 287). 

Heidän (ibid.) painottamansa systeemien funktionaalisen eriytymisen dyna-
miikan sijaan voidaan rakenteistumisen dispositiossa ajatella, että refl eksiivisyy-
dessä on kyse koulutuksen organisatorisen kehittelyn välinein käydyistä kenttäeri-
tyisistä kamppailuista. Näissä ei ole kyse yksifunktioisen järjestelmän suoritusten 
rationaalisuutta edustavan informaation kantajista, vaan kentän eri positioista 
jäsentyvien käytäntöjen toimijuuden käytännöllistä järkeä ilmentävistä symbo-
lisista konstruktioista. Nämä ovat kamppailun instansseja, joissa on aidosti ky-
symys vallasta eikä Luhmannin ja Schorrin (1988a, 288) epäilemien neuroosien 
”Herrschaftsneurosen” aiheista. Heidän (ibid. 267 ja 272) Bourdieu-viittauksensa 
hakevatkin lähinnä sisällökästä tukea heidän omalle argumentaatiolleen, mut-
ta sivuuttavat yhteiskunta- ja sosiaaliteoreettisten dispositioiden olennaiset erot. 
Toimijuuden perspektiivissä refl eksiivisyyden teema saakin toisen painotuksen, 
joka nähdäkseni vastaa paremmin koulutuksen organisoituminen dynamiikan pe-
rustaa. Varsinkin aikuiskoulutuksen käytäntöjen ja niiden toimijuuden puitteina 
usein esiintyvät sosiaaliset liikkeet kiistanalaisine käsitteineen tulevat näin parem-
min huomioiduksi.

41 Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin ohjelmassa niukkuus voitaisiin kuitenkin 
ymmärtää myös talouden refl eksioteorian perustavaksi poliittiseksi postulaatiksi. Näin 
voitaisiin ekonomistien mallin sisäisen ajattelun ja yhteiskunnallisen päätöksenteon 
suhdetta tarkastella myös merkityksellistämisen, dominaation ja legimitaation ra-
kenteistumisulottuvuuksilla. Tällaisia teoriapoliittisia kytkentöjä Luhmann ja Schorr 
(ibid.) eivät pohtineet.
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Collinsin (1979, 62) raha-analoginen koulutusajattelu sijoittuu Weberin sta-
tusryhmien kamppailua markkinoilla korostavaan juonteeseen. Myös Archerin 
(1979) sisällöllinen koulutussosiologia eteni statusryhmien konfl iktin ajatusta 
hyödyntäen. Collins (1979) kuitenkin kehittelee kirkkaasti tutkintomonopolien 
ajatusta, joka Archerilla jää syrjään, kun hän kohdentaa intressiryhmien konfl ik-
teihin. Luhmann ja Schorr (1988a, 308 alaviite 166) puolestaan esittävät implisiit-
tisen Weber-kritiikin tähän kohtaan, sillä he antavat ymmärtää, että arvosanojen 
ja arvioinnin yleistyvä käyttö yhdistettynä ”Sinnverlust” ajatukseen on ilmaus var-
haisen pedagogiikan hämärästä kritiikistä. Heille kyse onkin siitä, että arvosanat 
kasvatusjärjestelmässä saavat samoja positiivisia funktioita, kuin rahan niukkuus 
talousjärjestelmässä. Collinsin (1979) analyysissa kuitenkin tarkastellaan erilaisten 
korkea-asteen koulutuksen tutkintojen merkitystä todistettujen näyttöjen markki-
noilla credential market. Tällöin ei tarkoiteta vain osaamista indikoivia todistuksia 
vaan myös tiettyjen sertifi kaattien mukana kulkevia luotettavuuden ja lojaalisuu-
den lupauksia. Niinpä työmarkkinoilla USA:ssa on saatettu lukea nykyisin ylei-
semminkin suosittuja Business Administration -tutkintoja enemmän oikean asen-
teen lupauksina kuin osaamisen sertifi kaattina (Collins 1979, 34–35).

Collinsin (1979, 183) eräs keskeinen väite on, että koulutuksen kautta hankitut 
todistetut näytöt ovat muodostuneet työllistymisen kannalta keskeisiksi kulttuu-
risiksi hyödykkeiksi, joiden yltäkylläinen tavoittelu saattaa perustua ennen muuta 
kilpailuerojen hakemiseen. Tällä ylenpalttisella koulutussertifi kaattien tavoitte-
lulla ei kuitenkaan ole mitään selvää yhteyttä sosiaalisten kerrostumien väliseen 
liikkeeseen. Tämä selittyisi sillä, että vaikka koulutussertifi kaatit tulisivat laajasti 
eri kerrostumien saavutettaville, niin ylemmät kerrostumat voisivat vastaavasti ky-
vykkäämmin lisätä lastensa diplomien hankintaa. Tällaiseen kehitykseen kuiten-
kin sisältyy infl aation mahdollisuus, joka esimerkiksi USA:ssa tuli ajankohtaiseksi 
1960-luvulla, kun high school -tutkinnot alkoivat olla lähes koko ikäluokan saa-
vutettavissa ja kun melkein puolet relevantista ikäluokasta eteni college-opintoi-
hin (Collins 1979, 191). Koulutussertifi kaattien määrän lisääntymisen tarkoittaisi 
tulkintaa, missä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista tuetaan kasvattamalla 
välittömästi tuottamatonta ”sinecure” sektoria, joka poliittisen dominaation kaut-
ta turvaa itselleen materiaalisten hyödykkeiden saannin (Collins 1979, 68 ja 189). 
Tällainen kehitys puolestaan saattaisi synnyttää ajoittain häiriötiloja tasapainotte-
lemaan pyrkivää keskisäädyn tai keskiluokan politiikkaa koulutuksen järjestelyis-
sä. Collins (1979, 195–204) näkeekin todistettujen näyttöjen yhteiskunnassa cre-
dential society esiintyneen kaikkiaan seitsemän ”sinecure politics” varianttia, joita 
tässä ei kannata kuitenkaan ryhtyä esittämään.

Bourdieun ja Passeronin (1977) pohjalta etenevä ajatus kulttuurisen pääoman 
kasautumisesta kuitenkin sisältää markkinakapasiteetti ideaa voimakkaamman 
tulkinnan mahdollisuuden koulutuksen ja sosiaalisen liikkuvuuden puutteeseen. 
Suomalaisessa historiaan suuntautuneessa koulutussosiologiassa Kivinen (1988a, 
65 ja 1988b) oli ensimmäisiä kiinnittäessään huomiota Bourdieun teoretisointiin 
tittelien ja yhteiskunnallisten asemien välisestä yhteydestä puhuessaan. Collins 
(1979, 9–10) pitääkin ”kulttuurisen pääoman” käsitteen avaamaa ajatusta juuri 
jälkimmäisessä suhteessa oikeansuuntaisena Marxia hyödyntävänä kehittelynä, 
mutta toteaa samalla, että Bourdieun ja Passeronin (1977) käyttämästä datatyypis-
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tä käsin sosiologit USA:ssa ovat perinteisesti argumentoineet koulutuksen sisää-
noton kasvua edistävien teknokraattisten suositusten puolesta. Sekä Collins että 
Bourdieu ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että koulutuksen kautta hankittuihin 
oppiarvoihin ja titteleihin liittyvät lupaukset poikkeavat enemmän tai vähemmän 
erilaisten diplomien ja sertifi kaattien yksittäisten kantajien tosiasiallisista kvalifi -
kaatioista tai kompetensseista. Tämä johtuu tutkintojen abstraktista luonteesta. 
Tosiasialliset pätevyydet voidaan arvioida vain konkreettisten tehtävien asettami-
en tilannekohtaisten vaatimusten yhteydessä. Marxia hyödyntäen voitaisiin väljästi 
puhua todistusten ja titteleiden vaihtoarvoluonteesta, sillä ”vaihtoarvo” tuo esille 
juuri abstraktin työn. Parjanen (1985) haki varmaan tällaista ajatusta, kun hän 
puhui ”käyttöarvosuuntautuneisuudesta” ja ”vaihtoarvosuuntautuneisuudesta” 
ikään kuin yliopistojen täydennyskoulutukseen osallistumisen motivaatioperus-
tojen ideaalityyppeinä. Koulutukseen abstraktiin muotoon toki sisältyy oppimisen 
ja todellisten kompetenssien kehittymisen mahdollisuus. Tämä on eräänlainen 
kontingentti, sillä kyse on myös virkamiesruotsin kaltaisten sertifi kaattien tuotan-
nosta, jolla on vain vähän tekemistä toisen kotimaisen kielen todellisten kommu-
nikaatiokompetenssien kehittämisen kanssa.

Kenties Bourdieu on edennyt koulutuksen tutkimuksen alueella pisimmäl-
le tekemällä Marxia hyödyntävän rinnastuksen pääomaan ja tutkimalla, kuinka 
koululaitoksen välittämä sosiaalinen reproduktio etenee koulukäytännöissä sekä 
taloudellisen että kulttuurisen pääoman muotojen puitteissa. Hänen koulutuksen 
sosiologiansa painottaa dominaation näkökohtia. Niinpä koulutuksen organisoi-
tumisen tutkimuksen alueella se saattaa myös ohjata ohittamaan prosesseihin liit-
tyviä kulttuurisen muodon avaamia mahdollisuuksia, vaikka horisontaalin suun-
nan organisoitumisessa. Vaihtoehdot ja valitsevaa järjestystä murtavat käytännöt, 
eräänlainen toisin toimiminen, saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Bourdieu 
(1990a, 136) puhuu kiinnostavalla tavalla diplomeista universaalisti tunnustettuna 
ja taattuna symbolisena pääomana. Tulkitsemalla tutkintojärjestelmän diplomei-
neen Giddensin (1990a) innoittamalla tavalla symboliseksi muodoksi tuotetaan 
kuitenkin koulutuksen horisontaalin suunnan organisoitumisen ymmärtämiseksi 
tarvittavaa herkistymistä. 

Giddens (1990a) näyttäisi ajattelevan, että abstraktien systeemien tärkein omi-
naisuus modernissa on se, että niiden avulla tehdään mahdolliseksi ja turvataan 
sosiaalisten käytäntöjen systeemisyyden ulotteisuuden laajentamista aika–tilassa 
(time-space distanciation). Refl eksiivisyyden lisääntyminen modernissa tarkoittai-
si siis juuri sertifi kaattien kaltaisten symbolisten muotojen kondensoiman infor-
maation varassa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääntymistä. Siinä määrin kuin 
koulutuksen moderni muoto on tutkintotodistusten ja sertifi kaattien kaltaisten 
abstraktien systeemien määrittämä, niin näiden olisi oltava uskottavia ja luotetta-
via. Tätä ajatusta vasten yliopistokoulutuksen avoimuuden teema tulee kovin kiin-
nostavaksi.  Nimitäin sellainen korkeakoulutuksen organisaatio, jonka keskeinen 
julkilausuttu periaate on tarjota mahdollisuuksia suorittaa yliopistoarvosanoja 
pohjakoulutuksesta riippumatta, olisi eräänlainen modernin koulutusinstituuti-
on koetinkivi. Ajatushan pyrkii kieltämään koulutusorganisaation ilmentämän ja 
käytännöissään uusintamaan keskeisen epigeneettisen ketjuperiaatteen. Sen perus-
tahan on koulutustasojen ketjua kontrolloivan huipun yleisessä uskottavuudessa. 
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Sen vuoksi Parsonskin näki yliopiston professionaalisen sidoksen juuri yhteiskun-
nan ”luotettavuusjärjestelmään” (fi duciary subsystem). Tutkintologiikkaa kyseen-
alaistavassa mielessä avoin yliopisto voisi siis olla modernin koulutusinstituution 
rajojen koettelun kiinnostava instanssi. 

Giddensiltä (1986 ja 1990a) vaikutteita ottaen, voidaan koulutuksen käsitteellä 
tarttua sellaisiin käytäntöihin, jotka pyrkivät takaamaan erityisesti yhteiskunnal-
listen suhteiden näkökulmasta abstraktia systeemisyyttä hyödyntäviä laajennuksia 
toimijoiden kanssakäymisen aika–tilaan. Koulutuksen käsitteellä pyrin siis tavoit-
tamaan erityisesti yhteiskunnallisten suhteiden organisoitumisprosessin ilmentä-
mää institutionaalista järjestystä. Giddensin (1986) prosessuaalinen instituution 
kategoria, johon palaan luvussa (3), kehottaa kuitenkin liittämään institutionaali-
sen järjestyksen analyysin käytäntöihin, jotka jatkuvasti uudelleen tuottavat kou-
lutuksen institutionaalisia sidoksia ja mahdollisuuksia. Erilaisten toimijoiden ja 
kollektiivien systeemiset muodot koulutusta organisoivissa käytännöissä ilmen-
tävät institutionaalista järjestystä. Käytännöt pitävät sisällään sekä institutionaa-
listen pidäkkeiden sitovuuden koettelua että toisin toimimisen mahdollisuuksien 
hyödyntämisen ja siten myös institutionaalisen järjestyksen muutoksen mahdolli-
suuden. Organisoituneiden koulutuskäytäntöjen puitteisiin voi liittyä myös yhtei-
söllisten suhteiden näkökulmasta jäsentyneitä käytäntöjä, joita toimijat saattavat 
käytännön järkensä mukaisesti käsitteistää eri tavoin. Kyse voi olla vaikkapa valis-
tuksen, sivistyksen, kasvatuksen, valmennuksen tai koulutuksen käsitteiden avulla 
tapahtuvasta refl eksiosta. Refl eksiohistorian erittelemiseksi on koulutuksen käsite 
kuitenkin syytä kiinnittää analyysitasotietoisesti siten kuin olen tässä tehnyt. 

Näin voidaan pitää analyyttisesti erillään osittain päällekkäiset semanttiset ja 
käytännölliset kentät, kun pyritään ymmärtämään koulutuksen organisoitumisen 
ekspansiivista ja ekstensiivistä dynamiikkaa. Bourdieu puhuu kreikkalaisperäisesti 
doxan käsitteellä ja Gramsci hegemonian käsitteellä niistä historiallisista tilanteis-
ta, joissa symbolisen järjestyksen vallitsevat normaliteetit tekevät vaihtoehtojen 
vaikutusvaltaisen esille työntymisen hankalaksi, mutta ei mahdottomaksi.42 Näitä 
erilaisten liikkeiden sisäisen toimintajärjen käytännöllisiä ilmauksia voidaan yrit-
tää tavoittaa tarkastelemalla historiallisten kenttien organisoitumista strukturoi-
vien käytäntöjen refl eksiivisyyttä. Käsitteet, joita toimijat ovat käyttäneet kentän 
organisoitumisen keskeisissä strukturaatioissa, toimivat yhteiskunnallisten suh-
teiden näkökulman avaimina. Giddensin ideoita hyödyntäen voitaisiin siis yrittää 
edetä modernin koulutuksen organisoitumisen muotoanalyysissa.

42 Hegemonian käsiteen osalta seuraan käsitteen sellaista tulkintaa, jota Williams 
(1988) edustaa. Kyse on prosessuaalisesta hegemonisuudesta, joka ei koskaan ole auko-
tonta dominaatiota vaan ”kokemusten, suhteiden ja toiminnan todellistettu komplek-
si”. Giddensiä (1986) tulkiten, katson että hemoniaa on käytännöissä jatkuvasti valp-
paasti ylläpidettävä merkityksellistämisen, dominaation, legitimaation merkityksissä, 
sillä muutoin sen murtuminen saattaa ajankohtaistua. Tällaisia kamppailuareenan 
ehtoja voidaan sensitiivisesti ymmärtää juuri rakenteistumista korostavan analyyttisen 
puhetavan puitteissa.
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2.3 Universaalin koulutuksen dilemman mallinnus yliopisto-
koulutuksen avoimuuden refl eksioteemaa historiallistavan 
näkökulman tukena

Edellä on luettu kasvatustieteellistä keskustelua ja sen peruskäsitteiden käyt-
tötapoja osaksi yleisempää yhteiskuntatieteellistä problematiikkaa ja mas-
sakoulutuksen sosiologian tulkintakeskustelua. Näin tuotettu näkökulma 
ei kuitenkaan tarjoa riittävän voimakasta otetta yliopistokoulutuksen avoi-
muuden ilmiöön. Tarvitaan kohdennus ekspansiivisten ja ekstensiivisten 
prosessien leikkauskohtaan. Koulutuksen käsitteen kiinnitin sosiologisessa 
mielessä täsmennetyn institutionaalisen järjestyksen analyysiin. Ekstensii-
visten prosessien käsittämiseksi tarvitaan kuitenkin tämän analyysitason 
kytkentä Giddensin (1986) tarkoittamaan strategisen toiminnan analyysin 
perspektiiviin. Tämä puolestaan tarkoittaa, että koulutuksen järjestelykäy-
täntöjen refl eksiokäsitteiden tavoittelemia normatiivisia ulottuvuuksia on 
kyettävä kontrolloidusti sisällyttämään historiallisen prosessin rakenteis-
tumisen analyyseihin. 

Edellä mainitsemiani hegemonian ja doxan kaltaisia käsitteitä ajatellen, sym-
bolisen järjestyksen institutionaalisen analyysin ja strategisen toimijuuden ana-
lyysin yhdistäminen näyttäisi edellyttävän jotakin Grignonin ja Passeronin (1992, 
11) tarkoittaman ”dissidenttien sosiologian” kaltaista laajennusta edellä jo hah-
motellun näkökulman osaksi. Tässä yhdyn myös Rinteen, Kivirauman ja Lehtisen 
(2000, 76) kasvatushistoriaan kaipaamaan ”matalaan katseeseen” (ks. myös Pel-
tonen 1992). Matalan katseen sijaan etsin kuitenkin kultivoidun, korkealentoisen 
ja ylevän akateemisen valistuksen sekä kansallisen, kansanomaisen ja populaarin 
valistuksen kohtaamisen historiallisia paikkoja ja aika–tiloja. Tarkastelen niitä 
koulutuksen käsitteen näkökulmasta ja avoimuuden refl eksiivisyyden instanssei-
na. Bourdieun (1984) evästämänä arvelen, että akateemisten ja populaarien käy-
täntöjen kytkennät todennäköisesti ilmentävät epäsymmetrisiä suhteita. Niinpä 
toisinajattelijoiden ja toisinajattelun analyysi saattaa olla valaisevaa. Aikuiskasva-
tuksen historian tutkimus on ollut tässä mielessä hyvin epäproblemaattista, joten 
tässä etenen koulutuksen käsitteen turvin, mutta käytäntöjen horisontaalille orga-
nisoitumiselle herkistyneesti.

Katse siirtyy alueelle, jota voidaan väljästi tavoitella kulttuurin käsitteellä. 
Kohdennan kuitenkin symbolisen järjestykseen. Se on koulutuskäytäntöjen kaut-
ta tuotettua, mutta sen vuoksi myös koulutuksen organisoitumisen ilmentämää 
institutionaalista järjestystä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä aikuiskoulutuksen 
organisoitumiseen kytkeytyvästä yliopistokoulutuksen avoimuudesta. Tämä edel-
lyttää akateemisen ja populaarin kulttuurin kohtaamisen tutkimusnäkökulman 
täsmennystä yliopistolaitoksen ja aikuiskoulutuksen välisessä jännitteessä. Etenen 
tässä modernin lisääntyvää refl eksiivisyyttä korostavan johtoajatuksen suuntaa-
mana. Metodologis-käsitteellisessä mielessä liitän koulutuksen refl eksiivisyyden 
teeman koulutuksen organisoitumisprosessien ajallisuuden käsittämisen ongel-
maan. Poikkitieteellistä näkökulmaa muodostaen, sidon modernissa pitkäkestoi-
seksi hahmottuvan universaalin koulutuksen dilemman ja koulutuksen avoimuu-
den teeman toisiinsa. Mallinnus, jonka puitteissa sen teen antaa mahdollisuuden 
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kehitellä tutkimuksen käyttöön yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyppisen käsit-
teen, joka tukee prosessin refl eksiohistorian tutkimusta.

Poikkean Luhmannin ja Schorrin (1988) tavasta käsittää systeemin refl eksio-
historia paralleeliseksi systeemin funktionaalisen eriytymisen kanssa. Sen sijaan 
konkretisoin Giddensin (1990a, 1991; 1994a ja 1994b) modernin refl eksiivisyy-
den ja institutionaalisen refl eksiivisyyden käsitteiden merkitystä koulutuksen or-
ganisoitumisen käytäntöalueella. Giddensin (1994b, 59 ja 91) mukaan varsinkin 
myöhäisessä modernissa on institutionaalisesta refl eksiivisyydestä tullut konsti-
tutiivisessa mielessä keskeistä. Giddens (1994b) kuitenkin pohdiskeli ilmiötä post 
traditionaaliksi kutsumassaan yhteiskunnallisessa kontekstissa. Pitkässä kestos-
sa tässä on kyse jo valistuksen aikakaudessa ladatusta radikaalista kyseenalaista-
misesta ja epäilystä. Giddensin (1990a, 38–39) mukaan modernin refl eksiivisyys 
syrjäyttää valistukselle tyypillisen ajatusmuodon, missä varman tiedon avulla kat-
sottiin kumottavan traditionaalisten uskomusten sosiaalisia käytäntöjä suuntaava 
vaikutusta.43

 ”...järjen kaltainen valistuk sen alku peräinen idea voi vakuut tavasti luoda 
tiedollista varmuutta ainoas taan niin kauan, kun emme huomaa modernin 
refl eksiivi syyden syrjäyttäneen järjen siinä merkityksessä kuin se on ymmär-
retty tietyn tiedon saavut tamisena” (Giddens 1990, 39 suom. KK).

Modernin refl eksiivisyys tuottaa lisääntyvää epävarmuutta varman tiedon saa-
vutettavuudesta ja lisääntyvää riskitietoisuutta historiallisen kontingentin edessä. 
Tämä asettaa myös projektiksi käsitetyn valistuksen ongelmalliseen valoon, joten 
ajatus lisääntyvästä institutionaalisesta refl eksiivisyydestä on syytä konkretisoida 
koulutuksen organisoitumisen erityiseen tarkasteluun. Teen sen Giddensin (1986) 
yleisemmän rakenteistumisteoreettisen keskustelun perustalta, kun liitän aja-
tuksen institutionaalisesta refl eksiivisyydestä hänen refl eksiivisyyden käsitteensä 
yleisempään yhteyteen. Giddensin (1986) mukaan refl eksiivisyys on sosiaalisille 
käytännöille ja sosiaalisten systeemien reproduktiolle konstitutiivinen tekijä. Täs-
sä hän käytti myös esimerkkejä koulusta. Konkretisoin institutionaalisen refl eksii-
visyyden ajatuksen myös Giddensin (1987) tutkimuksen ja käytäntöjen suhdetta 
koskevan keskustelun perustalla. 

Mallinnuksen edellytysten tarkastelua

Edellä avattua kasvatustieteellis-sosiologista ketustelua kannattelee käsitys mo-
dernille ominaisesta koulutusekspansiosta. Ekstensiivisten prosessien ymmär-
tämiseksi on annettava myös aikuiskoulutuksen käsitteelle sellainen koulutus-
tutkimukselle sisäinen määrittely, joka avaa käsitteen käyttömahdollisuuksia

43 Tässä puhun valistuksesta väljästi aikakautena. Tuonnempana tarkastelen käsitettä 
lähemmin, sillä se on myös aikuiskoulutuksen organisoitumisen toimijuuden keskeinen 
refl eksiokäsite. Giddensin ”high modernity” tai traditionaalisen ja post traditionaalisen 
yhteiskunnan erottelu antavat hänen aikakausianalyysilleen suuntaa. Olennaista tässä 
on modernin vaiheistamisen ajatus. 
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koulutuksen refl eksiohistoriassa. Tällöin on ajateltava toimijuuden näkökulmasta, 
kuinka toimijat kykenevät mobilisoimaan koulutuksen organisoitumisen kannalta 
vaikuttavalla tavalla koulutuksen suhteellisen autonomisuuden ja muun sosiaali-
sen elämän välisen suhteen hahmotuksia. Tässä yhteydessä on tähdennettävä, että 
sosiologinen diskurssi on aina ollut refl eksiivisessä suhteessa erilaisiin organisaati-
oihin ja sosiaalisiin liikkeisiin (ks. Giddens 1987, 48–51).44

 Organisations and social movements, it might be argued, are the two ways in 
which refl exive appropration of knowledge about the social life is mobilized in 
the world (Giddens 1987, 48).

Sosiologisen diskurssin klassisesta kaudesta lähtien voidaan nostaa esille sen kyt-
kentöjä koulutusta organisoivien liikkeiden ja -organisaatioiden refl eksiivisyyteen. 
Tutkimus voi pyrkiä kontrolloimaan tämän pulmallisen suhteen. Tällöin voidaan 
lähinnä kyseenalaistaa ja historiallistaa tuo suhde eräänlaisen metarefl eksiivisyy-
den kautta. Tutkimuksen käsitteellisessä apparaatissa tulisi näin pyrkiä tietoiseen 
ja sisäisesti johdonmukaiseen refl eksiivisten sulkeumien huomioimiseen (ks. Wag-
ner 1994 ja Eräsaari 1995, 165). Järvelä (1991, 24 ja 1993) puolestaan puhui kou-
lutuksen utopiaperspektiivin huomioimisesta. Hän katsoo, että klassikoista Marx 
olisi lahjoittanut jotain egalitaristiselle ja emansipatoriselle utopialle, Durkheim 
puolestaan yhteiskunnallisen harmonian utopialle ja Weber lähinnä toimijoiden 
keskinäisen kilpailun välttämättömyyden utopiaperspektiiville. 

Järvelä (ibid.) katsoi asiaa sekä historiallisesti että teoreettisesti. Ensin maini-
tussa katsannossa Järvelä (1991, 24–25) näki Amos Comeniuksessa (1592–1670) 
ensimmäinen suuren marttyyrin, joka ”luki yhteiskunnan ja koulutuksen suhteen 
kokonaisvaltaiseksi utopiayhteydeksi”. Durkheim (1977a, 288) puolestaan näki 
Comeniuksen  Didactica magna -teoksessa valistusajan suurten ensyklopedistien 
edelläkävijän. Refl eksiohistorian on kuitenkin syytä pitää erillään ajatukset kasva-
tuksen universaalista sisällöstä ja koulutuksen tarjonnan universaalisuudesta, 
siinä merkityksessä, että mahdollisuus koulutukseen nähdään kaikille kuuluvana 
oikeutena ja velvollisuutena. Comeniusta voidaan pitää varsinkin postuumina il-
mestyneen Pampa edia teoksensa vuoksi myös jälkimmäisen periaatteen var hais-
modernina puoles tapuhujana.45

44 Giddens (1987, 48) mainitsee erityisesti työväenliikkeen sekä erilaiset poliittiset ja 
uskonnolliset liikkeet. Uudemmista liikkeistä hän mainitsee erityisesti ekologisen-, 
rauhan- ja naisliikkeen.
45 Leinosen (1998b, 54 ja 58) mukaan Comenius suhtautui ”varovaisesti muodol-
lisen koulutuksen ulottamiseen kypsään aikuiseen”. Pampaedia luku V ”Panscolia” 
esittää kuitenkin kutakin seitsemää elämänvaihetta vastaavan koulutyypin ja vaikka 
kuudennen vaiheen koulu ”la escuela de la edad adulta” onkin luonteeltaan praktinen 
niin sen ominaislaatu on käsitettävissä vain elinikäisen koulun kokonaisuuden sisällä 
(Comenius 1992, 105–118). Comenius työskenteli Ruotsin kuningaskunnan palveluk-
sessa vuosina 1642–48. Hänellä ei kuitenkaan ollut voimakasta vaikutusta vuoden 1649 
koulujärjestykseen, sillä Comeniuksen kirkkokuntien yhdistämisideaalit ja pansofi set 
harrastukset johtivat hänet Valtakunnankansleri Oxenstiernan epäsuosioon (Hanho 
1947, 41 ja Leinonen 1998a, 27 vrt. Isosaari 1973, 10 ). Sen sijaan Piispa Gezeliuksen 
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Teoreettisemmin tarkastellen, Järvelä (1991, 23) näkee koulutusutopiat aja-
tuskonstruktioina, jotka ovat tehneet erilaisissa konteksteissa mahdolliseksi kou-
lutuksen ja yhteis kunnan välisen problematiikan pelkistyneen tarkastelun. Tätä 
ajatusta voidaan kehitellä eteenpäin, mutta tällöin ei tarvita utopian käsitettä me-
tateoreettisessa yhteydessä. Lisäksi refl eksio etenee käytännöissä, missä ”utooppi-
sen” saavuttamattomuuden sivumerkitys tulee eri konteksteissa merkitykselliseksi. 
Refl eksiivisyyden teoreettisen teeman puitteissa puolestaan voisi hyväksyä utopian 
etymologisen alkumerkityksen vailla paikkaa, mutta refl eksio vailla toposta ou to-
pos ei tunnu mielekkäältä, sillä topos voidaan käsittää myös retoriseksi yhteisöksi.

Historiallisesti katsoen, näyttäsi siltä, että ainoastaan tiettyjen tiedollis-peda-
gogisten ja ideologis-poliittisten edellytysten vallitessa on moderni ajatus koulu-
tustarjonnan periaatteellisesta universaalisuudesta voinut muodostua ajankohtai-
seksi siinä merkityksessä, että sen voidaan katsoa ilmentävän yliopistokoulutuksen 
avoimuuden teemaa myös suhteessa aikuiskoulutukseen. Ajatus ns. populaarien 
kansankerrostuminen aikuisväestön koulutuksesta kyllä nousi poliittiseksi tee-
maksi viimeistään Ranskan vallankumouksen myötä (ks. Kantasalmi 1995a). 
Näytteen tästä tarjoaa Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743–1794), joka 
tunnetaan paremmin nimellä Marquis de Condorcet (ks. Liedman 1997, 17). Hän 
luovutti vuonna 1792 Ranskan Kansalliskokoukselle julkisen opetuksen organi-
sointia käsittelevän raportin, jossa esitettiin, että kaikille sukupuo leen ja ikään 
katsomat ta kuului mahdolli suus koulutuk seen kaikilla koulutuksen tasoilla. Lisäk-
si ehdotettiin varattomi en opiskelun tukitoimia, mutta myös aikuiskoulutuksen 
muotoja, jotka korjaisivat me kaanistuvan tuotannon työ käytäntöjen tylsistyttäviä  
vaikutuksia sekä huolehtisivat kansalaisuuden poliittisten velvoitteiden edellyttä-
mästä koulutuksesta.46 

Sosiologian klassikoista Durkheim (1977a) eritteli Francis Baconista (1561–
1626) Ranskan vallankumoukseen ulottuvaa fi losofi s-pedagogisesti sävyttyneen 
koulutuspoliittisen ajattelun genesistä. Hän näki, että sen ytimessä oli modernin 
aikakauden synnyttämä ensyklopedinen käsitys tiedosta ja tieteiden ykseydes-
tä. Tästä lähtökohdasta joudutaan myös luontevasti ajattelemaan opinnollisten 
käytäntöjen järjestämistä, jonkin metodisen suunnitelman mukaan. Opinnol-
listen päämäärien universaalisuuden tavoite puolestaan johtaa hänen mukaansa 

laatimassa Turun hiippakunnan koulujärjestyksessä Methodus informandi (1682) on 
nähty selvää Comeniuksen universaalin kasvatusohjelman vaikutusta, joka toki ilme-
ni ahtaammassa lutherilaisen puhdasoppisuuden tulkinnallisessa hengessä (Leinonen 
1998a, 144–45). Comeniuksen ajattelun ”utooppisten” piirteiden on nähty periytyvän 
Kalabrialaiselta dominikaanimunkilta Tommaso Campanellalta (1568–1639), joka 
tunnetaan Aurinkokaupunki-teoksestaan, missä myös esitellään universaaleja opetuk-
sen järjestelyjä (ks. Campanella 2002). Aurinkokaupunkiin lienee vaikuttanut puoles-
taan Platonin (1981) Valtio-teos.
46 Condorcet’n suunnitelmassa Rap port et Project de Décret sur l’organisation Géné ra le 
de l’Instruction Publi que koulutusjärjestelyjen muutosehdotukset tehtiin nyky-yhteis-
kunnalle ominaisesta  tulevai suus perspektii vistä käsin (ks. Condorcet 1990). Lukuisis-
ta keskusteluista huolimatta suunnitelmaa ei sen esittämis kontekstis sa hyväksytty, sen 
suuntaisia kehitelmiä saatettiin 1800-luvun Ranskassa kuitenkin toteuttaa (ks. Vaug-
han ja Archer 1971, 160–171; Kinzler 1991 ja Sworowski 1995).
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ajattelemaan myös opinnollisten mahdollisuuksien universaalisuutta. Nimittäin 
jos ajatellaan, että periaatteessa kaikki tiedonhaarat voivat olla aidosti hyödyllisiä, 
niin samalla tunnustetaan, että kukaan ei voi tietää kaikkea olennaista. Tälle luonteva 
jatkoajatus pitää tärkeänä sitä, että kaikilla tulisi olla ainakin periaatteessa mahdolli-
suus opiskella kaikkea (Durkheim 1977a, 294–295). Durkheim (ibid.) ei kuitenkaan 
ryhtynyt seuramaan tästä mahdollisuutena avautuvaa educatión populaire linjaa, 
vaan käänsi katseensa vallankumouksen koulutuspoliitikkojen toiseen tärkeään, 
mutta koulutuksen käsitteellä selvemmin hahmotettavaan tavoitteeseen. Tässä oli 
kyse yrityksestä muuttaa yliopistoa edeltävän oppikoulun klassista opetussuunnitel-
maa sekä sen perinteistä luokkaryhmittelyä kurssimaisemmaksi.47 Durkheimille oli 
selvää se, että yhteiskunnan kehitys tuottaa koulutukselle alati uudistuvia haasteita, 
joten hänen oli tunnustettava, että vallankumouksen koulutuspoliitikot olivat oi-
keassa, kun he näkivät luokkaopetuksen järjestelyjen sisältämät rajoitteet modernin 
koulutuksen ongelmien ytimessä (Durkheim 1977a, 300–303). 

Durkheim kuitenkin suhtautui varauksellisesti vallankumouksen koulutuspo-
liitikkojen esittämiin ratkaisuihin. Condorcet’n poliittinen perintö jatkuikin elä-
vänä ns. radikaalisosialistien keskuudessa, jotka vuosina 1901–1914 olivat Rans-
kassa johtoasemassa (ks. Vanamo 1997, 68). Edeltävässä luvussa toin jo esille sen, 
ettei Durkheim varsinaisesti tehnyt populaarien kansankerrosten koulutuksen 
aikuissovelluksista sosiologista teemaa. Sosiologian klassinen kausi tarjosi kuiten-
kin aikuiskoulutuksen organisoitumisprosessien relevanteille toimijoille erilaisia 
ajattelun aineksia, joita voidaan eritellä aina tiettyihin puitteisiin sijoittuneiden 
konkreettisten prosessien refl eksiivisyyden osatekijöinä. Niinpä esimerkiksi Marx 
vuonna 1845 suuntasi kolmannen Feuerbach-teesinsä aikuiskoulutusorganisaatto-
rina tunnetulle Robert Owenille (1771–1858). Tätä voidaan pitää työväenliikkeen 
valistuskäytäntöjen lisääntyvän refl eksiivisyyden ilmauksena.48

Weberin suhde työväenliikkeeseen oli paljon etäisempi kuin Marxin, mutta 
tästä huolimatta hän vaikutti populaarin koulutuksen aikuissovellusten refl eksi-
oon varsinkin germaanisella kulttuurimaaperällä (ks. Friedenthal-Haase 1986). 
Varsinkin Weberin (1987) vuonna 1917 opiskelija-aktivisteille pitämä esitelmä, 
joka vuonna 1919 julkaistiin otsikolla Wissenschaft als Beruf, on osoittautunut
keskeiseksi saksankielisen Euroopan vaikutuspiirin kansansivistyskäytäntöjen ai-
kalaisrefl eksiolle. Lisäksi Weber pyrki myös populaariin julkaisemiseen tärkeäksi 
katsomistaan teemoista.  Weberin (1990) teosta Pörssi voidaan pitää ilmauksena 

47 Nykyään kurssimaisia ja luokattomia järjestelyjä saatetaan pitää koulutuksen avoi-
muuden ilmauksina.
48 Marx kirjoitti Brysse lissä keväällä 1845 kaikkiaan 11 teesiä Ludwig Feurbachin 
(1804–1872) ajattelusta,  Thesen über Feurebach, jotka Friedrich Engels (1820–1895) 
ensim mäisen kerran jul kaisi vuonna 1888.  Kolmas teesi: Se materialistinen oppi, että 
ihmiset ovat olosuhteiden ja kasvatuksen tuotteita ja siis muuttuneet ihmiset ovat toi-
senlaisten olosuhteiden ja muuttuneen kasvatuksen tuotteita, unohtaa, että juuri ihmiset 
muuttavat olosuhteita ja että kasvattajan itsensä täytyy tulla kasvatetuksi. Siksi se vält-
tämättä joutuu jakamaan yhteiskunnan kahteen osaan, joista toinen on yhteiskunnan 
yläpuolella. Olosuhteiden muuttumisen ja inhimillisen toiminnan samanaikaisuutta voi-
daan tarkastella ja se voidaan ymmärtää järjellisesti vain kumouksellisena käytäntönä 
(Marx & Engels 1978, 2 s. 64).
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tällaisesta harrastuksesta. Teos sijoittuu Saksan 1890-luvun pörssikeskustelun ja 
vuonna 1890 perustetun ”Evankee lis-sosiaalisen kongressin” kontekstiin. Viimeksi 
mainit tu oli erilaisten suuntausten foorumi, joka kokosi runsaasti yliopisto väkeä. 
Tästä ryhmästä sekä vuonna 1872 perustetusta sosiaalipoliittisesta yhdistyksestä 
Verein für Sozialpolitik on käytetty ilmausta ”kateederisosialismi”.49 Weber avusti 
myös saman henkistä aikakauslehteä Christliche Welt (Hietaniemi 1990, 107–108, 
114–115 ja 117). 

Varhaisinta tuntemaani aikuiskoulutuksen sosiologiaa tuotettiin Saksassa ns. 
Weimarin tasavallan (1919–1930) kontekstissa. Se ilmaantui merkityksessä Soziolo-
gie des Volskbildungswesens. Kiinnostavasti tuossa samassa kontekstissa ja läheises-
sä yhteydessä Volksbildung ja Arbeiterbildung käytäntöjen refl eksioon hahmoteltiin 
myös tiedon sosiologian periaatteita. Samaan aikaan myös Itävallassa ns. austro-
marxistien keskuudessa kansansivistyksen aikuissovellusten sosiologinen refl eksio 
eteni. Ennen tätä löydetään mm. Britanniasta selvitysluontoista tiedontuotantoa ja 
sosiaalireformistista kirjallisuutta, jonka päämääränä oli aikuiskoulutuskäytäntö-
jen kehittäminen. Näiden voi katsoa juontuvan varhaisempaan työväestön, työ- ja 
asuinolosuhteita kartoittaneisiin tutkimuksiin, jotka muodostivat erään lähtökoh-
dan nyky-aikaisen sosiologian kehitykselle. Brittiläisen aikuiskoulutusajattelun 
kontekstissa on myös myöhempi sosiologinen refl eksio pyrkinyt katsomaan teo-
riaa ”adult education practitioner” tyyppisen toimijuuden näkökulmasta. Tällöin 
sosiologista keskustelua konsultoidaan eriytyneen (peda)(andra)gogisen disiplii-
nin muodostuksen tarkoituksessa (ks. Jarvis 1985, 31). Saksalainen ajatteluperin-
ne on ollut varovaisempi, sillä ”Volksbildung” ja ”Erwachsenenbildung” ovat toki 
viimekädessä sosiaalisten käytäntöjen käsitteitä. Sikäli kuin käsitteille haetaan teo-
reettisia kytkentöjä aikuiskasvattajan ”Beruf” horisontissa niin refl eksiokäsittei-
den historiallisen kehityksen tarkastelua ei yleensä ohiteta yhtä kepeästi (ks esim. 
Groothoff/Wirth 1976).50

49 Nimitys oli aikalaisten keskuudessa pilkallinen. Tämä sivistyneistön suuntaus on 
ollut myös suomalaisen sosiaalipolitiikan organisoitumisessa teoriahistoriallisesti mer-
kityksellinen (ks. Eräsaari 1984, 94).
50 Välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Britannian Jälleenrakennusmi-
nisteriön asettaman komitean Adult Education Commitee vuonna 1919 julkaistu Final 
Report tarjoaa oivallisen esimerkin selvitysluontoisen tiedon tuotannon merkityksestä 
aikuiskoulutuksen käytäntöalueen muotoutumiselle sekä sen seurannalle ja erittelylle. 
Tämän komitean ensimmäinen väliraportti, Industrial and Social Conditions in Rela-
tion to Adult Education on nykyisen ymmärryksen mukaan luonnehdittavissa koulu-
tus- ja sosiaalipoliittisia toimia perustelevaksi analyysiksi, mutta ei niinkään aikuis-
koulutuksen sosiologiaksi. Saksalaisen kielialueen kansansivistystoimen sosiologiassa 
kytkeydyttiin tuolloin jo yleisen yhteiskuntatieteellisen keskustelun teoreettisiin kysy-
myksenasetteluihin. Britanniassa ”adult education practitioner” omaksui sosiologisen 
tietomuodon vakavammat kysymyksenasettelut reittiä, joka kulki sosiaalisen suunnit-
telun (so. Labour Department 1893), antropologian sekä Fabian society’n vuonna 1895 
perustaman sosiaalireformismiin kytkeytyneen London School of Economics kautta 
(Abrams 1968, 102 ja Halsey 2005). Vasta toisen maailmansodan jälkeen ja paljolti sak-
salaisten emigranttisosiologien siivittämien projektien kautta (esim. cultural studies) 
liittivät ”adult education practitioners” toimijat kontinentaalisen sosiologian yhteyteen 
(ks. Steele 1997).
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Vaikka sosiologia ei klassisessa vaiheessaan tehnyt aikuiskoulutuksesta varsi-
naista tutkimusteemaa, niin tähän kontekstiin kuitenkin liittyi aikuiskoulutuskäy-
täntöjen refl eksiota ja yrityksiä vaikuttaa näiden käytäntöjen ja yliopistolaitoksen 
välisen suhteen organisoitumiseen. Tämän vuoksi refl eksiivinen herkistyminen 
sosiaalisten liikkeiden populaarin toimijatyypin ja Bourdieun (1988) tarkoittaman 
homo academicus toimijatyypin välisessä kohtaamisessa on tarpeen. Tarkastelema-
ni prosessin genesiksen lähtökohdan aikoihin sosiologian refl eksiivinen suhde or-
ganisaatioihin oli kuitenkin jo pitkään ollut selvempi, kuin sen suhde sosiaalisiin 
liikkeisiin. Tarkoitan vuoden 1987 loppua, jolloin ensimmäiset avoimen korkea-
koulun toiminnan koetilastot julkaistiin koulutuksen järjestelykäytäntöjen ref-
leksiiviseen käyttöön. Tällaisissa pisteissä osa koulutussosiologiaa kytkeytyy aina 
hallintoapparaatin tekniseen palvelukseen ja edelleen (aikuis)koulutuksen sosio-
logian refl eksiivisyyden lisäämiseen.

Myös massakoulutuksen sosiologisen diskurssin pidemmässä perspektiivissä 
tehty tarkastelu viittaa siihen, että tutkimusteemoja on muodostettu kansallisval-
tioiden puitteissa ennen kaikkea kulloisenakin aikana vakiintuneiden oppilaitos-
tyyppien ja normaaliksi nähtyjen koulu-urien suuntaamana. Koulutussosiologia 
on muiden yhteiskuntatieteiden tavoin kehittynyt siis modernille aikakaudelle 
keskeisten organisaatiokompleksien evoluution monitorointina. Vastaavasti myös 
modernille aikakaudelle keskeisten organisaatiokompleksien (so. koululaitos) sys-
teemisyyden muodot ovat kehittyneet yhteiskuntatieteellisen käsitteistön ja tiedon 
refl eksiivisen omaksumisen kautta. Aikuiskoulutussosiologisen huomion aktivoi-
tuminen edellytti siis aikuiskoulutuskäytäntöjen vakiintumista ainakin osittain 
valtiollisesti koordinoitujen järjestelyjen merkityksessä.

 The social sciences have been refl exively involved in a most basic way with those 
very transformations of modernity which give them their main subject-matter 
(Giddens 1987, 21).

Luvussa 3 palaan yllä esitetyn ajatuksen taustalla olevaan perustavanlaatuisen kak-
soishermeneutiikan ajatukseen, joka sisältyy Giddensin sosiaaliteoriaan. Bourdieu 
(1985, 200) puolestaan puhuu sosiaalisen maailman havaitsemisesta kaksoisstruk-
turaation tuotoksena. Nyt huomioin ajatuksen yhteiskuntateoreettisen merkityk-
sen, jota ei tutkimukseni näkökulman muodostuksessa kannata sivuuttaa. Katson, 
että koulutuksen refl eksiohistoria tulisi nähdä keskeiseksi koulutuksen sosiaalisen 
organisoitumisen osakokonaisuudeksi. Kyse on Giddensin (1991; 1994a ja 1994b) 
tarkoittamasta moderniin sisäisesti kuuluvasta institutionaalisesta refl eksiivisyydes-
tä. Käsite viittaa sosiologisesti tai hallinnollisesti motivoidun koulutustutkimuk-
sen tuottamaa tietoa laajemmalle. Kyse on kaikesta, mikä käy tiedosta eli refl ek-
siosta, joka on jäsentynyt vaikuttavalla tavalla osaksi tutkittavaa prosessia. Kaikki 
toimijuuden käsitteistykset eivät muodostu organisoitumiseen vaikuttaviksi. Ref-
leksiivisyyden teeman näkökulmasta tutkimuksen ei kuitenkaan tulisi vältellä tie-
donsosiologisia ”kenen mukaan?” kysymyksiä (ks. Berger ja Luckmann 1994, 133). 
Ongelmaksi kuitenkin jää prosessien refl eksiivisyyden mahdollisimman kattava 
huomioiminen ja sen tulkinta. 
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Suomessa aikuiskoulutuksen organisoitumiseen vaikutti aluksi erilaisten valis-
tus- ja sivistysliikkeiden refl eksiivisyys. Sittemmin merkittäviksi tulivat valtiollisesti 
koordinoitujen toimintalinjausten sektorikohtaisten seurantajärjestelmien käsitteet. 
Näihin on (aikuis)koulutuksen sosiologia vasta viime vuosina yrittänyt ottaa kriit-
tistä etäisyyttä. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytäntöjen seurannan ja kehit-
tämisen teknisiä käsitteitä käytetään usein varsin epäproblemaattisesti.

 ...the regularised use of knowledge about circumstances of social life as a consti-
tutive element in its organisation and tranformation (Giddens 1991, 20).

Vaikka koulutuskäytäntöjen organisoituminen sekä kasvatustieteellinen ja sosio-
loginen diskurssi koulutuksesta voidaan edellä esitetyssä mielessä nähdä toisiin-
sa liittyvinä prosesseina, niin ne eivät kuitenkaan ole edenneet paralleelisesti ja 
samassa rytmissä. Edellä esittämäni esimerkit (aikuis)koulutuksen sosiologian ja 
ekspansiokeskustelun myöhäisestä ja vähän refl ektoidusta liitosta argumentoi tä-
män väitteen puolesta. Hall (1981, 8) puolestaan toteaa, että Fabian society vai-
kutus Brittiläiseen sosiologiaan olisi antanut tukea koulutuksen ekspansiolle (ks. 
myös Halsey 2005).51 Kasvatustieteellinen diskurssi on Suomessakin kehittynyt 
läheisessä yhteydessä koululaitoksen kehittämiseen (ks. Rinne, Kivirauma ja Leh-
tinen 2000 ja Männistö 1997). Akateemisen sosiologian ja sen kasvatus- ja kou-
lutussosiologian alakentän suhde maamme koulutusreformeihin on epäselvempi 
ja ansaitsisi oman tutkimuksensa. Tutkimuksessani tarkastelen aikuiskoulutuk-
sen käytäntöjen kytkentöjä yliopistokenttään myös tältä kannalta (ks. Kantasalmi 
2001a ja 2001b). 

Tavoittelen otetta aikuiskoulutuskäytäntöjen refl eksiivisyyteen universaalin 
koulutuksen dilemman mallintamisen kautta. Teeman historiallisen aktivoitumi-
sen tiedollis-pedagogisia edellytysten kypsymisen ajoitan Durkheimin (1977a) ta-
voin. Kyse on opinnollisten mahdollisuuksien universalismin periaatteen läpimur-
rosta Comeniuksesta valistusajan ensyklopedisteihin ulottuvassa eurooppalaisessa 
ajanjaksossa.52 Tällöin opetusta, opiskelua ja oppimista koskeva tietämys lisääntyi

51 Halsey (2005) selostaa yksityiskohtaisemmin seuran vaikutusta Brittiläistä sosiolo-
giaan. Hän (ibid. 135–36) toteaa maltillisesti, että vaikka hallinnon ja yhteiskuntatie-
teiden intressit harvoin yhtyvät, niin näin on ajoittain saattanut käydä. Hallinto usein 
pyrkii määrittelemään yhteiskuntatieteet toimintansa laajennukseksi ja tämä on saatta-
nut ajoittain palvella myös akateemisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen intressejä, 
vaikkapa virkamieskoulutuksen ja virkamiesrekrytoinnin yhteytenä. Allardt (1997, 15) 
on huomauttanut, että Germaanisessa vaikutuspiirissämme käsitteet valtiotieteet ja 
statsvetenskaperna kantoivat pitkään valtiolle hyödyllisenä olemisen ajatusta.
52 Klinge (1987, 25) kertoo Ruotsinvaltakunnassa 1570-luvun lopulla ennen Upsalan 
uutta luterilaista yliopistoa perustetun Tukholman kollegion lyhyen historian ramis-
min jaksosta, jonka ihmiseen uskovaa kasvatusfi losofi aa mm. Rabeais’n (1494–1533) 
Gargantua ilmentää.  Myös aiemmin ilmestynyt tarina Utopiasta kotoisin olleen Pan-
tagruelin seikkailuista kertoo Rabelais’n uudenlaisesta rahvaanomaisesta suhtautumi-
sesta aikansa oppineistoon, mutta myös käytännöllisyyden korostuksesta (ks. myös 
Klinge 1987, 31).
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ja ajatus tiedon tarjoaman valistuksen positiivisesta merkityksestä sivilisaatiolle 
valtasi alaa koulutuksen yleistymisen läpimurrolle. Lisääntyvä tietämys puolestaan 
toi mukanaan koulutuskäytäntöjen järjestelyjä koskevien käsitysten ja suositusten 
merkitysvariaation kasvua. Tähän kehitykseen liittyy myös se episteeminen ongel-
manasettelu, josta Durkheim (1956, 91–102) keskusteli tähdentämällä eroa teo-
riaan viittaavan ”pedago giikan” ja käytäntöön viittaavan ”educatión” käsitteiden 
välillä. Pedagogisella teorialla hän tarkoitti pelkästään traditiona omaksuttuja kas-
vatus- ja opetuskäytäntöjä refl ektoidumpaa käsitystä, sillä tällöin kysytään käytän-
töä koskevia kysymyksiä, kuten ovatko käytännöt sitä mitä niiden tulisi olla, mikä 
niiden arvo on ja olisiko tiettyä käytäntöä hyödyl lis tä muokata vai pitäisikö se 
korvata uudella? Niinpä esimerkiksi Rabelais’n, Rousseau’n tai Pesta lozzin peda-
gogiset teoriat olivat hankauksessa aikansa käytän töi hin nähden ennen muuta sen 
vuoksi, että niissä muotoiltiin tälle teoriatyypil le ominaisesti sitä mitä tulisi olla. 
Mikäli taas kasvatus ja koulutuskäytän nöt olivat vailla erityistä teoriaa niin kyse oli 
lähinnä taidoista ”art of education”, joka voi olla ilmaus siirretystä tradi tiosta tai 
henkilökohtaisesta kokemuksesta (Durkheim 1956, 91–102). Pedagoginen teoria 
oli hänelle käytäntösuuntautunut normatiivis-spekulatiivinen ajatusmuoto, jota 
kuitenkin voitiin pitää teoriana siksi, että siinä yhdisteltiin toisiinsa ideoita, mutta 
ei pelkkiä tekoja.

Toisin kuin Usher et al. (1997, 68–72) esittävät Durkheim (1956) ei ajattelut 
teorian ja käytännön välistä episteemistä suhdetta kaavamaisena soveltamisena. 
Sen sijaan, hän näyttää ajatelleen, että pedagogisen teorian muodon saava käy-
täntöjen refl eksio, voi myös lähentyä tieteellistä käsitys tapaa, jonka tehtävänä on 
kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen   selittäminen. Tämä edellyttää sekä käsitystä 
koulutuk sen organisaation genesiksestä että koulutuksen funktioihin liittyvien 
kysy mysten käsittelyä tieteellisesti, mikä tarkoitti näiden sosiaalisten ilmiöiden 
kuvaamista niiden syiden ja vaiku tusten tutkimisen kautta (ks. Durkheim 1956, 
99). Durkheim (1977a) eteni ”organismi” metaforan avulla ja genesiksen suhteen 
hänellä oli evolutionistisia taustaoletuksia. Hän näki kasvatuksen ja koulutuksen 
tieteen muodostuvan näille periaat teille ja sosiologian saavan suuren merkityksen 
sen osana.53 Olen Luhmannin ja Schorrin (1988a, 7) kanssa samaa mieltä siitä, että 
”kasvatusjärjestelmän refl eksio-ongelmien” käsittelyn näkökulmasta ei ole hedel-
mällistä yhä uudestaan juuttua pedagogiikan tieteellistymisen episteemiseen kysy-

53 Saksaa puhuvassa maailmassa, johon myös suomalainen keskustelu pedagogiikan 
tieteellistymisestä kytkeytyi 1800-luvulla ja hyvän matkaa 1900-lukua, oli J. F. Herbart 
(1776–1841) kehitellyt ajatusta systemaattisesta pedagogiikasta viittaamalla perustie-
teenaloina ennen muuta psykologiaan ja etiikkaan. Psykologian tehtävänä oli tarjota 
metodi kun taas etiikan tuli tarjota pedagogiikalle teleologinen normisto (ks. Anders-
sen 1950, II, s. 595 ja Geiger 1930, 408). Tällai sen, sosiaaliset puitteensa kadottaneen 
abstraktin pedagogiikan täydennykseksi Durkheim halusi liittää sosiologiaa hyödyntä-
vän kasvatuksen ja koulutuksen tieteen. Abstraktin pedagogiikan ajatus työnjaollisten 
suhteiden ohi kulkevasta ihmisen moraalisesta täydellistymisestä oli Durkheimille vie-
ras ja sen vuoksi hän muotoilikin moraalin ongelman uudelleen edellä esitetyllä tavalla 
(ks. myös Luhmann ja Schorr 1988a, 72–73).
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mykseen, sillä ongelmat voidaan rajata myös yhteiskuntateoriasta ja histo riallisista
tosiasioista käsin. Sosiaalisten käytäntöjen ensisijaisuudesta lähtiessäni minulla ei 
ole kuitenkaan metodologisesti yhtä sitovaa dispositiota modernista yhteiskun-
nasta kuin heillä.54

Kasvatuksen ja koulutuksen refl eksiossa 1700- ja 1800-luvun vaihteen ambi-
valentit ilmaukset saavat Hamiltonin (1989, 152 ja 155) toteamaan, että ”the split 
between educational theory and schooling theory” oli ilmeinen jo Rousseaulla 
(1712–1778) ja Wilhelm von Humboltilla (1767–1835). Jälkimmäinen oli kuiten-
kin edellistä paljon selvemmin koulutuksen organisaattori, joskin samalla myös 
erityisen saksalaisen sivistysideaalin ”Bildung” keskeinen moderni teoreetikko. 
Rousseaun (1933, 15) tunnettu erottelu ihmisen ”homme” ja kansalaisen ”citoyen” 
välillä voisi antaa aiheen nähdä vuonna 1762 julkaistussa ja enimmäkseen kas-
vatuksellisten käytäntöjen pedagogisen ajattelun klassikkona luetussa Émile-teok-
sessa myös ”schooling” teorian lähtökohtia. Tällöin Rousseaun (1933) pohdintoja 
luetaan siis yhdessä samana vuonna ilmestyneen Yhteiskuntasopimuksesta-kirjan 
kanssa. Tästä hahmottuu tulkinta, jonka mukaan näissä teoksissa oli kyse aika-
kauden valistusfi losofi an ambivalentista sivilisaatiokritiikistä, jonka taustalla on 
hänen 1755 julkaisemansa Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä 
ja perusteista (ks. Rousseau 2000 ja ks. Bardy 1996, 77). 

Luhmann ja Schorr (1988a, 153–54) näkivät Émilen pedagogisen teorian 
kannalta käänteentekeväksi, siinä refl eksion perspektiivin muutoksessa, missä 
varhaisempi täydellisyyskäsite ”Perfektionsbegriff” vaihtuu uudemmaksi täydel-
listettävyyden ”Perfektibilität” modaalikäsitteeksi. Näin lapsi nähdään lapsimit-
taisuudessaan täydellistettävässä mielessä valmiina ja samanaikaisesti ei-valmiina 
siinä mielessä, minkä tuo täydellistettävyys mahdollistaa. Tästä päästään ajatuksel-
lisesti ulos ja käytännöllisesti eteenpäin kasvatusprosessin ajallisuuden jaksottami-

54 Luhmann ja Schorr (1988a) käsittelevät funktionaalisesti eriytyneen kasvatusjär-
jestelmän lisääntyviä eriytymispaineita ”refl eksio-ongelmien” kautta. Näiden käsitte-
lyn historiallisen tarkastelun he sitovat pedagogisen teorian (Pädagogik) tasolle. He 
katsovat, että siellä kehitellään keskeiset ”kontigenssikaavat”. Vähemmälle huomiolle 
jää pedagogisten käytäntöjen (Pädagogie)refl eksiivisyyden tarkastelu. ”Praxis” näyttää 
olevan heille ennen muuta teorian sovelluksen alue, mikä ei siis ollut Durkheimin nä-
kemys. Luhmann ja Schorr (ibid.) eivät myöskään systemaattisesti erottaneet koulu-
tuksen organisoitumisen kannalta olennaisten järjestelykäytäntöjen refl eksiivisyyden 
tarkastelutasoa, vaan pohtivat sitäkin tiedehakuisen pedagogisen teorian kehityksen 
kautta. Heidän tarkastelunsa on metodisessa mielessä näiltä osin lähinnä aatehistori-
aa, mutta se luetaan dispositiossa, missä refl eksiivisyys on olennaista kompleksisuuden 
rajaamiseksi. 
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sen suunnassa, mikä on koulutuksen organisoitumista ajatellen varteen otettava 
näkökohta (vrt. Bardy 1996, 207).55 

Koulutuksen ja kasvatuksen teoreettisen erottelun synnyn ajoituksessa 1700-
luvun loppupuoli ja vallankumouksen konteksti on riittävän tarkka kalenteriai-
kajäsennys. Hamiltonin (1989) tavoin tähän voidaan liitää myös Pestalozzi (1746–
1827), jonka vaikutus kansakoululaitoksemme kehittämiseen on huomioitu, mutta 
hänen merkitystään suomalaisen kansanvalistuksen sosiaalisen dimension temati-
saatiolle ei ole niinkään huomioitu. Lisäksi von Humboldtin ”Bildung” teorian ja 
yliopistoa organisoivien näkemysten kulkeutumista oppineistomme aatemaailman 
on tarkastelemassani prosessissa huomionarvoinen mahdollisuus. Koulutuksen 
avoimuuden ilmiön osalta tuossa käänteen tekevässä aikakaudessa oli refl eksion 
merkityksessä kyseessä varsinkin valtion roolin hahmottaminen julkisen koulu-
tuksen osalta ja muissa järjestelyissä, joilla uuden liberaalin aikakauden edellyt-
tämä kansalainen piti varmentaa. Tällöin valistushenkinen ihmisen kasvatuksen 
perinne, kuitenkin aiheutti ambivalenssia koulutuksen poliittisen teorian ja kas-
vatuksen pedagogisen teorian ajatusmuotojen välillä. Koulutusjärjestelyjen osalta 
valtion roolin käsittely tiivistyy 1800-luvun liberalismin kontekstissa. Tällöin von 
Humboldtin (1993) ja Victorian ajan englantilaisen liberalismin edustajien teo-

55 Aatehistoriallisessa katsannossa kiinnostavasti Lempa (1989, 147) katsoo, että myö-
häisvalistus Saksassa liitti rousseaulaisuuden juuri pedagogiseen, kun ranskalainen 
valistunut taas näki samassa ilmiössä ennen muuta yhteiskuntateoreetikon. Tässä mie-
lessä von Humboldtin ”uushumanismin” välitön edeltäjä ja hänen kotiopettajanaan-
kin toimineen J.H. Campen (1746–1818) ja fi lantropistien koulukunta laajemminkin 
on olennainen tulkinta-avain ainakin Saksassa (ks. Lempa 1989 ja 1993a). Rousseaun 
edistämän koulutuksen teorian historian kannalta merkittävämpää saattaisikin olla 
kiinnittää huomiota hänen vuonna 1771 julkaisemaan kirjoi tukseen ”Considéra tions 
sur le gouver nement de Pologne”, missä hän Damen (1997, 17) mukaan hyökkäsi rikkai-
den ja köyhien koulutuksen ja kasvatuksen eroja vastaan esittäen samalla, että Puolassa 
tarvittaisiin aktiivisesti toimivaa nationalismia ja valtion ohjailua koulutuksen sisällön, 
muodon ja järjestyksen suhteen. Tässä suhteessa hän oli siis vallankumousprosessin 
valistusfi losofi en hengessä neuvomassa Puolan aatelia uuden valistuneen perustuslain 
laatimisessa. Myös Luhmann ja Schorr (1988a, 234) tuovat Rousseun merkityksen 
tasa-arvo diskurssin uudelle fokukselle selvästi esille. Myöhemmin USA:n itsenäisyys-
julistuksen edellä Diderot (1713–1784) julkaisi Venäjän Katarina II:lle esittämänsä 
suunnitelman ”Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation 
publique dans toutes les sciences 1775 ”. Tämä ilmensi niin ikään luottamusta valtiota 
kohtaan koulutuksen järjestäjänä, mutta se oli myös aikakauden fi losofi sen valistuksen 
ilmaus siinä, että eliittienkoulutus katsottiin voitavan irrottaa kirkollisesta valvonnas-
ta ja liittää valtion palvelijaksi, kun taas rahvaalle tuo kontrollin lähde hyväksyttiin. 
Tällä suunnitelmalla ei ilmeisesti ollut välitöntä vaikutusta Venäjällä (ks. Vaughan ja 
Archer 1971, 146). Flynn (1988) ei mainitse Diderot’n vaikutusta tsaari Aleksanteri I 
yliopistoreformeihin vuosina 1802–1835, mutta olisiko ranskalaisen valistusfi losofi n 
suunnitelmat sittenkin suodattuneet niihin, kuten Archer (1979,117–18) arvelee vii-
tatessaan Venäjän ”kansallisen valistuksen ohjelman”valtiolliseen oikeutukseen ja sen 
sukulaisuuteen Napoleonin yliopistoreformin aateperustaan Ranskassa? Katso myös 
Luhmann ja Schorr (1988a, 245–46) sekä Manninen (2000, 15).
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reettisen refl eksion kohtaaminen vaikuttaa merkitykselliseltä.56 Varsinkin yliopis-
tolaitoksen ja korkeakoulutuksen organisoitumisen tällaiset ideologis-poliittiset 
edellytykset ovat varsin ilmeisesti ratkaisevan tärkeitä universaalin koulutuksen 
dilemman refl eksiiviselle aktivoitumiselle.

Luhmann ja Schorr (1988a, 233–37) näkivät yhteiskuntateoreettisesti merki-
tyksellisenä siirtymän uskonnollisesti legitimoitujen stratifi oidusti kerrostunei-
den (geschicteten Gesellschaften) yhteiskuntien ja uudentyyppisten funktionaali-
sesti eriytyneiden yhteiskuntien välillä. He (ibid.) katsovat, että uudet tasa-arvon 
ajatukset alkavat 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla edellyttää tasa-arvon 
refl eksion kohdennusta erilaisiin yhteiskunnan kannalta relevantteihin funktioi-
hin pääsyn konkreettisissa yhteyksissä.57 Massakoulutuksen sosiologian diskurssi 
puolestaan tukee käsitystä, jonka mukaan vasta kun sääty-yhteiskunnalle (Stän-
degesellschaft) ominainen suppea ja elitistinen koulutukseen valikoimisen malli 
jo oli käynyt poliittisesti mahdottomaksi, saattoi ajatus sosiaalisesti laajennetusta 
korkeakoulutuksesta nousta esille. Kyse on Euroopan osalta siis osapuilleen 1860–
1939 välisestä murroksesta. Ajatus yliopistokoulutuksen avoimuudesta voitaisiin 
siis yrittää kytkeä tällaiseen kontekstiin, mutta tukemalla refl eksiohistorian käsit-
telyn mahdollisuuksia universaalin koulutuksen dilemman keskeisten ulottuvuuk-
sien teoreettisella mallinnuksella.

56 Queen Victorian valtaistuinkausi (1837–1901), jonka aikana (1876–1901) hän oli 
myös the Empress of India, on tärkeä periodi myös sikäläisen koulutuksen organisoi-
tumiselle. Aikakauden loppupuolella alkoi hahmottua tarkastelemaani prosessiin uusia 
kiinnostavia kontekstuaalisia tekijöitä, joita Hobsbawn (1987, 105–106) kuvaa ..”the 
new need to address the masses and by the transfomation of these masses themselves”. 
Tässä oli kyse massamarkkinoiden kaupallisten mahdollisuuksien tunnistamisesta eri-
laisten massaspektaakkeleiden ja viihteen muodossa ja siitä yhteisestä sosiaalipsykolo-
gisesta ”massapsykologian” viitekehyksestä, jonka vallankumouksen eurooppalaisittain 
eläneet ranskalaiset oppineet ja yhdysvaltalaiset mainosgurut jakoivat 1800-luvun lo-
pulla ja tästä eteenpäinkin. Mainitussa teoreettisessa kohtaamisessa oli kyse varsinkin 
von Humboldtin ja J. S. Millin (1806–1873) kohtaamisesta, mutta aikuiskoulutuksen 
kenttää ajatellen myös Matthew Arnold (1822–88), joka oli vuosina 1851–66 hänen 
majesteettinsa koulutarkastajana ja varsinkin hänen vuonna (1869) ensikerran julkais-
tu teoksensa Culture and Anarchy on tässä katsannossa tulkintakontrastin muodostuk-
selle keskeinen teksti (ks. Collini 1991). 
57 Luhmann ja Schorr (1988a, 235 ja 274) viittaavat ”ideologian” käsitteellään valintaan 
arvojen ja arvokontekstien välillä ja orientaatiofunktion merkityksessä. Tasa-arvon toi-
mii koulutuspuheessa ideologisesti siinä merkityksessä, että antaessaan arvostusperus-
taisen toimintasuosituksen se samalla antaa sääntöjä refl eksion pysäyttämiseksi. Oma 
käsitykseni ideologisista käytännöistä käy selväksi teoreettisen kohdediskurssini ekspli-
kaatiossa. Totean kuitenkin jo nyt, että rakenteistumisen perspektiivissä kyse ei ole vain 
arvovalinnoista, vaan ennen muuta toimijuuden mukanaan kuljettaman merkityksel-
listämisen kytkennöistä dominaation ja legitimaation kautta tapahtuvien epäsymmet-
risten asetelmien uusintamiseen ja muuttamiseen.
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Mallinnus ja sen empiirishistoriallisen tutkimuskäytön selvennystä

Tarkoitukseni on kiinnittää edellä paikannettuun koulutushistoriallisen murrok-
seen (1860–1939) refl eksiohistorian huomiota siten, että k  oulutukseen valikoitu-
misen säädynmukaisten ajatus- ja toimintamuotojen rapautumisen lisäksi myös 
näitä muotoja aktiivisesti kyseenalaistavaa refl eksiota voitaisiin tutkimuksessa 
mahdollisimman kattavasti huomioida. Toisin kuin Luhmann ja Schorr (1988a) 
ajattelivat, koulutusjärjestelyjen refl eksiivisyys saattaa edetä koulutuksen välittö-
mien organisointiongelmien ajallisuuden edelle tai laahata sen perässä. Eksten-
siivisten prosessien suunnassa esiintyneet aikuiskoulutuksen järjestelyt ja niihin 
liittynyt refl eksiivisyys tulisi saada siis mahdollisimman kattavasti, mutta hallitulla 
tavalla, osaksi koulutuksen organisoitumisen tarkastelua. Tällöin aikuiskoulutus 
tutkimuskäsitteenä tarvitsee koulutuksen teorian kannalta perustellun ja tutki-
muksessani tarkasteltuja prosesseja ajatellen mielekkään muotoilun. Tavoitteena 
tässä tutkimuksessa on ekstensiivisten organisoitumisprosessien näkyvyyden ko-
hentaminen ja tällaisten historiallisten järjestelyjen refl eksiivisyyden historiallisen 
merkitysvariaation episteeminen kontrolli. Tarvitaan siis koulutuksen organisoi-
tumisen tarkasteluille sopiva väline, jonka avulla voidaan jäsentää yliopistokoulu-
tuksen avoimuutta siten, että ilmiön historiallistava tarkastelu tulee refl eksiivisen 
tutkimuskulttuurin mielessä mahdolliseksi. Universaalin koulutuksen dilemman 
mallinnuksen avulla voidaan myös jäsentyneesti selventää, miten yliopistokoulu-
tuksen avautumisen ilmiötä voitaisiin yrittää ymmärtää sekä mahdollisena proses-
sitapahtumana että koulutuksen refl eksiivisyyden teemana. 

Lähtökohdan mallille tarjoaa Hauta mä en (1993, 5–6 ja 1996, 38) esittämä   
”koulun mat riisimal li”. Se pelkistää koulutuksen tason ja kattavuuden perusu-
lottuvuuksien avulla opetussisältöjen, opetusmetodien ja opiskelijan välisiä suh-
teita. Mikäli Hautamäen (ibid.) tavoin, kiinnitetään huomio vain vakiintuneen 
koululaitoksen sisäisiin psykodidaktisiin erityisjärjestelyihin, joita edellytetään 
kou lutuksen tasoa tai kattavuu tta nostettaessa, niin kadotetaan näköpiiristä refl ek-
siivisyys, joka koulutusjärjestelyjen ekstensiivisessä suunnassa avaa koulutuksen 
kulloinkin historiallisesti vakiintuneen organisaation rajapinnoilla tapahtuvien 
järjestelyjen mahdollisuuden. Kun pyritään ekspansiivisiin prosesseihin rajoittu-
neesta painotuksesta eteenpäin, niin mallin on kyettävä huomioimaan myös sel-
laiset koulutuksen sosiaaliset erityisjärjestelyt, jotka määrittävät vakiintuneiden 
koulutusorganisaatioiden käytäntöjen ulkopuolisen horisontaalisen rajapinnan. 
Tämä ei ole koskaan täysin yksiselitteisen selvärajainen vaan refl eksiivisyydessään 
plastinen. Näin kehiteltynä malli on käyttökelpoisempi monitasoisuuteen pyrki-
välle koulutuksen organisoitumisen tutkimukselle.
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Kuvio 2 Universaalin   koulutuk sen pulman abstrakti kiteytys 

Koulutuksen organisoitumisen kannalta katsoen, modernissa relevantit toimijuu-
den instanssit (so. koulutusreformistinen diskurssi, opettajuus jne.) ja toimijat eri-
laisissa puitteissaan ja positioissaan näkevät kuviossa 2 kiteytetyn refl eksiivisyyden 
kiistanalaisen kokonaisuuden mahdollisesti hyvinkin eri tavoin. Yksikään organi-
satorisesti vakiintuneen koulutuksen käytäntöalueella toimiva tai sitä ulkopuolelta 
lähestyvä ei voi sitä kuitenkaan täysin välttää. Näkökulma on toimijuudessa, mutta 
kyse on koulutuksen modernin muodon ja sitä ilmentävän organisaatiokomplek-
sin sisäisen dilemman kiteytys. Systeemien funktionaalisen eriytymisen näkökul-
masta Luhmannin ja Schorrin (1988a, 252–53, 256–58, 290, 293, 302 ja 336–37) 
selektion ”pädagogische Selektion” hahmotus ei nähdäkseni avaa yhtä kattavan 
tarkastelun mahdollisuuksia.58 

58 Luhmannin ja Schorrin (1988a, 252, 256–58 ja 263–64) valikoinnin ”Selektion” kä-
sitteellistämistapa ei tuo riittävän selvästi esille hylkivän eksklusiivisen ja sisään sul-
kevan inklusiivisen valikoinnin refl eksiivisistä rajapintaa, sillä pedagoginen reformi-
puhekin on heidän katsannossaan systeemin suoritusten ja teknologioiden suhteen 
asettuvien todellisten refl eksio-ongelmien käsittelyn sivuuttavaa ideologista ja arvot-
tavaa diskurssia. Se on ainoastaan kommunikaatiokytkentöjä luovaa refl eksiota ”An-
schlussrefl eksion”. Pedagoginen selektio on heille, hieman Bourdieun tapaan aina myös 
sosiaalista selektiota ja yhteydessä yhteiskunnalliseen selektioon. Heidän käsityksensä 
mukaan kasvatusjärjestelmän perustava kyvyttömyys löytää konsensusvarmoja selek-
tiomuotoja selittää sitä, että refl eksio pyrkii painottumaan kasvatukseen ”Erziehung” 
sekä pedagogisessa teoriassa että sitä lähellä olevassa empiirisessä tutkimuksessakin. 
Niinpä heillä jääkin vähemmälle huomiolle mm. koulun sisäisiin prosesseihin etäisyyt-
tä ottaneen ja ei-opetuksellisiin tehtäviin perustuvan establishment’in ”pedagogischen 
Establishments” erityisdynamiikka sekä muu ideologisten käytäntöjen problematiik-
ka (ibid. 341–345). Omista lähtökohdistani voisin kuitenkin väittää, että esimerkiksi 
koulutusbyrokratia operoi konsensusvarmuuden illuusion ja yhä hienovaraisempien 
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Institutionaalisen refl eksiivisyyden ajatusta seuraten voidaan myös todeta, että 
mallin ulottuvuuksilla operoivat tilastotietokantoihin ja muuhunkin dataan pe-
rustuvat monitorointikäytännöt ovat keskeinen edellytys modernin valtiollisesti 
koordinoidun koulutuksen olemassaololle. Valtiolliseen monitoroinnin käytäntöi-
hin kuuluu tilastotarkkailua, suunnittelua ja arviointia.59 Koulutuksen sosiologian 
ei kuitenkaan kannata epäproblemaattisesti yhdistyä arviointitutkimukseen, joka 
ottaa monitorointia varten muodostettuja käsitteitä annettuina. Tällöin on vaa-
rana, että sosiologia lakkaa olemasta sosiologiaa. Valtiollisesti koordinoidun toi-
minnan ajatteleminen käy nimittäin vaikeaksi, jos valtion tarjoamat käsitteet ovat 
mielessämme (Bourdieu 1992, 40). Valtiollisesti koordinoitujen toimien ohella 
koulutuksen organisoitumiseen vaikuttavat erilaisten toimijasektioiden intresseis-
tä käsin konstruoidut suostuttelevat käytännöt ja aggressiivisemmat pyrkimyk-
set. Ne voivat yhä useammin liittyä myös markkinointiin. Tällaisten symbolista 
järjestystä tuottavien kamppailumuotojen puitteissakin joudutaan refl eksiiviset 
käytännöt, ainakin osittain, suhteuttamaan mallin pelkistämiin yleisimpiin ulot-
tuvuuksiin.

Tutkimuskäytössäni malli sitoo toimijuuden refl eksion perusulottuvuudet, jot-
ta organisoitumiseen sisältyvä refl eksiivisyyteen saadaan analyysin edellyttämää 
etäisyyttä. Koulutuksen tason ulottuvuus kuvaa, viimekädessä opetuksen sisäl-
lön määrittelyn kautta asettuvaa vaatimustasoa. Erilaisista tarkkailijapositioista 
lähtevät tasomääritykset ovat kiistanalaisia ja sopimuksenvaraisia, mutta myös 
käytäntöjä yhdenmukaistavia ja tutkintoja standardoivia. Niinpä refl eksiivisyys 
tällä ulottuvuudella on mahdollista erilaisilla tarkkailevan pohdinnan tasoilla aina 
yksittäisistä opetustapahtumista erilaisiin oppilaitostyyppeihin ja niiden koordi-
noituihin komplekseihin asti.  Koulutuksen kattavuuden ulottuvuudella huomio 
kohdentuu aina tietyn merkityksellisen kokonaisuuden sisällä eri koulutustasoille

ja objektiivisuuden tuntua tuottavien tekniikoiden kehittämisen hyväksi myös itsenäi-
sesti suhteessa pedagogisen teorian kehitykseen. Voisi myös väittää, että reformidis-
kurssien kyky avata ja kytkentöjen kautta laajentaa tai rajata toiminnallisesti relevantin 
refl eksion tilaa vaikuttaa myös koulutuksen organisaatiojärjestelyjen täsmentyviin ky-
symyksenasetteluihin, vaikkakin vain hahmottelemalla sitä, mitä tulisi olla? Luhmann 
ja Schorr (1988a, 264 ja 267) eivät näe reformidiskurssien rakenteistavaa puolta, vaan 
tulkitsevat niiden pyrkimysten kohti parempaa, johtavan vain todellisen teoreettisen 
refl eksion säästelyyn.
59 Monitorointikäytännöt on viritetty institutionaalisen refl eksiivisyyden edellyttämää 
systeemipalautetta varten. Seurannan painotukset muuttuvat, joten historiallistavan 
tutkimuksen ammattitaitoon kuuluu painotuserojen tunnistaminen. Tarkkailu on kie-
toutunut perinteisesti koulutuksen määrällisen suunnittelun käytäntöihin (ks Lehti-
nen 1995 ja Vaherva ja Juva 1985). Koulutussuunnittelua palveleva tiedontuotanto on 
lisääntynyt erityisesti 1970-luvulta lähtien, mutta koulutuksen monitorointikäytännöt 
sinänsä ovat toki paljon varhaisempia. Koulutuksen arviointitutkimus on tämän ke-
hityssuunnan viimeisin yleistynyt lajityyppi. Taloustiede on lahjoittanut seurnataan 
ajatuksen hintasuhteen kautta tapahtuvasta tehokkuuden tarkastelusta. Koulutuksen 
sosiologisen tutkimuksen tulee olla tietoinen näistä institutionaaliseen refl eksioon vai-
kuttavista tiedontuotannon muodoista, mutta ei samaistua niihin. 
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relevantin ikäluokan koulutukseen osallistumiseen. Koulutuksen valtiollinen ja 
supranationaali seuranta esittävät toteutuneen kattavuuden yleensä kouluikä-
luokkien osallistumisastetta kuvaavina prosenttiosuuksina, joita siis ekspansio-
tarkasteluihin kohdistunut tutkimus on laajasti käyttänyt aineistonaan. Tälläkin 
ulottuvuudella voidaan toimijuuden tarkkailijapositioista käsin pohtia koulutuk-
sen ulossulkevuutta ja opetuksessa mukana pidettävyyttä myös yksittäisen ope-
tustapahtuman tasolla. Tällöin on syytä muistaa, että käytännöissä ilmenevä ref-
leksiivisyys, pyrkii myös tuottamaan niitä merkityksellisiä kokonaisuuksia, joiden 
puitteissa kattavuuden tarkkailevan pohdinnan mielekkyys jäsentyy. 

Koulutuksen tason ja kattavuuden refl eksion ulottuvuuksilla voidaan myös ku-
vata tietynlaisia yhteyksiä, jotka ilmentävät toimijuuden pohdinnan tarvetta, mutta 
tarjoavat myös taaksepäin kääntyvälle tutkimukselle mahdollisuuksia. Voidaan esi-
merkiksi sanoa, että koulutuksen tasoa laskettaessa sen kattavuutta voidaan nostaa 
ja kääntäen. Historiallisesti katsoen, huomataan ainakin kansallisvaltioihin rajatuis-
sa makrotason tarkastelussa, että koulu tuksen tason nous tessa sen katta vuus taso-
kohtaisesti määritellyissä teoreettisesti rele van teissa ikä luokissa on pyrkinyt laske-
maan. Kyseessä on kuitenkin universaalin koulutuksen dilemma, joka aina tietyissä 
puitteissa vaatii refl eksiivisesti tuotettuja ratkaisuja. Niinpä refl eksiivisyyden teeman 
sitoma näkökulma avaa myös koulutuksen tutkijalle mahdollisuuden perinteisen 
mikro- ja makroanalyysin tasojen erottelun sijaan analyysitasojen yhdistelyyn. Kä-
sittelen tätä lähestymistapaerityisenä kysymyksenä luvussa (3).

Koulutuksen organisaation refl eksiivisyyden kannalta relevantti populaatio 
määrittyy historiallisesti muuttuvista merkityksellisistä kokonaisuuksista käsin. 
Koulutus organisoitui jo varsin varhaisessa modernissa osittain valtiollisesti koor-
dinoiduksi hierarkkiseksi kompleksiksi, missä koulutustasojen välisiä vertikaalisia 
siirtymäkynnyksiä määrittää aina ylemmän koulutusasteen vaatimustaso. Usein 
juuri kansallisvaltioiden merkityksellisissä kokonaisuuksissa ikäluokat astuvat tä-
hän hierarkiaan sovitussa järjestyksessä ja etenevät siinä koululuokkien, koulukoh-
taisten, kunnan koulutoimen, kansallisvaltion ja kansallisvaltioiden välisen sekä 
supranationaalin refl eksiivisyyden tasojen määrittämien pelisääntöjen puitteissa. 
Koulutuksen organisoitumisen prosessien symbolista järjestystä rakenteistavan 
vaikutuksen analyysi on mahdollista millä tahansa mainituista tasoista, mutta toi-
mijoiden refl eksiivisyys käytäntöjen elimellisenä osana ei sinänsä noudata mitään 
selvää analyyttisten tasojen järjestystä. Kunnan opetusvirasto voi ottaa vaikutteita 
suoraan OECD:n supranationaalista refl eksiosta siinä missä yksittäisen peruskou-
lunopettajan pohdinnoistakin, jonka kieltämättä on kuunneltava koulunsa reh-
toria ja kunnan kouluvirastoa opetustyönsä refl eksiivisessä rajojen asettamisessa. 
Myös yliopistolaitosta voidaan valtiollisesti koordinoitujen (korkea)koulutuskäytä
ntöjen osalta tarkastella tällaisen modernin organisatorisen logiikan ja käytännöl-
lisen mielen puitteissa.

Malliin kiteytyvät modernin koulutuksen organisoinnin keskeiset refl eksio-
haasteet,  joiden parissa on eri tavoin kamppailtu jo universaalin koulutuksen aja-
tuksen tiedollis-pedagogisten edellytysten kypsymisestä lähtien. Ajatuksen ideolo-
gis-poliittisen läpimurron jälkeen mallin refl eksioulottuvuuksien merkitys on vain 
kasvanut. Tutkimukseni tarkasteleman avoimen yliopiston genesiksen kannalta 
kiintopisteenä voidaan pitää Durkheimilaisen koulunkävijöiden yhteiskunnan 
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ajatuksen konkretisoitumista oppivelvollisuusyhteiskuntien muodostumisessa 
sekä Giddensin (1994a, 172 ja 185) tarkoittamaa toisten mahdollisuuksien politii-
kan ”politics of second chances” esiintuloa eräänlaisen elinikäisen kouluttautu-
misvelvollisuuden aavistuksena. Erityisesti jälkimmäinen on saattanut vauhdittaa 
universaalin koulutuksen pulman ajan kohtais tu mi sta myös korkea   koulu tuksen 
alueella.60 

Eräs keskeinen, mutta ei siis ainoa, refl eksiivisyyden teema liittyy koulutuk-
sen valikoivuuteen (vrt. Luhmann ja Schorr (1988a). Tällöin kyse on siitä, mihin 
vaatimustaso missäkin aika–tilassa asetetaan ja kuinka suljetuiksi tai avoimiksi 
koulutuskäytännöt järjestetään. Mikäli jostain syystä, vaikkapa koulutukseen luot-
tavaisten edellytysten vallitessa, pyritään maksimoimaan sekä koulutuksen tasoa 
että kattavuutta niin joudutaan refl eksioon, missä osalle relevantista kouluikäluo-
kasta kehitellään koulutuksen erityisjärjestelyjä. Ne voivat olla kahta päätyyppiä, 
joko psyko-didaktisia tai sosiaalisia. Erityisjärjestelyjen kehittelyn käytännöt ja sel-
laiseksi toimijuudessa tunnistettu ja tunnustettu pedagoginen praksis määrittävät 
kulloisissakin puitteissa historiallisesti vakiintuneen koulutuksen rajapintoja. Siksi 
näiden rajapintojen liikettä voidaan myös taaksepäin katsoen refl eksiohistoriassa 
analysoida fokusoimalla järjestelykäytäntöihin tai niiden tuottamien järjestelyjen 
puitteissa toteutuneisiin pedagogisiin käytäntöihin.   Refl eksiivisesti asettuvat raja-
pinnat määrittyvät käytännöissä, joita tulisi ymmärtää monitasoisesti. 

Järjestelykäytännöissä voi olla kyse eritasoisista ohjaavista toimenpidesuo-
situksista (policy), näiden kehittelystä erilaisilla areenoilla (polity) tapahtuvissa 
määrittelykamppailussa ja vaikuttamisesta (politics) suostuttelun ja pakottami-
sen klassisten ääripäiden välissä (ks. Palonen 2003 ja Eräsaari 2005). Mallin sisällä 
suunnitteluteknisestä positiosta tarkastellen, erityisjärjestelyjen määrittämän ra-
japinnan liikkumavaraan tai -alaan vaikutta vat koulutuksen vakiintuneen organi-
saatiokompleksin opiskelija virtojen sääntelyn peruskei not. Ne jäsentyvät ulottu-
vuuksilla, joita ovat valinta muodol lisin kriteerein sekä vaa timus tason standardien 
sopi muksenva rainen asettaminen . Nämä eivät ole erityis järjestelyjä, vaan niille 
reunaehtoja asettavia koulutuksen käsitteen mukaisia vakiintuneita käytäntöjä. 
Modernia metaforaa käyttäen sanoisin, että kyse on oppilasvirtauksen sulkupor-

60 Toistaiseksi pyrkimys koulutuksen katta vuutta lisääviin eri tyis järjes telyi hin on ollut 
korkeakoulutuksen osalta vaatimattomampaa  kuin oppi vel volli suus koulun tai keskias-
teen koulutuksen osalta. Ajatus ammattioppivelvollisuuden säätämisestä artikuloitui 
Suomessa komiteanmietinnössä jo vuonna 1948, mutta se jäi vaille käytännöllisiä seu-
rauksia ennen 1960- ja 1970-lukujen vaihdetta (Kivirauma 1992, 105). Vasta 1990-lu-
vulle tultaessa sai ajatus jonkinlaisesta koko ikäluokan nuorisoasteen koulutuksesta li-
sää kannatusta. Toisten mahdollisuuksien politiikan muotojen yleistyminen on edennyt 
ainakin 1960 -luvulta lähtien. Nykyään edellytetään, että ihmiset hakevat koulutuksesta 
uutta alkua elämälle, jos heidän edeltävät elämänvaiheensa ovat johtaneet ei-toivot-
tuun tilanteeseen. Luultavasti myös koulutuksen yleistyminen nuoremmissa ikäluokis-
sa lisää toisten mahdollisuuksien koulutuspolitiikan ilmentymisen todennäköisyyttä ja 
lisää tähän liittyvien toimenpidesuositusten (policy) variaatiota osana varttuneempien 
ikäluokkien elämänpolitiikkaa (ks. Giddens 1994a, 185).
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t eista.61 Sisällökkään näkökulman mielessä, tässä on kyse modernissa institutioi-
dun ”Bildungspatenten” muodon puitteissa koulutuskäytäntöihin ja niiden erias-
teiseen organisoitumiseen sisäisesti kuuluvasta selektiivisyydestä. Muoto edellyt-
tää selektion perusmekanismit, ja käytännöllis-teknisten ratkaisujen variaation. 
Puitteisiin sijoittuneina käytäntöinä nämä määrittävät myös mahdollisten erityis-
järjestelyjen variaation rajoja, mutta tämä on syytä käsittää luokituskamppailuksi, 
jossa tehdyillä ratkaisuilla voi olla myös ei tarkoitettuja seurauksia. 

Psykodi daktiset erityisjärjeste lyt  puolestaan edellyttävät  diagnostiikan, joka 
liittyy   vakiintu neiden koulutuskäytäntöjen vaatimustasostandardien mukaisen 
opettamiseen ja kasvattamiseen historiallisesti määrittyvien eri tyisryh mien tar-
peita vastaavalla tavalla. Tällöin tutkimuksen velvoitteena on erilaisten tarkkaili-
japositioiden mahdollisimman kattava tunnistaminen. Toimijuuden prosesseissa 
refl eksio pyrkii näiden järjestelyjen parissa kohti oppimisen käsitteen avaamaa on-
gelma-aluetta ja mahdollisten suoritustasojen pohdintaa. Tämä refl eksiivisyyden 
suunta puolestaan johtaa erilaisten merkityksellisten kokonaisuuksien puitteissa 
tapahtuvaan vertailevaan oppimissaavutusten pohdintaan, joka puolestaan pyrkii 
suhteutumaan tutkintomuotoiseen sertifi ointiin ja koulusaavutusten perspektii-
viin. Nykyään todistusten kantajien välisen vuorovaikutuksen aika–tila-ulottei-
suuden laajennukset, jopa kansallisvaltioita laajempien merkityksellisten kokonai-
suuksien puitteissa ovat tulleet olennaisiksi strategisen toimijuuden jäsentäjiksi. 
Tällaiseen arvioivaan otteeseen ja sen teoriapoliittisiin ulottuvuuksiin on siis kiin-
nitettä kasvavaa huomiota. Oppimisen käsitettä hyödyntävä refl eksiivisyys on 
edennyt myös oppiainerajat ylittävien valmiuksien ja perinteistä yksilökeskeistä 
oppimista laajentavien sosiaalisten tekijöiden suuntaan eli oppimaan oppimisen 
käsitteen avaamaan ongelman hahmotukseen (ks. Hautamäki et. al. 2005, 10–21). 
Luhmann ja Schorr (1988a, 346–47) olettivat, että ”Lernfähigkeit” käsite olisi kon-
tingenssikaavana jo niin avoin, ettei sitä enää voitaisi ylipäänsä ottaa revision koh-
teeksi, mutta niinpä vaan on käynyt.

Koulutuksen organisoitumisen refl eksiivisyyden näkökulma antaa mahdolli-
suuden huomioida myös sen kuinka oppimisen käsitteen avaama refl eksiivinen 
tematiikka on määrittynyt eri aikoina ja kuinka sen tuottaman palautetiedon tul-
kinnallinen takaisinkytkentä koulutuksen organisoitumiseen on muuttunut. Em-
piirishistoriallisessa tutkimuksessani oppimisen käsitteen avaama ongelmat työn-
tyvät kuitenkin taustaan. Niinpä esimerkiksi käsitykset ihmisen oppimiskyvystä, 
sikäli kuin niihin on kohdeprosessiin sisältyvässä toimijuudessa kiinnitetty huo-
miota, luetaan koulutuksen käsitteen ensisijaisuutta korostavasta näkökulmasta. 
Oppiminen käsitteellistyy tällöin vain koulutuksen organisoitumisen ongelma-
alueen kohdekäytäntöihin sisältyväksi mahdollisuudeksi, eräänlaiseksi toimijuu-
den taustaoletukseksi. Niinpä oppimisen käsite voi koulutuksen refl eksiivisyy-
den osana liittyä vaikkapa strategisen toiminnan retorisiin tekniikkoihin ja siten

61 Koulutuksen vakiintuneen tai normalisoituneen sulkuportin mekanismi on nykyään 
myös se ”numerus clausus” käytäntö, joka alkoi rakentua suomalaiseen korkea-asteen 
koulutukseen 1900-luvun alussa, sillä nyt kyse on vain vakiintuneen sisäänoton volyy-
min säädöstä, mutta syntyvaiheessaan tähän saattoi Suomessa liittyä myös sukupuoli-
erityisiä strategisen toimijuuden näkökohtia (vrt. Luhmann ja Schorr 1988a, 286).
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myös koulutuksen muutoksen poliittiseen puoleen. Hauta mä ki (1993, 2) katsoo, 
että koulutuksen  ja koulutettavuuden käsitteiden mää rittelyn kehä mäisyys  on 
vältettävissä    histo riaan suuntautuneilla  tarkaste luilla, joissa huomioidaan ihmisen 
kyvykkyyden kehi tys ja ”muo dollisen koulutuk sen muotoutu minen” .62 Koulutuk-
sen refl eksiohistorian voisi olla koulutuksen muodon määräytymisen historiallis-
tavassa tarkastelussa hyödyllinen. 

Psykodidaktisten erityisjärjestelyjen pohdinnalla on pedagogiikassa suhteellisen 
pitkät perinteet. Erityisopetuksen histo riasta lähtien Kivi rauma (1989, 1) tarjoaa, 
sokeista alkavan listan tähän pedagogisten käytäntöjen alueeseen artikuloituneista 
erityisryh mistä. Suomessa aistivammaisten perusopetus aloitettiin eurooppalaista 
modernia ajatellen suhteellisen myöhään. Ensimmäiset kuulovammaisille tarkoi-
tetut erilliset oppilaitokset oli kuitenkin muodostettu jo 1860-luvulle tultaessa ja 
ensimmäinen ruotsinkielinen sokeainkoulu aloitti toimintansa Helsingissä vuon-
na 1865 (Tuunainen ja Nevala 1989, 29–30). Psykodidaktisten erityisjärjestelyjen 
refl eksio voi suuntautua myös sellaista hankausta silmällä pitäen, jota ajoittain 
esiintyy    koulu tuksen muo to vaati musten sekä eri lais ten raken teel listen si jaintien 
ja kult tuuri sten identifi kaatioiden  kautta määrit tyneiden ryhmien välillä (ks. Ki-
virauma 1995, 13). Pitkän keston tarkasteluissa voidaan koulutuksessa hankauk-
seen joutuneita luonnehtia kohtuullisen neutraalisti, kun puhutaan Silvennoisen 
(1994) tavoin  koulu  kestä vyyden puutteesta. 

Koulukestävyyden ajatus lähentyy koulutuksen sosiaalisten erityisjärjestelyjen 
refl eksioulottuvuuden sitomaa problematiikkaa. Toimijuuden refl eksiohistoriassa 
rinnastukset erityispedagogiikan perinteisesti käsittelemiin aistivajavuuden teemoi-
hinkaan eivät ole kaukana. Sosiaalista sopeutumattomuutta on voitu pitää sairauteen 
verrannollisena vammana. Koulutuksen sosiaaliset erityisjärjestelyt ovat saattaneet 
tulla pohdituiksi myös yhteydessä muotoutuvan sosiaalipolitiikan ongelmakenttään 
(ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b). Nykyisin kyse voi olla myös koulutuksen kautta 
tapahtuvan marginalisoitumisen tai marginalisoitumisriskien hallinnan järjestelyis-
tä (ks. Silvennoisen 2002). Rinne ja Kivirauma (1999 ja 2003a ja 2003b) teemoitte-
levat samaa asiaa koulutusekspansion kautta. Myös valtakulttuurin ulkopuoliseen 
ryhmään kuuluvien hallittu sulkeminen koulutuksen vakiintuneiden käytäntöjen 
piiriin voi synnyttää sosiaalisten erityisjärjestelyjen pohdintaa. Koulu tuksen sosiaa-
listen erityisjärjes telyjen refl eksio pyrkii  siis ennen muuta esteiden poistami seen 
niiden sosiaa listen käytäntö jen muo dostumisel ta, joita vakiintuneen koulu laitoksen 
prosessien katso taan edel lyttä vän. Voidaan esimerkiksi pitää lukiot toiminnassa il-
taisin ja näin saada kyseisen koulutyypin käytäntöihin osalliseksi päivätyössä käy-
vää väkeä. Jossain mielessä ja suhteissa erityisiksi käsitteistetyille ryhmille voidaan 
siis tuottaa eri tavoin yhteys tietyntasoiseen koulutukseen. Ilman näitä sosiaalisia 
järjestelyjä tuo erityisryhmä jäisi kokonaan koululaitoksen prosessien ulkopuolelle 
valitsevien konventioiden määrittämissä puitteissa. 

62 Halsey (1995, 13) näkee käännöksen yleisempään käsitykseen koulutettavuudesta 
”educability” ajoittuneen Britanniassa 1950-luvulle. Suomessa Hautamäki ja Häyrynen 
(1976, 31) johtivat koulutettavuuden ongelmaa historiallisesti, mutta tätä ei käsitteel-
listetty koulutuksen organisoitumisen sisäiseksi momentiksi ja koulutuskäytäntöjen 
muodon määräytymisen historiallistavan analyysin osaksi. 
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Mallin koulutusteoreettisen merkityksen pohdintaa ja 
ideaalityyppisen käsitteen kehittelyä

Aikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteellä on tartuttu koulutuksen historiassa kom-
pensatorisiksi käsitettyihin sosiaalisiin erityisjärjestelyihin. Käsitteellä on pyritty 
kiinnittymään myös käytäntöihin, joiden toimijoille kytkentä historiallisesti va-
kiintuneeseen koululaitokseen on ollut kriittinen tai rinnakkainen. Tämä tekee 
aikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteestä ongelmallisen. Universaalin koulutuksen 
dilemman ulottuvuuksilla käsitteelle voidaan kuitenkin antaa selkeästi määri-
telty ja koulutuksen teorianmuodostuksen kannalta mielekäs tutkimusmerkitys. 
Lähtökohtana on se, että sosiaalisten käytäntöjen etenemisen perspektiivissä kou-
lutuksen erityisjärjestelyillä tavoitellaan aina erityisryhmiä. Koska käytäntöjen 
toimijuus on refl eksiivistä, voi historiaan suuntautunut tutkimus rekonstruoida 
erityisryhmiä, tarkastelemalla aina tietyissä puitteissa vakiintuneen koululaitoksen 
sisäisen selektion residuaalisten rajapintojen liikettä sekä siihen liittynyttä tarkkai-
levaa pohdintaa. Empiirishistoriallinen mielenkiintoni kohdistuu aikuiskoulutuk-
sen organisoitumiseen ja erityiseen yliopistokoulutuksen avoimuuden teemaan. 
Tällöin yliopisto- ja aikuiskoulutuksen rajapintaa voidaan ajatella mallin kiteyttä-
mien erityisjärjestelyjen refl eksiivisyyden määrittämäksi alueeksi. Varsinaisten jär-
jestelyjen esiintuloa voidaan tarkastella näin ilmenevän rajapinnan määrittymisen 
dynamiikan yhteydessä. 

Edellä sanotusta ei kuitenkaan seuraa, että käytäntöjen rajapinta välttämättä 
toimisi vain inklusiivisesti. Koulutuksen institutionaalisen järjestyksen puitteis-
sa se voi toimia myös puskurina ja siis eksklusiivisessa mielessä. Edellä esitetystä 
teoreettisesta mallista johtaen voidaan vielä tarkentaa, että yliopiston ja aikuis-
koulutuksen organisatorisessa kytkennässä on luultavimmin ollut kyse juuri kou-
lutuksen sosiaalisista erityisjärjestelyistä. Kehote universaalin koulutuksen refl ek-
siiviseen käsittelemiseen yliopistokoulutuksen aikuisdidaktisten erityisjärjestelyjen 
osalta onkin toistaiseksi ollut vähäisempi kuin oppivelvollisuuskoulutasolla.  63 On 
myös muistettava, että kytkentä yliopistolaitoksen ja aikuiskoulutuksen välillä ei 
välttämättä liity yliopistokoulutuksen avoimuuteen. Se saattaa liittyä esimerkiksi 
yliopistokoulutuksen sisäisen organisaation tai tieteellisen tiedontuotannon ken-
tän kamppailuihin. 

Mallinnuksen yhteys koulutuksen organisoitumisen tutkimukseen on selvem-
pi, kun se ajatellaan makroskooppista analyysitasoa vastaavasti. Näin saadaan 
myös selvemmin esitettyä empiirishistoriallisen tutkimukseni keskeinen ajatus.  
Puolustan tässä näkökulmaa, jonka mukaan koulutuksen erityisjärjestelyt ovat

63 Avoi nta korkea koulua on tarkasteltu innovaationa ad missi on poli cy -arsenaalissa (ks. 
Premfors 1984, 12). Tällöin kor keakoulu opiskelijoiden si säänoton vakiintuneeseen 
mekanismiin tuodaan ”admission policy” teeman alla erityisjärjestelyjen pohdintaa. 
Tällainen tekninen täsmen nys   ilmenee myös suomalaisessa ”väylä” -keskustelussa, jo-
hon alussa viittasin. Avoin korkeakoulu refl eksion kokoavana teemana voi nykyisen 
teknologian oloissa tuoda tullessaan myös yhä enemmän psykodidaktisella dimensiolla 
kehiteltäviä järjestelyjä, mutta en nyt kohdennu näihin kysymyksiin vaan koulutuksen 
organisoitumisen historiaan.
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olen nainen osa koulutuskäytäntöjen historiallista kas vua ekspansio ja laajentu-
mista ekstensio. Erityisjärjestelyjen avulla hahmottuvat rajapinnat puolestaan ovat 
merkittäviä näihin prosesseihin liittyneille koulutuksen organisaatiokompleksin 
muutoksille. Niiden avulla saadaan selkeästi esille myös se, mitä voidaan kutsua 
koulutuksen avautumiseksi. Avautumisen ja sulkeutumisen laadullisia kynnysvai-
heita on saattanut muodostua koulutuksen organisoitumisen historiassa useas-
tikin. Koulutuksen erityisjärjestelyjen voidaan ajatella olleen näissä yhteyksissä 
mer kittäviä. Tarkastelemani historiallisen prosessin kautta voidaan yrittää argu-
mentoida tällaisen näkemyksen puolesta. (Korkea)koulutuksen tutkimuksessa ei 
kuitenkaan ole tehty selvää eroa näiden muu toksen eri aspektien välille. Kuviossa 
3 kiteytettyä ajattelutapaa voi käyttää empiirishistoriallisen tutkimuksen suuntaa-
jana. Sen avulla pyrin rajaamaan yliopistoaikuiskoulutuksen kenttää ja tarkaste-
lemaan sen strukturoitumista yliopistokoulutuksen avoimuuden refl eksioteeman 
yhteydessä. Koululaitoksen historialliset organisaatiorajat, kun eivät ole välttämät-
tä täysin yhtenevät koulutuksen institutionaalisen muodon puitteissa määrittyvien 
käytäntöjen rajojen kanssa. Toisin sanoen, koulutuksen muotoanalyysi ei tyhjene 
koululaitoksen prosessien analyysin kautta. 

Arvelen myös, että koulutuksen avautuminen on koulutuksen teorian kannalta 
hedelmällisesti käsitettävissä koulutuksen ekspansiivinen kasvu ja ekstensiivinen 
laajentumisen yhteydessä siten, että huomioidaan koulutuksen erityisjärjestely-
jen refl eksiohistoriaa sekä näin ilmenevää käytäntöjen rajapinnan dynamiikkaa. 
Avautuminen olisi siis käsitettävissä ennen muuta koulutuksen erityisjärjestelyihin 
yhteydessä olevaksi prosessitapahtumaksi. Erottelu koulutuksen sosiaalisten eri-
tyisjärjestelyjen ja psykodidaktisten erityisjärjestelyjen välillä ei välttämättä ilmene 
käytäntöjen refl eksiivisyydessä aina täysin selvänä. Mallin residuaalisia rajapintoja 
ajatellen, vaikuttaisi kuitenkin teoreettisesti uskottavammalta, että koululaitoksen 
laajentumista tavoittelevat kehittelyt ovat olleet lähempänä sosiaalisten erityisjär-
jestelyjen rajapintaa, kun taas ikäluokkasidonnaista kattavuuslisäystä tavoittelevat 
kehittelyt ovat lähentyneet psykodidaktisten erityisjärjestelyjen rajapintaa. Kor-
keakoulutuksen tutkimuksen parissa tätä voidaan perustella jo sillä, että kehotteet 
kerrostuneiden kou lutuserojen tasoittamiseksi yliopistokoulutuksen alueella ovat 
historiallisesti nähden varsin uusi ilmiö. Mallista voi siis johtaa ajatuksen, jonka 
mukaan sosiaaliset erityisjärjestelyt ovat olleet psykodidaktisia erityisjärjestelyjä 
tavanomaisempia korkeakoulutuksen yleistymisen ja laajentumisen historiassa. 
Historiassa ilmenee myös laadullisia murroksia, joita voi kutsua yliopistokoulu-
tuksen avautumiseksi. Avoimen yliopiston organisaatioinnovaatiokin on mah-
dollisesti liitettävissä tällaiseen prosessivaiheeseen tai sellaiseen kytkeytyneeseen 
refl eksioon. Mallin avulla ajatellen, ei kuitenkaan voi olla selvää, mitä avoimuus 
on kulloinkin tarkoittanut. Se on historiallisen koulutustutkimuksen kautta sel-
vitettävä.
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Kuvio 3 Teoreettinen malli koulutuksen vakiintuneen organisaatiokompleksin ja
aikuiskoulutuksen välisestä suhteesta

Kuviossa 3 postuloitu historiallisesti vakiintuneen organisaatiokompleksin raja-
pinta auttaa käsittämään koulutuksen refl eksiohistorian olennaiseksi osaksi orga-
nisoitumisprosessien analyysia. Mallin kytkeminen makroskooppiselle analyysita-
solle kertoo myös siitä, että relevanttien refl eksiivisten käytäntöjen erittelyn avulla 
on mahdollista tunnistaa niitä analyysin kääntöpisteitä, joissa makrotason ana-
lyysia on tarpeen tarkentaa mikrotasolla. Toisin sanoen, on mahdollista tunnistaa 
erilaisten merkityksellisten tasojen poikki tapahtuvien analyysien kohdentamisen 
tarve ja tapa.64 Tarkastelemalla universaalin koulutuksen pulman refl eksiivistä ar-
tikuloitumista menneisyydessä, voidaan paikantaa erityisjärjestelyjen variaatiota, 
jonka syventävän erittelyn avulla voidaan paremmin ymmärtää muutosprosessin 
dynamiikkaa. Toisin päin katsoen, Luhmann ja Schorr (1988a, 264) näkivät, että 
pienten interaktiotilanteiden selektiointerventioiden kumuloituminen johtaa jos-
sain vaiheessa niin ilmeiseen uravaikutukseen, ettei kasvatusjärjestelmän peda-
goginen refl eksio voi sitä enää sivuuttaa. He kuitenkin painottavat selektiota ja
sivuuttavat reformistisen kritiikin strukturoivan vaikutuksen. Uran koodi on heille

64 Prosessikulun zoomaus on empiirishistoriallisen prosessianalyysin keskeinen haaste. 
Vasta tutkimuksen kautta paikannettavien relevanttien toimijoiden rajaaminen kentän 
konstruktiossa, antaa mahdollisuuden tunnistaa analyysitason tarkentamisen tarpeet. 
Tarkennus ei tapahdu mielivaltaisissa kohdissa, vaan prosessidynamiikan käsittämisen 
kannalta olennaisissa empiiris-historiallisen kohteen muutosvaiheissa. Näin tavoitel-
laan syvyyttä prosessin keskeisten transformaatioiden ymmärtämiseen.

Sosiaaliset erityisjärjestelyt

Psyko-didaktiset erityisjärjestelyt

Koulutuksen taso

Koulutuksen kattavuus

I

III

II

Aikuiskoulutus
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keskeinen. Aikuiskoulutuksen organisoitumista he eivät tarkastelleet. Kenties sen 
vuoksi refl eksiohistorian ongelmat näyttäytyivät heille paljon yksinkertaisempina 
kuin tässä tutkimuksessa. 

Koulutuksen ekspansionäkökulma painottaa mallin sisältämän kou lutuksen 
kattavuuden käsitteen varassa tapahtuvaa tarkastelua. Kullekin koulutustasolle 
osallistumista kuvaavat luvut suhteutetaan tällöin kyseiselle koulutustasolle rele-
vantin kouluikäluokan kokoon. Nykyään suomalaisen peruskoulun kattavuutta 
seurataan pääsääntöisesti yhdeksällä luokkatasolla siten, että osallistumista ku-
vaavat luvut suhteutetaan luokkatasoa vastaaviin 7–16 vuotiaiden ikäluokkiin.65 
Katkeamattomassa koulu tus ketjussa   suoma laisen korkea koulu tuk sen perus tutkin-
tovai heen teo reet ti sesti rele vanteik si ikä luo kiksi tulevat nykyään 19–24-vuo tiaa t 
(ks. esim. Lampinen 1998, 211). Koulutuksen ekspansiossa (E1) on kyse vakiintu-
neiden organisaatioiden tai koko organisaatiokompleksin koulutuksen tarjonnan 
ja volyymin kasvusta. Se kuvataan aina jossain merkityksellisessä kokonaisuudessa 
tyypillisiksi hahmotettujen kouluikäluokkien absoluuttisena osallistumisena tai 
osallistumisasteena. Makrotasolla tavanomaisin ekspansion kuvaus tapahtuu kou-
lutustasokohtaisen osallistumisasteen kasvun esityksenä teoreettisesti relevanteis-
sa kouluikäluokissa. Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa tällaisen kuva-
uksen turvin voidaan täsmällisyyttä lisästä erottamalla yksittäisten oppilaitosten 
sisäinen kasvu (E1a) ja oppilaitostyypin yksiköiden kasvu (E1b) toisistaan. Tällöin 
on oltava tarkkana sen suhteen, mitä milloinkin lasketaan yliopistolaitokseen ja 
mitä korkeakoululaitokseen. 66

65 Tässä on huomattava, että ns. ”kymppiluokka” katsotaan jo erityisjärjestelyksi, jonka 
perustelut ovat voineet liittyä joko sosiaalisiin näkökohtiin (esim. nuorison työttömyys) 
tai psykodidaktisiin näkökohtiin perusasteen ja keskiasteen koulutuksen nivelvaiheessa. 
Lisäksi esiopetuksen käsitteen avulla ollaan laajentamassa koulutusta ja sen refl eksiivistä 
ongelmakenttää varhaiskasvatukseen ja lapsuuteen päin (ks. Virtanen 1998).
66 Suomen korkeakoululaitoksen kehittämisen 1960-luvun normiohjauksen keskeinen 
projektikäsite ”koordinoitu laajentaminen” lienee ollut syynä siihen, että uusien yliopis-
tojen perustamisprosessissa on (E1b) tyypin kasvua hahmotettu korkeakoululaitoksen 
laajentumiseksi (ks. Haavio 1983 ja 1985a ja 1985b). Korkeakouludebatissa ekspansi-
on ja laajenemisen epäproblemaattinen käyttö on ollut hyvin tavallista (ks. esim. Aho 
1965). Haavio (1985a, 7–31 ja 1985b) viittaa siihen, että hyvinvointivaltion rakentami-
sessa tärkeäksi nähty taloussuunnittelun rooli ei ollut vielä 1980-luvun puolivälissä kovin 
yksityiskohtaista koulutussuunnittelun alueella, jota pikemminkin kasvatustieteellinen 
tutkimus oli tukenut. Korkeakoululaitoksen kehittämislaki operoi ”opiskelijapaikan” kä-
sitteellä pitäessään tavoitteena vähintään 60000 paikkaa, jotka liittyisivät tutkintosuorit-
tein tarkastellen tehokkaaseen täyspäiväopiskeluun (ks. Kivinen; Rinne ja Ketonen 1993, 
62–76 ja 124–136). Lain uudistaminen vuonna 1976 toi vuoden 1966 lainsäädäntöön 
alueellisen aloituspaikkasuunnittelun, jonka Haavio (1985b) katsoikin lähentäneen kes-
kiasteen ja korkea-asteen koulutuksen kehittämistä. Korkeakoulujen määrän kasvu kan-
sallisvaltiota maantieteellisessä mielessä alueellisesti paremmin kattavaksi kieltämättä 
voisi tarkoittaa myös koulutuksen sosiaalista laajentumista, mutta se ei tarkoita sitä mal-
lin käsitteen mukaisesti, eikä välttämättä historiallis-empiirisesti. Yliopistokoulutuksen 
avautumisen suhteen kiinnostavaa on tietenkin se mitä missäkin ja milloinkin lasketaan 
käsitteen piiriin. Kehittämislainsäädännön piiriin eivät esimerkiksi vuoteen 1986 asti 
kuuluneet taidekorkeakoulut. 
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Tarkennettukaan ekspansionäkökulma (E1a ja E1b) ei suoraan suuntaa huo-
miota teoreettisesti relevanttien ikäluokkien yli muodostuneeseen koulutuser ojen 
historialliseen kerrostuneisuuteen. Koulutuserojen kerrostuminen on kuitenkin 
historiassa ollut toistaiseksi väistämätöntä sen vuoksi, että koulu tuksen katta-
vuus on kasvanut selvän selektiivisyyden vallitessa ja problemaattisessa suhteessa 
avoimuuden ideaan. Koulutuksen laajentumisen näkökulma nostaa tämän esille. 
Koulutuksen ekstensiota (E 2) puolestaan voi tapahtua periaatteessa kahdella ta-
valla. Vertikaalia laajentumista (E 2 a) tapahtuu ikäluokkien yli kumuloituneiden 
koulutuserojen tasoittuessa sen seurauksena, että olemassa olevaa vakiintunutta 
tarjontaa laajennetaan kouluiältään tyypillisen ikäryhmän ulkopuolelle. Horison-
taalia laajentumista (E 2 b) tapahtuu silloin, kun aiemmin systemaattisesti syr-
jäytetyn väestöryhmän suhteellinen aliedustus teoreettisesti relevantin kouluikä-
luokan sisällä on olemassa olevan tarjonnan puitteissa tasoittumassa. Tällaisia 
ryhmiä ovat olleet naiset sekä erilaiset vähemmistöt, joita voidaan erottaa kielellis-
ten-, etnisten- ja muidenkin kulttuuristen ja sosiaalisten näkökohtien perusteella. 
Heidän mukaantulonsa koulutukseen tapahtuu ekspansion ja ektension prosessien 
sellaisissa kynnysvaiheissa, joissa on kyse koulutuksen avautumisesta. Olennaisia 
ovat aina kynnyskohdan ensimmäiset reaaliset ilmaukset ja näiden vakiintuminen 
refl eksiivisen teemoittelun luokituksiksi ja seurannaksi. 

Käytän esimerkkinä naisia. Kun naiset saivat ensikerran Helsingin Aleksan-
terin yliopistoon opiskeluoikeuden, niin se oli historiallisesti merkittävä yli-
opistokoulutuksen avautumisen hetki. Tätä saattoi kuitenkin edeltää ja seura-
ta koulutuksen erityisjärjestelyjä, joiden tarkastelu auttaisi ymmärtämään tuon 
avautumiskynnyksen merkitystä koulutuksen organisoitumisratkaisuille ja dyna-
miikalle, vaikkapa yliopistotutkintojen suorittamisoikeuden erityispulman suh-
teen. Avautumiskynnyksen jälkeistä naisten yliopistokoulutuksen horisontaalia ja 
vertikaalia laajentumista on sittemmin voitu ainakin periaatteessa seurata ja sen 
vaikutusta yliopistokoulutuksen ekspansioon tarkkailla. Tämän vaikutusta orga-
nisoitumiseen voitaisiin myös eritellä. Tarkentavat kysymykset kulkisivat tällöin 
seuraavanlaisesti: seurasiko avautumista naisten yliopistokoulutuksen vertikaa-
lia laajennusta (E2a) tukevia tai estäviä erityisjärjestelyjä vai etenikö organisoi-
tuminen vain koulutussekvenssien jaksottaman ajankulun myötä tapahtuvana 
naisikäluokkien koulutuserojen vähittäisenä tasoittumisena (E1a) ja/tai (E1b) 
tyyppisen ekspansion kautta. Horisontaaliin laajentumisen (E2b) suunnassa 
vastaavasti kiinnostavaa olisi seurata kehiteltiinkö uusia avautumisryhmittelyjä 
ja niitä vastaavia erityisjärjestelyjä joitain erityisiä yliopistokoulutuksen aloja tai 
naisryhmiä varten vai ei.

Erottelujen avulla voidaan tarttua myös avoimen korkeakoulun avoimuuteen 
ja sulkeutuneisuuteen, kun on mahdollista puhuma jossain suhteessa laadullisesti 
erilaisten väestöryhmien osallistumisen tai osallistumattomuuden kautta (Harris 
ja Holmes 1976; Harris 1987 ja García de Leon Álvarez 1984). Edellä esimerkkei-
nä mainittujen prosessikuvauksen suuntien kautta voidaan siis seurata rajapinto-
jen järjestelyjen historiallista kehitystä yliopistokoulutuksen avoimuuden teeman 
osalta. Näin olisi mahdollista eritellä, kuinka erityisjärjestelyt yliopiston ja aikuis-
koulutuksen suhteiden jännitteessä ovat tulkittavissa yliopistokoulutuksen avoi-
muuteen nähden. Ei voida olettaa, että rajapinnan järjestelyt olisivat välttämättä 
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inklusiivisia, sillä avoimuuden teema voi tuottaa myös suojautumisen tai muun 
strategisen motiivin kannattelemia eksklusiivisia järjestelyjä. Kehittelen yliopisto-
aikuiskoulutuksen käsitettä, jolla voisi tavoittaa rajapintojen erityisjärjestelyiden 
synnyttämää reaalista koulutustarjontaa ja määrittää sen suhdetta reaaliseen ky-
syntään. Tällöin koulutuksen käsitteen mukaisesti aikalaisten ilmentämän kysyn-
nän ja tarjonnan olisi realisoiduttava siten, että muodostuu jonkinlainen suhde 
yliopisto- tai korkeakoulutuksen tutkintoihin. Ainoastaan tutkintomuodon kautta 
voidaan järjestelyjen ajatella liittyneen yliopistokoulutuksen avoimuuteen. 

Yliopistokoulutuksen avoimuuden problematiikka ei kuitenkaan täysin tyhje-
ne vain koulutuksen tarjontaa ja kysyntää tarkastellen. Nimittäin yliopistokoulu-
tuksen suhde uuden tiedon tuottamiseen ja akateemisen tiedontuotannon uusin-
tamiseen, määrittää sen koulutuskäytäntöjen avautumista ja laajentumista myös 
opinalojen ja näihin sidoksissa olevien opetusvirkojen kehityksenä. Tässä yliopis-
tokoulutuksella on ollut muihin koulutuksen tasoihin nähden suurempi suhteel-
linen autonomia, jonka historiallinen perusta on siinä ”avain professioiden” mer-
kityksessä, josta edellä oli puhe. Modernin yliopistolaitoksen tutkimuksen, -opin 
ja -koulutuksen kytkennän itse itseään uudistavan autonomisuuden korostuksen 
vuoksi avautuminen voi olla myös avautumista kokonaan uudelle ja aiemmin vail-
la koulutuksen käsitteen mukaista institutionaalista sitovuutta tai potentiaalia ol-
leelle opinalalle. Tällaiseen avautumiseen yhteydessä olevat koulutukselliset järjes-
telyt olisi tulkittava yliopistokoulutuksen horisontaalisen laajentumisen erityiseksi 
tapaukseksi (E2c). 

Nimittäin vaikka uusi avaus ei toisikaan mukanaan selkeästi laadullisesti uutta 
opiskelijaryhmää niin se kuitenkin levittää tarjontaa selkeästi ekspansion merki-
tyksistä (E1a) ja (E1b) poiketen. Kyse ei kuitenkaan ole olemassa olevan koulu-
tustarjonnan laajentumisesta vertikaalin ekstension (E2a) merkityksessä tai ho-
risontaalin ryhmäsensitiivisyyden merkityksessä mahdollisesta horisontaalista 
laajennuksesta (E2b). Tällainen erityinen uutta opinalaa luova horisontaali laa-
jentuminen (E2c) voi olla yhteydessä, ekstension muiden mahdollisten tyyppien 
tavoin, koulutuksen organisaatiokompleksin alempien hierarkiatasojen ekspansi-
oon (E1a ja E1b). Näin ei kuitenkaan ole välttämättä. Mahdollisuuksien realisoitu-
misen analyysi onkin aina konkreettisen koulutustutkimuksen asia. Yhdistämällä 
nämä merkitykset saamme kuitenkin vahvan teoreettisen perustelun teesille, jonka 
mukaan aikuiskoulutuskäytännöt muodostavat koulutuksen kulloinkin vakiintu-
neen organisaatiokompleksin uloimman rajapinnan, jonka merkitys koko komp-
leksin historialliselle muutokselle saattaa olla suuri. 

Universaalin koulutuksen dilemman mallinnuksen ja sen avaaman koulutuk-
sen organisoitumisen mahdollisten prosessien tyypittelyn turvin voidaan, myös 
ongelmallista aikuiskoulutuksen käsitettä täsmentää tutkimuskäyttöön. Käsite 
täsmentyy siis koulutuksen organisoitumisen tutkimukselle spesifi seksi ja edellä 
luvussa (2.2) hahmotetun koulutuksen käsitteen sosiologisen tulkintakeskustelun 
kontekstissa. Tässä jäsennettyjen refl eksion dimensioiden lisätuella saavutetaan 
myös koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen ongelma-alueella käytäntöjen 
päällekkäisyysalueiden probleemiin suhteen olennainen analyyttisen kapasiteetin 
lisäys. Näillä edellytyksillä aikuiskoulutus tutkimuskäsitteenä on johdettavissa yh-
teydessä ekspansiivisiin prosesseihin (E1a ja E1b) ja ekstensiivisiin prosesseihin 



107

(E2a, E2b ja E2c). Selvennän tätä vielä viittaamalla koulutuksen organisoitumisen 
refl eksioon, missä ilmenee pyrkimys käsittää aikuiskoulutuksen määreitä ikäpe-
rusteisesti ja valistussidonnaisesti.

Voidaan todeta, että mikäli tutkimusnäkökulma rajoittuu ekspansiivisten pro-
sessien tarkasteluun niin aikuiskoulutuksen erityinen ikäperustainen (E2a) tyypin 
vertikaalin laajennuksen hahmotus on riittävä täsmennys, sillä sen avulla voidaan 
käsittää epätyypillisessä kouluikävaiheessa tapahtunut kytkentä koulutuksen or-
ganisaatiokompleksiin. On mahdollista, että tällaiset takautuvat vertikaalisen laa-
jentumisen syklit vaikuttavat myös koulutuksen ekspansiokehitykseen, mutta sen 
konkreettinen analyysi ei ole tässä tutkimuksessa aiheena. Viimeksi mainittua nä-
kökulmaa on kuitenkin vaikeaa löytää koulutustutkimuksesta, missä tyypillisesti 
on pyritty juuri kattavuuden käsitteen varassa operoivaan ekspansion tarkasteluun 
(ks. myös Moore 2000, 8).67 Moore (2003) kohdentuu adultifi cation of higher edu-
cation prosessiin ikäkriteerillä rajatun ”aikuisuuden” turvin. Moore (2000; 2001 ja 
2003) sekä Koski ja Moore (2001) pohtivat aikuisuuden pulmaa yliopisto-opiskeli-
joiden ikärakenteen aikuistumiseen liittyen sekä korkeakoulutuksen tutkimuksen 
että aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen tutkimuksen ongelmana. 

Minua kiinnostaa historiallisesti määrittyvä ”schooling specifi c notion of 
adulthood” (ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b). Koulutuksen Ekspansionäkökulma 
tyypillisesti tarkastelee koulutuksen kasvua ja tutkintojen yleistymistä lineaarises-
sa ajassa, jonka kronologiaa rytmittää ikäluokkien syntymät ja niiden siirtymät 
kouluikävaiheesta toiseen. Tällaisen aikaperspektiivin sosiaalinen sitovuus on osa

67  Niinpä Kivisen (1988a, 51) kuvaamana voidaan nähdä, että ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden osuus suomalaisista 18 vuotiaista kasvaa voimakkaasti 1950-luvulta 
eteenpäin. Aikuiskoulutuksen osuutta koulutusekspansioon kuvattaessa tulisi kuiten-
kin tavoittaa koulutusketjusta irronneiden tai siihen jostain syystä etäisyyttä ottaneiden 
kouluttautumista takautuvasti. Tällöin olisi tiedettävä, kuinka moni suoritti ylioppilas-
tutkinnon epätyypillisessä ikävaiheessa. Tarvittaisiin vain kohorttiseurantaa ja ylioppi-
lastutkinnon suorittamisvuoden mukaan järjestetty rekisteri. Tällainen tarkastelu olisi 
Suomessa hyvin hankalaa ennen 1950-lukua syntyneiden ikäluokkien osalta, mutta 
olisi kiinnostavaa vaikkapa vuonna 1927 toimintansa aloittainen iltalukioiden jälkei-
seltä ajalta. Teoreettisen mallini perusteella kutsuisin näin osoitettavissa olevaa kasvua 
ylioppilastutkintojen ekstensiiviseksi yleistymiseksi, mikä on sosiologisesti ottaen 
eri asia kuin ylioppilastutkintojen ekspansiivinen yleistyminen. Koulutuksen organi-
soitumisen tutkimuksessa tällainen ero on merkityksellinen. Epätyypillisessä elämän-
vaiheessa ylioppilastutkintojen suorittaneista saataisiin vanhimpien ikäluokkien osalta 
todennäköisesti tulokseksi pieniä numeruksia, mutta nuorempien ikäluokkien osalta 
tilanne saattaisi olla merkitsevästi toisenlainen. Kivisenkin (1988a) tutkimuksen eks-
pansiokeskusteluista voisi edetä Trown (1961) mainitseman ”from mass terminal to 
mass preparatory” teeman suhteen (ks. Halsey 1992, 18). Ts. olisi etsittävä ne ikäluokat, 
jotka Suomessa tulivat kansakoulun ja oppikoulun suhteen ”mass terminal” vaiheesta 
”mass preparatory” vaiheeseen eli katsottaisiin mihin ajoittuu käänne, jossa oppikou-
lua käyneiden osuus relevantissa ikäluokassa ylittää pelkän kansakoulun käyneiden 
osuuden. Ekstensiivisten prosessien edellyttämien historiallisen aikuiskoulutuskäytän-
töjen tilastomonitorointi on muotoutunut toisista lähtökohdista ja siksi osin muun 
koulutuksen monitoroinnista eriytyneeksi. 
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modernin koulutuksen tuottamaa instituutionaalista järjestystä. Koulunkävijäl-
le se ilmenee koulutuksen sekvensseinä ja organisaatiokompleksin tuottamien 
tutkintojen ja sertifi kaattien hierarkkisessa ketjutuksessa sekä sille osin homolo-
giseksi hahmottuvissa strategisissa uraperspektiiveissä. Modernin koulutuksen 
organisaatiokompleksin institutionaaliselle refl eksiivisyydelle ”aikuisuus” on siis 
ketjusta irronneiden tai siihen etäisyyttä ottaneiden määre niissä refl eksiivisyyden 
instansseissa, joissa henkilöt palaavat ketjuun epätyypillisessä vaiheessa eli teoreet-
tisesti relevantin kouluikäluokkansa perässä.68 Aikuiskoulutuksen historiassa tämä 
perinteinen kompensatorinen rooli on hyvin tunnettu.

Koulutuksen organisoitumisessa on oppilaiden ikään perustuva institutionaa-
linen refl eksiivisyys ollut keskeistä. Ikään perustuva seuranta on ollut myös kou-
lutuksen suunnittelun kenties perustavin edellytys. Yliopistokoulutuksen alueella 
suunnittelun lisääntyminen johti siihen, että Suomessa korkeakouluopiskelijoiden 
ikää alettiin monitoroida systemaattisesti vuodesta 1967 julkaistuissa korkeakou-
lutilastoissa (ks. Moore 2003, 15). Avoimen korkeakouluopetuksen toimintaa puo-
lestaan alettiin keskitetysti monitoroida vuodesta 1987.  Opetusjärjestelyjen oh-
jeistuksessa tuossa vaiheessa oltiin vielä konventionaalisen kouluikäajattelun 25+ 
kynnyksessä kiinni. Tässä välissä opiskelijoiden sosiaalisen taustan tilastoinnista 
puolestaan luovuttiin. Huomautan vielä, että kuvion 3 sisältämään aikuiskoulu-
tuksen käsitteeseen ei sisälly sellaista käsitystä aikuisuudesta, joka edellyttäisi tietoa 
kehityspsykologisista tai gerontologisista yksityiskohdista.69 Kouluikäluokkien yli 
kerrostuneiden koulutuserojen tasoittumista tavoitteleva vertikaalisen esktension 
(E 2a) näkökulma, siirtääkin katseen takautuvien laajentumissyklien ajallisuuteen. 
Tämän näkökulman yhdistäminen koulutuksen ekspansion kuvaukseen edistäisi 
koulutuksen organisoitumisen tutkimusta.

68 Ikäluokkansa edelle ketjussa kiirehtineitä voidaan käsitellä psykodidaktisten eri-
tyisjärjestelyjen kohderyhmänä esim. erityislahjakkuuden merkityksessä. Nokia Oy:
lle läheisessä Päivölän kansanopistossa lukiolaiset opiskelevat yliopistotasoista mate-
matiikkaa. Malli ei käsitä tätä erityisjärjestelyä aikuiskoulutukseksi, vaan koulutaso-
jen ketjuperiaatteen mukaiseksi kiihdytyskaistaksi, jonka kautta tuotetaan suhteellista 
etumatkaa omaan kouluikäluokkaan semminkin, kun järjestelyjen taustalla olevan 
refl eksiivisyyden ilmentämän praktisen järjen ajatusmuoto on modernisti lineaarinen. 
Esimerkki voi kuitenkin olla ilmaus yliopistokoulutuksen avautumisesta.
69 Malli kuitenkin pysyy viimeksi mainittujen tiedonalojen löydöksille avoinna. Se ei 
nimitäin sulje pois sitä mahdollisuutta, että aikuiskoulusta määrittäisivät myös psy-
kodidaktiset erityisjärjestelyt. Uuden tiedon refl eksiivinen omaksuminen mallin sito-
miin käytäntöihin saattaa tapahtua sekä psyko-didaktisten että sosiaalisten järjeste-
lyjen suunnassa. Ennalta emme voi tietää, kuinka esimerkiksi informaatio ihmisten 
keskimääräisen eliniän pitenemisestä, vanhenemisen fysiologiasta, vanhushuollon tek-
niikkojen kehitysnäkymistä tai eläkkeiden kansantaloudellisesta järjestelyvarasta tulee 
osaksi refl eksiota, kun puhutaan tulevaisuuden avoimesta korkeakoulusta, vaikkapa 
”ikäihmisten yliopiston” refl eksioteeman sisällä. Vastaavasti koulutuksen käytännöissä 
voidaan tuottaa kulttuurisesti erityisiä ikäkäsityksiä. Bourdieu ja Passeron (1979, 8-12) 
kiinnittävätkin kiinnostavasti huomiotta eri toimijoiden näkökulmista konstituoitu-
van ”kouluiän” luokitusten kulttuuriseen merkitykseen yliopistokoulutuksessa.
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Tutkimuksessani tarvitsen sellaisen aikuiskoulutuksen käsitteen, joka kykenee 
huomioimaan riittävän täsmällisesti myös muita edellä mainittuja horisontaalin 
laajennuksen mahdollisia tapauksia. Puhun mahdollisesta laajentumisesta, sillä 
universaalin koulutuksen dilemmaan sisältyvien residuaalisten rajapintojen refl ek-
siivinen liike syntyy, kun toimijat operoivat kontingenssin kanssa. Tutkimukseni 
keskeisen tyyppikategorian kehittelyssä käytän sosiologisesti täsmennettyä koulu-
tuksen käsitettä keskeisenä jäsentäjänä. Sen avulla pääsen kasvatustieteen sosiaa-
lisiin käytäntöihin postuloiman muodon puutteen (nonformal education) ongel-
mien yli. Universaalin koulutuksen dilemman mallinnus tarjoaa mahdollisuuden 
kontrolloida aikuiskoulutuksen käytäntöjen organisoitumisen refl eksiokäsitteiden 
moninaisuutta. Yliopistokoulutuksen horisontaali laajentuminen aikuiskoulutuk-
sen organisoitumisen suunnassa ei ole vapaa tästä refl eksiokäsitteiden moninai-
suudesta. Yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteellä tavoittelen kontrolloitua otetta 
aikuisuuden ikäperusteiseen kasvatustieteelliseen problematiikkaan, mutta myös 
aikuiskoulutustutkimuksen kantamaan valistuksen normatiivisen perinnön tuot-
tamaan häiriöön. Pedagogisen refl eksion käsitteenä kasvatus rinnastuu jälkimmäi-
seen problematiikkaan. 

Näistä lähtökohdista aikuisuus ilmiönä voidaan käsittää koulutuksen rajapin-
nan teemaksi kolmella tavalla. Ensimmäisessä tavassa on kyse aikuisuuden määrit-
telystä kuviossa 3 esiintyvän koulutuksen kattavuuden käsitteen avulla siten, että 
huomioidaan vertikaalinen laajennussuunta (E2a). Koulutushistoriallisessa kat-
sannossa, tämä viitaa aikuiskoulutuksen perinteisiin kompensatorisiin tehtäviin, 
jotka tuotetaan yksinkertaisin sosiaalisin järjestelyin vakiintuneen koulutuksen ai-
kuissovelluksina. Toisessa tavassa huomioidaan sellaisia horisontaalisen laajennus-
suunnan (E2b) kehittelyjä ja järjestelyjä, joita tuotetaan aiemmin systemaattisesti 
syrjäytetyille uusille ryhmille joko vakiintuneen koulutuksen tarjonnan faktisen 
avautumisen merkityksessä tai avautumisen odotuksen hallitsemisen merkitykses-
sä. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesti uuden koulutustarjonnan avaamis-
ta. Kolmannessa mahdollisuudessa (E2c) on kyse erityisjärjestelyistä, jotka liittyvät 
aikaisempaan nähden uudenlaiseen koulutustarjontaan. Näin ollen siinä on myös 
koulutuksen laajentumisen selvin yhteys avautumisen problematiikkaan. 

Horisontaalisen laajentumisen ymmärtämiseksi tarvitaan aikuiskoulutuksen 
tutkimuskäsitteen empiiristä täsmentämistä (E2b ja E2c) tyyppisen laajentumi-
sen suhteen. Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa, sosiologisen tulkin-
nan mahdollisuus edellyttää, että prosessien kulttuurista dynamiikkaa kyetään 
analyyttisesti avaamaan. Koulutuksen refl eksiivisyyden historiallistava tarkastelu 
on tässä mahdollinen tapa. Se taas edellyttää, että toimijoiden ja erilaisten tark-
kailijapositioiden keskeiset käsitteistykset kyetään tunnistamaan ja episteemisesti 
kontrolloidusti analysoimaan prosessidynamiikan osana. Sen vuoksi tässä kehit-
telemäni yliopistoaikuiskoulutuksen käsite on syytä ymmärtää ideaalityyppiseksi. 
Sellaisena käsite antaa mahdollisuuden empiirishistoriallisen kohteeni refl eksii-
visyyden hallittuun tarkasteluun. Tavoitteena on tehdä näkyväksi toimijatyyppi-
en puitesidonnaisten käsitteiden käytön kantamaa merkitysten variaatiota ja sen 
mobilisaatiokapasiteettia. Tätä kautta voidaan rekonstruoida sitä toimijatyyppi-
kohtaista käytännön järkeä ja kenttäerityistä mieltä, joka on avain koulutuksen 
organisoitumisen tutkimuksen sosiologiseen tulkintakeskusteluun. 
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Laajentumissuuntien (E2b ja E2c) empiirinen täsmentäminen refl eksiohisto-
rian suunnassa, tuo myös esille aikuiskoulutustutkimuksessa vaikeasti hallittavan 
pulman, eräänlaisen aktivismin dilemman. Tutkimuksessani se edellyttää teoreet-
tisesti perusteltua ratkaisua. Valistuksen käsite tuo dilemman hyvin esille, sillä se 
määrittää erityisen pitkäkestoisesti ja monisyisesti sekä aikuiskoulutuskäytäntöjen 
organisoitumiseen sisältynyttä refl eksiota että organisoitumisen historiaa kuvaa-
vaa tutkimusta. Kohdekäytäntöjensä mukana varsinkin aikuiskasvatustieteellinen 
tutkimus kantaa sidosta sellaisiin sosiaalisiin käytäntöihin ja pedagogiseen toi-
mijuuteen, jota luonnehtii projektiksi käsitetty valistus. Tutkimuksessani pyrin 
tavoittamaan erilaisia emansipaation ja kritiikin määrittämiä valistus- ja sivis-
tysprojekteja, kun ne tulevat osaksi koulutuksen organisoitumisen dynamiikkaa, 
vaikkapa vain organisaatiokompleksin refl eksiivisesti määrittyvillä rajapinnoilla. 
Prosessin erittelyssä joudutaan siis välttämättä tavoittelemaan refl eksiivisyyden 
lisäystä. Selvennän nyt ratkaisuani, mutta vasta seuraavassa luvussa keskustelen 
konkreettisemmin suomalaisen aikuiskoulutuksen organisoitumisen tutkimuksen 
käsitehistoriallisista haasteista.

Valistuksen käsite toimii ikivanhan valon metaforan varassa. Saksalainen kult-
tuurimaaperä tosin katsoi tarpeelliseksi kiinnittää huomionsa valistukselliseen 
selventämiseen ”Aufklärung” (ks. Koivisto et. al 1995, vii–xvi). Tällöin kuitenkin 
edellytetään jo refl eksion ajatus, missä on kyse tietoisen pohdinnan itseensä pa-
luusta. Tällainen uutta aikakautta ennakoivan itsetietoisuuden ilmaus löytyy myös 
Immanuel Kantin vuonna 1784 julkaisemassa kirjoituksessa Vastaus kysymykseen: 
mitä on valistus? Kirjoitus on suunnattu täysivaltaisuuteen ”Mündigkeit” pyrkiväl-
le kansalaiselle ja modernille yksilölle. Se kehottaa, ”sapere aude”, rohkeaan itse-
näiseen ajatteluun erilaisten auktoriteettien holhoavan asenteen edessä. Ihmisen 
tie itse aiheutetusta alaikäisyydestä kohti täysi-ikäisyyttä ”Mündigkeit” nähdään 
mahdolliseksi, vain jos uskalletaan käyttää omaa järkeä, kun sovelletaan vapaa-
ta julkista järjenkäyttöä. Ts. ei tulisi vain kuuliaisesti toimia moninaisten rooli-
en edellyttämien operatiivisten päämäärien suuntaamana (ks. Mehtonen 1990 ja 
Kantasalmi 1990b). Näin nähty valistuksen käsite, helposti siirtyy viittamaan lo-
puttomasti rajojaan hakevaan itsenäiseen ajatteluun ja potentiaalisesti päättymät-
tömään valistusprojektiin. 

Schnädelbach (1988, 15–19) tekeekin eron sen mukaan ymmärretäänkö ky-
symys valistuksesta historiallista aikakautta koskevaksi vai erilaisten valistajiksi 
identifi oituneiden toimijoiden itseymmärrystä koskevaksi (ks. myös Koivisto et. 
al. 1995, xiv–xvi). Jälkimmäinen problematiikka viittaa periaatteessa päätymät-
tömään projektin mahdollisuuteen. Mikäli valistus nähtäisiin vain aikakausikä-
sitteenä, niin voitaisiin myös väittää, että tietyn historiallisen liikkeen määrittä-
mä aikakausi myös päättyi Ranskan vallankumoukseen. Voitaisiin myös epäillä, 
että tällainen kuvauksen käsitteen omaksuminen myös sivuuttaisi aktivismin di-
lemman. Puhe valistuksesta, vapauden ja järjen muodonmuutoksia läpikäyvänä 
projektina, on ilmaus toisenlaisesta käsitteen käytöstä, joka alkoi käydä selväksi 
1800-luvulle tultaessa. Tätä käännettä ilmentäväksi on luettu Kantin Vastaus kysy-
mykseen: Mitä on valistus? Foucault (1984, 32–50) katsoi Kantin suositelleen tässä 
käännekohdassa eräänlaista fi losofi sta eetosta, joka ottaa tehtäväkseen historial-
lisen aikamme pysyvän kritiikin. Tällöin kyse on rajoilla liikkumisen velvoittees-
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ta siinä merkityksessä, että itseemme kohdistama fi losofi nen kritiikki on samal-
la meille asetettujen rajojen historiallista analyysia ja näiden rajojen ylittämisen 
mahdollisuuden kokeilua (ibid. 50). 

Yleisimmillään voidaan valistusmentaliteettia luonnehtia vain eräänlaiseksi 
järkiperäisyyttä korostavaksi standardiksi, joka toimi valistuneen mielipiteen tai 
toimintatavan suuntaajana. Tällaisessa modernia aikakautta määrittävässä mer-
kityksessä ja valistuksen vaikutuspiirissä ihmiset alkoivat nähdä tulevaisuuden 
symptomaattisesti mennyttä parempana. Näin poikettiin renessanssille ominai-
sesta menneiden kultaisten aikojen ihannoimisesta. Tässä mielessä kyse on juuri 
1700-luvun loppupuolen murroksesta, eräänlaisesta modernin aikakauden men-
taliteetista, joka kehkeytyi oppineistosta ja jonka USA:n itsenäisyysjulistus ja Rans-
kan vallankumous vapauttivat (ks. Koselleck 1989). Tässä mielessä valistuksella 
ei ollut vain yhtä mentaliteettia generoivaa keskusta, vaan valistuneita ratkaisuja 
haettiin hyvin eri tavoin erilaisissa merkityksellisissä kokonaisuuksissa 70 

Koulutuksen ekstensiivisten organisoitumisprosessien tutkimuksen on massa-
yhteiskunnan ja massakoulutuksen teemojen kriittisen täsmentämisen yhteydessä 
kohdennuttava akateemisen valistuksen ja populaarin valistuksen kohtaamiseen. 
Tällöin on keskeisten tutkimuskäsitteiden jätettävä tilaa tämän rajapinnan koh-
taamisen refl eksiokäsitteiden variaatiolle. Analyysin on kuitenkin vältettävä, va-
listuksen projektin normatiivisten painotusten episteemisesti kontrolloimaton 
sisällyttäminen prosessin koulutusteoreettiseen tulkintaan. Pari kriittistä esimerk-
kiä valistuksellisten latausten kulkeutumisen osalta riittänee. Niinpä Englanti-
laisen yliopistoaikuiskoulutuksen käytännöissä merkityksellisenä pidetty Leavis 
(1979, 159) tavoitteli kriittisesti kypsää yleisöä ”critically adult public”, joka kyke-
nisi massasivilisaation kulttuurituotteiden lähilukuun. Saksalaisella maaperällä
massayhteiskunnan käsitystä kuljettaa Adornon (1972) teoria puolisivistyksestä
”Halbbildung”. Se liittyi Max Weberin kulttuuripessimistiseen tulkintalinjaan. 
Adornon (ibid.) mukaan tradition katoaminen rationaalisen ”Entzauberung” 
prosessin kautta johtaa hengen ja järjen ”Geist” autioitumiseen ja välineellisesti 
suuntautuvaan järkeen. Se puolestaan löytää itsensä kansansivistyksestä, kulttuu-
riteollisuudesta ja tavarafetissistä. Ainoaksi mahdollisuudeksi ”sivistyksen” käsit-
teen yhä selvemmän anakronistisuuden edessä jää selviytyminen puolisivistyksen 
kriittisessä itserefl eksiossa. 

70 Harris (1979) puhuu valistuksesta länsimaisen kulttuurin noin satavuotisena jak-
sona Locken vuonna 1690 ilmestyneen An Essay Concerning Human Understanding ja 
Ranskan vallankumouksen välissä. Mannisen (2000) tavoin arvelen, että aatehistorial-
lisen tutkimuksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ”valistuksesta” ajatonta 
käsitettä tai yrittää varata sitä liian kepeästi yksinomaan 1700-luvun valistuksen vuo-
sisadaksi tyypittävään käyttöön. Aatehistoria ei nyt kuitenkaan suuntaa tutkimustani. 
Myös Foucault ilmensi irtiottoa aatehistoriasta. Hänen tuotannossaan on kyse ajat-
telujärjestelmien historiasta hyvin moninaisissa tiedon ja käytäntöjen punoksissa (ks. 
Helén 1999). Yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen avulla tarkastelen valistuneen toi-
mintatavan ilmentymiä koulutuksen kansallisvaltiollisen ja ylikansallisen organisoitu-
misen refl eksiivisyydessä. Aatehistorian kohdentuneet esitykset ovat tässä luonnollises-
ti käyttökelpoista tutkimusaineistoa.



112

Tutkimusongelmaa jäsentävässä ja historiallista kohdetta konstruoivassa käy-
tössä valistuksen käsitteellä voidaan siis vain viitata erilaisiin vapauden, järjelli-
syyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimusten kautta perusteltuihin projekteihin, 
missä esteettinen dimensiokin on voinut olla merkityksellinen. Tällaisiin kytken-
töihin on aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen käytäntöjen historiankirjoituksessa 
usein kiinnitetty huomiota (ks. esim. Harrison 1961, 340). Tutkimusotteen tasol-
la johtopäätökset tästä eivät ole kuitenkaan ole olleet korostuneen refl eksiivisiä. 
Aikuisuuden normatiivinen merkityskokonaisuus edellyttää, että koulutuksen 
organisoitumisen refl eksiivisyyden huomioiva tutkimuskäsite voi myös hallitusti 
käsitellä ”aikuisuuden” emansipaation ja kritiikin teemojen luonnehtimaksi koulu-
tuskäytäntöjen määreeksi. Ts. ”aikuisuuden” itseymmärryksen kehitys valistuksen 
projektin teemana on voitava historiallistaa osaksi organisoitumisen tutkimusta.

Aikuiskasvatuskeskusteluissa on saatettu nähdä, että modernin aikakauden ke-
hityksestä seuraa yhä selvempi vaatimus sitoutua osaksi valistuksen projektia (ks. 
Jacobsen 1989). Niinpä lähestyn aktivismin dilemmaa myös kriittisen pedagogiikan 
kautta. Tällöin pulman metodologinen ratkaisusuunta voidaan esittää hegemonian 
käsitteen kautta. Kriittisessä traditiossa historiallisesti vakiintuneen koululaitok-
sen käytännöt   on nähty alistaviksi tai joissain suhteissa kyvyttömyyttä tuottaviksi. 
Professioiden yhteydessä mainitsemani Ivan Illich oli myös eräs radikaali innoitta-
ja British Open Universi ty’n perus tami sen aikoihin englanninkielisessä  maailmassa 
muodissa olleelle avoin opetus -lii kehdinnälle (ks. Lauriala 1987, 22–26).71 Illich’in 
(1986)  Deschooling Society -ajatukseen puolestaan liittyi koulutuksen laitosmaista 
muotoa kriittises ti purkava ja sosiaa li sen elämän spontaani suutta arvos tava asen-
ne. Freiren (1973) pedagogis-fi losofi sen tason ekstensio käsitteen kritiikki voidaan 
liittää samankaltaiseen ajatusmuotoon. Kontekstina vain oli extensión projekti-
käsitteen ilmentämät agraarivalistukselliset käytännöt Latinalaisessa Amerikassa. 
Tällöin ekstensio, joka laajentaa akateemisia tietojäsennyksiä populaarien käy-
täntöjen yhteyksiin ilmeni Freirelle hänen kasvatusfi losofi ansa ”kommunikatii-
visen dialogisuuden” ajatuksellisena vastakohtana. Broadfoot’n (2000) mukaan 
”deschooling movement” näyttäytyi jo 1990-luvun lopussa antikvaarisessa valos-
sa, mutta yhtymäkohtia tällaiseen ajatusmuotoon on myös nykyisen kriittisen- tai 
radikaalin pedagogiikan suuntauksissa (ks. Aittola ja Suoranta 2001, 7–28 ja Suo-
ranta 2005). 

Kriittisen pedagogiikan tutkimusajatuksessa refl eksiivisen suhde kohteeseen 
tulkitaan usein kriittisten ja emansipatoristen liikkeiden tuntosarvia käyttäen 
(ks. Touraine 1981). Mikäli nämä ymmärretään epäproblemaattisesti siten, että 
liikesidonnaisen toimijuuden käytännön järjen puitteissa muodostuneet välittö-
mät relevanssivaatimukset sitovat teorian ja käytännön jännitteen jo tutkimuksen 
ongelman konstruktiossa, niin teoria-käytäntö -suhteen tulkinta ei ole enää tie-
teellisen tiedontuotannon synteettisessä katsannossa mielekäs. Tällainen tulkin-

71 Open University’n perustamisprosessin alkuvaiheessa esiintyneen viestintätekno-
logisesti korostuneen projek tini men ”University of the Air” myöhempi muuttaminen 
Labour-puolueen projektissa ei ollut tässä mielessä täysin sattumanvarais ta.
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ta voi palvella jonkin liikkeen missiota, mutta vain lyhytnäköisesti. Koulutuksen
organisoitumisen tutkimuksessa tarvitaan käytäntöjen refl eksiivisyyden käsittei-
siin kriittinen etäisyys, sillä se on prosessien teoreettisen refl eksion edellytys. Mi-
käli tästä ajatuksesta luovutaan, niin näkökulma saattaa muodostua korostuneen 
aktivistiseksi. Se taas sisältäisi teorianmuodostuksen dogmatismin mahdollisuu-
den. Tällainen voi johtaa emansipatoristen aikuiskasvatuskäytäntöjen perim-
mäisten pyrkimysten rajoittamiseen ja vaarantumiseen. On vältettävä Bukha-
rinin (1933, xi) suosittelema valinta sosiologian punaisten ja valkoisten lasien 
välillä. Gramsci (1971, 376 ja 1979, 67–68) katsoikin Bukharinin jääneen histo-
riallisen materialismin kehittelyssään ideologian vangiksi. Kivinen (2006) näkee 
Bourdieun tavoittelemat ”sosiologian kaksiteholasit” kriittisesti. Tällainen pyrki-
mys on aktivismin dilemman vuoksi kuitenkin tässä tarpeen. Siinä ei kuitenkaan 
ole kyse normatiivisesta tai historianfi losofi sesti perustellusta valinnasta, vaan 
yrityksestä saavuttaa tutkijan ja tutkimuskohteen välisissä konstruktioissa ref-
leksiivisyyden lisäystä. Keskeisen tutkimuskäsitteeni määrittelyn käytetty energia 
on osa tällaista yritystä. Niinpä myös radikaalin kasvatuksen tutkimusymmär-
ryksen yhteydessä luen Marxin kolmatta teesiä Feuerbachista, refl eksiivisyyden 
ajatuksen suunnassa. Toki teesi sisälsi myös jatkuvan itsekasvatuksen ajatuksen 
(ks. Suoranta 2005, 32).72

Myös Gramscin hegemonia-käsitettä, joka ei siis tarkoita vain sanan yleisty-
neen merkityksen mukaista johtoasemaa, on luettu aikuiskoulutustutkimukses-
sa monin tavoin. Rubenson (1989, 59) luki sen aikuiskoulutuksen ja aikuiskas-
vatuksen vastahegemonisen counterhegemonic luonteen osaksi. Tämän hän liittää 
aikuiskoulutuksen rajojen määrittämisen pulmaan. Ajatus on sinänsä hyvä, mut-
ta Gramscilla ei kuitenkaan ollut varsinaista vastahegemonian käsitettä ja lisäksi
pedagogisen kasvatustieteen käsitteiden kautta myös Rubensonin ”boundary

72 Valistusideaalien perinnekytkentä ilmenee selvimmin pedagogisessa teorianmuo-
dostuksessa, sillä se painottaa käytäntöjen etenemisen perspektiiviä. Käytäntöjen 
refl eksiivisyyden instansseja käsitehistoriallisesti lähestyttäessä ei pelkkä sanahistori-
allinen tarkastelu auta pitkälle. On varottava projisoimasta oman aikakautemme lähtö-
kohdista liian pitkälle vietyjä tulkintoja etymologiaan. Niinpä latinan kielen ”educatio” 
ja ”educo” kantasanojen toisistaan poikkeavat painotukset ”educare” ja ”educere” vievät 
Jarvisia (1985, 15–16 ja 51 ja 1986, 35) metodologiseen ylitulkintaan aikuiskasvatustut-
kimuksen parissa. Näistä kantasanoista seuraavien ”educare” ja ”educere” merkitysten 
painotuksista on myös Suoranta (2005, 12) johtanut rohkean tulkinnan, jonka mukaan 
kasvatus ”educare” merkityksessä tarkoittaisi opettamista ylhäältä alas päin, kun taas 
radikaali kasvatus painottaisi tasa-arvoista toisiaan arvostavaa vuorovaikutusta ”edu-
cere” merkityksessä. Viimeksi mainitun kantasana ”educo” on kuitenkin ensimmäises-
sä merkityksessään vetää ulos eli roomalaisittain gladius vedettiin ulos tupesta. Voitiin 
myös johtaa kohortti taistelukentälle tai laiva ulos satamasta, jolloin valmentamisen 
merkitys aktivoituu. Kasvamaan saattamisen toisessa merkityksessä kyse lienee ollut 
ravitsemisesta ja huolenpidosta, mutta myös ihmisiin sovellettuna. Myöhempi peda-
goginen fi losofointi on voinut jalostaa tätä kasvamaan saattamisen aspektia, mutta sitä 
tulisi tarkastella tekstilähtöisest ja teoriahistoriallisesti.
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problem” -hahmotus hämärtyy.73 Kulttuurin alueen laajasti huomioinut Grams-
ci tarkasteli kamppailua hegemoniasta. Coben (1998, 43) arvioi, että aikuiskas-
vatuskirjallisuudessa Gramscia on usein luettu luokkareduktionistisesti ja tällöin 
juuri vastahegemonian käsitystä missionäärisesti kuljettaen. Aikuiskasvatuksen 
pedagogisen teorian näkökulmasta Coben (1998) hakee Gramscilta ”kasvattavan 
politiikan” käsitettä. Morgan (2003, 67–82) puolestaan lukee Gramscia ”kulttuu-
risen politiikan” teoreetikkona ja historiallisesti tilannesidonnaisena hegemoniaan 
pyrkineen työväenpuolueen kasvatustyön organisaattorina.

Marx -traditiossa on historiallisesti vakiintuneen koululaitoksen yleistymistä 
tarkasteltu porvarillisen hegemonian tukipilarina. Althusserille (1984, 86–143) 
koululaitos oli aivan keskeinen ”ideologinen valtioapparaatti” ja sellaisena myös 
vallan instrumentti. Kun lähes kaikki käyvät koulua, mutta eivät yhtä pitkään ei-
vätkä samoin tuloksin, niin katse kääntyy koululaitoksen käytäntöjen sisälle (ks. 
Bourdieu ja Passseron 1977). Pulma koulutuksen institutionaalisen määräyty-
misen luonteesta käytäntöjen sosiaalis-poliittisessa rajautumisessa kuitenkin säi-
lyy. Gramscin hegemonian käsitteen strukturalistisen tulkinnan sijaan voidaan 
painottaa sitä, että kussakin historiallisessa tilanteessa on aina myös tilaa koulu-
tuksen tuottaman symbolisen järjestyksen murtumakohtien etsinnälle ja toisin 
toimimiselle. Aktivistisessa otteessaan Gramsci kehittikin hegemonian käsitettä 
pitkälle ja monisyisesti integroidun valtion ”stato integrale” levittäytymisen paik-
kojen analyysiin. Näin analyysi voi ylittää historiallisen porvariston tyypillisenä 
ajatusmuotona esiintyvän erillisen yksilön sekä kansalaisyhteiskunnan ja valtion 
dualismin. Tähän yhteyteen hän toi myös omintakeisen intellektuellin käsitteen. 
Siinä ylitettiin ajattelevan pään ja suorittavan käden erottelu intellektuellin mää-
reenä ja kiinnitettiin huomio intellektuellin ryhmäkohtaisiin tehtäviin erilaisis-
sa historiallisissa tilanteissa. Gramsci puhui perinteisistä intellektuelleista sekä 
orgaanisista intellektuelleista ja näki mahdollisuuden myös kansanjoukkojen 
intellektualisoitumiseen, sillä kaikilla on intellektuaalisia kykyjä. Tämä ei kuiten-
kaan voinut tapahtua aikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteellä tavoiteltavien 1900-
luvun alkupuolen italialaisten ”università popolari” käytäntöjen puitteissa, vaan 
enemmänkin työväestön omien orgaanisten intellektuellien kanssa dialogisessa 
suhteessa (ks. Gramsci 1971, 328–33; 1979, 42 ja 1985, 20–26). 

Hegemonian käsitteen avulla saadaan siis ainakin alustavasti luonnehdittua 
koulutuksen ekstensiivistä organisoitumisen problematiikkaa ja siihen sisältyviä 
mahdollisuuksia erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Erilaiset toimijatyypit ovat 
haastaneet koulutuksen järjestelyjen ja pedagogisten käytäntöjen välittämän hege-
monisen muodon väitetyn tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden. Tämän vuoksi myös
englanninkielinen koulutuksen organisoitumisen tutkimus tarvitsee erottelun
”schooling” ja ”education” käsitteiden välille. Mikäli ”adult schooling” osoittautuu 

73 Rubenson (1989) eteni aikuiskoulutuksen ”boundary problem” kysymyksessä ”non-
formal education” ja ”informal education” käsitteiden kautta. Jälkimmäistä hän laa-
jentaa ”incidental or unintentional learning” käsitteellä. Tämä siirtymä oppimisen 
käsitteen avaamalle ongelma-alueelle vain hämärtää aikuiskoulutuksen ”boundary 
problem” kysymystä. Luvussa 3 käsittelen koulutusjärjestelmän käsitteen yhteydessä 
tälllaista rajautumisen pulmaa analyysitasotietoisesti.
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toimijuuden kulttuurisia itsemäärityksiä ajatellen liian rajuksi etäisyydenotoksi, 
niin koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueella englanninkielessä voidaan 
yrittää tulla toimeen ”popular education” tai ”popular adult education” käsitteillä. 
Nämä eivät kuitenkaan kykene refl eksiivisesti yhtä kattavasti hallitsemaan aikui-
suuden kaikkia edellä esitettyjä koulutuserityisiä merkityksiä. Olennaista on se, että 
tutkimus kykenee käsitteissään huomioimaan sen, ettei kasvatuksen ja sosialisaation 
perustavampia merkityksiä ilmentäviä kulttuurisia muotoja ole historiassa alistettu 
koulutuksen yhteiskunnallisten suhteiden abstraktille systeemisyydelle vailla vasta-
rintaa eikä aukottomasti. Näissä vastarinnan refl eksiivisissä pisteissä kytee edelleen 
ajatus toisenlaisista kouluteistä ja irtiotosta vakiintuneeseen koulutuksen muotoon. 

Käytännön vaihtoehtojen etsiminen ja tuottaminen voi tarkoittaa pedagogisia 
modifi kaatioita koulutuksen vakiintuneiden organisaatiotyyppien sisällä. Kyse voi 
olla myös koulutuksen vakiintuneen organisaation ulkopuolisen rajapinnan moni-
tasoisista käytännöllis-refl eksiivisistä kyseenalaistuksista. Kyse voi olla myös radi-
kaalin irtioton tai koulutuksen institutionaalisen muodon kieltämisen yrityksistä, 
vaikkapa rinnakkaiskäytäntöjen puitteissa. Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä 
Bourdieun (1984, 328–29) mainitsema näennäinen paradoksi. Sen mukaan myös it-
seoppineet eli autodidaktit ovat koulutuksen vakiintuneen organisaatiokompleksin 
tuotteita, vaikka ovatkin olleet sen ulkopuolella. Koulunkäynti ei siis ole ainakaan 
koulutuksen sosiaalista elämää järjestävän vaikutuksen välttämätön edellytys, sillä 
pelkkä standardien laajamittainen asettaminen jo tuottaa sosiaalista järjestystä ja 
synnyttää odotuksia ja uskomuksia myös kouluja käymättömille. Tätä juuri tarkoit-
taa modernin koulutuksen tuottaman symbolisen järjestyksen sitovuus, mutta eihän 
sidos ole koskaan aukoton, eikä vailla toisin toimimisen käytännöllisiä tukipisteitä, 
kuten Krekolan (2006) kuvaukset Suomen ensimmäisen tasavallan vasemmistolai-
sesta vankilaopiskelusta vaikka ns. Tammisaaren yliopistossa havainnollistavat . 

Yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin avulla pelkistetyn korkeakoulutuk-
sen organisoitumisen ekstensiivisen ja ekspansiivisen kehityskulun historiallisen 
dynamiikan tutkimus voi myös epäillä, että institutionaalisen järjestyksen muu-
tos vakiintuneessa yliopistossa on mahdollinen. Bourdieun (1988) mukaan myös 
homo academicus -tyyppisen korostuneen itsetietoisen toimijan ylläpitämä symbo-
linen järjestys voi ajoittain kriisiytyä. Disipliinien kamppailua saatetaan ymmärtää 
myös koulutuksen historiallisten ekstensiivisyyden erittelyn avulla. Tässä mielessä 
Bourdieu (ibid.) viittasikin Kantin vuonna 1798 julkaisemaan aikalaisdiagnosti-
seen fi losofi seen tutkielmaan Der Streit der Fakultäten. Viittaus vihjaa siihen, ettei 
yliopistokentän ekstensiivisen suunnan kampailun välttämättä tarvitse johtaa vain 
eräänlaisen quasi homo academicus -tyyppisen toimijan korkeampia kulttuuri-ide-
ologian muotoja jäljitteleviin käytäntöihin tai ikuisen keskiluokkaisuuden kaltai-
seen konformismiin.74 Yliopistokentän symbolisen järjestyksen muutos, tai vähin-

74 Der Streit der Fakultäten kertoo tasavaltalaisen yliopistoreformin horisontissa refl ek-
siivisestä rajankäynnistä, joka oli odotettavissa Ranskan vallankumouksen tarjoamassa 
orientaation tarkistuspisteessä ”Geschichtszeichen”. Kant sijoitti fi losofi sen tiedekun-
nan aikakauden parlamentin vasemman laidan oppositioon ja tutkaili sen kiistaa teo-
logisen ja lääketieteellisen suhteen. Lepenies (1990, 172) puolestaan ajatteli jo sosiolo-
giaa ”sekundaaristen orientaatiotieteiden” käsitteessään. 
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täänkin muutoksen mahdollisuus, voidaan ottaa koulutuksen organisoitumi-
sen tarkastelussa vakavasti. Tällöin on mielekästä kysyä myös tiettyjen vaihtoeh-
tojen toteutumattomuuden selityksiä sekä toteutuneiden vaihtoehtojen ei aiottuja 
seurauksia. Sekä ekspansiivisina että ekstensiivisinä prosesseina hahmottuvat käy-
tännöt altistavat koulutuksen organisaatiokompleksia muutoksille, joissa koulu-
tuksen erityisjärjestelyjen merkitystä on syytä empiirisesti täsmentää.

Koulutuksen kautta tuotetun symbolisen järjestyksen osalta Bourdieu (1984, 
328–29) näyttää ajattelevan, että koulutuksen historiallisesti vakiintuneet orga-
nisaatiot dominoivat kulttuurisia erottautumiskamppailuja myös näitä kouluja 
käymättömien ihmisten osalta. Tässä näyttäisi piilevän epäilys, jonka mukaan so-
siaalistuminen vastakulttuuriin ja liikesidonnaisten kasvatuskäytäntöjen vahvista-
ma toimijuus yleisemminkin, kykenisi koulutuksen välittämissä kamppailuissaan 
lähinnä historiallisesti vakiintuneiden kulttuuristen muotojen alhaalta ylös suun-
tautuvaan jäljittelyyn (ks. myös Sulkunen 1982, 105–06 ja 107). Fowler (1997, 4) 
kuitenkin epäilee, että Bourdieun kulttuurisosiologia hahmottaa alistetut sosiaa-
liset luokat liian alemmuudentuntoisina maun ja arvostelmien suhteen. Koulutus 
on modernissa aivan keskeinen organisaatiokompleksi symbolisen järjestyksen 
tuottamisessa, joten tähän kysymykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Voi olla, 
että avantgarden, toisinajattelijoiden ja esoteerisen ryhmäkuntaisen käytännön 
järjen ilmauksillakin on ajoittain saattanut olla merkitystä. Tässä mahdollisuudes-
sa on kyse koulutuskäytäntöihin artikuloituneesta kritiikistä ja vaihtoehdoista, joi-
den tutkimista ei kannata sivuuttaa, sillä toteutumattomat aikomukset ja ei aiotut 
seurauksetkin auttavat ymmärtämään koulutuksen organisoitumista.

Giddensin (1986) ajatuskulkuja seuraten katson, että refl eksiivisen toimijuu-
teen sisältyvä mahdollisuus toisin toimimiseen hegemoniaa ylläpitävän koulutuk-
sen rajapinnoilla on tärkeä lähtökohta aikuiskoulutuskäytäntöjen tutkimukselle. 
Koulutuksen organisoitumisen ekstensiivisten prosessien analyysia varten tässä 
kehitelty aikuiskoulutuksen tutkimuskäsite antaa hallitun mahdollisuuden kysyä, 
missä määrin hegemoniaa ylläpitävän koulutuksen sisälle, sen rajapinnoille tai 
sille rinnakkaisesti on kyetty muodostamaan tilaa organisoitumisprosessien kan-
nalta olennaisten intellektuaalisten tehtävien ja positioiden aikaansaamiseksi. Ai-
kuiskoulutuksen käsite tavoittelee otetta prosesseista, joiden empiirishistoriallinen 
tutkimien ei ole helppoa. Vertikaalin laajentumisen tutkiminen kohtaa lukuisia 
ongelmia, jotka liittyvät menneiden aikojen tilastointikäytäntöihin. Näkökulman 
merkitys koulutuksen organisoitumisen ymmärtämiseksi on kuitenkin jatkuvasti 
lisääntynyt. Varsinkin siitä lähtien kun perusasteen koulutuksen kattavuus alkoi 
lähestyä oppivelvollisuuden edellyttämää korkeaa osallistumisastetta. Myös ho-
risontaalin laajentumisen määrällinen tutkiminen kohtaisi pulmia, sillä kaikkea 
relevanttia käytäntöä ei ole lainkaan tilastoitu. Osin tilastointi taas on hajanaista 
ja vaatii vielä paljon aikuiskoulutuksen historiaan suuntautuvaa tutkimusta. Tässä 
kehitelty näkökulma tukee kuitenkin myös laadullista analyysia, joka voi selventää 
ekstensiivisten ja ekspansiivisten prosessien historiallisia kytkentöjä. Käsitteellinen 
kehittely on tarpeen, kun poiketaan koulutuksen organisoitumisen historiallis-so-
siologisen keskustelun valtavirrasta ja lähestytään ekstensiivisiä prosessikulkuja.

Universaalin koulutuksen dilemman mallinnuksen tuella, voidaan koulutuk-
sen mahdollisiin organisoitumisen suuntiin liittyvää refl eksiivisyyttä käsitellä 
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myös yhteisöllisten suhteiden ja erilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden tarkkai-
lijan positiosta ilman, että tulemme epäproblemaattisesti niiden normatiivisten 
oletusten viettelemiksi. Tällaisen kompleksisuuden kontekstissa ymmärrän em-
piirishistoriallisen tutkimusnäkökulmani keskeisen yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteen eräänlaiseksi ideaalityypiksi. Teoreettisen tulkintakeskustelun keskeisenä 
jäsentäjänä käytettyä koulutuksen käsitettä hyödyntäen, voidaan yliopistokoulu-
tuksen käsitettä pitää eurooppalaisen modernin sisällä historiaan suuntautuvalle 
koulutuksen organisoitumisen tutkimukselle riittävän selkeänä. Edellytän vain tä-
män käsitteen sisäisen yhteyden koulutuksen hierarkkiseksi rakentuneeseen orga-
nisaatiokompleksiin. Se on pyramidin huippu. Näillä edellytyksillä voidaan yli-
opistokoulutuksen käsite liittää edellä kehiteltyyn aikuiskoulutuksen käsitteeseen. 
Näin muodostuu yliopistoaikuiskoulutuksen tyyppikategoria. 

Yliopistoaikuiskoulutus on ideaalityyppinen käsite, siinä merkityksessä, että se 
ei viittaa mihinkään puhtaana esiintyvään käytäntöön, mutta ei myöskään aino-
astaan historiallisesti erityisten university extension -järjestelyjen normatiiviseen 
aikalaistulkintaan. Tässä mielessä se on siis Weberin (1951, 191–214) esittämässä 
mielessä tyylipuhdas ajatuskuva ”Gedankenbild”, joka on kehitetty tutkimuksen 
osana sen edistämisen välineeksi. Tällaisia välineitä voidaan käyttää luokittelun 
apuna, sillä ajatuskuviin on mahdollista verrata todellisia historiallisiin puitteisiin-
sa sijoittuneita käytäntöjä. Kuvan terävöittämiseksi on kuitenkin syytä kontrastoi-
da eri analyysitasoilla erilaisia semanttisesti vakiintuneita käytännöllisiä aika–tiloja 
toisiinsa. Suomalaisen kansan valistuksen ja akateemisen valistuksen kohtaamisen 
käsitteistö tarvitsee kontrastia myös kansallisvaltiollisen merkityksellisen kokonai-
suutemme ulkopuolelta. Aikuiskoulutuksemme organisoitumisen refl eksiokäsittei-
den kulttuuristen sidosten vuoksi kontrastia on haettava germaanisvaikutteisten 
kontekstien ulkopuolelta. Tutkimuksessani kontrasti tulee espanjalaisen ”educación 
popular” ajattelun ja anglikaanisen liberalismin ”liberal adult education” traditiois-
ta. Toki kansallisvaltiomme sisälläkin löytyy kokonaisuuksien ja osien suhteiden 
jäsentymisen kannalta olennaisia kontrastin mahdollisuuksia. 

Sen sijaan ”informal” ja ”nonformal” kasvatuksen ajatuskuvaan ei voi verrata 
oikein mihinkään. Ne eivät olekaan Weberin (1951) tarkoittamien ideaalityyppien 
kaltaisia käsitteitä, vaan abstraktioita, joille en löydä käyttöä, sillä olen kiinnostu-
nut juuri koulutuksen muodon määräytymisen ongelmista. Nuo kasvatustieteen 
käsitteet eivät oikein näytä soveltuvan luokituskäyttöön koulutuksen organisoitu-
misen tutkimuksessa (vrt. Tuomisto 1992a, 189–191). Niiden käytössä usein myös 
sekoitetaan hallitsemattomasti erilaiset analyysitasot keskenään. Kasvatustieteel-
lisissä tarkasteluissa tuo sosiaalisiin käytäntöihin postuloitu muodon puute kul-
jettaa nimittäin tutkijan ajatuksen ”oppimisen” ongelmakentälle liian abstraktilla 
tavalla. Koulutuksen refl eksiivisyyden näkökulmasta käsin, oppimisen käsitteen 
problematiikka voidaan kuitenkin huomioida analyysitasotietoisessa mielessä hal-
litulla tavalla osana koulutuksen organisoitumisen tarkastelua

Niinpä universaalin koulutuksen dilemman malli antaa mahdollisuuden käyt-
tää keskeistä tutkimuskäsitettäni Weberin (ibid.) tarkoittamassa ideaalityyppisen 
kärjistyksen mielessä. Yliopistoaikuiskoulutuksen käsite liioittelee koulutuksen 
ekspansiivisen kasvun ja ekstensiivisen levittäytymisen ja tuottaa institutionaali-
sen analyysin mielessä muodostetun kuvan kontrastiksi todellisille puitesidonnai-
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sille ja lokaalisesti tutkittaville ja erilaisin merkityksin ladatuille käytännöille. Kä-
sitteen avulla on siis mahdollista kysyä, missä mielessä ja kuinka lähellä Suomessa 
tarkasteltavat erityiset ja aina tiettyihin puitteisiin sidotuin kulttuurisin merkityk-
sin ladatut koulutus- tai kasvatusjärjestelyt ovat olleet ideaalia. Koulutuksen ho-
risontaalin järjestyksen tutkimuskäsite aikuiskoulutus ja koulutuksen vertikaalin 
järjestyksen tutkimuskäsite yliopistokoulutus tuottavat yhdistelmän, jota ei mis-
tään löydy puhtaana. Tuo kärjistys venyttää koko modernin koulutuksen sisäisen 
hierarkkisen organisoitumisperiaatteen äärimmilleen, sillä se pyrkii yhdistämän 
akateemisen ja populaarin ja näin problematisoimaan ”Bildungspatenten” muo-
dolle konstitutiivisen koulutuksen sisäisen ketjuperiaatteen. 

Analyysitasotietoisesti tarkastellen, ideaalityyppinen käsitteeni on institutio-
naalisen järjestyksen analyysia tukeva väline. Sen tuella voin pitää koulutusjär-
jestelyihin liittyneen puitesidonnaisen merkitysvariaation kasassa, kun etenen 
historiallisten kenttien tarkasteluissa.  Kentän kategorian avulla kytken refl ek-
siohistorian analyysin strategisen toimijuuden analyysin perspektiiviin. Kentän 
käsitteen käyttö on koeluontoista, sillä käytän sitä rakenteistumisen dispositios-
sa tulkitsemallani tavalla. Tällöin irrotan sen Bourdieun ”symbolisen väkivallan” 
teeman painotuksesta. Käytän käsitettä vain symbolisen järjestyksen analyysin 
jäsentäjänä. Sen avulla voidaan suhteellistaa puitteisiinsa sidottujen prosessitoimi-
joiden rakenteellisia positioita ajassa ja tilassa. Kun puhun yliopistoaikuiskoulu-
tuksen kentän rakenteistumisesta Suomessa, niin käytän ideaalityyppistä käsitettä, 
jotta voin analysoida sitä refl eksiivisten käytäntöjen variaatiota, jota mahdollisen 
kentän rakenteistuminen alakenttineen ilmentää. 

2.4 Yliopistoaikuiskoulutus kentän tyyppikategoriana

Yliopistoaikuiskoulutuksen kentän ilmentymiä on käsitelty erilaisissa historian-
tutkimuksen yhteyksissä ja (korkea)koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa. 
Yritän hahmottaa hyvin erilaisista tutkimuksista sellaisia aineksia ja kokoavaa nä-
kökulmaa, joka edistäisi kohteen kytkentää koulutuksen teorianmuodostukseen. 
Aiemman tutkimuksen käsiteratkaisujen ymmärtäminen ei ole aina kovin help-
poa. Näin on erityisesti silloin, kun teoriaperusta on niukkaa tai kätkettyä. Usein 
tulkinnan ja kuvauksen käsitteistön refl eksiivisyyden tavoittelu on myös ollut niin 
vähäistä, että koulutusteoreettisesti kiinnostavaa kosketuspintaa on työlästä raken-
taa. Ryhmittelen keskusteluani kahteen osastoon. Ensiksi haen kiinnekohtia aikuis-
koulutuksen historiaan suuntautuneesta tutkimuksesta. Toiseen osastoon niputan 
varsin monikärkistä yliopistolaitoksen ja (korkea)koulutuksen tutkimusta. Yliopis-
toaikuiskoulutuksen käsitteen tuella nostan esiin erityisen kohteen ja rakennan sen 
tarkastelemani suomalaisen tutkimuksen yhteyteen. Näin syntyy sisällökkäiden 
tulkintaideoiden lisäksi myös metodologis-käsitteellisiä teoreettisia konnotaatioita, 
joita käsittelen luvussa (3). Empiirishistoriallisen tutkimuksen suunnassa pyrin pro-
sessin pitkän keston jäsennykseen. Teoreettiset selvennykset koulutuksen sosiolo-
gian ja -historian käsitteisiin tukevat myös yliopistoaikuiskoulutuksen käytäntöjen 
kattavampaa ja yksityiskohtaisempaa historian tutkimusta. 

Kasvatustiede kohdentuu kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen kulttuurisiin erityi-
syyksiin, mutta yhteiskuntatieteenä se ei tule toimeen ilman sosiologista teorian-



119

muodostusta. Sen sijaan tutkimukseni suhde psykologiaan on ainoastaan yhteis-
kuntateorian välittämä. Psykologiasta emme voi deduktiivisesti johtaa emmekä 
psykologisiin perusilmiöihin suoraan vetoamalla selittää sellaisia koulutuksen in-
stitutionaalisia ulottuvuuksia, joita pyrin tulkitsemaan koulutuksen organisoitumi-
sen ongelma-alueella (ks. Weber 1951, 189). Pyrin siis kommunikoimaan erityisesti 
koulutuksen historiaan suuntautuneen sekä sosiaali- ja yhteiskuntateoreettisesti 
virittäytyneen koulutussosiologian ja kasvatustieteen kanssa. Keskusteluni on poik-
kitieteellistä ja vakiintuneiden disipliinien näkökulmasta ongelmakonstruktioni on 
eräänlainen hybridi. Korkeakoulutuksen tutkimuksessa ponnistan makrotasoises-
ta ja ekspansiota painottaneesta tutkimuksesta. Kulttuuristen lähestymistapojensa 
puolesta kiinnostavaa tutkimusta käsittelen, kun näen sen tarjoavan mahdollisuuk-
sia koulutuksen ekstensiivisen organisoitumisen suunnan ymmärtämiselle, tai muu-
toin tukevan teoreettisen jäsentelyn pyrkimystäni. Makro- ja mikroanalyysitasojen 
vastakkainasettelun ylittäminen on yksi teoreettisen kohdediskurssini keskeinen 
teema. Keskustelen nyt ideaalityyppisesti ymmärretyn yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteen tuella ja kohdennan huomiota käsitehistorialliseen dimension pulmiin. 

Kiinnekohtia aikuiskoulutuksen historian tutkimuksesta

Yliopistoaikuiskoulutuksen kenttää on sivuttu aikuiskoulutuksen historian erityis-
alueena ja yliopistohistorian reuna-alueena. Englanninkielinen tutkimusperinne 
on kohtuullisen mittava. Se on syntynyt enemmän aikuiskoulutuksen historiasta, 
kuin yliopistohistoriasta. Refl eksiivisesti tämä perinne voidaan ymmärtää niin, että 
historiankirjoitus on ollut luontevaa niille, jotka ovat halunneet tehdä näkyväksi 
ne käytännöt, joihin ovat olleet osallisia ja joista he ovat olleet tietoisia, vaikka yli-
opistolaitoksen- ja koulutuksen tutkimus ne pitkään ohitti. Lisäksi historialla oli 
myös englantilaisen university extension -liikkeen käytäntöjen koulutustarjonnan 
disipliininä tärkeä kasvatuksellinen merkitys. Historian merkityksen painotuksessa 
on nähty myös adult education practitioner -tyypin toimijuuden professionalismin 
strategiaa palveleva yhteys (ks. Chase 1995). Englantilaisen liikkeen eri puolia on-
kin kuvattu jo pitkään ja kohtuullisen runsaasti, mutta teoreettisten näkökulmien 
osalta alimääräytyneesti. Kivisen ja Rinteen (1990, 143) mainitsema aikuiskoulu-
tustutkimuksen ”käsitteellisen erämaan” pulma ilmenee myös tässä keskustelussa. 
Avaamastani näkökulmasta ja yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin tuella voi-
daan näitä historian esityksiä lukea refl eksiivisesti. 

Tutkimani prosessin tulkintakehyksen kehittelyyn on suomalainen tutkimus-
keskustelu omaksunut englantilaiseen university extension -liikkeen itseymmärryk-
sen käsitteen. Suomennos on tehty joko yliopiston laajennus tai yliopistolaajennus 
sanan avulla ilman systemaattisesti merkityksellisiä eroja. Tällöin on huomattava, 
että englantilaisessakin käytössä projektikäsite university extension ja taaksepäin 
suuntautuvan katseen kuvauskäsite university adult education pyrkivät ajoittain 
sekoittumaan. Tällaisissa tapauksissa ei operoida kuten tämän tutkimuksen ide-
aalityyppistä yliopistoaikuiskoulutuksen käsitettä käytettäessä. Projektikäsitteistöä 
epäproblemaattisesti historiankuvauksissa kantava tutkimus saattaa myös pitää 
university adult education -käsitettä tiettyjen historiallisten käytäntöjen empiirise-
nä luokituksena, kuten esimerkiksi McIlroy and Spencer (1988). Näin käy erityi-
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sesti sen vuoksi, että Englannissa ”adult education” oli paljon varhaisemmin kuin 
germaanisen käsitteistön merkityksellisissä kokonaisuuksissa, suoraan tietynlaisen 
aikuiskoulutustarjonnan kohderyhmäkohtaisen refl eksiivisyyden käsite normatii-
visine latauksineen. Niinpä korostan ajoittain alkukielen termejä tai suomennan 
ne käyttötapaa selventäen. 

Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa operoitiin kansa ja sivistys -käsitteistön varas-
sa vielä maailmansotien välisenä aikana ja sen jälkeenkin. Käsitteistön erot eivät 
ole merkityksettömiä, mikä perustelee yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyppistä 
käyttöä tutkimuksessa. Koulutuksen refl eksiivisyyden teemaan vuoksi en voi liian 
liukkaasti hyväksyä funktionaalisen ekvivalenssin oletusta. Institutionaalisen ana-
lyysiin käsitteenmuodostuksessa on syytä tähdentää niitä merkityksellistämisen 
eroja, joita sosiaalisissa puitteissaan toimineet refl eksiivisyyden käsitteet ilmentävät. 
Tällöin refl eksiokäsitteiden käännökset merkityksellisten kokonaisuuksien rajojen 
yli ovat aina lähtökohtaisesti pulmallisia. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko Tuomis-
ton (1992b) tavoin mahdollista kääntää keskeisiä kulttuurisesti määrittyneitä kon-
tekstisidonnaisia refl eksiokäsitteitä tyyliin ”vapaa sivistystyö” on yhtä kuin ”liberal 
adult education”. Toiviainen (1997, 48) arvostelee Urpo Harvaa ”adult education” 
-käsitteen yhteydessä samansuuntaisesti. Käsitehistoriallinen ulottuvuus suomalai-
sessa kasvatus- ja koulutushistoriassa on kuitenkin ollut vähäisesti esillä (ks. Kanta-
salmi 1996 ja Hake ja Kantasalmi 1997). Suomalaisen aikuiskoulutuksen historian 
tutkimuksessa menneisyyden käytännöissä kehittyneet käsitteet ja nykyisyydestä 
muodostetut tutkimuskäsitteet lankeavat ajoittain epäproblemaattisesti yhteen.

Kommentoin nyt suomalaisen aikuiskoulutuksen käsitteiden kehityksen tar-
kastelua, sillä arvelen tutkimusotteeni rikastavan maassamme avattua käsitehis-
toriallista keskustelua (ks. Tuomisto 1991; 1992a; 1992b ja Toiviainen 1997). Kes-
kustelussa on esitetty, että aikuisten opintotoiminnan eriytyessä muista kansan 
valistamiseen liittyneistä käytännöistä, alettiin tämän tarkemmin kohdennetun 
toiminnan yhteydessä käyttää ”kansanvalistus” käsitteen sijaan käsitettä ”vapaa 
kansanvalistustyö”. Tämän jälkeen 1900-luvun toisella vuosikymmenellä olisi 
sitten omaksuttu käsite ”vapaa kansansivistystyö ”, jota lyhennetyssä muodossa 
”vapaa sivistystyö” käytetään edelleen tietyistä käytännöistä tai organisaatiomuo-
doista niiden kuvauksessa ja niiden tarkkailevassa pohdinnassa. Lisäksi on esitetty, 
että suomalaiseen kielenkäyttöön ilmaantui 1940-luvulla käsite ”aikuiskasvatus” ja 
että vasta 1970-luvulla olisi Aikuiskoulutuskomitea tuonut käyttöön aikuiskoulu-
tus-käsitteen (ks. Tuomisto 1992a, 14–66).

Suomalaisen aikuiskoulutuksen historiankirjoituksen tutkimuskäsitteistössä 
tätä käsitteiden kehityksen ongelmaa ei ole juurikaan huomioitu. Käsitteiden kehi-
tystä ei ole pyritty myöskään puntaroimaan käytäntöjen refl eksiivisyyden näkökul-
masta. Tuomiston (ibid.) keskustelunavaus on ollut siis tervetullut. Tarkastelemani 
prosessin vuoksi on korostettava sosiolingvistisen ulottuvuuden ja käytäntöjen it-
seensä palaavan tarkkailun- ja pohdinnan käsitteistön merkitystä. Aikuiskoulu-
tuksen tutkimus Suomessa joutuu aloittamaan sanojen valistus ja sivistys etymo-
logiasta. Sanahistoria tarjoaa kuitenkin vain perustan niiden puitesidonnaisesti 
saaman teoreettisen latauksen ja käytännöllisen kapasiteetin avaamiseksi. Sanat 
onkin syytä ymmärtää tarkasteltavan prosessin toimijuuden refl eksiokäsitteinä ja 
käsitehistoriallisessa mielessä. Rapolan (1953, 68) mukaan nämä molemmat sanat 
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ajateltiin pitkään korvaavina latinassa versoneelle lainasanalle kulttuuri, joka il-
maantui kirjasuomeen ensin mainittuja paljon myöhemmin eli vasta 1800-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla.

Rapolan (1953, 68) mukaan valistus -sana esiintyi nykyisen tapaisessa merki-
tyksessä jo 1600-luvulla, kun sana sivistys ilmaantui suomenkieleen vasta 1800-
luvun alkupuolella. Tätä ennen ja kulttuurin käsitteen puuttuessa valistus -sanalla 
jouduttiin ilmaisemaan siis paljon sellaista, jota 1800-luvun loppupuolella käsi-
teltiin jo erottelevammalla sanastolla. Käsitteellisesti sanat valistus ja sivistys eivät 
peitä sana kulttuuri miellesisältöä. Toinen huomionarvoin seikka on se, että sanan 
alkumerkitys on valossa ja niinpä sanalla operointi ei ollut pelkästään metaforista, 
vaan vanhoissa käyttötavoissa löytyy esimerkkejä vielä 1800-luvun alkupuolella-
kin.75  Aikuiskoulutuksen käytäntöalueen suomenkielissä refl eksiossa nämä kolme 
sanaa saattoivat esiintyä vielä 1900-luvullakin toisiinsa liittyvinä. Tutkittavan il-
miön kannalta olennaista on kuitenkin se, että nykyisen kaltainen valistus-sanan 
merkitys sekä konneksio ’kansan valistus’, joka vasta myöhemmin alettiin kirjoit-
taa yhteen, olivat käytössä jo 1800-luvun alkupuolella. Toisaalta valaistus saattoi 
esiintyä myös samaa tarkoittavana valistuksen kanssa vielä 1800-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla. Ruotsin ”upplysning” merkitys puolestaan oli jo paljon varhai-
semmin kytkeytynyt tiedonhankintaan, ja sen nähdään 1700-luvulla saaneen mer-
kitysvaikutteita saksan ”Aufklärung” käsitteestä. Niinpä Agricolan ajoista alkaen 
esiintyi myös kirjaimellisia suomennoksia ylösvalaista, ylösvalistaa, ylösvalaistus ja 
ylösvalistus, joiden merkitys oli aina abstraktinen tai metaforinen, kun taas edellä 
esitetyt puhtaammat suomalaiset vastineet saattoivat siis vielä 1800-luvun alussa-
kin olla käytössä kuvattoman ja konkreettisen valaistuksen merkityksessä (Rapola 
1953, 72–74). Toimijuuden tasolla voi tämän sanaston käytössä siis arvella synty-
vän hyvin erilaisia teoreettisten konnotaatioiden madollisuuksia.

Rapolan (1953, 76–82) mukaan valistus sanapesueen rinnalle ilmestyi melkein 
huomaamatta sanat: sivistää, sivistyä ja sivistys. Sanan sivistys juuret ovat ennen 
muuta ulkoisessa pinnan puhdistuksessa ja silottelussa ja näin ollen se aluksi 
esiintyikin kirjasuomessa valistus -sanan mielen valistuksen merkitystä ulkoisen 
tapa- ja muotokulttuurin merkityksillä täydentäen. Vuonna 1844 sivistys kään-
nettiin kuitenkin ruotsiksi sanalla ”bildning”, mutta toisaalta sitä saatettiin myös 
käyttää ”civilisation” ja ”kultur” sanojen vastineena. Tutkittavan ilmiön kannalta 
olennaista on kuitenkin se, että sivistyksen kanssa samaan sanaperheeseen etymo-
logisesti yhteenkuuluvina pidetään myös siivo ja siveä sanoja. Tämä yhteenkuulu-
vuus on tulkittu niin, että kirjasuomen sanan sivistys alkumerkitykset ovat olleet
käytöstapojen ja moraalin alueella toisella tavalla kuin rinnalla esiintyneen valis-
tus sanan merkitykset. Sanahistorian paljastavien huomioiden jälkeen on selvää, 
että akateemisen- ja kansan valistuksen kohtaamisessa olennaisen valistukselli-
sen projektitoimijuuden ymmärryksen tavoittamisen suhteen sekä ’valistus’ että
’sivistys’ muodostuvat ongelma-alueeni käsitteinä hyvin vaikeasti hallittaviksi.

75 Sana ”valistus” esiintyi jo 1544 Mikael Agricolan suomentamassa Uudessa testamen-
tissa myös mielen ja sydämen valaistumisen merkityksessä (Koivisto et. al. 1995, viii). 
Vielä 1830-luvulla on valistus saattanut kuitenkin viitata aivan konkreettisesti tulente-
kotarpeisiin esim. ”valistus- ja savustusaineista” puhuttaessa (ks. Rapola 1953, 70). 
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Projektiymmärryksen käsitteistö olisi siis pyrittävä teoreettis-käytännöllisten 
ulottuvuuksiensa osalta kontrolloimaan paitsi pedagogisen teorian niin myös po-
litiikan teorian näkökulmasta. Siten vaikka vapaa sivistystyö -tyyppisen käsitteen 
merkitys refl eksion käsitteenä on sosiaalis-poliittisesti kovin kompleksinen, mutta 
se ei ole kuitenkaan mahdoton historiallistaa.

Kulttuurien välisen vertailun tarjoamaa käsitehistoriallista tarkkuutta tarvi-
taan, kun pyritään tulkitsemaan sellaista, mikä yhden kulttuurin sisällä näyttäytyy 
liian itsestään selvänä eli toimijoiden vaikeasti kyseenalaistamana. Aikuiskasva-
tustieteen disipliinin muodostuksen prosessissa tällainen näkökohta on pyrkinyt 
peittymään. Edellä olen jo todennut, että kasvatuksen ja koulutuksen käsitteelliset 
suhteet poikkeavat toisistaan. Tätä eroa ei kuitenkaan käsitelty siinä 1940-luvun 
suomalaisessa kontekstissa, missä aikuiskasvatus-käsitettä tuotiin käytäntöalueen 
yleisimmäksi refl eksiokäsitteeksi. Taustalla oli tällöin englantia puhuvassa maail-
massa jo paljon aiemmin omaksuttu ”adult education” käsite. Suurta keskustelua 
asiasta ei käyty myöskään 1970-luvulla, kun aikuiskoulutus-käsitteen käyttö al-
koi yleistyä. Prosessin refl eksiivisyyden kannalta Urpo Harvan (1943; 1948; 1954; 
1955; 1957; 1959a ja 1959b) yhteiskunnallisen korkeakoulun kauden keskeiset kä-
sitetarkastelut ovat tässä suhteessa avaintekstejä. Aution (1984) tutkimus Harvan 
kasvatusajattelusta sivuuttaa aikuiskasvatuksen teeman, joten totean, että Harva 
(1973) on motivoitu Harvan (1955) ajankohtaistuksella, mutta näiden väliin ei 
muodostunut kovin refl eksiivistä käsitehistorian tarkastelua. Harva (1981) kyllä 
keskusteli traditioiden eroista. Empaattisesti tulkiten näen kuitenkin vasta Tuo-
miston (1991) ja Toiviaisen (1997) aloittaneen suomalaisen aikuiskoulutuksen kä-
sitteistön historiaa koskevan tutkimuksen, jota tässä koetan edistää.

Pedagogisen teorian motivoimien tarkastelujen osalta Siljanderin (2002, 54–
56) yhteydessä huomautin jo siitä, kuinka koulutuksen käsite jää suuntauksessa 
helposti ohueksi. Se johtuu tuon käsitteen sosiologis-teoreettisista merkitysulottu-
vuuksista, joita pedagogisen praksiksen rohkaisema teorianmuodostus ei koulun 
normaliteetin rajoihin jäädessään aina puntaroi riittävällä vakavuudella. Teolo-
gis-fi losofi nen pedagogisen ajattelun perinne pyrkii edelleen tukemaan tällaista 
ajattelutapaa, jota Luhmann ja Schorr (1988a) luonnehtivat kasvatusjärjestelmän 
refl eksioteoriaksi. Kyse on refl eksiivisestä sulkeumasta, joka ei ratkea nyky-yh-
teiskunnan koulutuksen käsitteen kannalta tyydyttävästi sillä, että aikakauden 
abstrakti arvokeskustelu yritetään nähdä yhteiskunnallisten suhteiden välittäjäk-
si teoriatyypin sisällä. Vaikka Siljanderin (1980, 43–46; 1982a ja 1982b ja 1982c) 
analyysit kansanopiston kasvatustavoitteista eivät operoi analyyttisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen -käsitteiden erottelun avulla, niin ne kuitenkin sisältävät ”kan-
sanopistokasvatuksen taustana olevien aatejärjestelmien analyysia” (ibid. 1980) ja 
lisäksi erityisen sukelluksen N. F. S. Grundtvigin (1783–1872) sivistys- (ibid. 1982b 
ja 1982c) ja yliopistonäkemykseen (Siljander 1982d). Tällaisesta tutkimusotteesta 
pyrin etenemään refl eksiota historiallistavan analyysin suuntaan. 

Rahvaan valistuksen käytäntöalueen 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella 
”valistus” fi losofi sena käsitteenä saa eri käytäntökonteksteissa tulkinnallista mer-
kityssisältöä, jonka suhteen on oltava tarkkana. Aatehistoriallisessa katsannos-
sa Manninen (2000) näkeekin valistuksen yleiseurooppalaisena liikkeenä, joka 
kuitenkin oli mahdollinen vain lukuisten keskusten ympärille jäsentyneenä mo-
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ninaisuutena. Pohjoismaita ja varsinkaan Suomea ei ole pidetty akateemisen va-
listusliikehdinnän keskuksena vaan pikemminkin sen periferiana. Kysymys kan-
sanvalistusliikehdinnästä on edellistä mutkikkaampi. Tällöin käsitehistoriallista 
tarkkuutta vaatii myös se käyttääkö aikalaiskirjoittaja sanoja ”sivistys” ja ”siveys” 
populaarin ajattelun perintöä jatkavassa merkityksessä vai antaako hän näille sa-
noille fi losofi seen perintöön kiinnitystä hakevia teoreettisia merkityksiä. Viimeksi 
mainittu käsitehistoriallinen pulma on olennainen vaikkapa saksan ”Bildung” ja 
”sittlichkeit” käsitteiden suomennosta ajatellen, joka välittyy käytäntöalueen ref-
leksiivisyyteen keskeisesti J. V. Snellmanin (1806–1881) vuonna 1835 alkaneen jul-
kisen tuotannon kautta. 

Tuen tulkintojani suomalaiseen Snellman-tutkimuksen avulla. Mikäli tuohon 
tutkimuskeskusteluun jotakin lisään, niin se ei liity systemaattiseen Snellman ekse-
getiikkaan, vaan hänen tuotantonsa luentaan osana suomalaisen kansanvalistuksen 
refl eksiivisyyttä. Kyse ei ole kuitenkaan systemaattisesta reseptioanalyysista, vaan 
tutkimukseni kokonaiskehyksessä tapahtuvista pisteittäisistä tarkasteluista, joiden 
kautta voidaan pohtia akateemisen valistusperinteen ja kansanvalistusväen ”sivis-
tys” käsitteiden mahdollisia eroja. Snellman on keskeinen teoreetikko molempiin 
suuntiin, mutta ruotsia taitamaton väki ei vielä 1800-luvun puolella voinut suo-
mennosten puuttuessa tuntea Snellmanin teoreet tisesti tärkeää tuotantoa muutoin 
kuin oppisivistyneistön tulkitsemana. Alhaalta ylös tapahtuva keskeisen sivistysteo-
reetikon moninaisempi intellektuaalinen luenta ja sen liikehdintää suuntaavat kyt-
kennät olivat siis oikeastaan mahdollisia vasta 1900-luvun alkupuolella ja varsinkin 
vuoden 1905 jälkeisessä tilanteessa, kun yhtenäiseksi käsitetty kansa alkoi rakoilla, 
mutta valtiollisen itsenäisyyden teema myös konkretisoitua. Samana vuonna myös 
tsaristinen lehdistön ennakkosensuuri poistettiin, mikä rohkaisi uusien projektileh-
tien ilmaantumista kansakunnan julkisuuden tilaan (ks. Krogerus 1992, 17). 

Tässä kontekstissa voidaan nähdä eräänlainen Snellmanin uusi tuleminen, 
jonka lähempi tarkastelu voi olla merkityksellinen yliopistoaikuiskoulutukseen 
liittyneiden ajatusmuotojen jatkuvuuden ymmärtämiseksi.76 Koiviston ja kump-
paneiden (1995) tarkoittama ”sanskulottien antielitäärinen valistusperinne” ei 
työnny ainakaan espanjalaisittain selväpiirteisenä populaarin aikuiskoulutuksen 

76 Snellmanin valitut teokset I–V toimitettiin suomeksi ensikerran vuosisadan vaih-
teessa 1898–1901. Näistä ensimmäinen osa ei sisällä hänen keskeisintä tuotantoaan, 
mutta kylläkin lukuisia ns. ”Vilhelminpäivän puheita”, joita Snellman oli pitänyt ni-
mipäivinään ylioppilaille, joilla oli tapana käydä jo vuodesta 1849 alkaen häntä onnit-
telemassa. Vuonna 1842 ruotsiksi ilmestynyt ”Lärän om Staten” ilmestyi ”Valtio-oppi” 
nimisenä viimeisessä V osassa vuonna 1901. Samana vuona ilmestyi myös 3:nessa 
osassa sanomalehtikirjoituksia. Vuonna 1900 ilmestyneessä toisessa osassa on tärkeitä 
kirjoituk sia ”Saima” lehdestä vuodelta 1844 ja 1845. On huomattava, että alun perin 
yliopistossa syyslukukauden 1837 luen noksi aiottu ”Aka teemisen vapauden todellinen 
luonne ja olemus”, joka sittem min ilmestyi Ruotsissa vuonna 1840 sai suomenkielisen 
julkaisu nsa vasta vuonna 1932 eli vuosina 1928–1933 toimitetussa kaksitoistaosaisessa 
Snellmanin koottujen teosten X osassa. Tästä akateemisempi suomenkielinen koottu-
jen teosten 24 osainen laitos on valmistunut vasta 2005 ja se perustuu vuosina toimitet-
tuun 1992–98 akateemiseen laitokseen J. V. Snellman Samlade arbeten I–XII.
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tulkintana esille Suomessa. Näiden vertailevien kysymysten vuoksi tarvitaan yli-
opistoikuiskoulutuksen käsite. Suomessa Ranskan vallankumouksen radikaaleim-
mat kasvatusta ja koulutusta koskevat ideat eivät näyttäisi selvästi elävöityneen. 
Saksalaisvaikutteisten aatosten myötä sosialidemokraattisen työväenliikkeen oh-
jelmallisessa yhteydessä näin kuitenkin saattoi käydä. Alkuvuodesta 1918 punai-
nen kouluneuvosto hetken roihussa päätti kauan kaivatusta uskonnonopetuksen 
lakkauttamista kouluissa, mutta tällä ei ollut suurempaa käytännön merkitystä. 

Rousseaun Èmile suomennettiin suurlakkovuonna 1905 ja Yhteiskuntasopi-
muksesta vasta Suomen kansanvaltuuskunnan ja sen valistusasiain osaston ro-
mahtamisen jälkeen vuonna 1918. Rousseuan kansalaisen ”citoyen” toimijuuteen 
liittyvä ulospäin suuntautuneisuuden radikaalimpi valmentaminen jäi Suomen 
autonomian aikana sosiaalisten liikkeiden asiaksi, mutta tätäkin saatettiin hillitä 
valtiovälitteisesti saksalaisvaikutteisen kansakuntaa korostavan ajatusjatkumon 
puitteissa. Snellmanin vuonna 1842 ilmestynyt Lärän om Staten, alkaa Rousseaun 
Yhteiskuntasopimuksen tarkastelulla. Suomeksi se julkaistiin uudestaan vuonna 
1928, jolloin sen yhteydessä koottujen teosten II osassa julkaistiin ensikerran myös 
Snellmanin 1861 kirjoitus Kansallisuus ja kansallisuusaate. Se oli reaktio Berliinin 
fi losofi sen seuran keskusteluun oikeusfi losofi an ”Nationalitet” käsitteestä. Manni-
nen (1983, 157–59) lukee tästä Snellmanin ajattelun pysyvyyden, mitä tulee kan-
sallisuuden historialliseen määräytyneisyyteen, mutta myös hänen nationalistisen 
tulkintansa varjoon jääneen kansallisen itsekkyyden kieltämisen ajatuksen. Snell-
manin nationalistinen tulkintatraditio on kansanvalistuksen kentällä ollut vahva. 
Lahtinen (2006) hakeekin toisenlaista Snellmania hänen vähemmän tärkeinä pi-
detyistä kirjoituksistaan. 

Yhteiskuntahistorialliseen suuntaan edettäessä, tarvitaan koulutuksen käsit-
teen jäsentävää potentiaalia. Tuomisto (1991 ja 1992a) näkee koulutuksen tulleen 
omaksutuksi ”aikuiskoulutus” muodossa joskus 1970-luvulla. Tällöin se tuli siis 
toimijuuden kiistanalaiseksi refl eksion käsitteeksi. Kuka omaksui ja millaisena kä-
sitteenä? Käsite näyttäisi tulleen tässä mielessä yleisempään käyttöön erityisesti ko-
mitealaitoksen ilmentämän koulutussuunnittelun käyttöyhteyden kautta (ibid.). 
Tällöin se tuntuisi häivyttävän nuo kasvatukselliset konnotaatiot, joita englannin-
kielinen ajatteluperinne vaistonvaraisesti vaalii, kun se ei ole ottanut refl eksiivisyy-
den käyttöön muotoa ”adult schooling”, vaan antaa latinan education sanan kuljet-
taa sekä kansalaisen ja työvoiman valmentamisen että ihmisen yleisemmän kasvun 
konnotaatioiden ambivalenssin mukanaan.77 Pedagogis-fi losofi sesti tarkastellen ei 
ole kuitenkaan pakko nähdä esiromaanista eli Aristotelista skhole-käsitettä tässä 
suhteessa rajoittavana. Sen merki tys Aristoteleen ajattelussa liittyi vapaa-aikaan, 
mutta käytän nön huolista vapaan itse määritetyn ajan sekä hyvään elämään täh-
täävän luovan toime li aisuu den sivumerki tyksiä kanta en. Antiikissa skhole ei kuulu-
nut tuotantoon kahlitulle orjalle, mutta se ei ollut itsestäänselvyys myös kään va-
paille kaupunkivaltion kansalaisille (ks. Aristo teles 1989, 196–197; 1991, 197–219; 
Mikkola 1958 ja Harva 1977, 12–15).

77 Vaikka joskus saattaa ”training” tulla kyseeseen niin yleisesti ottaen ”educatio” venyy 
myös koulutuksen merkityksiin ”further education”, ”continuing education”, ”lifelong 
education”, ”permanent education” ja ”recurrent education” käsitteistössä.
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On tärkeää huomata skhole-käsitteen roomalainen kaventuminen. Niinpä 
Mikkolan (1958) mukaan ainakin jo Ciceron (106–43 eKr.) kielenkäytössä kä-
site viittasi erityiseen koulutilaan. Tässä kuitenkin haen ajatuksen muotoilua 
yleisemmin. Tällöin on syytä muistaa, että kreikkalaisten käytössä skholen vas-
takohta askholia viittasi orjuuteen. Näin ollen skhole mahdollisuutena voidaan 
ymmärtää tietyssä tilassa läpikäytäviin prosesseihin liittyvänä määreenä. Tällöin 
olennaista on tuon tilan vapaus tuotannon orjuuttavista piirteistä ja myöhem-
mässä antiikissa myös vapaus poliittisesta toiminnasta ”bios politikos”, jonka 
kristillinen eskapismi saattoi edelleen tulkita vapautumiseksi kaikista maallisista 
asioista (ks. Arendt 2002, 22). Traditiotietoisessa hengessä Harva (1977, 17 ja 33) 
huomautti, ettei Luther hyväksynyt luostarilaitosta eikä pitänyt suotavana ihmi-
sen vetäytymistä arkisesta aherruksesta luostarin hiljaisuuteen, mutta elämän 
vakavuutta ei myöskään sopinut paeta mihin tahansa ajatuksen vapauteen. Max 
Weberistä tietoisempi Marcuse (1983) näki Lutherin vuoden 1520 pamfl etista 
Kristityn vapaus nousevan protestanttisen vapaus -käsitteen sisältävän myös si-
säisen maailman askeesin teeman. Mentaliteetin perustana sellainen sopi hyvin 
porvariston kehittelemiin sosiaalisen järjestyksen loputtomasti kasvaviin ratio-
nalisointipyrkimyksiin.

Useiden nykykielten sanaan työ on kulkeutunut latinan tripalis- ja tripalare-
sanojen ikävää kaikua menneiden aikojen tuotantosuhteiden vapauden riiston 
piinaavista merkityksistä. Tässä olennaisempaa on se, että länsimainen ajatte-
luperintömme on tarkastellut kreikan askholian ja keskiajan latinan vita activan 
perintöä juuri työn käsitteen avulla. Työkäytännöt olivat de facto pitkään voi-
makkaasti eriytyneenä niistä käytännöistä, joihin kreikkalaisen ajattelun skhole 
ja sen keskiaikainen käännös vita contemplativa viittasivat. Tätä käytännön toi-
meliaisuuden ja rauhaisan kontemplatiivisen oppineisuuden elämänpiirien eroa 
myös teoretisoitiin tuon perustavan jaon uudelleen tuottamisen tarkoituksessa. 
Niinpä Alheitin (1994, 67–69) mukaan esimerkiksi Aristoteleen tekemä erottelu 
”bios praktikos” ja ”bios theoretikos” viittasi suoraan sosiaaliseen työnjakoon, 
jonka Tuomas Akvinolainen (1225–1274) tuotti uudestaan erottelussaan ”vita 
activa” ja ”vita contemplativa”. Arendt (2002, 23) pyrkii vielä pelkistetympään 
näkemykseen vedotessaan siihen, että aina uudelle ajalle asti ”vita activa” säilytti 
negatiivisen, rauhattomuuden sivumerkityksensä kontemplatiivisen ja teoreetti-
sen toiminnan edellyttämän rauhan vastakohtana. Rauha, häiriön puutteena oli 
edellytys kontemplatiivisesti lähestyä antiikin kosmologiaan olennaisesti sisälty-
nyttä harmonisen kokonaisuuden kunnioitusta, jota siis pedagoginen teorian-
muodostus saattaa myös kuljettaa.

Jyrkän dualistinen käsitys välttämättömyyden sitomasta massasta ja vapauden 
kautta luovalle toiminnalle kuten opinnoille omistautuneesta eliitistä asetettiin 
sittemmin kyseenaliseksi useastakin näkökulmasta. Edellä jo selvensin, ettei ky-
seessä ollut pelkästään porvariston nousuun ja kansalaisuuden teemaan kytkey-
tyvä oikeudellis-poliittinen kamppailu. Myös käsitys tiedon tuotannosta muuttui 
ja tätä kautta myös traditionaalinen käsitys oppineisuuden luonteesta. Francis Ba-
con (1561–1626) jo vuonna 1605 julkaisemassaan The Advancement of Learning 
teoksessa piti pään ja käden yhteispeliä oppineisuuden edistämisessä tärkeänä (ks. 
Bacon 1952). Myös Baconin vuonna 1620 julkaistun Novum Organon ensimmäi-
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sen kirjan aforismissa 2 korostetaan ”instrumenta manus” ja ”instrumenta mentis” 
yhteistyötä.78

Myös työn käsitteen näkökulmasta tuo traditionaalisen järjestyksen rauhaisan 
hengen ja rauhattoman toimeliaisuuden dualismi kyseenalaistui. Hegelin esittä-
män herran ja rengin dialektiikan kautta argumentoituu työn käsitteestä eman-
sipaation mahdollisuus, joka muodostaa sillan Karl Marx -teoriatradition työn 
käsitteeseen, missä työ nähdään myös modernin subjektiviteetin konstitutiivisena 
perustana (ks. Alheit 1994, 69–72). Arendt (2002, 24–25) kuitenkin epäilee, että 
perinteisen hierarkkisuuden puitteissa kontemplaatiolle annettu paino on hämär-
tänyt vita activaan itseensä liittyvät jäsentelyt siinä määrin, ettei edes Marxin kaut-
ta tehty hierarkkisen järjestyksen päälaelleen kääntäminen olennaisesti muuttanut 
tätä tilannetta. Alheitin (1994, 66–87) keskustelu siitä, onko työn käytäntöjen alue 
rapautunut vai työn käsite laajentunut viittaa oikeastaan samaan asiaan eli työn 
käsitteen hämärtymiseen. Puhe surutyöstä, hoivatyöstä, suhdetyöstä ja kasvatus-
työstä kertoo käsitteen klassisen erottelukyvyn pulmista ja rajapintojen käsittä-
misen haasteesta. Ratkaisusuunta on se, että työ nähdään historiallisena käsittee-
nä eikä antropologisena. Vastaavasti voidaan ajatella työn käsitteen vastinparina 
esiintyneen skholen osalta. 

 Bildung kann also weder strikt als ’Nicht-Arbeit’ noch vorbehaltlos als Zurich-
tung für die Arbeit qualifi ziert werden (Alheit 1994, 81). 

Tämä raja oli kyllä jyrkempi vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Aikuis-
kasvatuksen disipliiniä paaluttaneen Harvan (1977, 30) johtopäätös tässä työn ja 
ei-työn historiallisen suhteellistamisen ajatuksen pisteessä, oli absolutisoida ”tosi 
ihminen” ja avata keskustelu vapaa-ajan normatiivisesta tutkimuksesta. Näin hän 
saattoi kuljettaa ”aikuiskasvatuksen” käsitteessään, kytkentää vanhan uushumanisti-
sen perinteen käsitteistön johdannaisena esiintyvään kansansivistyksen käsitteeseen. 
Hänen oppituolinsahan perustettiin kansansivistysopin ajatuksen yhteydessä, mut-
ta kohdekäytäntöjen kehitys edellytti toki refl eksiokäsitteistön kehittelyä. Pääpaino 
kuitenkin pysyi kasvatuksen käsitteessä (ks. Harva 1981). Kohteen kehitys kuitenkin 
jo tuolloin olisi edellyttänyt kasvatuksen täsmentämistä suhteessa koulutukseen. 
Osittaisten semanttisten ja käytännöllisten päällekkäisyyksien erottaminen voi olla 
työlästä, joten rajapintojen tematiikan selventämisessä kielen ja mielen yhteispeliä 
on teroitettava. Ratkaisuni tässä on saarnan, julistuksen, (aikuis)kasvatuksen, valis-
tuksen, sivistyksen, agitaation ja propagandan kaltaisten refl eksiokäsitteiden histo-
riallistaminen niiden koulutusta organisoivissa käyttöyhteyksissä.

Historiallisessa mielessä pitkän kehityksen laajasti syntetisoivassa tutkimuksessaan Kelly 
(1970) käsitteli aikuiskoulutuksen historiaa, mutta ei oikein saanut otetta dilemmasta, joka 
muotoutui esipuheessa seuraavasti: I would have preferred to call the book not ‘A History of

78 Neither the naked hand nor the understanding left to itself can effect much. It is by 
instruments and helps that the work is done, which are as much wanted for the under-
standing as for the hand. And as the instruments of the hand either give motion or gui-
de it, so the instruments of the mind supply either suggenstions for the understanding 
or cautions (Bacon 1987, 39).
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Adult Education’, but ‘A History of the Education of Adults’. Hänenkin esityksensä 
kuitenkin viittaa siihen, ettei yliopistolaitos kulkenut koulutuksen ekstensiivisessä 
suunnassa muutoksen kärjessä. Englannista kuitenkin löytyy myös erityinen his-
tory of university adult education -keskustelun kokonaisuus. Keskustelussa ei itse 
käsitteen ”university adult education” käyttö ole refl eksiivisessä mielessä ollut aina 
kovin systemaattista. Jepsonin (1973, 45 ja 51), kohdennus Cambridgen ja Oxfor-
din varhaisiin liikkeisiin ”university extension lecture movements” antaa aavistuk-
sen käsitteistön kulttuurisidonnaisuuksista. Liikkeen käytäntöjen kytkeytymisestä 
keskiluokan naisten koulutustarpeisiin tarkastellessaan, hän ei katso olevansa oi-
kein aikuiskoulutuksen kentällä, sillä ”truer concept of adult education” ilmaan-
tuu hänelle vasta työväenluokkaisen koulutuksen parista.79 

Niinpä Jepsonille (ibid.) vuonna 1854 perustettu London Working Men’s College 
”marked a stage in the progress towards university adult education”.  Refl eksiivi-
semmin tarkastellen Blyth (1983) kiinnittää huomion siihen, että jopa Pohjois-
Englannissa Leedsin, Liverpoolin ja Manchesterin ”extra-mural activity” kehittyi 
ensimmäisen maailmasodan ja vuoden 1958 välillä siten, että ”liberal education” 
käsite muodostui synonyymiksi ”adult education” kanssa. Tämän ”liberal educa-
tion for adults” -tarjonnan hän katsoo erityiseksi osoituksesi ainutlaatuisen eng-
lantilaisen aikuiskasvatusliikkeen voimasta.80 Mackinder ja Sadler (1890, 36) kat-
sovat Oxbridge ”university extension” -liikkeen kohderyhmiä paljastavasti. He 
myöntävät, että iltapäivän luentotoiminnan osalta yleisö oli 90 prosenttisesti ”la-
dies of leisure and older schoolgirls” siinä missä ”working men” kohderyhmä 
nähtiin haasteellisena, mutta ei enää täysin vieraana. Joistain tehdaskaupunkien 
lähiöistä oli nimittäin kantautunut palautetta, että ”extension lectures” seurauk-
sena ”broader culture on which generous and tolerant views of life are based” oli 
edennyt ja ”a change for the better in the conversation and social tone” oli kau-
pungissa havaittavissa.  Liike alkoi erillisenä ja erityisenä luentotoimintana extension
lectures. Opiskelu näissä puitteissa oli vain osittain sertifi oitua, mutta sillä oli silti 
huomattavaa merkitystä. Erityisten luentojen merkitys säilyi pitkään, mutta Saun-
ders (1959) katsoo, että käsite university extension koki ylösnousemuksen 1900-lu-
vun alkuvuosikymmeninä, kun sillä alettiin kuvata uutta ilmiötä, joka liittyi kus-
tannusten jaon sitein Workers Educational Associations W.E.A-toimintaan, joka 

79 Englannin 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle asti ainoisiin yliopistoihin, Ox-
fordiin ja Cambridgeen viittaan jatkossa Englannis sa ja Brittein saarilla va kiintu neella 
tavalla ”Ox bridge” kult tuurina.
80 Tämä havainto on tärkeä. Se voidaan kehystää Lowe’n (1970,19–31) aikakauteen-
sa nähden hämmästyttävän refl eksiivisellä kommentilla How fortunate they are in the 
United States and Canada where no one has ever thougth to question that adult education 
simply means the ‘education of adults’. Englantilaisen liberalismin kulttuurissa ja edellä 
mainitsemani Adult Education Commitee’n vuoden 1919 Final Report’in vahvistamana 
tuo käsitteen dominoiva tulkinta rajautui negatiivisesti koskemaan vain ” non-vocatio-
nal education” -käytäntöjä. Tulkinta näyttää dominoineen aina 1960-luvulle saakka. 
Silloin tuo ”Great Tradition of University adult education” alkoi dominoivan tulkinnan 
näkökulmasta arvioiden, näyttäytyä kriisikehityksen valossa (ks. McIlroy and Spencer 
1988). Tällöin hallinnon puhetapaan näyttäisi tulleen traditioon nähden uusi ajatus-
muoto, joka kiteytyy ”further education” käsitteeseen. 
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johti tutkintokäytäntöjen kehittämiseen ja vakiintumiseen ja lopulta yliopistojen 
erityisten osastojen perustamiseen extramural departments (ks. myös Fieldhouse 
1985 ja Lowe 2002). Käytäntöjen voimakkaan kehityksen yhteydessä keskeisen ref-
leksiokäsitteen historialliset merkitykset siis kerrostuivat. Näillä varauksilla voi-
daan todeta, että englantilaisesta aikalaiskeskustelusta ja sen jälkikäteistulkinnasta 
löytyy tukea varhaisempien university extension järjestelyjen ja 1960-luvun lopun 
British Open University organisaatioinnovaation väliselle vaikutusyhteydelle (ks. 
esim. Marriot 1981a ja Bell ja Tight 1993).

Mackinder ja Sadler (1890, 75 ja 84) edustavat liikkeen 1800-luvun lopun ai-
kalaistoimijuuden refl eksiota (so. secretary for the Oxford delegates for university 
extension). Käsitettä ”adult education” he käyttivät myös taaksepäin suuntautuen, 
kun he referoivat vuoden 1877 keskusteluja Oxfordissa. Tuolloin jotkut herroista 
olivat sillä kannalla, että ”universities should take little pains about the considerable 
movement for secondary adult education”. He viittasivat myös toiminnan nopean 
kehityksen arviossaan tulevaan ”Has its rapid develoment been due to the fact that 
it both meets and stimulates a real and growing demand in the country for higher 
adult education or merely to novelty which will fade a way and to the ardour of 
a few men who will forsake it”. Pohdinnan kontekstina oli yliopiston näkökulma 
opetuksensa laajentamiseen internaattien ulkopuolelle erityisen extension -liikkeen 
puitteissa. Toimijuuden huoli on liikkeen käytäntöjen kehittämisessä, kun näköpii-
rissä oli alkoholiverotuksen mahdollistaman tuen horisontti. Tuo Whiskey money 
-odotushorisontti oli vuoden 1890 Local Taxation Act -nimisen uudistuksen tulos. 
Marriot (1983) on käsitellyt sen merkitystä university extension -liikkeelle. Liikkeen 
historiaa tutkinut Marriot (1984, 5) viittaa ”university extension” käsitteellä siihen 
1870-luvun mukanaan tuomaan systeemiin, joka oli ”The fi rst adventure in extra-
mural adult education”. Myös hän näkee tässä erityisyyksiä niin USA:han kuin kon-
tinentaaliseen Eurooppaan nähden (ks. myös Blyth 1983 ja Taylor et. al 1985). Eng-
lantilaisen university extension -liikkeen ideoiden ja niitä vastanneiden järjestelyjen 
historiallinen vaikutus on Marriotin (1997) vertailevien tutkimusten mukaan ollut 
selvä ainoastaan Common Wealthin ja Britannian entisten siirtomaiden alueella.81

81 Maailmansodan loppunäytöksen USA:ssa vuonna 1918 kirjoittanut Thorstein Veb-
len  katsoi yliopiston antaneen kiusallisesti vetää itsensä tällaisiin käytäntöihin so. 
”edifi cati on of the unlearned by ‘university extension’ and similar excur sions into the 
fi eld of public amuse ment, training of secon dary school teachers, encourage ment of 
amateurs by ‘corres ponden ce’, etc...” (Veblen 1954, 16). Käsitys on kontrasti sodanjäl-
keiseen Eurooppaan, missä op pisivistyksen perinteinen elitismi al   koi kyseenalais tua. 
Asenneta voidaan tulkita yrityk seksi vaikut taa USA:n yliopis tolaitok seen Euroopas sa 
sosiaali sen varari kon kärsineen konseptin suunnas sa (ks. Wegener 1978, 1). Flexner 
(1932, 241–45) piti maailmansotien välisen USA:n, Saksan ja Englannin yliopistolai-
toksen vertailujen kontekstissa saksalaisen yliopiston Volksbildung –suhdetta parempa-
na USA:ssa vallitsevaan ”ad-hoc Unsinn” ja kaupallisuudelle liikaa periksi antaneeseen 
kulttuuriin nähden. Mutta englantilaisten ratkaisua hän piti konservatiivisena. Hänen 
yliopistoihanteensa oli kuitenkin 1940- ja 50 lukujen USA:ssa jo varsin epäajanmu-
kainen (ks. Wittrock 1993, 335–37). Zieglerin (1966, 136) mukaan USA:ssa käsitteen 
vaihdos ”adult education” käsitteestä ”continuing education” käsitteeseen olikin selvä 
jo 1950-luvun puoliväliin mennessä.
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Marriot (1997) kuitenkin toteaa, että kaikkialla Euroopassa tehtiin yrityksiä 
englantilaisen systeemin tuontiin ja sovittamiseen. Eurooppalaisissa vertailuissa on 
usein ollut sisään rakennettuna tämä ajatus. On myös esiintynyt vahvempi käsitys, 
jonka mukaan lähes kaikissa tapauksissa otettiin suoraan vaikutteita englantilaisesta 
esimerkistä. Tämän empiirinen evidenssi ei ole ainakaan kattavasti arvioiden ol-
lut kovin tukeva. Saksassa vastaanotto näyttäisi olleen vähemmän menestyksellinen 
englantilaisen mallin mukaisen Universitäts-Ausdehnung-liikkeen suhteen, kuin 
Itävallassa (ks. Marriot 1997). Altenhuber (1995, 12) sanoo käyttävänsä ilmauksia 
volkstümliche Universitätskurse, volkstümliche Hochschulkurse, volkstümliche Unive-
ristätsvorträge synonyymisesti Universitätsausdehnung-käsitteen kanssa. Asia ei ole 
kuitenkaan näin mutkaton edes Itävallassa, jossa vaikutteita kansanomaisen luento-
toiminnan systematisoimisessa otettiin englantilaisesta mallista, mutta myös rans-
kalaisesta Université populaire -toiminnasta (ks. Fila 2001, 43–44 ). Wienin yliopis-
tossa käytettin nimitystä Volkstümliche Universitätsvorträge. Altenhuberin (1995) 
käsiteratkaisu ei tuota riittävää tutkimusetäisyyttä, sillä siinä englantilainen käsite 
university extension kohotetaan yleisemmäksi tulkinnalliseksi luokitukseksi, vaikka 
refl eksiivisyyden käsitteenä se painottaa vain Itävaltaisen kontekstin vuoden 1895 
käännettä. Tällainen operaatio häivyttää osan Université populaire ja vanhan saksa-
laisvaikutteisen valistuksen kansanomaisuuden merkitysvariaatiosta, joka kuitenkin 
näyttää kulkeneen käytäntöjen organisoitumisessa mukana. Altenhuberin (1995) 
vaarana on funktionaalisen ekvivalenssin oletuksen kautta tapahtuva katseen sulke-
minen, jota edes hänen oman itävaltalaisen kohdeprosessin konteksti ei täysin näyt-
täisi perustelevan. Altenhuber (1998) näyttääkin palaavan kohdeuskollisempaan 
käsitteistöön ja sallii näin historiallisen merkitysvariaation esiintulon. 

Saksankielisessä aikuiskoulutuskeskustelussa tutkimuskäsitteen ongelmaan 
ei ole aina kiinnitetty paljon huomiota     . Faulstich (1982, 46) katsoo, että ”Seit es 
Erwach senen bil dung im modernen Sinne gibt, ist ihre Beziehung zur Univer sität 
Thema”. Hän ulottaa tarkastelunsa aina 1800-luvun alkupuolelle, mutta ei punta-
roi Erwach senen bil dung -käsit teen aikakausiluonnetta. Käsite ei kuulunut  1800-
luvun sak salai seen  aika lais käsit teis töön kuten Groothoff (1976, 87) jo oli esittänyt. 
Englantilaisen kontekstin sosiaalis-poliittisen kontekstin ja kulttuurin erityinen 
adult education -käsite puolestaan sai Lowe’n (1970, 24) toteamaa, että ”there is no 
omnibus term for signifying the education of adults”. Käytäntöjen refl eksiivisyy-
den kohdennusta ilmentävänä käsitteenä Erwachsenenbildung Saksassa tai aikuis-
kasvatus Suomessa ei siis ole välttämättä tullut omaksutuksi englantilaisen libera-
lismin kanonisoimana adult education käsitteenä. Käsite harvoin tyhjenee yhdessä 
sanassa. Kompleksisten käytäntöjen refl eksiivisyyden käsitteistöä kannattaa siis 
lähestyä kulttuurisesti sensitiivisesti. Kulttuuristen kodifi kaatioiden kontrastoiva 
tutkimus on tässä suhteessa opettavaista, kun liikumme ongelma-alueella, joka ei 
tyhjene edes pedagogisen teorian tason kysymyksissä.

Niinpä englantilainen liberal adult education on ymmärrettävä pedagogista on-
gelmakenttää laajemmin. Käsitteenä se ilmentää puitesidonnaisesta dominoivaa 
kulttuurista tulkintaa, joka suuntasi käytännöllisiä ratkaisuja akateemisen tiedon-
tuotannon ja yleisemmän yhteiskunnallisen tiedontuotannon koulutus- ja kasva-
tusvälitteisissä järjestelyissä. Taustalla oli ja taitaa vieläkin olla, aikakauden suuri 
pulma. Tiedon tuotanto on periaatteessa avoin, mutta sen uusintamiseksi tarvit-
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tava ja sen sovellusten sfäärin edellyttämä yliopistokoulutus oli ja taitaa vieläkin 
olla erilaisten sosiaalisten sulkeumien määrittämä. Saksalaisen yliopistohistorian 
sisällä ja Tübingenin maisemista käsin Kotowski (1999, 282) kuvaa tätä Weimarin 
tasavallan murroksessa julkisen yliopiston ”öffentliche Universität” näkökulmasta. 
Tämä voi pitää sisällään myös avoimuuden aspekteja. Hän ei pohdi käsitteistö-
ään aikuiskoulutuksen genesiksen näkökulmasta, vaan tarkastelee käytäntöjä im 
Rahmen der ‘Universitätsausdehnungbewegung”. Vertailevan aikuiskoulutuksen 
historian näkökulmasta Wörmann (1985, 27–32) on päätynyt hieman refl ektoi-
dumpaan ehdotukseen.

 Der Begriff ”universitäre Erwachsenenbildung” stimmt dem nach mit dem 
englischen ”univer sity adult education” übe rein ... und wird in der Arbeit als 
Oberbegriff für alle Aktivi täten der Universitäten auf dem Gebiet der Erwach-
senenbildung verwandt (Wör mann 1985, 29).   

Wörmann (1985, 31) pitää yllä mainit tua ratkaisua myös histori aan suun tautu-
via vertailevia kysymyksiä ja luokitteluja aja tellen riittä vän ilma vana yläkäsitteenä. 
Omassa käsiteratkaisussani yritän säilyttää organisoitumisen institutionaalisen 
analyysin selvemmin mukana. Siksi käsitän yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen 
ideaalityypiksi. Tällöin normatiivisia sivumerkityksiä kuljettava määre ”yliopis-
tollinen” ei voi kuulua tutkimuskäsitteeseen. Yliopistollisuus on kohteen muodon 
määräytymisen empiiristä selvennystä kaipaava aspekti. Suomen kielen sanojen 
yhdistelyn sujuvuuden sallima neutraali yliopis toai kuis koulu tus on tähän paik-
kaan hyvä neologismi. Sen kautta myös ruotsalainen ja suomalainen germaanis-
vaikutteinen ”yliopistollinen kansanvalistus” refl eksiivisyyden käsitteenä asettuu 
tutkimustarkoitukseen nähden sopivan kriittisen etäisyyden päähän.82 

Yhteiskuntateoriasta informoidun sosiologisen kysymyksenasettelun taso on 
kohdeprosessin parissa harvinaista. Seitter (1993) kuitenkin konstruoi analyysin-
sa Luh mannin systeemiteoriassa keskeisten ”Inklusion” ja ”Differen zierung” käsit-
teiden turvin aikuiskasvatuksellisen toiminnan ”erwachsenenbildnerischer Tä-
tigkeit” sosiologis-historialliseen vertailuun. Empiirishistoriallisena kohteena on 
”Volksbil dung” (so. Frankfurt am Main) ja ”educa ción popu lar” (so. Barcelona) 
käsitteiden alaan kuulu vat ”jär jestel mää” muodos tavat pro ses si t ja yhdis tys kulttuu-
rit laajasti ymmärrettynä. Se mitä tavoittelen yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteel-
lä tulee esille vain tarkastellun aikaperspektiivin 1850–1920 jälkimmäisen puolen 
juonteena. Hän hahmottaa kansansivistyksellistä tekemistä ”volksbildnerischen 
Tuns” yhteydessä 1700-luvun lopulta alkaneeseen yleisempään yhteiskunnalliseen 
muutokseen, jota sävytti traditionaalisen eurooppalaisen sääty-yhteiskunnan mu-
reneminen ja uudet tulkintayritykset ”Deutungsversuche”. Tutkimus tuo luhman-
nilaisessa kehyksessä esille Barcelonaan lokalisoituneen Frankfurtia monipuoli-
semman merkitysvariaation.

82 Kan tasalmen (1990a) käyttä mä termi ”yliopistolli nen täydennyskoulutus” viittaa 
erään markkinoiden kautta määritty neen käytännön muodon olennaiseen mää ree seen. 
Tällöin ”yliopistollisuus” tajoaa mm. kilpailupotentiaalia, jota eräillä muilla koulutu-
sorganisaatioilla ei ole. Termi ”yliopisto jen aikuis koulu tus” puoles taan on genetii vira-
ken teen sa vuoksi ideaalityyppistä välinettä ajatellen tarpeetto man osoitte leva.
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Espanjalaisessa educación popular -kontekstissa saksalaisen sivistysajattelun 
tulkintayritykset ovat Ruotsin ja Suomen protestanttista perustaa etäämmällä ja 
Ranskan vallankumouksen vaikutus taas kielellisten- ja poliittis-historiallisten 
tekijöiden vuoksi toisella tapaa 1800-luvun koulutuksen refl eksiivisyydessä läs-
nä. Espanja tarjoaakin oivan kontrastin, mitä tulee university extension -liikkeen 
kulttuurisen vastaanoton tarkasteluun, mutta mahdollisesti myös pitkäkestoi-
semman prosessin tulkintaan. García de Leon Álvarez (1984, 54–60) tulkitsikin 
Espanjan vuonna 1972 perustetun kansallisen etäyliopis ton La Universidad Na-
cional de Educación a Distancia U.N.E.D syntyä jatkuvuutena 1800-luvun lopul-
la ja 1900-luvun alkupuolella Espanjassa esiintyneeseen englantilaisvaikutteiseen 
extensión universitaria -liikehdintään, mutta ei niinkään ranskalaisvaikutteiseen ja 
myöhemmin Saksastakin ammentaneeseen universidades populares -liikehdintään. 
Argumentaatio on Althusserin (1984) vaikutteilla teoreettisesti kannateltu. Tee-
sin ydin on liberaalin kasvatus- ja koulutusajattelun diskursiivisessa jatkumossa 
tai oikeastaan sen voimistumisessa. Niinpä Espanjan yliopistomaailmaan 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa rantautuneet englantilaiset esikuvat vaikuttivat ”enseñan-
za liberal” konseptiin, joka saa jatkoa 1960-luvun lopun myöhäisen francolaisen 
kauden ”enseñanza tecnicista” käsityksessä. Tämän tulkintakäsitteen hän liittää 
tuolloin hallitusvastuussa olleeseen katolilaiseen Opus Dei -ryhmään. Tutkitun 
kohdeorganisaation parissa konkreettinen tulkintakäsite tälle jatkuvuudelle on 
”autodidaxía tecnológica”.

García de Leon Álvarez (1984, 54–60) viittasi José Ortega y Gasset’n (1883–
1955) kaltaisen liberaalin sivistyneistön edustajan 1930-luvun yliopistoarvioihin. 
On totta, että yliopistolaitoksen tehtäviä pohtiessaan Ortega y Gasset (1982) ope-
roi hänelle keskeisen ”massaihmisen” käsitteen taustatulkintaa vasten.83 Työläisten 
suuntaan avautuvaa yliopistoa hän (ibid. 31–32) kuitenkin piti toivottavana. Hän 
näki sen lähes kokonaisuudessaan valtion asiana ja vain minimaalisesti yliopiston 
asiana. Niinpä vain valtion ”gran reforma” tekee tuon avautumisen menestyksen 
mahdolliseksi. Tässä yhteydessä hän nimenomaan toteaa kaikkien siihenastisten 
avautumisyritysten kuten ”extensión universitaria” epäonnistuneen. Tärkeä on 
myös se vertaileva näkemys, jonka hän ilmaisee torjuessaan stereotypian englanti-
laisen yliopistolaitoksen eroavuudesta suhteessa mannermaiseen. Hän katsoo, että 
eri maiden yliopistojen reaaliset erot eivät ole niinkään yliopistollisia eroja vaan 
pikemminkin maiden eroja. Niinpä myös englantilaiset yliopistot saattoivat olla

83 Ortega y Gasset’n (1986) La Rebellion de las Massas ilmestyi ensikerran vuonna 1937, 
mutta teemaa oli varsin kehitelty jo vuonna 1922 ilmestyneessä España Invertebrada 
-esseessä (ks. Ortega y Gasset 1994). Massaihminen oli hänelle oikeastaan aikakausikä-
site, jonka kautta saattoi tutkia Ranskan vallankumouksen vapauttamaa yhteiskunnal-
lista muutosprosessia, jossa vastaus kysymykseen, miksi massat puuttuvat kaikkeen ja 
miksi ne siinä tapauksessa aina turvautuvat väkivaltaan? On hyvin keskeisellä sijalla (ks. 
Ortega y Gasset 1952, 88–100 ja 1986, 109–115) Ydinajatus paradoksaalisessa yksinker-
taisuudessaan on seuraava: Heti kun maailma ja elämä näyttäytyivät keskinkertaisuu-
den määrittämälle massaihmiselle avoimilta niin tämän ihmistyypin sielu sulkeutui.
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kontinentaalisten tavoin valtion laitoksia ”sólo que el inglés entiende por el Estado 
cosa muy distinta que el continente”.84 Vuosien 1880–1930 jaksoa arvioidessaan, 
hän näki eurooppalaisten yliopistojen suuren konvergenssin, joka oli tekemässä 
niistä homogeenisia (Ortega y Gasset 1982, 31).

Espanjan yliopistoaikuiskoulutuksen ilmenemismuotoja koskevaa tutkimusta 
voidaan käyttää kontrastina empiirishistoriallisen kohteeni selventävässä tarkaste-
luissa. Tämä on tärkeää, sillä suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen ilmenemis-
muotoja ei ole kovin tarkasti, eikä varsinkaan teoreettisin näkökulmin rikastaen, 
käsitelty osana aikuiskoulutuksen historiaa. Pyrin edistämään tällaisen erityisen 
tutkimuskohteen konstruktiota. Yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin avul-
la pyrin osoittamaan kohteen merkityksen koulutuksen teorianmuodostukselle. 
Tutkimuskäsitteeni kohdentuu koulutuksen organisoitumisen ekspansiivisten ja 
ekstensiivisten prosessien historiallisten kohtaamisten dynamiikkaan. Tällöin kyse 
on kyse ennen muuta osittain valtiollisesti koordinoidun koulutuksen ja popu-
laarien käytäntöjen kohtaamisesta. Ruotsia ajatellen Abrahamsson (1988, 20) oli 
skeptinen tällaisen kohtaamisen pitemmän keston ja jatkuvuuden suhteen: 

 Perhaps it is too speculative to speak in terms of an encounter between a po-
pular educational tradition and a State controlled educational tradition in the 
development of extramural activities. If such a point of intersection does exist, 
it came presumably at the turn of the 50s and 60s (ibid.)

Suomessa on kuitenkin nähty, että avoimen korkeakoulun   genesis on suhteellisen 
pitkä ja johtaa suomalaisen yliopistolaajennuksen juureen (Jyrkinen 1972; Mer-
tano 1977; Entonen ja Lyytinen 1979, 10–15, Poikela 1981 ja 1983; Heikkilä, Sal-
mela ja Kurki 1990, 33–38; Va rila 1990, 8–19; Partanen 1990, 1–14 ja Puttonen 
1995, 18–28; Piesanen 1997, 83–87; Vermasvuori 1997, 1–2; Sunila 1997 ja Sivonen 
2000). Näkemys varioi hieman sen suhteen katsotaanko yliopistolaajennus liikkee-
seen viittaavaksi käsitteeksi vai tiettyjen järjestelyjen luokitteluksi. Ne jotka puhu-
vat liikkeestä näkevät, jonkinlaisen yhteyden suomalaisen yliopistolaajennuksen 
ja liikkeen varhaisimmaksi ilmenemismuodoksi katsotun englantilaisen university 
extension -liikkeen välille. Yhteyden historiallinen luonne on kuitenkin epäselvä. 
Niinpä Poikelan (1981 ja 1983) tyypitteli globaalissa katsannossa ja heuristisessa

84 Richard Münch (1988, 607–608) ilmaisee tämän eron yhteiskuntateorian kannal-
ta kirkkaasti, todetessaan että Common Law -perinteessä ”Moral und Recht” eivät ole 
vastakohtia, vaan toisiinsa kietoutuneita. Tämän vuoksi anglosaksisessa yhteiskunta-
teoriassa valtion ”Staat” ja yhteiskunnan ”Gesellschaft” erottaminen ei ole ylipäänsä 
teema. Tällöin valtio ei voi myöskään esiintyä sellaisten yleisintressien edustajana, jot-
ka antaisivat sille samoja integraatiofunktioita kuin saksalaisessa ajatteluperinteessä. 
Kun yhteiskuntateoriasta puuttuu saksalaisen traditioon verrannollinen ”Staat” niin 
”government” edustaa yhteiskunnallisesti ja yhteisöllisesti erikoistunutta instituutiota, 
joka yksinomaan toteuttaa yhteisön ”Gemeinschaft” oikeutta ja on tästä pidäkkeestä 
myös vastuullinen. Münch (ibid.) katsoo Durkheimin olleen Weberiä lähempänä tuota 
anglosaksista ymmärrystä, mitä tulee Vergesellschaftung–Vergemeinschaftung -erottelun 
tematiikan hahmotukseen.
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mielessä ”yliopisto laa jen nuksen” histo riallisia suuntauksia. Hän liitti suomalaisen 
avoimen korkea koulun tähän ”toimin nallisten ideaalien” kehitykseen. Heikkilä, 
Salmela ja Kurki (1990) liittivät yliopiston laajennuksesta alkaneen kehityksen 
korkeakouludebatissa tunnetuksi tulleeseen ”multiversity” tendenssiin. Sivonen 
(2000) näkee suomalaisten yliopistojen aikuiskasvatusliikkeiden ”adult education 
movements” muodostavan kolme vaihetta vuodesta 1870 nykypäivään: 1) the rise 
and fall of voluntary and liberal adult education, 2) the Open University ja 3) the 
triumph of vocational education. Ei ole selvää, mitä liikkeillä tässä tarkoitetaan, 
joten vaiheistusta on vaikea arvioida vaiheiden 1 ja 2 erottelun osalta. Teoreetti-
sia kysymyksiä painottava tutkimukseni tuottaa tällaisten alustavien synteettisten 
hahmotusten edistämisen perustaa. 

Yksityiskohtaisempaa historiantutkimusta toki tarvitaan, mutta toivon tämän 
työni auttavan sen suuntaamisessa. Yllä mainitsemani yliopistoaikuiskoulutuksen 
koulutusteoreettinen esiymmärrys perustuu Karjalaiseen (1969 ja 1970). Yliopisto-
laajen nuksen yleisten kehitys kulkujen osalta on pää sääntöi sesti nojattu Karjalai-
sen (1969, 24–43) esittelyyn ja Suomen osalta vastaavasti (ibid., 43–48). Lisäksi 
viita taan runsaas ti Karja laisen (1970) Suomessa uusia uria avan neeseen työ hön, 
joka sellaise naan sisältyy myös Karjalaisen ja Toiviai sen (1984) esityk seen. Edel-
lä mainituissa teksteis sä ei kuitenkaan kohdennuttu erityisesti  suoma laisen yli-
opis tolaa jen nuk sen ja avoimen kor keakou lun synnyn historial liseen yhteyteen, 
sillä kohteena oli ensisijaises ti ns. ”va paan kansan sivistys työn” vai heet. Karjalai-
nen (1970, 230–3) kyllä puhuu ”yliopiston laajennus liik keen” otsakkeen alla ”yli-
opistojen kansansivistystoimin nasta” ja ”kesäyliopistojen kansansivistyksellises-
tä toimin nasta” siten kuin niissä ilmenisi ainakin 1960-luvulle asti jonkin lainen 
kansansivistyksellinen jatkumo. Hahmotus jää kuiten kin hieman epäselväksi. 
Selvää sen sijaan on se, että Karjalainen (1970, 98–100) katsoo nimen omaan Ja-
mes Stuartin vuonna 1873 Cambridgen yliopistos sa pitämät julki set luennot ”yli-
opistolaajennuksen ensimmäi sek si toteu tumak si”. Karjalaisen (1969, 24) käsitys 
on se, että tätä edeltäneen uni versity exten sion -liikkeen muodostuminen selit tyy 
Englannissa 1700-luvulla alkaneen yhteiskunnallisen ja ta loudellisen muutospro-
sessin so. demokratisoitumisen ja teollistumi sen synnyttämällä yhä laajempien 
kansan kerros ten sivistystarpeella. 

Kansainväliseen kontekstiin liittyen Karjalainen (1970, 98–9) näkee myös 
Suomes sa vuosi en 1873–75 aikana erityi sesti naisille tarkoi tetut luennot yliopis-
tolaajennuk seen viittaa vaksi yrityk seksi. Samalla hän kuitenkin epäilee, et teivät 
mainitut tapahtu mat Cam bridgen yli opistossa ehtineet antaa sysäystä suomalai-
selle yrityksel le. Toiminnan innoit ta jana oli hänen mukaansa paremminkin yli-
opiston laajennusta edeltävä naisil le suun nattu luento toi minta Pohjois-Englan-
nissa. Väitettä siitä, että Suomessa oltaisiin oltu suoraan tietoisia näistä vii meksi 
maini tuista hank keista, ei kuitenkaan tueta  millään tavoin. Karjalainen (1970, 99) 
on varmemmalla pohjalla, kun hän mainitsee, että Upsalan yliopistossa järjestet-
tiin englantilaisten esikuvien kaltainen ”summer meeting” vuonna 1893, josta aja-
tus ns. ”yliopistollisista lomakurs seista” kulkeutui Suomen suuriruhtinaskuntaan. 
Karjalainen (1970, 99) katsoo kin sekä sittemmin järjestetty jen Helsingin yli opiston 
ruot sin- ja suomen kielisten loma kurssien että näitä myö hemmin alkaneiden kan-
sakoulun opetta jien yliopistollisten jatko kurssien kuuluvan ”yliopisto laajennuk-
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sen” käsitteeseen, jonka katsotaan siirtyneen meille Englannista. Karjalai sen (1970, 
231–2) mukaan varsinaista yliopis tolaajennuksen perinnettä ei Suomeen kuiten-
kaan muodostunut. 

Yliopistoaikuiskou lutuksen käsitteen turvin tavoittelemani ymmärrys erityisis-
tä koulutuksen käytännöistä hankaloituu, mikäli university extension käsite yrite-
tään tuoda sen paikalle. Teoreettisten mielenkiintojeni ohessa kohdennan tähän 
pulmaan, kun muodostan kuvaa englantilaisen university extension -liikkeen itse-
ymmärryksestä ja siihen yhteydessä syntyneistä kasvatus- ja koulutusjärjestelyistä. 
Liikkeen esikuvallisuuden ja vastaanoton ongelmaa Suomessa selvennetään siten, 
että pidetään kulttuurisena kontrastina sen vastaanottoa ja vaikutusta Espanjas-
sa. Vastaanoton teemaa olennaisempaa on kuitenkin syventää käsitystä sellaises-
ta, yliopistoaikuiskoulutusta ilmentävästä kehityksestä, joka tarkoituksellisesti tai 
tarkoittamattomana seurauksenaan loi edellytyksiä avoimen yliopiston ajatuksen 
vastaanotolle 1960- ja 1970-lukujen taiteessa. On epäselvää, missä mielessä täs-
sä oli kyse yliopistolaajennus liikkeestä. Tarkastelun yhteydessä nostan tällaisen 
erityisesti aikuiskoulutuksen historiasta kohonneen tutkimusperinteen käsitteen-
muodostuksen laajempaan koulutuksen sosiologiseen keskusteluyhteyteen. 

Kiinnekohtia (korkea)koulutuksen organisoitumisen tutkimukseen 
Suomessa

Maamme yliopistohistoriaa ei ole kirjoitettu niinkään koulutuksen käsitteen so-
siologisesta näkökulmasta, vaan paremminkin itse laitoksen kulttuurisesta erityi-
syydestä käsin. Korkeakoululaitoksen historiaksi laajentuessaan tutkimus on kui-
tenkin tuonut myös koulutuksen käsitteen lähemmäs. Historianesitykset tarjoavat 
fragmentteja yliopistoaikuiskoulutuksen kentän konstruktiolle. Matti Klingen 
(1987; 1989 ja 1990) johtama mittava yliopistohistorian esitys sekä hänen pitkäai-
kaisempi 1970-luvulta juontuva hallitseva tapansa ymmärtää yliopiston keskeinen 
kulttuurinen merkitys lähestyy kyllä paikoitellen Kotowskin (1999) julkisen yliopis-
ton ”öffentliche Universität” käsitteen suunnassa tarkastelemia teemoja. Tulkintaa 
on autonomian ajan yhden yliopiston yliopistolaitoksen puitteissa suunnannut 
voimakkaasti se ajattelutapa, jota ilmentää Klingen (1978a, 166–67) siteeraaman 
Topeliuksen Vår enda arfvellot runon ylistyslaulun kohteena ollut ”fi nska univer-
sitet”. Klingen (1978a) käsitys yliopistosta ”maan sydämenä” on romanttisen hen-
gen oikeansuuntainen mukaelma J. G. Fichten (1762–1814) aikanaan esittämästä 
kuvasta, missä yliopisto esiintyy ”kansakunnan huippuna”. 

Käsitys pitää sisällään ajatuksen yliopiston johtavasta kulttuurivaikutuksesta 
koko maan historiassa. Laajasti ymmärrettynä tulkintaideana, se ei ole kuitenkaan 
johtanut muodostamaan erityistä yliopistoaikuiskoulutuksen teemaa yliopisto-
historian sisälle. Tässä haluan kuitenkin yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin 
avulla koetella olisiko teema kestävästi argumentoiden mahdollista muodostaa jo 
ennen siirtymistä teknillisen korkeakoulun perustamisen jälkeisen korkeakoulu-
laitoksen puitteisiin, missä tunnetusti ei enää riittänyt enää Topeliuksen ”fi nska 
universitet”, kun päämääränä oli todellisempi ”suomalainen yliopisto”. Klingen 
(1987, 9) Suomen Yliopiston historian esitystä voisi siis ehdottaa täydennettäväksi 
yliopistoaikuiskoulutuksen näkökulman tuella. Komiosaisen esityksessä on toki 
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kohdittain tässä mielessä kiinnostavia anekdootteja. Tällaista yliopiston kansan-
valistusmerkityksen kuvausta piirtyy kyllä esiin myös Klinge (1967 ja 1978b–e) 
kuvatessa isänmaan toivojen toimintaa ja ylioppilaselämän muotoja sekä Klingen 
(2006) myöhäistuotannossa. Myös korkeakoululaitoksen historiassa voisikin olet-
taa yliopistoaikuiskoulutuksen teeman näkyvän selvemmin, joten tällaisen käsit-
teen merkitystä pohtivaa luentaa kannattaa kohdistaa Jäntereen (1942), Nordströ-
min (1945 ja 1968) Perälän (1970), Rasilan (1973), Rassin (1973), Kankaan (1992) 
sekä Salon ja Lackmanin (1998) esityksiin, sille ne kuuluvat välittömämmin yli-
opistolaitoksen kokonaisuuden yhteyteen kuin vaikkapa Michelsenin (2001) tilin-
päätös vuonna 1911 perustetusta kauppakorkeakoulusta ja Lieston (1988) vuonna 
1908 perustetun teknillinen korkeakoulun historian esitykset. 

Kuinka sykähtelikään tässä siirtymässä ”maan sydän”? Ylioppilaiden ja opiske-
lijoiden kohteen kannalta relevanttia toimintaa on Klingen (1967 ja 1978 b–e) li-
säksi kuvannut myös Klinge ja Kolbe (1991), Kolbe (1993 ja 1996), Hanski (1997), 
Ketonen (1997) ja Lamberg (2004). Klingen ja Harmon (1983) Ylioppilaslehden 
historiaa voi puolestaan pitää myös refl eksiohistoriaa tukevana kuvauksena. Myös 
laaja osakuntalaitoksen historiankirjoituksen perinne tarjoaa tukeaan, kun kiinni-
tetään huomiota tiettyihin teoreettisen teemani suuntaamiin yliopistokoulutuk-
sen avoimuuden ja sulkeumien instansseihin. Osakuntalaitoksen historian sisällä 
Toikkanen (1997) edistää sellaista tutkimuslinjaa, joka tukee yliopistoaikuiskou-
lutuksen käsitteen kautta muodostettavaa kohdetta. Osakunta- ja ylioppilaskun-
talaitoksen historia toki käsittelee ylioppilaiden osallistumista yhteiskunnalliseen 
liikehdintään, mutta on myös tähän kysymykseen erityisesti kohdentuvaa tutki-
musta (ks. Landtman 1940; Soikkeli 1987 ja Luukkanen 2005). On edetty myös 
eriytyneemmän ylioppilasliikkeen näkökulmasta (ks. Alapuro 1973 ja Harmo 
1971). Kohteen kehitys on antanut mahdollisuuden ymmärtää ylioppilasradikalis-
mi myös erityisen opiskelijaliikkeen näkökulmasta (ks. Parjanen 1983 ja Sundbäck 
1991).85 Lisäksi yliopistoaikuiskoulutuksen historialista kenttää konstruoitaessa 
voidaan tukea hakea yhteiskuntahistoriasta, poliittisesta historiasta sekä luonnol-
lisesti pedagogisen ajattelun historiaa yleisemmästä aatehistoriasta. 

Tässä kiinnitän nyt erityistä huomiota koulutuksen organisoitumisen sosiologi-
sen tutkimuksen pitkään perinteeseen. Liityn siihen korkeakoulutuksen tutkimuk-
sen ja aikuiskoulutuksen tutkimuksen risteyskohdassa. Luen tutkimuskeskustelua 
historiaan suuntautuen. Osoitan tässä yhteydessä vain keskeisimmät kytkennät, 
minkä vuoksi ryhmittelen suomalaista keskustelua tavalla, joka tekee siihen liitty-
misestäni teeman. Muu keskustelun rikkaus työntyköön esille konkreettisen ana-
lyysin yhteydessä. Pyrin ylittämään joitain relevantissa tutkimuksessa esiintyneitä
ja tutkimukselleni merkityksellisiä metodologis-käsitteellisiä vastakohtaisuuksia. 

85 Kolbe (1991, 165) katsoo ”opiskelija” sanan vasta 1970-luvulla korvanneen ”ylioppi-
las” sanan koulu ja korkeakouluopiskelun välistä eroa liudentavassa käyttöyhteydessä. 
Parjanen (1983) kyllä esittää kiinnostavia vertailevia huomioita korkeakoululaitoksen 
rakenteellisista eroista Euroopassa ja 1960-luvun opiskelijaradikalismin kansallisista 
yrityksistä operoida näiden historiallisten tekijöiden yli eräänlaisena kulttuuriradikaa-
lina nuorisoliikkeenä.
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Ahola ja Välimaa (2002) ovat antaneet hyvän kuvan korkeakoulutuksen tutki-
muksen massiivisesta kentästä. Organisoitumisen refl eksiivisyyden teeman suun-
taamana, työni painotus on teoreettinen – ei historiallisissa erityisyyksissä. Koros-
tan sosiaalitieteiden perustavanlaatuista refl eksiivistä suhdetta kohdeprosessiinsa. 
Niinpä kun sosiologia ja historia kohtaavat on edessä yhteinen ongelma: Kuinka 
sanoa, jotain arkikokemusta terävämpää ja refl ektoidumpaa kasvatuksen ja kou-
lunkäynnin jatkuvasta organisoitumisesta siten, että tuon refl eksiivisen silmukan 
kautta pystyy vielä tekemään tietoisen paluun prosessin arkeen eli sijoittumaan 
osaksi sen refl eksiivisyyden muutosta?

Vastaukseni voi olla vain yksi oppimiskokemus tai korkeintaan eräänlainen vä-
lisukupolven oppimiskokemuksen rajallinen kiteytys, mutta akateemisen tiedon-
tuotannon julkisen disputaation perinne edellyttää kuitenkin tuon kokemuksen 
yleisempää käsittelyä. Se taas voi olla mahdollinen vain esittämällä ne lukuisten 
tutkijoiden muodostamat jättiläisen harteet, joilta maailmaani katselen. 

Leikkaan sisälle suomalaisen tutkimuksen kentälle viime vuosisadan lopun 
tunnelmissa, sillä ilman Nevalan (1999) esittämää korkeakoulutuksen kasvun, loh-
koutumisen ja eriarvoisuuden tarkastelua olisin tätä kirjoittaessani paljon vaikeam-
man tehtävän edessä. Toisaalta iloitsen myös Mooren (2003) aikuisiällä suoritet-
tavien yliopistotutkintojen elämänkulun perspektiivissä tekemistä tarkennuksista. 
Samaa on sanottava myös siitä uudemmasta turkulaisesta historiaan suuntautu-
neesta koulutussosiologiasta, joka on ottanut tehtäväkseen matalan koulutuksen ja 
yhteiskunnallisen aseman välisen suhteen selventämisen. Kiinnostavat kysymykset 
ovat koulutuksellisessa syrjäytymisessä, kuten Rinteellä ja Kiviraumalla (2003a), 
tai koulutuksen sitovuuden venymisessä oppi-oikeudesta kouluttautumispakkoon, 
jota Rinne ja Kivirauma (2003b) kuvaavat. Samaan suuntaan keskustelee nykyisin 
myös Jyväskylästä käsin Silvennoinen (2002) kun koulutus liittyy työttömyyteen ja 
”koulutususkon” kulttuurisen suhtautumistavan ajatukseen. 

Hahmottuuko tässä uudelleen arvion paikka, missä tutkimus alkaa kääntyä pois 
siitä refl eksiivisyyden kytkennän painotuksesta, josta Järvelä (1993) puhui ”sosiaali-
sen liikkuvuuden utopiana”?86 Mikäli näin on, niin on myös tarpeen selventää, mitä 
yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen liittäminen koulutuksen organisoitumisen 
tutkimukseen voisi tarjota vaikkapa vuonna 1999 maahamme perustetun korkea-
koulututkimuksen seuran puitteissa lähemmin tutkittavaksi. Suomessa 1900-lu-
vulla vaikuttaneita ”koulutusutopioita” ajatellen, Järvelä (1993, 144–146) esitti, että 
”utopia kansansivistyksestä” on poliittisesti vaativin ja aivan erityisen utooppinen, 
sillä näiden kenttien sosiaalisten toimintasääntöjen ja niiden kytkennät tuntemiim-
me sosiaalisiin rakenteisiin ovat jääneet kirjoittamatta. Pyrin vastaamaan tuossa
todettuun tarpeeseen, mutta teoreettisesti kehitellen, seuraan ennen muuta teesin

86 Järvelä (1993, 144–149) näkee 1900-luvun nyky-yhteiskunnissa, ja siten myös Suo-
messa, kolme vaikuttavaa ”koulu tusutopiaa”: ”klassinen sivistys”, ”kansansivistys” ja 
”sosiaalinen liikkuvuus” Järvelä (1991, 31) puhui ”klassisen sivistyksen utopian” sijaan 
”koulutuksen älymystöutopiasta”. Edellä mainittujen olennainen ajatus on kuitenkin 
pysynyt samana. Niinpä Järvelän (1991 ja 1993) mukaan kyse on valistuksen aatemaa-
ilmaan kytkeytyneestä elitistisestä utopiasta, joka pyrkii esiintymään universaalina ja 
levittäytymään ylhäältä alas.
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taustalta löytyvää koulutuksen refl eksiivisyyden teemaa. Niinpä Järvelän (ibid.) 
mukaan kansansivistyksen vaikuttava utopia näyttäisi nousseen varsinkin 1900-
luvun alun työväenliikkeestä poleemiseen suhteeseen elitistiseen sivistysutopiaan 
nähden ja liittyneen lähinnä retorisessa mielessä 1900-luvun alun kansakunnan ja 
kansalaisyhteiskunnan muodostumiseen, kunnes palkkatyömuodon määrittämä 
yhteiskunnallisuus antoi sosiaalisen nousun utopialle sitä kestävämmän perustan. 

Olisiko siis näillä linjoilla ajatellen 1900-luvun lopun puhe ”koulutususkosta” 
kulttuurisena konstruktiona hakemassa ainakin koulutuksen sosiologisen tutkimuk-
sen suunnassa uutta, sosiaalista nousua korostaneen koulutusutooppisen energian 
ehtymiseen vihjaavaa tulkintaa? Minua kiinnostaa tämä mahdollisuus eräänlaisena 
koulutuksen pitkäkestoisen organisoitumisen tulkintaperspektiivinä. Toisin sanoen; 
käsitys näyttäisi esittävän, että kansansivistyksen utopia väistyi sosiaalisen liikku-
vuuden utopian tieltä palkkatyömuodon dominanssin saattelemana, mutta olisiko 
näin muodostuneen modernin ”koulutususkon” kulttuurinen kestävyys, sen muun-
tumiskyky ja venyvyys institutionaalisen järjestyksen merkityksessä tulossa nyt ky-
seenalaistetuksi? Silvennoinen (1996 ja 2002, 138–52) johdattelee ”koulutususkon” 
käsitettä, sosiologisesti. Hän liittää sen ”mentaliteetin” käsitteen avulla historiallises-
sa mielessä mutkattomasti ”hallinnan” ajatukseen. Tällöin koulutuskäytäntöjen alue 
modernin ”suurena tasoittajana” paljastuu ”lajittelukoneeksi” (ibid. 186). Se hal-
linnoi sosiaalisten käytäntöjen subjekteja, saaden aikaan ”julkisen vallan toivomaa 
käyttäytymistä” sellaisen viekkaan mekanismin välityksellä, joka lupausten ja usko-
musten suostuttelun tai kenties työttömyyteen tai sellaisen uhkaan kytkettyjen kurs-
situskomennusten pakottavampien operaatioiden välittämänä muuntaa sosiaalisten 
käytäntöjen subjektit hallinnan objekteiksi(ibid. 138). Lähtökohtiini kuuluu epäillä 
hallinnan aukottomuutta, joten nimeän sen vain koulutuksen kentällä käytäväk-
si kamppailuksi hegemoniasta. Toisin toimimisen mahdollisuus kuuluu subjektin 
olemukseen myös modernin koulutuksen refl eksiivisen organisoitumisen alueella. 
Tällä ontologisella lähtökohdalla ei ole vielä kielletty sellaisen poliittisen sosiologian 
tulkinnan mahdollisuutta, missä koulutuksen käytäntöalueen yhä kattavampi or-
ganisoituminen ja pidemmälle ulottuva institutionaalinen sitovuus nähdään myös 
mahdollisesti lisääntyvän hallinnan näkökulmasta. 

Tämän keskustelujuonteen vakavoittamiseksi, olen virittänyt työni teoreetti-
sen keskustelun monitasoiseksi ja refl eksiivisyyden ongelmaa korostavaksi. Tällöin 
voidaan epäillä myös koulutussosiologian ajoittaista osallisuutta tuon suuren ta-
soittavan mekanismin uskottavuuden ylläpitoon. Katson asiaa sijoittamalla tut-
kimukseni suomalaisen opiskelija- ja korkeakoulututkimuksen kentälle. Nevala 
(1999, 15–24) tunnistaa tässä kolme sukupolvea.87 Varsinaista korkeakoulutuksen
poliittisen sosiologian perinnettä hän ei nähnyt, mutta hän tunnisti ohuen kor-

87 Sukupolven käsite ymmärretään tässä vain väljästi tutkimuskentälle sijoittumisen 
keskustelua ryhmitteleväksi orientaatiotermiksi. Korkeakoulutuksen tutkimuksessa 
”sukupolven” käsitteen syventämä kiinnostava suuntaus on oikeastaan Jyväskylästä ja 
Joensuusta ponnistaneen opiskelijatutkimuksen yhteydessä kehiteltyä. Tämä voidaan 
nähdä Nevalan (1999,17) mainitseman kolmannen polven tutkimuksen eräänä keskei-
senä lisäyksenä keskusteluun, missä tosin myös analyysin taso pyrkii osin kulttuurin-
tutkimuksen painotuksesta johtuen vaihtumaan. 
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keakoulupolitiikan tutkimusperinteen (ibid. 24–25). Tätä Kangas (1992, 14–16) 
ei metodisiin lähtökohtiin viitaten kuitenkaan noteerannut korkeakoulupolitiikan 
historian tutkimukseksi. Nevalan ryhmittelyä seuraten, selvennän asemoitumista-
ni korkeakoulutuksen tutkimuksen kenttään, muta samalla myös edistän refl eksii-
visen tutkimuskulttuurini pyrkimyksiä. 

Nevala (1999, 16–17) näkee, että ”ensimmäisen polven opiskelijatutkimukset 
olivat paitsi historiapainotteisia, myös sosiaalisen kohoamisen tutkimusta”. Suolahti 
(1946) haki 1600-luvun porvarisylioppilaiden parissa liikkuessaan paitsi alueellista 
ymmärrystä niin myös sosiaalisille hierarkioille sensitiivistä luokittelukäsitteistöä. 
Huuhka (1955) vei tällaisen tarkastelun myös aikuiskoulutuksen alueelle. Wariksen 
(1940) Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä on tässä kuitenkin lajityypillisesti 
keskeinen. Liitän myös Strömbergin (1996) tutkimuksen Ruotsin vallan puitteisiin 
sijoittuneen Turun Akatemian (1640–1808) opiskelijoiden sosiaalisesta taustasta 
tähän genreen. Jostain syystä Nevala katsoo, että ensimmäisen sukupolven tutki-
muksessa koulutus miellettiin niin omalakiseksi, että sitä ei juuri yhteiskunnalliset 
myrskyt heilauttanut. Tässä hän viittaa mm. Jäntereen tutkimukseen Koulunkäynti 
sosiaalisena ilmiönä vv. 1722–1843: Silmälläpitäen erityisesti porin triviaalikoulua. 
Turun Suomalaisessa yliopistossa tarkastettu Jäntereen (1927) väitöskirja kuitenkin 
nimenomaan tarkastelee taistelua ”koulun organisatsionista”, sillä juuri 1700-luvulla 
koululaitos alettiin Ruotsissa käsittää yhdeksi ”yhteiskunnan perusinstitutsioneja”. 
Niinpä näenkin, että Pasi Tulkin (1996) tutkimus insinöörikoulutuksesta sosiaalisena 
ilmiönä vuosina 1802–1939 kytkeytyy tällaiseen Turun Suomalaisen yliopiston pe-
rinteiseen sosiaalihistorialliseen koulutustutkimukseen. Bourdieu-vaikuttein Tulkki 
(ibid.) tarkasteli insinööriyden kentän syntyä ja muotoutumista professori Gadoli-
nin vuona 1802 tekemän koulutusta organisoivan ehdotuksen ja toisen maailman-
sodan jälkeisten teollisten mullistusten välissä. Kentän kategorian postulaatissaan 
Tulkki (1996, 33) ilmensi käännettä pois profession käsitteestä, mutta jyrkemmin 
kuin, mihin edellä professionalismista keskustellessani päädyin.88

Nevala (1991, 17–18) katsoi, että toiseen polveen kuuluu selvempi poik-
kileikkaustutkimusten luonne, kun sosiologit valtasivat tilaa historioitsijoilta. 
Tässä yhteydessä olen iloinnut varsinkin Päivi Elovainion (1974) muodoltaan 
nykykulttuuriin hyvin istuvasta artikkeliväitöskirjasta. Siinä yhdistetään pit-
kittäisleikkauksia korkeakoululaitoksen kehityksestä vertaileviin poikittaisleik-
kauksiin. Raikkaasti hän (ibid.) haki myös hieman sivustatukea Vaughanin ja 
Archerin (1971) ryhmäkonfl iktien merkitystä koulutuksen organisoitumiselle 
painottaneesta historiallisesta ja vertailevasta tutkimuksesta. Elovainio (1974, 20)
ei kuitenkaan katsonut voivansa tehdä selvää johtopäätöstä sen enempää teknolo-
gis-funktionaalisten kuin konfl iktiteoreettisten lähtökohtien hyväksi ”korkeakou-
lulaitoksen rakenteen” voimakkaiden muutosjaksojen 1880–1910 ja 1960–1970

88 Tulkki ei itse rakenna tuota yhteyttä vaan hakee kiinnitystä nuorempaan traditioon. 
Yhteiskuntatieteellisessä korkeakoulussa Huuhka (1955) asettui tähän sosiaalihistori-
alliseen suuntaukseen, jota pidän kovasti arvossa toisten kouluteiden selventämisessä 
samoin kuin Huuhkan (1990) syntetisoivaa katsetta kansalais- ja työväenopistotoimin-
nan historiaan.
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selityksissä. Tämä oli osin seurausta siitä, että kumpaakin vaihtoehtoa tutkittiin 
erikseen ja eri aineistoilla. Ajallisen etäisyyden takaa asiaa katsoen, näen tässä kyllä 
myös tutkimusajankohdan ilmentämän korkeakoulutuksen tutkimuksen murrok-
sen tuomaa ambivalenssia.

Elovainio (1974) kohtasi ns. työvoimamenetelmään perustuvan korkeakou-
lusuunnittelun teknistaloudelliset painotukset korostamalla ryhmäkonfl iktien 
merkitystä ”korkeakoululaitoksen rakennemuutoksen” sosiologisen tulkintakäsit-
teistönsä ”teoreettisen viitekehyksen” kaksijakoisuudessa. Muutosprosessin lähes-
tymistavan tasoista pohdintaa hän ei avannut. Elovainion (1974b) ymmärryksessä 
”rakennemuutos” näyttäisi olleen korkeakoulutuksen ekspansiivisen kehityskulun 
seuraus. Konfl iktit liittyivät 1880–1910 murroksessa edellä esittämäni (E2b) tyy-
pin koulutusmahdollisuuksien laajentamispyrkimyksiin, kun taas 1960- ja 1970- 
lukujen vaihteen konfl iktien ei nähdä enää liittynen koulutusmahdollisuuksiin, 
vaan koulutustuotosten jakautumiseen eri yhteiskuntaryhmien kesken. Jälki-
mäisessä murroksessa olisi siis ollut edellistä enemmän kyse tiedon ja koulutuksen 
sellaisesta tuotteistumisesta, missä diplomien ja sertifkaattien luonne abstraktina 
systeeminä korostuu kouluttautumisen yksilökohtaisesti lunastettavien käyttö-
arvolupausten kustannuksella. Mikäli tällainen koulutuskäytäntöjen yhteiskun-
nallisen merkityksen institutionaalisen järjestyksen muutoskehitys on vakavasti 
otettava mahdollisuus, niin tarkoittaisiko se myös tarvetta metasosiologisen käsit-
teellistämisstrategian revisioon ja sosiologisen tulkintakäsitteistön painopisteiden 
muutoksiin? Vaughan ja Archer (1971, 23) ja varsinkin Archer (1979, 218) näyttäi-
sivät järkeilevän näin. Archerin (1979) metasosiologinen revisiolinja saattaa kui-
tenkin johtaa historiallisen prosessidynamiikan kohdalla analyyttisen kapasiteetin 
ongelmiin ja tulkinta-apparaatin refl eksiivisyyden rajoittuneisuuteen. 

Elovainion (1974) pääasiallinen tulkinta kulkee kuitenkin konfl iktiteoreettises-
sa kehyksessä. Hänen historiallinen huomionsa kohdentuu pääosin kansakuntaa 
muodostavan poliittis-kulttuurisen prosessin sekä keskiasteen ja korkeakoulutuk-
sen eurooppalaisittain erityisen varhaisen ekspansion yhteyteen. Korkeakoulu-
laitoksen rakennemuutoksen kuvaus asettui tähän analyyttiseen yhteyteen. Kes-
kiasteen ekspansiota Elovainio (1983) on vielä syventänyt yksityiskohtaisemmassa 
pohjoismaisessa vertailussa, jonka argumentaatioarvo on suuri. Tulkintalinjan 
mukaan ”kansallisen vallankumouksen” ristiriitojen päälle työntyneet ”teolliselle 
vallankumoukselle” ominaiset ristiriidat eivät ”koskettaneet samalla lailla koulu-
tusta” kuin varhaisempi ”kielikonfl ikti ja teollisuuden ja maatalouden kehittämis-
tä koskevat ristiriidat”. Niinpä ”Omistajien-työnantajien ja työntekijöiden välisten 
konfl iktien kärjistyttyä oppikoulua ja korkeakoulua koskevat kysymykset eivät ol-
leet enää yhtä tärkeitä kiistakysymyksiä kuin 1800-luvun lopulla” ja 1920–1950 
lukujen välisenä aikanakaan koulutuksella ei koettu olevan niin tärkeää poliittista 
merkitystä (ks. ibid. 14 ja 19). Tässä prosessitulkinnan pisteessä näyttäisi olevan 
yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin analyyttinen paikka. Näyttäytyisikö 
siis ristiriitojen luonne toisin käsitteen tarjoamassa kontrastissa. Erityisesti Elovai-
nion analyysi ”tieteiden eriytymisestä korkeakoululaitoksen rakennemuutoksessa” 
sekä tähän liittyen, korkeakoulutuksen ekspansion ja laajentumiskonfl iktien yh-
teyden tulkinta ovat huomion kohteena, mutta Nevalan (1999) kaltaisen uudem-
man tutkimuksen valossa tarkastellen. 
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Elovainio (1974b) ei kehittänyt sosiologisen tulkintakäsitteistönsä yhteiskunta-
teoreettisten taustaoletusten eksplikaatiota. Niinpä tuntuukin siltä, että ”rakenne-
muutoksen” dynamiikan suhteen keskeisten laajentumiskonfl iktien erittelyä olisi 
voitu syventää juuri Vaughanin ja Archerin (1971) suunnassa ja Max Weberiin päin 
kallistuen. Sen sijaan Elovainion (1974b) tutkijakonteksti näyttäisi suunnanneen 
häntä keskustelemaan (korkea)koulutuksen suunnittelun motiivien kanssa. Y. P. 
Häyrynen (1970, 10–11) paikansi näiden nousun 1950-luvulle ja suomalaiseen 
komitealaitokseen kiinnittyneiksi Esimerkkinä on vuoden 1965 Korkeakoululai-
toksen suunnittelukomitean mietinnön. Nevala (1999, 15) ei suuntaa lukijaa tähän 
jännitteeseen. Esimerkkinä akateemisen koulutuksen tutkimuksen alalta voitaisiin 
kuitenkin mainita Akateemisen Karjalaseuran valajäsenen nro 9, Yrjö Vuorjoen 
(1959) väitöskirja, jota Heikki Waris näyttää olleen stimuloimassa (ks. myös Aho-
la ja Välimaa 2002, 14). Suunnitteluideologian juuristossa Suomessa olikin AKS-
suonensa, joka sitten sulautui sosiaalidemokratian ja laajemminkin ymmärretyn 
vasemmiston kasvaviin suunnitteluhaluihin (ks. Kolbe 1996b, 18–19 ja vrt. Kolbe 
1996a, 123–28). Tässä voisi olla korkeakoulutuksen asiantuntijuuden tyyppien tai 
tiedontuotannon dimensioiden pohtimisen paikka (ks. Ahola ja Välimaa, 8–12). 
Huomiota voitaisiin kiinnittää myös enemmän siihen, kuinka korkeakoulutusta 
koskeva tiedontuotannon refl eksiivinen kytkentä ilmenee tuotetun tiedon korkea-
koulutuksen organisoitumisen prosesseihin palaamisen tavoissa. 

Vaikuttaa siltä, että komitealaitosvälitteisyys oli 1960- ja 1970-luvuilla tutki-
muksen refl eksiivisen kytkennän pääasiallinen muoto. Korkeakoulutuksen suun-
nittelun nousussa myös sosiologia integroitui opetushallintoon kytketyn refl eksii-
visyyden osaksi. Koulutussuunnittelun asiantuntijuuden tuottamista puolestaan 
ilmensivät oppikirjoina Koort (1974) ja sen suomennos (1979). Näissä yritetään 
selvitä ilman ”koulutuksen” käsitteen yhteiskuntatieteellistä syventämistä. Esimer-
kiksi kelpaa myös Sauvalan (1978) tapa määritellä koulutus käsitteenä.  Pienen 
hallintohistoriallisen johdannon jälkeen se tehdään tilastokeskuksen luokitus-
systeemin topografi aa seuraten vertikaalisen koulutusasteen ja horisontaaliseen 
koulutusalan suunnissa. Ylipistokoulutuksessa vuosikymmenen tutkinnonuudis-
tuksen koulutusohjelmissa virallistettiin kasvatusalan hallinnon-, tutkimuksen ja 
suunnittelun kolmiyhteys. Näin ne ovat voineet lähentyä tai epäproblemaattisesti 
yhtyä siinä määrin, että nykyään on syytä liikkua tällaisen tiedontuotannon koko-
naisuuden puitteissa refl eksiivisyyttä korostaen. Kasvatustieteen integroituminen 
koulutushallinnon- ja suunnittelun palvelukseen on ollut varsin intensiivistä, ku-
ten Männistön (1997) tutkimuksesta voi nähdä. Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
näkemys kasvatustieteestä näyttäytyy tällaisessa sukupolvikokemuksessa hyödylli-
sen tuntuiselta provokaatiolta.

Tässä yhteydessä nostan esille myös Y. P. Häyrysen 1970-luvun alun koulutus-
suunnitteluun päin kallistuneen koulutuksen laadullisen muutoksen tutkimushank-
keen raportit (ks. Häyrynen ja Sarola 1973, Kasvio 1973 sekä Häyrynen ja Hautamä-
ki 1973). Viimeksi mainittu on perusta Häyrysen ja Hautamäen (1976a ja 1976b) 
kirjoille, jotka muodostavat jo sukupolvia yhdistävää siltaa tähänkin tutkimukseen. 
Niiden sukupolvireseptiooni vaikutti Engeström (1970). Häyrysen (1967 ja 1970) 
varhaisempi opintouratutkimus sai sittemmin jatkoa Joensuussa, missä koulutus-
suunnittelun kytkentä tulee jo painotukseksi, kun Perholle (1978, 10) ”korkea-
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koulutuksen ulkoisen arviointikehyksen korostuminen perustelee korkeakoulujen 
tarkastelua organisaatioteorian näkökulmasta”. Tämä tapahtui kuitenkin opintoym-
päristöön kohdentuen. Organisaatioteoreettisessa painotuksessa tulevat kuitenkin 
mahdolliseksi myös OECD policy -orientaation sellaiset liikkeenjohdollisen orga-
nisaatiotutkimuksen perinteen ilmentymät, joiden systeemiteoreettiseen kielen ohi-
tan tässä vain viittaamalla Sauvalan (1978, 39–47) ja Höltän (1995) kielenkäytön 
väliseen sukulaisuuteen. Heidän väliinsä voitaisiin sijoittaa kokonainen genre viras-
totukijoiden raportteja, mutta myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen/koulu-
tuksen tutkimuslaitoksen koulutussuunnitteluun painottunutta tutkimusta. Koulu-
tussuunnittelun painotusten rinnalla saattoi kuitenkin kulkea Häyrysen (1993) sekä 
Häyrysen ja Häyrysen (1994) ilmentämä kiinnostus ranskalaiseen sosiologiaan. Y. P. 
Häyrynen myös yritti tehdä Archerin (1979) teoksen ”historiallis-morfogeneettistä” 
otetta tunnetummaksi Suomessa (ks. Koivisto 1997, 148). 

Sosialisaation käsitteen olen nyt työntänyt vain taustakäsitteeksi. Maamme 
sosiologisen koulutustutkimuksen toinen päävariantti on puolestaan painotta-
nut sosialisaation käsitteen avaama ongelma-aluetta. Joensuussa Ari Antikainen 
on kehittänyt voimakkaan tutkimusperinteen, missä sukupolven käsite on nähty 
koulutussuunnittelulle ominaista väestötieteellistä kohortin käsitettä laajemmin 
ja teoreettisesti kiinnostavammin. Kohortin käsite puolestaan on käyttökelpoisin 
sellaisissa pitkissä seurantatutkimuksissa, joita edusti Y. P. Häyrysen johtama elä-
mänkulun ja ammattiurien tutkimus (ks. Perho ja Sinisalo 1994). Koulutuksen 
refl eksiohistorian suunnasta voidaan todeta, että kohortin käsite on ollut myös 
suunnittelussa puutteellisessa käytössä. Koulutusprosessien lineaarisen etenemi-
sen kouluikäluokkakohtaisen virtauksen seurannan fokus pitkään jätti seuranta-
apparaatin katveeseen kouluikäluokkien yli muodostuneet koulu tuserot. Nämä 
muodostavat aikuiskoulu tuskäytäntöjen refl eksion ja kehittelyn perustan (E2a) 
tyypin laajentumisen instansseissa. Näitä eroja voi yrittää tavoittaa myös sukupol-
visten koulutuskokemusten jälkikatseessa. Näin muodostuneiden sukupolvisten 
kysyntätekijöiden rekonstruoiminen koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen 
osana on kuitenkin ongelmallista. Nimittäin koulutusta organisoivat kehotukset 
huolehtia näin kerrostuneista koulutuseroista syntyvät aina viiveellä koulutuksen 
(E1a ja E1b) tyypin ekspansioon nähden. Historiallisen prosessin kuvaajan tulisi 
tavoittaa tämä ajallisuus, sillä se on historiallisen kohteen sisäistä prosessiajalli-
suutta, joka kuljettaa mukanaan myös tarkoittamattomien seurausten mahdolli-
suuden. Sukupolven käsite voisi kuitenkin tulla kyseeseen koulutusta organisoivi-
en konfl iktitekijöiden ja sosiaalisiin liikkeisiin jäsentyneen toimijuuden erityisen 
dynamiikan tavoittamisessa. Tällöin siinä on metodologinen pulma, jota voisi 
kutsua sukupolvikoheesion ongelmaksi. Olisi kyettävä määrittämään toimijoiden 
rakenteellinen sijainti ja kulttuurinen kuuluminen, mutta myös muutosprosessei-
hin liittyvät sosiaalisen ajan kokemukset (ks. Kantasalmi 2004). Myös Luukkanen 
(2005) käyttää sukupolven käsitettä kiinnostavasti tulkitessaan teologian ylioppi-
laiden aktiviteettia yhdistystoiminnan historiassa. Virikkeenä on Virtasen (2001) 
keskustelu Mannheimin kanssa. 

Historiaan suuntautuneet koulutustutkijat ovat kuitenkin olleet useimmiten 
kiinnostuneita ennen muuta ekspansiivisista prosesseista. Antikaisen et. al. (1996) 
sukupolvien muodostuksen tapa avaa tähän nähden kiinnostavaa mahdollisuuksia. 
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Tällöin ei tarvitse tyytyä siihen tapaan, millä Salmelan (1992) muutoin informa-
tiivinen analyysi viime sodan jälkeisen suomalaisen aikuiskoulutuksen laajentu-
misesta muodosti sukupolvia, kun hän vain yhdisti historialliseen kuvaukseen J. P. 
Roosin 1980-luvulla tuottamia sukupolviluonnehdintoja. Antikainen et. al. (1999) 
sekä Antikainen ja Kauppila (2005) liikkuvat sellaisen kulttuurisen tutkimuksen 
painotuksiin, josta koulutuksen organisoitumisen tutkimuskin voisi ammentaa. 
Tällaiseen hyödylliseen suuntaan liitän myös Mooren (2003) tutkimusnäkökul-
man niiltä osin, kuin hän tarkastelee yliopistojen aikuisopiskelijoiden elämäntilan-
teita adultifi cation of higher education prosessissa. Koulutuksen organisoituminen 
mutkistuu, kun koulutuksen ketjuperiaatteen kannalta teoreettisesti relevanttien 
kouluikäisten ihmisten sijaan toimijoiksi tulevat sosiaalisen elämän moninaisten 
käytäntöjen kannalta kytkennän mielekkyyttä arvioivat hyvin eri-ikäiset henkilöt. 
Ikäperusteisen aikuisuuden ohella Moore (2003) kiinnitti huomiota myös hallin-
non näkökulmasta kehittyneeseen yliopisto-opiskelun hallinnoinnin terminolo-
giaan, kuten ”aikuissuuntautuneet opiskelijat”, mutta hän ei lähtenyt edistämään 
refl eksiivistä sosiologiaa yliopistokoulutuksen osallistuja/kuluttajaryhmäkohtai-
sen avoimuuden pohtimisesta. Työtä kannattaisikin jatkaa pohtien ”aikuisuuden” 
tai ”mature studentship” luokituksia erilaisten käytäntöjen refl eksiivisyyden kan-
nalta (ks. James 1995).

Tutkimuksen integroituminen suunnitteluapparaattiin on monisyistä. Tässä 
tulkitsen Giddensin (1990) institutionaalisen refl eksiivisyyden ajatusta siten, että 
näin syntyy käsitteellisiä ongelmia. Yksi sellainen ilmenee jo koulutusjärjestelmän 
käsitteessä sekä sen referentiksi ymmärretyn organisaatiokompleksin monitoroin-
tidatan rajoittuneisuudessa. Kyse voi toki olla myös siitä, että hallinnon käsitteisiin 
mukaudutaan tutkimustoiminnan rahoituslähdekommunikoitavuuden vuoksi. 
Nevala (1999, 18–19) näkee Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksi-
kön (RUSE) korkeakoulu- ja opiskelijatutkimuksen kolmannen polven keskiössä. 
Yksikön tuotantolinjassa on kriittistä etäisyyttä hallinnolliseen järkeen haettu tut-
kimuksen ja korkeakoulupoliittisen debatin osittaisella päällekkäisyydellä, mut-
ta myös tuottamalla (korkea)koulutuspolitiikan historiaa. Viimeksi mainitussa 
suunnassa kiinnostavana kysymyssuuntana on ollut myös ylikansallisten mallien 
lokalisoituminen (ks. Jauhiainen, Rinne ja Tähtinen 2001). Olen nähnyt tämän 
metodologisen teeman vertailevan tutkimuksen traditiossa ja metodologista rat-
kaisusuuntaa etsin koulutuksen refl eksiivisyydestä käsin (ks. Kantasalmi 1995). 
Tällöin kyse on erilaisten merkityksellisten kokonaisuuksien välillä tapahtuvista 
rajauksista. Toimijuuden näkökulmasta rajaukset tehdään refl eksiivisissä ja tulkin-
nallisissa käytännöissä, joten näiden ymmärtämisessä kontrastoivat komparatiivi-
set operaatiot ovat metodisessa mielessä hyödyllisiä. 

 Turusta käsin generoidun laajan koulutuksen organisoitumisen tutkimuk-
sen ohjelmallinen siemen näyttäisi olleen Rinteen, Kivisen ja Kivirauman (1984) 
julkaisemassa tutkimussuunnitelmassa, joka toi esille heidän sosiologista tulkin-
takäsitteistöään ja avasi kullekin kirjoittajalle oman erityisen kohdealueensa eli 
opettajuuden historian, valtiollisen perusopetuksen synnyn sekä erityisopetuk-
sen historiallisten muutosten yhteiskunnalliset yhteydet (ks. Rinne 1986; Kivinen 
1988a; Kivirauma 1989). Simola (1995) voidaan lukea ensimmäisestä suonesta 
pulppuavaksi jatkokehittelyksi. Turkulaisten generoima keskustelu sisältää vai-
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kuttavan määrän julkaisuja, joissa suomalaisen koulutuksen organisoitumisen 
historiallisia prosesseja on tulkittu sosiologisesti. Nevala (1999, 19) näkee turku-
laisten pyrkimyksen ”yhdistää historiallinen ja sosiologinen tutkimusote”. Heidän 
tapaansa muodostaa tuo kytkentä on kuitenkin ollut hieman toisenlainen kuin 
mihin tässä tutkimuksessa pyrin. Ajattelulle kimmokkeen tarjosi aikanaan Kivi-
sen (1988a) tarkoittama ”koulutuksen järjestelmällistyminen”, jonka kulttuurinen 
dynamiikka nähtiin ”koulutuskoodien” tai ”doktriinien” historiallisen muutoksen 
analyysin kautta. Tässä näin pulmia, joista olen pyrkinyt eteenpäin. En kuitenkaan 
näe koulutuspoliittisten toimintalinjausten policy -sosiologiaa kovin kiinnosta-
vaksi. Sellainen saattaa jopa vahvistaa illuusiota reformin ja muutoksen yhteen-
lankeavuudesta. Tarvitaan koulutuksen poliittista sosiologiaa, joka tunnistaa kou-
lutuspoliittisten toimintalinjausten kehittelyn areenat (polity) ja näillä tapahtuvan 
määrittelykamppailun (politics). Tämä tarkoittaa refl eksiivisempää pyrkimystä 
historiallisesti erityisten koulutusilmiöiden rakenteistavan vaikutuksen käsittämi-
seen. Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen alueella Pasi Tulkin (1996) työ 
eteni tähän suuntaan 

Kivisen, Rinteen ja Aholan (1989) synteettinen koulutuksen ekspansiohahmo-
tus avasi myös koulutusjärjestelmään kytkeytyvää aikuiskoulutuksen tarkastelua. 
Varsinaisesti pidän kuitenkin vasta Rinteen, Kivisen ja Naumasen (1991, 25–38 ) 
esitystä lähtökohtana keskustelulle, jossa aikuiskoulutuksen kehityksen historial-
linen jaksotus kytketään koulutuksen organisatoriseen kokonaisuuteen. Keskuste-
lussa operoitiin vain vähäisesti aikuiskoulutuksen historiallisten erityisyyksien ja 
koulutuksen yleisemmän organisoitumisen rajapinnan dynamiikan kanssa. Koen 
edelleen haasteeksi juuri rajautumisen paremman käsittämisen. Erillisten organi-
soitumiskulkujen tutkimustahan jonkin verran oli myös aikuiskoulutuksen suun-
nassa. Alanen (1992) kohdensi aikuiskasvatuksen organisaatiomuotoihin jatkaen 
aikaisempaa Alasen (1986) linjaa. Salmelan (1992) työ on lisäksi ilmaus opetus-
hallinnon läheisyydestä ja sellaisena kiinnostava, mutta työn ”instituutiohistori-
allinen tarkastelu” on etäällä siitä, kuinka tutkimuksessani ymmärrän koulutuk-
sen historiallisen organisoitumisen institutionaalisen analyysin tarpeet. Rinteen ja 
Salmen (1998, 44) katseen tarkennus on synnyttänyt uudempaa tutkimusta, jossa 
aikuiskoulutuksen tutkimus on olut vahvasti esillä. Tämä näkyy Elinikäisen Op-
pimisen ja Koulutuksen Tutkimuskeskuksen CELE:n työssä. Tässä korkeakoulu-
jen aikuiskoulutus kulkee vahvasti mukana (ks. Haltunen 2001 ja Mäkinen 2001). 
Kehitystä on tervehdittävä ilolla varsinkin, kun rinnalle on syntynyt myös kiin-
nostavaa koulutuksellisten alaluokkien ja marginalisaation hallinnan teemoja (ks. 
Rinne ja Kivirauma 2003; Silvennoinen 1992 ja Silvennoinen 2002). Tutkimukseni 
motivoitui tätä uudempaa tutkimussuuntausta edeltäneen vahvan ekspansioke-
hityksen korostuksen vastapainoksi. Sikäli kuin CELE:n uudemmat tutkimukset 
analysoivat koulutuksen organisoitumisen ekstensiivisiä kulkuja niin toivon kes-
kustelevani juuri näiden molempien näkökulmien yhdistämisen suunnassa.

Kivinen, Rinne ja Ahola (1989, 73) esittivät synteesiin pyrkivän kuvauksen 
suomalaisen korkeakoululaitoksen tiedealoittaisesta laajenemisesta, opiskelija-
osuuksina mitattuna vuosilta 1860–1988. Tällöin ilmenee, että vasta 1900-luvulla 
suomalainen korkea-asteen koulutus laajeni perinteisten alojen eli teologisen, oi-
keustieteellisen, lääketieteellisen ja humanistisen koulutusalan ulkopuolelle. Kivi-
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nen, Rinne ja Ahola (1989, 91–109) eivät pohtineet olisiko kehitykseen vaikuttanut 
sellainen yliopistokoulutuksen rajapinnan järjestelyjen alue ja kenttien dynamiik-
ka, jota pyrin tarkastelemaan yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen avulla. Elovai-
nio (1974a) ja varsinkin Jolkkonen (1985 ja 1987) näkivät tällaisen horisontaalin 
suunnan täsmentämisen tarpeen. Jolkkonen (1985, 5–7 ja 61–96) tarjosi suuntaa 
seuraavasti: ”Täydennyskoulutus on historiallisesti varhaisin uusi toimintamuoto” 
(ibid. 62). Sittemmin Jolkkosta (1987, 87–94) kiinnosti korkeakoulutuksen laajen-
tumisen ja koulutuksen varastointihypoteesin pohdinta. Tutkimukseni on käsit-
teellinen täsmennys tuohon varhaisempaa ideaan, jota myös Jolkkonen ja Kanta-
salmi (1993) omalla tavallaan ilmensivät. 

Kivinen, Rinne ja Ahola (1989) puhuivat vaikutuksista, jotka näkyvät tietynlai-
sena kehitystendenssinä

 Lohkoutuvia tiedekunta- ja koulutusohjelmarajoja noudattavat opiskelu-urat 
edesauttavat multiversity-tendenssin korostumista (Kivinen, Rinne ja Ahola 
1989, 73).89

Tässä koulutuksen laajentumisella tarkoitetaan ennen muuta korkeakoulutuksen 
organisaation tiedonalojen lisääntymistä. Opiskelijaosuuksien kuvausperspektiivi 
ei kuitenkaan lisännyt ymmärrystä alojen diversiteettiin ja korkeakoulutuksen eks-
pansion yhteydestä. Voidaan arvella, että yliopistokoulutuksen laajeneminen hor-
isontaalisti uusille aloille (E2c) olisi myös joissain tapauksissa ilmaus koulutuksen 
organisoitumisen kannalta ekstensiivisestä prosessista aidosti uusia aiemmin ulos-
suljettuja ryhmiä tavoittavassa merkityksessä (E2b). Opinalojen diversiteetti voi 
olla yhteydessä koulutuksen ekspansioon, mutta näin ei tarvitse välttämättä olla, 
sillä laajentuminen yhdelle alalle saattaa tarkoittaa supistusta toisella kokonaisvo-
lyymin pysyessä ennallaan. Voi myös olla niin, että opinalan laajennus, jostain syy-
tä on samalla yhteydessä selektioperiaatteiden muutokseen liittyvään vertikaaliin 
laajennukseen (E2a). Tällöin sen vaikutus saattaa näkyä myös korkeakoulutuksen 
määrällisessä kasvussa.

Olisi siis pyrittävä avaamaa tuota turkulaisen tutkimuspoolin ajoittain tul-
kinnallisesti käyttämää ”multiversity-tendenssiä”. Archer (1972, 5) kuitenkin 
epäili university ja multiversity ”ideaalityyppien” suuntaaman tarkastelun kykyä 
tavoittaa todellista korkeakoulutuksen organisaatiomuutosta. Kerr (1964) olikin 
suurpiirteinen historiallisissa yksityiskohdissa. Hän (ibid.) kuitenkin keskuste-
li multiversity käsitteen tuella historiallisesta prosessista, missä tarjonnan mah-
dollisuuksien osalta laajennetun korkeakoulutuksen muodostumisen katsottiin

89 Kivinen, Rinne ja Ahola (1989, 72–73) luonnehtivat tendenssiä yhteisöllisen kiin-
teyden katoamista ilmentävän löyhän sopimusorganisaation suomalaiseksi todellisuu-
deksi. Kerrin (1964) hahmotus sijoittui kiinnostavan aktivismin aikaan. Kiteytykset yli-
opistosta ”tietotehtaana” tai ”palveluasemana” saattavat kuulostaa nykyisessä Suomessa 
ajankohtaisilta. Osa opiskelijoista myös ymmärtää itsensä julkisen tiedontuotannon 
koulutuksellisten välityspalvelujen asiakkaiksi. Kerr (1964, 86) arvelikin toisen maa-
ilman sodan jälkeen kehittyneen aidosti amerikkalaisen ”truly American” yliopiston 
muodostuvan myös globaaliksi malliksi, mutta tätä hän ei sanonut kerskuakseen!
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alkaneen USA:ssa jo valistuksen hengessä 1700-luvun lopulla, mutta varsinaisesti 
laajentumisideat mobilisoituivat vasta 1800-luvun land grant -liikkeen eri ilmen-
tymissä. Oman tutkimusideaalityyppini kannalta kiinnostavana pidän presidentti 
(1901–09) Theodore Rooseveltin (1858–1919) ”progressiivisuuteen” liitetyn land 
grant -liikkeen toista tulemista, joka vuosina 1903–1918 synnytti merkittäviä laa-
jennusohjelmia extension programs (ks. Rudolph 1962, 356–368). Myöhemmin si-
käläinen yliopistolaitos avautui myös urheiluviihdeteollisuudelle ja synnytti tuon 
teollisuuden alan ruokkiman stipendisysteemin. Kehitykseen saattoi liittyä myös 
akateemista vastaliikettä. Thorstein Veblenin (1954) tavoin saatettiin painottaa 
myös saksalaista intellektualismia (ks. Kerr 1964). Kalifornian osavaltion yliopis-
ton ja liittovaltion välisen suhteen tiivistyminen 1960-luvulla kirvoitti retorisen 
yliopistoyhteisöllisyyden kontrastiksi debattikiteytyksen multiversity. En näe sen 
tarjoavan yliopistokoulutuksen historiallisen organisoitumisen ideaalityyppisen 
analyysin mahdollisuuksia. Heikkilä, Salmela ja Kurki  (1990, 33–38) avasivat hie-
man pitkän linjan pohdintaa (so. from extension to multiversity). He etenivät Kar-
jalaisen (1970) peruspaalutuksen varassa. Edelleen on Suomessa vähän tutkittu 
yliopistoaikuiskoulutuksen varhaista historiaa. Uudempaan korkea koululaitoksen 
aikuiskoulutustoimintaan on ilmennyt enemmän kiinnostusta.

Toinen jäsentävä kehys turkulaisessa korkeakoulutuksen tutkimusjuonteessa oli 
Kivisen, Rinteen ja Mäntyvaaran (1990, 13 ja 20) omaksuma Clarkin (1983, 143) 
”cross national” vertailua palvelevan korkeakoulutusta ohjaavien voimien kolmio, 
joka jäsentyy ”state authority”, ”market” ja ”academic oligarchy” jännitteessä. Suo-
men oloihin soveltaen turkulaiset suomensivat nämä ikään kuin ohjauksen kolmek-
si lähestymistavaksi, mutta erottivat tällöin kolmion sijaan neliön, kun suomalaisen 
korkeakoululaitoksen ohjauksessa nähtiin neljä tärkeää tahoa, mikä oli seurausta 
siitä että Clarkin (1983) ”academic oligarchy” purettiin ”akateemiseksi yhteisöksi” ja 
”korkeakoulujen keskushallinnoksi”.90 Välimaa (1997) onkin osoittanut tuon ”ohja-
uskolmion” käytössä tiettyjä pulmia. Hän kuljettaa ajatusta Clarkin (1983, 221–24) 
”academic drift” käsitteen äärelle, jota korkeakoulutuksen organisaationkomplek-
sin historiallisen dynamiikan yhteydessä voidaan ajatella sekä vedon että nosteen 
merkityksissä (ks. Välimaa 1997, 27). Tämän käsitteen avulla Liljander (1997, 44) 
on horisontaalissa suunnassa tehnyt ymmärrettäväksi niitä arvostuksiin liittyviä 
hierarkkisia eroja, joita ilmenee ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Aca-
demic drift -ajatus voisi soveltua myös varhaisempien yliopistoaikuiskoulutuksen 
ilmentymien yhteyteen. Yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypillä operoitaessa kes-
kustelu ns. korkeakoulutuksen kulttuurinäkökulman kanssa vaikuttaa aivan luon-
tevalta. Välimaa (1995) yhdistää tieteenalakulttuureiden episteemiseen dimensioon 
ja yliopistokulttuureiden sosiaaliseen dimensioon kohdentuneita tutkimuslinjoja 
identiteetin käsitteen avulla. En operoi sen avulla, mutta pyrin kuitenkin modernin 
lisääntyvän refl eksiivisyyden idean suuntaamana huomioimaan sekä episteemisen 
että sosiaalisen dimension korkeakoulutuksen organisoitumiseen. 

90 Kerrin (1964, 18–19) ”multiversity” ei ollut yhden vaan useiden rajoiltaan epäsel-
vien yhteisöjen muodostama ”inconsistent institution”, jonne turkulaisten mainitse-
man ”akateemisen yhteisön” sekä ”korkeakoulujen keskushallinnon” alla olevat koko-
naisuudet olisivat kuuluneet. 
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Painottaessani koulutuksen käsitettä yliopistolaitoksen yhteydessä on ajatus 
useista mahdollisista korkeakoulutuksen määrittämistä elämäntavoista ja siirtyilyt 
näiden välillä syytä kohdata ilman normatiivisia mieltymyksiä. Tästä suunnasta 
myös aukeaa se Jyväskylän ja Joensuun tutkijoiden vuorovaikutuksena muotou-
tunut (korkea)koulutuksen kulttuurien tutkimuksen painotus, johon en nyt läh-
de, mutta jota pidän kaikin puolin lupaavana tutkimussuuntana (ks. esim. Ma-
rin 1979, Aittola 1986, Aittola 1992 ja Niemi-Väkeväinen 1998 sekä Antikainen 
et. al. 1999). Historiaan suuntautuen olen pyrkinyt seuraamaan Jolkkosen (1985, 
6–7) neuvoa, jonka mukaan ”Horisontaalissa suunnassa on edettävä kansainväli-
seen vertailuun ja vertikaalisessa suunnassa on sekä sukellettava rakenteen tasolta 
toiminnan ja toimijoiden mikrotasolle että hypättävä yhteiskunnallis-poliittisten 
tekijöiden makrotasolle”. Sukeltelen ja hyppäilen, mutta ”rakenteen” käsitettä en 
Giddensiä (1986) seuraten kiinnitä mikro–makro-dimensiolla vain tietylle analyy-
sitasolle, kuten en ”systeemin” käsitettäkään (vrt. Antikainen, Rinne ja Koski 2000, 
376). Rakenteistumisen dispositioon sopisivat vaikkapa Niemi-Väkeväisen (1998, 
20) refl eksiivisyyttä korostaneet lähtökohdat pienten interaktiomuotojen parissa. 

Kivisen, Rinteen ja Ketosen (1993) Yliopiston huomen on korkeakoulupolitii-
kan historiallisen kehityksen kiinnostava synteettinen tarkastelu, missä kuitenkin 
määrällisen suunnittelun ongelma oli 2000-luvulle kurkottelevaa loppulukua (ibid. 
218–251) lukuunottamatta keskeinen. Niinpä tuo analyysi myös päättyi (ibid.
258–59) keskusteluun Martin Trown kanssa. Aholan (1995) Eliitin yliopistosta 
massojen korkeakoulutukseen ja Nevalan (1999) Korkeakoulutuksen kasvu, lohkou-
tuminen ja eriarvoisuus Suomessa edustavat eräänlaista sosiologisen ja historial-
lisen näkökulman kulminaatiopistettä korkeakoulutuksen ekspansionäkökulmaa 
korostaneessa tutkimuslinjassa, jota problematisoiden kehittelen eteenpäin tutki-
mukseni teoreettisesti painotetuissa tarkasteluissa. Otan lähitarkasteluun Aholan 
(1995), sillä Nevalan (1999) esityksestä ei tarvitse refl eksiivisesti kuoria sosiologi-
sia puhetapoja.91 Nevalan (1999) työstä jään kaipaamaan vain koulutuksen orga-
nisoitumisen ekstensiivisten prosessien teoreettisesti täsmennettyä tarkastelua (ks. 
myös Nevala 1991a, 174–78). 

Ahola (1995, 35 ja 99) puolestaan esittää kuvausta ”suomalaisen massakorkea-
koulutuksen” muotoutumisen 1970-luvun kynnyskohdasta sekä tähän liittyvästä 
”integroidun valtiollisen massakorkeakoulujärjestelmän” muodostumisesta. Tämä 
tarkoittaa voimakkaasti valikoivaa ”eliitti korkeakoulutusta” vähemmän valikoivaa, 
moniulotteisempaa ja kompleksisempaa korkeakoulutuksen organisaatiota. Tähän 
organisoitumisen murrokseen päädytään Trow’ n (1974) innoittaman tulkinnan 
siivittämänä, kun tarkastellaan opiskelijamäärien kasvun perustendenssiä. Ahola 
(1995) kyllä tuo tähän lisänäkökulmaksi sosiologisen teorian koulutuksen kautta 
tapahtuvasta valikoitumisesta erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin, mutta sosiaalis-
ten taustojen luokituksia hyödyntävät laskelmat eivät paljasta toisten kouluteiden 
osuutta ekspansiossa, vaikka tarjoavatkin vihjeitä korkeakoululaitoksen valikoivuu-
den ja patoutuneiden opiskelupaikkakysyntöjen suhteesta (ibid. 89–98). Aholan

91 Koulutuksen ekspansion rekonstruktioon liittyy menneisyyden koulutustilastoinnin 
aiheuttamia teknisiä ongelmia, joten tällaista tutkimusta voidaan pitää myös yliopisto-
koulutuksen sosiologisten historiantulkintojen runkona (Jarausch 1983, 12). 
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(1995, 35) mukaan ns. eliit tiyliopi ston kausi, Trown termein nähtynä, ulottui Suo-
messa 1970-luvulle asti.92

Ahola (1995, 35) huomauttaa, että Trown analyysissa ei ”eliitin” käsitteellä ole 
selvää yhteyttä politiikan sosiologian eliittiteoriaan. Tähän voidaan lisätä, että myös 
”massan” metaforinen käyttö jää tässä mielessä hämäräksi. Vaiheistuksen taustalla 
saattaakin olla koulutuksen kasvun painotuksen lisäksi epäproblemaattiseksi jää-
nyt massayhteiskunnan näkemys. Trow (1979, 188) ajatteli massakorkeakoulutus-
ta vain väljästi yhteydessä keskiluokkaisiin ”valkokaulus” ammatteihin. Toisaalla 
Trow (1974, 73 ja 1987, 269) on mieltänyt ”elite higher education” ja ”mass higher 
education” käsitteet arvoneutraaleiksi ideaalityypeiksi, mitä ne eivät kuitenkaan 
ole operatiivisessa mielessä olleet, ainakaan osana sitä korkeakoulutuksen supra-
nationaalista suunnitteludebattia, joka on ollut myös Trow’n julkaisukontekstina. 
Mikäli kyse olisi Weberille ominaisesta ideaalityppisestä käsitteellisestä toiminta-
tavasta, niin siinä tapauksessa ajattelu voisi edetä ainoastaan ääripäiden siivittämä-
nä. Trown (1979, 216) mallissa ”universaalin korkeakoulutuksen” käsite vaikuttaa-
kin ”massakorkeakoulutuksen” käsitettä selvemmältä ajatteluvälineeltä. Nimittäin 
molemmissa universaalia korkeakoulutusta edeltäneissä ”vaiheissa” valikointiope-
raatiot nähtiin vielä keskeisiksi. Universaalissa vaiheessa korkeakoulutus nähdään 
kuitenkin käsitteensä mukaisesti avoimena kaikille niille, joiden kohdalla mini-
miedellytykset ovat kunnossa. Tässä Trow (1974, 68) näki empiiris-historiallisesti 
dokumentoitavana pyrkimyksenä erilaisten ryhmien suoritusten tasa-arvon, mut-
ta ei niinkään yksilöllisten mahdollisuuksien tasa-arvon. 

Trown sosiologinen ajattelu on evolutionistisen funktionalismin virittämää. 
Niinpä hän on saattanut ajatella vaihemallinsa olevan ennustusvoimainen his-
toriallisesti suuntautuneessa käyttötarkoituksessa (Trow 1979, 216 ). Hän ei kui-
tenkaan pidä ”age grade enrollement” osuuksien avulla määrittyvien vaiheiden 
kynnyskohtia mallinsa olennaisimpana antina. Määrällisellä kasvulla vain on 
kriittiset pisteensä, joissa korkeakoulutuksen funktionaaliset muutospaineet tii-
vistyvät. Luhmann ja Schorr (1988a) näkisivät tässä ”refl eksio-ongelmien” kär-
jistymisen. Trow’lle (ibid.) siirtymä uuteen vaiheeseen ei tarkoita, että edellisen 
vaiheen piirteet välttämättä katoaisivat. Näin nähtynä kyse ei olisi historiallisesta 
kehitysvaiheistuksesta, vaan korkeakoulutuksen organisoitumisen muutosproses-
sien ajatteluvälineistä. Trow näyttäisi kuitenkin vievän malliaan näihin molempiin 
käyttötarkoituksiin. Lopultakin Trow (1993, 295) näyttää vesittävän koko määräl-
lisen kasvun logiikan vaihekäsitteidensä perustasta, kun hän toteaa, että USA:ssa 
oli ”system of mass higher education” jo sata vuotta ennen kuin siellä oli ne osallis-
tumista kuvaavat luvut, joita hänen ekspansioteoriansa liittää ”massakorkeakoulu-
tuksen” käsitteeseen. Tällä hän kuitenkin halusi sanoa vain sen, että toisin kuin Eu-
roopassa 1900-luvun suuri korkeakoulutuksen ekspansio ei edellyttänyt USA:ssa

92 Ahola (1995, 80–81) esittää tämän 1970-luvun puolivälin murroskohdan aikasarjana 
19-vuotiaiden ikäluokkaan suhteutettuna. Uusista korkeakouluopiskelijoista vain osa 
kuuluu po. ikäluokkaan, sillä numerus clausus mekanismin ja muiden syiden vuoksi 
ilmenee aloitusviivettä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esim. vuoden 1985 kohortista yli 
15 prosenttia oli aloittanut opinnot viimeistään viiden vuoden kuluessa.
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perustavanlaatuisia korkea-asteen koulutuksen organisatorisia muutoksia, sillä 
”järjestelmä” oli jo syntyessään massoja odottava. Trow’n (1974) ja Aholan (1995) 
terminologiaa käyttäen voisi sanoa, että selvennän erityisesti suomalaisen mas-
sakorkeakoulutuksen muodostumisen kynnyskohtaa. Mielenkiintoni kohdistuu 
kuitenkin ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen mahdollisuuksiin 
yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiön refl eksiivisen organisoitumisen käsittä-
misessä. 

Ekstensiivisten prosessin kohdennuksessa tullaan myös sukupuolen mukaisen 
tarkastelun refl eksiivisyyden pulmiin. Päivi Elovainio (1974) kiinnitti korkeakou-
lutuksen ekspansion suunnasta huomiota naisten yliopisto-opiskelun poikkeuk-
sellisen nopeaan kasvuun ja Nevala (1999) täsmentää tätä kuvaa pitkäkestoisesti 
huomattavasti. Tällaiseen ekspansiotarkastelun yhteyteen on kuitenkin tuotava ne 
erityiset tarkastelut, jota alkavat oikeastaan Sisko Wilkaman (1938) Naissivistyksen 
periaatteiden kehitys Suomessa 1840–1880-luvuilla tutkimuksesta. Riitta Jallinojan 
(1983) naisasialiikkeen tarkastelukin nostaa koulukysymyksen näkyvästi esille, sil-
lä olihan se liikkeen eräs keskeinen teema. Anita Haataja (1990) nosti esille nais-
ten koulutuksen ja oikeudellisen aseman rinnastuksen pitkäkestoisen tarkastelun 
tarpeen. Naisten kouluttautumisen kysyntäpuolen avautuminen edellyttää katso-
maan asiaa myös työelämän suunasta, sillä virkanaisen koulutus edellyttää vähin-
täänkin lupauksen sellaisen asemapaikan yhteiskunnallisesta mahdollisuudesta 
(ks. Ollila 1998; Häkkinen ja Rahikainen 2001 ja Pohls 2001). Näitä kulkuja aja-
tellen Päivi Naumasen (1994) tulkintaidea aikuiskoulutuksesta naisten alueena on 
kiinnostava. Kilpeläinen (2000) analysoi tällaista aluetta elämänkulun kannalta. 
Ekstensiivisessä suunnassa historiaa katsoen, löytyykin naissivistyksen käytäntö-
linjoja, joiden koulutuksen organisoitumiseen kytkeytymisen tapoja tulisi pyrkiä 
tarkentamaan. 

Maalaisvalistuksen ja -sivistyksen refl eksiivisten käytäntöjen suunnassa olen 
iloinnut varsinkin Katri Laineen (1931a; 1931b, 1942 ja 1948) merkittävästä pohja-
työstä. Anne Ollila (1993) on tarkemmin selventänyt neuvontatoiminnan suuntaa. 
Hänen katseensa kohtaa Anna-Liisa Sysiharjun (1995) synteettiseen analyysin ko-
titalousopetuksen ja naisasian historiaan. Visa Heinosen (1998) kotitalousideolo-
gian analyysi on tässä kontekstissa kiinnostava lisäys kohteen kehityksen ymmär-
rykseen. Tällaisen historiantutkimuksen keinoin edelleen tarkennettavissa olevan 
kuvan toisena ääripäänä on urbaanin rouvasväen fi lantrooppisten yhdistysrien-
tojen maailma, jota Ramsay (1993) tarkasteli. Tähän ilmiöön liittyen Helander 
(1987) puhui tarkemmin kutsumusammatillisten käytäntöjen julistavasta suun-
nasta. Sen yleisempi yhteys sosiaalityön kehitykseen taas on Markkolan (2002) 
kiinnostuksen kohteena. Toivon, että koulutuksen teorian edistämisen raskassou-
tuinen pyrkimykseni yhtyisi hedelmällisesti tällaiseen historiantutkimukseen. 

Tällöin kysymys on juuri siitä, ”aikuiskoulutuksen perinteisesti hankalasti 
määriteltävästä paikasta koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa ja julkisen koulu-
tuspolitiikan kohteena”, johon Naumanen (1994, 33) viittasi. Tästä eteneminen 
edellyttäisi myös etenemään refl eksiivisesti hänen tavastaan tuoda ”sukupuolijär-
jestelmän” käsite tarkasteluun. Tällöin vaikkapa feministisen toimijuuden vaikut-
tavuus koulutuksen organisoitumiseen tai koulutuksen vastaanottavuus suhteessa 
feministisiin tulkintoihin ovat teemoja, jotka olisi tarvittaessa kyettävä saattamaan 
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avoimuuden pulmien tarkastelun yhteyteen. Tällöin esimerkiksi Keräsen (1993) 
tapa tarkastella suomalaista sodanjälkeistä (1945–1965) politiikan tutkimusta vie 
tutkijan ajatusta tarvittavaan suuntaan. Naissivistyksen kysymyksestä kehkeyty-
vien feminismin variaatioiden huomioiminen suomalaista korkeakoulusta ra-
kenteistavassa merkityksessä on erityisesti 1980-luvun jälkimmäisen puoliskolta 
eteenpäin voimistuva vaade (ks. Husu 2001, 16–19). Niinpä Keräsenkin (1993, 20) 
tutkimuskysymys yhden partikulaarisen tieteenalan tekstivälitteisille käytännöil-
le 1945–65 ajalla kuului seuraavasti: ”How was it possible to construct gender as 
a non-issue in political science? How was the meaning of gender naturalised?” 
Edellä mainitsemani dissidenttien sosiologian tarve aikuiskoulutuksen poliittisen 
sosiologian edistämisessä löytää analogian sukupuolen käsitteen huomioimisessa. 
Näin ymmärrän Husun (2001, 20) Kiviselle ja Rinteelle (1995) osoittaman varoi-
tuksen korkeakoululaitoksen naisistumisen liian pitkälle viedyistä tulkinnoista.

Koulutustutkimuksen tuottamiin naisistumisen tendenssin tarkastelutapoihin 
nähden tutkimusnäkökulmaani sisällytetty prosessisuuntien analyyttinen erotte-
lu avaa tarkennetun perspektiivin. Naisten yliopistokoulutukseen pääsyä voidaan 
tarkastella avautumisena ja sen jälkeistä suhteellisen osuuden kehitystä joko (E2a) 
tai (E2b) tyypin laajentumisena. Ekstensiivisiä prosesseja tarkasteltaessa myös fe-
minismin kaltaisten diskurssien synnyttämät avaukset (E2c) voidaan huomioida. 
Korkeakoulutuksen naisistumisen tendenssiä tulkittaisiin alakohtaisesti horison-
taaliksi laajentumiseksi (E2b) siihen pisteeseen asti, missä naisten suhteellinen ali-
edustus on poistunut. Katsetta olisi pyrittävä kohdentamaan myös naisistumisen 
vertikaalin laajennukseen (E2a) ikäluokkien yli kumuloitujen koulutuserojen ta-
soittumisen järjestelyjen avauksia paikantaen joko naissivistyksen tai feminismin 
diskurssien uudempien avausten perspektiivissä (E2c). 

Vastaavasti ajattelen sosiaalisten kerrostumaryhmittelyjen avulla tai etnisyyden 
käsitteen tuella paikannettujen aliedustettujen ryhmiä. Saamelaiset ovat jääneet 
tässä suhteessa koulutuksen organisoitumisen tarkastelujen katveeseen.93 

93 Kylli (2005) on käsitellyt Utsjoen ja Inarin saamelaisten sekä luterilaisen papiston 
opinnollista kohtaamista 1700- ja 1800-luvuilla. Etnisyyden käsitteestä Valtonen (2005, 
107–09) esittää kiteytyneen selvennyksen. Rodun käsitteestä totean vain, että se on tie-
teellisen atnropologian refl eksiivisen käytäntösuhteen sosiaalis-poliittisilta seurauksil-
taan ikävin. Tieteellisen rasismin teeman kehityksen Harris (1979) kiteyttää antropolo-
gian historiassa pitkään vallinneeseen ihmislajin monogeneettisyyttä puolustaneeseen 
ja sitä vastaan asettuneen polygeneettisen kannan debattiin. Nykyaikaisen genetiikan 
tutkimuksen kautta on tultu johtopäätöksiin, ettei rotua kannattaisi käyttää käsittee-
nä, joka muodostaa kytkennän jonkin ihmispopulaation geneettisten ominaisuuksien 
ja heidän omaksumiensa kulttuurin muotojen välille (ks. Valtonen 2004, 11). Käsite 
on kuitenkin juurtunut syvälle (ks. Halmesvirta 2006, 48). Tätä Saksassa vuoden 1933 
jälkeen järkyttävästi kulminoitunutta silloisen normaalitieteen laajasti operatiivista kä-
sitettä vastaan kyllä kamppailtiin myös tieteellisen argumentaation keinoin. Torjunta-
kamppailua käytiin myös kentän reunoilla, kun Karl Marx -tradition sisällä Georgi Ple-
hanov (1856–1918) torjui vuonna 1897 Antonio Labriola’n yrityksiä vedota rodullisiin 
ominaisuuksiin ideologioiden historiallisessa kehityksessä (ks. Plekhanov 1976, 235).
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3 Teoreettisen kohdediskurssin metodologinen 
metadebatti

Metodimanian rajoittavuutta vastaan kamppailleessaan Feyerabend (1978, 183) 
hyväksyi kaksi tieteenfi losofi assa tunnustettua periaatetta: 1) metodologian tulee 
turvata tutkimukselle tilaa hengittää ja 2) metodologiset standardit on voitava 
alistaa historialliselle kritiikille. Tämä on ollut lähtökohtani. Koulutuksen orga-
nisoitumiseen kohdentunut tutkimus muodostaa oman ongelma-alueensa, joka 
varsinkin sosiologisessa käsitteistössään kuljettaa ontologisia ja episteemisiä si-
doksia. Koulutuksen tutkiminen edellyttää käsitystä yhteiskuntatieteiden perusta-
vimmista käsitteistä. Teoreettinen kohdediskurssini on tarjonnut mahdollisuuden 
sosiaalisten käytäntöjen tutkimuksen eräiden yleisempien käsitteiden kriittiseen 
arviointiin. Ne nimittäin tuottavat tutkimuksen tarvitseman hengitystilan. Tässä 
tärkeää on se, kuinka rakenteen, toimijuuden, systeemin ja instituution kaltaiset 
perustavimmat käsitteet metodologisessa mielessä ymmärretään. 

Luhmannin ja Schorrin (1988a) systeemiteorian hyväksyminen olisi tutkimuk-
sen hengitystilan voimakas rajaus. Vähemmän sitoviksi koen rajaukset, joita kuljet-
taisi Archerin morfogeneettinen lähestymistapa. Havainnollistan refl eksiivisyyden 
teeman haltuunoton ratkaisujani esittelemällä myös Luhmannin ja Schorrin (ibid) 
hahmotustapaa, sillä Archerin lähestymistavassa, joka myös hyödyntää systeemi-
teoriaa, tämän teeman huomioiminen on ollut hänen ratkaisusuuntansa heikoin 
lenkki. Giddensin ja Bourdieun tuotannossa se on ollut vahvin lenkki, mutta eri 
tavoin tematisoituna. Esitykseni tarkoitus on selventää, kuinka refl eksiivisyyden tee-
ma voidaan ottaa rakenteistumisen dispositiossa metodologisessa mielessä haltuun. 
Rakenteistumisen disposition yleisempään edistämiseen liittyvä ohjelmallinen pyr-
kimys on avoimen metadebatin asia. Tässä esitettävä kehittelyni on tarkoitettu vain 
yhden ongelma-alueen kautta ajatelluksi kontribuutioksi tällaiseen projektiin.

Giddensin stukturaatioteorian sisältämiä ajatuksia olen lukenut yleisinä sosi-
aaliteoreettisina kehittelyinä. Kiessling (1988) on nähnyt Giddensin strukturaa-
tioteorian metateoreettisen statuksen ”suurena metodologiana”. Olen kuitenkin 
painottanut Giddensin merkitystä Cohenin (1989, 9–55) tarkoittamassa ”mahdol-
lisuuksien ontologian” suunnassa. Se on olennainen tulkinnan suunta koulutuk-
sen organisoitumisen refl eksiivisyyden käsittämisessä. Se on myös tekstilähtöisesti 
perusteltu tulkinta. Giddensin kontribuutioiden hyödyllinen ymmärtäminen vai-
keutuu, jos niitä ei lueta tällä tavoin teoriatyyppispesifi sesti. Häneltä voidaan siis 
odottaa orientaatioajatuksia, mutta ei niinkään empiirisen tutkimuksen operatio-
naalisia ehdotuksia kuten Bourdieulta, jonka tuotantoa olen lukenut koulutuksen 
käytäntöalueen kulttuuristen muotojen ymmärtämisen kannalta relevanttina me-
tasosiologiana. Bourdieun painotukset ovat selkeästi episteemisiä. Archer (1995) 
painottaa, että metodologiset ratkaisumme liittyvät läheisesti sosiaalista ontolo-
giaa koskeviin käsityksiimme. Rakenteistumisen dispositiossa nämä tieteenfi lo-
sofi an painotukset voidaan hedelmällisesti huomioida, mikäli kyetään erilaisilla 
empiirishistoriallisilla ongelma-alueilla mielekkäästi yhdistämään Giddensin ja 
Bourdieuen ajattelua. Heidän yhteneviksi tunnistettavat teoreettiset intentionsa 
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eivät nimittäin tarkoita, että heidän tuottamansa ratkaisut olisivat mutkattomasti 
yhteneviä tai muistuttaisivat saumattomasti toisiaan. Synteesin tuottaminen edel-
lyttää ajattelemaan uudestaan rakenteen, toimijuuden, systeemin ja instituution 
kaltaisten käsitteiden analyyttisia käyttötapoja. 

Tiukasti ottaen, käsitetyöskentelyni ei ole ollut tieteenfi losofi sta, vaan Archerin 
(1995) tavoin ymmärrettyä ongelma-aluelähtöistä ajattelua ja käytännöllisesti suun-
tautunutta kehittelyä. Tutkimukseni kokonaisrakenteessa teoreettisen kohdedis-
kurssini jäsentämä metadebatti on tuottanut myös edellisessä luvussa hahmotellun 
näkökulman ratkaisuja ja niiden perustelua. Kehittelyni ovat siis tähdänneet käyt-
tökelpoiseen ja metodologis-käsitteellisesti riittävän perusteltuun lähestymistapaan 
approach, kuten Giddens (1986) sanoisi. Tässä esittämieni synteettisten ratkaisujeni 
pätevyyden kriteereiksi ehdotan seuraavaa: 1) toimivuus tutkimani historiallisen 
prosessin käsitteellistämisessä, 2) näin saavutettavat sensitiivisyyden lisäykset, jotka 
voivat ilmetä myös koulutuksen teorian edistämisen suunnassa sekä 3) Giddensin 
ja Bourdieun metodologis-käsitteellisten näkemysten synteesiä tuottavien tekstiläh-
töisten tulkintojeni koherenssia. Analyysini on edennyt rakenteistumisen dispositi-
ossa, mutta ei paradigmaattisessa mielessä. Se ei olisi ollut refl eksiivisen tutkimus-
kulttuurin mukaista. Archerin (1982a) käynnistämä rakenteistumisen disposition 
vastadiskurssi on ollut keskeisesti suuntaamassa käsitetyötäni. Niinpä olen myös 
jäsentänyt esitykseni tällaiseen keskustelevaan muotoon. Esitykseni pyrkii vaikutta-
maan ongelma-alueeni suomalaiseen tutkimukseen, sen ajattelutapaan ja tutkimus-
kieleen, joten sopivin kohdin kytkeydyn kotoisempaan keskusteluun. 

Archer (1995, 7) päätyi palauttamaan kaikki sosiologian disipliininmuodos-
tuksen keskeiset käsitteelliset vastakkainasettelut (yksilö-yhteiskunta, voluntaris-
mi-determinismi ja mikro-makro) yhteen ytimeen eli rakenteen ja toimijuuden 
suhteeseen. Hän hahmottaa siinä kaikkien olennaisten paradigmakiistojen äidin. 
Yhteisen ongelma-alueemme vuoksi olen kuitenkin katsonut välttämättömäksi ot-
taa vakavasti myös Archerin (1979) tutkimusteorian makrotasoerityisyyden, sillä 
se on ollut hänen metateoreettiselle ohjelmalleen tärkeä lähtökohta. Makro–mik-
ro-dualismi kuitenkin jyrkentyy liikaa, jos se luetaan Archerin (1979; 1982a; 1982c 
ja 1983) alun perin tekemällä tavalla metodologisen individualismin ja holismin 
dualismin yhteydessä. Tuon kontekstin Archer (1995, 12 ja 28) sanookin siirtävän-
sä syrjään. Se näyttäisi kuitenkin säilyvän hänen ajattelutavassaan.

Esityksessäni jäsennän selventävät huomiot ja argumentaation vain kahdella 
niistä teoreettisista ongelmaulottuvuuksista, joista Layder (1994, 3) puhuu sosiaa-
liteorian ”avain dualismeina” (so. macro-micro ja structure-agency). Näiden leik-
kauskohtaan teoreettisessa kohdediskurssissani hahmottui systeemin käsite. Katson, 
että refl eksiivisyyden teeman huomioimiseen tähtäävät teoreettiset positiot ongel-
ma-alueellani hakevat empiirishistoriallisen tutkimuksen kannalta arvioiden mah-
dollisimman onnistunutta tapaa käsittää näiden kahden dualismin napojen välinen 
perustavanlaatuinen yhteys (ks. Layder 1994, 208). Makrotasoiseksi käsitetty kou-
lutusjärjestelmän käsite on ollut Archerin (1979; 1982b; 1982c; 1986a; 1986b; 1987 
ja 1989) substantiiviselle teoretisoinnille aivan keskeinen. Metasosiologisessa ohjel-
massaan hän näyttäisi myös puolustavan aivan erityisellä tavalla systeemin yleisem-
pää lähestymistapakategoriaa juuri mikro–makro-dualismin ongelmaa käsitellees-
sään (ks. Archer 1982a; 1982c; 1983; 1985b; 1988; 1990; 1995; 1996a ja 1996b). 
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Systeemin käsite eri tavoin ymmärrettynä on siis keskeistä, mutta kyse on oi-
keastaan systeemisyyden ongelman toisistaan poikkeavista hahmotuksista Ar-
cherilla, Giddensillä ja Bourdieulla. Archer puhuu rakenteellisesti hahmotettujen 
systeemisten (systemic) kokonaisuuksien huomioimisesta. Giddens puolestaan 
hahmottaa interaktiivisessa systeemisyydessä (systemness) astevaihteluiden mah-
dollisuuksia. Taustalla on tällöin perinteinen systeemirajojen ongelma (boundary 
problem), jonka merkitystä refl eksiivisyyden teeman haltuunotossa tähdennän. 
Teoreettisena ongelmana se vaatii käytännöllistä ratkaisua myös Bourdieun ken-
tän kategorian sovelluksissa, sillä kenttä on tässä katsannossa vain eräänlainen 
antropologista alkuperää oleva vastine systeemille. Koulutuksen organisoitumisen 
ongelma-alueella tähän liittyvä osien ja kokonaisuuksien pulma on erityisen tär-
keä. Se on myös yleisemmin kiinnostava ja jatkodebatin arvoinen, kuten Mouzelis 
(1995, 100–26) on Giddensiä ja Bourdieuta kritisoidessaan esittänyt. Olen tuot-
tanut tähän pulmaan koulutuksen organisoitumisen ekspansiivisten ja ekstensii-
visten prosessikulkujen leikkauskohtien paikantamista ja analyysia tukevia käy-
tännöllisiä ratkaisuja. Samalla tietenkin toivon ratkaisujeni olevan teoreettisesti 
yleisemminkin kiinnostavia. 

Metateoreettisen debatin keskeinen jännite voidaan esittää myös koulutuksen 
organisoitumisen ongelma-alueella liikkuneen prosessitutkijan horjahtelevan spi-
raalimaisesti edenneen ajattelun kiteytyksenä, kuten oheisessa kuviossa 4. Näil-
lä dimensioilla voidaan esittää pelkistetysti keskeisimmät pulmat, joiden parissa 
ajattelu ongelma-alueella joutuu perustavimmat tutkimusoperatiiviset ratkaisun-
sa tekemään. Näin voidaan siis esittää myös koulutuksen tutkimuksen eräitä me-
todologisen häiriön lähteitä. 

Kuvio 4 Koulutuksen systeemisyyden ajattelun keskeiset ongelmaulottuvuudet 

Systeemi

Makro

Rakenne

Toimijuus

Mikro



154

Seuraavien lukujen selventävän esityksen tukemana teen perustellun käännök-
sen pois sellaisesta systeemin hahmotuksesta, joka yrittää ylläpitää makro- ja mik-
roanalyysitasojen erottelua siten asetettuna, että systeemi nähdään makrotasoon 
eli suuriin konteksteihin päin painottuen ja toimijuus siihen nähden ulkoisena 
ja ensisijaisesti mikrotasoon eli pieniin vuorovaikutustilanteisiin päin viittavana. 
Käännyn pois myös sellaisista tarkastelutavoista, jotka sallivat rakenteen ja systee-
min muodostua päällekkäisiksi käsitteiksi tai toimijuuteen nähden loogisesti en-
sisijaiseksi ja ulkoiseksi. Kyse on myös empiirishistoriallisen tutkimuksen kohteen 
konstruktion yleisimpien kategorioiden selventämisestä eli niiden esittämisestä 
siten kuin ne ovat lähestymistapana sitoneet historiallista prosessianalyysiani. Sa-
malla kun selvennän systeemisyyden pulman hahmotustapaani, niin esitän myös 
kantani rakenteistumiseksi käsitettyyn toimijuuden ja rakenteen suhteeseen sekä 
kentän kategorian käyttötapaani. Esitys on rakennettu kolmeen alalukuun siten, 
että havainnollistukset pysyvät mahdollisimman paljon koulutuksen organisoi-
tumisen ongelma-alueella. Viittaan sopivin kohdin myös osajulkaisuihini, jotka 
ilmentävät tuotettujen ratkaisujen koettelua empiirishistoriallisen kohteen tutki-
musprosessissa. 

Ensimmäisen alaluvun (3.1) käsittelemä ongelma, tai paremmin sanoen, pul-
mien vyyhti voidaan avata koulutusjärjestelmän käsitteeseen liittyen. Taustalla on 
makro- ja mikroanalyysitasojen yhdistelyn pulma, mutta myös systeemin ja raken-
teen käsitteiden päällekkäisyyden pulma, joka ikävimmillään johtaa rakenteen rei-
fi kaation tuottamaan tiedostuksen sulkeumaan empiirishistoriallisen kohteemme 
parissa. Luvun (3.2) ongelma kätkeytyy instituution käsitteeseen, missä olennaista 
on käsitys sosiaalisen elämän historiallisuudesta ja sen tuottamien sidosten luon-
teesta. Tällöin joudutaan arvioimaan instituution käsitettä prosessin ajallisuuden 
teemaan liittyen. Käsite sisällytetään tutkimuskieleen sellaisella tavalla, joka ottaa 
etäisyyttä yrityksiin hämärtää instituution ja organisaation käsitteiden analyyt-
tisten mahdollisuuksien eroa. Luvussa (3.3) esitetty refl eksiivisyyden pulman rat-
kaisusuunta on rakenteistumisen johtoajatukselle keskeinen. Koulutuksen orga-
nisoitumisen refl eksiivisyys voidaan käsittää sekä koulutusjärjestelyjen kehittelyn 
ja tuottamisen että pedagogisen käytännön etenemisen näkökulmasta. Erityisesti 
koulutuksen organisoitumisen ekstensiivisen suunnan refl eksiohistorian tarkaste-
lu on korostanut tämän ongelmadimension merkitystä. 

3.1 Koulutussosiologian valtavirran koulutusjärjestelmän käsitteen 
ongelmallisuus

Näyttäisi olevan itsestään selvää mitä tarkoittaa, kun uutistenlukija puhuu suoma-
laisesta koulutusjärjestelmästä, siihen investoiduista resursseista, sen arkisista käy-
tännöistä ja suoritteista. Yksittäinen koulunkävijä tai työllisyyskurssille kehotettu 
ei välttämättä kysy, kuinka tuo käsite on muodostettu ja kuinka sen kanssa operoi-
daan? Koulutuskäytäntöjen ammatillisten toimijoiden positioista voisi kuitenkin 
olettaa syntyvän tällaisia kysymyksiä. Hieman pidemmälle ajateltuina kysymykset 
johtavat pohtimaan, kuinka koulutusjärjestelmä käsitteenä on tekemisissä yhteis-
kuntateoreettisen tai metasosiologisen systeemin käsitteen kanssa? Opettaja ja 
opettajainhuone refl eksiivisenä tilana tarvitsevat vähintäänkin koulun tai yleiste-
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tyn oppilaitostyypin käsitteen. Kunnan opetustoimen hallintovirkailijat sekä hei-
dän apurinsa seurantatilastoinnissa operoivat jo varmasti koulu(tus)järjestelmän 
käsitteellä. Läänien sivistystoimessa, opetushallituksessa ja opetusministeriössä 
sitä ei voi lainkaan välttää, puhumattakaan laajemmissa merkityksellisissä koko-
naisuuksissa operoivista seurannan instansseista, joita vaikkapa Eurostatin valpas 
arvonmäärittäjä luokituksissaan ilmentää. Myös toimenpidesuositusten muotoi-
lujen areenoilla käytävissä määrittelykamppailuissa otamme kansalaisina sujuvas-
ti kantaa koulutusjärjestelmään ja saatamme jopa aloittaa arvioivan keskustelun 
tuon järjestelmän rakenteesta. 

Olemme siis kulttuurisesti normalisoineet systeemin käsitteen koulutuksen 
käytäntöalueella jo niin pitkässä kestossa, että käytäntöjen etenemiseen välittö-
mästi kiinnitetyistä tarkkailijapositioista on kovin vaikea ottaa siihen etäisyyt-
tä.94  Tutkimuksen toisen asteen tarkkailijan olisi kuitenkin voitava konstruoida 
se sellaisesta näkökulmasta, joka ei lankea epäproblemaattisesti yhteen vaikkapa 
niiden arkisten itsestäänselvyyksien kanssa, joita teknistynyt koulutuspoliittinen 
käytäntö (so. policy making) ilmentää. Giddensin (1990; 1991 ja 1994) tarkoit-
tama lisääntyvä institutionaalinen refl eksiivisyys voi kuitenkin saada aikaan sen, 
että kansallis-valtiollisten tai muiden merkityksellisten kokonaisuuksien rajojen 
ylityksen instansseissa myös koulutuksen monitorointia uudelleen kohdennetaan 
eli kehitetään uusia seurannan luokituksia, jotka saavat meidät hetkeksi kysymään 
koulutusjärjestelmän systeemistä perustaa. Suomessa korkeakoulujen aikuiskou-
lutustoiminnan vuoden 1987 koetilastot ilmentävät tällaista mahdollista kohtaa, 
mutta erilaisia ihmettelyn paikkoja on ilmennyt myös supranationaalien organi-

94 Luvun (2.1) kuvio (1) viittaa juuri tällaiseen selviöksi käsitettyyn järjestelmähahmo-
tukseen. Tällaista taustaa vasten usein puhutaan ” järjestelmätason” tarkasteluista, kun 
ajatellaan kansallisvaltiollisten kokonaisuuksien koulutuksen organisaatiokompleksia 
kokonaisuutena eli erilaisten oppilaitostyyppien keskinäisissä suhteissa. Osien suhde 
kokonaisuuteen konkretisoituu tyypillisesti tutkintohallinnollisissa määrityksissä sekä 
oppilasvirtojen kulkureiteissä. Suunnittelun näkökulmasta tähän kokonaisuuteen ke-
hittyy teknisesti vaativia arvioinnin ja optimoinnin tarkastelutapoja, jotka kasvatustie-
de saattaa ymmärtää eräänlaiseksi koulutuksen insinööritaitoon rinnastuvaksi omaksi 
alueekseen ja siten myös kontrolloimansa asiantuntemuksen sisällöksi. Yhteiskuntateo-
reettisesti kasvatustieteen ja sen professionalismi-implikaatiot voidaan ymmärtää va-
listuksen projektin ylläpitämän pedagogiikan ja modernin koulutuksen edellyttämän 
sosiaalisen insinööritaidon jännitteessä, joka edellyttää refl eksiivistä tarkastelutapaa. 
Pedagogisten prosessien ja koulutuksen järjestelykäytäntöjen jatkuvuuden teoreetti-
sen refl eksion käsitteiden ja kasvatustieteen käsitteenmuodostuksen suhde on pelkkää 
sovellusta monitasoisemman refl eksiivisen problematiikan määrittämä.  Niinpä esim.  
Huotarin (1997, 65–69 ja 71)  ”kasvatustiede soveltavana perustutkimuksena” -posi-
tiosta on vaikea päästä tiukemmin kiinni refl eksiivisyyden pulmiin. 
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saatioiden koulutustilastoissa.95 Mikäli haluamme ymmärtää koulutuksen histori-
allista organisoitumista meidän on kyettävä kontrolloimaan tuo sosiaalisissa käy-
tännöissä ja niiden etenemisen perspektiivissä tuotettu systeemisyyden arkinen 
sosiaalinen luokitus ”koulutusjärjestelmä”, joka pääsääntöisesti ymmärretään ns. 
makrotasoiseksi. 

Käsitteen historiallisena juurena voidaan pitää edellä mainittua skhole -käsit-
teen metamorfoosia, jossa käsite siirtyi latinalaisessa käytössä viittaamaan pedago-
gisen praksiksen tiettyyn koulutilaan schola. Tällaisessa aika–tilassa eteneviä käy-
täntöjä koskevat yleisemmät järjestelyt avaavat myös sellaisen organisoitumisen 
tason, joka mahdollistaa vaikkapa Ruotsin valtakunnan (so. vuosina 1571, 1611, 
1649, 1693, ja 1724) sekä autonomisen Suomen ensimmäisten (so. vuosien 1843 
ja 1856) koulujärjestysten ilmaantumisen. Näillä tavoiteltiin tiettyjen, varsinaista 
kansakoulua edeltäneiden oppilaitostyyppien, yleisempää toiminnanohjasta. Täs-
sä mielessä oppilaitosten kokonaisuudella on ollut ainakin 1600-luvulta lähtien 
myös hierarkkinen rakenne. Toisin sanoen, jo vanhemmat oppilaitostyypit (peda-
gogiot, triviaalikoulut/katedraalikoulut/lukiot, akademi/universitas) hahmotettiin 
oppineiston parissa eli akateemisella kentällä, vertikaalisesti toisiinsa kytkeytyvik-
si. Vähitellen tästä hahmottuu toimijuuden eri tasoille asteittain jäsentynyt kol-
mikerroksinen kokonaisuuden ajatus. Vertikaaliset rajapinnat eivät olleet aluksi 
aina kovin selvästi määriteltyjä. Horisontaalin suunnan rinnakkaisia tai rajapin-
nalle tulleita järjestelyjä ei myöskään kovin tarkasti ja keskitetysti seurattu, mutta 
kentän oppilaitoksiin tulokkaiden (koti)opetushistoria ei ollut vailla merkitystä. 
Kentän refl eksiivinen rajankäynti oli olemassa ja se ilmeni koulujen hallinnointina 
ja näiden käytäntöjen kirkollisina ja taloudelliskäytännöllisinä kamppailuina (ks. 
Somerkivi 1979, 13–14 ja Kivinen 1988a). 

Valtakunnan yliopistot sijoittuivat tämän kokonaisuuden osaksi. Niiden kor-
poraatioprivilegioiden vähittäinen luovutus ilmenee osittain tässä koululaitok-
sen vertikaalisen järjestyksen rajankäynnissä – ensin suhteessa katedraalikouluun 
ja sittemmin lukioihin. Perinteisen oppisäädyn aseman heiketessä kasvaa myös

95 Raivola (1985) kiinnittää huomiota supra nationaalien organisaatioiden muodosta-
mien standardiluokitusten merkityksellisissä instansseissa ”vertailtavuuden” käsitteen 
toivossa toteutuvaan informaation katoamiseen. Refl eksiivisen kehän osalta huomiota 
voidaan jatkaa kiinnittämällä huomiota tuotettujen tilastokatsausten palauttamiseen 
informaation lähteenä olleiden käytäntöjen kontekstiin. Tällöin niille usein annetaan 
tämän ongelman sivuuttava ja praktisessa perspektiivissä suunnattu vertaileva luen-
ta, joka puolestaan usein liukkaasti artikuloituu toimintaa orientoivaan diskurssiin ja 
näin vakiinnuttaa sitä ”järjestelmää”, jonka luokitusten arvoja määritettiin. Tämä efekti 
on myös empiristiselle koulutussosiologille tuttu, kun hän kommunikoi koulutusby-
rokratian kanssa, jonka demokratiadiskurssin puitteissa helposti oletamme tuottavan 
seurantainformaatiota yleisesti kiinnostavista instansseista ja vieläpä luotettavasti eli 
teknisesti moitteettomalla tavalla. Tosiasiallisesti juuri tämä informaation tuottaminen 
menneisyyden rajoitteineen, nykyisyyden preferensseineen ja tulevaisuuden ennakoita-
vuuden pyrkimyksessään on modernin koulutuksen organisoitumisen eräs keskeinen 
kamppailun alue, jonka merkitykseen vasta institutionaalisen refl eksiivisyyden lisään-
tyminen vähitellen on suunnannut huomiota.
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horisontaalin suunnan rajankäynnin merkitys tällaisen kentän kamppailuissa. 
Ranskalaisesta valistuksesta informoituneesti ns. vanhassa Suomessa yliopistolai-
toksen koulukytkentä tuotettiin aivan eksplisiittisesti jo Aleksanteri I:n toimeen-
paneman yliopistoreformin puitteissa, kun vuodesta 1804 alkaen alueen kouluhal-
linto tapahtui Tarton yliopiston alaisuudessa (ks. Somerkivi 1979, 14–15 ja Flynn 
1988).96 Meidän ei tule kuitenkaan ajatella, että pedagogisten käytäntöjen histori-
alliset toimijat (so. erilaiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat) olisivat välttämättä 
ajatelleet tai ajattelisivat nykyisyydessäkään tällaista järjestystä jatkuvasti analyyt-
tisen tasoerityisesti. Koulutuksen järjestelykäytäntöjen -toimijat hallinnon, seuran-
nan, suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen instansseissa ovat kuitenkin näistä 
tasoista toimijuutensa määreiden vuoksi välttämättä tietoisempia.97 Pedagogisten 
käytäntöjen toimijuudessa tarkkailu ja pohdinta kohdentuu tällaisiin vertikaali-
siin ja horisontaalisiin kynnyksiin erityisesti silloin, kun niiden merkitys näissä 
käytännöissä kasvaa. Tässä mielessä koulutuksen organisoittumisen institutionaa-
linen refl eksiivisyys lisääntyy autonomisessa Suomessa 1800-luvun jälkimmäiseltä 
puoliskolta lähtien (ks. Vuorela 1980, 247, Kivinen 1988a ja Hovi, Kivinen ja Rinne 
1989 ja Konttinen 1991).

96 Alue liitettiin Suomeen vuonna 1812. Tässä mainittu kouluhallinnon järjestelykoke-
mus ei ollut vailla merkitystä myöhemmälle autonomian ajan koulutuksen organisoi-
tumiselle, kuten jo tässä siteerattu Somerkivi (1979, 15) antaa ymmärtää. Yliopiston ja 
koululaitoksen suhde organisoituikin monessa mielessä tiiviiksi 1800-luvun loppuun 
mennessä. Keskeistä tässä oli tutkintojen merkityksen hallinnollinen vakiintuminen.
97 Erottelu on tarpeen, sillä Bourdieun varhaisemman koulutussosiologian (so.Bour-
dieun ja Passeronin (1977, 6) ”pedagogisen toiminnan” (pedagogic action) käsite ei ole 
koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueelle riittävän tarkka. Se voidaan ymmär-
tää osin samalla yleisyystasolla ”kasvatuksen” käsitteen ja osin ”koulutuksen” kanssa, 
sillä pedagogista toimintaa ilmenee koulutuksen alueen ohella mm. perheessä. Tällöin 
kotikasvatus on se kulttuurisesti sattumanvarainen muoto, jossa merkityksiä paine-
taan ihmisen mieleen. Lisäksi pedagogiseen toimintaan voidaan sisällyttää pedago-
ginen työ, mutta myös itseopiskelun mahdollisuus. Pedagoginen toiminta kuitenkin 
edellyttää pedagogista auktoriteettia ja sitä toimeenpanevien suhteellista autonomiaa 
(ibid. 11–12). Tässä kiinnostukseni kohdentuu oikeastaan pedagogisen toiminnan 
erilaisten historiallisten muotojen organisoitumiseen. Tällöin on kyse myös pelkkää 
pedagogista toimintaa laajemmista ja yleisemmistä organisatorisista järjestelyistä (ks. 
Archer, 1989, 249). Bourdieun kentän käsitteen soveltaminen auttaa tässä. Varhainen 
Bourdieu operoi ”kasvatuksellisen instituution” ja ”koulujärjestelmän” käsitteillä, sillä 
hän ei varsinaisesti tehnyt tutkimusteemaa koulutuksen pitkäkestoisesta historiallisesta 
organisoitumisesta. Puhun siis eriytyneesti koulutuksen järjestelykäytännöistä, jotka 
eivät ole välittömästi tekemisissä pedagogisten vuorovaikutusprosessien kanssa. Kyse 
on yleisemmästä organisatoris-hallinnollisesta toimeliaisuudesta. Koulutuksen refl ek-
siivisyyden problematiikan tulee kyetä erittelemään myös tämän kytkentöjä pedagogi-
siin käytäntöihin. Bourdieun sosiologiassa operoi myös Durkheim-vaikutteinen ”sosi-
alisaatio”. Käsite operoi myös symbolisen järjestyksen problematiikan taustalla, sillä se 
edellytetään Bourdieun ”habituksen” käsitteessä, jota tuonnempana tarkastelen.
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Poikkitieteellinen kytkentä sosiologisesti painottuneeseen tutkimuskeskuste-
luun edellyttää myös kasvatustieteellisen tutkimuksen ja koulutussuunnittelun 
teknisessä käytössä olleen koulutusjärjestelmän käsitteen sosiaaliteoreettista prob-
lematisointia. Näin haen refl eksiivistä etäisyyttä tähän viimeistään 1960-luvulla 
yleistyneeseen ja myös avoimen yliopiston organisaatioinnovaatiota kehystänee-
seen käsitteeseen. Pohdintaa refl eksiivisen koulutuksen sosiologia mahdollisuuk-
sista on virittänyt Luhmannin ja Schorrin (1988a) käsitys kasvatustieteen kyvyttö-
myydestä toisen asteen refl eksioon (so. refl eksion refl eksio).

Koulutusjärjestelmän käsitteen tutkimuskäytön pulmia

Otan havainnollistavaksi lähtökohdaksi kaksi kiinnostavaa suomalaista väitöskir-
jaa, jotka kuljettavat systeemin käsitteen sitomaa problematiikka ongelma-alueel-
lani. Kivisen (1988) sosiologis-historiallinen ”koulutuksen järjestelmällistymisen” 
analyysi ja Huotarin (1997) sosiaaliteoreettinen ”koulutuksen järjestelmäraken-
teen” analyysi hakivat myös ratkaisusuuntaa kiinnostavasti eri tavoin, mutta toisin 
kuin tässä teen. Kivinen (1988a, 9) halusi historiaan suuntautuen edistää ”nykyään 
olemassa olevan koulutusjärjestelmän ymmärtämistä”. Tähän tarkoitukseen hän 
(ibid. 62–79) kehitteli myös Bourdieun tuella sisällökästä prosessitulkintaa.98 

Kivisen (1988, 9 ja 65) käsitteenmuodostus hahmottaa ”koulutusjärjestelmän” 
”koulujärjestelmän” laajentuneeksi ja ”yhteiskunnan” käsitettä edellyttäväksi to-
taliteetiksi. Empiirishistoriallisesti ajatus koulutusjärjestelmästä ”laajennettuna 
kouluna” näyttäisi kuitenkin tulevan argumentoiduksi yleistyneenä koulunkäyn-
tinä. Kivisen (1988) keskeinen prosessikäsite oli ”koulutuksen järjestelmällistymi-
nen”. Se tarkoitti ”modernin koulun kulttuurisen mallin institutionalisoitumista”. 
Geneettisessä katsannossa tähän ”järjestelmällistymisen” ajatukseen liittyy ana-
kronismin ja ylihistoriallisuuden riski (ks. ibid. 281). Järjestelmällistymisen kä-
sittämisen operationaalisena ratkaisuna oli konstruoida komitealaitoksen ja ope-
tushallinnon muun normatiivisen säätelyn dokumenteista tutkimusluokituksia, 
joita kutsuttiin ”valtiollisiksi kouludoktriineiksi”. Ne ymmärrettiin yksilöllisen 
ja valtiollisen eli koulutuksen kysynnän ja tarjonnan ”intressien” kokoavina leik-
kauspisteinä tai instansseina, mutta ”järjestelmällistymisen” prosessitulkinnassa 
niille lahjoitettiin myös kausaalista voimaa. Tietynlaiseen modernin vaihdannan 
logiikkaan vedoten Kivinen (1988a) kytki opettajan, koulun ja yhteiskunnalliseen 
totaliteettiin laajennetun koulun (so. koulutusjärjestelmän) oppilaan ja perhekoh-
taisten uusintamistrategioiden tasoilla. Tällöin kyse on symbolisen vallan käytös-
tä, missä kulttuuripääoman hankinta ja kasaaminen yksilöiden ja perheiden tai 
sosiaaliryhmien valtaresurssina on luokkasuhteiden uusintamisen tai stratifi kaa-
tiokamppailun keskeinen koulutusjärjestelmäerityinen piirre (ibid. 68–74). Tässä

98 Pragmatistisesta dispositiosta käsin Kivinen (2006, 227–65) on sittemmin kommen-
toinut Bourdieun tuotantoa kattavamminkin. Näistä hahmottuu kaksi erilaista luentaa 
Bourdieun sosiologiaan. Uudempi luenta tapahtuu sosiologisen metadebatin tasolla, 
kun varhaisempi tapahtui tulkintateorian tasolla vailla eksplisiittisesti esitettyä suhdet-
ta yhteiskunta- ja sosiaaliteoriaan. 
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on riski, joka aktualisoituessaan tarkoittaa, että nykyisyydestä käsin tullaan asetta-
neeksi tällainen systeemisyyden tulkinta historiallisen prosessin päälle.

Pitkien organisoitumisprosessien täsmennys ei voi ainakaan tyhjentävässä 
mielessä tarkoittaa vain jonkin modernin tietyn institutionaalisen ulottuvuuden 
painottamista. Kiviselläkin (1988a) esiintyi oikeastaan kaksi mahdollista tulkin-
talinjaa – kansallisvaltion edellyttämän kansalaisuuden (ks. Boli et al. 1986 ja Boli 
1989) ja luokkasuhteiden reproduktion sekä koulun tuottamien hierarkioiden ja 
työelämän positioiden hierarkioiden edellyttämän rakennehomologian näkökul-
ma (Bourdieu ja Passeron 1977). Koulutuksen organisoitumisen institutionaali-
sina tulkintaulottuvuuksina ne kannattaisi selvemmin kytkeä prosessin puitesi-
donnaisen toimijuuden strategisen suuntautumisen tarkasteluun. Toisin sanoen, 
”koulutusjärjestelmän” käsitteeseen ladattuja sosiologian yleisen teorian institu-
tionaalisia painotuksia ei tulisi deduktiivisessa mielessä (sala)kuljettaa koulutuk-
sen organisoitumisprosessin tulkintakäsitteistön kulmakiviksi. Kivisen prosessi-
tarkastelun Suomessa 1800- ja 1900-lukujen kaksisataavuotisen periodin sisällä 
niihin tulisi suhtautua siis ainoastaan tulkintahypoteeseina, kuten luvussa (2.2) 
koetin havainnollistaa.

Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa siirtymä ”koulujärjestelmän” 
käsitteestä ”koulutusjärjestelmän” käsitteeseen on siis syytä tuottaa harkitusti, jos 
aikoo analyyttisesti operoida jonkinlaista ”yhteiskunnan” käsitteellä ilmaistavaa 
totaliteettia edellyttävän ”koulutusjärjestelmän” käsitteen kanssa. Mikäli kyse on 
vain koululaitoksen prosessin hallintorationaalisesta makrotasoisesta hahmotus-
tarpeesta, niin ehdotan harkittavaksi organisaatiokompleksin käsitettä, jotta ref-
leksiivinen etäisyys byrokratian banaaliin koulutusjärjestelmä -käsitteeseen säi-
lyisi. Olen käyttänyt käsitettä myös voidakseni keskustella analyyttisesti Archerin 
(1979 ja 1989) makrotason konnotaatioita kantavan ”state educational system” 
-käsitteen kanssa. Systeemin käsitettä yksinomaan makrotasoon kiinnittäviä miel-
leyhtymiä kannattaa välttää, mikäli halutaan selventää koulutuksen organisoi-
tumista ja silti edelleen varata mahdollisuus eritellä käytäntöjen systeemisyyden 
muutosta osana prosessianalyysia. Näin vapaudutaan ainakin osittain myös siitä, 
että koulutusjärjestelmän käsite tulisi ongelma-alueen analyysiin systeemiteoreet-
tisena totaliteettina. Kivinen (1988a) ei varmaankaan tarkoittanut ”järjestelmällis-
tymistä” jyrkästi analyysitasoerityisessä mielessä käytettäväksi, sillä puhuihan hän 
”koulutusjärjestelmän” systeemisyydestä Bourdieun tavoin. Archer (1989, 244) nä-
kikin Bourdieun koulutussosiologisten analyysien etenevän oikeastaan ilman, että 
koulutusjärjestelmä varsinaisesti saa niissä sijaa. 

Kivisen (1988a) ”koulutuksen järjestelmällistyminen” kuitenkin tarkoitti ”mo-
dernin koulun kulttuurisen mallin institutionalisoitumista”. Tällainen muotoilu 
saattaa myös rohkaista ajattelemaan koululaitosta (so. organisaationa ja/tai insti-
tuutiona) ja koulutuksen käytäntöjen systeemisyyttä tarpeettoman tiivisti päällek-
käisenä. Tällaisen metodologisen häiriön välttämiseksi, systeemin käsitettä käytet-
täessä, olisikin osoitettava, kuinka se toimii tutkimuksen ajatuskategoriana ja mikä 
on sen operatiivinen merkitys koulun pedagogisten käytäntöjen ja koulutuksen 
järjestelykäytäntöjen välisen suhteen hahmotuksessa koulutuksen organisoitumi-
sen konkreettisessa tarkastelussa. Kivisen (1988a, 9) kokoava käsite ”koulutuksen 
järjestelmällistyminen” on tässä suhteessa pulmallinen, sillä prosessikäsitteenä se 
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edellyttää ”institutionalisoitumisen” käsitteen, joka jäi häneltä tuolloin syventä-
mättä samoin kuin ”doktriinien” ja ”toimijuuden” suhde. Tähän on kiinnitettävä 
huomiota, kun Kivisellä (1988a) ei ollut lainkaan organisaation käsitettä. Niinpä 
on kysyttävä mitä tarkoittaa modernin koulun kulttuurinen malli ja sen institu-
tionalisoituminen?  Mikäli ”modernin koulun kulttuurinen malli” ajatellaan so-
siaalisen elämän hyvin erilaisissa merkityksellisissä kokonaisuuksissa sosiaalisia 
käytäntöjä sitovana tai niiden muutosta edesauttavana instituutiona niin tätä me-
kanismia on syytä täsmentää. Se liittyy prosessidynamiikan ajallisuuden ja toimi-
juuden kausaaliefektien käsitteellistämisen edellytyksiin.

Makrososiologisessa suunnassa rakenteen ja toimijuuden loogista erottelua eli 
tässä mielessä analyyttista dualismia, kannattava Archer (1989, 244) puhui raken-
teellisen läpäisyn virheestä ”fallacy of structural permeation”, kun laiminlyödään 
koulutusjärjestelmän rakenteen merkitys kasvatuksen ja koulutuksen systeemisen 
organisoitumisen systemic organization tarkasteluissa (ibid. 250). Archer (1989, 
243) näkee virheen juontuvan juuri massakoulutuksen kvantitatiivisen puolen 
liioitteluun ja laadullisten rakenne-elaboraatioiden unohtamiseen. Virhe voidaan 
hänen mukaansa tehdä kolmenlaisten oletusten turvin, jotka tukevat toisiaan ja 
yhdessä pyrkivät siirtämään koulutuksen systeemiset (systemic) tarkastelut irti 
sosiologian agendasta: 1) oletus koulutuksen organisoitumisen ikuisesta avoi-
muudesta sen ulkopuolisille sosiaalisille suhteille, so. assumption of penetrability, 
2) oletus, jonka mukaan koulutustoiminta aina täydentää dominoivan sosiaalisen 
ryhmän tai luokan intressejä, so. assumption of complementarity ja 3) oletus, jon-
ka mukaan koulutuksen systeemisyys käsitetään ylihistoriallisesti homogeeniseksi, 
so. assumption of homogeneity. 

Kivisen (1988a) tarkoittaman ”modernin koulun kulttuurinen malli ja sen in-
stitutionalisoituminen” näyttäisi nojaavan suuntaukseen, jota Boli et. al.(1986) 
sekä Boli (1989) toivat esille. Archerille (1989, 249) tämä on ilmaus vähintäänkin 
lievästä homogenisaatio-oletuksesta, mutta lisäksi Kivisen (1988a) Bourdieu -vai-
kutteisissa sosiologisissa jaksoissa orasti myös suoran penetraation oletus ja domi-
naation täydentävyyden oletus. Huotarin (1997) eriytetty tarkastelu ”sosiaalisen 
rakenteen” ja ”koulutuksen järjestelmärakenteen” välillä puolestaan näyttäisi sisäl-
tävän radikaalin homogenisaatio-oletuksen. Huotari (1997) korostikin teoretisoi-
vien tarkoitustensa kasvatustieteellistä erityisyyttä ja etäisyydenottoa sosiologias-
ta ja yleisemmistä organisaatioteorioista jäsentyneeseen tutkimukseen. Hän näki 
ongelmana sen, että analyysi on yleensä kohdistunut ”koulutuksen järjestelmän 
ja joidenkin muiden järjestelmien keskinäissuhteiden järjestymiseen, mutta ei 
koulutuksen järjestelmään sinällään”, jolloin ”koulun organisatorinen erityislaatu” 
koulun sisäisinä suhteina kuvattuna, ei ole tullut sosiologisten kysymyksenaset-
telujen ja yleisempien organisaatioteorioiden suunnasta riittävästi huomioiduksi 
(ibid. 11–12; 65–69, 72, 70–98). Niinpä hän kallistui yleiseen sosiaaliteoreettiseen 
ja organisaatioteoreettisen tarkasteluun.

Huotarin (1997) koulutuserityisen ”järjestelmärakenteen” teorian status on 
epäselvä, sillä yhtäällä hän katsoo, ettei ”systeemiteoriasta ole apua”, mikäli ”koulu-
tusta järjestelmänä luonnehtii oma logiikkansa ja dynamiikkansa” (ibid. 104). Hän 
ei kuitenkaan eksplikoi omaa järjestelmän käsitettään, mutta hänen puheensa ”jär-
jestelmätasosta” viittaa makrotasoon (ks.Huotari 1997, 96). Hän (ibid. 118) viittaa 
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hyväksyvästi myös Archerin (1979; 1982b ja 1986b) lähtökohtiin, joissa kuitenkin 
hyödynnettiin systeemiteoreettisia kehittelyjä koulutuksen makrotasoisen organi-
saation historiallisen muutoksen tarkasteluun. Metasosiologisen Archerin (1982a, 
1988, 1995 ja 1996b) systeemin käsitteessä kyse on analyyttisen dualismin mukai-
sesti toimijuuden ja systeemin tasojen (different emergent strata) analyyttisestä 
erottelusta. Archerin (1995, 274 ja 325) ongelmana säilyy se, kuinka koulutuksen 
organisoitumisessa nämä tasojen siirtymät hahmotetaan suhteessa makro–mikro-
dimensiolla kiteytyviin ongelmiin, mutta ”järjestelmätaso” ilmauksella ei siis voi 
olettaa yksiselitteisesti viitattavan makroskooppiseen analyysin tai kuvauksen ta-
soon. Archerin (1979) sisällökkään tutkimuksen kohde täsmennettiin makrotasol-
la ja sen vuoksi myös systeemiteorian vaikutteiden rakentaminen koulutuksen or-
ganisoitumisen analyyttiseen lähestymistapaan tapahtui tällä tasolla (vrt. Huotari 
1997, 119–126). Tässä kannattaisi myös huomioida se lähestymistavan kehittely-
kynnys, jota Archerin (1979) tutkimus ilmentää suhteessa Vaughanin ja Archerin 
(1971) koulutuksen organisoitumisen vertailevaan historialliseen sosiologiaan.

Esitettyään kriittisen huomion, jonka mukaan ”koulutusjärjestelmä ja koulu 
sen konstitutiivisena perusyksikkönä otetaan yleensä rajoiltaan terävänä ja raken-
teeltaan tunnettuna itsestäänselvyytenä” Huotari (1997, 136) ei kuitenkaan eden-
nyt sosiologisen ”koulutusjärjestelmän” käsitteen metatason oletusten kriittiseen 
puntarointiin. Tämä on valitettavaa, sillä Archerin (1989) painottama systeemi-
rajojen hahmottamisen todellinen yhteiskuntateoreettinen ongelma (boundary 
problem) koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueelle tuotuna näyttäisi vain 
vaikeutuvan suunnassa, jota Huotarin (1997) teoria koulutuksen järjestelmä-
rakenteen autonomiasta kehittää. Huotari (1997) ei myöskään sano selvästi tar-
vitseeko koulutuksen organisoitumisen tutkimus systeemin käsitteen ja ennen 
kaikkea jos tarvitsee, niin minkälaisen ja mihin analyyttiseen käyttöön? Kivinen ja 
Rinne (1998) kuitenkin luopuivat koulutusjärjestelmän käsitteestä, mutta heidän 
käännöksensä kentän käsitteen suuntaan oli niin nopea, että en ehtinyt nähdä sen 
vakavampaa perustelua. Tässä yritän edetä tarvittavaan suuntaan, mutta koulu-
tuksen refl eksiivisyyden teeman sitomana. Huotari (1997, 148) sen sijaan sanoo, 
että ”koulutus totaliteettina on abstrakti järjestelmä”, joka ymmärretään ”sosiaa-
lisiksi rakenteiksi” ja ”kompleksisiksi järjestelmiksi” ja ”kompleksisina entiteettei-
nä”. Näyttäisi siis siltä, että ”järjestelmän” ja ”rakenteen” käsitteet pyrkivät tässä 
samaistumaan. Koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen tarpeita ajatellen oli-
si myös täsmennettävä, miksi ”koulutus totaliteettina” on Huotarille (1997, 148) 
”abstrakti järjestelmä”. 

Edellä luvussa (2.2) keskustelin koulutuksen käsitteestä Giddensin (1990) avul-
la. Kiinnitin käsitteen käytäntöihin, joiden tuottamat diplomit ja muut sertifi kaa-
tit, eräänlaisina symbolisina muotoina toimivat abstrakteina systeemeinä siinä 
merkityksessä, että niiden avulla voidaan tuottaa laajennuksia toimijoiden kans-
sakäymisen aika–tilaan. Ne kuitenkin saavat pätevyytensä kamppailussa eli tulevat 
legitimoiduiksi jos tulevat, aina tietyissä merkityksellisissä kokonaisuuksissa, jotka 
myös pitävät nämä abstrakit systeemit muutoksessa mukana. Symbolisina muo-
toina sertifi kaatit voivat toki myös ilmentää käytäntöjen systeemisyyttä vaikkapa 
siinä vertikaalisen dominaation mielessä, jota Kivinen (1988a) ajoi takaa Bourdi-
eun luennassaan, mutta ne voivat toimia myös muutoin. 
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Kivinen (1988a) kehitti otetta pitkäkestoiseen sosiologiseen koulutuksen järjes-
telmällistymisen tarkasteluun. Huotari (1997,185) puolestaan kehitteli abstraktia 
”teoriaa koulutuksen järjestelmärakenteesta”. Molemmat kuitenkin työstivät kes-
keisiä ongelmia. Huotari (1997, 148) kuitenkin ajatteli, että empiirishistoriallisen 
prosessin analyysi ja kuvaaminen sen suhteen ”miten organisoitu koulutus vaikut-
taa koulutuksen organisoitumiseen” edellyttäisi historiatonta teoriaa ”koulutuksen 
järjestelmärakenteesta”. 99Huotarin (1997, 143–184) abstraktia nelikenttää voisi siis 
pitää koulutuksen organisaatiokompleksin sisäisen systematiikan heuristisena ke-
hitelmänä. Koulutuksen teorian (theory of schooling) kannalta hedelmällisempä-
nä pidän kuitenkin koulutuksen historiallisen organisoitumisen sosiologista teo-
retisointia, jonka edellytyksiä jo Archer (1979) omassa lähestymistavassaan haki. 
Huotarin (1997) ajattoman systeemirakenteen näkökulma saattaa myös tarpeet-
tomasti rohkaista koulutuksen prosessien teknisen hallinnan illuusiota. Tarvitaan 
koulutuksen sosiologista refl eksiota ja konkreettisia kysymyksenasetteluja, jotka 
ottavat kriittistä etäisyyttä tuollaiseen ajattelutapaan (vrt. ibid. 147 ja ks. Archer 
1979, 144). 

Näen luvussa (2.3) esittämäni mallin empiirishistoriallisen tutkimuskäytön 
toisin kuin Huotari (1997, 155) nelikenttänsä koettelun. Kuvioiden (2) ja (3) yh-
teydessä esitetty mallinnus on historiallisen tutkimuskohteen käsitteellistämiseksi 
tarpeellinen tutkimusvaihe. Bourdieun (1985, 200) kaksoisstrukturaation (double 
structuration) ajatusta tavoitellen, mallinnuksen avulla halutaan kontrolloida tut-
kittavaan prosessiin sisältyneen refl eksiivisyyden objektivoinnin kannalta hanka-
laksi osoittautuneita merkitysulottuvuuksia. Tässä tutkimuksessa huomioni koh-
dentuu ennen muuta aikuiskoulutuksen refl eksiokäsitteeseen ja sen historiallisiin 
edeltäjiin, jotta ne voitaisiin hallitummin ymmärtää osana yliopistokoulutuksen 
avoimuuden historiallisesti puitesidonnaista käsitteistämistä. Aikalaistoimijoiden 
tuottamia luokituksia on lähestytty ideaalityyppisten kontrastointien kautta ja 
funktionaalisen ekvivalenssin mahdollisuus huomioiden. On koeteltu, olisiko uni-
versaalin koulutuksen ajatukseen liitetyn ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulu-
tus-käsitteen tarkoittama rajapinta mahdollista jollain tarkastelutasolla konstruoi-
da omaksi kentäkseen, mikä tarkoittaisi sille erityisten toimijoiden ja kollektiivien 
välisten käytännöllisten suhteiden systeemisyyden (systemness) piirteiden identi-
fi oimista. Kyse on ollut kentän rajausyrityksestä, missä korostuu sekä sosiaalisten 
käytäntöjen metodologinen ensisijaisuus että käytäntöjen refl eksiivisyyden histo-
risiteetin huomioimisen metodinen merkitys (ks. Kantasalmi 1995a, Kantasalmi & 
Hake 1997, Kantasalmi 2001 a ja 2001b). Selvennän mallinnuksen metodologista 
perustaa vielä luvussa (3.3). Nyt etenen argumentoiden kentän kategorian raken-
teistumisteoreettisen sovelluksen puolesta. 

99 Huotari (1997, 155) sanoo, että ”On ilmeistä, että teoriassani koulutuksen järjestel-
märakenteesta historiallisuus liittyy ennen muuta juuri arvaukseeni järjestelmälogii-
kan luonteesta ja sisällöstä. Ajattomuus kytkeytyy ideaan sosiaalisista rakenteista kult-
tuuristen käsitysten ja sosiaalisten suhteiden tuloksena”.
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Systeemitasojen ja -rajojen pulmat Archerin kehittelyjen valossa  

Archerin (1979) koulutuksen organisoitumisen mallintamisen yhteydessä tekemä 
empiirishistoriallisten prosessien vertaileva tarkastelu (vaikkakin karkea sellainen) 
on sinänsä järkevää ja tarpeellista tutkimustoimintaa. Archerin (1979, 54 ja 1986a, 
3) makrotason keskeinen  käsite, jonka määritelmä esitettiin edellä luvussa (2.2), 
ei viittaa mihin tahansa kasvatus- ja koulu tuskäytäntö jen systee miseen (systemic) 
muotoon. Niinpä ”state educational system”   on koulu tuksen käytäntöalu een sosi-
aalisen organisoi tumisen tietty histo riallisesti erityinen muoto. Tämä vuoksi hän 
myös jakoi esityksensä kahteen osaan eli valtiollisten koulutusjärjestelmien muo-
dostumiseen (social origins of systems) ja niiden sen jälkeiseen muotoutumiseen 
(systems in operation), missä systeemien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat 
niiden sisäiseen vuorovaikutukseen ja sitä seuraavaan muutokseen (Archer 1979 
ja 1989, 242). Molempia vaiheita luonnehtii yleisemmästä systeemiteoriasta käsin 
metodologisessa mielessä homologiseksi ajateltu morfogeneettinen sykli (so. ra-
kenteellinen lähtökohta, sitä seuraava interaktiivinen keskivaihe ja sitä seuraava 
rakenteen elaboraatio), jolloin aika käsitetään syklin teoreettiseksi muuttujaksi 
(ks. Archer 1979 ja 1984). Sen sijaan tutkimusteorian ”koulutusjärjestelmiä” ei 
tule ajatella homogeeniseksi, mikä tekisikin vertailun erilaisten koulutuksen kan-
nalta merkityksellisten kokonaisuuksien välillä tarpeettomaksi (ks. Archer 1989). 

Sisällöllisesti eli tutkimusteorian tasolla Archer (1979) on makrososiologinen, 
kansallisten ja valtiollisten merkityksellisten kokonaisuuksien välisten prosessiver-
tailujen avulla koulutuksen muutosta typologisoiva teoria. Archerin (1986a, 3 ja 
1989, 242) argumentin ydin väit tää, että tiettyjen poliit tisten (nationwide overall 
control and supervision at least partly governmental) ja systeemisten (systemic) 
teki jöiden täytyy esiintyä yhdessä ennen kuin koulutuksen voi kat soa konstitu oi-
van koulutusjärjestelmän. Huotarin (1997) teoriassa koulutuksen autonomista 
järjestelmärakennetta luonnehtivat tendenssit oletetaan universaalisti päteviksi 
ja sovellettaviksi vaikkapa ”ammattikorkeakoulutuksen järjestymiseen Suomessa” 
(ibid. 156–169). Archerin (1986a, 17 ja 1979, 144) tutkimusteoriassa tuotettujen 
sisällökkäiden propositioiden pätevyysalue sen sijaan täsmennetään ”... for nations 
whose educational systems developed autonomously”.100 

Empiirisen tutkimuksen rajausehdotuksena Archerin (1979 ja 1986a) esittä-
mä koulutuksen autonomisen kehityksen täsmennys ei ole ongelmaton. Archerin 
(1979) vertailututkimuksessakin Englantia tarkasteltiin omana kansallisena mal-
lina, sillä jo rajan ylitys Skotlantiin, joka oli kohdeprosessin kanssa saman poliit-
tisen järjestyksen (polity) osa olisi ollut prosessin kannalta merkityksellistä (ks. 
Anderson 1986). Koulutushistoria tarjoaakin lukuisia esimerkkejä, jotka tekisivät 
Archerin (1979) teorian ehdottaman prosessimallin kansallisten variaatioiden tar-

100 Archer (1986a, 17) tarjoaa seuraavia universaaleja ehdotuksia: i) Competitive con-
fl ict transforms the structural relations between education and society by inducing the 
emergence of state educational systems which are integrated with a plurality of other 
social institutions, and ii) Simultaneously, this process of interaction introduces an in-
ternal restructuring of education itself through the development of four new emergent 
properties: unifi cation, systematization, differentiation and spesialization.
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kastelun ongelmalliseksi.101 Erilaisten merkityksellisten kokonaisuuksien välisten 
”cross-national” prosessien vaikutuksiin on koulutushistoriassa kiinnitetty pal-
jon huomiota, mutta myös erilaisten supranationaalien organisaatioiden vaiku-
tus on lähihistoriassa käynyt ilmeiseksi (ks. Kantasalmi 1995a). Archerin (1979; 
1986a ja 1989) ”valtiollisen koulutusjärjestelmän” käsitteen käytön spati aalinen 
ra jausehdotus onkin sitä pul mallisempi mitä pitemmässä aikaperspektii vissä sitä 
tarkastellaan. Mikäli nimittäin historiallistamme tuon makrososiologisen käsitteen 
tavoitteleman kompleksin suhteessa valtioon tai suhteessa kansallisuuteen niin 
huomaamme, että käsitteen analyyttinen käyttökelpoisuus alkaa kyseenalaistua. 
Archer (1979) ei siis ole aivan kirkas makrotason merkityksellisten kokonaisuuk-
sien rajaamisessaan, vaikka pyrkiikin eteenpäin koulutuksen ”järjestelmämuutok-
sen” tutkimuksessa yleisestä tavasta puhua epäproblemaattisesti valtioiden, mai-
den tai kansallisten järjestelmien rakenteesta.102

Koulutusjärjestelmien vertailevassa sosiologiassa yhteiskunnan käsitettä on 
usein käytetty vain ”nation” tai ”country” sanojen synonyymina, vaikka itse asiassa 
tarkoitetaan erityistä historiallista organisaatiota eli kansallisvaltiota ”nation-sta-
te”. Tästä epämääräisyydestä voi seurata sekaannusta silloin, kun kansallisvaltion 
territoriaaliset rajat liikkuvat tai sen sisäinen kulttuurinen ja poliittinen järjes-
tys muuttuu koulutuksen organisaation kannalta merkityksellisellä tavalla (ks. 
Kantasalmi 1995a). Mikäli taas koulutusjärjestelmä käsite viittaa tietyllä maan-
tieteellisellä alueella olevien oppilaitosten verkostoon, jota yhteen sitova keskus 
liitetään ”nation” käsitteellä kulttuuriseen järjestykseen ja toisaalla ”state” käsit-
teellä poliittiseen järjestykseen niin tällaisena se on helposti vain tietyn alueellisen 
ja poliittisen rajauksen puitteissa hallinnollisesti säädelty koulu(tus)käytäntöjen 
organisaatiokompleksi, jonka systeemiset piirteet olisi aina erikseen tutkimuksen 
näkökulmasta tuotettava.

101 Suomihan ei varauksetta täytä teorian pätevyysalueen autonomisen systeemikehi-
tyksen edellytyksiä, joten teorian koettelun ajatus omassa kansallisessa mallissamme 
tulisi ymmärtää lähinnä suuntaa-antavasti. Suomi nimisen kansallisen kokonaisuu-
den ”multiply integrated state educational system” alkuperäistä muodostumista pitäisi 
katsoa 2:den tai 3:en poliittisesti merkityksellisen kokonaisuuden (polity) puitteissa: 
Ruotsin valtakunta, Suomen autonomisen suuriruhtinaan maa ja ns. Vanhan Suomen 
(vuoteen 1812 asti) sekä Venäjän imperiumi. Archerin (1979, 205) kuvaus vuoden 
1881 jälkei sestä Venäjän koulutusjärjestelmän homo genisointi pyrkimyk sistä ”kansal-
lis ten vähemmistöjen” alu eella näyttää hänen ajattelevan, että ar menialai set, puola lai-
set, saksalaiset, suomalai set ja balttilaiset vähemmis töt joutuivat samanlais ten venä-
läistämistoimien kohteeksi ilman, että näiden poliittisten kontekstien erojen nähtiin 
olevan merkityksellisiä. Suomesta käsin kansallisesti katsoen koulutuksen organisoitu-
misen autonomisuus on käsitetty usein liian itsestään selvänä.
102 Tutkimusten intentio on kuitenkin useimmiten ollut suurin piirtein se, mikä Ar-
cherinkin (1979, 42): Its problem is to capture those factors which historically have 
moulded education in different countries, and to develop a set of propositions which 
explain these national patterns.
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Niinpä ”nation-state” olisi täsmällisempi käsite tähän Archerin (1979) makro-
sosiologiseksi määrittelemään kohtaan. Tällöin ”nation” viittaa kulttuuriseen jär-
jestykseen ja ”state” poliittiseen järjestykseen (ks. Giddens 1990a, 13).103 Kansallis-
valtiot liittyvät olennaisesti moderniin. Giddensin (1985, 120 ja 1990, 66) mukaan 
ne ovat modernin aikakauden huomattavimpia hallinnollisen vallan keskittymiä 
(a bordered power-container), jotka historiallisesti nähtynä ovat eurooppalais-
ta alkuperää. Tässä mielessä ne ovat modernissa eräs keskeinen organisatorinen 
kompleksi, jota koulutuksen organisoitumisen analyysin näkökulmasta voidaan 
käsitellä, kuten muitakin luvussa (2.2) mainittuja komplekseja eli prosessiin kie-
toutuneina institutionaalisina ulottuvuuksina (ks. Giddens 1985, 311 ja 1990, 
56–63). Varsinkin koulutuksen organisoitumisen refl eksiohistoriassa olisi kyettä-
vä sekä erilaisen kulttuuristen järjestysten että erilaisten poliittisten järjestysten 
(polity) merkityksen sensitiiviseen käsittämiseen, sillä kohteen kannalta relevantin 
sosiaalisen toimijuuden tuottamat rakenteistavat luokitukset voivat olla jo kielelli-
sesti vakavasti rajoittuneita.104

Niinpä Giddens (1986, 165) kiinnittääkin huomiota siihen, että rakenteistu-
misen teorian näkökulmasta yhteiskuntien levittäytymistä ja sulkeutumista ajassa 
ja tilassa pidetään perustaltaan ongelmallisena. Esimerkkinä mainittakoon vaikka 
kansallisvaltioita laajempien koulutuksen organisoitumisen kannalta merkityk-
sellisten kokonaisuuksien huomioimisen tarve (so. eurooppalainen yhteiskunta

103 Seuraan tässä pääasiassa Giddensin (1985, 116–121) tapaa määritellä ”nation-state”, 
”nation” ja ”nationalism” käsitteet. Nationalismi viittaa ihmisten ryhmittymiseen sel-
laisten symbolien ja uskomusten taakse, jotka korostavat yhteenkuuluvuutta poliittisen 
järjestyksen jäsenten kesken. Nation viittaa alueellisesti selkeästi rajatuissa puitteissa 
olemassa olevaan kollektiivisuuteen, jolla on yhtenäinen hallinto, jota refl eksiivisesti 
monitoroidaan.
104 Alapuro (1995, 394–395) kiinnittää huomiota siihen harvinaisen tiiviiseen kytken-
tään mikä, Suomessa on tehty ”kansallisuuden” ja ”kansalaisuuden” käsitteiden välil-
le. Ensin mainittu kuitenkin viittaa yhteiseksi ajateltuun ja koettuun suomalaisuuden 
kulttuuriin ja jälkimmäinen valtion jäsenyyden tuomiin poliittisiin oikeuksiin ja vel-
vollisuuksiin. Suomenkielessä molemmat viimeksi mainitut ovat muodostuneet ”kan-
sa” sanan johdannaisina, kun ne useimmissa eurooppalaisissa nykykielissä on johdettu 
yhtäällä syntymään viittavasta ”natio” sanasta ja toisaalla kaupunkiin viittavasta ”civi-
tas” sanasta. Stenius (2003) on käsitehistoriallisesti syventänyt suomalaisen poliittisen 
kulttuurin ”taustalle vetäytyvää kansalaista” ja Liikanen (2003) kansa käsitteen ja va-
paaehtoisen yhdistystoiminnan suhdetta. Kantasalmi ja Hake (1997) sekä Kantasalmi 
(2001a ja 2001b) analysoimaa kansansivistys diskurssia voisi refl eksiohistorian näkö-
kulmasta tässä suunnassa syventää.
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tai jokin muu vastaava).105 Vastaavasti ei ole lainkaan itsestään selvää kuinka kan-
sallinen ja valtiollinen järjestyvät koulutuksen kannalta merkityksellisellä tavalla 
yhdenkin kansallisvaltion erilaisissa poliittisissa konjunktuureissa, kuten voidaan 
huomata vaikkapa Espanjan sisällissodan jälkeisestä koulutuksen organisoitumi-
sesta (ks. Kantasalmi 1995a). 

Tässä ei ole tarpeen keskustella enempää Archerin (1979) substantiivisesta teo-
riasta, josta sen yleisyystason vuoksi löytyisi kyllä yksityiskohdittain huomautet-
tavaa. Archerin (1979) teorian ydinteesejä onkin arvosteltu sekä vertailevan että 
historiallisen koulutustutkimuksen suunnasta (ks. Anderson 1986). Historioitsija 
Anderson (1986, 155) katsoo, että Archerin (1979) typologisoiva malli on liian 
yleinen toimiakseen yksityiskohtien tasolla arvioiden vakuuttavana prosessien 
selityksenä.106 Koulutushistoriallisten erityisyyksien tarkentaminen on kuitenkin 
aina mahdollista. Kyse on enemmän siitä, mitä historiallisilta typologioilta ja mal-
leilta odotetaan, että niitä voidaan pitää koulutuksen organisoitumista koskevan 
ymmärryksen lisäämisessä pelkää kuvauksen heuristiikkaa hedelmällisempinä. 
Teoria koulutuksesta voi hyödyntää rohkeitakin yleistyksiä. Teorianmuodostus 
voi tarjoa tukeaan historiallisten erityisyyksien tarkentuvalle kuvaukselle ja uusille 
tulkinnoille. Archer (1979) tarjoaa lisäksi voimakkaan yrityksen ”theory of schoo-
ling” projektia tukevan sisällökkään tutkimuksen lähestymistavan metateoreetti-
selle kehittelylle.

105 Epookkikeskustelussa T herbor n (1995, 5–7) ajattelee, että on   myös miele kästä 
tarkas tella erilai sia reitte jä moder niin ja sen läpi Globaalissa kat sannossa Therborn 
(1995, 5–7) tunnis taa neljä modernia: 1) euroop pa lainen moder ni, 2) uuden maailman 
moderni, 3) siir tomaavyöhykkeen moder ni ja 4) ulkoisesti viritetty moderni. Geopo-
liittisena käsitteenä ”Euroop pa” on territo riaa listen viittaussuhteit tensa osalta vaatinut 
varsin pitkän ja moni vaiheisen jäsenty misen (ks. Mikkeli 1994). Giddensille moderni 
aikakausi on kaksivaiheinen. Tästä vaiheistuksesta hän on esittänyt erilaisia luonneh-
dintoja, mutta 1990-luvulla hän on käsitellyt kysymystä erityisesti ”tradition” teeman 
kautta (ks. Heiskala 1996 ja 1998, 117 ja 122).
106 Kiteytyneesti ilmaisten, Archer (1979, 616) näkee valtiollisten koulutusjärjestelmi-
en synnyn taustalla kahdenlaisia porvariston tai järjestyvän keskiluokan strategisen 
toiminnan perspektiivejä, joilla aiempi papiston dominoima koulutus kansallisissa 
konteksteissa saatettiin palvelemaan laajempia institutionaalisia yhteyksiä. Yhtäällä 
oli kirkkoon kytketyn koulutuksen rajoittamisen strategia (Ranskassa ja Venäjällä) ja 
toisaalla oli kirkolliselle kontrollille rinnakkaisten vaihtoehtojen kehittämisen strategia 
(Englannissa ja Tanskassa). Syntyneiden järjestelmätyyppien (keskitetyt ja hajautetut) 
rakennepiirteet johtavat niiden myöhemmän kehityksen (morfogeneettisenä syklinä 
hahmotettuna) erilaisiin makroskooppisen muutoksen malleihin siten, että hajaute-
tuissa systeemeissä muutos tapahtuu kolmen vuorovaikutustason (koulu-kunta-kan-
sakunta) tuottamien jatkuvien ratkaisujen toisiinsa kietoutuneisuuden määrittäminä 
lisäyksinä entiseen (incremental pattern). Keskitetyissä systeemeissä puolestaan on 
muutosvaatimuksia ensin kasattava ja artikuloitava keskitetysti, mikä johtaa yleistä-
vään ja ylhäältä alas suuntautuvaan muutosmalliin, joka tarkoittaa pitkiä suhteellisen 
stabiliteetin kausia rajumpien muutosinterventioiden välissä (Stop-Go pattern).
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Kohdennan vielä huomion Archerin (1979) makrososiologisen jäykkyyteen ja 
systeemiteoreettisiin vaikutteisiin, jotka kulkeutuvat myös hänen myöhempään 
metateoreettiseen kehittelyynsä. Tarkasteluni perustuu siihen tekstilähtöiseen ha-
vaintoon, että Archer (1979) jatkaa Vaughanin ja Archerin (1971) Englannin ja 
Ranskan valtiollisten koulutusjärjestelmien synnyn tarkastelusta tehtyjen analyy-
sien kehittelyä, mutta ongelmallisempaan suuntaan, kun hän siirtyy koulutusso-
siologian yleisen teorian ambitiotasolle. Tällöin Archer (1979) nimittäin korvasi 
aiemmat yritykset siirtää Max Weberin universaalihistoriaa osaksi koulutuksen 
vertailevaa historiallista sosiologiaa systeemien morfogenesiksen prosessidyna-
miikan näkökulmalla. Tästä siirtymästä kasvaa metasosiologisen kehittelyn Ar-
cher (1988; 1995 ja 2000). 

Systeemisyyden ajattelun ratkaisuperustan Archer (1979, 33 ja 144–45) haki 
Lockwoodin (1964, 244–57) alun perin analyyttiseksi tarkoittamasta yhteiskun-
nan mallintamisen aspektien erottelusta. Siinä ”sosiaalinen integraatio” kiinnittää 
huomion individualististen toimijoiden ”actors” välisiin järjestyneisiin tai kon-
fl iktiivisiin suhteisiin ja ”systeemi-integraatio” kiinnittää huomion sosiaalisen sys-
teemin funktionaalisesti autonomisten osien ”parts” järjestyneisiin tai konfl ik-
tiivisiin suhteisiin.107 Mouzelis (1974) näkee erottelun aikalaiskontekstin keskeisen 
jakolinjan juuri ”actors” käsitteen luennassa metodologisen individualismin vs. 
holismin jännitteessä, mutta tämä työntyy vähitellen taustalle. Kohdennus liikkui 
osien ja kokonaisuuden teoretisoinnin pulmaan yleisemmän ”agency” vs. ”struc-
ture” jännitteen puitteissa. Archer (1979) kuitenkin lukee erottelun ontologisek-
si ja tuo sen yhteyteen Blaun (1964) ”rakenne” käsitteen sekä Buckley´ltä (1967) 
omaksumansa systeemiteoreettisesti viritetyn makrososiologisen (morphogenic 
processes) ajattelumallin. Näistä lähtökohdista hän näyttäisi pitävän kiinni meta-
sosiologisessa ohjelmassaan (ks. Archer 1996b). 

Selvennän, että Blaun (1964, 24–25) käsitys mikro (yksilöiden väliset) ja mak-
ro (ryhmien väliset) rakenteiden muodostumisesta ja näiden välisistä eroista, on
Durkheim-vaikutteinen. Makrorakenteiden emergenttien ominaisuuksien osalta

107 Lockwood (1964) haki yhdistäviä tekijöitä kahden vastakkaisen ”yhteiskunnan” 
mallinmuodostamistavan välillä. Aikalaisdebatissa ns. konfl iktiteorioiden esittämän 
kritiikin pääkohteena oli normatiivinen funktionalismi ja sen Durkheim-Parsons kes-
kustelulinjan sosiaaliseen integraatioon liittyvä korostus sekä systeemien stabiilisuuteen 
liittyvä painotus. Näin suuntautunut kritiikki jätti hänen mukaansa huomiotta yleisen 
funktionalismin kiinnostuksen systeemi-integraatioon, joka ei sisällä systeemistabili-
teetin perustavuuden oletuksia ja sen, että konfl iktimallin protososiologiksi luettu Karl 
Marx oli jo tehnyt eron näiden integraation aspektien välille. Aikalaiskontekstinsa kon-
fl iktiteoreetikoista Lockwood (1964, 249) viittaa erityisesti Ralf Dahrendorfi n (1959) 
Class and Class Confl ict in Industrial Society ja John Rex’in (1961) Key Problems of So-
ciological Theory -kirjoihin. Yleisen funktionalismin aikalaisjohtotähtenä Lockwood 
(1964, 372) piti Robert K. Mertonia. Sosiaalisen integraation aspektia Durkheimin ”so-
lidaarisuuden” ja ”skisman” käsitteiden asettamissa rajoissa tutkien, Lockwood (1992) 
on jatkanut aloittamansa intention edistämistä ja julkaissut tässä yhteydessä uudestaan 
myös paljon kommentoidun tekstinsä.  Nyt hän näyttää ajattelevan tälle jossain määrin 
keinotekoiseksi luonnehtimalleen erottelulle metakeskustelun selventämisen analyytti-
sen tehtävän lisäksi myös empiiristä käyttökelpoisuutta (ibid. 377).
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arvokonsensus on keskeinen prosessitekijä ja sen lisäksi korostetaan alarakenteita 
sekä niitä yhdistäviä voimia. Instituutioiden kehittymisen Blau näki tyypillises-
ti makrorakenteiden puitteissa tapahtuvana. Tie makrorakenteiden emergenssiin 
kulkee yksilöiden välisten yhteenliittymien ”groups” mikrorakenteiden muo-
dostumisen edelleen kytkeytyvyyden kautta. Buckley (1967, 51) puolestaan piti 
normatiiviselle funktionalismille ominaisen ”equilibrium” oletuksen soveltamista 
avoimiin systeemeihin pulmallisena. Hän (ibid. 81) katsoi ottaneensa teoreettisen 
edistysaskeleen ennen muuta mekaanisiin tasapaino- ja organistis-funktionalisti-
siin systeemimalleihin nähden. Giddens (1979, 78) myöntää tämän sillä järjestel-
män itsesäätelymekanismina ”feed back” on olennaisesti eri asia kuin organistisen 
systeemimallin homeostaattiset mekanismit. Olennaista on kuitenkin se, että Gid-
dens (1979, 75 ja 78–80) kiinnittää huomionsa korkeamman tasoisiin refl eksiivi-
siin itsesäätelyn muotoihin. Archerin (1979) ”state educational system” muistuttaa 
vahvasti Buckley’n (1967) luonnehdintaa monimutkaisista adaptiivisista systee-
meistä. Teoriahistoriallisesti tärkeää on se, että Archer (1979) omaksui suoraan 
Buckley´n (1967) erottelun ”morphostasis” ja ”morphogenesis”.108

 Edellinen termi viittaa monimutkaisten järjestelmien ja ympäristön välisessä 
vaihdossa niihin prosesseihin, jotka pyrkivät säilyttämään systeemin annettua 
muotoa, organisaatiota tai tilaa. Jälkimmäinen puolestaan viittaa prosessei-
hin, jotka pyrkivät elaboroimaan tai muuttamaan systeemin annettua muo-
toa, rakennetta tai tilaa (Buckley 1967, 58 suom. KK).

Archer (1979, 25–26) liittää Blaun (1964) rakenne-käsityksen ytimen ja Buckley 
(1967) systeemi-ymmärryksen yhteen, jolloin systeemin ja  rakenteen käsitteiden 
päällekkäisyys  alkaa näyttää ilmeiseltä, kun ”properties of social structures and 
systems must be taken as given when analyzing the processes of action and inter-
action”. Niinpä Archerin (1979 ja 1995) koulutusjärjestelmän käsitteessä on sisällä 
kaksi konstitutiivista pulmaa. Ensimmäinen näistä liittyy koulutuksen makro- ja 
mikroanalyysitasojen kytkentään ja toinen systeemirajojen määrittämiseen. Näi-
den teoreettisten ongelmadimensioiden tarkastelu auttaa selventämään, miksi py-
rin eroon koulutusjärjestelmän käsitteellä operoimisesta.

Koulutusjärjestelmien muutosta tutkineen Archerin (1979, 8 ja 35)  tapa käsit-
tää makro–mikro-dualismi oli vahvasti individualismi vs. holismi debatissa kiinni. 
Hänelle ei käy reduktio makrotasolta mikrotasolle. Ei myöskään konstruktio mik-
rotasolta makrotasolle. Kun erillisiä yksilötoimijoita, ryhmiä ja suurempia koko-
naisuuksia välittävät kompositiolainomaisuudet puuttuivat, niin makroanalyysi-
tasoerityisen teorian kehittäminen esitettiin tutkimuskäytännöllisenä ratkaisuna. 
Vaikka Archer (1987, 84) myöhemmin systematisoikin erottelun ”käytännöllisen” 
ja ”periaatteellisen” dualismin välillä, niin hänen metateoreettinen ohjelmansa ja 
sen esimerkinomaiset konkretisoinnit koulutusjärjestelmien muutoksen sosio-

108 Esimerkiksi morfostaattisista prosesseista käyvät Buckley’n (1967, 58–9) mukaan 
vaikkapa sosiokulttuuristen systeemien rituaalit kun taas morfogeneettisistä proses-
seista esimerkiksi käyvät vaikkapa biologinen evoluutio, oppiminen ja ”societal deve-
lopment”.
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logiassa viittaavat tässä kysymyksessä edelleen strukturalismin periaatteista nou-
sevaan dualismiin, joka näyttäisi säilyvän myös Archerin (1988; 1995 ja 2000)
korostaman käytännöllisen analyyttisen dualismin position kehittelyn taustalla. 
Toisin sanoen, analyysitasojen dualismin käytännöllinen perustelu ei vapauta on-
gelman metasosiologisen ratkaisun hakemista avoimeksi kysymykseksi, vaan sitoo 
sen strukturalismin suunnasta asetetuksi.109 Bourdieu (1989) puolestaan ei omien 
tutkimuskohteidensa parissa katso tarvitsevansa ”middle-range” lainomaisuuksia 
yksinkertaisesti sen vuoksi, että niitä ei ole. Tämä kanta ei kuitenkaan tarkoita, että 
hän periaatteessa ylenkatsoisi historiallisten kontekstien erojen vaikutuksia vaan 
sitä, että kenttäanalyysiensa puitteissa hän asettaa ongelman toisin. Systeemiteori-
an kielellä sanottaisiin, että hänen huomionsa on boundary problem suunnassa.110

Archerin (1979; 1986a; 1987 ja 1989) ”valtiollisen koulutusjärjestelmän” käsite 
sitoo kansallisissa tai kansallisvaltiollisissa kokonaisuuksissa selvärajaisiksi olete-
tut oppilaitokset makrotasoiseksi merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Tätä (koko-
naisuuden) käsitettä hän käyttää Lockwood’in (1964, 244–57) erottelua tulkiten 
koulutuksen organisoitumisen analyysissa osien ja kokonaisuuden suhteiden jä-
sentäjänä. Jatkuvan koulutusekspansion käsittämisen edellytykseksi Archer (1979 
ja 1982b) kuitenkin näki vakiintuneille oppilaitoksille vaihtoehtoisen tarjonnan 
analyysin merkityksen ja katsoi erityisesti tämän vaativan siirtymiä makrotasolta 
mikrotasolle ja takaisin (ks. Archer 1982b, 22–23).111 Tasojen keskeisvaikutuksen 
(interplay) analyyttinen kehittely keskeisliudennuksen virhettä (fallacy of cent-
ral confl ation) välttäen, tulee myöhemmin hänen metasosiologisen ongelmansa
johtoajatukseksi. Hän kehittää tasometaforan uudelleen arvion, mutta hänen 
substantiivisen teoriansa alueella kehitelty keskeinen makrotason käsitteensä
pitää edelleen sisällään sellaisen systeemiteoreettisen tulkinnan kokonaisuuden ja

109 Koulutusjärjestelmätutkija Archer (1979, 35) katsoo lisäksi, että makrososiologia 
systeemiteoreettisesti käsitettynä lähestymistapana ansaitsee tulla perustelluksi myös 
sen pyrkimyksellä edistää ohjattua sosiaalista muutosta. Rakenteistumisen ja sosiaa-
listen käytäntöjen ensisijaisuutta korostavassa suunnasta tässä voidaan nähdä myös 
epäilyttävä teknisen hallinnan sosiologian ohjelmajulistus (ks. Giddens 1979, 74 ja 
Bourdieu 1981).
110 Hallet (2003) näkee analyysitasojen ongelman siten, että hän ajattelee organisaatio-
kulttuureita symbolisen vallankäytön mahdollisena mesotasona. Oma ratkaisuni on 
väljentää tuota vallankäytön problematiikkaa ja se liittyy Giddensin (1986) vuorovai-
kutusta korostavaan systeemisyyden ajatukseen. Tämä on pedagogisten käytäntöjen 
kannalta tärkeä näkökohta.
111 Myös Vanderstraeten (2003) Luhmannin systeemiteorian avaamista näköaloista ko-
rostaa mikro- ja makroanalyysien yhdistelyn välttämättömyyttä yhä pidemmälle etene-
vän koulutusekspansion käsittämisessä. Tässä käy myös ilmi Luhmannin funktionalis-
tinen tapa hahmottaa systeemirajojen ongelmaa, kun ”medical system” ja ”educational 
system” tulkitaan rajapositionsa osalta samankaltaisiksi (ibid. 53). Luhmann (2002,13) 
näkeekin että yhteiskuntateoreettisessa analyysissa ei riitä Archerin (1979) makrososio-
logiaa muistuttava lähtökohta. Luhmann (1981) katsoo, että hänen teoriansa sosiaali-
sista systeemeistä ja ennen kaikkea ”vuorovaikutusjärjestelmän” ja ”yhteiskunnallisen 
järjestelmän” käsitteiden erottelu sen sisällä auttaa käsittelemään suurien alueiden ja 
pienten alueiden eroa täsmällisesti.
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osien välisestä suhteesta, joka vaikeuttaa kansalliseksi oppilaitoskokonaisuudeksi 
käsitetyn koulutusjärjestelmän sisäisten ja ulkoisten suhteiden tai vertikaalisen ja
horisontaalisen rajapinnan vaikutuksen käsitteellistämistä kokonaisuuden muu-
tokselle. Pulman taustalla on yhtäällä rakenteen ja toimijuuden (agency) jyrkkä 
dualismi ja toisaalla ”systeemin” ja ”rakenteen” käsitteiden osittainen päällekkäi-
syys, mikä tarkoittaa että niiden analyyttiset tehtävät pyrkivät samaistumaan.

Niinpä metasosiologinen Archer (1995, 11) esittääkin, että ”...systemic proper-
ties are always the (‘macro’) context confronted by (‘micro’) social interaction...”, 
mutta nyt hän on edistynyt näkemään, että yksikön koko (size) ei ole tässä olen-
naista (ibid). Archerin (1995, 10–15) ajattelussa makro–mikro-dualismin analyyt-
tisen tehtävän painotuksen muutos alkaa ilmetä esimerkiksi koululuokan pienen 
mittakaavan vuorovaikutuksen (opettaja-oppilaat) käsittämisestä koulutusjärjes-
telmän puitteissa siten, että koulun ulkoisen systeemisen vaikutuksen ja luokka-
huoneen sisäisen mikropolitiikan huomioimisen välisten vaikutussuhteiden käsit-
täminen palautuu hänen käsitteellistämisperinteensä systeemirajojen ongelmaan. 
Pulmassa ei nyt ole enää kyse pelkästä mittakaavatasojen (tilastollisesti puhuisim-
me aggregaattitasoista) yhdistämisen ongelmasta, vaan kahden laadullisesti toisis-
taan riippumattomaksi katsotun yhteiskunnan (society) aspektin eli sosiaalisen 
(social) ja systeemisen (systemic), välisen keskinäisen vaikutuksen ja sisällyttämi-
sen (ei välttämättä vastavuoroisen) teoretisoimisesta yhä monimutkaisemmaksi 
muuttuvan syklimallin puitteissa. Tällöin morfogenesis ymmärretään positiivisen 
palautekytkennän tuotokseksi (muutos) ja morfostasis negatiivisen palauteky-
kennän vahvistamaksi pysyvyydeksi (stabiilisuus). Nyt kyse on siis systeemisten 
makro-ominaisuuksien ja sosiaalisen mikro-vuorovaikutuksen sisäkkäisyyden ja 
ulkoisuuden huomioimisen prosessimallista.112

Yleisemmin ottaen ja viimekädessä eli metodin tasolla asetettuna kyse on siitä, 
kuinka tutkija prosessianalyysissaan rajaa sosiaalisen toimijuuden merkitykselli-
siä kokonaisuuksia ja näiden suhteita toisiinsa. Katson, että Archerin dualistista 
strategiaa seurattaessa, koulutuksen organisoitumisen tarkastelujen makro- ja 
mikroanalyysin tasojen yhdistely vaikeutuu. Samalla myös koulutuksen organisoi-
tumisen rajapinnan tarkastelumahdollisuudet rajoittuvat, kun systeemin sisäisten 
ja ulkoisten suhteiden erottelu jäykistyy voimakkaaksi rakenteen ja sille ulkoiseksi 
käsitteellistyvän toimijuuden kontrastiksi, missä käytännön toimijuuden perspek-
tiivien monimuotoisuuden tavoittaminen vaikeutuu. Nämä tutkimukseni kohteen 
kaltaisten prosessien analyyttista näkyväksi tekemistä ehkäisevät metodologiset 
sitoumukset olisi voitava välttää, jotta voitaisiin paremmin tavoittaa koulutuk-
sen organisoitumisen horisontaalisten ja vertikaalisten prosessien leikkauskohtia. 
Giddensin (1986) rakenteistumista painottavalla käsitteellistämistavalla saamme 
nuo kaivatut rakenteen ja toimijuuden sisäkkäisyyden aspektit Archerin (1995) 
ajattelutapaa herkemmin esille. Liitän siis Giddensin ehdottaman systeemisyyden

112 Archer (1995) ei ole kuitenkaan aivan vesiselvä siinä, kuinka nämä analyyttiset si-
säkkäisyydet ja ulkoisuudet osien ja kokonaisuuksien välillä tulisi ymmärtää Archerin 
(1979) avaamalla ongelma-alueella, sillä topologiset hahmotustermit ”levels” ja ”strata” 
kulkevat tässä jatkuvasti rakenteistumishenkisen ”aspects” luonnehdinnan rinnalla (ks. 
ibid, 14–15)



171

hahmotustavan Bourdieun kenttä kategorian analyyttisen käytön tulkintaani, jot-
ta saisin sensitiivisempiä mahdollisuuksia eritellä koulutuksen organisoitumisen
vertikaalisen rakenteistumisen ohella myös horisontaalien prosessien organisoitu-
mista rakenteistavaa vaikutusta. 

Vaikka analyysitasojen ongelman yhteydessä Archer (1979; 1987 ja 1989) tar-
kasteleekin konkreettisesti yksittäisiä oppilaitoksia ”koulutusjärjestelmän” koko-
naisuuden osina, niin holistisen ajatustavan mukaisesti kokonaisuus on hänelle 
rakennepiirteiden osalta kuitenkin enemmän kuin osiensa summa. Niinpä Arche-
rille (1982c) ei kelpaa terminologinen temppu, missä hallinnollisesti normalisoi-
tu ”organisaation” käsite yksinkertaisesti korvaa ”koulutusjärjestelmän” käsitteen
(so. koululaitos = koulutusjärjestelmä).113 Tällaisen yrityksen hän liittää myös

113 Nykyisin koulutusjärjestelmä on teknis-hallinnollisesti normalisoidussa koulutus-
ajattelussa usein samaa kuin poikkileikkaustutkimuksen koulujärjestelmä, jolloin sys-
teemirajojen ongelmaa ei varsinaisesti edes nähdä, kun rajaus on maantieteellis-hal-
linnollisessa ja oppilasvirtojen suunnitteluteknisessä mielessä konventionaalinen. Mitä 
pitkäkestoisempaa koulutuksen organisoitumisprosessia analysoimme, sitä mahdotto-
mammaksi tällainen yksinkertaistava lähtökohta kuitenkin tulee jo yksin territoriaa-
lisessa mielessä, sillä konventiotkin muuttuvat. Ensin mainittu analyysitasojen ongel-
maulottuvuus ilmenee selvimmin vertailevan koulutustutkimuksen yrityksissä käsittää 
koulujärjestelmää maantieteellis-paikallisina tasoina ja ei lokaalisina tilastoryhminä, 
joihin kolmanneksi dimensioksi yritetään liittää koulutuksen ja yhteiskunnan tarkas-
telu siten, että kohdennetaan johonkin muuttujana hallittavaksi ajateltuun yhteiskun-
nallisuuden aspektiin (ks. esim. Bray ja Thomas 1995, 475). Koulutussuunnittelijan 
käytännössä tämä pulma ilmenee seurantatilastojen eri aggregaattitasojen välisistä tar-
kasteluista tehtävissä päättelyissä, mutta se ohitetaan usein teknisen liukkaasti. Niinpä 
institutionaalisen refl eksiivisyyden kontekstissa kansalaiset saattavat tulla epävarmoik-
si, kun esimerkiksi koulutuksen tilastoperustainen arviointi kohdataan mediavälit-
teisesti vailla laskennan perusteiden läpinäkyvyyttä. Arviointitutkimuksen kaltainen 
tiedontuotanto kaipaakin rinnalleen yleisempää selventävää diskurssia, mutta tällöin 
jälkikatseessa helposti ajaudutaan Althusserin (1971, 179) mainitsemaan historioitsijan 
käytäntöön, joka välttämättä analysoi väistämättä tapahtunutta. Toiseen ongelmasuun-
taan liittyen voidaan epäillä, että epärefl eksiiviset systeemitarkastelut saatavat vahvistaa 
illuusiota sellaisesta koulutuksen organisoitumisen hallitusta ennakoitavuudesta, jota 
suunnittelukäytäntö ja sen perässä kulkeva selittävä historiankatse tarvitsevat, mutta 
joka ei palvele kansalaisten ja palkkatyöläisten (useuden) kriittistä etäisyydenottoa kou-
lutusorganisaatioon eikä sen kautta heihin kohdistettuihin kouluttautumisodotuksiin 
tai niiden lupauksiin. Tällaisen systeemiajattelun tuottama konformismi saattaa myös 
luoda paineita ajatella käytäntöjä ikään kuin ”ei vielä” järjestelmärakenteen teknisen 
hallinnan puitteissa oleviksi alueiksi. Historiaton ”systeemi” käsite voidaan puolestaan 
systeemisyyttä täsmentämättömänä pikalukitusterminä helposti liittää osaksi politii-
kan retorisia tekniikoita. Tällöin systeemisyyden täsmennykset saatetaan tehdä koulu-
järjestelmän normaliteetin oletukseen perustuen usein kapean teknisesti, mikä kytkee 
seurantatiedon tuottamisen ja toiminnanohjauksen refl eksiiviseksi sulkeumaksi, jonka 
agendoja useuden ääni vain vaivoin pääsee määrittämään. Neuvottelumekanismien 
konformismia lujittavan systeemien koulutussosiologian sijaan kiinnostukseni koh-
distuukin sellaisen käytäntölähtöiseen systeemisyyden käsitteellistämisen tapaan, joka 
palvelee toimijuuden perspektiivistä asettuvien mahdollisten organisoitumiskulkujen 
konkretisointia.
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Bourdieun varhaisen koulutussosiologian ongelmaksi (ks. Archer 1982c; 1983; 1987 ja
1989). Bourdieu ja Passeron (1977 ja 1979) kieltämättä puhuvat koululaitoksesta 
(korkeakoulutus mukaan lukien) ”koulujärjestelmänä”, joka esiintyy heille laajem-
man ”kasvatuksellisen instituution” eräänä kulttuurisena muotona, mutta heidän 
systeemiongelmansa ei olekaan asetettu kuten Archerilla (1979) koulutuksen orga-
nisoitumiseen sinänsä, joten koulutusta organisoivat käytännöt Archerin tarkoit-
tamalla tasolla eivät ole heillä keskiössä. Mikään ei kuitenkaan estä huomioimasta 
rakenteistumisen lähtökohdista myös niitä koulutuksen hallinnon, suunnittelun 
ja erinäisten toimintalinjausten (policy making) käytäntöjä, joiden tuottamia luo-
kituksia Archer tarkastelee osin koulutusta organisoiville käytännöille ulkoisina 
rakenteina tai systeemisinä (systemic) emergentteinä muotoina. 

Tämän ongelmanasettelun eron sivuuttaen ja omaan ongelmakenttäänsä ve-
doten Archer (1987 ja 1983, 197) näkee Bourdieun varhaisen koulutussosiologian 
laiminlyövän koulutusjärjestelmän käsitteen teoreettisen potentiaalin juuri mer-
kityksellisten tasojen mielessä (so. luokkahuone, koulu, koulupiiri, jne.) ja lisäk-
si olettavan, että ”...education is a completely permeable social institution”, jonka 
universalistisia piirteitä ilmentävä pedagoginen toiminta läpäisee vertikaalisesti eri 
tasojen introdusoimasta mahdollisesti omintakeisesta rakenneproblematiikasta 
välittämättä ja siten, että myös horisontaalisen organisoitumisen kannalta tärke-
ät järjestelmärakenteen rajat katoavat (so. boundary problem).114 Archerin (1979) 
lähtökohdista tälle koulutusjärjestelmän homogenisaatio-oletukselle nähdään 
kaksi vakavaa metodista seuraamusta: 1) kaikenlainen koulutusorganisaatioiden 
kansallisten systeemikokonaisuuksien välinen vertailu tulisi Archerin (1989, 254–
55) mukaan tarpeettomaksi ja 2) Archerin (1982c ja 1987, 88–89) mukaan joudu-
taan koulutuksen merkityksellisten tasojen- ja horisontaalin organisoitumisen on-
gelman (problem of scope) edessä välttelyyn, kun analyysin paino on prosessissa 
ilman rakennetta. Vastaavanlaista Bourdieun substantiivisen koulutussosiologian 
luentaa näyttää harrastaneen myös Robbins (2004). Englantilaisen reseption jäl-
kikatseessaan hän kuitenkin näkee Archerin strukturalistisen kritiikin ongelmat ja 
nostaa Bourdieun refl eksiivisen ajattelutavan ja metateorian näkyvämmin esille. 
Tämä onkin se suunta, jota tässä pyrin edistämään. Archerin muotoilemaa teoreet-
tista ongelmaa ei kuitenkaan kannata sivuuttaa liian liukkaasti, sillä pyrimmehän 
historiallistamaan koulutuksen organisoitumisen systeemisyyttä ekspansiivisten ja 
ekstensiivisten prosessien leikkauskohtia paikantaen. 

Archerin (1979) koulutusjärjestelmien muutoksen ongelma-alueen näkökul-
masta Bourdieu ja Passeron (1977) evät tee selväksi kuinka rakenteellinen mo-
nitasoisuus operoi koulun pedagogisessa käytännössä. Archer (1989, 250– 254) 
epäilee ennen muuta sitä, että Bourdieu ja Passeron (1977) tulevat kulttuurisen 
dominaation teoreettisen kiinnostuksensa mukana normalisoineeksi ranskalai-
sen koululaitoksen historiallisesti erityisiä systeemisen tason (systemic level/or-
ganization) rakennepiirteitä (so. alhainen differentaation aste ja organisatorinen 
virtaviivaisuus), jotka tekevät kuvatun kaltaiset käytännöt erityisen mahdollisiksi

114 Tässä paikannettuun ”instituution” käsitteen käyttöön koulutuksen alueella palaan 
luvussa (3.2), sillä Archerille ”koulutus”on Eisenstadtin (1995) ”differentiated institu-
tional order”.
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vastaavanlaisten keskitettyjen koulutusjärjestelmien oloissa, mutta eivät toisenlai-
sissa systeemin rakenteissa. Toisin sanoen, kun Bourdieu ja Passeron (1977) eivät 
anna teoreettista merkitystä näille makrotason järjestelmän rakennepiirteille niin 
he saattavat myös tulla väittäneeksi pedagogisen toiminnan (symbolisen välivallan 
merkityksessä) kyvystä siirtää hallitsevien kulttuurista järjestystä vertikaalisesti 
alaspäin tavalla, joka ei toimi kaikissa kansallisissa koulutusjärjestelmissä (ks. Ar-
cher 1987, 1988 ja 1989, 254).

Huomautus on hyvä, mutta Bourdieun (1981, 312) omalta ongelma-alueelta 
käsin voisimme vastaavasti epäillä, että Archer (1979 ja 1995) tulee normalisoi-
neeksi ”state educational system” käsitteensä strukturalistisen systeemirepresen-
taation. Sillä voi olla vakavia seurauksia tutkimuskatseen kohdennukselle, kun 
julkisten organisaatioiden toiminta esiintyy kuvitteellisena vastakohtaisuutena 
rakenteen ja toiminnan välillä, missä ”järjestelmän” rakenne tai sen morfologi-
set piirteet muuntuvat mekanismiksi, joka on kykenevä määrittelemään oman 
teleologiansa ja siirtämään sen näihin puitteisiin osallisille toimijoille. Bourdieu 
(1981, 308 ja 316 fn. 8) näkee tällaisten strukturalististen ”apparaattien” kaltaisten 
pikalukitustermien peittävän sen mihin hänen ”kentän” kategoriaa hyödyntävillä 
kamppailuanalyyseilla päästään. Abstraktiksi muuttuvan koulutusjärjestelmähah-
motuksen puitteissa sosiaalisten toimijoiden vastuut hämärtyvät, kun ammatil-
liset käytännöt (opetustyö) ja poliittiset valinnat (toimintalinjaukset) käsitellään 
erillisinä kysymyksinä. Tällaisten suljettujen refl eksiivisten kehien arvioiminen 
muodostuu hankalaksi, ellemme voi vedota yleisempään koulutuksen käytäntöjen 
organisoitumisen tutkimuksen tuottamaan keskusteluperustaan. Archerin (1988; 
1995 ja 2000) myöhemmin tarkennetusti ehdottamassa tarkastelun suunnassa 
koulutuksen organisoitumisen kulttuuristen ja ideologisten muotojen analyytti-
nen tavoittaminen ei nähdäkseni etene tässä mielessä yhtä syvälle, kuin mihin tässä 
puolustetun lähestymistavan puitteissa on mahdollista edetä.

Sanoisin, että koulukäytäntöjen välittämien luokituskamppailun hienovarai-
sempien mekanismien ja niiden käytäntölähtöisen väärintulkitsemisen pulma 
”misrecognition”, josta Bourdieu (1996a, 31–59) puhuu, jäisi Archeria (1988; 1995 
ja 2000) seurattaessa paljolti tavoittamatta. Vaikka periaatteessa tuo näkökulma 
olisi siirrettävissä myös Archerin (1979) alkuperäiselle koulutuksen organisoitu-
misen ongelma-alueelle, niin hänen lähestymistapansa ei sitä edistä. Päinvastoin, 
Archer (1979) oikeastaan sitoi substantiivisen teoriansa siihen ajatukseen, että var-
haisemman monointegroituneen koulutuksen väistymistä seurannut institutio-
naalisesti monisyisesti integroitujen valtiollisten koulutusjärjestelmien synty edel-
lyttää prosessinäkökulman muutosta ja erityistä systeemimuutoksen sosiologiaa. 
Tämä siis esiintyi hänelle eräänlaisena nyky-yhteiskunnan koulutusjärjestelmän 
muotoutumisen keskeisenä episteemisenä katkoskohtana.

 In other words, when an educational system becomes integrated with the sta-
te, it is irrelevant to discuss dominati on and assertation since both activities 
become subsumed under a broader model of changes in political power of dif-
ferent groups and parties (Vaugh an & Archer 1971, 23). 
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Koulutusjärjestelmätutkija Archer (1979, 218) kohdentaa väitteen ytimeen tode-
tessaan, että hallitsemisrationaalisen herruuden ”domination” ja erilaisten vaa-
timusten tunnustamiseen tähtäävän ”assertion” käsitteillä operoiva Max Weber 
-vaikutteinen lähestysmistapa lakkaa olemasta koulutuksen organisoitumisen 
”educational change” analyysille sovelias lähestymistapa, sillä ”valtiollisen kou-
lutusjärjestelmän” muodostuttua sen tuottaneiden tekijöiden rakenteelliset suh-
teet ovat kadonneet. Toisin sanoen, empiirisen kohteen historian väitetään edel-
lyttävän systeemiteoreettisesti viritettyä prosessitulkintaa, mikä ei ole uskottavaa. 
Vaikka valtiollisesti koordinoitu ”monitahoinen institutionaalisten kytkentöjen ja 
palvelusuhteiden” kokonaisuus epäilemättä synnyttääkin aikaisempaan organi-
soitumiseen nähden erilaisia analyysitarpeita, niin ei siitä vielä seuraa, että koko 
muutosprosessin dynamiikkaa selittävän vuorovaikutuksen muodot olisi käsitteel-
listettävä uudestaan systeemiteoreettisten vaikutteiden puitteissa. Voidaan ajatella 
päinvastoin, että koulutusta organisoivien käytäntöjen systeemirepresentaation 
kontrolloiminen osana kulttuurisesti määrittyvien luokitusten analyysia on tar-
peen, jotta voitaisiin ymmärtää myöhäismodernia koulutuksenorganisoitumista 
ja siihen sisältyviä korporatiivisia neuvottelumekanismeja. 

Mikäli Archerin (1979 ja 1995) tavoin koulutuksen organisoitumisprosessin 
toimijuuden (agency) intressejä kantavien ja ilmentävien ryhmien konfl iktit pel-
kistetään koulutusta koskevien järjestelyjen neuvotteluvoiman (bargaining power) 
kysymykseksi, niin siirretään huomio pois siitä, kuinka sosiaalinen rakenne ja 
mentaalinen rakenne tulevat vaikuttavalla tavalla osaksi luokituskamppailua myös 
koulutuksen organisoitumislinjausten käytäntöjen (so. policy making) alueella. 
Archer (1988; 1995 ja 1996a ja 1996b) tulee tästä heikkoudesta yhä tietoisemmak-
si. Niinpä Archer (2000) pyrkii etenemään refl eksiivisyyden teeman kehittelyssä, 
mutta rakenteen ja toimijuuden dualismin korostus johtaa siihen, että tämän tee-
man metodologiset ja metodiset implikaatiot koulutuksen organisoitumisen tut-
kimukselle, eivät ole hänellä muodostuneet yhtä kiinnostaviksi kuin puolustamani 
lähestymistavan puitteissa. Syvennän argumenttia tuonnempana (3.3), kun edel-
lytykset siihen on ensin havainnollisesti esitetty tässä ja seuraavassa luvussa (3.2). 
Nyt kuitenkin korostan sitä, että Bourdieu ja Giddens eivät näe ongelmaa siinä, 
että konkreettisten tutkimuskäytäntöjen tasolla joko käytäntöjen rakenteellinen 
puoli tai toiminnallinen puoli korostuu. Kysymys on vain siitä, että prosessin ra-
kenteita analysoidaan ja tulkitaan aina käytäntösidonnaisen toimijuuden yhtey-
dessä rakenteistumisena. 

Niinpä Archer (1979, 18) ajattelee esimerkiksi koulutusjärjestelmän (at the gi-
ven level of national education) kannalta relevanttien populaatioiden rakenne-
ehdollistavaa logiikkaa juuri sellaisen selvärajaiseksi suljetun systeemin mukaan, 
jota edellä luvuissa (2.2) ja (2.3) kuvasin ikäryhmien ketjuperiaatteen mukaisesti 
järjestetyksi. Tähän nähden Bourdieu ja Passeron (1979, 8–12) pohtivat ”koulu-
ikää” jo paljon problemaattisempana, koululaitoksen käytännöissä kulttuurisesti 
rakentuvana ja samalla käytäntöjen toimijuuteen sisältyvänä vaikuttavana tekijä-
nä, sillä he asettivat koko systeemisyyden ongelman käytännöistä käsin. Yliopisto-
koulutuksen avoimuuden ilmiön ymmärtämisen kannalta ei ole yhdentekevää se, 
kuinka relevantit prosessitoimijat kulttuurisesti tuottavat toimijuutta suuntaavia 
näkemyksiään hallinnollisesti määriteltyihin normaliteetteihin nähden – vaikkapa 
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siihen, kuinka prosessien monitorointi etenee vuosiluokittain. Erilaisista toimi-
juuden käytännöllisen järjen perspektiiveistä ”kouluikä” saatetaan myös käsittää 
hyvin eritavoin. Hallinnollisen luokituksen kohtaaminen ei myöskään välttämät-
tä sulje pois toisin toimimisen mahdollisuutta, missä on kysymys vaihtoehtoisten 
vaikuttavien luokitusten muodostamisesta ja näin hahmottuvasta kamppailusta 
kentällä, jolla on Bourdieun mukaan aina kenttäerityiset pelipanoksensa. Nämä 
voivat olla omistuksia, ominaisuuksia tai vaikkapa vain keskiluokkaisen professo-
rin maailmankuvan ja elämäntyylin sisäisen johdonmukaisuuden takeita eräänlai-
sen integriteetin merkityksessä (ks. Bourdieu 1988 ja 1996a).

Kentän käsite ratkaisusuuntana koulutusjärjestelmän käsitteestä 
luovuttaessa

Bourdieun ja kumppaneiden varhaisessa koulutussosiologisessa ohjelmassa 
kyse oli monitasoisesta koulukäytäntöjen analyysista, kuten Harker (1984) ja 
Bourdieu (1990c) jälkikatseessaan ovat huomauttaneet. Tämä tarkoittaa sellais-
ta koululaitoksen systeemisyyden hahmotusta, missä koulukäytännöt nähdään 
symbolisen järjestyksen kannalta olennaisten merkitysjärjestelmien tuottajina ja 
uusintajina. Näiden järjestelmien ei kuitenkaan nähdä toimivan systeemin kanssa 
päällekkäisinä rakenteina, kuten Archerin analyyttisessä kielessä olisi luontevaa, 
vaan käytännön läpäiseminä kenttinä (ks. Sulkunen 1982, 109 ja Harker 1984). 
Rajausyritykseni kohteena olevan ”yliopistoaikuiskoulutuksen” kenttää muodos-
tavien käytäntöjen toimijat (akateemisella kentällä, sosiaalisissa liikkeissä ja or-
ganisaatioissa jne.) saisivat siis käytännöllisine prosessiluokituksineen aktiivisen 
osan prosessissa, mutta kaksoisstrukturaation merkityksessä, mikä tarkoittaa sekä 
prosessien objektivistisen että subjektivistisen puolen huomioimista (ks. Bourdieu 
1985, 200). Yliopiston kansanvalistuksellisten merkitysten mobilisointiin taipu-
vainen aikalaisprofessorimme on nimittäin sosiaalisesti strukturoitu toimija siinä 
missä koulutuksen järjestelykäytäntöjen tason toimijatkin. 

Niinpä siihen paikkaan, johon Archer (1982c; 1983; 1987; 1989) kaipasi ana-
lyysitasoerityistä ”koulutusjärjestelmä” käsitettä ja selvempää systeemirajojen 
määrittämistä Bourdieu tarjoaa varsinkin jälkimmäisessä suunnassa hyödyllisen 
analyyttisen kategorian, mutta ”koulutusjärjestelmän” sijaan se on aina tarkaste-
lijan näkökulmasta tarkemmin empiirisesti täsmentyvä ”kenttä”.115 Kyse voi olla 

115 Archerin (1979) systeemiongelma on toinen kuin Bourdieun varhaisen koulutus-
sosiologian, jota ei erityisesti kiinnosta koulutuksen organisoituminen sinänsä, vaan se 
kuinka koululaitoksen pedagogisen toiminta, symbolisen väkivallan merkityksessä ja 
kulttuurisen pääoman välittämänä uusintaa luokkasuhteita. Archerin huomioista seu-
rasi minulle kiinnostava Bourdieun ”kentän” kategorian käytön koettelutarve systee-
mirajan ongelmalle analogisessa mielessä. Kenttäanalyysin ei metodologisessa mielessä 
tarvitse jättää huomiotta kentän kokoon, organisaatioon ja sijoittumiseen liittyvien 
lokaalien variaatioiden näkökohtia. Kyse ei ole siis mikro–makro-ongelman välttelys-
tä, kuten Archer (1982c: 1983 ja 1987, 88) arvelee. Analyysitasojen ongelman suhteen 
ei ole tarpeen hyväksyä myöskään Archerin (1987, 91–92) rakenteistumisen teoriaan 
kohdistamaa kritiikkiä. Giddens (1986) pyrkii ongelman uudelleen asettamiseen taval-
la, jota pidän ongelma-alueellamme tarpeellisena. Tällöin on kuitenkin irrottauduttava 
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yleisimmillään koulutuksen käytäntöjen (schooling) empiirisestä kentästä, jota 
Bourdieu on tarkastellut puhumalla ”akateemisesta kentästä”, joka voi käsittää 
käytäntöhierarkkisessa mielessä kaikentasoisia (so. korkeakoulutus mukaan luki-
en) koululaitosvälitteisiä käytäntöjä. Hän on siis tarkastellut koululaitosvälitteistä, 
mutta kasvatuksellisiin instituutioihin yleisemmin liittyvää ja Max Weberin jo esille 
nostamaa dominaation ja legitimaation problematiikkaa, jota Archer (1979, 218) 
siis halusi systeemiteoreettisessa hengessä uudelleen käsitteellistää. Niinpä kentän 
toimijuuden ja positioiden analyyttinen eriyttäminen alakenttien muodostamisen 
mielessä seurailee kentän pelisääntöjen määrittämisen voimaa vertikaalisen do-
minaation merkityksessä. Tässä mielessä kyse on aina konkreettisesta analyysista, 
mutta universaalista logiikasta. Bourdieu (1990b, 57) painottaa käytäntöjen toimi-
juuden logiikkaa, mutta toki käytännöillä on myös mieli.116

Giddensin (1986) luonnosteleman rakenteistumisteorian hengessä voimme 
antaa ”kentän” kategorian analyyttiselle käytölle Bourdieun painottamien loogis-
ten suhteiden sijaan merkityksellistämisen rakenteistavan vaikutuksen laajemmin 
huomioivan painotuksen. Tämä kehittelyn suunta vaikuttaa tarpeisiini nähden 
hedelmällisemmältä ja metateoreettisesti kestävämmältä kuin Deerin (2003) tapa 
lukea Bourdieun (1988) ja (1996a) kenttäanalyyseja Archerin (1995) metasosiolo-
gisten kehitelmien suuntaan.117 Giddens (1986, 31) painottaa, että hänelle ”domi-

Archerin rakennesosiologisesta tavasta nähdä rakenne ja systeemi päällekkäisinä teo-
reettisina käsitteinä.  Osien ja kokonaisuuksien analyysin käsitteellistämiseroja kannat-
taa selventää, mikäli pyritään analyysin erilaisten merkityksellisten kokonaisuuksien 
yhdistelyyn koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen ongelma-alueella.
116 Bourdieu (1990b) on englanniksi ”the logic of practice”, mutta ranskaksi ”le sens pra-
tique”, jota voisi kenties ajatella suomeksi myös käytännöllisenä mielenä (ks. Sulkunen 
1982). Bourdieulle on kuitenkin selvää, että kentän toimijoiden peli edellyttää pelin mie-
lekkyyden kokemusta, sillä muutoin ei siihen olla oikeastaan laisinkaan osallisena. Tämä 
perustava näkökohta ei ole irrallaan siitä, että vallan teema tuodaan kentälle toimijoiden 
positioiden välisten loogisten suhteiden kautta. Giddensin (1986) vuorovaikutusta edel-
lyttävä käytäntöjen tarkastelu näkee vallan toisin. Valta on yhtäällä kyky saada aikaan 
eroja eli transformatiivinen kapasiteetti ja toisaalta distributiivinen eli jaettavissa oleva ja 
näin siis myös epäsymmetrisissä tilanteissa alistetut voivat yhdistyä.
117 Archerin (1988; 1995 ja 2000) kehittelyt kulttuuristen muotojen huomioimiseksi 
tulevat lähemmin tarkastelluiksi luvussa (3.3), mutta jo tässä lienee syytä tähdentää, 
ettei Bourdieun tapaa hahmottaa ideaalista, voida rinnastaa Archerin ”suureen kirjas-
toon” verrattavaan Karl Popperin ”maailma kolmen” komponenttien loogisia suhteita 
painottavaan analyysiin. Kentän konstruktio on ajateltava aina suhteessa sen historial-
liseen erityisyyteen joten Bourdieun kuljettaminen ”rakenteen” kategorian reifi kaation 
suuntaan on hänen ”strukturalisminsa” geneettisen metodologian sivuuttamista. Deer 
(2003) korostaa liiaksi kenttien autonomisuutta suhteessa muuhun sosiaaliseen elä-
mään ja vetää pois päin Bourdieulle ominaisesta metodologisesta relativismista. Täl-
löin unohtuu se, että Bourdieu näkee rakenteet rakenteistuvina. Kenttinä analysoitava 
sosiaaliseen tilaan rakenteistuu toimijoiden asemien välisiä suhteita, mutta toiminta 
kulkee jatkuvasti näiden kenttien läpi. Deerin (2003, 200) yritys sovittaa yhteen Bour-
dieun teoriaa kentistä ja Archerin morfogeneettisen lähestymistavan käsitystä syventy-
vistä emergenteistä rakenteista on kuitenkin kiinnostava puheenvuoro, sillä sen sub-
stanssina on ”cross-national comparison in higher education”.
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naatio” ei esiinny vain systemaattisesti vääristyneenä merkityksellistämisenä vaan, 
vallan problematiikkaan yhteydessä sosiaalisten yhteenliittymien sisäisenä tekijänä 
eli ihmiselämän luonnollisena osana, jota ei voida ajatella vain vallan jakautumi-
sen asymmetrioina. Asetan siis kysymyksen koodien muodostamisen ja erilaisten 
diskurssien muotojen merkityksestä koulutusta organisoivissa käytännöissä rajaa-
mallani empiirisellä kentällä siten, että merkityksellistäminen ”signifi cation” (S) 
tematisoidaan aina laajasti ymmärretyn dominaatioproblematiikan (D) ja legiti-
maation (L) yhteydessä (ks. Giddens 1986, 31–33). Koulutuksen refl eksiohistorian 
osana tämä tarkoittaa merkityksellistämisen modernin historisiteetin ymmärtä-
misen tärkeyden korostamista osana toimijuuden historiallistavaa analyysia (ks. 
Giddens 1986, 203 ja 1987, 96–97). Historisiteetin käsitettä selvennän tuonnem-
pana, sillä liitän sen prosessien eriaikaisuuksien tavoittamisen tärkeään teemaan. 
Metodologisessa liitän sen käsitteiden tarkasteluun koulutuksen organisoimisen 
voimavaroina ja tämän potentiaalin käyttötapojen tunnistamisesta kulloisenkin 
analysoitavan käytännön toimijuuden refl eksiivisesti hahmottaman historiallisen 
kontingenssin edessä. 

Kentän analyyttiselle käytölle antamaani painotusta voidaan perustella sillä, 
että Bourdieun tuotannossa hänen tutkimusteoriansa kantava ajatus liittyi eri-
laisten pääoman muotojen erottelun (ennen muuta taloudellisen ja kulttuurisen 
pääoman välillä) ja kentän kategorian toisiaan määrittävyyden ajatukseen. Täl-
löin vallan problematiikka materiaalisen ja symbolisen dimensionsa dialektiikka-
na nähdään olennaisena myös ”kasvatuksellisen instituution” (educational insti-
tution) sisällä koulutukseen ja koululaitokseen (korkeakoulutus mukaan lukien) 
eriytyneille tarkasteluille. Bourdieu (1996a) on tämän suunnan ehkä pisimmälle 
vietyä tarkastelua, mutta sama teema kyllä läpäisee hänen koulutuksen sosiolo-
giaksi katsottavia töitään.118 Bourdieu (1996a, 5) kyllä asemoi koulutussosiologi-
an osaksi tiedon sosiologiaa, mutta vielä selvemmin hän liittää sen osaksi vallan 
problematiikkaa ”...the sociology of education lies at the foundation of a general 
anthropology of power and legitimacy”. Meidän ongelma-alueemme ja metaso-
siologisen systeemirajojen ongelman taustaa vasten, on kuitenkin huomattava se, 
että ”kentän” kategorian sitominen yksinomaan Bourdieun omaan tutkimusohjel-
maan ja sen mukaiseen vallan problematiikan painottamiseen tiedonsosiologian 
kustannuksella johtaisi käsitteen analyyttisen käytön kyseenalaistumiseen juuri 
tutkimukseni kohdentumisen pisteessä. 

Bourdieulle (1995, 128–29) kentän rajojen ongelma tarkoittaa kentän vaiku-
tuksen rajojen määrittämisen ongelmaa. Tarkasti ottaen, tässä ei ole kuitenkaan 
kyse analogiasta sille systeemirajojen ongelmalle, josta Archer (1982c; 1983; 1987 
ja 1989) koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueella eri tavoin puhuu, sillä 
Bourdieun ajattelua seuraten empiirinen kenttä oikeastaan muodostetaan juuri 
sen vaikuttavuuden rajojen selvittämiseksi. Mikäli kuitenkin kentän vaikutuksen 

118 Myös Sulkunen (1982, 105) lukee koulukäytäntöjen (education) tutkimuksen vain 
osaksi laajempaa kulttuuristen muotojen tutkimuksen ohjelmaa, jota Bourdieu siis 
kuljettaa metodologisten metakehitelmiensä rinnalla. Sanokaamme, että dominaation 
institutionaalinen ongelma-alue ja siihen liittyvä symbolisen väkivallan tutkimusteori-
an kehittely on Bourdieulle keskeistä myös koulutuksen alueella (ks. Lakomksi 1984).



178

rajojen määrittäminen nähtäisiin vain symbolisen väkivallan tutkimusteorian 
kehittämässä suunnassa, niin tästä aiheutuisi ”akateemisen kentän” (so. yliopis-
to ja koululaitos yhdessä) rajapinnan (yliopistoaikuiskoulutus) kentän käsittämi-
selle pulmia. Akateemisen kentän organisoitumisen vertikaalissa suunnassa, josta 
edellä olemme puhuneet eräänlaisena ketjuperiaatteena, voidaan Bourdieun läh-
tökohdista avata voimakasta analyysia. Sen sijaan meidän olisi vaikeaa antaa riit-
tävää tilaa horisontaalin organisoitumisen rajojen tunnistamiselle. Pulma ilmenee 
Bourdieun (1984, 328–29) tavassa käsittää itseoppineen eli ”autodidaktin” ja aka-
teemisen kentän kohtaaminen, mutta myös siinä, kuinka avantgarden ja dissident-
tien avaamia organisoivia mahdollisuuksia tarkastellaan. Niinpä Fowler (1997, 4 ja 
Rahkonen 1999, 20 ja 105–06) muiden mukana ovat nähneet Bourdieun kulttuu-
risten muotojen sosiologian paikantavan alistetut toimijat kovin alemmuuden-
tuntoisiksi arvostelmiensa suhteen (ks. Kantasalmi 2001a).

Sulkunenkin (1982, 104) kiinnittää huomiota Bourdieun kulttuuristen muo-
tojen sosiologian empiirisiin kohdennuksiin, joissa lähtökohtana on aina domi-
noivan luokan hallitseva luokitus, oli sitten kyse akateemisesti käyvästä tiedosta 
tai elämäntyyleinä ilmenevän maun määrittämisestä. Meidän ei kuitenkaan kan-
nata lähtökohtaisesti ajatella, että ainoa mahdollinen ja varsinkaan ongelmamme 
kannalta empiirisesti kiinnostavin käytännön- ja käytännölliselle järjelle miele-
käs suhtautumistapa koulutuksen kentällä olisi mukautuminen ylhäältä alaspäin 
muodostuvaan organisatorisessa mielessä mahdollisimman kapeasti eteen asettu-
vaan ”korkeakulttuuriseen” luokitusten systeemisyyteen, jonka näkyväksi tekemi-
seen Bourdieun symbolisen vallankäytön tutkimuksen kärki on suunnattu. On-
gelmamme kannalta tärkeää olisi nimittäin tavoittaa se kenttä, jossa puntaroidaan 
koulu(tus)käytäntöjen kulttuuristen ja ideologisten muotojen mielekkyyttä mer-
kityksellistämisen, dominaation ja legitimaation (S–D–L)-yhteyksinä esiintyvän 
strategisen toiminnan määrittäjänä. 

Edellä luvussa (2.2) keskustelin koulutuksen (schooling) käsitteen sosiologi-
sesta mielekkyydestä laajasti sen vuoksi, että emme tulkitse diplomeja tai muita 
koulutuksen ja kouluttautumisen käytäntöalueella saavutettavien todistettujen 
näyttöjen (yliopistoportfoliot jne.) muotoja Bourdieun tavoin ainoastaan omis-
tettavissa olevaan ”pääomaan” rinnastuviksi, vaan myös ”rahan” käsitteelle ana-
logisesti sosiaalisen elämän yleisempää vuorovaikutuksen sujuvuutta tähdentäen. 
Marxista lähtien pääomakin on oikeastaan suhdekategoria. Edellä viittasimme 
myös jo Weberin klassisiin huomioihin, jotka koskivat ”Bildungspatenten” mer-
kitystä keskiluokkaisen koulutuksen organisoitumiseen liittyvän kamppailuava-
ruuden osana. Oletankin yliopistoaikuiskoulutuksen kentän koulutusta organisoi-
van merkityksen ja kentän mielen täsmentyvän juuri tässä kysymyksenasettelujen 
suunnassa. Sen vuoksi meillä tulee olla näkemyksellinen valmius ja analyysin kei-
not tunnistaa hyvinkin hienojakoista luokituskamppailua, joka lähentelee jo kou-
lulaitokselle vihkiytyneiden (oblates) konformismin ongelmia (ks. Bourdieu 1988 
ja 1996a). Niinpä siis korostan Bourdieun ajattelun kytkentää tiedon sosiologiseen 
refl eksiivisyyden problematiikkaan ja lavennan hänen vallan käsitystään Gidden-
sin (1986) rakenteistumisteoreettisten linjausten suunnassa. Tällöin vallan teema 
tulee käytäntöjen osaksi toisin toimimisen mahdollisuutta korostaen, kun huomio 
kiinnittyy systemaattisesti toimijuuden kykyyn tuottaa eroja. 
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En näe tässä vaaraa menettää Bourdieun ”koulukäytäntöjen” (koulutuksen jär-
jestelykäytännöt mukaan lukien) valta-analyysin vahvuutta. Omalla ongelma-alu-
eellamme meidän on kuitenkin tärkeää saada vertikaalisen dominaation mekanis-
mien lisäksi näkyväksi ne refl eksiivisyyden pulmat, joita akateemiset luokitukset 
saattavat toimijuudelle laajemmin nähtynä aiheuttaa. Eritasoisesti tarkastellen, 
kyse voi olla jäljittelyn ja tottelevaisuuden lisäksi vastarinnan pulmien jatkuvas-
ta refl eksiivisestä teemoittelusta, joka ei jää vaille vaikutuksia koulutuksen kentän 
symbolista järjestystä (S–D–L) muodostavissa kamppailuissa (ks. Giddens 1986, 
33). Koulutuksen organisoitumisen analyysin olisi tärkeää tunnistaa, mitä toimijat 
kuvittelivat saavuttavansa akateemisen kentän rajapinnan kentäksi jäsentyneissä 
käytännöissään. Sen lisäksi, että on hyödyllistä tietää, kuinka he tulivat akateemi-
sen kentän luokituksiin suostuneeksi tai kuinka he tulivat niistä etääntyneiksi, olisi 
tärkeää tietää myös, mitä oli tapahduttava, että niin kävi. Toisin sanoen, ongel-
ma-alueellamme ei ole yhdentekevää se minkälaisista strategisista perspektiiveistä 
kentällä luovuttiin tai kuinka niitä modifi oitiin konformistisuuden ja toisintoi-
mimisen suunnissa. Tällaisen historiallisten mahdollisuuksien epäonnistumisen 
historian kenttäanalyysin kautta saatamme myös paremmin ymmärtää koulutuk-
sen laajempaa institutionaalista sitovuutta eli koulutuksen kentän ulkopuolelle 
suuntautuvaa symbolista järjestystä tuottavaa voimaa, mutta myös tuon mekanis-
min sitovuuden rajoja. Koulutushistoriasta saa tukea näkemyksille, jonka mukaan 
koulutus on symbolisen järjestyksen (S–D–L)-suhteen pysyvyyttä onnistuneesti 
legitimoiva käytäntöalue, mutta myös näkemyksille, jotka viittaavat muuntuvaan 
käytäntöalueeseen ainakin mitä tulee pedagogisten käytäntöjen ja koulutusjärjeste-
lyjen käytäntöjen modifi kaatioihin.119

Tutkimusongelmani muodostaminen oikeastaan perustui ajatukseen siitä, että 
koulutuksen organisoitumisen tutkiminen epätavanomaisten horisontaalisten 
laajennusten suunnassa lisää koulutuksen käytäntöalueen yleistä yhteiskunnallista 
merkitystä koskevaa ymmärrystämme. Tässä tutkimuksessa tavoiteltujen histori-
allisten kenttien analyyttinen rajaaminen on tähän tarkoitukseen sopiva tutkimuk-
sen suunta. Tällöin on kuitenkin muistettava, että yliopistokenttää lähestyttäessä 
kyse ei ole vain koulutuksen käsitteestä, vaan myös siihen liittyvistä tiedontuo-
tannon käytännöistä, joita niitäkin voitaisiin periaatteessa käsitellä omana kent-
tänään (ks. Bourdieu 1975). Ranskalaisen yliopistokentän analyysissa Bourdieu 
(1988, 53–54) kuitenkin viittaa Immanuel Kantilta lainaten ”tiedekuntien kiistan” 
teemaan, kun hän puhuu kentän oman logiikan tuottamasta sisäisestä hierarkias-
ta, joka on homologinen yliopistoa yleisempien vallan kenttien kanssa (taloudel-
linen, poliittinen ja kulttuurinen). Niinpä kenttien välisten suhteiden tarkastelu 
voi tuottaa kombinaatioita, joissa tieteellisesti dominoiva tiedekunta tai disipliini 
ei välttämättä ole sosiaalisesti dominoiva ja aikakaudessa sosiaalisesti dominoiva 
tiedekunta taas voi olla tieteellisesti alisteinen. Yliopistoaikuiskoulutuksen tutki-
muskäsitteellä tavoitellaankin leikkauspisteitä yliopistokenttää yleisempien kent-

119 On syytä tähdentää, että käsitteet koulutus, kasvatus ja sosialisaatio viittaavat käy-
täntöihin, joiden kautta sosiaaliseen elämään tuotetaan symbolista järjestystä. Tässä 
ilmenevän kerrostuneisuuden vuoksi edellä tekemäni pedagogisten käytäntöjen ja 
koulutuksen järjestelykäytäntöjen välillä on tarpeen. 
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tiin. Sellaisiin, jotka vaikuttavat mahdollisesti juuri ”tiedekuntien kamppailuun” 
eli tiedontuotannon ja koulutuksen muuttuvaan kytkentään yliopistokoulutuksen 
historiallisessa organisoitumisessa kohti kattavampaa korkeakoulutuksen kenttää. 
Bourdieun (1988, 37 ja ft. 2 s.286) neuvo, jonka mukaan yliopistokentän rakenteel-
lisen historian ja vertailevan sosiologian tulee kiinnittää huomionsa siihen sosiaa-
liseen etäisyyteen, joka eri aikoina on ollut kulttuurisen kentän riippumattomiin 
kirjoittajiin ”intellektuelleihin”, on ranskalaisittain korostunut, mutta sen taustalla 
oleva kenttien välisten suhteiden merkitystä korostava ydinajatus on yleisesti kiin-
nostava. Muistutan myös edellä Gramscin yhteydessä tekemistäni ”intellektuellin” 
käsitteen ymmärrystäni selventävistä huomioista. 

Ajattelen Suomen osalta samoin kuin Krais (1996) opiskelijatutkimuksen on-
gelma-alueella Saksassa. Hän nimittäin pitää yliopistokentän konstituution perus-
tana disipliinejä (so. chemistry and pedagogics) ja korostaa, että Saksassa disipliini 
on olennaisempi akateemisen kentän analyyttisen eriyttämisen kriteeri kuin erot-
telu eliitti tai massa yliopistojen välillä, kuten hän arvelee olevan Ranskassa ja USA:
ssa (ibid. 97). Hän näkee yliopistokentällä myös disipliinikohtaista ”habituksen” 
variaatiota.120 Habituksen käsite on oikeastaan Bourdieun (1981) mikro–makro-
dualismin ylityksen paikka, sillä hänen analyysinsa monitasoisuus perustuu tämän 
käsitteen käyttöön. Habitus on sekä subjektiivinen että objektiivinen. Käytännöis-
sä, joilla on oma järkensä (so. mielensä ja logiikkansa) ne yhdistyvät kuten kaksi 
historiaa, joista toista kuljetamme habituaalisesti, sosialisaatiossa toiseksi luon-
noksemme muuntuneena, mukanamme ja toisen aktivoimme käytännöissä, joilla 
on aina jokin instituoitunut muoto. Kentällä kohtaa aina toimijan varhaisemman 
sosialisaation historia ja kentän toimijoiden positioiden rakenteistuvina suhteina 
tarkasteltava institutionaalinen historia.121

Niinpä esimerkiksi koulutusreformaattori ei esitä reformaattorin roolia, vaan 
hän sosiaalistuu tiettyihin reformaattoritoimijuuden habituaalisiin rooleihin, joil-
ta jo edellytetään reformatorisia tekoja (so. kannanottoja jne.), joista refl eksiivi-

120 Hänen ajatuksensa on, että opiskelija kohtaa yliopistokulttuurin disipliinikohtais-
ten habitusten variaatioina, jotka toimivat hänelle oppimisen malleina. En kuitenkaan 
etene tässä tutkimuksessa tähän suuntaan sillä ongelmani on asetettu koulutuksen or-
ganisoitumisen yleisemmällä tasolla.
121 Krais (1996, 95–96) ilmaisee asian siten, että ”rakenteet tai instituutiot kehystävät 
habituksen”. Paremmin ilmaisten, habitus tuotetaan elämällä käytännöissä ja se tulee 
myös uudistetuksi ja muutetuksi käytännöissä, sikäli kuin tulee (ks. Bourdieu 1990b, 
57). Krais (1996) painottaa ”habituksen” käsitteen mahdollisuuksia laajentaa sosiolo-
gian huomiokykyä niillä yliopistoon tulon ja akateemiselle kentälle pääsyn tekijöiden 
alueilla, joita yleensä on hahmotettu kulttuurisina. Hän on kiinnostunut opiskelijoiden 
sosialisaatiosta käsittäen sen kentän peleihin suhteutetun habituksen saavuttamiseksi, 
jolloin ajatus habitukseen ruumiillistuneesta historiasta ja sen edelleen muokattavuu-
desta korostuu, kun opiskelija seuraa kentällä pidemmälle tai täysin sosiaalistuneen 
professorin opetusta. Tässä (so. mimetic learning) hän näkee myös naisten hylkimisen 
mahdollisuuden, kun akateemisen kentän habitus on leimallisesti maskuliininen. En 
lähesty nyt kohdettani tällaisen aineiston avulla, mutta pidän ajatusta yleisemmin kiin-
nostavana.
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sessä mielessä muodostuu projektiksi jäsentyvää toimintaa, jonka käytännön 
järki ja käytännöllinen mieli on sidottu kenttään odotusten vastavuoroisuuden 
merkityksessä (Bourdieu 1981, 309 ja 1998, 121). Lisäksi on huomattava, että 
Bourdieu (1990b, 57) puhuu myös dialektiikasta, ilmaisullisten dispositiivien ja 
instituoituneiden ilmaisukeinojen välillä, jotka voivat olla vaikka kirjallisia gen-
rejä. Katson, että kyse voi olla myös sosiaalisten liikkeiden tai organisaatioiden 
pitkän ajan kuluessa muodostamista ilmauksellisista lajityypeistä. Esimerkiksi 
käy työväenliikkeen tai komitealaitoksen kieli, josta Kivinen (1988a) muodosti 
”doktriineja”, samalla kuitenkin juuri tuon dialektiikan kadottaen, kun hänellä 
ei tuolloin ollut ”kenttää”, joka analyyttisenä välineenä ei ole ajateltavissa ilman 
käytäntöjä.

Bourdieun (1981) kenttäteoriaan sidottu ”habituksen” käsite tiivistää hierark-
kisesti hahmottuvat kenttäasemat ja eri pääoman lajien kasautumisen kuten Heis-
kala (2000, 181) toteaa. Tämä ratkaisun suunta ei ole kuitenkaan yksinään riittävä, 
kuten edellä totesin. Sillä on kuitenkin vahvuutena kenttien toimijoiden positioita 
rakenteistavien luokituskamppailujen ymmärtäminen vertikaalisen järjestyksen 
suunnassa. Kyse on strategiseksi toiminnaksi määriteltävissä olevasta kamppai-
lusta, missä eri pääoman lajien (taloudellinen ja symbolinen) kasautumisen ra-
kenteistamat mahdollisuudet kenttäasemien ottamiseen ovat tärkeitä. Tämä tulee 
parhaiten ymmärretyksi, kun ajatellaan kenttää projektitoimijoiden luokitus-
kamppailuna, missä toimijoiden refl eksiivisyyden kytkentä symboliseen väkival-
taan ymmärretään vaikeutena nostaa esille vaihtoehtoisia luokituksia ja mobilisoi-
da niitä koulutuksen organisoitumisen kannalta vaikutusvaltaisella tavalla. Edellä 
luvussa (2.3) tarkoitettu dissidenttien sosiologia jääkin usein kirjoittamatta juuri 
sen vuoksi, että symbolinen väkivalta perustuu siihen, että hallittu tarkastelee hal-
litsijaa sellaisten kategorioiden läpi, jotka on tuotettu tuossa hallitsemissuhteessa 
ja jotka näin yhtyvät hallitsijan intressiin. Toisin sanoen, symbolinen väkivalta toi-
mii säätelynä dominoivaa habitusta tuottavien rakenteiden ja tuon tilannekohtai-
sen dominaatiosovelluksen rakenteen välillä (Bourdieu 1998, 121).

Kollektiivinen hyväksyntä alhaalta nousevien luokitusten kieltämiselle on tä-
män vertikaalisen järjestysperiaatteen elinehto. Tätä habituksen orkesterointia 
tuotetaan myös akateemisella kentällä, minkä vuoksi myös käsitykset koulutuk-
sen sosiaalisesta organisoitumisesta pyrkivät seurailemaan hallitsevia luokituk-
sia. Kentän kategorian tarvitsemme saadaksemme rajapinnan vakiintuneiden 
organisaatioiden ja näille semanttisesti ja käytännöllisesti osittain päällekkäisten 
kenttien rakenteistavan vaikutuksen historiallisesti konkretisoituun keskuste-
luun. Kentän korostunut hahmottaminen symbolisen väkivallan ja kamppailujen 
perspektiivissä saattaa kuitenkin sulkea katsetta horisontaaliseen organisoitumi-
seen. Bourdieu (1998, 121) tosin itsekin viittaa erityistilanteisiin missä dominoi-
vien tahdikkuus ja suurpiirteisyys saattaa jättää tilaa dominoiduille. Näin voitai-
siin tulkita myös ”illuusion” termin kytkeminen intresseistä vapaaseen tekoon 
(ibid. 76–78). Suuri illuusio koulutuksen kautta tapahtuvasta emansipaatiosta 
tai konfl iktien säätelystä voi siis tuottaa ajoittaista väljyyttä intressisidonnaiseen 
strategiseen toimintaan. 

Tällä huomiolla, en pyri kieltämään suomalaisenkin koulutustutkimuksen mo-
neen kertaan toteamaa vertikaalisten hierarkioiden vaikuttavuutta. Tyydyn vain 
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avaamaan täydentävän näkökulman, joka auttaa käsittämään akateemisen kentän 
horisontaalin rajapinnan määrittymisen osaksi vertikaalisten hierarkioiden kamp-
pailun kenttää (ks. Kantasalmi 2001a, 10). Tämän perspektiivin metasosiologisia 
edellytyksiä tarjoaa Giddensin (1976; 1979 ja 1986) tapa käsittää sosiaaliset käy-
tännöt toimijoiden vuorovaikutuksen ja rakenteistavien tekijöiden välitykseltä 
etenevänä systeemisyyden uusintamisena ja muuttamisena. Myös Archerin esittä-
mään analyysitasojen ongelmaan Giddensin (1979; 1981a ja 1986) ratkaisusuun-
ta on prosessianalyysien kehittämistä ajatellen kiinnostava, sillä Archerin (1979; 
1989; 1988 ja 1995) dualistisen ajattelutavan sijaan siinä korostetaan käytäntöjen 
institutionaalisen järjestyksen ja strategisen toiminnan analyysiperspektiivien yh-
distelyn välttämättömyyttä. Prosessin systeemisyyttä analysoidaan aina viimekä-
dessä vuorovaikutteiseksi ymmärrettyjen käytäntöjen näkökulmasta. 

Koulutuskäytäntöjenkin organisoitumista tulisi tarkastella sekä strategisen 
toimijuuden että institutionaalisen perspektiivin kehämäisesti tarkentuvissa pro-
sessianalyyseissa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka koulutuksen käytäntöjen orga-
nisoitumisessa kollektiiveilla, kuten oppilaitosorganisaatioilla on suuri merkitys, 
niin näitä ei kannata hahmottaa systeemin käsitteellä, sillä ne ovat lopultakin 
vain osallisina käytäntöjen systeemisyyden uusintamisessa ja muuttamisessa 
kuten ovat myös pedagogisten käytäntöjensä puitteissa opiskelijat opettajineen 
ja oheishenkilöineen. Giddens (1986) käsittää puitteisiin sijoittuneet käytännöt 
aina konkreettisen analyysin keskeiseksi lähtökohdaksi. Näin nähtynä hänen kä-
sityksensä toimijuudesta (agency) sisältää sekä ajatuksen tavanmukaisista rutii-
neista käytäntöjen jatkuvuuden edellytyksenä että ajatuksen käytäntöihin kyt-
keytyvän refl eksiivisyyden välittämästä toiminnasta. Pragmatismin lähtökohdista 
Heiskala (2000, 189) sitookin ensin mainitun toimijuuden aspektin ”tekijyyden” 
käsitteeseen ja jälkimmäisen ”toimijuuteen”, missä on kyse projektien ohjaamas-
ta toiminnasta. Voidaan sanoa, että Giddensin (1986) tarkoittamien analyysin 
perustavien yksiköiden eli sosiaalisten käytäntöjen toimijuus ”agency” on sekä 
”tekijyyttä” että ”toimintaa”, missä tekijyyden kannalta on olennaista luvussa 
(3.2) käsiteltävä instituution käsite ja toiminnan kannalta keskeinen käytäntöjen 
projektinomaisuus ja tähän kytkeytyvä refl eksiivisyys, jota tarkastelemme erik-
seen luvussa (3.3).

Giddensin kautta kentän käsitteeseen

Kohdennan nyt metodologista koulutusta organisoivien käytäntöjen toimijuu-
den käsitteellistämisen metodologisen ratkaisun paikkaan. Se on ensimmäinen 
syntetisoiva askel rakenteistumisteoreettisesti tulkitun kentän käsitteen sovelluk-
sessani. Kyse on makro–mikro-dualismin ylittämisen ja systeemisyyden (system-
ness) rajautumisen metodologiasta. Näen tässä analyysitasojen määrittämisen ja 
yleisemmän systeemirajojen määrittämisen välillä kiinnostavan yhteyden, jota 
Mouzelis (1991, 25–47 ja 1995, 100–126) on kriittisesti selventänyt ajattelemalla 
nimenomaan osien ja kokonaisuuden suhteen ongelmaa. Tästä näkökulmasta 
katsoen Lockwoodin (1964) edellä mainittu metasosiologinen erottelu auttaa 
selventämään myös rakenteistumisteorian positiota. Lockwoodin (1964) taus-
talla oli, kuten edellä todettiin, sosiaalisen järjestyksen teoreettinen ongelma. 
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Tällöin ajatellaan niitä yleisimpiä tekijöitä, jotka konstituoivat ”yhteiskuntia” 
totaliteetteina ja sitä kuinka yhteiskunnan malli muodostetaan. Aikalaissanoma 
oli se, että sosiaalisen muutoksen käsittämiseksi molemmat integraation aspek-
tit on syytä huomioida.  Suomessa on Kangas (2001) keskustellut kiinnostavasti 
”yhteiskunnasta” sosiaalisen järjestyksen mallina ja sosiologisena konstruktiona. 
Kettunen (2003, 167) puolestaan purkaa ”yhteiskunnan” itsestäänselvyyttä tut-
kimalla käsitteen historiaa suomalaisessa poliittisessa kontekstissa. Molemmat 
suunnat eli mallinmuodostuksen teoriahistoriallinen ja tutkittavan prosessin ref-
leksiohistoriaa koskeva tietoisuus tarvitaan, mikäli pyritään Giddensin ja Bour-
dieun ajattelua yhdistelevällä tavalla käsittämään koulutuksen organisoitumisen 
problematiikkaa. 

Kun Giddens (1979, 76–77 ja 270 ja 1986) ei pidä mikro- ja makrososiolo-
gian erottelua hyödyllisenä niin hän ymmärtää Lockwoodin (1964) erottelun 
toisenlaisesta taustahahmotuksesta käsin, missä ”differentation” käsite aiheuttaa 
perustavan näkemyseron.122 Voimme siis sanoa, että Giddens ei aseta systeemi-
syyden ongelmaa samalla tavalla kuin systeemiteoreettisia vaikutteita mukanaan 
kuljettavat funktionalistit tai näiltä vaikutteita ottanut strukturalismin periaattei-
siin nojaava Archer (1979 ja 1995).123 Niinpä sosiaalisen integraation analyyttisella 
aspektilla Giddens (ibid.) viittaa systeemisyyden analyysiin vuorovaikutuksessa, 
joka korostaa tilan ja yhdessäolon (co-presence) merkitystä sosiaalisissa suhteissa. 
Systeemi-integraation aspekti taas kiinnittää analyyttisen huomion systeemisyy-
den ilmenemiseen kollektiivien (so. varsinkin organisaatiot ja sosiaaliset liikkeet) 
välisissä sosiaalisissa suhteissa. Integraatiolla tarkoitetaan sosiaalisten toimijoiden 
tai kollektiivien  välisiä vakiintuneita sitei tä tai vastavuoroisuutta käytän nöissä. 
Integraa tion käsite ei strukturaation teoriassa ole synonyymi koheesiolle eikä

122 Sosiaalisten käytäntöjen ensisijaisuudesta lähtevä Giddens (1990a) puhuukin sys-
teemikokonaisuuden funktionaalisten tehtäväalueiden eriytymisen ”differentaation” 
sijaan puitteista irrottavista mekanismeista ”disembedding mechanisms”, jotta hänen 
ajattelutapansa ero rakennefunktionalistiseen käsitteellistämistraditioon täsmentyisi.
123 Giddens (1979 ja 1986) on linjassa Lockwoodin (1964) alkuperäisen analyyttisen 
erottelun kanssa, sillä siinäkin nuo kaksi puolta esitettiin vain analyyttisinä aspekteina. 
Archer (1979) siirtää erottelusta abstrahoidun kokonaisuuden ja osien ajattelutavan kou-
lutuksen ja yhteiskunnan suhteen hahmotukseensa ja edelleen ”valtiollisten koulutus-
järjestelmien” synnyn jälkeiseen koulutuksen systeemikehityksen osien ja kokonaisuuk-
sien suhteen ajatteluperustaksi. Lockwood’in (ibid.) ristiriidan ja konfl iktin tulkinnan 
hän siirtää morfogeneetisten syklinsä sisälle, mikä on kiinnostavaa, sillä alkuperäinen 
ajatuskuvio on yleisen funktionalismin tulkinnan virittämä. Strukturalistisista lähtö-
kohdistaan Archer (1988; 1995 ja 2000) korostaa funktionaalisten jännitteiden sijaan 
individualistisesti käsitettyjen toimijoiden ja emergenttien rakenteiden eli systeemisten 
kokonaisuuksien keskinäisvaikutusta (interplay) yhä monimutkaisemmaksi muuttuvan 
morfogeneettisen prosessisyklin puitteissa. Koulutusjärjestelmätutkija Archerin (1979) 
morfogeneettinen sykli oli paljon yksinkertaisempi, sillä rakenteelliseksi kokonaisuudek-
si käsitetyn ”state educational system” systeemiongelma (morfostasis ja morfogenesis) 
ratkaistiin vain makrotasolla. Metasosiologisen Archerin (1979; 1995 ja 1996b) dualis-
min ontologisoiva tulkintalinja on ainakin Lockwoodin (1964) erottelun alkuperäisen 
mielen venyttämistä yli sen rajojen (ks. Mouzelis 1991 ja 1995 ja Zeuner 1999).
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var sinkaan konsensukselle. Kahden eri integraation aspektin yhteys voidaan peri-
aatteessa empiirisesti selvittää alueellistamisen (regionalization) muotoja tutkimal-
la (Giddens 1979, 77; 1981, 29;1985, 12 ja 318 ja 1986, 139–144, 191, 198–206, 289).
Tämän keskeisen mekanismin Giddens (1986, 181) näkee puolestaan edellyttävän 
uudenlaisten aika–tila-kytkentöjen synnyttämistä. Toisin sanoen, sosiaaliset systee-
mit sitovat ajan ja tilan sekä integroivat läsnäolon ja poissaolon.124 Tästä päästään 
etenemään kiinnittämällä huomio aika–tila-ulotteisuuden (time-space distancia-
tion) laajennuksiin, joissa systeemisyyttä venytetään ajassa ja tilassa eli venymisen 
muotoihin ja systeemien tapaan sijoittua ajan ja tilan määrittämiin historialisiin 
puitteisiinsa (Giddens 1981b, 4–5 ja 1986, 377).125 

Tällöin organisaatiot ovat Giddensille (1985, 12 ja 1986, 203) keskeisiä kollek-
tiiveja, joissa näitä aika–tila-järjestelyjä toteutetaan siten, että systeemisyyden uu-
sintamisen ehtoja koskevaa tietoa käytetään refl eksiivisesti hyväksi systeemisyyden 
jatkuvaan uudelleen tuottamiseen ja muokkaamiseen. Lisäksi liikkeet ovat Gid-
densille (1986, 204) tärkeitä kollektiiveja. (so. collective enterprises to establish a 
new order of life). Hän erottaa ne hieman epäselvästi organisaatioista, kun hän 
kiinnittää huomion liikkeiden väljempään kiinnittymiseen paikallisuuteen ja nii-
den sisäisten positioiden epämääräisempään rajautuneisuuteen. Luonnehdinta on 
rajoittavanoloinen jo yksin sitä empiirishistoriallista taustaa vasten, jota Giddens 
(1985, 310–322) itse on liikkeistä esittänyt. Erottelu on kuitenkin tarkastelemani 
prosessin relevantin toimijuuden täsmentämisen kannalta lähtökohtaisesti käyttö-
kelpoinen, joten täsmennän kollektiivityyppien luonnehdintaa tätä silmälläpitäen. 
Niinpä vapaaehtoiset rekisteröidyt yhdistykset, joita tutkimuksessani huomioin, 
muodostavat kiinnostavan kollektiivien rajatapauksen liikkeen ja organisaation 
välimaastossa. 

124 Giddens (1986, 89) myöntää, että hän ei ole aina huolellinen erottelussaan käsit-
teiden ”social interaction” ja ”social relations” välillä, mutta se on silti konstitutiivinen 
hänen sosiaalisen järjestelmän käsitteelleen. Niinpä Giddens (1990b, 302) täsmentää, 
että sosiaaliset systeemit muodostuvat sosiaalisista suhteista ja ajassa ja tilassa koor-
dinoidusta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus läsnäolon (co-presence) 
konteksteissa konstituoivat sosiaalisia systeemejä vain, jos se on säännönmukaisesti 
venytettyä aika–tilassa ja muun kuin (face-to-face) kommunikaation välittämää. Sosi-
aalinen ja systeemi-integraatio siis viittaavat koordinaatiomekanismeihin, joilla systee-
misyys tuotetaan erilaisten läsnäolon kontekstien välille.
125 Giddens (1986, 181–82) esittää myös yhteiskuntatyyppien typologian, josta kan-
nattaa huomata se, että Lockwoodin (1964) analyyttinen jaottelu kulkee typologiassa 
mukana eräänlaisena yrityksenä kytkeä typologian taustalla olevat Giddensin (1981b 
ja 1985) empiirishistorialliset tarkastelujen substanssia järjestyksen teeman yhteiskun-
tateoreettiseen keskustelukehykseen.
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Myöhemmin Giddens (1990b, 304) pyrki liittämään liikkeet esittämänsä sosi-
aalisten systeemien luokituksessa joustavampien (fl uidity) yhteenliittymien (asso-
ciations) alatyypiksi.126 Liikkeisiin kuitenkin pätee luonnehdinta, jonka mukaan ne 
ovat aktiivinen ilmaus konfl iktien ja kamppailujen sijainnista (ks. Giddens 1985, 
321). Niinpä ne ovat suorastaan geneerisesti kytkeytyneitä yhteiskuntiensa insti-
tutionaalisiin piirteisiin. Liikkeet ovat myös olemassa aina samoilla ”historisiteetin 
areenoilla” kuin ne organisaatiot, joita ne vastustavat tai joihin ne haluavat vaikut-
taa (ibid. 318). Ne ovat myös tiukemmin historisiteettinsa sitomia kuin organisaa-
tiot, jotka usein refl eksiivisyydessään soveltavat formaalimpia seurantaperiaattei-
ta, kuten on laita valtion ja muiden byrokraattisen hallinnan tasojen käytännöissä 
(ks. Giddens 1986, 205). Edellä esitettyjen, kahden eri integraation aspektin me-
todologisen kytkemisestä seuraa pulma prosessien tutkimiselle. Kuinka historial-
liset toimijat ovat hahmottaneen käytännöistään käsin pelitilaansa ja kuinka se 
olisi tutkimuksellisesti tavoitettavissa?  Tuonnempana liitän mallin, jonka esitte-
lin kuviossa 2 ja 3 ratkaisusuuntaan, jolla toimijoiden käytäntöjen näkökulmasta 
hahmottuneeseen historialliseen kontingenssiin voidaan saada ote. Tällöin katson, 
että yliopistot, kuten muutkin oppilaitokset ovat kollektiiveina lähtökohtaisesti or-
ganisaatioita, mutta niillä voi olla myös liikeperustaa tai vakiintuneita instituoituja 
kytkentöjä muihin organisaatioihin, jotka on käsitettävä aina puitesidonnaisesti

Yliopistojen ja (korkea)koulujen kaltaisissa ”disiplinäärisissä organisaatioissa”, 
jotka siis operoivat suljetuissa tiloissa, mutta systeemisyyden piirteitä uusintaen 
ja muuttaen, on vaikkapa abstraktien aikataulujen vuoksi mahdollisuus operoida 
täsmällisen aikatalouden puitteissa (ks. Giddens 1986, 135–136). Vaikka mekaa-
nisen kellojen ilmaantuminen sosiaaliseen elämään 1700-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla edisti vuorokauden täsmällistä jakamista osiin ja tekivät mahdollisek-
si työpäivän ja koulupäivän kaltaisten aikavyöhykkeiden synnyn niin tämä ei ole 
modernin koulutuksen kannalta kuitenkaan olennaisinta, sillä ajan tyhjentäminen 
sosiaalisuudesta on vain edellytys sille, että myös tila tyhjenee sosiaalisuudesta. 
Tässä on kyse myös yhteisöllisesti jäsentyneiden paikallisuuksien (place, locale) ja 
abstraktimman tilan (space) eroamisesta (ks. Giddens 1990a, 17 ja 1986, 135). 

Koulutuksen organisoitumisen kannalta keskeistä on sosiaalisuudesta tyh-
jennetyn ajan ja sosiaalisuudesta tyhjennettyjen tilojen uudelleen kombinoin-
ti hallinnollisesti tai muutoin käsitetyksi aika–tilaksi. Tämä tekee mahdolliseksi 
esimerkiksi kouluhallinnon laskennalliset sovellukset sekä niiden mukaisen sisäi-
sen alueellistamisen, jonka puitteissa koulutuksen kannalta keskeisiä prosesseja

126 Giddensin (1990b, 304) sosiaalisten systeemien luokitus ei ole täysin yhtenevä Gid-
densin (1986, 199–206) esittämän kanssa. Ensin mainittu vaikuttaa yritykseltä vastata 
hänen ”sosiaalisen systeemin” käsitteen abstraktisuuden syytöksiin. Luokittelu nimit-
täin erottaa kolme sosiaalisten järjestelmien päätyyppiä (so. Networks, Collectivities ja 
Associations). Keskimmäisten alatyypeiksi tulee nyt ryhmät ja organisaatiot. Sosiaaliset 
liikkeet nähdään viimeksi mainitun keskeisenä alatyyppinä modernissa. Kun puhun 
suomalaisista rekisteröidyistä yhdistyksistä, niin Giddensin (1990b, 303) painottamaa 
refl eksiivisen komponentin kehittyneisyyttä ajatellen, ne ovat mielestäni lähinnä liik-
keen ja organisaation välimuoto, mutta Giddens (ibid.) mahdollisesti sijoittaisi ne ”As-
sociations” kategorian alle sosiaalisten liikkeiden kanssa.
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voidaan säädellä ja siihen osallisten vuorovaikutteisten käytäntöjen kulkua koor-
dinoida. Koulutustila voidaan siis mobilisoida koordinoituina aika–tila-polkuina, 
mutta sen metodologisena seurauksena meidän on pyrittävä integroimaan myös 
näitä järjestelyjä refl eksiivisesti rakenteistavat käytännöt koulutuksen organisoi-
tumisen prosessianalyysin osaksi. Bourdieulle tärkeän vertikaalisen dominaation 
teeman kytkeminen tähän horisontaalin strukturaation näköalaan tarkoittaisi 
huomion kohdentamista ennen muuta aika–tilan-herruuteen, jota puolestaan 
voidaan analysoida paitsi erityisiin (korkea)koulutiloihin sijoittuvina käytäntöi-
nä tietyissä paikallisuuksissa niin myös näiden aika–tilojen sisäisenä tai ulkoisena 
alueellistamisena (regionalization). Koulutuksen rajapintojen käsitteellistäminen 
kaipaa juuri tällaista ulkoisen alueellistamisen ajatusmuotoa, missä emme rajoitu 
vain symbolisen väkivallan teemaan, vaan näemme koulutuskäytäntöjen tuotos-
ten mahdollistamat aika–tila-laajennukset tätä laajempana ja monipuolisempana 
symbolisen järjestyksen kysymyksenä. 

Yksityiskohtaisimmillaan integraation kahden aspektien kohtaaminen voisi 
tarkoittaa vaikkapa päivittäisiin opiskelukäytäntöihin liittyvien aika–tila-polku-
jen analyysia, joita tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan demonstroida. Kohdepro-
sessini puitteissa rajattu ongelma ei nimittäin suuntaa konkreettista tutkimusta 
erityisesti sosiaaliseen integraation (kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen) 
aspektien painotukseen, vaan kollektiivien välisten suhteiden tarkastelun paino-
tukseen. Metodologisessa mielessä rakenteistumista voidaan analysoida perspek-
tiiviä vaihdellen (so. pitämällä toista perspektiiviä tilapäisesti sulkeistettuna) stra-
tegisena toimin tana, jolloin sosiaalisen integraati on substantiiviset aspektit ovat 
esillä tai instutiona lisoi tujen käytäntöjen suunnas ta, jolloin systeemi-inte graation 
substantiiviset aspektit ovat keskeisen huomion kohteena (Giddensin 1986, 28 
ja 39). Tutkimusmetodisessa mielessä toinen näistä aspekteista voidaan  p  itää tila-
päisesti taka-alalla, mutta kohteena oleva prosessin käsitteellistämisen ja tulkin-
nan tavoitteena on aina niiden yhdistäminen. Tällainen prosessin systeemisyyden 
(systemness) monitasoisuuden hahmottaminen on osa Giddensin makro–mikro- 
dualismin ylityksen ohjelmaa. Siinä avautuu myös perinteiseen systeemirajojen 
ongelmanhahmotukseen nähden toisenlainen eli aika–tila-laajennusten tarkas-
telun näköala ja sen konkretisoimisen haaste, missä alueellistamisen metaforan 
ekstensiivinen hyödyntäminen tulee tutkijaa herkistäväksi ohjeeksi. Systeemin 
käsittäminen aika–tila-ulotteisten sosiaalisten suhteiden malliksi ei tietenkään 
poista systeemirajojen teoreettista ongelmaa, mutta asettaa sen systeemiteoriasta 
poiketen. Prosessien tutkimisen kannalta olennaista on se, että systeemisyyden ve-
nymisen muodoissa kuten systeemisten vuorovaikutusmuotojen uusintamisessa 
yleensäkin, refl eksiivinen seuranta käytäntöjen erilaisissa instansseissa nähdään 
rakenteistumisen analyysissa tärkeänä. 

Giddensin hahmotuksessa ei siis ole kyse vain Lockwoodin(1964) erottelua 
täsmentelevästä huomauttelusta, kuten Ilmonen (1990, 299 ja 1995, 322) ajatteli. 
Pikemminkin on niin, että tunnetun metateoreettisen erottelun avulla Giddens 
(1979 ja 1986) avaa uudenlaisen teoreettisen kehittelyn suunnan, joka hakee etäi-
syyttä vanhoista organismianalogioista. Päämääränä on rakentaa sellaista ”ra-
kenteistumisen” välineistöä, jolla strukturalismin ja funktionalismin systeemin 
ja rakenteen käsitteiden päällekkäisyyden pulmasta päästäisin eroon ilman, että 
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näitä käsitteitä sinänsä pidettäisiin tarpeettomina (ks. Giddens 1979, 61–2).127 Niin-
pä Giddens (1981a, 169) katsookin, että hänen käsityksensä systeemeistä vapauttaa 
”rakenteen” käsitteen toisenlaisiin käsitteellisiin tehtäviin, mikä puolestaan on ra-
kenteistumiseksi käsitetyn rakenneanalyysin kannalta tärkeää. Näin nähtynä ei ole 
myöskään metasosiologisessa mielessä perusteltua sijoittaa Giddensin ajattelutapaa 
perinteiseen mikro–makro-dualismin kehykseen ja arvioida sitä Antikaisen, Rinteen 
ja Kosken (2000, 376) tavoin väittäen, että Giddensin ”systeemin” käsite viittaisi vain 
makrotasoon.128 Koulutuksen organisoitumisen systeemitarkastelujen vaihtoehtoa 
haettaessa on tärkeää tunnistaa se, että Giddensin (1986, 164–165, 283) ”sosiaalisen 
systeemin” käsitteeseen kohdentuva tarkastelu näkee systeemirajojen määrittymisen 
ongelman molemmissa yllä mainituissa merkityksissä. Toisin sanoen, systeemien 
territoriaalinen ja ajallinen ulotteisuus varioi ja lisäksi niiden systeemisyyden aste eli 
puitteisiin sijottuneisuuden tapa, ymmärretään vaihtelevaksi. Niinpä sosiaalista jär-
jestelmää ei myöskään ajatella rajoiltaan täysin selvärajaiseksi sosiaalisten suhteiden 
kokonaisuudeksi. Giddensin (1986, 29) hahmotuksen paino on vuorovaikutteisen 
systeemisyyden uusintamisessa ja aika–tilassa tapahtuvassa levittäytymisessä, jota 
voidaan tarkastella rakenteistumisen modaliteetteina (so. tulkintaskeemat merki-
tyksellistämisen ulottuvuudella, fasiliteetit dominaation ulottuvuudella ja normit 
legitimaation ulottuvuudella) vaikkapa koulutuksen organisoitumiseen liittyvän 
sisäisen ja ulkoisen alueellistamisen näkökulmasta.

Giddens (1979, 66 ja 76 sekä 1986, 191) näkeekin ”systeemi” käsitteen perus-
tuvan vuorovaikutussuhteisiin, jotka on organisoitu tavanmukaisiksi sosiaalisiksi 
käytännöiksi ja joita sellaisina jatkuvasti uusinnetaan. Kun ”systeemisyyden” ana-
lyysi tarkoittaa huomion kiinnittämistä vuorovaikutuksen osapuolten keskinäis-
riippuvuuteen, joka usein saa vastavuoroisuuden muodon, niin tällä perustalla on 
mielekästä puhua myös systeemisyyden astevaihtelusta. Voimme siis ajatella sosi-
aalisten suhteiden systeemisyyttä koulutuskäytännöissä opiskeluprosessien tasolla 
(pedagoginen käytäntö) tai aika–tila-laajennetuissa kollektiivien välisissä sosiaa-
lisissa suhteissa, missä painottuvat koulutusjärjestelyjen käytäntöjen merkityk-
sellistämisen muodot. Tämä vuorovaikutusperustainen sosiaalisten käytäntöjen 
ajattelutapa, joka painotuksena eroaa Bourdieun tavasta hahmottaa käytäntöjä,

127 Ilmonen (1990, 299 ja 1995, 322) esittää myös Lockwoodin (1964) käsityskannan 
melko vapaamuotoisesti. Voisi melkein luulla, että Ilmosen kritiikin kohteena on tässä 
Talcott Parsons, eikä Lockwood, joka kuitenkin otti kriittistä etäisyyttä normatiiviseen 
funktionalismiin. Giddensin (1982a, 92–3 ja 1982b, 327–29) kritiikki Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan teoriassa tekemään vastaavaan erotteluun selventää, 
että Giddensin ”järjestelmäintegraa tio” ei viittaa normatiiviseen järjestykseen eikä ”so-
siaalinen integraatio” viittaa ”elämismaailmaan” Habermasin merkityksessä. (ks myös 
Layder 1994, 191–93).
128 Giddensin (1981b ja 1985) empiirishistoriallisen tuotannon tarkastelutaso on toki 
ollut varsin makroskooppinen, mutta hänen koko metateoreettisen ohjelmansa keskiös-
sä on juuri näiden analyysitasojen yhdistäminen, mikä tarkoittaa dualistisen ongelman 
muotoilun uudenlaista hahmottamista (ks. Giddens 1979; 1981a ja 1986, 139–44).
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on koulutuksen organisoitumisen tutkimukselle tärkeä, semminkin kun tavoittee-
na on pitää erilaisten käytäntöjen refl eksiivisyys prosessiin vaikuttavana tekijänä 
mukana analyysissa. Tämä näkökulmien yhdistämisen tukipiste voi olla kasvatus-
tieteen näkökulmasta olennaisten peda(andra)gogisten käytäntöjen ymmärryksen 
syventämiselle tärkeää. 

Yleisesti nähtynä systeemin säilyminen edellyttää sille konstitutiivisten käy-
täntöjen uusiutumista, missä toiminnan refl eksiivinen seuraaminen on tärkeä 
rakenteen kaksinaisuuden luonnetta rajoittavassa ja mahdollistavassa mielessä 
välittävä kognitiivinen momentti (ks. Giddens 1986, 25 ja 191). Niinpä systee-
misyyden rakenteellisia ominaisuuksia voidaan kuvata, mutta ”systeemin” käsi-
te ei Giddensillä (1979, 66) ainakaan tarkoituksellisesti lankea yhteen ”raken-
teen” käsitteen kanssa, mikä puolestaan näyttäisi olevan Archerin (1979 ja 1995) 
dualistisen position ongelmana. Archerin (1995) suositukset saattavat johtaa 
rakenteen ja toimijuuden prosessidialektiikan sijaan operoimaan kahden reifi -
kaatiostrategian vuorottelun (interplay) kausaalilogiikassa. Sen sijaan Gidden-
sin (1979, 105) ajattelutavan mukaisesti rakenteiden vaikutusta analysoidaan 
aina prosessiymmärrystä syventävänä rakenteistumisena. Tämä tarkoittaa, että 
niiden efektit ovat tarkasteltavissa vain käytäntösidonnaisen toiminnan ja sen 
kognitiivisena momenttina esiintyvän refl eksiivisyyden yhteydessä. Nähdäkseni 
Bourdieu käsittää toimijoiden positioina hahmottuvien kenttien kautta kulkevi-
en käytäntöjen rakenteistavan vaikutuksen tässä hengessä. Näin olen ”rakenne” 
ei myöskään esiinny tutkijalle kohdeprosessiin toimijuudelle ulkoisena tekijänä, 
vaan tarkasteltavan prosessin kannalta relevanttia toimijuutta hillitsevänä tai 
mahdollistavana välittäjänä. Kahden integraatioaspektin erottelussa ei siis ole 
kyse kahdesta eri asiasta, vaan duaali suuden eri aspekteista, sillä strukturaatio-
teoreettisessa katsannossa sosiaalisten suhteiden merkityksellisten kokonaisuuk-
sien rajat käsitetään liikkuvina samalla tavalla kuin niiden systeemisyydessä näh-
dään rakenteen kaksinaisuuteen perustuva asteittaisen vaihtelun mahdollisuus 
(ks. Giddens, 1986; 283, 288–293 ja 376–7). 

Kun tehtävänä tässä on saada tarvittaessa myös koulutuksen käytäntöalueen 
normalisoimaan systeemi-käsitteeseen tutkimuksellisesti hallittu suhde, niin käy-
tän koulutuskäytäntöjen organisoitumisen ongelma-alueella relevanttien pro-
sessien rajaukseen mieluummin kentän käsitettä. Katson, että sitä on kuitenkin 
hedelmällistä tulkita rakenteistumisteoreettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiin-
nitämme huomiomme Giddensin (1986, 191) tavoin nähtyyn käytäntöjen systee-
mireproduktioon, missä systeemisyyttä ilmentävät rakenteelliset ominaisuudet 
nähdään aina Signifi cation (S) – Domination (D) ja Legitimation (L) analyyttisen 
erottelun puitteissa, näiden ulottuvuuksien erityisinä kombinaatioina, joita tutki-
mus selventää (ks. Giddens 1979, 96–107 ja 1986, 2–33).

Giddensin ajattelua seuraavasta käsitteellistämistrategian avoimuudesta seuraa 
kuitenkin pulmia konkreettiselle historiaan suuntautuvalle koulutuksen sosiolo-
giselle tutkimukselle, jonka on substantiivisten ongelmanasettelujen käsittein aina 
voitava redusoida kohteena olevan prosessin variaatiota. Tämä Mouzelisin (1991, 
19–21) hyvin kiteyttämä haaste on se, johon tässä yritän ongelma-aluelähtöisesti 
vastata. Tutkimuksen on löydettävä keino paikantaa koulutuskäytäntöjen alueel-
listamisena tutkittavan aika–tila-ulotteisuuden rajoja. Tämän perustana olevan 
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vuorovaikutuksen puitteisiin sijoittuneisuutta voidaan tutkimuksessa rajata kiin-
nittämällä huomio, kuten Mouzelis (1991, 31–43 ja 51) tuntuu ajattelevan, sään-
töjen seuraamisen epävarmuuden instansseihin. Näitä voidaan paikantaa tarkas-
telemalla tutkittavan toimijuuden refl eksiivisyyden operointia. Bourdieun kentän 
kategorian empiirisen soveltamisen avulla voimme jäsentää käytäntöjen variaatio-
ta ja rajata koulutuksen kentältä niitä keskeisiä kollektiiveja, joiden puitteissa ta-
pahtuvaa strategisen toiminnan refl eksiivistä monitorointia ja siinä konstruoituja 
luokituksia yritämme käsittää osana tarkasteltavaa prosessia. Tässä ”habituksen” 
käsitteen sitoma ajatus toimijoiden erilaisista dispositioista käsitetään siis analyy-
sin ulottuvuudeksi, jolla voimme tunnistaa koulutuskäytäntöjen vuorovaikutteisen 
systeemisyyden levittäytymistä rajaavia tekijöitä. Analyysi toimii erilaisten toimi-
japositioiden vertikaalisten hierarkioiden muodostumisen tunnistamisen kautta. 
Tällöin juuri ne epävarmuuden alueet, joita projektitoimijuuden refl eksiohisto-
riaa tarkastelemalla yritämme paikantaa, ovat rakenteellisen analyysin mielessä 
keskeisiä pisteitä dominaation ja dominoiduksi tulemisen ymmärtämiselle, mutta 
tällaiset mekanismit tulkitaan aina prosessin rakenteistumisen näkökulmasta (vrt. 
Mouzelis 1991, 51).

Kansallisvaltioiden puitteissa koulutuksen organisaatiokompleksi kokonai-
suutena muodostaa voimakkaan legitimaatioperustan symbolisen vallan käytölle. 
Sosiaalisen elämän symbolinen järjestys on kuitenkin aina uudelleen tuotettava 
koulutuksen käytännöissä, jotka voivat jäsentyä pienimuotoisiin merkitykselli-
siin kokonaisuuksiin ja olla vaikka vain dyadisia professorin ja oppilaan suhteita. 
Kyse voi myös olla laajemmista kollektiivien välisistä suhteista, jotka merkityksel-
lisellä tavalla jäsentävät käytäntöjen etenemistä. Tärkeää on se, minkälainen tila 
käytäntöjen modifi oimiselle refl eksiivisesti hahmottuu. Kollektiivien historisitee-
tin huomioiminen voi olla tässä olennaista, sillä sitä tutkimalla on mahdollista 
ymmärtää, kuinka niiden toimijat ovat nähneet ja määritelleet vallitsevaa sym-
bolista järjestystä koulutusta organisoivan toimijuutensa puitetekijänä (ks. Gid-
dens 1991b, 36). Refl eksion rajat ovat yhteydessä arkipäiväistyneisiin itsestäänsel-
vyyksiin. Seuraavassa luvussa selvennän tätä. Tällaista käytäntöjen jatkuvuuden ja 
puitteisiinsa sijoittuneen toimijuuden näkökulmasta refl eksiivisesti hahmotettua 
osien ja kokonaisuuden problematiikkaa ongelma-alueeni tutkimuksen olisi ky-
ettävä käsittämään. Kehittelemäni ajatusotteen pyrkimyksenä on varmistaa, että 
prosessianalyysin merkityksellisten kokonaisuuksien rajaukset tulevat käsitetyiksi 
kohteen konstruktion olennaiseksi teemaksi. Kentän rajaaminen on siis tutkimuk-
sen keskeinen tehtävä ja tuon rajauksen esittäminen tutkittavan prosessin systee-
misten piirteiden kuvauksena on keskeinen tutkimustulos. 

3.2 (Korkea)koulutuksen tutkimuksen instituution käsitteen 
ongelmallisuus

Kannanottoni institutionaaliseen analyysiin ohittavat melko suoraan sellaisen pu-
hetavan, jota vaikkapa Salmi (1994, 411) ”..universities are very conservative insti-
tutions..” edustaa. En puhu ”yliopistoinstituutiosta” vaikka usein yliopistolaitosta 
onkin analysoitu organisaation erityistä historiallista kulttuurimerkitystä koros-
taen ikään kuin yliopistokoulutuksen ilmentämä institutionaalinen järjestys olisi 
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kulkenut sen rakennusten ja akateemisten rituaalien ulkoisen muodon mukana.129 
Tällaisella ”instituution” metaforisella käytöllä aiheutetaan helposti sekaannus-
ta koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueen keskusteluun ja samalla este-
tään koulutuksen käytäntöjen sekä yliopisto-organisaation institutionaalisten as-
pektien vakavampaa uudelleen ajattelua. Arkipuheen (banaalin) ja juhlapuheen 
(ylevän) ääripäihin karannut metafora voidaan kuitenkin palauttaa analyyttiseen 
keskusteluun. Campbell (2004, 4) tekee sen viittaamalla USA:ssa kaikkien tunte-
maan fraasiin ”Lou’s Restaurant is a local institution” ja selventämällä, että ”from 
an institutionalist point of view” kyse on kuitenkin vain palveluja tuottavasta or-
ganisaatiosta, joka on olemassa ”within a set of  institutions that make up its sur-
rounding environment”. Heti perään olisi kaiketi kysyttävä, että mikä sitten on tuo 
organisaation ympäristöksi käsitetty instituutioiden setti, joka näyttäisi olevan ns. 
institutionalistiselle näkökulmalle keskeinen? Vastausta haettaessa, fokusoin käsit-
teen metodologiseen käyttöön, mutta koulutuksen organisoitumisen kohdeonto-
logian tason kannanottoja unohtamatta. 

Instituutio- ja organisaatio-käsitteet teoriatasojen ongelmana

Lou’s-tyyppinen ”instituution” metaforan karkaaminen ei ole ollut kovin kauka-
na myöskään makrososiologisessa keskusteluperinteessä, jossa vaikkapa koulu ja 
kirkko ovat voineet tulla käsitellyiksi instituutiona, sillä seurauksella, että vähin-
täänkin osittainen päällekkäisyys ”systeemin” ja varsinkin ”organisaation” käsittee-
seen aiheuttaa analyyttiselle katseelle häiriötä (ks. Schülein 1987, 56 ja 117). Edellä 
keskustelin siitä, kuinka syvällä koulutuksen sosiologisissa tarkasteluissa on tiet-
tyyn organisaatioreferenttiin kiinnittynyt ja siksi myös osin epäproblemaattinen 
”koulutuksen” käsite. Syynä tällaiseen voi olla se, että koulutuksen tietyt historial-
liset ja suhteellisen vakiintuneet organisaatiotyypit ovat olleet nyky-yhteiskunnan 
muotoutumiselle erityisen keskeisiä. Hamiltoninkin (1989, vii ja 4)  käsitys, jonka 
mukaan ”...Schoo ling is an extensi ve and elaborate human ins ti tu ti on” näyttäisi 
pitävän kouluorganisaatioita koulutusinstituution referentiaalisina vastineina. 
Tällainen näkemys on kuitenkin pulmallinen mikäli se sisältää oletuksen toimin-
nallisesti tarkkarajaisten formaalien kouluorganisaatioiden ja instituution käsit-
teen vastaavuudesta. Koulutuksen käytäntöalueen uudelleen ajattelun kannalta 
onkin pidettävä kiinnostavana Schüleinin (1987, 117) instituutioteorian histori-
asta nostamaa huomiota, jonka mukaan modernit instituutiokäsitykset eivät enää

129 Tällaisen epäproblemaattisen käsityksen vastinparina voi esiintyä myös ajatus yli-
opistosta yhteisönä (ks. Aittola 1996). Lähden kuitenkin siitä, että yhteisön käsitteellä 
ajateltu kulttuurisen vaihtelun historiallisesti määrittyvä sosiaalinen tila on pikemmin-
kin keskeinen selventämistehtävä, jonka avuksi haluan tuoda yliopistoaikuiskoulutuk-
sen käsitteen. Tällöin esimerkiksi Boyerin käsitys yliopistosta ”avoimena yhteisönä” 
olisi siis lähinnä koulutuskäytäntöjen organisoitumisen ilmentämän institutionaalisen 
sitovuuden yhteydessä jäsentyvää avoimuuden tilaa koskeva empiirishistoriallinen ky-
symys (sit. Aittola 1996, 144). Liedmanin ja Olaussonin (1988, 11) ”instituution” käsi-
te on hyvä esimerkki siitä kuinka aatehistorian katse sosiologiaa lähestyessään saattaa 
tuottaa hämmentävän päällekkäisyyden ”organisaation” käsitteeseen.
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kohdenna analyyttista katsettaan sisällöllisesti määriteltyihin kokonaisuuksiin 
tai organisoituihin yhteyksiin (esim. kirkko ja koulu).130 Mihin siis instituution 
käsitteellä voidaan tarttua ja miten se voi palvella koulutuksen organisoitumisen 
ongelma-alueella? 

Kuten edellä todettiin, Järve lä (1991, 44) on pyrkinyt  pro ses sien sosiologiaa 
miellyttävämpään   ratkai suun tode tessaan, että kou lutus on yhteiskun nallistu neiden 
sosi a lisaatiop rosessien eräänlainen läpi käyntialue tai toimin ta kenttä, jolla on tiet tyä 
it senäistä institutio naa lista pysyvyyttä.131 Tällainen muotoilu näyttäisi sallivan in-
stitutionaalisen analyysin kohdentamisen kulloinkin vakiintuneita organisaatio-
muotoja laajemmalle, mikä on koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen käsit-
teellisen selvyyden kannalta tärkeää, joten kehittelen ajatusta eteenpäin ja päädyn 
tuonnempana sen täsmennettyyn muotoiluun. Käsitteellisenä ongelmanani on nyt 
pitää erillään koulutuskäytäntöjen suhteellisesti itsenäinen institutionaalinen 
pysyvyys ja käytäntöjen organisaatiomuotojen suhteellinen vakiintuneisuus, 
jotta vältettäisiin näiden ilmiöiden sekaantuminen kohdeprosessin konkreettises-
sa analyysissa. En kuitenkaan seuraa Antikaisen (1998) ajatusta, jonka mukaan so-
siologinen näkökulma kasvatukseen ja koulutukseen tarkoittaisi ennen muuta so-
sialisaation tai elämänkulun teoreettisesta näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua, 
jonka kohteena on opiskeluprosesseihin osallistuneiden subjektiivinen kokemus. 
Koulutuksen organisoitumisen tutkimus pyrkii erityisesti valottamaan opiskelu-
prosessien historiallisten puitteiden toiminnallisten mahdollisuuksien ja mahdot-
tomuuksien laajempia institutionaalisen järjestyksen ulottuvuuksia. Sosiologinen 
mielenkiinto kasvatukseen ja koulutukseen ei kohdennu vain koulupenkillä tai 
kadulla kovemmassa koulussa subjektiivisesti koetun käsittämiseen, vaan myös 
yleisempien objektiivisesti standardoivien koulutusjärjestelyjen tuottamisen mie-
len ja logiikan analyysiin. Niinpä ”instituution” käsitteenkin tulisi sallia näiden

130 Etenen melko suoraviivaisesti metateoreettisen ongelmani suuntaisiin selvennyk-
siin vetoamalla Schüleinin (1987) oppihistoriallisessa mielessä harvinaiseen systemaat-
tiseen esitykseen instituution käsitteestä. Znaniecki (1945) puolestaan on kiinnostava 
johdanto sosiologisen tietomuodon terminologiseen kaaokseen, joka nousee ”organi-
saation” ja ”instituution” käsitteiden suhteesta. Hämmentyneenä hän kysyy jättääkö 
sosiologia ”instituution” käsitteen fi losofi alle vai pitääkö tietomuoto kiinni termis-
tä ”social institution” kehittäen sitä heuristisena käsitteenä, jolla on oma kenttänsä?
(ibid. 199).
131 Järvelä (1991, 44 ja 46) ei viittaa suoraan Bourdieun ”kentän” käsitteeseen vaikka to-
teaakin ajattelunsa samankaltaisuuden. Hän näkee koulutuksen toimintakenttänä, joka 
instituutiona määrää tai suodattaa miten koulutetun työvoiman tarve ja sivistyksen 
emansipaatioprojekti kulloinkin toimijalle näyttäytyy. Koulutustarpeen toiminnallisen 
aktualisoitumisen hän katsoo tapahtuvan kaksitahoisena ristikkäismääräytymisenä ra-
kennetekijöistä käsin, mutta niin avoimesti, että toimijoiden tavoitesuuntautuneisuu-
den variaatiolle jää tilaa. Toimijuuden suuntautumisehdot kuitenkin liitetään erityisesti 
palkkatyösuhteen rajaamiin markkinaehtoihin ja palkkatyön kansalaisen sosiaalisaa-
tioehtoihin. Tällöin institutionaalisen sitovuuden tulkintaa kehystää kapitalismi-erityi-
nen korostus työnjaollisten muutosten määräytymisproblematiikasta.
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analyysisuuntien välisen yhteyden rakentaminen. Giddensin (1986) prosessuaa-
linen ”instituution” käsite on tärkeä ohjelmallinen ilmaus tällaisen monitasoisen 
institutionaalisen analyysiperspektiivin kehittämisessä.

Empiirishistoriallisen kohteen prosessikuvauksen tulkintakäsitteistön on toki 
voitava vedota myös yhteiskuntateoreettisessa epookkikeskustelussa vakiintunei-
siin tulkintadimensioihin. Edellä jo kehittelinkin ajatusta modernin koulutuksen 
organisoitumisen ilmentämän institutionaalisen järjestyksen moniulotteisesta 
tulkinnasta. Lähtökohtana olivat Giddensin (1985, 311 ja 1990a, 56–63)  ajatus 
neljän  keskeisen historiallis-substantiivisen klusterin käsittelystä ulottuvuuksina. 
Erikseen nähtyinä niissä voidaan tunnistaa myös massakoulutuksen sosiologian 
keskustelun vakiintuneita tulkintaperustoja. Kun koulutuksen organisoitumisen 
monokausaaliset tulkinnat eivät vaikuta uskottavilta, niin olen käsitellyt näitä 
perusulottuvuuksia vain (aikuis)koulutuksen pitkäkestoisen organisoitumisen 
prosessianalyysien tulkintasuositusten jäsentelyssä (ks. Kantasalmi 1995a).132 Pui-
tesidonnaisten prosessikulkujen historiallisen tutkimuksen tulkinnoissa voidaan

132 Kantasalmi (1995a) esitti pitkän keston vertailujen tuloksia saadakseen käsityksen 
näiden ulottuvuuksien mahdollisuuksista institutionaalisen analyysin tulkintasuo-
situksina. Minulla ei ole kuitenkaan ollut mitään ”yhteiskunnan” totaliteettimallia, 
josta käsin olisin voinut rakentaa aikuiskoulutuksen organisoitumisen prosessianalyy-
sille paradigmaattisesti tulkintaperustaa. Tulkintahypoteesiksi ”kansanvalistuksen” ja 
”kansansivistyksen” projektikäsitteiden alustavakin tarkastelu tarjosi jo ”surveillance” 
ulottuvuudella kansallisvaltion ja kansalaisen muodostuksen prosessien merkitysten 
korostusta. Kansallisvaltiot liittyvät erityisesti tarkkailuun, monenlaiseen informaation 
kontrolliin ja sosiaalisen elämän ohjailuun. Tästä ei voida yksinkertaisesti johtaa yleistä 
tulkintaperustaa koulutuksen ja kansalaisuuden kytkennälle, sillä erilaisissa puitteissa 
kytkennät kapitalismin, teollistumisen ja militaarisen vallan dimensioihin voivat il-
mentää erilaista institutionaalista järjestystä. Toki oli mahdollista tulkintahypoteesien 
muodostaminen vaikkapa koulutussosiologisen tutkimusteorian esittämien erityisten 
kytkentöjen pohjalta. Niinpä esimerkiksi teollistumisen ja kapitalismin dimensioilla 
tyypillisiä ovat olleet ammattitaidon ja moraalitalouden näkökulmasta tuotetut tulkin-
nalliset kytkennät, joilla on voinut olla yhtymäkohtia sosiaalipoliittisiin toimintalinjoi-
hin ja valvonnan ja tarkkailun dimensioon, joka usein korostaa juuri kansallisuuden 
tai kansalaisuuden teemoja. Militaarisen kompleksin alueeseen kytkentä on luotu hen-
kisen maanpuolustuksen hengessä ja viholliskuvien tuottamisen ja ylläpidon merki-
tyksissä. Valtiollisten rajojen määrittelyäkin saatetaan tukea koulutuksen käy täntö jen 
kautta (ks. Paasi 1996) jne. Institutionaalinen analyysini etenikin katsomaan olisiko 
toimijuus ollut sitoutuneena kansakunnan instituoituun itsestäänselvyyteen jollain 
erityisellä tavalla Suomessa. Bourdieun suuntaamana käytännöistä haettiin sellaista 
uskomusten kyseenalaistamattomuuden rajaa, jonka ylittäminen oli siinä määrin vaa-
rallista, että sen ylittäminen tuo institutionaalisen järjestyksen näkyväksi. Rajan koh-
dalla instituoituminen estyy tai tulee mahdolliseksi vain rajoitetussa ryhmässä, joka 
tekee tästä ryhmästä sen, mikä se on (ks. Kantasalmi ja Hake 1997 ja Kantasalmi 2001a 
ja 2001b). Kulttuuristen uskomusten vähittäinen muodostuminen ja niiden toimin-
nallisen sitovuuden käsitteellistämisen ongelma liittyy välittömästi ajallisuuden teema, 
jonka Giddens (1986) näkee metateoreettisen ”instituution” käsitteensä olennaiseksi 
tutkimusta suuntaavaksi seikaksi.
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näiden sisällökkäiden tulkintaulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä selventää.133 En 
kuitenkaan liitä aivan mutkattomasti Giddensin (ibid.) modernia luonnehtivaa 
instituutionaalisten ulottuvuuksien mallia siihen, mitä Giddens (1986) tarkoittaa 
metodologisessa mielessä institutionaalisella analyysilla (vrt. Heiskala 1996, 168). 
Giddensin (1986) metateoreettinen ajatus institutionaalisesta analyysiperspektiivis-
tä pyrkii tätä moderniteetin hahmotelmaa syvemmälle, eikä rajoitu suurten koko-
naisuuksien erittelyyn, mikä on ongelma-alueeni tutkimukselle olennaista. Se on 
tärkeää myös koulutuksen refl eksiivisyyden teeman käsittämiselle. Instituoitumisen 
suhde mahdolliseen on saatava täsmennettyä, mikä tarkoittaa analyysin kohdennus-
ta käytäntöjen näkökulmasta kohdattavaan historiallisen kontingenssiin.

Arvelen myös, ettei kohdeprosessin ymmärrys kovin pitkälle syvene yksiulot-
teisten historiallisinstitutionaalisten referenttien paradigmaattisten tulkintojen 
suunnassa, vaan pikemminkin kohdentamalla huomio juuri tällaisten paradig-
maattisten tulkintalinjojen residuaalisiin leikkauskohtiin. Tämä on historiantut-
kimuksessa luultavasti selvempi, mutta ei aina teoreettisesti samassa määrin jä-
sennetty ajatus kuin sosiologiassa, missä tietomuodon disiplinäärinen kehitys on 
ollut refl eksiivisesti sidottuna ”yhteiskunnan” representaatioon, mutta pitkään 
myös sellaisiin singulaarisiin totaliteettimalleihin, joiden metafyysinen luonne on 
nykyään selvemmin tunnistettu (ks. Schülein 1987, 122 ja Kangas 2001).134 On-
gelmakonstruktioni jättääkin mahdollisimman avoimeksi koulutuksen organisoi-
tumisen sisällöllisessä mielessä vakiintuneet institutionaaliset tulkintalinjat. Näin 
olen varannut mahdollisimman suuren käsitteellisen liikkumatilan keskeisten tul-
kintadimensioiden välisten erityisten historiallisten yhteyksien terävöittämisessä, 
kun etenen kohdeprosessin tulkinnallisessa konstruktiossa. Yliopistoaikuiskou-
lutuksen ideaalityypin avulla paikannettavien historiallisten käytäntöjen organi-
soitumiskulkujen ilmentämän institutionaalisen järjestyksen analyysissa edetään 
prosessien sisällöllisten puitekiinnitysten paikantamisessa avoimesti ja käytäntöi-
hin sisältyviä ambivalensseja tulkinnallisesti kunnioittaen.

133 Giddens (1985, 1986, 1990a ja 1990b) terminologia näiden neljän ulottuvuuden 
esittelyn yhteydessä ei ole tarkkaa, sillä hän puhuu: institutionaalisista ulottuvuuksis-
ta, modernin keskeisistä organisatorista komplekseista tai klustereista sekä modernin 
institutionaalisista parametreistä. Ulottuvuuksien välisten yhteyksien täsmentämisen 
hän kuitenkin ymmärtää aina konkreettisen tutkimuksen tehtäväksi. Kiinnostavasti 
Giddens (1985, 314) asettaa perusulottuvuuksia vastaamaan seuraavat liikkeet: 1) il-
maisuvapautta ja demokraattisia oikeuksia edistäneet liikkeet, 2) rauhanliike, 3) ekolo-
giset liikkeet ja 4) työväenliike. 
134 Funktionalistisen instituutiokäsityksen kritiikissään Castoriadis (1987, 372–3) 
kytkee ”instituution” käsitteen symbolisesti tuotettuun järjestykseen, kun hän puhuu 
yhteiskunnan (society) imaginaarisen instituution instituoimisesta. Sekä instituoivana 
symbolisena järjestyksenä että insituoituna representaationa yhteiskunta on aina his-
toriallinen siinä merkityksessä että jokainen yhteiskunta tekee olevaksi oman tapansa 
itsensä muuttamiseen, joka on sen ajallisuus (temporality). Mikäli kaivataan historian-
tajua, jossa yhteiskunta ei vain tunne itseään vaan tekee itsestään eksplisiittisesti itseään 
instituoivan, niin olisi kyettävä paitsi aina jo tunnetun yhteiskunnan instituution radi-
kaaliin dekonstruktioon niin myös ajattelevaan uudistavaan toimintaan, jonka osana 
poliittinen ajattelu on olennaisesti yhteiskunnan tekemistä.
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Edellä olen jo esittänyt kuinka olen tulkinnut kentän käsitteen juuri tällaisen 
käytäntölähtöisen avoimen analyysin jäsentelyvälineeksi, jonka puitteissa empii-
rishistoriallisten koulutuskäytäntöjen systeemisyyden institutionaalinen analyysi 
on hedelmällistä. Käytäntöjen institutionaalisen järjestyneisyyden kannalta katso-
en ”kenttä” on sekä pidäkkeiden että mahdollisuuksien tila. En kuitenkaan sido 
koulutuksen käytäntöjen institutionaalisia niveltymisiä vain yhteen erityiseen, ku-
ten ”symbolisen väkivallan” sisällölliseen teemaan. Koetan ymmärtää laajemmin 
kentän sosiaalisia suhteita eli toimijoiden sijoittuneisuutta sosiaaliseen tilaan, jota 
tarkastellaan symbolisina kategorioina ja suhteina (ks. Giddens 1986, 89). Ylei-
semmässä sosiaaliteoreettisessa mielessä ymmärrän Giddensin (1986) tavoin insti-
tuution käsitteen lähinnä käytäntöinä tutkittavien prosessien ajallisuuden analyy-
sia informoivaksi kategoriaksi. Pyrin selventämään sitä rakenteistumisen ajatuksen 
suuntaamana. Lähempi metasosiologinen tarkastelu on opettavaista varsinkin sil-
loin, kun Giddensin (1986, 344) tavoin ajatellaan, ettei (koulutuksen)sosiologian ja 
(koulutuksen) historiantutkimuksen välillä ole oikein miellettynä mitään loogisia 
tai metodologisia eroavaisuuksia.135 Tutkimusajatukseni mukaisesti instituution 
käsitteen selvennys on tapahtunut pitämällä yllä kriittistä etäisyyttä Archerin mor-
fogeneettisen lähestymistavan metasosiologiseen ohjelmaan, jossa Parker (2000, 
109) näkee jo uuden ”post-structurationists” koulukunnan syntyä.136

Koulutuksen kehittämiskeskustelujen teknisiä käytäntöjä ajatellen teen vielä 
nopean refl eksiivisyyttä lisäävän huomion organisaation ja instituution käsitteiden 
erottamisen pulmaan. Viittaan yleistä sosiaalisen organisaation sosiologista teemaa 
kohdentuneempaan organisaatioteoreettiseen keskusteluyhteyteen. Perrow (1986, 
167–69) antaa hyvän kuvan siitä, kuinka rakenteellis-funktionaalinen ajatusmuoto 
teknisesti orientoidun organisaatioteorian yhteyteen tuotuna, on voinut korostaa 
organisaation käsitteessä rationaalista päämääräorientaatiota ja administratiivista 
tehokkuutta, kun taas instituutio on tullut kiinnitetyksi organisaatioihin, joilla on 
ympäristöönsä nähden joustava vuorovaikutteinen arvosuuntautuneisuus. Täl-
laisen ajatusmuodon sosiologisemmassa versiossa, edellä ”profession” käsitteen

135 Ei ole kuitenkaan syytä mennä yhtä pitkälle kuin Herbert Spencer vuonna 1859, 
arvioidessaan historiantutkimuksen suhteellista arvoa vain kahdesta näkökulmasta 
tapahtuvan jäsentelyn mielekkäässä yhteydessä so. ”Descriptive Sociology” ja ”Com-
parative Sociology” (ks. Spencer 1939, 29). Ei tarvitse myöskään mennä toisessa suun-
nassa niin pitkälle kuin Bukharin ja käsittää sosiologia määrääväksi historian meto-
diksi (Bukharin 1933, xiv). Giddensin (1979 ja 1986) rakenteistumista korostavan 
käsitteistön kehittelyohjelman puitteissa ajattelen instituution käsitteen metodologista 
merkitystä monitasoisesti: 1) historian (partikularisoivan) ja sosiologian (yleistävän) 
prosessikatseen yhdistämisen ongelmana, 2) ajallisuustasojen spatiaalisten systeemi-
syyksien (palautekytkentöjen moninaisuus ja käytännölliset eriaikaisuudet) historial-
lis-tulkinnallisen huomioimisen kautta tapahtuva Archerin (1979; 1988; 1995 ja 2000) 
emergenttien ominaisuuksien dualismin välttäminen ja 3) kohdeprosessin muutoksen 
ja pysyvyyden dialektiikan terävöittäminen refl eksiohistorian huomioimisen kautta
136 En pidä pätevänä tämän neologismin kuljettamaa ajatusta, jonka mukaan Archerin 
(1979; 1988, 1995 ja 2000) kehittelyistä hahmottuisi Giddensin ja Bourdieun tuotan-
nosta nousevan rakenteistumisen disposition keskeisiä periaatteita ylittävä kokoava lä-
hestymistapa historiaan suuntautuvan (koulutuksen) sosiologian palvelukseen.
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yhteydessä mainittu, Parsons ja Platt (1973) saattoivatkin nähdä yhdysvalta-
laisen yliopiston organisaationa institutionalisoituvan juuri professionaalisen kyt-
kennän kautta yhteiskunnan totaliteettimallinsa ”luottamuksen” alasysteemissä, 
kun organisaation rationaaliset arvopäämäärät lankeavat yhteen tuon yhteiskun-
nallisen alajärjestelmän funktioiden kanssa. Perrow (1986, 69) näkee normatiivisel-
la dimensiolla operoivien teknisten ajatusmuotojen korostumisen johtaneen jopa 
yritysten ajoittain esittämiin institutionalisoitumisriitteihin osana niiden sijain-
tipaikallisuuksien arvoperustaa (so. local community responsiveness).137 Euroop-
palaisen keskustelun lapsena mainitsen vielä instituution käsitteen käyttötavan,
joka oikeastaan on vain kääntöpuoli ylläkuvatusta. Kun ’instituution’ annetaan 
epäproblemaattisesti yhdistyä suureen, kompleksiseen ja näin ollen vaikeasti koh-
dentuvaan byrokraattiseen organisaatioon (julkinen koululaitos, terveydenhuolto 

137 Ekskurssi sivistysyliopistoon. Organisaatioteoreetikoista osa arvellee, että kun ylei-
simmät organisaatiot (esim. yliopistot koulutusorganisaationa, yritykset jne.) jakavat 
yhteisen institutionaalisen ympäristön, niin myös niiden käytännöt ja organisaatiora-
kenteet alkavat ajan myötä muistuttaa toisiaan (ks. Campbell 2004, 19). Tällaista mah-
dollisuutta silmälläpitäen ei olisi lainkaan yllättävää, jos yliopisto-organisaatio mana-
gement-paineiden vaikutuksessa pyrkisi ajoittain rituaalisesti esiintymään instituution 
juhlavassa asussa. Tällöin kyseessä voi olla yliopistokentän sisällä tuotettu näkökulma, 
joka voi tosin saada vaikuttavia diskursiivisia muotoja, kuten yliopiston idean historiaa 
tarkastellut Rothblatt (1997, 5) antaa ymmärtää: ”The idea of an institution having an 
idea therefore came to being as a means of stabilising establishment at a revolutionary 
moment in European history..”.  Koski (1990, 25–27 ja 1993, 19) tarkasteli yliopistosta 
kerrottuja tarinoita, niiden kertomisen tapaa ja siirtymistä hallinnollisin ja pedagogisin 
muodoin sukupolvelta toiselle. Yliopiston valistuksen ideaaleihin kytkeytyviä tarinoita 
ovat hänen mukaansa julkisen edun, sivistyksen ja vapauden tarinat. Näitä kerrotaan 
universaaleina, olemuksellisina ja historiattomina, mutta ne saattavat kertoa myös yli-
opiston sisäisestä symbolisesta järjestyksestä. Lyotard (1985, 51–60) puolestaan tarkas-
teli tiedon legitimaation metakertomusten kahta modernille erityisen merkityksellistä 
variaatiota, joista toinen on poliittisempi ja toinen fi losofi sempi. Nämä hän myös sitoi 
historiallisiin konteksteihin, joissa modernin tieteen, kansakunnan ja valtion suhteita 
kehiteltiin. Valistuksen suuret kertomukset rakentuvatkin osaksi ajallisia ja paikallisia 
puitteita eri tavoin ja yliopistoaikuiskoulutuksen kenttä saattaa olla osa tällaista sym-
bolisen järjestyksen tuottamista. En voi välttää tuttuuden tunnetta, kun Lyotard (1985, 
53–55) kuvaa tapaa, jolla tiedon legitimointikertomus ratkaisi tieteen, kansakunnan ja 
valtion suhteen Berliinin yliopiston perustamisen yhteydessä 1807–1810. Tällöin kes-
keinen käsite oli ”Bildung” ja sen voi hyvin tunnistaa myös Suomessa vaikuttaneena va-
riaationa, ennen muuta kansallisfi losofi mme J. V. Snellmanin tuotannossa. Saksalaisen 
idealismin perintönä Suomeen siirtynyt ja täällä uudestaan tuotettu käsitys sivistykses-
tä, on myös saattanut toimia suurena tiedon legitimointikertomuksena, kun on pyritty 
turvaamaan Helsingin kaupungissa sijainneen Suomen kansallisen yliopiston asemaa. 
Instituution käsitteen sitoman problematiikan yhteydessä tällaista ”suurta tarinaa” 
voisi ajatella konstruktiona, joka osaltaan on saattanut toimia jäsentäjänä symbolisen 
järjestyksen tuottamisessa myös yliopistoaikuiskoulutuksen kentällä. Voitaisiin ajatel-
la tarinaa myös tietynlaisia konkreettisia koulutuspyrkimyksiä motivoivana ideaalina, 
kuten Järvelä (1993, 145–146) on esittänyt. Tällöin edelleen jäämme kaipaamaan me-
todologista käsitystä siitä, kuinka tuo käytäntöjä kehystävä vaikutus tulee operatiivi-
seksi koulutuksen organisoitumisen prosessissa. Palaan siis teoreettiseen ongelmaani.
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jne.) niin on synnytetty perustaa myös ns. instituutioiden kritiikkikeskustelulle, 
jota voidaan pitää jo Rousseaun asettamana peruspositiona (ks. Schülein 1987, 
34–35 ja 107–116).

Seuraavaksi käännyn keskustellen pois organisaatioteorian ja taloustieteen 
alueella lavennetuista instituution käsitteen käyttötavoista ja kiinnitän metade-
battini yleisempään sosiologiseen ja sosiaaliteoreettiseen keskusteluperinteeseen, 
joka tarjoaa perustaa suosimalleni rajatummalle, mutta metodologisessa mielessä 
analyyttisen monitasoisuuden sallivalle käsitteelle. Taustalla voi nähdä myös kiin-
nostavan yhdysvaltalaisen keskustelun, jossa pyritään sosiologisen ja yhteiskunta-
teoreettisen instituution unohtaneen ja organisaatiota korostaneen manageriaa-
lisen käsitteen käyttötapojen opetusten jälkeiseen organisaatioteorian ns. uuteen 
institutionalismiin. Sen ohjelmallista tuotantoa ovat koonneet Powell ja DiMaggio 
(1991). Keskustelun alkuvaiheen osana Meyer, Scott ja Deal (1983, 46) katsoivat, 
että on aivan ratkaisevaa nähdäänkö modernin koulutuksen organisaatio ”educa-
tional organisation” teknisen vai institutionaalisen prosessin tuloksena. He ajat-
telivat, että institutionaalinen organisaatio ikään kuin puskuroi rakenteensa sen 
tosiasiallisista teknisistä suoritteista. Meyer (1989, 395 ja 399) fokusoi ajatukseen, 
jossa ”distinctiveness of the West” liitetään ”organisatoristen ja institutionaalis-
ten tai ideologisten järjestelyjen interpenetraatioon”. Hän siis suuntaa hakemaan 
läpäisevien kytkentöjen ymmärrystä vaikkapa kysymällä, miksi juuri modernin 
aikakauden eliittiryhmät halusivat tuottaa tämän penetraation kansallisissa kou-
lutusjärjestelmissä ”in national schooling systems”?138

138 Meyer (ibid) hakee tarvittavaa kuvauskieltä, mutta ei sitä vielä eksplikoi. Tähän 
ajatuslinjaan sijoittuvan Bolin (1989, 51) yhteydessä kommentoinkin jo ns. uuden 
institutionalismin ”cognitive frameworks” ajatusta. Tällöinhän kyse olisi eräänlaises-
ta modernista mentaliteetista, jossa yleistetty uskomus koulunkäynnin yleistämisen 
”mass schooling” välttämättömyydestä tulee kausaalisesti pakottavaksi konstruktioksi, 
joka työntää meitä yhä pidemmälle vietyyn koulutusekspansioon. Taustalla oli tämän 
tutkijaryhmän halu ”institution” ja ”institutionalization” käsitteiden käytön täsmen-
tämiseen osana sellaista kulttuurista projektia (so. ”western society” ), jossa tuotetaan 
erityiset länsimaiset institutionalisoidut kulttuuriset säännöt, jotka operoivat sekä toi-
mijuuden ehtoina että erilaisten kollektiivien ehtoina myös koulutuksen makrososio-
logiassa ja ennen muuta koulutuksen ekspansion selittämisessä (ks. Boli ja Ramirez 
1986, 69; Meyer, Boli and Thomas 1987, 13; Ramirez and Boli 1987; ja Ramirez 1987). 
Meyer, Ramirez ja Soysal (1992) on eräänlainen yhteenveto tästä todetessaan, että 
heidän makrososiologisen koulutusekspansion argumentaationsa on ”an instance of 
more general institutional school of organizational analysis”. Tällöin instituution käsite 
määritellään Jeppersonin (1991, 147) avulla ”standardized activity sequences that have 
taken for granted rationales, that is some common social ‘account’ of their existence 
and purposes”. Tässä valossa massakoulutus instituutiona näyttäytyy normatiivisena 
ja organisatorisena voittokulkuna. Scott (2001, 131) näkeekin heidän makrofenome-
nologisen ajattelunsa alistavan kansallisvaltiot, professiot, kansainväliset organisaatiot 
vain yleisemmän rationalisuutta edistävän maailmanlaajuisen kulttuurisen kehyksen 
kantajiksi. Boli ja Thomas (1997) kuljettavat yli sadan vuoden kestossa ajatusta ”world 
polity” muodostuksesta, jota argumentoidaan ”international non-governmental orga-
nizations” (INGOs) määrän kasvulla ja näiden (INGOs) tutkimuksesta voidaan heidän 
mukaansa päätellä jotakin ”world culture” rakenteesta.
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Campbell (2004, 2 ja 11) näkee institutionaalisten ulottuvuuksien ympärille 
muodostuneen kolme suuntausta; rational choice, organizational, and historical in-
stitutionalism. Uusinstitutionalismiksi neoinstitulionalism niputettuna nämä suun-
taukset sisältävät analyysin edistämiselle yhteisiä taustapulmia. Richard Scott (1995, 
52 ja 2001, 52) puolestaan näkee uusinstitutionalismin toisiaan täydentävät varian-
tit seuraavasti: regulatiivinen, normatiivinen ja kulttuuriskognitiivinen. Heiskala 
(2003, 19–20 ja 23) näkee näiden suuntausten instituution käsitteen laajenevan em. 
järjestyksessä ensin mainitusta viimeiseen ja lisää tähän vielä pragmatistiseksi insti-
tutionalismiksi kutsumansa ja ihmisten tottumuksia painottavan laajimman ”insti-
tuutio” käsitteen perspektiivin. Sen hän katsoo tulevan lähelle tässä selvennettävää 
rakenteistumisteoreettisesti nähtyä institutionaalisen järjestyksen analyysiperspek-
tiiviä. Gronow (2006) nimeää tuon viimeksi mainitun suuntauksen habituaaliseksi 
institutionalismiksi. Kyse ei ole oikeastaan käsitteen laajentumisesta, vaan muutok-
sen analyysin kannalta yhä tarkemmaksi käyvästä käsitteestä, kun institutionaalinen 
nähdään eri tasoilla. Niinpä esim. legitimaation problematiikan suhteen Scott (2001, 
60–61) näkee kulttuuris-kognitiivisen pilarin puitteissa mentävän syväsuunnassa 
pisimmälle, kun analyysin paino asettuu ”taken for granted” puoleen. Nyt ei ole 
tarpeen uudeksi institutionalismiksi kutsutun ja 1980-luvun lopulla ryhmittyneen 
keskustelun laajempi käsittely, sillä en operoi organisaatioteorian sisällä motivoitu-
jen erityisten kysymyksenasettelujen kanssa, vaikka teenkin kentän organisoitumis-
ta koskevia havaintoja empiirishistoriallisten tarkastelujeni yhteydessä.139

DiMaggion ja Powellin (1991, 63–64 ja DiMaggion 1991) kehittelemä metodo-
logisempi käsite ”organizational fi eld” sen sijaan on kiinnostava, sillä siihen yhtey-
dessä he myös määrittelevät rakenteistumisen ”structuration” prosessiksi, missä 
tuo kenttä tuottaa institutionaalisen määrittelynsä oman olemassaolonsa ehtona 
(ibid. 63–63 ja 9, 25–26 ks. myös Scott 1995, 56, 62 ja 106 sekä Scott 2001, 84 ja 
136–44). Tästä ei kuitenkaan kannata hakea sellaista mesotasoa, josta edellä oli
Halletin (2003) yhteydessä puhetta (ks. myös Scott 2001, 43 , 83–84, 92,148, 184 
ja 200). Scottin (1995, 59 ja 2001, 87 ja 195–97) painotuksen ja analyysin tason
mukaan luokittelemat instituutioteorian erilaiset suuntaukset näyttäisivätkin ana-
lyysitasojen suhteen melko joustavasti orientoituvilta. Myös DiMaggion (1991,

139 En pyri esimerkiksi koettelemaan DiMaggion ja Powellin (1991, 63–64) teesiä, jonka 
mukaan organisaatiot alkavat muistuttaa toisiaan erilaisten homogenisaatiomuotojen 
ilmaantumisen (esim. byrokratisoituminen) kautta, mutta ilman tällaiseen tendens-
siin varhaisemmin liitettyä välttämätöntä tehokkuuden kasvua. Tiedepoliittisesti saa-
tan kyllä olla taipuvainen ajattelemaan, että liiketaloudellisten management -oppien ja 
yleisemmän laskennan ekonomian mukanaan tuoma muutos suomalaisessa yliopisto-
laitoksessa ei välttämättä tehosta niitä institutionaalisessa mielessä keskeisiä prosesseja, 
joita yliopisto-organisaatio pitkäkestoisesti ilmentää. Epäilen, että kyse voi olla vain 
budjettivirtojen ja formaalien suoritteiden tasoisesta organisatorisesta tehokkuudes-
ta. Aikakauden dominoivana konjunktuurina tällainen saattaa tukea institutionaalisen 
järjestyksen muutosta vaikkapa tutkimuksen vapauden sekä tutkimuksen ja opetuksen 
ykseyden instituutioissa siten, että pitemmän aikavälin tuloksena onkin koulutusvälit-
teisen yhteiskunnallisen tiedontuotannon tehottomampaa kokonaistoimintaa. Koulu-
tuksen teoria ja yliopistoaikuiskoulutuksen historiallisen organisoitumisen kuvaami-
nen sen osana on tällaisen arvostelevan katseen kehittämisen edellytys.
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268–69 ja 286) tasoperspektiivien vaihtelun sävyttämä tarkastelu yhdysvaltalaisten 
taidemuseoiden organisatorisella kentällä vuosina 1920–40 on kiinnostava, vaikka 
siinä rakenteistumisen tasot hahmottuvatkin vain intra- ja interorganisatoristen 
merkityksellisten kokonaisuuksien väliseksi niin silti rakenteistumisen kognitii-
viskulttuurinen syväsuuntaus huomioitiin, joskin refl eksiivisyyden tematisaation 
sensitiivisyyttä voisi Giddensiä ja Bourdieuta seurattaessa vieläkin syventää (ks. 
myös Scott 2001, 126 ja 142–45). Tällaista erilaisten suuntausten parhaiden puo-
lien yhdistelyn pyrkimystä pidän mielekkäänä. Bourdieun kentän käsitteen väljän 
käytön puitteissa en katso kuitenkaan voivani kiinnittää kentän käsitettä uuden 
institutionalismin ohjelmallisen pyrkimyksen tavoin suoraan vain organisatorisiin 
rakenteisiin ja prosesseihin, joskin Giddensin kautta edellisessä luvussa etenin hie-
man samaan suuntaan. Vaikka lähestyinkin organisaatioteorian sisältä kehiteltyä 
”organization fi eld” käsitettä en kuitenkaan katsonut, että olisi välttämättä hedel-
mällistä tulkita ”kenttä” Scottin (2001, 200–203) kannattelemassa mielessä vain 
jonkinlaiseksi välittäväksi tasoksi ja ”rakenteistuminen” näin hahmotetun kentän 
rakenteen muodostumisen asteeseen viittaavaksi prosessikuvauksen dimensiok-
si.140 Giddensiä ja Bourdieuta seuraten koulutuksen organisoitumista kannattaakin 
tarkastella kollektiivien (so. organisaatioiden ja sosiaalisten liikkeiden) sekä toimi-
joiden muodostamina kenttinä luopumatta kuitenkaan rakenteistumisen moni-
tasoisen ja moniulotteisen tarkastelun ajatuksesta. Vaikka yksittäinen tutkimus ei 
voi koskaan kattaa tasokirjoa empiirisesti täydellisesti niin informatiivisimpia ovat 
myös Scott’in (2001, 196) mukaan ne tutkimukset, jotka kuitenkin yrittävät analy-
soida yhteyksiä kahden tai useamman tason poikki ”across levels”.141

140 Scott (2001) puhuu välillä ”organization fi eld” ja välillä ”orgnizational fi eld” termil-
lä, mutta samaa tarkoittaen. Analyysitasojen moninaisuuden ”multiple levels” ajatuk-
sen yhteydessä hän (ibid. 200 ja 207) tarjoaa termiä käsitteeksi yhteiskuntarakenteita ja 
yksittäisiä organisaatioita välittävälle mesotasolle, mutta institutionaalisen muutoksen 
teeman yhteydessä hän (ibid. 184) kytkee sen makrotasolle. Scott (2001, 212) näkee orga-
nisaatiotutkimuksen sisällä keskeiseksi haasteeksi rakenteistumisen ajatuksen käsitteel-
lisen kehittelyn juuri organisatorisen kentän tasolla, miten se sitten operationaalisesti 
asettuukaan.
141 Tällöin siis ajattelen institutionaalista Scottin (2001) tarkoittamassa kulttuuriskogni-
tiivisessa ja Heiskalan (2003) tarkoittamassa pragmatistisessa suunnassa ymmärrettynä 
syvälle sedimentoituneena käytäntönä, mutta en valtavirran tavoin analyysitasoittain, 
vaan tasojen poikki. Toisin sanoen, yksittäisessä historiallisessa tilanteessakin voidaan 
nähdä useammanlaisten institutionaalisten määreiden päällekkäisyyttä. Usein koulu-
tustutkimuksen valtavirassa mikrotasolla esim. pedagogista praksista koululuokassa 
analysoitaessa koulua tulkitaan instituutiona. Vastaavasti koulua organisaationa analy-
soitaessa yksi empiirinen oppilaitos / oppilaitostyyppi pyrkii usein mesotasoksi insti-
tuutioksi tulkitun kansallisen koulujärjestelmän alle. Edelleen kansallisia koulutusjärjes-
telmiä analysoitaessa ns. makrotasolla tarkoittaa usein, että institutionaalista on haettu 
koulutuksen yhteiskuntamallierityisistä paradigmaattisista tulkinnoista. Archer (1989) 
ilmentää tällaista ymmärrystä konkretisoidessaan emergenttien tasojen ajatusta koulu-
tuksen organisoitumisen ongelma-alueeelle. Poikkean siis tällaisista ajatusmuodoista ja 
näen institutionaalisen näiden tasokonstruktioiden poikki ilmenevänä syvälle sedimen-
toituna käytäntönä.
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Scottin (2001, 181–82) subtantivistinen taipumus tarkastella instituutioita 
organisaatiomuutoksen riippumattomina muuttujina, johtaa hänet kysymään 
myös deinstitutionalisaation prosessikulkujen kuvauksen perään, jonka hän me-
todologisessa katsannossa analogisesti liittää destrukturaation ja restrukturaation 
analyysin tarpeeseen. Giddensin (1979, 70) mukaan ”destructuration” käsitteelle 
ei kuitenkaan jää hänen katsannossaan tilaa, sillä sitä tarvittaisiin vain, jos raken-
ne nähtäisiin samana kuin pidäke ja näin ollen ”rakenne” ja ”vapaus” asetettai-
siin toistensa vastakohdiksi.142 Voinemme ulottaa kannanoton koskemaan myös 
restrukturaation ajatuksen analyyttista tarpeettomuutta.143 Tälle kannalle johdon-
mukaisesti puolustan prosessuaalista instituution käsitettä, joka palautuu keston 
(durée) kohdeprosessikohtaisen ajallisuuden analyysin merkityksessä syvälle se-
dimentoituihin käytäntöihin. Samalla etäännyn Archerin (1979 ja 1995) insti-
tuution käsitteestä, joka jättää epäselväksi suhteen ajallisuutteen. Hän hahmottaa 
ajallisuuden vain koulutussysteemin muutoksen teoreettiseksi muuttujaksi. Kan-
tani mukaisesti suhtaudun myös vältellen siihen instuution käsitteen ohjelmal-
lisesti substantivistiseen painotukseen, jonka DiMaggion ja Powellin (1991, 8) 
julkilausumana pyrkimyksenä on käsitellä instituutioita riippumattomina muut-

142 Giddens (1979, 70) toteaa, että Georges Gurvitchin Les déterminismes sociaux et la li-
berté humaine teos tarvitsee käsitteen ”de-structuration” juuri tämän vuoksi. Neuvosto 
Venäjällä Ranskaan emigroitunut Gurvitch peri vuonna 1948 Durkheimin vanhan op-
pituolin. Sosiaalisen ajan teemoittelussa Gurvitch (1964) on tehnyt kiinnostavia avauk-
sia, jotka ovat jääneet uudemmassa englanninkielisessä sosiaalisen ajan teoretisoinnissa 
jostain syystä paljolti huomiotta. Giddenskin (1986 ja 1987) sivuuttaa ajallisuuden so-
siaaliteoreettisen merkityksen käsittelyssään Gurvitchin (1964, 21–24) esittämän Berg-
sonin aikafi losofi an kritiikin, vaikka kommentoikin Bergsonin keston dúree käsitettä 
(ks. Giddens 1986, 202).Giddens (ibid.) katsoo Heideggerin aikafi losofi an tarjoavan 
Bergsonia voimakkaampia kantoja, joita taas Gurvitch (1964) ei tarkastele. Määritelles-
sään ajan ”as convergent and divergent movements which persist in a discontinuous 
succession and change in a continuity of heterogenous moments” Gurvitch (1964, 
18) asettui tietoisesti pelkästään aikafi losofi sten käsitysten ulkopuolelle ja sosiaalisen 
ajan moninaisuuden alueelle. Tämä onkin se suunta, jossa Giddensin (1979 ja 1986) 
rakenteistumisteorian suuntaviivojen aika -käsitteen konkretisointia on kaivattu.
143 Giddensiä (1987, 249) seuraten olisi kyllä relevanttia tarkastella vaikkapa oraalin 
traditionaalisen kulttuurin destruktiota eli tuhoutumista kirjallisen oppikulttuurin 
ekspansion ja ekstension strukturaatiossa. Modernin dynamiikkaan liittyvää puitteista 
irrottamista ”disembedding” määritellessään Giddens (1990a, 21) puhuu paikallisista 
konteksteissa nostettujen sosiaalisten suhteiden uudelleen rakentumisesta ”restructu-
ring” osaksi määrittelemättömiä aika–tila-ulotteisuuksia. Termin valinta ei ole aivan 
johdonmukainen Giddensin (1979 ja 1986) perustavien metodologisten linjausten 
kanssa ja siksi olenkin katsonut edellä, että tässä yhteydessä kyse on modernia koske-
van debatin tasoisesta kannanotosta, joka viittaa siihen, että abstraktien systeemien on 
tultava viimekädessä uudelleen puitteistetuksi (re-embedded) ja tällaista voidaan toki 
tarkastella rakenteistumisena.
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tujina (ks. myös Scott 1995, 64 ja Scott 2001, 92 ja 171).144 Tässä kohdassa luen 
yhteistä innoitettamme eli Giddensiä (1979 ja 1986) yleisemmän sosiaaliteorian 
painotuksin. Niinpä yliopistoaikuiskoulutuksen kenttäanalyysinikin etenee avoi-
mena metodologisemmalle ”rakenteistumisen” käsitteelle, joka sallii koulutusta 
organisoivan toimijuuden hermeneuttisemman luennan ja ohjaa varovaisempaan 
kausaalisuhteen tarkasteluun (vrt. DiMaggio and Powell 1991, 64 ja 22–23). Kou-
lutuksen organisoitumisen prosessianalyysi esiintyy minulle enemmän siis kehä-
mäisesti syvenevänä kohdeprosessia historiallistavan analyysin vaatimuksena kuin 
kouluorganisaatioiden muutoksen kausaalisten selitysmallien etsimisenä. Tämän 
laajempi institutionalismin suuntausten arvioiminen ei ole teoreettisen kohdedis-
kurssini puitteissa tarpeen.145

Institutionaalisen analyysin ongelma-alueelle relevantin ratkaisun 
aineksia

Perrow (1986, 166) katsoo, että varhaisemmassa organisaatioteoreettisessa kes-
kustelutraditiossa ns. institutionaalisen koulukunnan suurin panos liittyy or-
ganisaatioympäristön merkityksen korostamiseen, jolloin katse kääntyi myös

144 Scott (2001, 50) tuo Scottia (1995) korostuneemmin esille erottelun instituution 
tuotoksena ja instituution prosessina, johon hän liittää myös institutionalisoitumi-
sen ja deinstitutionalisoitumisen. Tällöin hän yrittää myös taivutella Giddensin kieltä 
”destructuration” tai ”restructuration” suuntaan, mutta se ei ole rakenteistumisen teo-
rian suuntaviivojen mukaista eikä asetu mukavasti tässä edistettävään dispositioon (ks. 
Scott 2001, 181–82). Metodologisessa mielessä Scott (2001, 92) korostaa prosessi- ja 
varianssi -lähestymistavan erottelua. Prosessit nähdään nyt selvemmin myös ”institu-
tionaalisten systeemien” ja organisaation(-oiden) tai organisatoristen kenttien välisen 
prosessuaalisen suhteen kysymykseksi (ibid. 92).
145 Mainittakoon vielä, että ekonomistien institutionaalisista lähestymistavoista North 
(1990) on taloudellisten päätöksentekotilanteiden kulttuurisidonnaisuuksien koros-
tuksessaan kiinnostava. Hänen kehitelmänsä liikkuvat kuitenkin rationaalisen valinnan 
teorian hengessä, joten ne eivät tarjoa sosiaalisten käytäntöjen ensisijaisuutta korostaval-
le rakenteistumiskeskustelulleni erityistä lisäarvoa. Sosiaaliteoreettisessa merkityksessä 
hän näkee instituutiot lähinnä toimijuuden pidäkkeinä, mutta kohdeprosessia ajatellen 
kiinnostava on myös hänen taloushistoriasta ammentava kausaalinen ”polkuriippu-
vuuden” path dependence käsitteensä, joka voimakkaiden poliittisten turbulenssienkin 
oloissa korostaa institutionaalisen status quon taipumusta jatkuvuuteen (ks. ibid. 90; 
Campbell 2004, 13 ja Heiskala 2003, 17). Campbell (2004, 8) puolestaan näkee institu-
tionaalisen muutoksen pidäkkeisten innovaatioiden constrained innovation prosessina, 
mutta siten että toimiessaan pidäkkeenä instituutiot myös tarjoavat periaatteita, käy-
täntöjä ja mahdollisuuksia, joita toimijat käyttävät luovasti kohtaamiensa pidäkkeiden 
puitteissa. Rakenteistumisen ajatuksen mukaisesti juuri tällaista kaksoismääräytymistä 
olisi myös aika–tila-suhteissa syvälle sedimentoitujen käytäntöjen osalta syytä pyrkiä 
tavoittamaan. Olisi siis tunnistettava kuinka koulutuskäytäntöjen institutionaalinen 
järjestys toimii rakenteellisesti sekä pidäkkeenä että mahdollistavana myös laajemmin 
nähdyissä koulutusta organisoivissa käytännöissä.
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Weberin tapaan nähdä organisaatiomuotojen juuret syvällä sosiaalisessa rakenteessa.
Tällöin on huomattava se, että analyyttisessa mielessä instituution käsitteen osalta 
niin Weberin kuin Marxinkin klassinen perintö jättää kehittelyille tilaa (ks. Schü-
lein 1987).146 Organisaatioteoreetikkojen ahkerasti lukema Weber ei tutkimusoh-
jelmassaan tuntenut mielenkiintoa instituution käsitteeseen. Niinpä ”Verband”-
käsitteen luenta instituution käsitteen kehittely-yhteydessä on saattanut ajoittain 
ohittaa Weberin vertailevassa historiallisessa sosiologiassa ilmenevän käsitteen ge-
neerisen käyttötavan, missä ”Verband” liitetään useisiin erilaisiin kollektiiveihin, 
jotka hänelle olivat perustaltaan merkityksellisimpiä sosiaalisen toiminnan kanta-
jia yli aikakausien. Weberin vertailevan historiallisen sosiologian monitasoinen ja 
monikausaalisia selityksiä hakeva ideaalityyppinen analyysitapa antaa ymmärtää 
tiettyjen sosiaalisten organisaatioiden kykenevän sisäisesti kehittämään sellaisia 
toimintaorientaatioita, joilla on suurta historiallista merkitystä, kun taas toisen 
tyyppiset organisaatiot tarkoittavat hänen katsannossaan vain ulkoista muotoa 
(Kalberg 1994, 58).147 Ei siis ole lainkaan itsestään selvää kuinka Weberistä infor-
moituneen koulutuksen organisoitumisen sosiologian tulisi suhtautua sellaisiin 
ajatusmuotoihin, joissa kouluja tai yliopistoja yritetään ajatella ”organisaation” 
sijaan ”instituution” käsitteellä. 

Luen Weberiä ja Marxia sellaisessa horisontissa, jota Scott (1995 ja 2001) kä-
sittelee kulttuuriskognitiivisen pilarin puitteissa ja Campbell (2004) puolestaan

146 Castoriadis (1987, 124) huomauttaa, ettei Marxin ”instituution” käsite tullut 
klassisessa korpuksessa valaistuksi ja sen seurauksena teoriatraditiossa ilmenee tässä 
suhteessa ambivalenssia. Durkheimin (1977b, 26–29 ja 129–131) instituution käsite 
puolestaan operoi sosiaalisena faktana ja pakottavavana eikä missään tapauksessa so-
pimuksenvaraisena. Syvimmästä todellisuudesta nousevana instituutioita käsitellään 
annettujen syiden välttämättömänä tuloksena. On samantekevää minkä symbolisen 
representaatiomuodon kautta tulemme tajunneeksi alisteisuuteemme ja riippuvuu-
temme, sillä sen tajuttuamme konformistinen toimintasuuntaus seuraa tavan iskosta-
mana ja sydämen ilosta. Sallitun vaihtelun alueen määrittäminen edellyttää sen rajan 
etsimistä eli sen tunnistamista mitä ei voi enää ylittää, uskonnollisten ja moraalisten 
ilmiöiden alueella vaihtelun alue oli Durkeimille lähes olematon. Weberille lähtökohta 
on päinvastainen kuin Durkheimille, sillä hänen sosiologiansa pyrkii toiminnan mie-
len ymmärtämiseen ja on tässä mielessä lähtökohtaisesti toimintateoreettista. Niinpä 
koko ”instituution” käsite entiteetin merkityksessä on oikeastaan mahdoton, kun pyr-
kimyksenä on ymmärtää ajallis-sosiaalisia rakenteita monimutkaisen tyyppiluokkien 
konstruktion tutkimuslogiikan siivittämänä (ks. Schülein 1987, 38–43).
147 Kalberg (1994, 58) toteaa, että myös yritys (Betrieb) ja valtio konstituoi organisaati-
on Weberin substantiivisessa vertailevassa historiallisessa sosiologiassa.
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historiallisena institutionalismina.148 Haen koulutuksen käytäntöalueen institu-
tionaalisten ulottuvuuksien ymmärrystä. Weberin klassisilla linjoilla tarkastellen, 
koulutukseksi kutsumamme moderni käytäntöalue on, kuten edellä luvussa (2.2) 
todettiin, ilmaus sivistysprosessin (so. yksilön kaikinpuolinen kultivoiminen aina 
jotain kulttuurityyppiä eli maailmanhistoriallisen prosessin sellaista arvostusten 
aluetta ajatellen, joka antaa elämälle mielen ja merkityksen) rationaalisesta kaven-
tumisesta. Modernille ominainen kehitys yhä kohdentuneempaan koulutukseen on 
seuraus kulttuurin alueen kehityksestä ja prosessina se luo tilanteen, missä ihminen 
ei ole kulttuuriinsa nähden koskaan valmis, vaan potentiaalisesti päättymättömän 
kouluttautumisvaateen yleistymisen ja laajentumisen eteen asetettu. Historiallis-
ten esimerkkiemme valossa näyttäisi siis siltä, että modernissa koulunkävijöiden 
kulttuurissa on mahdollista tuottaa jatkuvan kouluttautumisen orientaatiope-
rustaa juuri ”Bildungspatenten” merkityksessä, mutta onko (korkea)koulutuksen 
lisääntyvän organisoitumisen tapauksessa yliopisto organisaationa tässä kantaja, 
joka sosiologisesti katsoen voisi olla kausaalisessa mielessä keskeinen liikevoima? 
Mikäli näin olisi, niin tällöin se olisi mahdollisesti tulkittavissa instituutioksi, vaik-
ka Weber ei tällaista käsitettä käyttänytkään (ks. Scott 1995, 10).149 

148 Scott (1995, 52) sijoittaa instituutiot, joiden tarkastelussa on ilmennyt painotuksia 
kolmella ulottuvuudella, aina jonkinlaisten kantajien ”carriers” puitteisiin, joita hän 
Jeppersonin (1991, 150) mukaan nimeää seuraavasti: ”cultures”, ”regimes” and ”orga-
nizations”. Kaikissa näissä hän katsoo olevan kyse myös rakenteen ja toiminnan vas-
tavuoroisesta suhteesta. Hän näkee ne Giddensin (1986) rakenteistumisteorian hen-
gessä ja alaviitteessä viittaa myös Bourdieun (1990b) tälle intentiolle sukulaisuutta 
ilmentävään prosessien ja suhteiden tarkastelutapaan. Giddensin (1986) käsitys insti-
tuutioista voidaan kuitenkin tuoda keskusteluun myös toisin painotuksin, kuin Scott 
(1995) tekee. Scott (2001, 77) eteneekin intentioitani paremmin vastaavalla tavalla ja 
nimeää neljäntyyppisiä kantajia: ”symbolic systems”, ”relational systems”, ”routines”, 
and ”artifacts”. En nyt katso osallistuvani instituutioteorian kehittämisprojektiin, vaan 
lähinnä sosiaaliteoreettisen ”instituutio” käsitteen rakenteistumisteoreettista tulkintaa 
koskevaan debattiin. Näkökulmastani arvioiden Scott (2001, 50) etenee hedelmälliseen 
suuntaan kiinnittäessään huomiota kantajien vaihtuvuuteen prosessien kulussa sekä 
tähän kytkeytyviin erilaisiin tasoihin, joita ei kuitenkaan kannattaisi ajatella vain ”ju-
risdiction” mielessä (ks. ibid. 48, 69, 79 ja 89).
149 Weberiä (1956, 584, 685 ja 842) seuraten yliopisto ei saa länsimaisen rationaalistu-
misen historiassa tällaista erityistä painoa, vaan pikemminkin laitoksena ”okzidentalen 
Erziehungsanstalten” sen kehitys on kausaalisesti alisteinen modernin kulttuurin ylei-
semmille Fachmenschentum tyypin todennäköisyyttä lisääville toimintaorientaatioille, 
joidenka kautta yliopistoa voisi tarkastella lähinnä oppineiston välineenä byrokraatti-
sen hallinnan rakenteissa. Kultivoituneisuuden tyyppi on tässä vastakohtana ja voi väis-
tyessäänkin kamppailla kyvystä suunnata kasvatuksellisen ja opinnollisen aktiviteetin 
järjestelyjä, sillä rajankäyntiä voidaan tulkita ”fl üssig” pohjalta näiden typpiluokkien 
osittaisen käytännöllisen päällekkäisyyden vuoksi. Lisäksi vaikka ei vaikuta sopivalta 
pitää kaikkia Weberin käsittelemiä arvosfäärejä tai elämänjärjestyksiä (talous, politiik-
ka, tiede, taide jne.) tässä tavoitellussa institutionaalisessa mielessä samanarvoisina, niin 
tässä työssä en katso kuitenkaan tarpeelliseksi yrittää pelastaa Weberin lisääntyvän ra-
tionalisoitumisen analyysin linjaa Hietaniemen (1998, 63 ja 102) ehdottamalla Haber-
masin valistushenkisellä tavalla, missä kommunikatiivisen järjen sallitaan välittää suh-
teellisen autonomisoituneita elämänjärjestyksiä. Tämä ei vastaa käsitystäni modernin 
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En nyt halua vältellä ajattelua kyselemällä edelleen, mitä Weber todella sanoi? 
Etenen mieluummin institutionaalisen analyysin fokusta etsien. Niinpä univer-
saalin koulutuksen dilemman mallinnusta luvussa 2.3 voitaisiin Weberin ajattelua 
mukaillen pitää byrokraattiselle herruudelle erityisenä kiteytyksenä kasvatuksen 
yhteisöllistymisprosessin ja koulutuksen yhteiskunnallistumisprosessin välisten 
suhteiden tarkastelussa.150 Mallin ideaalityyppinen käyttö toimii siis analyysia me-
todologisessa mielessä kokoavana, mutta ei metodisesti sitovana välineenä. Olen-
naista on nyt se, että Weber ei ajatellut toimintaorientaatioiden seuraavan suoraan 
yksilön rationaalisesta valinnasta. Niinpä toiminnan suuntautuminen koulutuksen 
yhä pidemmälle vietyyn organisoimiseen tuotetaan aina joissain konkreettisissa 
puitteissa. Kun institutionaalisten ulottuvuuksien täsmentämiseksi on välttämä-
töntä rajata käytäntöjen variaatiota, niin olen katsonut, että rakenteistumisteo-
reettisesti tulkittu ”kentän” käsite tarjoaa tukea kohdeprosessin sosiologisen ym-
märtämisen kannalta relevanttien miljöiden tai puitteiden käsittämisessä. 

Niinpä olen tuottanut ”yliopistoaikuiskoulutuksen” ideaalityypin, jonka We-
berille tavanomaista vertailevaa käyttötapaa edellä selvensin siinä merkityksessä, 
josta Kalberg (1994, 88) puhuu yhdistelmäideaalityypin mittakeppikäyttönä. Tälle 
täydennykseksi voitaisiin koeluontoisesti tuottaa myös pidemmälle viety Weber-
kytkentä. Weberin monitasoista analyysitapaa seuraten voidaan ajatella universaa-
lin koulutuksen dilemman mallinnus ja siitä johdettu yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsite operatiiviseksi myös Kalbergin (1994, 92–142) tarkoittamana hypoteesia 
muodostavana ideaalityyppisenä mallina, joka yhdistää kaksi koulutuksen organi-
soitumiskehityksen äärisuuntaa eli hierarkkisesti mahdollisimman korkeatasois-
ten erikoistumissertifi kaattien ”Bildungspatenten” mahdollisimman laajan jake-
lun. Tällaisena sen tulisi Weberin ideaalityyppistä tutkimusstrategiaa mukaillen
auttaa hypoteesin muodostuksessa, kun tavoitteena on tunnistaa tarkastelemani 

lisääntyvästä refl eksiivisyydestä. Niinpä olen lähinnä kiinnostunut siirtämään Weberin 
ideaalityyppistä tutkimustapaa yliopiston organisoitumisen ilmentämän institutionaa-
lisen järjestyksen täsmentämiseen. Kohdeprosessi konkreettisissa ilmenemismuodois-
saan saattaa toki olla luonnehdittavissa myös byrokraattiselle herruusrakenteelle eri-
tyiseksi kehitykseksi, mutta tällöin on oletettavasti kyse niistä sosiologistulkinnallisesti 
täsmennetyistä suunnista, joista luvussa (2.2) oli jo puhetta.
150 Eräänlaisesta kulttuurisen mallinnuksesta oli kyse myös yleisemmän organisaatio-
teorian ns. institutionalistisen koulukunnan ajatuksissa. Boli ja Ramirez (1986, 68–69) 
myöntävät oman mallinsa käsittelevän historiallisia erityisyyksiä suurpiirteisesti, mutta 
silti he ajattelevat sen operoivan kausaalisessa mielessä. Sanoessaan (ibid) analysoivan-
sa nykyaikaista maailmanhistoriallista kuvaa koulutuksesta ”institutionaalisella tasolla”, 
he tarkoittavat analysoivansa länsimaisen kulttuurin institutionalisoituneiden piirteiden 
vaikutusta koulutuksen organisoitumisen perustavaan ontologiaan ja rakenteelliseen 
lähtökohtaan. Käsitykseni institutionaalisen järjestyksen analyysista ei viittaa tällaiseen 
analyysitasoon. En ole myöskään sitonut Weberin ideaalityyppisen tutkimustavan aja-
tusta mallinnuksesta hänen universaalihistoriaansa, sillä olen tuonut sen kansallisval-
tion sisällä tapahtuvan tarkastelun palveluun. Käsitystäni mallien käytöstä luonnehtii 
historiantutkimuksen suosittelema varovaisuus. Mallien ja tyyppien käyttö on kuitenkin 
yleistä. Mallien käyttöä ongelmallisempaa on kuitenkin niiden tiedostamaton käyttö eri-
asteisten yleistävien lausumien yhteydessä, joita ilman prosessikuvaus olisi kovin usein 
liian kuivakkaa tarjoiltavaksi historianesityksenä (ks. Burke 1992, 28–32).
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organisoitumiskehityksen institutionaalisen analyysin kannalta olennaisten mie-
lekkäiden toimintaorientaatioiden muodostumisia, niiden pidäkkeitä ja mahdol-
lisuuksia.151 Weberin klassisessa vertailevassa historiallisessa sosiologiassa vain jot-
kut ideaalityypit olivat tällaisia. Kalberg (1994, 54) toteaa, että näissä tapauksissa 
Weber korostaa vakiintuneita toimintaorientaatioita ja niiden kestävyyden astetta 
sekä satunnaistoiminnan ja kilpailevien toimintaorientaatioiden vastustuskykyä. 
Tässä merkityksessä katson operoivani myös Weberin hypoteesia muodostavan 
ideaalityyppisen mallintamisen perinteessä. Koulutuksen jatkuvassa ekspansiossa 
ja ekstensiossa on kyse juuri koulutuksen organisoitumisen tietynlaisten omala-
kisuuden aspektien mahdollisuudesta, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, kuinka 
kentän mahdollisuudet tulevat aktualisoiduiksi toimijuuden orientaatioina (vrt. 
Järvelä 1991, 44). Toisin sanoen kysymme, mitä oli tapahduttava, jotta yliopisto-
koulutuksen laajentamisen organisatorisesti merkittävää edistämistä voitiin pitää 
ylipäänsä mielekkäänä strategisena orientaationa? Tällainen Weberin klassisen so-
siologian ymmärrys on taustalla, kun olen tulkinnut Giddensin (1986) rakenteis-
tumisteorian suuntaviivojen tarkoittamaa institutionaalisen järjestyksen analyysia 
Bourdieun ”kentän” kategorian yhteyteen. 152

151 Taloustieteellisessä ajatusmuodossa esim. ”human capital” tyyppisen teoretisoinnin 
puitteissa huomioidaan vain koulutustasokohtaisen erikoistumissertifi kaattien karkeaa 
tilastollista yleisyyttä populaatioissa, joita pidetään kansantaloudellisesti relevantteina. 
Myllyntaus (1991) tarjoaa tästä kiinnostavia vertailevia pohdintoja. Instituution käsitteen 
suhteen kannattaa huomata, että ”human capital” ajatusmuodoissa taloudellisen kasvun 
institutionaalinen kehys työntyy esiin vain väestön yleisen koulutustason merkityksessä. 
Tällaisten aggregaattien käsittäminen kausaalisessa mielessä vaikuttaviksi yhteiskunta-
rakenteiksi näyttää olevan joskus melko mutkatonta. Archer (1979 ja 1995) jättää tällai-
sen datan tulkinnan hieman epäselväksi. Archer (1995) antaisi mahdollisuuden tulkita 
koulutustilastoja koulutuksen organisoimistoiminnan emergenteiksi muodoiksi, mutta 
tällöin ei tule aivan selväksi olisiko kyse rakenne-emergenssistä (SEP) vai kulttuurisesta 
emergenssistä (CEP). Tämä erottelu taas on keskeistä sen kannalta kuinka koulutuksen 
organisoimistoiminnan vaikutuksena syntyvä rakenteellinen muutos (reproduktiivinen 
tai produktiivinen) nähdään osana prosessianalyysia. Sosiaalisten käytäntöjen ensisi-
jaisuudesta lähtien rakenteistumista korostava ajatteluni näkee sekä koulutustilastojen 
tuottamisen refl eksiivisen monitoroinnin merkityksessä keskeiseksi kamppailun alueeksi 
että tilastoluokitusten koulutuksen organisoimistoimintaa rakenteistavan merkityksen. 
Esimerkiksi tietoisuus kansakoulun yleistymisestä strukturoi kunta, lääni ja kansallisval-
tiollisen merkityksellisten kokonaisuuksien koulutusta organisoivaa toimijuutta jne. 
152 Uskonnonsosiologisen tutkimuksensa ns. ”Zwischenbetrachtung” alkajaisiksi We-
ber (1989, 131–32) kuvaa sitä, kuinka myös intellektuaalis-teoreettiset tai praktis-te-
leologiset rationaaliset kannanotot ovat voineet olla historiallisesti vaikuttavia mahteja, 
joskin loogisen ja teleologisen johdonmukaisuuden mielessä koetelluissa muodoissaan. 
Kun näissä on kyse vaikeasti hahmotettavasta moninaisuudesta niin ideaalityyppinen 
tutkimustapa voi helpottaa variaation tutkimuksellista hallintaa. Tässä mielessä siis 
koulutuksen rationaalisen organisoimisen diskursseja kannattaa vertaillen tarkastella 
suhteessa koulutuksen universalismin päämäärän sisäisesti johdonmukaiseen ja tyy-
lipuhtaaseen tyyppiin. Weberistä informoituneena Bourdieu puolestaan muistuttaa 
meitä siitä, ettemme lähtisi liian liukkaasti konstruktioistamme viehättyneinä lahjoit-
tamaan omille luomuksillemme kausaalisia ominaisuuksia.
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Kytken siis koulutuksen organisoitumisen ja tässä mielessä muutoksen teeman 
pitkälti kysymykseen vallasta (ks. Heiskala 2003, 24). Bourdieulta löytyykin kiin-
nostavaa Weber-vaikutteista institutionalisoituneen vallan tarkastelua. Bourdieu 
(1988, 89 ja 299–300 alaviite 21 sekä 95 ja 302–03 alaviitteet 34 ja 35) antaa selvän 
kuvan tämän klassisen tukipisteen ymmärryksestä, sillä kenttäanalyysin katso-
taan aina tarkoittavan kohdennusta käytännön toimijuuden miljööseen, jotta olisi 
mahdollista päätellä mikä prosessissa toimii instituutiona, joka määrittää rajoja
tai mahdollisuuksia. Niinpä Bourdieun (ibid.)esimerkissä yliopisto ei toimi ins-
tituutiona väitöskirjan tekijälle, vaan ne väljästi institutionalisoidut vallan muo-
dot, joita väitöskirjan ohjaajat ja tarkastajat eivät yliopiston tilassa voi positionsa 
puitteissa delegoida oman ajankäyttönsä ulkopuolelle. Bourdieu (ibid) arvioi, että 
vallankäyttö tässä yliopiston henkilöstön uusintamisen mielessä on kuitenkin pal-
jon institutionalisoidumpi kuin vaikkapa kulttuurin tuotannon kentällä keskeinen 
taiteelle omistautumista edellyttävä vallankäytön muoto. Lisäksi yliopiston tiede-
kuntien välillä on tässä mielessä eroja. Yleisesti ottaen yliopistokentän dominoija 
voi siis lisätä tieteellistä auktoriteettiaan vain satsaamalla aikaansa ohjaussuhtei-
siin ja muuhun tieteelliseen vaihtokauppaan. Lääketieteellinen tiedekunta (kes-
kussairaaloineen, klinikoineen, laboratorioineen jne.) tarjoaa kuitenkin enemmän 
säädeltyjä välineitä tähän ajan hallinnan modifi kaatioina esiintyvään vallankäytön 
praksikseen kuin humanistinen tiedekunta. Bourdieu (ibid) arvelee, että tällaisten 
vastavuoroisten vaihtosuhteiden vakiintuminen saattaa johtaa myös aidon ja va-
paaehtoisen mestari-kisälli instituution esiintulon estymiseen. 

Yliopistokentän avoimuuteen liittyen, voidaan täsmentää, että tässä ei ole kyse 
vain yksinkertaisesta kaupallisesta ”give and take” vaihdosta, vaan kulttuuriantro-
pologisessa mielessä kattavammasta vaihdosta ja siten kulttuurin tuotannon ken-
tällä ominaisten symbolisten lahjojen vaihdon ajallisuusrakenteista, jotka hämär-
tävät luvatun hyödyn ja epäitsekkäiden investointien välistä rajaa (ks. Bourdieu 
1996b, 148 ja 1977, 178–83). Yliopiston avoimuuden teeman suhteen on tärkeää 
muistuttaa myös Bourdieun (1998, 127–140) tavasta käsittää institutionalisoitu 
”oppinut näkökulma”, jota hän tuo esille skhole-käsitteen kytkentänä sekä opin-
haluisen vapaa-ajan institutionalisoituihin tilanteisiin (koulu sen erityisenä 
muotona) että Platoniseen ”vakavasti leikkimisen” spoudaios paizein sosiaalisesti 
instituoituun tilanteeseen ja tilaan.153 Oppineessa näkökulmassa on siis kyse sekä 

153 Bourdieun (1998, 194) suomennos korostaa homo scholasticus / homo academicus 
tyyppisen toimijan ”sosiaalisesti muodostunutta tilannetta” englantilaisen ja espanja-
laisen version ”socially instituted situation” (p. 128) ”situación socialmente instituida” 
(p. 204) sosiaalisesti instituoidun tilanteen kustannuksella. Max Weber tulkinta-avai-
men käyttö näkisi Bourdien tarkoittavan tässä siis oppineiston toimintaorientaatioita 
vahvasti määrittäviä muotoja. Näiden mahdollisena ongelmallisena tietoteoreettisena 
seuraamuksena on oppineen näkökulman huomaamatta tapahtuva universalisointi, 
”episteeminen doxa” eli homo academicus -toimijatyypin taipumus kuljettaa analyyt-
tisessä katseessaan piiloväitteitä, jotka sulkeistavat arjen järjestä ja strategioista lähtevän 
tarkastelun mahdollisuuden. Oppinut virhepäätelmä tässä tutkimuksessa tarkoittaisi 
koulutusta organisoivien historiallisten toimijoiden päähän anakronisesti asetettua 
tutkijan oppinutta näkökulmaa eli tarkkailijan järjen liittämistä toimijan järkeen, jota 
siis yritän välttää ideaalityyppisellä tutkimustrategialla.
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homo academicus tyyppisen toimijan sosiaalisesti erityisestä valtion takaamasta 
tilanteesta että toimijatyypin sosiaalisesti instituoituina toiminnallisina taipu-
muksina ja tottumuksina ilmenevästä oppineesta tilasta, joka tarkoittaa myös ky-
kyä, jonka varassa tuon tilan ryhmäerityiset pelipanostukset voidaan haluttaessa
myös ylittää vaikkapa kentän rajapinnan käytännöissä.154 Kyse on siis instituoidus-
ta oppineen näkökulmasta, jota olisi näin ollen pidettävä myös yliopiston avoi-
muuden teeman olennaisena sisältönä, sillä ainakin yliopistokentän henkilöstön 
uusintaminen Bourdieun mukaan edellyttäisi tuon oppineiden ryhmän sisäisen 
ajatusmuodon hallittua käyttöä oppiarvojen välittämänä symbolisena pääomana. 
Kentän rajapinnalla ja avoimuuden teeman kannalta kyse olisi kyvystä ja halusta 
ylittää ne oppineen näkökulman doksan sisältä avautuvat symbolisen väkivallan 
mahdollisuudet, jotka ilmenisivät siis muodon tyrkyttämisenä oppineiden ryh-
män lajityypillisten rajojen ulkopuolelle. Bourdieun symbolisen väkivallan teorian 
mukaan homo academicus -tyyppisen toimijan on vaikeaa välttää uusintamasta 
näitä hierarkkisuuksia. Koulutuksen käsitteen näkökulmasta kyse on kuitenkin 
skholen latinalaisesti tulkitusta erityisestä koulumuodosta schola, joka yleistyes-
sään ja laajetessaan saattaa syödä myös tilaa vakavasti leikkimiseltä, jonka sosiaa-
linen instituoiminen saattaa näin jossain suhteessa estyä vaikkapa erikoistumis-
sertifi kaattien hankinnan instansseissa kuten Weber arveli.155 Tätä olisi kuitenkin 
aina empiirishistoriallisesti tutkittava siten, että erilaisten merkityksellisten koko-
naisuuksien välisten eroavuuksien mahdollisuutta näiden tilojen uusintamisessa 
ja tuottamisessa pidetään lähtökohtana.

154 Bourdieun (1998, 165–67) käsitys symbolisen pääoman ”taikavoimasta” on sidot-
tu ryhmän yhteisyyden sisällä saavutettavaan uskomusten tukemaan kaukovaikutuk-
seen ilman fyysistä yhteyttä. Hän (ibid. 166) sanoo, että symbolisen väkivallan teo-
ria lepää magian teorian tapaan uskomisen teorian varassa. Niinpä Bourdieun (ibid. 
165–66) käsitys doksisesta alistumisesta heilahtelee Weberin ja Durkheimin välissä. 
Homo academicus -tyyppisen toimijan konformismi ”oppineen näkökulman” kaltai-
sille instituoiduille kulttuurisille muodoille ei kuitenkaan ole koskaan ollut aukotonta 
ja yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin yhteydessä kyse on juuri näiden aukkojen 
paikantamisesta ja koettelusta.
155 Bourdieu (1996b, 203–4) kritisoikin Weberiä siitä, että hänen spesialistikuvauksen-
sa keskittyivät liikaa spesialistien tehtäviin havaitsematta, että spesialistikulttuurit toi-
mivat suhteellisesti autonomisina, positioiden objektiivisten suhteiden rakenteistunei-
na tiloina ja että nämä suhteet ilmaisevat sen periaatteen, jolla positioiden ottaminen 
kampailuissa tapahtuu. Giddensillä (1986) toimijoiden sosiaalinen asemoiminen (po-
sitioning) tapahtuu aina tuonnempana selvennettävien ajallisuuden kolmen aspektin 
suhteen, siten että erilaiset aluemetaforat toimivat niiden kanssa ristiin. Instituutioiden 
pitkä kesto on tässä kuitenkin keskeinen kehys (Giddens 1986, 85). Vertikaalisen järjes-
tyksen rakenteistuminen ei saa tässä yhtä voimakasta painoa kuin Bourdieun kenttä-
analyyseissa hahmottamassa asemoiden ottamisessa (position taking). Giddens (ibid. 
91–92) tyytyy lähinnä korostamaan vertikaalisen ja spatiaalisen segregaation läheistä 
yhteyttä. Enklaaviin suljettu elämä ei anna mahdollisuuksia tunnistaa enklaavin ulko-
puolisen elämänkulun rakenteistumisen ongelmia. Tätä kulttuurisen rajoittuneisuu-
den ongelmaa Bourdieun teoria symbolisesta väkivallasta voi selventää, mutta ongel-
mana on tällöin toisin toimimisen historiallisten esimerkkien käsittely.
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Bourdieun instituution käsitteen metateoreettiset kannanotot eivät kuitenkaan 
suhteudu ainoastaan yllä esitetyllä tavalla Weberin klassiseen sosiologiaan. Bour-
dieu (1990b, 17) nimittäin näkee Weberin vievän Marxin materialistisen ajatus-
muodon hedelmällisellä tavalla kulttuuristen muotojen analyysin alueelle. Bour-
dieun (1990b, 152 ja 210) kulttuuriantropologiset esimerkit kertovat siitä, kuinka
kentäksi rajatun sosiaalisen tilan analyysissa instituoimisen tapahtuma nähdään,
myös Marxilla leikitellen (so. omaisuus ottaa haltuun omistajansa), erikoisena 
maagisena tapahtumana. Kyse on ”magiikasta”, joka ”ennalta olettaa ja tuottaa kol-
lektiivisen uskomuksen eli tietämättömyyden omasta kulttuurisesta mielivaltai-
suudestaan” (Bourdieu 1990b, 210 ja vrt. North 1990, 33).156 Instituutiot operoivat 
erilaisten, käytännöllisen mielen ja järjen tuottamien koherenttien uskomusten ra-
jojen kanssa. Sosiaalisessa tilassa operoi aina sekä puitteisiinsa sidotun sosiaalisen 
käytännön praktinen logiikka että tietyn sosiaalisen järjestyksen logiikka. Tilaan 
tuotetaan järjestystä aina mielekkäiden erottelujen kautta, mutta vain instituoidun 
rajan merkitys on sosiaaliselle järjestykselle konstitutiivinen. Rajan instituoiminen 
on konstitutiivista siksi, että se tuottaa käytännön järjelle lainomaisuutta eli sääte-
lee sitä mikä on sekä loogista että legitiimiä toimintaa aina kulloisenkin kulttuuri-
sesti mielivaltaisen koherenssin puitteissa (ibid. ja Bourdieu 1991, 119).

156 Nobelisti North (1990) näkee omistusoikeuden viimekädessä vain yksilöllises-
ti tapahtuvana omaksumisena, ja tässä mielessä juridisten sääntöjen, organisatoris-
ten muotojen, pakottamisen ja käyttäytymisnormien funktiona. Bourdieun tarjoama 
Marx -vihje on tässä tulkittavissa siten, että omistuksen instituutiokin on tuotettava, 
siinä merkityksessä, että omaisuuden on omaksuttava omistajansa ennen kuin ”insti-
tuution” sitovuus alkaa määrittää vahvassa mielessä yhteiskunnallista toimintaa. Nort-
hin (1990, 132) tapa ajatella institutionaalista kyllä antaa sijaa ”ideologiselle”, mutta 
taloustieteen kehyksessä hän arvelee kuitenkin, että ”behavioural sources of individual 
wealth maximizing” on syvemmällä vaikuttava. Vuoden 1989 käänne ja 70 vuoden kes-
tossa tapahtuneen ideologisen muutosyrityksen vararikko on tästä hänelle ikään kuin 
historiallinen todiste. Northin ”ideologia” käsite on varsin perinteinen, mutta johdon-
mukaisesti sen kanssa kaiketi myös ”varallisuuden maksimointia” olisi pidettävä ide-
ologiana, jonka sosiaalista toimijuutta säätelevä kapasiteetti on vain instituoitu paljon 
pidemmässä kuin 70 vuoden kestossa. North tuskin hyväksyisi tällaista tulkintaa, sillä 
”behavioural sources” viittaa tässä lähes ihmisluonnon kaltaiseen antropologiseen sy-
vyyteen, joka liittyy uusklassisen taloustieteen postuloimaan niukkuuteen, jonka puit-
teissa taloudellista toimintaa rationaalisina valintoina ja tieteen avustamana harjoite-
taan. Tällöin ideologialle ja politiikalle jätetään tilaa oikeastaan vain yksityisomistuksen 
instituution omistusoikeudellisten järjestelyjen historiallisen variaation ja taloudellisen 
tehokkuuden välisen suhteen analyysissa. Karl Marxin romanttinen utopia vapauden 
valtakunnasta oli jonkinlainen post scarcity society, joka mahdollisuutena teki tuloaan 
ja samalla avasi perspektiivin muuttaa omistamisen instituutiota syvemmältäkin. Marx 
antaa vain vihjeitä siitä, mihin suuntaan emansipaatio-odotukset saattoivat kohdistua, 
joten niiden liikeperustainen tulkintavariaatio onkin ollut runsasta. Empiirishistorial-
lisesti arvioin suomalaisen ”työväensivistyksen” käsitteen tulkintoja ja mobilisaatiovoi-
maa konkreettisesti yliopistoaikuiskoulutuksen kentän rakenteistumisanalyysissa.
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Tätä instituutioiden todellisuustaustaa vasten on syytä metodologisessa mieles-
sä muistuttaa, että Bourdieulle (1990a, 192) kentän käsitteen puitteissa tapahtuva 
ajattelu on juuri totunnaisten käsitystemme sellaista kääntämistä, joka edellyttää 
meitä irrottautumaan sosiaalisen elämän realistisista representaatioista, jotka lo-
pulta redusoivat toimijuuden miljöön tai puitteisiin sijoittuneisuuden vaikutuk-
sen suoraksi toimijuudeksi, joka voisi tapahtua missä tahansa vuorovaikutuksessa. 
Hänen tapansa mallintaa sosiaalista tilaa objektiivisina suhteina (so. provisional 
objectivism), jotka rakenteistavat sekä vuorovaikutuksen mahdollisia muotoja 
että toimijoiden representaatiota on yritys etääntyä sellaisesta subjektivismista, 
joka kutistaa sosiaalisen tilan pelkäksi vuorovaikutuksen konjunkturaaliseksi ti-
laksi (so. discontinuous succesion of abstract situations) (ks. Bourdieu 1984, 244). 
Kenttäanalyysin tarkoituksena on siis korostaa suhteiden tilaa, jossa toimijuuden 
välittämää rakenteistavaa vaikutusta analysoidaan. Kulttuuristen muotojen ana-
lyysissa on kentän pelimielen, logiikan ja strategisen pelitajun analyysin edettävä 
aina refl eksiivisesti tutkijan objektivoinnin ja käytäntöjen toimijuuden mielestä ja 
logiikasta lähtevän analyysin välisenä dialektisena liikkeenä. Tämä on nähdäkseni
yhdistettävissä Giddensin (1986) rakenteistumisen näkökulmaa kehittävään oh-
jelmaan. Tässä pisteessä on myös kyse niistä sosiologian kaksiteholaseista, joiden 
etsintään Kivinen (2006) suhtautuu varauksellisesti.

Kuten Schülein (1987, 119 ja 121) huomauttaa klassisen instituutioteorian 
keskeinen teema kiteytyy oikeastaan samaan kysymykseen kuin nykyinen insti-
tuutioteoreettinen ajattelukin eli mikä pitää pitkälle selektiivisiä ja erikoistuneita 
sosiaalisia todellisuuksia kasassa? Järjestyksen hahmotustapa on toki nykyisin pal-
jon kulttuuritietoisempi ja refl eksiivisempi ja siksi huomio oikeastaan kohdentuu 
siihen kuinka institutionalisoitumisen mekanismi käsitetään.157

157 Schülein (1987, 121) arvostelee mm. Luhmannia siitä, että hänen pääasiallinen 
mielenkiintonsa on ollut kysymyksessä miksi institutionalisoitumista tapahtuu. Scott 
(2001, 88) puolestaan näkee institutionaalisen näkökulman organisaatioihin yleensä 
korostavan stabiiliteettia ja järjestystä, kun taas Giddensin edistämä rakenteistumisen 
ajatus antaa mahdollisuuden samanaikaisesti teoretisoida ja tutkia sosiaalisen järjestyk-
sen ja muutoksen lähteitä ja siksi se on lisääntyvästi ohjannut institutionalistista teoriaa 
ja tutkimusta. Myös Schülein (1987, 144–45 ja 165) itse ajattelee institutionalisoitumis-
ta monitasoisten suhteiden rakenteistumisen (wechselseitige Determination) kautta. 
Tässä ei siis ole kyse yksinkertaisista lineaarisesta kokonaiskausaliteetista, vaan pikem-
minkin yksinkertaisten ja monimutkaisempien suhdekokonaisuuksien konkreettisesta 
dialektiikasta. Schülein (1987, 166–171 ja 190) katsoo, että sosiaalisissa käytännöissä 
tapahtuva teemojen muodostaminen edellyttää erottamaan instrumentaaliset ja pe-
riaatteessa laskettavissa olevat teemat kompleksisista persoonallisen subjektiviteetin 
avoimista ja kontigenteista teemoista, joiden käsittely on aina refl eksiivistä. Niinpä juu-
ri tämän vuoksi erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalisen todellisuuden teeman-
muodostuksen tasoerityisyyteen. En kuitenkaan operoi Schüleinin (1987, 186) suun-
taan, missä identiteettiä käsitellään kaiken vuorovaikutuksen stabiliteetin muotojen 
perustana (als soziale Basis-Institution). Giddensin (1986) vuorovaikutusta korostavaa 
käsitystä käytännöistä, kuljetan mukana sen vuoksi, että olisi periaatteessa mahdollista 
työstää koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen ongelma-alueellakin rakenteistu-
misen ajatuksen mukainen suhde pedagogisen kasvatustieteen kannalta relevanttiin
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Campbell (2004, 8) katsookin, että juuri tämä kysymys pakottaa tutkijan koh-
taaman rakenteen ja toimijuuden suhteen ongelman. Bourdieun tapa kohdentaa 
”kuinka” kysymykseen tulee nähdäkseni hedelmälliseksi, kun haluamme syventää 
konstitutiivisten rajojen käsittelyä luokituksina eli ideaalisen aspektin käsittämis-
tä osana muutoksen mekanismia. Bourdieun kenttäanalyyseissä näyttäisi olevan 
kyse lähinnä käytäntöjen organisoitumista geneettisesti rakenteistavien yhteyksien
selventämisestä.158 Kenttäanalyysin kohteena voi olla periaatteessa myös organisaa-
tio, kuten yliopisto, jonka sisäisten positioiden ja toimijadispositioiden suhteiden 
kokonaisuudessa voi toimia useitakin instituutioita. Giddensin (1986) rakenteis-
tumisen käsitteistön kehittelyn suuntaviivoja seuraten katson, että organisaatiot 
voivat tulla myös kentän toimijuuden osatekijöiksi siinä missä sosiaaliset liikkeet-
kin, mutta instituutiona niitä ei kuitenkaan tarkastella vaan lähinnä institutionali-
soitujen käytäntöjen ilmentäjinä. Tässä mielessä Scottin (1995, 52) ja Jeppersonin 
(1991, 150) ja varsinkin Scottin (2001, 77) jakama ajatus instituutioiden erilaisista 
kantajista tulee lähelle ymmärrystäni. Houtsonen (2003, 29) puolestaan katsoo, 
että Bourdieun ”kentän” käsite teoreettisena välineenä ”ikään kuin sulkee instituu-
tion käsitteen sisäpuolelleen”. Tämä käsitteellinen sisäkkäisyys voidaan rekenteis-
tumisteoreettisesti ymmärtää analysoimalla kentän konstruktiossa ilmenevää insi-
tutionaalista järjestyneisyyttä siten, että tarkastellaan keskeisten kohdekäytäntöjen 
institutionalisoitumista mahdollisimman pitkässä kestossa. 

Bourdieun sisällöllisenä huolena akateemisen kentän analyyseissa on lähinnä 
ollut sen selventäminen, kuinka erilaisia koulukäytäntöihin liittyvien muotojen 
välittämänä valta ja kontrolli operoivat sosiaalisesti dominoivien luokkien eduk-
si. Näiden hierarkkisen järjestyksen kysymysten rinnalle tarvitaan kuitenkin myös 
koulutuksen systeemisyyden horisontaalin järjestyksen analyysia (time-space dis-
tanciation). Kasvaessaan ja laajentuessaan akateemiselle kentälle saattaakin syntyä 
tilaa myös toisin toimimiselle, jotka voivat esiintyä Bourdieun kuvaaman koulu-

oppimisen käsitteeseen. Koulutuksen käsitteen hahmotus tässä tutkimuksessani ei pyri 
syventämään tuota yhteyttä. Schülein (1987, 170) katsoo, että yksilösubjektin itseref-
leksion kautta tapahtuva identiteetin destabilisaatio pitää sisällään myös riskejä, mutta 
arvelee, että refl eksio ei kuitenkaan synnyttä identiteettikriisejä, mutta voi voimistaa 
tai ratkaista niitä. Pidän Giddensin (1992, 28–32) ”institutional refl exivity” käsitettä 
käypänä tematisaationa, sillä koulutuksen organisoitumisen analyysitasolla, jolla em-
piirishistoriallisesti liikun. Toisin sanoen tavoittelen otetta siitä rakenteistavasta vaiku-
tuksesta, jota kohdeprosessin keskeisissä instansseissa toimijoiden käyttämien sosiaa-
listen kuvausten ja luokitusten terminologia rutiiniomaiseksi muodostuessaan tuottaa. 
Toimijoiden indentiteetin ilmaukset ovat kuitenkin vuorovaikutteisten käytäntöjen 
kannalta tärkeitä prosessikulun refl eksiivisyyden tunnistamien pisteitä, sillä ne kertovat 
siitä mihin toimijat katsovat kulttuurisesti kuuluvansa (ks. myös Therborn 1991).
158 Niinpä Harkerin (1984 ja 1990, 86–108) erinomaisen Bourdieu-luennan kasva-
tustieteelle tärkeää terminologiaa täsmentäen voidaan sanoa, että Bourdieulle koulu 
(school) on keskeinen organisaatio koulukäytännöille (school practices) uusinnettaes-
sa (reproduction) ja tuotettaessa (production) koulutuksen (schooling) sellaista systee-
misyyttä, joka vaikuttaa sosiaalista järjestystä instituoivasti. Habituksen käsite operoi 
tällöin analyysin monitasoisuuden sidoksena.
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tuksen (schooling) systeemisyyden haastamisen instansseina. Siksi akateemisen 
kentän käytäntöjen organisoitumisen ilmentämästä institutionaalisen järjestyksen 
tuottamisesta kannattaa tehdä sellainen kasvatustieteellisesti motivoitu teema, 
joka korostaa koulutuksen systeemisyyksien suhdetta muihin kenttiin. Rajatum-
min yliopistokentällä liikkuessamme kenttäanalyysin tulee nähdä vaivaa, jotta 
voimme murtautua ulos partikularistisista näkökulmista ja konstruoida kohteena 
olevan yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin tavoitteleman alakentän näkökul-
mien kokoonpanona (ensemble), joka tulee esille juuri tiettyjen kohdekäytäntöjen 
alueellistamisen kautta (ks. Bourdieu 1996b, 207).

Se, että yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityypin avulla tunnistettava sosiaali-
nen tila kansanvalistuksen ja yliopistokoulutuksen välimaastossa on mahdollisesti 
hahmotettavissa, pitää samalla sisällään ajatuksen tuon kentän suhteellisesta auto-
nomisuudesta. Kyse ei kuitenkaan ole institutionaaliseksi eriytymiseksi hahmottu-
vasta prosessista, siinä merkityksessä, minkä Archer (1979 ja 1995) metasosiologi-
assaan antaa koulutukselle.159 Archerin (1979) omaksumaan ja metasosiologiassaan 
mukana kuljettamaan systeemimalliin on sisään rakennettu Bourdieun ja Gidden-
sin rakenteistumisen metasosiologiaan nähden hyvin erilainen instituution käsite, 
jonka lähtökohtana on se, ettei systeemianalyysi ole mahdollista ilman eriytyneitä 
osia. Osien teoreettinen täsmentäminen vaikuttaa ajoittain kuitenkin hankalalta. 
Niinpä Archerin (1979, 143–45 ja 209 fn. 5) täsmennykset sosiokulttuuristen pro-
sessitekijöiden huomioimiseksi edellyttivät häntä rajaamaan tutkimusteoriansa 
pätevyysvaatimukset vain institutionaalisesti eriytyneisiin yhteiskuntiin ja erityi-
sesti niihin, joissa kasvatuksesta eriytetty koulutus on edelleen selvästi eriytetty 
organisatorisesti, symbolisesti ja erityisesti tähän tehtäväkokonaisuuteen kohden-
nettujen roolien merkityksessä. Toisin sanoen koulutus on hänelle Eisenstadtin
(1995, 107–8 ja 1967) evolutionististen prosessimallien uudelleen tarkastelun yh-
teydessä kehitellyn käsityksen mukainen ”differentiated institutional order”(ks. 
Archer 1979, 209 fn. 5 ja Archer 1995, 95).160

159 Mouzelis (1974, 400–1) on tehnyt tärkeän huomion, Lockwoodin (1964) systeemi- 
ja sosiaalisen integraation aikalaiserotteluun, joka pätee myös Archerin (1979 ja 1995) 
tapaan ontologisoida tuo erottelu. Marxia ei kannata lukea Lockwoodin (1964, 250) 
tavoin siten, että perustan ja päällysrakenteen erottelussa yhteiskuntamallin tuotan-
non materiaalinen perusta nähtäisiin konstitutiivisessa mielessä täysin erilaisena, kuin 
institutionaaliset toimintakuviot (institutional patterns), jotka puolestaan funktiona-
lismissa ymmärretään ainoiksi yleisesti tunnistettaviksi ja systemaattisesti eriytyneiksi 
yhteiskuntamallin osiksi, joiden välillä voi olla konfl ikteja. Vastaavasti Castoriadis’in 
(1987, 124) mukaan Marxia seuraten ei ole pakko tiukasti ymmärtää institutionaalista 
vain ns. ylärakenteen osaksi, jota tuotannollinen perusta determinoi siten, että insti-
tuutiot ovat vain muoto, joka palvelee tai ilmaisee sosiaalisen elämän substantiivista 
sisältöä. Tällaiseksi muodoksi eriytyneenä käytäntöjen alueena Archer (1995, 93–97) 
näyttäisi kuitenkin substantivistisesti käsittävän instituutiot.
160 Archer (1979; 1986a ja 1989) ei kuitenkaan puhu kasvatuksesta (education) ja koulu-
tuksesta (schooling) analyyttisessa mielessä systemaattisesti eriytyneesti. Tekstilähtöisesti 
arvioiden on kuitenkin selvää, että hän ajattelee koulutusta instituutiona, joka eriytynee-
nä totaliteettina voi integroitua yhden tai useiden muiden instituutioiden kanssa.
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Selvennettäköön siis, että Eisenstadt’ille (ibid.) ”differentaation” käsite tarkoitti 
ensinnäkin deskriptiivistä luokitusta, jonka kautta voidaan kuvatta yhteiskunnan 
(so. tutkittavan sosiaalisen elämän merkityksellisen kokonaisuuden) keskeisten 
sosiaalisten tehtäväalueiden tai institutionaalisten alueiden (spheres) eriytymistä 
toisistaan, niiden suhteellista itsenäistymistä ja liittymistä erikoistuneisiin kollek-
tiiveihin ja rooleihin. Tämän operaatiolinjan Archer (1979) tunnistaa ja siirtää 
koulutuksen systeemikehityksen tarkastelujen sisälle, joskin intresseihin viittaavan 
”ryhmä” käsitteen epäselvällä käytöllä ja samalla unohtaen, että Eisenstadtin mu-
kaan ”differentaation” käsitteen kautta voidaan kuvata myös tehtäväalueiden or-
ganisoitumista suhteellisen spesialisoituneiksi ja autonomisiksi symbolisiksi ja or-
ganisatorisiksi kehyksiksi (frameworks). Siis luokituksiksi, joita toimijat tuottavat 
tehtäväalueen sisällä. Bourdieun (1996b, 270–74) lähestyminen tähän ”instituu-
tion transsendenssiin” eroaakin selvästi Archerin (1995) kulttuuristen muotojen 
analyysin tueksi kehittämästä dualistisesta metasosiologiasta. Archerin ajattelu-
tapaa seurattaessa näytettäisiin menetettävän voimaa koulutusta organisoivan 
toimijuuden kulttuuristen muotojen analyysissa.161 Bourdieulle (1996b, 271–2) 
kulttuuriperintö tulee efektiiviseksi vain toimijadispositioin suunnattujen kamp-
pailujen kautta, missä kyse ei ole yksinomaan Archerin (1988 ja 1995) tavoin va-
rastoksi käsitetyn Karl Popperin ”maailma kolmen” yksinkertaisesta toimijaintres-
sejä ilmentävästä toimeenpanosta, vaan moninaisesta käytännöllisestä kehittelystä, 
joka Popperillakin oli välittynyttä, nimittäin ainakin ”ongelmatilanteiden” kautta. 
Koulutusta organisoivaa toimintaakaan ei siis kannata metodologisessa mielessä 
palauttaa vain ryhmien oletettuihin intresseihin. Sen sijaan olisi katsottava kuinka 

161 Archerin ratkaisuna on Lockwoodin (1964) erottelun soveltaminen kulttuurin
alueelle (domain) samalla tavalla kuin yhteiskuntarakenteidenkin alueelle. Archer 
(1979, 33) siirtää erottelusta abstrahoidun kokonaisuuden ja osien ajattelutavan koulu-
tuksen ja yhteiskunnan suhteen hahmotukseen ja edelleen ”valtiollisten koulutusjärjes-
telmien” synnyn jälkeiseen koulutuksen systeemikehitykseen, sen osien ja kokonaisuuk-
sien suhteen ajatteluperustaksi. Lockwood’in (1964, 252–53) ristiriidan ja konfl iktin 
käsitteiden tulkinnan hän siirtää morfogeneetisten syklinsä sisälle, mikä on kiinnos-
tavaa, sillä alkuperäinen ajatuskuvio on yleisen funktionalismin mukaisesti viritetty. 
Strukturalistisista lähtökohdistaan käsin metasosiologinen Archer (1995, 184) alkaakin 
korostaa funktionaalisten jännitteiden sijaan toimijuuden ja emergenttien rakenteiden 
keskinäisvaikutusta (interplay), mutta yhä monimutkaisemmaksi muuttuvan morfo-
geneettisen prosessisyklin puitteissa. Koulutusjärjestelmätutkija Archerille (1979) mor-
fogeneettinen sykli oli paljon yksinkertaisempi, sillä rakenteelliseksi kokonaisuudeksi 
käsitetyn järjestelmän eli ”state educational system” systeemiongelma (morfostasis ja 
morfogenesis) ratkaistaan vain makrotasolla. Ratkaisu integroi järjestelmäkokonai-
suuden ehdollistavien rakennepiirteiden dynaamiseksi momentiksi epäselvällä tavalla 
generoituvat ryhmät ”groups” (so. institutionaalisia intressejä ilmentävät ja kantavat 
kollektiivitoimijat) interaktiiviseksi keskivaiheeksi ennen järjestelmäkokonaisuuden 
rakenteellista syventymistä (structrual elaboration). Keskivaiheen intressikonfl ikti-
en kannalta olennaiseksi tulee ryhmän neuvotteluvoima ”bargaining power”. Archer 
(1988: 1995 ja 2000) venyttää rakenteen ja toimijuuden dualistiseen positioon lukitun 
morfogeneettisen mallin Bourdieun ja Giddensin ehdottaman kulttuuristen muotojen 
analyysitavan kritiikiksi. 
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koulutuksen kentän kamppailuissa jäsentyy erilaisia toimijuuden orientaatioita.
Näiden tulkinnassa on puolestaan metodisesti tärkeää tavoittaa tekstien välisiä ja 
erilaisten tekstilajien (genre) sekä toimija-asemien ottamisen kytkentöjä, joista 
edellä olikin jo puhe.

Lisäksi on huomattava, että Eisenstadtin (ibid.) analyyttisenä käsitteenä ”dif-
ferentaatio” viittaa eriytymisen vaiheisiin tai asteisiin juuri erilaisista sosiaalisen 
elämän puitteista (sukulaisuus, territoriot ja muut sisään sulkevat kokonaisuudet) 
irtoamisen (disembedded or freed) merkityksessä. Sosiaalisten käytäntöjen ensi-
sijaisuudesta lähtevä Giddens (1990a) puhuukin systeemikokonaisuuden tehtävä-
alueiden eriytymisen ”differentaation” sijaan puitteista irrottavista mekanismeista 
”disembedding mechanisms”, jotta hänen ajattelutapansa ero rakennefunktio-
nalistiseen käsitteellistämistraditioon täsmentyisi. Nämä ovat Giddensille (1990a 
ja 1990b, 306) yksi kolmesta keskeisestä modernin dynamismin lähteestä, joista 
edellä jo olikin puhetta kun koulutuksen ”Bildungspatenten” systeemisyyttä ehdo-
tettiin ajateltavaksi raha-analogisesti abstraktin systeemisyyden kautta. 

Tällöinhän sertifi kaatti ikään kuin nostaa pedagogisen vuorovaikutuksen ja sosi-
aalisten suhteiden rikkaudesta esille koulutuskäytäntöjen abstraktin systeemisyyden 
muodon, joka vaikuttaa takaisin praksikseen, mutta ei vain sertifi kaattien aika–tila-
kytkentöjen tarjoaman potentiaalin (so. standardoitujen kvalifi kaatiolupausten in-
formaatioarvo kilpailutettujen työmarkkinoiden sujuvuuden ehtona), vaan myös 
strategisen resurssin merkityksessä (so. peliarvo asemapaikkojen hierarkkisuuden 
kamppailussa). Koulutuksen organisoitumisen institutionaalisen painopisteen mie-
lessä tällöin ei ole enää kyse rikkaita kasvatuksellisia konnotaatioita mahdollista-
van vuorovaikutuksen ensisijaisuudesta, vaan tendenssinomaisesta pyrkimyksestä 
konstruoida ja varmistaa standardoitujen sertifi kaatioprosessien sosiaalista tilaa. 
Toisin sanoen, Giddens (1990a, 80) näkee kaikkien puitteista irrottavien mekanis-
mien toimivan vuorovaikutteisesti uudelleen puitteistavien (re-embedded) toimin-
nan kontekstien kanssa, jotka voivat tukea niitä täi vähätellä niitä. Kun todistuk-
sen kaltaiset abstraktit systeemit perustuvat kasvottomiin sitoumuksin niin niiden 
kantamat lupaukset uudelleen puitteistettuina kuitenkin edellyttävät lokalisoitua 
läsnäolon kontekstia, missä luottamusta pidetään yllä tai ilmennetään kasvotyös-
kentelyyn sitoutumisissa (facework commitments). Näiden tilannekohtaisista kom-
binaatioista erilaisissa merkityksellisissä kokonaisuuksia ei voi olla ennalta varma, 
sillä vaikka todistukset lisäävät aika–tilassa laajennetun systeemisyyden stabiliteettia 
niin luottamus tällaiseen saattaa olla lokaalisti vaikeaa.162

162 Haugia (1983, 15) mukaillen sanoisin, että tutkinto on toisin kuin raha sidoksissa 
kantajaansa, joka toimii sertifi kaattinsa käyttöarvon myyjänä sekä itse käyttöarvon ais-
timellisena ilmentymänä tarpeen näkökulmasta lähtevän ostajan edessä. Pitkälle kehit-
tyneissä koulunkävijöiden yhteiskunnissa rekrytoinnin yhä rajatummilla markkinoilla 
diplomin kantajan esteettinen ulottuvuus mahdollisesti pyrkii korostumaan, mutta 
samalla diplomin hankkijoiden suhde koulutukseen saattaa alkaa muistuttaa enem-
män kulutusta kuin käyttöarvosisällön sivistyksellistä muodostamista. Käyttöarvon ja 
vaihtoarvon vastakkaisten näkökulmien dialektisesti jännitteinen suhde saattaisi siis 
näin ollen synnyttää keskiluokan kamppailuavaruudessa koulutuksen institutionaali-
sen järjestyksen altistumista muutokselle.
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Bourdieun koulukäytäntöjen symbolisen väkivallan tutkimuslinjassa on kou-
lutuksen vapauttavan vaikutuksen osoittamien myytiksi ollut keskeistä, mutta hä-
nen myöhempi keskustelunsa Weberin kanssa viittaa kuitenkin jopa ranskalaisessa 
byrokratiassa mahdollisuuksiin, jotka nousevat juuri sertifi kaattien ambivalenssis-
ta. Toisin sanoen siitä, että sertifi kaatit ovat valtion takaamia privilegioita, mutta 
eivät kuitenkaan siirrettävissä suoraan myymällä tai perimällä kuten omaisuus. Ne 
ovat privilegioasiakirjoja vain sitä varten tuotetun instituution välittämänä ja tuo 
instituutio näyttäisi edellyttävän yhä pidemmälle vietyjä legimaatiosyklejä eli käy-
tännössä yhä pidempikestoista ja monivaiheisempaa sertifi oitumista (ks. Bourdieu 
1996a, 104–05 ja 373–89). Giddensiä (1986) seuraten koulutuksen kentän rajat 
ymmärretään kuitenkin siinä määrin joustaviksi, että jo sertifi kaation hallitseva 
intressikin jättää tilaa toimia toisin, sillä pidentyvät kouluttautumisketjut valtion 
takaamissa puitteissa tarjoavat myös kontingentissa mielessä avoimia näkymiä. 
Nämä näkymät voivat toki liittyä myös keskiluokkaisten positioiden kilpailuun, 
mikä siis saattaa rohkaista myös ylenpalttista diplomien tavoittelua ja näitä vastaa-
vien käytäntöjen yleistymistä. Institutionalisoituneet koulutuskäytännötkin ovat 
kuitenkin vain käytäntöjä ja sellaisina historiallisesti kontingentteja ja sen vuok-
si pakotettuja jatkuvasti uudelleen tuottamaan institutionaalista järjestystään.163 
Todistuksen symboloima legitimaatio- ja dominaatiokapasiteetti on koulutuksen 
sertifi ointi-instituutiossa yhä uudestaan tuotettava ja tämä reproduktiivisuuden 
vaatimus luo myös toisin toimimiselle produktiivisuuden edellytyksiä. 

Giddensin tarkoittama puitteista irrottaminen voi olla monellakin tavalla jär-
jesteltyä, mutta sen edellytyksenä on kuitenkin ajan ja tilan erottaminen toisistaan 
ja niiden abstrakti uudelleen organisointi koulutukseksi rajatussa koulutilassa,
jonka siis arvelen korkeakoulutuksen muodossa yhä selvemmin määrittävän myös 
yliopistolaitoksen puitteissa jäsentyviä käytäntöjä. Giddensin (1990b, 306) täh-
dentämä kolmas sosiaalisen muutoksen rytmiin olennaisesti vaikuttava tekijä on 
modernin refl eksiivisyys, jolla tarkoitetaan perustaltaan vuorovaikutteisten käy-

163 Bourdieu (1996a, 102–115) kuvaa eliittien muodostuksen olennaisena aspektina 
instituution riittejä, joilla akateemiset rajankäynnit pyhitetään. Keskiluokkaisia kon-
teksteja ajatellen olennaista tässä on se, että raja on tunnustettava sen molemmilta puo-
lilta eli niiden toimesta, jotka se sulkee sisäänsä ja niiden toimesta, jotka se rajaa ulos. 
Luen tätä rakenteistumisen hengessä yleisesti välittämättä nyt ranskalaisen valtioeliitin 
erityisistä riiteistä. Suomessa vaikkapa kansanvalistuksen iskujoukon ja fennomaa-
nisen eliitin suhteiden tulkinnassa raja manageriaalisen keskiluokan ja kansakuntaa 
muodostavan suorittavan keskiluokan välillä on saattanut olla tärkeä (ks. Kantasalmi 
ja Hake 1997). Rakenteistumisen hengessä koulutuskäytäntöjen tuottaman insitu-
tionaalisen järjestyksen keskeinen logos on aina konkreettisesti selvennettävä, mutta 
koulutuksen pitkälle rationalisoiduissa tekniikoissa sinänsä on pitkässä kestossa muo-
dostuneita universaalisti tunnistettavia Bourdieunkin painottamia periaatteita, kuten 
valikointi kaksoismerkityksessä, joka ilmenee viimeisen valitun ja viimeisen karsitun 
rajalla, jonka päälle voidaan muodostaa edelleen erottamisen ja uuden yhteen liittämi-
sen vahvistamisen muotoja jne. Voimme hyvällä syyllä olettaa, että näissä tekniikoissa 
kuitenkin on nähtävissä kulttuurisesti spesifejä variaatioita, mikä puolestaan voi olla 
yhteydessä koulutuksen historiallisen organisoitumisen kulkuihin.
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täntöjen systeemisyyden uusintamisen ehtojen refl eksiivistä omaksumista. Tämä 
refl eksiivinen kytkentä on Giddensille (1986, 27) olennaisesti eri asia kuin perin-
teisen funktionalismin painottama systeemireproduktion homeostaattinen palau-
tekytkentä, joka organismianalogian vallassa olettaisi koulutussysteemiltä itseään 
sääteleviä mekanismeja. Olennaista on tämän refl eksiivisen palautekytkennän 
ajattelutapa, jota selvennän lähemmin seuraavassa luvussa. Perustaltaan kyse on 
siitä, että koulunkäyntiä arvioivat pitkässä kestossa tuotetut uskomukset (Suomes-
sa esim. valkolakin ja sosiaalisen nousun välinen yhteys oppilaiden ja heidän van-
hempiensa näkökulmasta) voivat olla institutionaalisessa mielessä oikeutettavissa, 
mutta yhä enemmän vain käyväksi arvioidun palautetiedon valossa (so. vaikkapa 
jatko-opintomahdollisuudet ja ylioppilaan asemapaikka).164 Toimijoilla on peri-
aatteessa kyky arvioida palautetietoa, mutta institutionalisoiduissa käytännöissä 
kyse on usein hyvin rutinoitujen ratkaisujen tekemisestä elämänkulun kestossa, 
sillä kyse on oikeastaan instituoidusta uskomusten universumista siinä merkityk-
sessä, jota juuri Bourdieu (1996a, 109) kenttäanalyyseillaan on pyrkinyt tekemään 
läpinäkyvämmäksi. Giddensin tarkoittama modernin refl eksiivisyys ymmärretään 
myös instituoiduksi. Tällöin palauteinformaation määrä pyrkii kasvamaan ja kou-
lutuksen organisoitumisen kannalta olennainen refl eksiivinen välittyneisyys mo-
nimutkaistumaan tavalla, josta seuraa haasteita tutkimukselle.

Koulutuksen organisoitumisen ilmentämän institutionaalisen järjestyksen 
selventäminen edellyttää analyysilta aina mahdollisimman pitkää prosessikeston 
perspektiiviä, mutta sitä ei voida kuin tilapäisesti erottaa strategisen toimijuuden 
analyysista. Giddensin (1979, 80) tekemä institutionaalisen järjestyksen analyy-

164 Refl eksiivisemmän aikakauden airuena Herbert Spencer (1939, 4–7) polemisoi 
vuosien 1854–1859 aikana utilitaristisessa hengessä kirjoitetussa esseessään refl ektoi-
matonta kasvatuksen ja koulutuksen kohdennusta vastaan, missä vanhemmat etenevät 
”...under the guidance of mere custom, or liking, or prejudice” ilman opiskelukohteen 
suhteellisen hyödyn rationaalista pohdintaa. O. Hannikainen (1865–1930) suomensi 
esseet jo vuonna 1887.  Käyttämäni alkuteksti on Spencerin itsensä korjaaman vuoden 
1861 laitoksen mukainen. Spencerille kasvatus ja koulutus ei kuitenkaan kuulunut yh-
teiskunnan perustavien instituutioiden kategorian joukkoon, joita olivat: 1) domestic, 
2) political, 3) industrial, 4) ecclessiastical, 5) ceremonial, ja 6) professional institutions 
(ks. Schülein 1987, 48 ja Znaniecki 1945, 176–78 ja 183). Spencer (1939, 45–47, 86 ja 
94) puhuu kasvatuksesta ja koulutuksesta pääsääntöisesti eriytymättömästi ja ”systems 
of education” viitaa sekä pedagogisiin oppijärjestelmiin että geneerisesti käytäntöjen 
systematisointeihin. Kaikki nämä hän näkee hitaasti muuttuviksi ja siten, että niiden ja 
aikakauden instituutioiden välillä vallitsee eräänlainen vastaavuussuhde. Instituutiot 
ovat hänelle organisoidun yhteiskunnan keskeisiä osia, joita tulisi systemaattisesti tut-
kia. Tässä hengessä myöhemmin on tulkittu kasvatuksen ja koulutuksen aluetta, myös 
tällaiseksi eriytyneen ja erikoistuneen yhteiskunnan instituutioksi, jollaisena myös 
Archer (1979) käsittelee koulutusta. Znaniecki (1945, 183) huomauttaa, juuri ajatuk-
sen yhteiskunnan jäsenten erikoistumisen ja eriytyneisyyden välttämättä sivilisoivasta 
luonteesta jääneen syrjään ranskalaisessa sosiologiassa, joka näin ollen saattoi ulottaa 
instituution käsitteen kaikkiin kulttuurisiin arvoihin.
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sin ja strategisen toimijuuden (conduct) analyysin perspektiivien erottelu ei ole
tarkoitettu vastaamaan edellä keskusteltua systeemi-integraation ja sosiaalisen in-
tegraation erottelua, sillä analyysiperspektiivien erottelussa kyse on metodologises-
ta, mutta ei substantiivisesta korostuksesta.165 Rakenteistumisen ajatus tarkoittaa 
näiden perspektiivien yhdistämistä, mikä tarkoittaa myös metodin mielessä varsin 
joustavaksi ajateltua jatkumoa (ks. Giddens 1986; 289, 298 ja 327–29). Tulkitsen 
tämän metodologiseksi sulkeistamiseksi (bracketing) tarkoitetun tutkimusope-
raation kohdeprosessin rekonstruktion kulussa tehtäviksi analyysiperspektiivien 
vaihteluiksi. Näin nähtynä perspektiivivaihteluiden ajatus tulee osaksi Giddensin 
(1981) makro–mikro-dualismin ylittämisen ohjelmallista pyrkimystä. Toinen ja 
välttämätön osa samassa ohjelmassa liittyy ajallisuuden tasojen hahmotukseen, 
jota tarkastelen tuonnempana. 

Analyysin perustavimmaksi yksiköksi nousevat kuitenkin aina sosiaaliset käy-
tännöt, mutta institutionaalisen analyysin suunnasta lähestyttäessä lähtökohtana 
voidaan aivan hyvin pitää myös kansallisvaltiollisen kokonaisuuden puitteisiin 
jäsentyvää koulutuksen organisoitumisen prosessia. Tuon prosessin aika–tila-laa-
jentumisen muotoja olisi pyrittävä tarkastelemaan paikallisten käytäntöjen alu-
eellisina levittäytymisinä ja vakiintumisena sikäli kuin se viittaa yliopistoaikuis-
koulutuksen ideaalityypillä tavoitellun kentän konstruktion mahdollisuuksiin. 
Ainoastaan tällä tavoin rajatusta näkökulmasta konstruoiden tulee kohteena ole-
vien käytäntöjen ilmentämän institutionaalisen järjestyksen painotusten täsmen-
täminen mahdolliseksi siten, että prosessin sisältyvää strategista toimijuutta ei si-
vuuteta. Metodin tasolla on prosessianalyysin ehdoilla ratkaistava mitä materiaalia 
on mielekästä käyttää strategisen toimijuuden analyysissa. 

Giddensin (1986, 33) käsitys instituutioista eroaa ratkaisevasti Archerille (1979 
ja 1995) ominaisesta substantivistisesta instituutioiden ymmärryksestä. Niinpä 
rakenteistumista korostavassa ajattelussa katse kiinnittyy instituutioiden sijaan 
institutionaalisiin järjestyksiin (institutional orders). Näiden esimerkinomaisen 
luokittelun Giddens (1986, 33) esittää rakenteistumisen modaliteettien (S–D–L)- 

165 Tiivistettäköön vielä, että sosiaalisen- ja systeemi-integraation erottaminen perus-
tuu sosiaalisten suhteiden jaotteluun vuorovaikutustilanteen mukaan. Giddens puhuu 
läsnäolemisesta (co-presence) ja poissaolemisesta (absence). Läsnäolo on aina sidottu 
aika–tila-suhteisiin, mutta sitä ei tule ymmärtää annetuksi objektiksi eikä annetuk-
si kokemukseksi. Poissaolo puolestaan viittaa etäisyyteen ajassa ja tilassa, mutta aina 
jonkin tietyn tapahtumaketjun suhteen. Kaikki tapahtumat ilmenevät ajassa ja tilassa, 
jolloin läsnäolo ja poissaolo kietoutuvat toisiinsa. Rakenteet siis saattavat aikaa yli aika–
tila-ulotteisuuden (Giddens 1981b, 38). Sosiaalisella integraatiolla tarkoitetaan myös 
vastavuoroisuutta toimijoiden käytäntöjen välillä vuorovaikutustilanteissa läsnäolon 
mielessä. Tällöin vastavuoroisuus ilmenee jatkuvuutena kohtaamisissa (encounters) 
ja näistä irrottautumisissa. Systeemi-integraatio puolestaan tarkoittaa toimijoiden tai 
kollektiivien välisen vastavuoroisuuden ulottautumista laajennettuihin aika–tila-suh-
teisiin (extended time-space). Tällöin kyse on kaikesta välittömän läsnäolon ulkopuo-
lisista vuorovaikutustilanteista (ks. Giddens 1986, 376–7).
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yhteyksinä analyyttisesti tavoitettavina kombinaatioina, missä paino voi asettua 
eri tavoin.166 Kun kombinaatiossa merkityksellistäminen (S) korostuu suhteessa 
dominaation (D) ja legitimaation (L) aspekteihin, on kyseessä symbolinen jär-
jestys siihen liittyvine diskursseineen. Tämä on myös keskeinen institutionaalisen 
järjestyksen tihentymäpiste (locus) sille, mistä yleensä puhutaan ideologian käsit-
teellä. 

Niinpä yliopistolaitoksessa kaapujen, käätyjen, hattujen ja miekkojen kaltais-
ten akateemisten symbolien mukana kuljettamat merkityskimput ovat institu-
tionaalisessa mielessä sekundaarisia, elleivät suorastaan tertiäärisiä. Ensisijaisesti 
kiinnostavaa on se millaista institutionaalista järjestystä yliopistokenttä organi-
saatioineen (yliopistot, tiedekunnat, laitokset jne.) ilmentävät keskeisissä käytän-
nöissään, kuten tiedontuotannon organisoimisessa, henkilöstönsä reproduktios-
sa sekä tätä laajemmin ymmärretyissä pedagogisissa käytännöissään. Vastaavasti 
voimme kysyä tämän kentän suhdetta akateemiseen kenttään (koululaitos) laa-
jemmin ja hakea perustaa myös ”yliopistoaikuiskoulutuksen” käsitteen tavoittele-
malle kentän rajaukselle, josta siis täytyisi löytyä erilaisten toimijoiden strategisten 
orientaatioiden ja kollektiivien historisiteetin tajun leikkauskohtia, jotka kertovat 
Giddensin (1986) tarkoittaman systeemi-integraation ja sosiaalisen integraation 
ehdoista. Kiinnostukseni kohdistuu juuri yliopistoaikuiskoulutusta organisoi-
vaan praksikseen ja sen yleisempiin kytkentöihin, jolloin käytäntöjen ilmentämän 
symbolisen järjestyksen täsmentäminen on olennaista. Voisimme kuitenkin aja-
tella käytäntöjen ilmentävän myös sellaista institutionaalista järjestystä, joka on 
muotona olennaisesti poliittinen D (authorative)–S–L. Auktorisoitujen resurssien 
käytöllä Giddens tarkoittaa sellaista muutoskapasiteettia, joka generoi valtaa toi-
siin ihmisiin tai kohteena olevan prosessin toimijoihin. Talouden instituutioissa D 
(allocative)–S–L on puolestaan kyse muutoskapasiteetista, joka generoi valtaa
raaka-aineisiin rinnastettaviin voimavaroihin. Juridiset institutionaalisen järjes-
tyksen muodot korostavat legitimaation käytäntöjä (L)–D–S.167 

166 Giddens (1979, 107, 1985, 19 ja 274–77) katsoo näiden rakenteellisten ulottuvuuksi-
en avulla voivansa myös kategorisoida instituutioita vaikkapa kansallisvaltioiden sisäl-
lä tai vaikka ”world systems” ajattelun tarkoittaman kokonaisuuden sisällä. Giddensin 
ohjelmallista intentiota seuraten olennaisempaa on kuitenkin se kuinka instituution 
käsitteen katsotaan hedelmällisesti tulevan historiallis-sosiologisen tutkimuksen osak-
si. 
167 Organisaatiotyypin syntyvaiheessa ajatus korporaatioprivilegioiden saamisesta liitti 
yliopiston ennen muuta keskiaikaisen lainkäytön järjestykseen. Privilegioiden legiti-
mointi oli keskeistä (L–D–S)-suhteessa dominaation ja signifi kaation modaliteetteihin. 
Nekin olivat merkittäviä ulottuvuuksia, kun yliopisto organisaationa legitimoi sellaisen 
akateemisen disputaation privilegioidun alueen, joka ilmensi keskiajalla vakiintunutta 
symbolista järjestystä (S–D–L). Näin organisaatio vakiinnutti teoreettisia konstruktioi-
ta muodostavien käytäntöjen suhteellisen autonomian teologisista peruspremisseistä. 
Kirkollisten suuntausten disputaatiossa variaation lisääntyminen, saattoi puhdasoppi-
suuden aikana (affi rmaatio) muodostua poliittisesti niin merkitykselliseksi, että Turun 
Akatemiankin alkuaikojen opetuksen tuli pysyä Augsburgissa sovittujen tunnustuksel-
listen linjojen puitteissa. Maallisen vallan ja kirkon kytkentä puolestaan mahdollisti
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Tällaista analyyttisessa mielessä suhdeperustaista tarkastelutapaa, joka ymmär-
tää institutionaalisen järjestyksen sosiaalisissa käytännöissä ilmenevänä ja näitä 
käytäntöjä suuntaavaksi, ei tulisi yrittää sitoa analyysitasoerityiseksi. Se tulisi päin-
vastoin nähdä erilaisten ajallisuuden kestojen erittelyyn pyrkiväksi monitasoisen 
analyysin suuntaukseksi, sillä Giddensin (1986) instituution käsite on perustavalla 
tavalla  proses suaalinen. Se ei viitata suoraan tiettyi hin  organi saatioihin, jotka siis 
kollektiiveina pikemminkin ilmentävät institu tionaalista järjestyneisyyttä. Ennem-
min se viittaa pyrkimykseen tavoittaa erilaisia ajallisuuden tasoja ja niiden käy-
tännöissä elettyjä eriaikaisuuksia osana sosiaalisten käytäntöjen rakenteistumisen 
analyysia. Giddensin (1986) ohjelmallinen kannanotto antaa suuntaviivoja niille, 
jotka eivät pyri rajatumman instrumentaalisen logiikan puitteissa tarkastelemaan 
instituutioiden asettamia toiminnan ehtoja, vaan kysyvät näitä ehtoja kohdentu-
malla käytäntöjen logiikan ja mielen ehtojen selventämiseen (ks. Scott 1995, 61).

Giddensin (1986, 29) rakenteistumisen lähestymistapaa muodostavassa oh-
jelmassa ”organisaation” ja ”instituution” käsitteet pidetään siis erillään, mutta se 
johtaa samalla monitasoiseen ja abstraktiin analyyttiseen ajatukseen, missä raken-
teen kaksinaisuus on keskeinen käsite. Tässä mielessä instituution käsite tulee lä-
helle sosiaalien rakenteen käsitettä, mutta sitä ei tule siihen samaistaa.168 Kyse on 
enemmän systeemisyydestä (systemness) refl eksiivisenä suhteiden kokonaisuutena. 
Se tarkoittaa, että rakennetta analysoidaan käytäntöjen systeemisissä muodoissa ku-

sellaisen D (auth) –S–L-poliittisen järjestyksen ja Auran akatemian kannalta olennai-
sen taloudellisen järjestyksen D(alloc)–S–L-kytkennän, joilla vaikkapa prebendatilojen 
muodossa tapahtuneita resurssien siirtoja voitiin pitää legitiimeinä suhteessa suoma-
laiseen talonpoikaistoon ja tilattomaan maalaisrahvaaseen. Modernin tutkimusyliopis-
ton irrottautuminen tunnustuksellisen opin yhteydestä siirsi painopisteen symbolisen 
järjestyksen alueelle takaisin (S–D–L), mistä akateemisesti kontrolloidut tieteelliset pu-
hetavat tiedontuotannon perustana ja tutkintojärjestelmien yleistyminen koulutuksen 
kentällä voisivat toimia esimerkkeinä, kun 1800-luvun alkupuolen saksalaisen liberalis-
min ratkaisuna poliittisen ja taloudellisen järjestyksen kytkennät toteutettiin valtiolli-
sen sivistysyliopiston mallissa. Durkheimin tarjoamassa keskusteluyhteydessä arveltiin, 
että yliopistolaitoksen institutionaalisen järjestyksen painopiste onkin saattanut olla 
jo satojen vuosien kestossa uudelleen ryhmittymässä suhteessa taloudelliseen (D-al-
loc)–S–L ja poliittiseen (D-auth)–S–L. Tiedontuotannon monopoliaseman menetys ja 
pyrkimys laajentaa tutkintojärjestelmää sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti ovat 
tässä ne esimerkit, joilla voidaan motivoida myös yliopistoaikuiskoulutuksen kentän 
tarkastelua.
168 Kiinnostavasti myös Scott (2001, 48–49) tarkentaa Scottin (1995, 33) yleistä ”ins-
tituution” määritelmän muotoilua siten, että instituutiot eivät enää ole ”multifaceted 
systems” vaan ”multifaceted, durable socials structures”. Scott (2001, 48) on muotoi-
luissaan selvästi rakenteistumispainotteisempi kuin Scott (1995, 33). Katsoisin, että 
Giddensin (1986) rakenteistumisen ajatuksen linjauksia on tässä uudemmassa laitok-
sessa muutoinkin yritetty hyödyntää pidemmälle.
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ten kielitieteilijä merkkiä puhutun kielen käytön tilanteissa.169 Rakenteen (so. eri-
laiset säännöt ja voimavarat) rakenteistavaa vaikututusta voidaan konkreettisessa 
(so. sosiaalisissa käytännöissä elettyjen) sosiaalisten systeemien reproduktiossa ja 
muutoksessa eritellä kolmella ulottuvuudella siten, että kiinnitetään huomio niihin 
modaliteetteihin (so. olemisen tapoihin), jotka ovat kullekin ulottuvuudelle keskei-
siä. Kommunikaation käytännöissä kyse on merkityksellistämistä (S) välittävistä 
tulkintaskeemoista, vallankäytössä dominaatiota (D) välittävät erilaiset fasiliteetit ja 
sanktioivissa käytännöissä kyse on normien välittämästä legitimaatiosta (L). Proses-
suaalinen instituution käsite kytkeytyy tähän perusmalliin ajallisuuden kautta siten, 
että kestoksi (durée) käsitetty ja kolmitasoiseksi hahmotetun ajallisuuden annetaan 
läpäistä yllä kuvatun perusmallin analyyttisessä keskinäisyhteydessä olevat ulottu-
vuudet aina kulloinkin tutkittavissa käytännöissä (ks. Giddens 1986, 29 ja 35). 

Konkreettisten prosessien analyysissa rakenteen analyyttinen tulkitseminen 
erilaisten ajallisuustasojen kautta rakenteistumiseksi on vaihtoehto sille selittäväl-
le analyyttiselle dualismille, joka Archerin (1995 ja 2000) tavoin nähtynä edellyt-
tää kaiken kattavaa (ontologista ja episteemistä) rakenteen ja toimijuuden erotta-
mista ja näille homologista emergenttien ominaisuuksien tarkastelua perättäisinä 
sykleinä. Tällöin rakenteistumisen ajatuksen edut ilmenevät sosiaalisen käytännön 
refl eksiivisten prosessien puitteissa tapahtuvien efektien tuottamisen analyyttises-
sa tavoittamisessa. Me emme ainoastaan kohtaa yhteiskuntarakenteina esiintyviä 
ehtoja, vaan jatkuvasti työstämme niitä aktiivisesti osana toimijuuttamme ja vain 

169 Strukturalistista kielikuvaa käyttäen, kyse on paradigmaattisen ja syntagmaattisen 
tarkastelutason erottamisesta. Paradigmaattisessa (langue) mielessä rakenteet ovat ajal-
lisesti läsnä vain kun ne tehdään läsnäoleviksi sosiaalisten systeemien konstituutiossa, 
jolloin tärkeää on tunnistaa näitä instansseja. Sosiaaliset systeemit puolestaan perustuvat 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, joka on syntagmaattisessa (parole) mielessä olemassa 
ajan kulussa toistuvissa sosiaalisissa käytännöissä, joissa näitä yksilöiden tai kollektiivien 
suhteita on luontevinta analysoida (ks. Giddens 1979, 64–66). Giddens kriitikoista Craib 
(1992, 43) lukee tätä Giddensin lingvistisestä strukturalismista lainaamaa analogiaa sa-
mansuuntaisesti kanssani, sillä rakenteet tulevat hänen suosituksestaan analyysiin todel-
lakin kuten merkit kielessä eli samaa merkkiä kielenkäytön praksiksessa ja vakiintuneita 
käyttösääntöjä seurattaessa saadaan eri tilanteissa aikaiseksi erilaisia rakennekokonai-
suuksia. Eli rakenteet tulevat ymmärrettäväksi vain tulkittuna kuten merkit käyttöyh-
teydessään. Sen sijaan sosiaaliset järjestelmät, vuorovaikutuskuviot ja sosiaaliset suhteet 
edustaisivat tässä analogiassa syntagmaattista (parole) tasoa, joten ne siis ovat todella 
spatio-temporaalisesti olemassa ja tämän olemassaolon järjestys on rakenteistumisen 
seurausta. Mouzelis (1991, 37 ja 1995, 109–110, 137–141) yrittää sovitella tässä kohden 
duaalisuus vs. dualismi ongelmaa kehittämällä nelikentän tapauksista missä kyse voi olla 
yhtäällä paradigmaattisesta duaalisuudesta / dualismista ja toisaalla syntagmaattisesta 
duaalisuudesta / dualismista liitäen tämän makro- ja mikro-tasojen yhdistämisongel-
maan. Kehitelmä on kiinnostava, sikäli kuin Archerin metasosiologisen polemiikin hen-
gessä katsottaisiin, että merkityksellisten kokonaisuuksien emergenssin ajatus jää ongel-
maksi rakenteistumisteoreettisessa kenttäanalyysissa. Nähdäkseni kuitenkin Giddensin 
(1986) ohjelmallisena pyrkimyksenä on kiinnittää huomiomme kestoksi käsitetyn ajal-
lisuuden tasoihin, jotka systeemien reproduktiossa ja transformaatiossa tarkoittaa myös 
käytäntöihin sisältyvien eriaikaisuuksien huomioimista (ks. Cohen 1989, 206).
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siten rakenteistumiseksi tulkitut efektit tulevat historiallisessa mielessä mahdolli-
siksi. Poleemisessa metasosiologisessa asetelmassamme Archer (1995, 184) kyllä 
toteaa, että rakenteellisen ja kulttuurisen ehdollistavan vaikutuksen on kuljetta-
va toimijuuden refl eksiivisyyden kautta, mutta tuon ajatuksen hän liitää enem-
män toimijuuden erilaisten tasojen (primary ja corporate) kautta hahmotettuihin 
emergentteihin ominaisuuksiin kuin ajallisuuteen. Lockwoodin (1964) funktiona-
listista mallia tulkiten ja täydentäen hän (ibid. 184) hahmottaa muutoksen ja py-
syvyyden teemaa kahden paralleelisena etenevän ”confl uence” emergenttien voi-
mien ryväksen ”sets of emergent powers” eli systeemiosien ja ihmisten välisenä 
keskinäisvaikutuksena ”interplay”. Käsitys ajasta morfogeneettisessä syklissä kuvat-
tuna teoreettisena muuttujana säilyy kuitenkin periaatteessa samana kuin se oli jo 
Archerilla (1979).170

170 Archerin (1979) koulutuksen ”järjestelmäkehityksen” vertaileva makrososiologia si-
sälsi ”morfogeneettiseksi sykliksi” nimetyn kantavan idean ajasta prosessidynamiikan 
teoreettisena muuttujana. Archer (1984, 8) muotoili ajatuksensa ”temporal phases of 
the morphogenetic cycle” vielä selvemmin, mutta tuolloin vielä koulutuksen makro-
sosiologian systeemiteoreettisen prosessianalyysin käyttöön tarkoitetussa muodossaan 
seuraavasti: (T1) ”structrural conditioning”, (T2–T3) ”social interaction” ja (T4) ”struc-
tural elaboration”. Tämä ajallisuuden (T) jatkuvuuden vaiheistuksen idea näyttäisi jo 
kehittyneen poleemisessa suhteessa Giddensin keskusteluun strukturaatiosta ja Bourdi-
eun koulutussosiologian reproduktiomalliin, jota Archer tulkitsee ajallisuuden suhteen 
ongelmallisesti (ks. Archer 1982a ja 1983 ja vrt. Harker 1990). Archer (1988, 304) liitti 
koulutussysteemin muutoksen syklimalliinsa ”rakenteen” käsitettä hyödyntävään teo-
reettiseen ajallisuuden vaiheistukseen ”kulttuurin” käsitteellä operoivan rinnakkaisen 
tarkastelun: T 1) ”cultural conditioning”, T2–T3) ”socio-cultural interaction” ja T4) 
”cultural elaboration”. Archer (1988, 282–307) päättyy lukuun, jonka pyrkimyksenä on 
rakenneanalyysien ja kulttuuristen analyysien toisiinsa liittäminen (uniting). Kirjan kor-
jatun laitoksen intentio on sama, mutta siinä viitataan jo selvemmin teoreettisen yhden-
tymisen päämäärään (unifi cation), rakenteen, kulttuurin ja morfogenesiksen osalta (ks. 
Archer 1996a, 274–315). Archer (1995) systematisoi tämän ajatuksen ja haki kytkentää 
alkuperäisen koulutusjärjestelmien muutosta tutkineen Archerin (1979) tulkintoihin. 
Archerin (1995, 157–58) syklimallin täsmennys morfogenesis/statis (produktio/repro-
duktio) ei kuitenkaan poista mallista rakenteistumisen näkökulmasta ongelmallista aika-
hahmotusta tapahtumien sekvensseinä. Syklin interaktiiviselle keskivaiheelle hahmotet-
tiin nyt kulttuurisen alueen paralleelina yksinkertaisen rakenteellisen elaboraation sijaan 
sekä reproduktiivinen stasis-tulema että transformatiivinen genesis-tulema. Archer 
(2000 ja 2003) ei lisää ajallisuuden hahmotukseensa tässä suhteessa mitään olennaista. 
Voimme kyllä katsoa, että Archerin (1979 ja 1995) teosten välillä hänen metasosiologian-
sa keskeinen analyysitasojen ongelma tulee syklissä paremmin huomioiduksi. Tämän 
makro–mikro-dualismin metasosiologinen käsitteleminen syklimallin puitteissa onkin 
tulkintani mukaan Archerin metasosiologisen ohjelman ydin. Archer (2000) avaa myös 
kiinnostavan mahdollisuuden syventää toimijuuden tasoa emergenssin ajatuksen kautta, 
ja hänen (2003 ja 2007) tuotantonsa pyrkii myös yksilötoimijan sisäisen keskustelun tee-
man suunnassa hakemaan syvyyttä toimijuuden ja toimijan analyysiin. Rakenteistumista 
korostava tapani ajatella uudestaan koulutuksen organisoitumisen ongelma-aluetta sen 
sijaan korostaa ajallisuuden probleemia osana toimijuuden historisiteetin tajua ja koulu-
tuksen refl eksiohistoriaa sen metodisen huomioimisen suuntauksena.



220

Instituutioiden pitkässä kestossa ilmenevä ja toimijuuden kokemuksena kään-
nettävissä oleva aika ei ole ajateltavissa ilman päivittäisten ja osin hyvin rutinoi-
tujen toimiemme keston synnyttämää vastaavaa ajan käännettävyyden kokemus-
ta. Näitä määrittää käytännöissä meille ilmenevä olemassaolomme rajallisuus ja 
ajankulun peruuttamattomuuden kokemus. Tässä ajatuksessa Giddensille (1979, 
54, 1986, 202) on läsnä Heideggerin (2000) vaikutus. Kyse on ohjelmallisesta mur-
roksesta pois lineaarisesta ja yhdenmukaisesta aikakäsityksestä. Giddens (1979, 
54) käsittää Kantin ”ajan” ja ”tilan” todellisuutta koskeneiden klassisten ongel-
manmuotoilujen periytyneen sosiologiaan tavalla, jota pukeutuu ongelmalliseksi 
väitteeksi, jonka mukaan ”appearances are in time and space”, kun Heideggerin 
ajatus huomion kiinnittämisestä olemisen tapoihin ja rakenteisiin kuljettaisi kat-
settamme toiseen suuntaan. Giddens (ibid. 54–55) näkee tässä mahdollisuuksi-
en ontologian paikan, johon hän kytkee ”rakenteen” käsitteensä edellä mainitun 
paradigmaattisen ja syntagmaattisen tason kielitieteellisen analogian saattama-
na. Niinpä todellisuuden konstituutio näyttäytyy hänelle kolmitahoisena erojen
leikkauksena, missä syntagmaattinen sekä erottaa (differs) että viivyttää (defers),
mutta edellyttäen paradigmaattisen, joka kuitenkin on riippuvainen syntagmaat-
tisesta. Tässä hankalassa muotoilussa on ”rakenteen kaksinaisuuden” ajatuksen 
ydin, jonka Giddensin ohjelmallinen rakenteistumisen ajatus tarvitsee, sillä hän 
haluaa sosiologian tavoittelevan prosessiymmärrystä toisin kuin erillisten tekojen 
sarjana. Archerilla (1979; 1988 ja 1995) morfogeeneettisissä sykleissä nuo tekojen 
sarjat on yhdistetty toimijuuden analyysissa, mutta syklien rakenteellinen alku- ja 
loppupiste jää aina kohdeprosessikohtaiseksi tutkijan tulkinnallisesti ratkaistavak-
si asiaksi, joten tässä suhteessa se ei tarjoa mitään sen suurempaa käytännöllistä 
apua konkreettiselle prosessitutkimukselle kuin rakenteistumisen ajatuskaan.

Archerin (1995 ja 2000) metodologisen dualismin hyväksymisen johdonmu-
kaisen seurauksena menettäisimme kuitenkin analyyttista voimaa alueella, jonka 
Palonen (1996) näkee jo Weberin Protestanttinen Etiikka ja Kapitalismin Henki 
-esseen tavassa käsitellä retorista ulottuvuutta. Tämä ilmenee Weberin kiinnos-
tuksessa siihen tapaan, jolla puritaaninen käsitys työstä ja kutsumuksesta tuotti 
käytännöllis-psykologisia vaikutuksia elämänkulkuun (Lebensführung/life-con-
duct). Esseen argumentaatiossa Palonen (ibid. 139–40) näkee paradigmaattisen 
esimerkin Weberin ajattelutavasta, missä väline-päämäärä dualismi pyritään ylit-
tämään mahdollisuuksien Chancen ja tarkoittamattomien seurausten Nebenfolgen 
käsiteparin avulla. Tällöin aika–tilassa (a) jonkin ilmiön (b) ilmaantumismahdol-
lisuuden (c) avautumista ei ajatella vain toimintaa ehdollistavana taustana vaan 
lisäksi c:ssä tunnistetaan strategisen toiminnan operatiivinen instanssi, sillä (c) 
konstruoidaan retorisesti. Tällaisen historiallisen kontigenssin tajun säilyttäminen 
joka Weberille oli tärkeää, on Giddensin (1987, 250) pyrkimysten taustalla. Tämä 
on tärkeää koulutuksen organisoitumisen kannalta, sillä prosessiin sisältyvän ref-
leksiivisyyden topoksena voivat olla myös hyvin moninaiset retoriset yhteisöt.

Kun koulutuksen käytäntöalueella analysoidaan institutionaalista järjestystä, 
niin voidaan toimijuuden positioista lähtien tunnistaa se, että koulutusta hahmo-
tetaan tietynlaisen pitkäkestoisen välineellisyyden kokemuksesta käsin. Mutta kyse 
on myös tämän instrumentaaliseksi ajatellun efektin mahdollisuuksina ilmene-
västä odotushorisontista. Tässä jännitteessä muodostuu koulutusvalintojen toi-



221

mintaa suuntaavaa refl eksiivisyyttä, johon koulutuksen organisoitumisen tutkijan 
kannattaa kiinnittää huomionsa, mikäli hän haluaa ymmärtää organisatoristen 
ratkaisujen toiminnallista perustaa. Koulutusjärjestelyjen suhteen tärkeää on tun-
nistaa minkälainen tila käytäntöjen modifi oimiselle refl eksiivisesti kohdeprosessin 
relevanteissa aika-tiloissa hahmottuu. Niinpä kollektiivien historisiteetin huomi-
oiminen on tässä olennaista, sillä sitä tutkimalla on mahdollista ymmärtää niiden 
määrittelemää symbolista järjestystä koulutusta organisoivan toiminnan puitete-
kijänä. Bourdieu puhuisi tästä ”doxan” käsitteellä juuri siinä merkityksessä, missä 
vaihtoehtoisen ”heterodoxisten” luokitusten ja merkityksellistämisen vaikuttavuus 
rajoittuu tai estyy. Tällaisten instanssien tunnistaminen olisi Giddensille koulutus-
ta organisoivan käytännön symbolisen järjestyksen täsmentävää analyysia.

Giddens (1979, 55–56) haluaa sosiologian tavoittelevan ymmärrystä praksik-
sesta, joka on jatkuvaa käytäntöjen virtausta (fl ow). Tästä näkökulmasta käsin 
ymmärrän hänen toimijuuden (agency) käsitystään. Siihen sisältyy diskursiivisesti 
esiin työntyvä refl eksiivinen momentti, josta käsin voidaan avata arkisissa käy-
tännöissä eteen tulevan toiminnan suuntautuneisuutta. Ei kuitenkaan täysin, sil-
lä ajallisuuden kestojen päällekkäisyyden vuoksi siellä vaikuttaa myös rutinoitu 
suuntautuneisuus, joka perustuu juuri instituutioiden pitkään kestoon.171 Proses-
siajallisuuden ymmärrys rakenteistumisen perspektiivissä kehottaa meitä siis koh-
dentumaan ”instituoimisen” tapoihin ja muotoihin osana tutkittavaa käytäntöä. 
Harker (1990, 101–02) näkee vastaavasti Bourdieun ”habitus” käsitteen liittyvän 
käytäntöihin dialektisesti produktiivisella tavalla. Näin päädymme käsittelemään 
kasvatusta ja koulutusta kulttuurisena käytäntönä, mutta emme instituutiona.

Archer (1995, 195–196) puolestaan katsoo, että morfogeneettisessä lähestymis-
tavassa kaikki rakenteelliset vaikutukset (so. rakenteelliset ja kulttuuriset emer-
gentit ominaisuudet, jotka siis nähdään kausaalisten voimien kantajina, bearers) 

171 Tässä tullaan lähelle Bourdieun ”habituksen” käsitteen viehätystä. En kuitenkaan 
lähde Lashin ja Urryn (1994, 315–17) tavoin korostamaan tähän käsitteeseen sisältyvän 
tulkinnan mahdollisuutta, jossa Heideggerin (2000) tarkastelun onttinen (ontisch) taso 
nousee ontologisen edelle. Juntunen (1990, 4) työstää tämän englanninkielen ”Being” 
sanan muoto-opillisella tasolla vaikeaksi osoittautuvan erottelun ”olevan” ja ”olemi-
sen” välillä. Lash ja Urry (1994, 317) lukevat Heideggerin hermeneuttista fenomeno-
logiaa Bourdieun yhteyteen tavalla, joka alkaa painottaa päivittäisten käytäntöjemme 
perustavaa rutiininomaisuutta, sellaista jossa ”habituksen” ei-refl eksiivinen puoli suu-
rennetaan kun haetaan ”pre-judgements” aluetta eli meidän arkisten tavanmukaisuuk-
siemme edellytyksiä eräänlaisina taustakäytäntöinä (background practices). Dreyfusin 
(1991, 19) tapa lukea Bourdieun (1977, 87 ja 94) lausumaa, joka on hänen mukaansa 
”..a Heideggerian account of the nonmental nature of everyday practices and of their 
importance” näyttääkin tarjoavan sellaisen ajatuksen, jonka mukaan vain niille, jotka 
tutkivat käytäntöä, mutta eivät ole niitä elämänkulussa jakamassa käytäntöjen erityi-
nen ymmärrys näyttäytyy sääntöjen systeeminä. Archer (2000, 152) puolestaan kärjis-
tää tätä praktisen ajattelun ja diskursiivisen ajattelun katkosta Bourdieun (1990b, 87) 
lausumiin vedoten, mutta kääntää samalla Bourdieun sosiaalisten käytäntöjen koros-
tuksen nurinkuriseksi ajatukseksi, missä hänen oma ”primacy of practice” käsityksensä 
esiintyy paljon vaativampana tietoteoreettisena kannanottona.
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välittyvät ihmisille siten, että ne muokkaavat tilanteita, joissa ihmiset löytävät
itsensä. Niinpä esimerkiksi:”The circumstances confronted by each new generation
were not of their making...”  (ibid. 196). Ohitan suoraan sellaisen banalisointiyri-
tyksen, jonka mukaan rakenteistumisen ajatus kieltäisi sen, että tietyssä mielessä 
me kohtaamme todellisuuden aina annettuna. Giddens (1986, 3) toteaa, että ra-
kenteistumisen tarkastelu alkaa aina ajallisuudesta (temporality) ja siis historiasta, 
mutta tämä ei tarkoita historian ymmärtämistä lineaarisiksi tapahtumaketjuiksi, 
vaan monitasoiseksi erilaisia ajallisuuden tasoja ja etenemisrytmejä ilmentäväksi 
prosessiksi, johon toimijat kokemuksellisesti tulevat osallisiksi.

Uskoakseni ei vaadi liikaa mielikuvitusta ymmärtää, että menneiden ja nykyis-
ten koulutusjärjestelyjen monitorointi modernissa synnyttää myös tulevaisuutta 
ennakoivaa refl eksiivisyyttä. Näin voi käydä vaikkapa vielä syntymättömien ikä-
luokkien koulutusjärjestelyjen suunnittelun genressä, johon kytkeytyy sen puit-
teissa muodostettujen odotushorisonttien siivittämää kamppailua, jonka struktu-
roivaa vaikutusta voidaan aivan hyvin hakea jo isien ja äitien ajatuksina ilmassa 
olleista tulevista koulukohorteista, jotka siis olematta itse toiminnassa kuitenkin 
tulivat vaikuttaneeksi olosuhteisiinsa jo syntymänsä mahdollisuudessa. Vastaavasti 
voidaan ajatella operoitavan myös taaksepäin. Tällöin kollektiivisen muistin kä-
sittely tulee olennaiseksi, ja siten myös ”instituutio” ajallisuuden pitkään kestoon 
kiinnitystä hakevaksi metodologiseksi avainkäsitteeksi. Sukupolven käsitteellä-
kin voi yrittää tavoittaa tätä problematiikkaa, mutta tällöin sukupolvisen itseym-
märryksen strukturoivan vaikutuksen tavoittaminen on keskeistä, sillä sukupolvi 
ei synny syntyvyyden monitoroinnin tilastotapahtumana, vaan käytännöissä ja 
toimijuuden kokemuksellisen yhteenkuuluvaisuuden ilmentäjäksi (ks. Virtanen 
2001). Viittaan havainnollistaen, ”kasvatuksen” käsitteeseen ja yhteisöllisesti per-
heen sisälle puskuroituihin käytäntöihin, joissa lastenkasvatuksen perinnäistapo-
jen jatkuvuus tottumuksen voimasta usein tilannekohtaisesti rientää aikakauden 
kasvatusproblematiikkaa refl eksiivisesti käsittelevän kasvattajavanhemman tie-
toisen toimintaorientaation edelle.172 Kyse on siis siitä, kuinka institutionaalinen
tulee osaksi historiallisesti kontingenttia meidän päivittäisissä toimissamme. Ana-
lyyttisesti me voimme yrittää tavoittaa sen tarkastelemalla mahdollisimman pitkiä 
kestoja, sillä lyhyessä kestossa tällaisia jatkuvuuden elementtiä tuskin voi havaita.

172 Tällä tavoinhan Spencer (1939) mielsi kasvatuskäytäntöjemme totunnaisen alueen, 
missä hitaan evoluution luonnehtimana toistamme lasten kasvatuksen metodiikkaa, 
jota vanhempamme ovat meille siirtäneet. Suhtaudun epäillen niihin, jotka väittävät, 
etteivät tunnista lastenkasvatuksen tilanteissaan, jotakin siitä tottumuksena esiin nou-
sevasta käytäntöjen jatkuvuudesta, jota Spencer viktoriaanisella ajalla pohdiskellessaan 
halusi utilitaristisen ajattelun innoittamana systematisoida, kun hän neuvoi vanhempia 
kanavoimaan rankaisun ikään kuin näkymättömän käden luonnonvoimaiseksi seura-
ukseksi sen sijaan, että tekisivät itsestään ajoittaisissa frustraatiotilanteissa rankaisun 
instrumentin. Tilannekohtaisesti refl eksiivisyys saattaa kuitenkin paeta ja tottumus 
johdattaa kasvattajan kättä sellaisella tavalla, mikä on ollut kasvattajan omien kasvun-
paikkojen habituaation perustana.
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Giddensin (1979 ja 1986) ohjelmallinen pyrkimys tuoda ajallisuus sosiaaliteo-
rian keskiöön on jäänyt yleiseksi (ks. Lash ja Urry 1994, 230–36). Siitä huolimatta 
katson, että hänen ajallisuuden käsityksensä perustalta voidaan konkreettisen pro-
sessianalyysin kuvauksessa tavoittaa syvempää ymmärrystä kuin Archerin perät-
täisten nyt hetkien kokemuksesta lähtevä ajallisuuden käsityksen perustalta, jolta 
hänen ”rakenteistumisen” ja ”keskeisliudennuksen” kritiikkinsä ponnistaa. Hänen 
ydinteesinsä siitä, että rakenteen duaalisuuden ajatus edellyttää temporaalista sa-
manaikaisuutta ja näin ollen estää kohdeprosessin muutoksen loogisen analyysin 
ajan teoreettisella muuttujalla (over time) ei ole sensitiivinen Giddensin pyrki-
mykselle käsittää prosessien ajallisuuden monitasoisuutta (ks. Cohen 1989, 206). 
Refl eksiivisyys on se käytäntöihin sisältyvä puoli, joka sitoo ajallisen ja semantti-
sen dimension toisiinsa. Historiantutkimuksessa Braudelin (1980, 25–54) käsitys 
erilaisin rytmein etenevistä ajallisuuden tasoista tulee varsin lähelle sitä keston 
ajatusta, joka Heidegger (2000) -vaikutteisesti on Giddensin (1986, 35) ajattelun 
ytimessä.173 Giddens (1979, 3) korostaa, että tämä vaikute tulee hänelle fi losofi seksi 
perustaksi, jolta hän haluaa kehittää sosiaalisten systeemien aika–tila-konstituu-
tion käsitteellistämistä, mutta ei siinä fundamentaaliontologisessa mielessä, jossa 
Heidegger itse operoi.174

 The temporality of the interweaving of nature and society is expressed, I want 
to say, in the fi nitude and contingency of the human being, of Dasein, which is 
the only link between the continuity of ‘fi rst’ and ‘second nature’. The relent-
lessness of the ‘passing-away’ of time is captured by the linguistic affi nity with 

173 Braudelin teksti on alun perin vuodelta 1958. Hän puhui vuosisatojen merkityk-
sessä rakenteellisesta historiasta eli pitkästä kestosta longue durée, jossa muutos on niin 
hidas, että meidän on sitä lähes mahdoton havaita. Braudelin toinen ajallisuustaso on 
konjunkturaalinen, jossa rytmi on hidas mutta havaittavissa ja huomio kiinnittyy vuo-
sikymmeniin. Nopeinta rytmiä edustaa tapahtumien historia, jonka parissa siis perin-
teinen historiankirjoitus operoi, mutta tässä kiinnostavinta oli hänelle vain sen tuot-
tama tieto nopeiden muutosten taustalla tai alla vaikuttaneista voimista. Burke (1992, 
152) näkeekin Braudelissa yhden niistä vaihtoehtoisista sosiaalisen muutoksen käsittä-
misen tavoista, jotka pyrkivät Spencerin (evoluution) ja Marxin (revoluution) väliin. 
Giddenskin edustaa Burkelle tällaista kolmannen tien intentiota.
174 Heideggerin fundamentaaliontologian keskeisenä ajatuksena oli keskittyä täällä-
olon (Dasein) eri merkitysten syventämiseen, mutta myös traditionaalisen so. kreikka-
laisen ontologian tai paremminkin onttisen destruktioon (murskaamisen merkitykses-
sä), jotta tradition alkuperäiset mahdollisuudet voitaisiin aktualisoida. Giddens tarttuu 
ensin mainittuun tehtävään, mutta ei tavoittele mitään autenttista ontologiaa kuten 
Heidegger. Bourdieu (1991, 137–159) tuottaa selvästi onttisesti eli hänelle antropologi-
sesti kriittisen luennan Heideggerin autenttisen ontologian ohjelmalliseen ajatukseen. 
Kusch (1986, 77–78) tuo esille kolme eri merkitystä Heideggerin ”Dasein” käsitteelle: 1) 
”käsillä-oleminen”, 2) ”esillä-oleminen” ja 3) ”oleminen eksistenssinä”. Tällainen antaa 
jo viitteitä sitä kuinka Heidegerin fundamentaaliontologinen tutkimusohjelma hämär-
tää kartesiolaisen ja kantilaisen dualismin, mikä sopii myös Giddensin teoreettiseen 
ohjelmaan (ks. Giddens 1981b, 17 ja 31).



224

the inevitable ‘passing-away’ of the human being. The contingency of the Da-
sein is not merely in the association of being-in-time with being-in-space but, 
as Heidegger shows, in the very constitution of ‘existents’ (in social theory, the 
constitution of society in structuration). As he points out, if time were merely 
a succesion of nows, contingently associated with spatial presence, it would be 
impossible to understand why time does not go backwards: but if time is the 
‘becomming of the possible’ the ‘progression of time is clarifi ed’ (Giddens 1979, 
3–4 suomeksi Giddens 1984, 22).

Giddensille aika ei ole tilan johdannainen eikä ajan kokeminen ole yksittäisten 
nyt-hetkien jonon kokemista, vaan muistin ja ennakoinnin interpolointia ”olemi-
sena ilmenevässä nykyisyydessä” (Giddens 1979, 96; 1981b, 31–33). Nykyisyys on 
ymmärrettävä siis Heideggerin merkityksessä ”nykyistämisenä”, mutta Heidegge-
rin mukaan pelkkä nykyistäminen on vielä epävarsinaista (uneigentlich). Varsi-
nainen (eigentlich) nykyhetki vaatii lisäksi keskittymistä ja jännitystä so. ”asioiden 
katsomista silmiin” (Kusch 1986, 87). Giddens (1979, 53 ja 55) tarttuu Marxin 
Grundrissen informoimana tähän refl eksiiviseen tarkkailun hetkeen, joka eletty-
nä kokemuksena tulee diskursiivisesti osaksi olemisen jatkuvaa virtaa.175 Giddens 
(1981b, 32–33) tulkitsee nykyistämisen (presencing) neljänneksi ulottuvuudeksi, 
joka sekä liittää toisiinsa että erottaa toisistaan eri ajallisuudet eli: olleen, nykyisen 
ja tulevan. Erilaiset intervallit, joita havaitsemme, eivät ole spatiaalisesti käsitettä-
vissä, eivätkä aika–tila-suhteet myöskään muodostu näistä.

 Rather, intervals are structured differences that give form to content, whether 
this be hours on a clock, notes in a musical rhythm, or centimetres on a ruler. To 
say this, in other words, is to reaffi rm time-space as ”presencing”, rather than as 
‘contentless form’ in which objects exist (Giddens 1981b, 33–34).

Ajallisuus hahmottuu siis sykliseksi kestoksi (durée), jonka ytimessä on yksilön 
rajallinen elämänkaari kuolemaa kohti etenevänä olemisena (Sein zum Tode). 
Tietoisuus tästä rajallisuudesta tekee ymmärrettäväksi sen, että käytäntöjen jat-
kuvuuden täytyy perustua ihmisen ajattelun kykyyn ylittää välitön aistillinen 
kokemus päivittäisissä vuorovaikutusperusteisissa käytännöissä. Toiminnan ref-
leksiivinen tarkkailu on sosiaalisten käytäntöjen (social practices) jatkuvuuden 
edellytys. Instituutioiden pitkä kesto ja sinä ilmenevä ajan käännettävyys vaikkapa 
nykyistämisenä ilmenevässä vetoamisessa perinnäistapaan tulee selvimmin esille, 
kun tutkimme käytäntöjä pitkissä kestoissa, mutta yhtä lailla institutionaalinen 
on elämän kaaremme kokemusten ja odotusten välittämänä läsnä päivittäisissä 
vuorovaikutteisissa käytännöissämme. Instituutiot ovat syvälle aika–tila-suhtei-
siin sedimentoituja sosiaalisia käytäntöjä eli tässä mielessä sekä kestäviä että so-
siaalisesti merkityksellisten kokonaisuuksien puitteissa laajasti horisontaalisesti 
sisäänsä sulkevia (ks. Giddens 1979, 80). Giddensille (1987, 44) sosiaalisen elämän 

175 Giddens lukee tässä Marxin vuosien 1857–1858 taloudellisia käsikirjoituksia (ks. 
Marx 1986 osa 2 s. 185).
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rekursiivisen luonteen analysoiminen on myös avain sen ymmärtämiseen kuinka 
sosiaalisten järjestelmien makroskooppiset rakenteelliset ominaisuudet ovat läsnä 
hyvin paikallisissa vuorovaikutustilanteissa.

3.3 (Aikuis)koulutuksen järjestelykäytäntöjen refl eksiivisyyden 
käsitteellistäminen episteemisen valvonnan alla

Edellä olen jo esittänyt joitain koulutuksen organisoitumisen prosessien sosiolo-
giaa tukevan rakenteistumisperspektiivin perusteita. Edeltävässä luvussa irrotin 
institutionaalisen analyysin ajatuksen analyysitasosidonnaisista oletuksista. Insti-
tutionaalisessa analyysissa on kyse syvälle sedimentoitujen käytäntöjen pitkästä 
kestosta, mutta ei välttämättä suurista skaaloista, vaan käytäntöjen lateraalisesta 
sisäänsä sulkevuudesta (ks. Giddens 1979, 80). Luvussa 3.1 puolestaan problema-
tisoin ”systeemin” käsitteen analyyttista käyttöä, sillä nykyisissä koulunkävijöiden 
yhteiskunnissa ns. systeemiperspektiiviä käytetään usein koulutuskäytäntöjen 
tarkkailun ja suuntaamisen (policy) sekä vaihtoehtoisten tavoitetilojen muotoilu-
kamppailussa (politics) eräänlaisena normalisoituna itsestäänselvyyden kehykse-
nä. Tällainen saattaa peittää näkyvistä osan keskeistä kamppailun sisältöä ja johtaa 
myös pulmallisiin projektioihin menneisyyden organisoitumisprosessien ana-
lyysissa. Yleisempänä ongelmana tässä on kyse kollektiivisen muistin hallinnas-
ta osana tavoitetilojen muotoutumiskamppailua, joten pyrkimys refl eksiivisem-
pään tutkimuskulttuuriin on tarpeen. Tuon nyt esille metateoreettista kehittelyä 
”praksiksen” ja ”refl eksiivisyyden” käsitteiden käytön osalta, jolloin myös suhde 
”ideologian” käsitteeseen tulee selvennettyä. Kommentoin tässä myös koulutuksen 
refl eksiivisyyden teeman virittänyttä tekstiä, jotta dispositioidemme erot tulevat 
selvemmiksi. 

Luhmannin ja Schorrin (1988a) systeemiteoreettinen katse tarttui kasvatus-
järjestelmän organisoitumisen dynamiikan semanttiseen dimensioon käsitteillä 
”Refl exion” ja ”Refl exivität”. He käsittivät yksifunktioisen järjestelmän kohtaamien 
suoritusvaatimusten ja järjestelmän kroonisen teknologiavajeen aiheuttavan ref-
leksio-ongelmia ennen muuta pedagogiselle teorialle (Pädagogik). Pedagogiikka 
on heille kasvatusjärjestelmän refl eksioteoria, jolle järjestelmän funktion ykseyden 
säilyttäminen on keskeistä.176 Niinpä heidän refl eksio käsitteensä viittaa sekä pe-
rinteisessä fi losofi sessa merkityksessä tietoisuuden prosessiin, joka on tietoinen 
tietoisuudestaan että kommunikaatioprosesseihin, jotka aina samalla ilmaisevat 
kommunikoivansa ja näin muodostavat systeemille refl eksiivistä itsereferenssiä 
”Selbstreferenz”. Se on heille samaa kuin ”systeemireferenssi” ”Systemreferenz”. 
Käsitettä ”Refl exivität” he käyttivät prosessien itsesäätelyn yhteydessä, kun puhe 

176 Postuumi Luhman (2002, 200–01) täsmentää, että”Wenn die Pädagogik als Refl e-
xionstheorie des Erziehungssystem bezeichnet wird, so heisst das konkret, dass sie sich 
mit den Zielen und Institutionen des Erziehungssystems identifi ziert und ihnen nicht 
indifferent gegenüber-steht” ja edelleen, että käsite refl eksioteoria tai täsmällisemmin 
”Voraussetzung einer funktionssystemspezifi schen Refl exionstheorie gilt, wenn er Wis-
senschaft treibt, auch für ihn selber”.
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on kasvatuksen tai koulutuksen operatiivisten välttämättömyyksien edessä muo-
dostetuista malleista tai mekanismeista (ibid. 36–37, 68, 86, 91 ja 313 sekä Kneer 
1992, 96–97). 

Sisällökkäästi kasvatusjärjestelmän organisatorisen eriytymisen refl eksiohis-
toriaan suuntautuessaan Luhmann ja Schorr (1988a, 142) katsovat vain Saksassa 
selvästi vaikuttaneen hengentieteellisen teoriatradition ”geisteswissenschaftliche 
Pädagogik”, jonka 1800-luvun alussa tapahtunut ja koulutuksen organisoitumisen 
kannalta kiintoisa kohoaminen ”toiselle refl eksiotasolle” eli yksilöön aiemmin si-
dotuista refl eksio-ongelmista refl eksiivisten olentojen välisten suhteiden refl eksi-
oon, tapahtui erityisen saksalaisen uushumanistisen sivistysteorian kautta. Kantin 
vuonna 1790 julkaiseman Kritik der Urteilskraft teoksen § 65 pohdinnat kansan 
organisoitumisesta valtioksi ”Staatskörper” avasivat tilaa tällaiselle pedagogiselle 
refl eksiolle, sillä tarkoitusperän käsite ”Zweckbegriff” saattoi palvella välityskä-
sitteenä yksilötoiminnan ja kokonaisuuden kytkennässä.177 Opetuksen ongelmat 
saatettiin tuolloin käsittää kasvatuksen ongelmista eriytyneesti, kun oli ensin tehty 
teoreettisesti mahdolliseksi palauttaa ne organisaation päämäärien kautta takai-
sin kasvatukseen. Tätä käännettä seurasi kasvattavan opetuksen keskittämisen or-
ganisatorinen tehtävä pedagogiselle refl eksiolle, joka samalla yhä enemmän alkoi 

177 Heidän sisällökkään teesinsä Saksan erityisyydestä olisin taipuvainen muotoile-
maan varovaisesti germaanis-luterilaista kulttuurimaaperää yleisemminkin koskevak-
si, ainakin mitä tulee Suomeen. Taustalla vaikuttaa tällöin Marxin ja Engelsin (1983, 
19–20 ja 33–34) vuoden 1846 aikalaiskritiikki saksalaisen idealismiin. Siinähän saksa-
laisen mentaliteetin pulmaksi nähtiin eurooppalaisittain sitkeä teoreettisen ajattelun 
teologismi. Tämä tarkoittaa käsitteiden ensisijaisuuden lähtökohtaa eli uskoa niiden 
muuttavaan voimaan ja yhteisöllisesti kokoavaan kapasiteettiin todellisen työnjaollisen 
keskinäisriippuvuuden lähtökohdan sijaan, joka ranskalais-englantilaisen/skotlanti-
laisen valistuksen vaikutuspiirissä oli tuolloin jo aivan keskeistä. Turun Akatemiassa 
seurattiin saksalaisen idealismin ja hengentieteellisen pedagogiikan kehitystä jo ennen 
uushumanismin ja sitä seuranneen Hegeliläisen vaikutuksen ilmaantumista (ks. Lem-
pa 1993a, 190 ja Väyrynen 1992, 23 ja Ikonen 1997, 299 ja 303). Turun Akatemiassa H. 
G. Porthanin (1739–1804) on tosin katsottu olleen samalla tavoin syvästi Lockelaisen 
valistusfi losofi an virittämä kuin Snellman (1806–81) oli Hegeliläinen (Ketonen 1961, 
104–05). Locke (1632–1704) julkaisi kirjansa Some Thoughts on Education vuonna 
1693 ja se ilmestyi ranskaksi 1695 ja ruotsiksi jo 1709. Suomeksi näihin aatoksin on 
voinut tutustua vuodesta 1914. Missä määrin tuon varsin toisenlaisissa oloissa kirjoit-
taneen fi losofi n tuotanto olisi saattanut sijoittua Ruotsin valtakunnan itäisen osan va-
listuksellisen mentaliteetin rakennuspuiksi ei selviä vain taloustoiminnan hyödyn aja-
tukseen kiinnittymällä, sillä asialla oli myös poliittinen puolensa (ks. Manninen 2000,
11, 16–17, 50 ja 69–71 sekä Saastamoinen 1995, 22–24 ja 172–74). Hyödyn teeman suh-
teen voitaisiin viitata myös pidemmälle, mutta tällöin olisi osana suomalaista valistusta 
tutkittava konkreettisten näkökulmien kautta Lutherin (1483–1546) ja Francis Baconin 
(1561–1626) inspiroimien ajatusmuotojen liittoutumisia tiedon hedelmän tavoittelus-
sa (vrt. Horkheimer ja Adorno 1991, 82). Ikonen (1997, 31) näkee vuosien 1771–1808 
Åbo Tidningar lehden aikakauden ”valistuneen oppineiston äänenkannattajana”, jonka 
hän ymmärtää tarkoittavan ryhmää, jonka itseymmärrystä jo kuvasti käsite ”medelstån-
det”. Wirilanderiin (1974, 385) viitaten Ikonen katsoo sen korvautuneen jo 1700-luvun
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ymmärtää itsensä tieteeksi, joka ikuisesti täsmentäen tuottaa opetuksen ja kasva-
tuksen prosesseihin etäisyyttä ottavaa tietoa ja ymmärrystä, mutta samalla myös 
käytäntöön ”die Unterwelt der Praxis” sovelluksen ongelmia, sillä heidän käsityk-
sensä mukaan prosessissa sisällä oleva opettaja tai kasvattaja ei roolinsa puitteis-
sa voi olla refl eksiivinen tieteellisen etäisyydenoton merkityksessä (ibid. 146, 142 
ja 168–69). Vastaavasti osajärjestelmien refl eksioteoriat eivät heidän käsityksensä 
mukaan kykene refl eksionsa refl eksioon. Tälle ajatustavalle johdonmukaisesti nä-
kisin, että pedagogiikan tueksi muodostuva kasvatussosiologiakin ajautuisi koulu-
tusjärjestelyjen välttämättä vajavaiseksi ja järjestelmän funktion ykseyttä palvele-
van refl eksioteorian osaan. Giddensin ajatus ”kaksoishermeneutiikasta” ja erityisen 
tutkimuskulttuurin muodostumista rohkaiseva Bourdieun ajatus ”refl eksiivisestä 
sosiologiasta” kuitenkin haastaa tällaisen pessimistisen näkemyksen.

Teoreettisessa kohdediskurssissani Archer (1979) haki tukea systeemiteoreet-
tisesta perspektiivistä paljon strukturalistisemmassa hengessä ja nähdäkseni Luh-
mannin ja Schorrin (1988a) funktionalistista painotusta ongelmallisemmin, kun 
hän jätti koulutuksen refl eksiivisyyden teeman oikeastaan muodostamatta. Sen si-
jaan Archer (1979) teki teoreettisen teeman makrotasoerityisesti käsitetyn systee-
min morfogeneettisen syklin dynaamisen keskivaiheen hallitsevien ja haastavien 
ideologioiden kiinnittymisestä intresseihin (so. vested interests). Ideologiat hän näki 
(status)ryhmien konfl iktissa hyödynnettävinä oppirakennelmina.178 Tähtäin aset-
tui ryhmien konfl ikteissa tarpeelliseksi arvioidun koulutuksen sisältöihin vaikut-
tamiseen, mutta ei niihin refl eksiivisiin palautekytkentöihin, joita Giddens (1979, 
78–80) myös koulutusta ajatellen tarkoitti. Historiallisesti tarkastelen Archerille 
(1979) ilmeni lähinnä kaksi koulutuksen järjestelyjen strategiaa, joista edellä on 

lopulla käsitteellä ”medelklass”. Kiinnostava on kuitenkin Ikosen (1997) tulkinta tuos-
ta julkaisutoiminnasta ”kasvattavan yhteiskunnan” ilmentymänä. Kovin suurta osaa 
julkaisun sivuista ei näytettäisi kuitenkaan omistetun Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
tarkoittamalle kasvatuksen refl eksiokirjoittelulle (ks. Ikonen 1997, 387). Seuraava vuo-
sisata vaikuttaakin selvemmältä ainakin pedagogisen teorian suhteen. Väyrynen (1992, 
16–17) argumentoi vakuuttavasti kolmivaiheisen Hegelistä (1770–1831) vahvasti am-
mentaneen ajatusotteen sitovuudesta suomalaisessa 1800-luvun pedagogisessa teorias-
sa. Empiirishistoriallisessa suunnassa olen puolestani kiinnittänyt huomiota kansanva-
listajien ja kansasivistysopin Snellmanilaiseen refl eksioon (ks. Kantasalmi ja Hake 1997 
ja Kantasalmi 2001a ja 2001b).
178 Luhmannin ja Schorrin (1988a, 235–37, 274, 313 ja 316) ideologian käsite kiinnittyi 
valintaan arvojen ja arvokontekstien välillä orientaatiofunktion merkityksessä. Vaikka 
ideologia näin saa heillä toiminnallisen kytkennän (so. valinta) niin samalla he ajat-
televat ettei arvokontekstien valintaa ja yhteiskunnallisesti relevanttia refl eksiotema-
tiikkaa voida käsitellä ilman yhteiskunnan eriytymistypiikan (Differenzierungstypik) 
rakenteellisen kehityksen avaamia loogisia mahdollisuuksia. Toisin sanoen, esimerkiksi 
sääty-yhteiskunnan rapautuessa saatettiin arvovalintojen tasolla hyväksyä uusi vapau-
den ja tasa-arvon diskurssi, mutta funktionaalisen eriytymisen tuottamaan uuteen 
tilanteeseen nähden relevanttia refl eksiotematiikkaa (so. kasvatusjärjestelmässä) ei 
voitu käsitellä samassa hengessä. Tässä ilmenee heidän ongelmallinen tapansa typistää 
koulutuksen refl eksiivisyyden teoreettinen teema yhteiskunta- ja sosiaaliteoreettisesti
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jo ollut puhetta. Samalla kuitenkin juuri ”valtiollisen koulutusjärjestelmän” orga-
nisoitumisen vertikaalisten ja horisontaalisten rajapintojen dynamiikka hämärtyi. 
Metasosiologiassaan Archer alkoikin katsoa, että olennaista institutionaalisesti 
eriytyneiden yhteiskuntien pitkälle integroitujen valtiollisten koulutusjärjestel-
mien muutoksessa on intressejä artikuloivan kollektiivisen neuvotteluvoiman 
kasaaminen ja sen tarkasteleminen kulttuurisen- (CS) ja sosiaalisen järjestelmän/
rakenteellisen (SS) parallelismin analyyttisessä (morfogenesiksen ja morfosta-
siksen) syklissä (ks. Archer 1979, 1988, 304). Näiden alueiden (domains) välisen 
dynamiikan yhteydessä Archer (1995, 309 ja 323–24) alkaa puhua rakenteellisista 
ja kulttuurisista konfi guraatioista, joita ei hänen mukaansa saada esille jos ”kult-
tuuri” ja ”rakenne” alkavat yhdistyä vaikkapa käsittämällä kulttuuri praksikseksi. 
Archerille (1988, xvi) ”Cultural System” (CS) on määritelmällisesti ”that sub-set 
of items to which a law of contradiction can be applied” ja sen seurauksena kult-
tuurinen systeemi on rajattu ”to the propositional register of society at any given 
time”. Toimijuuden käytännöllisen mielen ja järjen näkökulmasta kiinnostavat 
symboliset konstruktiot ovat Archerille (1988, xvii) sosiokulttuurisen vuorovai-
kutuksen alueen asioita, mutta näiden ontologista päällekkäisyyttä CS:n kanssa 
hän haluaa käsitellä analyyttisen dualismin avulla. Tasoerityisten ja pakottavien 
emergenttien rakenteellisten ominaisuuksien (SEP) tarkastelulähtökohdan ylittä-
misen ratkaisuksi kehittyy ajatus niille rinnakkaisista ja niiden kanssa identtisesti 

rajoittavaan paralleeliaktion ajatukseen. Kun refl eksio on heille eriytymisongelmien 
vetämää teoreettista toimintaa niin monet kiinnostavat koulutuksen refl eksiivisyyden 
muodot jäävät kokonaan heidän tarkastelunsa ulkopuolelle. Kiinnostavasti he kuiten-
kin katsovat, että pedagoginen teoria on kyvytön käsittelemään tasa-arvon abstraktiota 
praksiksen kausaalisuhteita sitovalla tavalla. Mikäli se muuta yrittäisi, niin tuloksena 
olisi refl eksion tasolla menetys, jota he luonnehtivat ideologiseksi. Systeemin refl eksio 
taas ei ole heidän mukaansa samaistettavissa ideologiaan tai edes ideologiakritiikkiin, 
sillä kyse on ainoastaan funktiojärjestelmän yhtenäisyyden referenssin muodostukses-
ta. Toisin sanoen, tasa-arvon periaatteella on lähinnä yhteiskunnan identiteetin mu-
kaista symboliarvoa, mutta kasvatusjärjestelmän varsinaiseksi refl eksiokäsitteeksi siitä 
ei ole. Sosiaalisten käytäntöjen rakenteistumisen perspektiivissä on vaikea hyväksyä 
tällaista refl eksion ja refl eksiivisyyden rajausta suhteessa teoriaan ja ideologiaan, sillä 
reformidiskursseissa ja yhteiskuntakritiikissä tuskin on kyse vain keveämmästä ajatte-
lusta tai harhaanjohtavasta paosta todellisuuden karkeisiin yleistyksiin. Toki niissä voi 
olla kyse myös tästä, mutta varsinkin uusia teemoitteluja haettaessa ei ole syytä lähtö-
kohtaisesti aliarvioida refl eksiivisyyden eri muotojen merkitystä. Kyse ei ole siitä, että 
refl eksio rinnastuu vain jo vakiintuneisiin organisaatiorakenteisiin ja niiden varassa 
aggregoituneisiin reaaliyhteyksiin. Refl eksiivisyys on nimittäin osa näiden vaikutta-
vien reaaliyhteyksien tuottamista. Toisin sanoen, yhtä mahdotonta kuin on kontras-
tista vapaan tilan ja sen ajallisen ylläpidon saavuttaminen, niin on myös mahdotonta 
ajatella merkityksellisten erojen tuottamista ainoastaan jo esineellistyneisiin muotoihin 
binaarisen koodauksen varassa reagoivana kommunikaationa. Koulutuksen organisoi-
tumisessa kyse on näiden erilaisten vaikuttavien symbolisten konstruktioiden rajoista 
ja päällekkäisyyksistä, joita ei kannata ottaa annettuina vaan historiallisissa puitteissaan 
muuttuvina, sillä tarkoitukseni on saada esille rajapintojen muodostumisen merkitys 
kokonaisuudelle (vrt. ibid. 311, 316–17 ja 333–36).
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välittävänä mekanismina toimivista emergenteistä kulttuurista ominaisuuksista 
(CEP) (ks. Archer 1995, 229). 

Archerin (1979 ja 1995, 264–344) ratkaisusuunta näyttäisi kuitenkin kuljetta-
van koulutuksen organisoitumisen prosessianalyysia organisaatiorakenteellisen 
tasojäykkyyden puitteissa vailla emergenttien kulttuuristen ominaisuuksien (CEP) 
refl eksiivisen itsesäätelyn teeman kehittelyä. Ei tule selväksi, mitä Archer (1995, 
327) tarkoittaa kolmivaihemallinsa interaktiivisen keskivaiheeseen viimekädessä 
”ultimately” liittyvällä erityislaatuisella toimijuuden refl eksiivisellä tarkkailulla 
”refl exive monitoring of an inalienably innovative agency”, tai miten hänen (ibid. 
343) tätä kolmivaihesykliä noudattavat ”emergenssien analyyttisen historian” nar-
ratiivit huomioivat tuon refl eksiivisyyden prosessitutkimuksen kohdennuksessa 
tai metodisesti. Archer (1995, 264–74) käsittelee emergenttien ominaisuuksien 
kausaalista pakottavuutta Archerin (1982b) koulutuksen ekspansion teoriaan 
liittyvän keskustelun valossa siten, että toimijoiden (agents) tyyppien erotteluun 
(primary/corporate) kytketään ajatus monitasoisesta ja syklin aikana muuntuvas-
ta sosiaalisesta toimijuudesta (social agency), joka siis käsitteenä kattaa vain kol-
lektiivisuuden osana jäsentyvän toiminnan (action) (ibid. 276).179 

Koulutusekspansion prosessidynamiikan havainnollistus on monessa suh-
teessa kiinnostava ja siinä voidaan jopa nähdä joitain rakenteistumisen vastaisen 
metadebatin positiivisia vaikutuksia. Archer kuitenkin johtaa kollektiivisen vuo-
rovaikutuksen muodot melko karkeasti ”kahden pääasiallisen yhteiskuntaluokan” 
(so. keskiluokat ja työväenluokka) koulutukseen nähden ”eriytyneestä oppimises-
ta”, jonka varassa ne ”informally monitor the action and pay-offs of one another 
which condition their strategic decisions” (Archer 1995, 273). Niin ikään ekspan-
sion dynamiikan kuvaus liittää intressiryhmistä (vested interest groups) johdetut 
erilaiset (corporate agents) tyypit kiinnostavasti ”systeemin rakenteen” muutoksen 
keskeiseksi kausaaliseksi voimaksi, mutta primaaristen toimijoiden osana on olla 

179 Archer (1995, 276–80) katsoo, että ”social actor” vaatii myös autonomisen yksilö-
toimijan sosiaalisen toimijuuden synnyn mallintamista, sillä ”we become Agents be-
fore we become Actors”. Olennainen käsitetyö, jonka tässä yhteydessä implisiittinen 
debattikohde näyttäisi olevan Bourdieun ”habitus” ja Giddensin ”positioning” liittyy 
siihen, että ”corporate agents” kohtaa intressisidonnaisia, mutta ei roolisidonnaisia on-
gelmatilanteita. Siitä seuraa kolmitahoisen todellisuuskuvan mukaisesti toimijuuden 
”triple morphogegenis” (ibid. 290). Tämän metateoreettisen ajatuksen merkitykses-
sä Archer (2000, 288–305) syventää agentin dialektista suhdetta ”personal identity”
<–>”social identity” ja tässä hän tarvitsee ”sisäiseksi keskusteluksi” fokusoituvan pri-
maaritoimijoiden refl eksion teeman. Myöhemmin hän kehittää refl eksion ajatusta vie-
lä pidemmälle yksilön ”sisäisen keskustelun” teemaan fokusoiden (ks. Archer 2003). 
Väheksymättä tätä kehittelyn suuntaa, katson sen vain osittain huomioivan koulu-
tuksen organisoitumiseen sisältyvän refl eksiivisyyden ongelman, johon Giddensin ja 
Bourdieun avulla pyrin tarttumaan ja johon Archer (1995) vielä yritti tarttua. Myön-
nän, että koulutuksen kollektiivisen tarjonnan ja yksilölliseksi hahmotetun kysynnän 
ekspansioteoreettisessa asetelmassa ja kysyntäpuolen refl eksiivisyyden käsittämisessä 
sisäisen keskustelun teemat voivat olla kiinnostavia ja Archerin (2003) ajatus tällaisen 
empiirisestä tutkimuksesta tärkeä.
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reaktiivisesti rakenteissa myötäeläjiä, jotka synnyttävät lähinnä määrällisiä demo-
grafi sia kouluosallistumisen kasautumisefektejä (aggregate effects) (ibid. 262, 265 
ja 272). Tässä kulkee jyrkkä koulujärjestelmän sisäisten rakenteiden ja niille ulkoi-
sen ja intresseihin kiinnittyvän muuttavan toimijuuden erottelu, missä endogeeni-
sen muutoksen mahdollisuus liittyy lähinnä opettajakuntaan. Tästä ei aukea pro-
sessiin osallisten rajapintojen kulttuurisen dynamiikan kovin sensitiivisen kyselyn
tapaa. Poliittisen manipulaation mahdollisuuskin kytketään lähinnä keskus tai pai-
kallistason kautta kanavoituun vaikuttamiseen ja myös siinä kollektiiviset toimijat 
ottavat pääosan. 

Näistä lähtökohdista emme kovin helposti voi esimerkiksi käsittää sitä systee-
mi-integraation kannalta yhä keskeisemmäksi käyvää refl eksiivistä itsesäätelyä, 
joka sisältyy koulutuksen järjestelykäytäntöjen toiminnanohjaukseen (policy), 
missä ei ole kyse intressisidonnaisen neuvotteluvoiman kasaamisesta, vaan organi-
saatioiden jatkuvan palauteinformaation varassa tapahtuvasta merkityksellistämi-
sen, dominaation ja legitimaation kytkentöjen kenttäerityisestä säädöstä. Lisäksi 
Archerin dualismista seuraa helposti koulutuksen organisoitumisprosessin käsit-
täminen erillisten tapahtumien sekvensseistä hahmotettujen syklien loputtomana 
sarjana. Tällainen analyyttinen ajatusmuoto antaa mahdollisuuden prosessiajalli-
suuden alkukohdan eli kohdeprosessin ensimmäisten rakenteellisesti pakottavien 
ehtojen epärefl eksiiviseen rajaamiseen ja vastaavasti prosessin sosiaalisen toimi-
juuden synnyttämien emergenttien ominaisuuksien painotuksiin. Tämä on tär-
keää sillä olemisemme ajallisuus kestona saa modernissa palautetietoa myös his-
torian kuvauksista, joilla on kytkentänsä historisiteettina ilmeneviin lineaarisiin 
tulevaisuuden projektioihin ja menneisyyden hallinnan muotoihin kuten Giddens 
(1979; 1981b; 1986 ja 1987) kaksoishermeneutiikan teemassaan toistuvasti huo-
mauttaa. Giddensin ja Bourdieun rakenteistumista korostava ajattelutapa avaakin 
organisoitumisen kulttuurisen dynamiikan herkemmän käsittämisen mahdolli-
suuksia, sillä prosessiefektien analyysissa tähtäin kehotetaan lukitsemaan suoraan 
kulttuuristen muotojen välittämään emergenssiin eli rakenteistumiseen. Tällöin 
koulutuksen organisoitumisprosessien kulttuurisen dynamiikan analyysi fokusoi-
daan mielekkäiden sosiaalisten käytäntöjen merkityksellistämisen, dominaation ja 
legitimaation kytkentöihin. Kyse on koulutusta organisoiviin käytäntöihin sisäl-
tyvien kulttuuristen artefaktien tuottamisen ja tulkinnan jatkuvuuksia, katkoksia 
ja eriaikaisuuksia rytmittävän toimijuuden ajallisuuden tasojen leikkauskohtien 
tunnistamisesta. Rakenteistumista analysoidaan kenttäerityistä toimijuuden ref-
leksiivisesti välittyneiden käytäntöjen prosessina.

Toimijuuden refl eksiivisyyden teeman sivuuttamisen vuoksi tulkitsenkin Ar-
cherin (1979) hylänneen Max Weberin klassisen annin parhaan potentiaalin juuri 
historiallisen kontingentin osalta, vaikka Archer (1982a, 464) voluntarismi/deter-
minismi vastakkainasettelun kontekstissa toisin katsookin. Niinpä Archer (1982a, 
478–9) syyttää Giddensiä sosiologian liittämisestä semiotiikkaan tavalla, joka 
vain lisää systeemin toimijuuden indeterminismin ongelmaan. Hän ei anna sijaa 
Giddensin ”refl eksiivisyyden” käsitteen monitasoisuudelle. Tähän liittyen Archer 
koulutusjärjestelmän muutoksen makrososiologiassaan painottaa rakenteellista 
pakottavuutta ja metasosiologiassaan hämärtää rakenteen ja systeemin käsitteen 
analyyttistä eroa. Archer (1988, 72–96) siirtää tämän ajattelutavan koulutuksen 
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muutoksen dynamiikan kannalta keskeisen ”kulttuurisen systeemiin” alueelle. Ar-
cher (1988, 1995 ja 2000) alkaa kuitenkin nostaa esille käytäntöjen ja toimijuu-
den ensisijaisuutta sekä refl eksiivisyyttä sen osana, mutta tämä voidaan ymmärtää 
hänen poleemisen asetelmansa ”morpho genesis vs. structuration” vaikutukseksi. 
Refl eksiivisyyden teeman hän haluaa kuitenkin kuljettaa kohti ”luonnon ja tran-
sendentaalisen todellisuuden” huomioimista (ks. Archer 1995, 290). Metateoreet-
tisessa trilogiassaan Archer on tietoisesti kehittänyt dualismiaan diametriseksi vas-
tineeksi kulttuurisen ja rakenteellisen alueen keskeisliudennuksen ”areductionist” 
variantille. Hän ei näe sen kannattajien dialektista ajattelua, vaan katsoo heidän 
menettävän kausaalisuhteiden analyyttisessa selkeydessä (ks. Archer 2000, 5–7). 
Giddensin ja Bourdieun praksisfi losofi selta perustalta muodostettu rakenteistu-
misen dispositio tarjoaa kuitenkin johdonmukaisen perspektiivin koulutuksen 
organisoitumisesta kiinnostuneelle tiedon muodostukselle. Seuraavaksi selvennän 
rakenteistumisen teoriadisposition mukaista tapaa ymmärtää koulutuksen refl ek-
siivisyyden teema. Esitys on näiltä osin myös vertailevia refl ektiohistorian kysy-
myksenasettelujani tukevan ideaalityyppisen tutkimustavan perustelun ydintä. 

Giddensin ja Bourdieun tarjoamat metodologiset ratkaisut 
koulutuksen refl eksiohistoriaan

Metodologinen ongelma on periaatteessa sama kuin Luhmannilla ja Schorrilla 
(1988a). Giddens ei kuitenkaan lähde systeemin funktiosta vaan siitä, että institu-
tionaalinen ajallisuuden taso yhtenä ajallisuudentasona (so. ilman analyyttista eri-
tyisasemaa) määrittää vuorovaikutteisten käytäntöjen systeemisyyden uusintamista 
ja muuttumista. Kyse on siitä kuinka pyrimme episteemisesti kontrolloimaan sosi-
aalisessa todellisuudessa ilmenevää semanttista variaatiota merkitysvälitteisten kou-
lutuksen organisoitumisenprosessien analyyseissa. Rakenteistumisen dispositiossa 
kyse ei ole rakenteellisesti annetusta semanttisesta liikkumavarasta Popperilaisen 
maailma kolmen elementtien loogisten suhteiden mahdollisuuksien rajoissa, vaan 
sosiaalisissa käytännöissä refl eksiivisesti määrittyvästä merkityksellistämisen liik-
kumatilasta käytännöissä koetun mielekkyyden ja järjellisyyden puitteissa.180 Tämä 
eräänlainen pelin ja toisin toimimisen semanttinen ja käytännöllinen tila ei samais-

180 Luhmannin teoriadisposition johdonmukainen seuraaminen kehottaisi pitämään 
koulutuksen organisoitumisanalyysissa Archeria tiukemmin kiinni systeemin metateo-
reettisesta näkökulmasta, mutta vailla Archerin (1988, 89 ja 104) ontologista kulttuuri-
sen systeemin ja sosiokulttuurisen kontingenssin jyrkkää erottelua. Luhmann ja Schorr 
(1988a, 337) sanovat ottavansa Max Weberin vakavasti, kun he katsovat tämän tarkoit-
taneen, että rationalisoitumisprosessin seurauksena sosiologialle asettuu vaatimuksia 
refl eksiivisten prosessien huomioimisesta myös koulutuksen organisoitumisen alueella. 
He eivät kuitenkaan etene ymmärtävän sosiologiaan suunnassa tämän pulman syventä-
miseen. Archerin (1988, 103–42) kulttuurisen dynamiikan uudelleen käsitteellistäminen 
puolestaan on motivoitu hänen analyyttisen dualisminsa universalistisella puolustuk-
sella. Hänen koko yrityksensä perustuu universaalin ja avoimen kulttuurisen systeemin 
ideaalisten elementtien loogisten suhteiden eriytyneen analyysin ajatukseen. Sosiokult-
tuuriset kausaaliset voimat liittyvät ideaalisen varastoon kuin käyttäjät kirjastoon.
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tu rakenteisiin, vaan rajaa rakenteistumisen prosessin ehtoja ja edellytyksiä, siksi 
kenttä on tutkimuksessa aina uudestaan tuotettava. Erityisen haasteellinen tällainen 
prosessidynamiikan kannalta relevantin refl eksioavaruuden181 rajaamisen ongelma 
on aikuiskoulutuksen semanttisesti hyvin jännitteisten käytäntöjen alueen järjes-
telyjen käsittämisessä, joita kohdeprosessini kehottaa tarkastelemaan. Luhmann ja 
Schorr (1988a) eivät edenneet lainkaan ”Erwachsenenbildung” käsitteen alueelle, 
mutta postuumin Luhmannin (2002, 186–96) ”sivistys” käsitteen refl eksiomerki-
tyksen uudelleen arviointi viittaa kiinnostavasti siihen käsitteen suuhun sopivan 
kauniiseen sanajuuren, joka mahdollistaa käytännöllisen refl eksion hämmästyttäviä 
muunnelmia kuten: ”Bildungspolitik”, ”Bildungsforschung”, ”Bildungsplannung”, 
”Bildungsdefi zit”, ”Bildungsrat”, ”Weiterbildung” ja ”Erwachsenenbildung”. Suomes-
sa ”sivistys” sanan käytännölliskäsitteellinen venyminen on ollut lähes yhtä rikasta, 
eikä minulla ole ollut mahdollisuutta teoreettisen teemani suuntaamana tuon run-
sauden mutkattomaan sivuuttamiseen kohdeprosessini tutkimuksen tarjoamissa 
instansseissa. Niinpä Kantasalmi (2001a ja 2001b) on seurannut käsitteen venymistä 
”kansansivistyksen” ortodoksian ja ”työväensivistyksen” heterodoksian jännitteessä 
aina Bourdieun (1984, 471 ja 1998b, 56–57) tarkoittaman ”doxan” rajojen äärelle eli 
sille esirefl eksiiviselle itsestäänselvyyden alueelle, missä ”sivistyksen” refl eksiokäsite 
ei voinut sisällyttää itseensä enempää (ks. Müller 1992, 303).

Aikuiskasvatustieteellisessä kirjallisuudessa tätä pulmaa ovat yleisempien kehit-

181 Tuon tämän käsitteen avuksi metodologisesti ladattuna ja metodisesti täsmennet-
tävässä tarkoituksessa. Luhmann ja Schorr (1988a, 155 ja 318) puhuvat yhtäällä kas-
vatuksen tehtävätilasta ”Funktionsraum”, jota täsmentäen ongelmavetoinen refl eksio 
aina operoi ja toisaalla organisatorisesti eriytyneen systeemin sisäisesti yhtenäistävästä 
semanttisesta tilasta ”semantische Raum”, joista yhdessä muodostuu mielekäs pelitila 
erilaisille orientaatioille. Refl eksioavaruuden käsitteellä erottaudun tästä, jotta voin 
viitata niihin monitasoisiin ja eriaikaisiin käytäntöihin, joiden refl eksiivisiä kytkentöjä 
Giddensin ja Bourdieun rakenteistumisen ajatusta hyödyntäen voitaisiin kenttien orga-
nisoitumisen analyysien yhteydessä tavoitella, kun pyritään käsittämään toimijuuden 
suuntautumisen kontingenssia. Kyse ei ole ainoastaan puheen (speech) välittämistä 
käytännöistä, vaan arkisten käytäntöjen tilanteiden mitä moninaisimpien kulttuuris-
ten/symbolisten konstruktioiden välittämästä kommunikaatiosta, jota jatkuvasti tuo-
tetaan ja jota on jatkuvasti hermeneuttisesti tulkittava erilaisissa puitteissa käytäntö-
jen merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation kombinaatioissa. Giddensille 
(1987, 100–08) tekstit ovat tyyppiesimerkki tällaisia kulttuurisista artefakteista, joiden 
avulla arjen prosessien refl eksiivisen monitoroinnin ja käytännöllisen seuraamisen vä-
lille muodostuu välittömän läsnäolon kontekstista karkaavia laajennuksia, jotka ko-
rostavat merkityksenantajan roolia ja tekevät oikeastaan kaikesta luennasta tekstien 
välistä merkityksellistämistä. Koulutuksen kentällä symbolisten konstruktioiden or-
ganisoivassa potentiaalissa voi olla kyse intertekstuaalisista kytkennöistä, käytäntöjen 
numeerisen seurannan luokitustavoista, normatiivisista visuaalisista projektioista, si-
vistysporvariston sentimentaalisesta valkolakista jne. Toki puitesidonnainen ja reaaliai-
kainen spontaani koulutuspoliittinen puhunta (talk) seuraillee uusintaen ja muuttaen 
refl eksiivisyyden muotojen rikkautta, mutta puheavaruus ei ole identtinen refl eksioa-
varuuden kanssa, vaan sen erityinen ilmentymä, jota toki kannattaa empiirisesti tutkia, 
mutta tällöin ”puheavaruuden” metodologien lataus huolellisesti eksplikoiden.
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telyjeni kannalta kiinnostavasti käsitelleet erityisesti Usher ja Bryant (1989), Usher 
(1989), Usher, Bryant ja Johnston (1997) sekä Ewards ja Usher (2000). Lähtökoh-
tana tässä on ollut teoreettisen ongelman sitominen ”adult education” käytäntöjen 
”practice”, tutkimuksen ”research” ja teorian ”theory” vangitsevaan kolmiyhteyteen 
(P–R–T) ”the captive triangle” (ks. Usher ja Bryant 1989, 99–100). Tästä he sitten 
etenivät refl eksiivisempään hahmotukseen ja näkivät lopulta myös Giddensin mer-
kityksen (ks. Usher, Bryant ja Johnston 1997, 122–41 ja Edwards ja Usher 2000, 22). 
Teoreettiset pulmat liittyvät paitsi siihen mitä kolmion elementtien taakse kätkeytyy 
niin myös niiden välisten suhteiden ymmärtämiseen osana koulutuksen organisoi-
tumisen analyyttista välineistöä. Lähtökohtana pidetty peruskolmio ei ole kuiten-
kaan vielä riittävän kattava, sillä koulutuksen refl eksiivisyyden teoreettisen ongel-
man tutkimukseeni virittäneen Luhmannin ja Schor rin (1988a) näkökulmasta kyse 
on vähintään kahdesta refl eksion tasosta, joilla pedagoginen teoria (T) viimeistään 
Kant in siivittämänä Sak sassa alkoi operoida. Teoreettinen pulmani kätkeytyy siis 
pikemminkin ohei seen kuvioon, missä tutkimus tai ”tiedejärjestelmä” pyrkii esiin-
tymään eräänlaisena toisen asteen tark kailun varmentavana sinettinä.

Kuvio 5 Koulutuksen refl eksiivisyyden ongelman havainnollistus 
Ajallisuuden ulottuvuus on esitetty yksinkertaisesti käy täntöjen P1:n (so. peda-

R

T1 P1

T2 P2

gogiset prosessit ja vuorovaikutus)ja P2:n (so. pedagogisten prosessien järjestely-
käytännöt) jatkuvuutena. Yhdessä ne muodostavat koulutuksen tarkastelun onto-
logisen lähtökohdan eli praksiksen.182 En kuitenkaan puhu ”praksiksesta” samoin 
kuin Luhmann ja Schorr (1988a), jotka tarkastelevat sitä eräänlaisena teorian 
sovellusalueena ja ongelmalähtöisen systeemin muodostumisen näkökulmasta. 
Teorian (T) osuuden käsittäminen havainnollistuksen kokonaisuudessa tuo eron 

182 Varhainen Luhmann (1972, 81–82) katsoi aivan hyväksyttävästi, että sosiologisen 
teorian otettua mukaan merkityksen ja mielen probleemin Sinnproblem tulee ajallisuu-
desta Zeitlichkeit teorian kohteen konstitutiivinen ulottuvuus, jota ei voi sen jälkeen 
enää käsitellä vain yhtenä kohteen tiedostamisen ulottuvuutena. Hän katsoi, että vaik
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selvästi esille. Luhmannin ja Schorrin (1988a, 170–74, 187 ja 191–92) mielessä on 
(Pädagogik) oli sitten kyse viimekädessä vuorovaikutusperustaisen kasvattajan/
opettajan ja kasvatettavan/oppilaan suhdetta käsittelevä (T 1) tai kouluorganisaa-
tion varmentamaa kasvatusjärjestelmän eriytymistä käsittelevä (T 2). Pedagogiik-
ka ei ole heille tiedettä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan refl eksioteoriaa, 
joka täsmentyy systeemin funktionaalisen eriytymisen ongelmia kohdatessaan ja 
suhtautumalla kasvatuksen ja koulutuksen praksikseen tehtäväsuuntautunees-
ti, mutta ei ongelmasuuntautuneesti. Pedagogisen teorian tasot (T1 ja T2) ovat 
heille siis kasvatussysteemin teorian tasoja, jotka eivät koskaan voi tulla tieteeksi, 
mutta ne voivat kyllä välittää pedagogisten prosessien, kouluorganisaation, kou-
lupolitiikan ja -hallinnon synnyttämiä refl eksioimpulsseja pedagogisen refl eksion, 
tiedejärjestelmän ja praksiksen yhteydessä käsiteltäväksi ja käytäntöön edelleen 
sovellettavaksi. Kyse on käytännön ja kutsumuksen tieteen ”Berufwissenschaft” 
työnjaollisesti järjestyneestä (so. allgemeine Pädagogik & angewandte Pädagogik) 
refl eksiosta, joka hahmottuu koulutuksen organisoitumisen paralleeliaktioksi si-
ten, että soveltava pedagogiikka typistyy lähinnä koulukeskeiseksi didaktiikaksi, 
vaikka tosiasiassa kyse on myös laajemmasta, koulutuksen sosiaalisia järjestelyjä 
koskevasta kokonaisuudesta. Niinpä pedagogiikka ei voi toteuttaa itserefl eksio-
taan tieteenä, mutta sillä on kuitenkin suhde tiedejärjestelmän toista logiikkaa
oleviin todellisuuskonstruktioihin (R). Sosiologian ja pedagogiikan mahdollista 
työnjaollista liittoutumista toisen asteen tarkkailun strategioissa he eivät pitäneet 
mahdottomana, mutta jättivät vielä jälkipuheessaankin täsmentämättä kuinka se 
tapahtuisi. Selvä on se että T2-tyypin teoreettinen pohdinta ja ”establishmentin” 

ka historioitsijat saattavatkin kahden aikadimension hallinnan vaikeudesta johtuen 
mahdollisesti vapauttaa itsensä tutkimansa yhteiskunnan historiatietoisuuden variaa-
tion pohtimisesta niin sosiologian teoriassa tämä ei enää tullut kysymykseen. Huo-
mautettakoon, että Schütz (1981, 20, 47 ja 94) katsookin, että sosiologian Sinnproblem 
viittaa fysikaalisen ja historiallisen lisäksi, ennen muuta toimijan refl eksiivisellä kat-
seella tavoittamaan oman elämänsä keston (durée Bergsonin hengessä) sisäiseen ajan-
tajuun ”mein inneres Zeitbewusstsein” (Husserlin termein). Luhmann ja Archer eivät 
ajallisuuden kehittelyissään seuraa tällaista linjaa ja kuten edellä esitin Giddens ottaa 
mieluummin Bergsonin sijaan Heideggerin ajallisuuden käsityksen perustaksi, mutta 
liittyy kyllä joiltain osin Schütziin. Luhmann ja Schorr (1988a, 13) esittävät myös kan-
nan, jonka mukaan refl eksiohistorian ymmärtäminen pelkästään käsitehistoriaksi olisi 
pysähtymistä historiallisesti relevanttiin vailla mahdollisuutta avata ajankohtaisia tee-
moja, mutta tätä minun on vaikeampi hyväksyä ainakaan ilman syventävää keskuste-
lua käsitehistoriasta. Heidän (ibid. 103) yhteiskuntarakenteellisen evoluution ajatuksen 
varassa kuljettamansa kasvatusjärjestelmän refl eksiohistorian erittelytapa ei nimittäin 
vaikuta suunnalta, josta ajallisuuden pulma voidaan kohdeprosessini kannalta kiinnos-
tavimmin purkaa. Heidän (ibid) teesinsähän sanoo, etteivät yhteiskunnan symboliset 
rakenteet selitä (episteeminen) tai tavoitesuuntautuneesti ohjaa (ontologinen) yhteis-
kuntajärjestelmän evoluutiota, mutta voivat kyllä kiihdyttää sitä. Näitä rakenteellisen 
evoluution kriittisiä aikahyötyjä ”kritische Zeitgewinne” taas ei voida heitä seuraten 
ymmärtää muutoin kuin evoluutiokehykseen sijoittuvana uuden ja vanhan tilapäisenä 
välitystapana. Heidän mukaansa tällaiset symbolisen järjestyksen pulmat ovat funktio-
naalisen eriytymisen seurausta. Lisäksi kasvatusjärjestelmän eriytymistä katsotaan 
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(pädagogishe Establishment) nousu loivat tähän painetta (ibid. 362 ja 378–79).183 
Luhmannin dispositiosta johdetulla koulutuksen refl eksiivisyyden teeman hal-

tuunoton kehyksellä olisi kaksi sellaista seurausta teorian ja käytännön suhteen 
ymmärtämiselle, joihin sitoutumista en ole pitänyt kohdeprosessiani metodologi-
sesti ajatellen hedelmällisenä. Ensinnäkin; käytäntöjen refl eksiivisen organisoitu-
misen keskeisen refl eksiovastuun rajaaminen erityisen teoria-alueen (pedagogii-
kan) puitteisiin viittaa ajatukseen, jonka mukaan hallitseva symbolinen järjestys 
koulutuksen organisoitumisen kehyksenä muodostuu ennen muuta tiettyjen pit-
källe kehitettyjen oppirakennelmien varassa. Ikään kuin vain tällaisten varassa oli-
si systeemille funktionaalisesti välttämättömät ja sen ympäristön kompleksisuutta 
rajaavat toimivat kontingenssikaavat (Kontingenzformeln) mahdollisia. Kääntäen 
yhtä pulmallista olisi väittää, että koulutuksen organisoitumisen kannalta olen-
naisinta olisi se, mistä Luhmann ja Schorr (1988a ja 1988b) puhuivat ideologiak-

edeltävän muiden tärkeimpien yksifunktioisten osajärjestelmien (so. politiikka, talous, 
uskonto ja tiede) eriytymisen. Niinpä kyse on lähinnä pedagogisen teorian (T1 ja T2) 
alueen refl eksion prosessiin kytkeytyvästä sopeutuvasta refl eksiivisyydestä (ks. Luhmann 
ja Schorr 1988a, 26–28, 103 ja 369). Hahmotus on vahvasti Parssons-vaikutteinen, kun 
refl eksion tasolla katsotaan lähinnä haettavan vanhan ja uuden systeemirakenteellisen 
tilan välittävää muotoa siten, että uusi olisi sosiaalisen integraation ja jatkuvuuden kan-
nalta systeemi-integraatioon nähden riittävän inklusiivinen (ibid.104). Kohdeprosessini 
kannalta arvioiden Luhmannin ja Schorrin (1988a, 237–38 ja 313) dispositioon sitou-
tuminen johtaisi refl eksion prosessiin tuomien toimijuuden tulevaisuushorisonttien ja 
traditiosidosten refl eksiivisen mobilisaatiokyvyn aliarvioimiseen ideologioina tai ideolo-
giakritiikkinä. Niinpä kasvatuksen utooppisen refl eksiivisyyden teeman kuten mahdol-
lisuuksien tasa-arvon teeman historiallista merkitystä ei nähdä muuna kuin funktionaa-
lisen eriytymisen yleisenä semanttisena korrelaattina (ibid. 313). Heidän tarkastelunsa 
ei kehota kuljettamaan katsetta vaikkapa sosiaalisten liikkeiden puitteissa kasvatukselle 
ja sosialisaatiolle ominaiseen refl eksiivisyyteen, jota kukaan aikuiskasvatuskäytäntöjen 
menneisyydestä ja niiden liikeperustaisesti tuotetusta historisiteetista kiinnostunut ei si-
vuuttaisi yhtä nopeasti (ks. Giddens 1981b, 36).
183 He näyttävät kuitenkin ajattelevan, että systeemiteorian tukevoittama sosiologia 
suhteutuu historiaan tieteellisemmin kuin pedagogiikka, joka refl eksioteoriana keskit-
tyy lähinnä systeemin historiallisen identiteetin kuvaukseen (ibid. 369). Tällaista näke-
mystähän olen Giddensin (1987) innoittamana pitänyt ongelmoivassa ajatusotteessani 
kohdeprosessin konstruktiossa luvuissa (2.2–2.4), sillä juuri sosiologisen tietomuodon 
operointi (T2) tyypin refl eksioteoriana vaikuttaa ilmeiseltä koulutuksen organisoitu-
misen prosessissa. Heidän ”establishment” käsitteensä sisältää kaiken ei opetusproses-
siin suoraan liittyvän, mutta kouluorganisaation tukeman kasvatusjärjestelmän eriyty-
misen mukana kulkevan. Silti he eivät huomioi sosiologian merkitystä establishmentin 
refl eksioteoriana, sillä heidän systeemiteoriansa ei ole Bourdieun tarkoittamaa refl ek-
siivistä sosiologiaa eikä siinä anneta keskeistä sijaa Giddensin (1987, 20–21 ja 48–51) 
ajatukselle sosiologiasta modernin yhteiskunnan organisaatioiden muutokseen sisälty-
vän refl eksiivisyyden välineenä ja sitä seuraavalle kaksoishermeneutiikan painotukselle. 
Kysymys Luhmannin sosiologisen valistuksen ”soziologische Aufklärung” ohjelmasta 
mahdollisena vastauksena tähän pulmaan jää nyt kommentoimatta, sillä sen merki-
tys systeemiteoreettisen analyysin rinnakkaisdispositiona jää Luhmannin ja Schorrin 
(1988a, 317) tekstissä syventämättä.
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si taipuvaisena reformipedagogiikkana. Praksis näyttäytyy heille sovellusalueena, 
johon systeemi refl eksion tasolla kytkeytyy teorian ja ideologian erottelun näen-
näiseen selväpiirteisyyteen verhottuna. Sen lisäksi, että tiedejärjestelmä synnyttää 
yliopistokoulutukseen päällekkäisyysalueen on se heille myös refl eksion refl eksion 
instanssi, jonka ideologisuuden mahdollisuus ei muodostu ongelmaksi. 

Tällaisen position sijaan sosiaalisten käytäntöjen rakenteistumisen perspektiivi 
levittää koulutuksen refl eksiivisyyden teeman koskemaan sekä teoriaa että prak-
sista ja pyrkii Giddensin ja Bourdieun tavoin ideologisen praksiksen analyysin 
syventämiseen. Archerin (1995, 229) rakenteellisdualistinen ajattelutapakin huo-
mioi teoriat ja uskomukset, mutta hän painottaa näiden loogisia suhteita (ristiriita 
vs. täydentävyys) ja sitä seuraavia toimijuutta suuntaavan situationaalisen logiikan 
muutoksia. Archer sallii toimijuuden käytännöllisen logiikan ja fi losofi sen tark-
kailijan logiikan sekoittua keskenään ja näin hän altistaa tuhoamaan sen kenttä-
erityisen järjen ja mielen kuvauksen, josta haluamme saada käsityksen osana kou-
lutuksen organisoitumisen kulttuurista dynamiikkaa (ks. Bourdieu 1998b, 82). 
Koulutuksen organisoitumisen dynamiikkaa avaava refl eksiohistoria kaipaa näh-
däkseni otetta, joka näkee omaa teoreettista autonomiaansa varjelevan legitimisti-
sen refl eksioteorian ja relativistis-populistisen reformipedagogiikan välissä paikan 
kehittää kuvausta ja ymmärrystä, joka pyrkii tunnistamaan tutkittavasta merki-
tyksellisestä kokonaisuudesta dominoivan- ja dominoidun kulttuurisen symbo-
lismin dialektiikkaan liittyvää muutosta ja ambivalenssia, vaikkapa ekspansiivisen 
koulutuksen kulutuksen historiallisten muotojen refl eksiota tarkastelemalla (ks. 
Grignon ja Passeron 1992, 29 ja 41–43 ja Fowler 1997, 4). 

Toiseksi; Luhmannin ja Schorrin (1988a) toisen asteen tarkkailijapositiossa 
(so. refl eksion refl eksiossa) tapahtuu systeemiteorian ja sosiologisen teorian on-
gelmallinen yhteensulautuminen. Se näyttäisi perustuvan yhteiskuntateorian ta-
solla postuloituun stratifi oitujen yhteiskuntien ja funktionaalisesti eriytyneiden 
modernien yhteiskuntien väliseen jyrkkään katkokseen (ks. Luhmann ja Schorr 
1988a, 238–40).184 Tällainen dispositio ei nähdäkseni edistä modernille erityisten 
sosiologisten ajatusmuotojen ja koulutuksen organisoitumisen refl eksiivisen kehän 

184 Katkoksen korostus ilmenee erityisesti siinä, että vaikka funktionaalisesti eriytyneet 
yhteiskunnat selvästikin jatkavat ja siis uusintavat hierarkkisuutta niin heidän käsityk-
sensä mukaan strafi kaatiolla (Schichtung) itsellään ei kuitenkaan enää ole funktiota.
He näkevät tässä lähinnä perustelemattoman yrityksen siirtää organisaatiotason funk-
tionaalista argumenttia yhteiskunnalliseksi. Bourdieun koulutussosiologian valossa 
kohdeprosessiani arvioiden en kuitenkaan pidä mahdottomana, että säätyperustaisesta 
(ständisch) luokkaperustaiseen hierarkkisuuteen tapahtuvan siirtymän sisällä organi-
soitu koulukasvatus (schulerziehung) käytäntönä toimisi välineenä, jolla hallitsevasta 
näkökulmasta tarkoituksenmukaista hierarkkisuutta tuotetaan. Epäilen kantaa, jonka 
mukaan nykymuotoinen hierarkkisuus olisi pelkkä funktionaalisen eriytymisen sivussa 
tuotettu tarkoittamaton seuraus (vrt. Luhmann ja Schorr 1988a, 240–41). Archerin kä-
sitys institutionaalisesti eriytyneestä yhteiskunnasta tulee lähelle Luhmannin ja Schorrin 
(1988a) lähtökohtaa, joskin koulutuksen alueella hän kiinnittää refl eksiivisten prosessien 
sijaan huomiota statusryhmien intresseihin ja tapaan tuottaa koulutusta institutionaali-
sesti monisyisesti muihin institutionaalisiin alueisiin integroivia kompromisseja.



237

huomioimista kohdeprosessin refl eksiivisyyden historiallistavassa tarkastelussa. 
Seurauksena voi olla kiusallinen pimeä piste, kun heille keskeisen säätyperustaisen 
ja tehtäväkeskeisen hallitsevan järjestyksen muodostustavan välisen historiallisen 
siirtymän sisällä avataan kysymys koulutuksen organisoitumisprosessien kulus-
ta organisaatioperustaisen ura-ajattelun koodin vaikutuksessa. Sosiologian tulo 
refl eksiivisyyden osaksi jää heiltä huomiotta. Yleisempänä koulutuksen organi-
soitumisen ongelma-alueen tutkimuksen pulmana näen tässä sen, että heillä ko-
konaisvaltaisen teorian muodostus alkaa yksifunktioisesta kasvatusjärjestelmästä 
ja sen jatkuvan eriytymisen tuottamista ongelmista, mutta he eivät kysy itseään 
tarkkailevien systeemien toisen asteen tarkkailijan näkökulman ongelmallisuut-
ta (ks. Luhmann 1992, 381–83). Teoreettisen teemani käsittelyssä jälkimmäinen 
näkökulma johtaakin toisenlaisiin kohdeprosessien refl eksiivisyyttä painottaviin 
haasteisiin, joista Giddens (1986, 1987, 1990a, 1991, 1994a ja 1994b) monitasoises-
sa refl eksiivisyyden tarkastelussaan ja Bourdieu (1988) sekä Bourdieu & Wacquant 
(1995) refl eksiivisessä sosiologiassaan puhuvat.

Erotan Giddensin ”refl eksiivisyyden” käsitteessä kaksi toisiinsa kytkeytyvää 
teemaa: 1) Modernin lisääntyvää refl eksiivisyyttä koskeva yhteiskuntateoreetti-
nen näkemys, joka kiteytyy institutionaalisen refl eksiivisyyden ajatuksessa. 2) Ra-
kenteistumisen näkökulman ytimessä oleva kytkentä, joka tehdään a) sosiaalisten 
systeemien reproduktioon ja muuttamiseen liittyvien refl eksiivisten itsesäätely-
mekanismien ja b) sosiaalisen käytäntöjen jatkuvuudessa ilmenevän toimijuuden 
refl eksiivisen tarkkailun välille. Kyse on siis monitasoisesta ”refl eksiivisyyden” 
käsitteestä. Siihen voidaan liittää Bourdieulta vaikutteita ottava tapa hahmottaa 
kenttäerityistä ja symbolisesti välittynyttä käytäntöjen vertikaalista dynamiikkaa. 
Lisäksi Giddensin käsitys kaksoishermeneutiikan välttämättömyydestä molem-
missa hänelle keskeisissä refl eksiivisyyden teeman muodostuksen suunnissa voi-
daan tulkita episteemisesti samansuuntaiseksi pyrkimykseksi, kuin Bourdieun 
ajatus refl eksiivisestä sosiologiasta. 

Näen Giddensin modernia koskevan keskustelun kantavana elementtinä hä-
nen rakenteistumisen dispositionsa. Tämän korostuksen vuoksi en lue hänen mo-
dernin lisääntyvää refl eksiivisyyttä koskevaa keskusteluaan normatiivisesti, kuten 
Giddensiä valistuksen ohjelmaan liittävä Mestrovíc (1998, 159) tai Lash (1994, 
116–118), joka korostaa tulkinnassaan Giddensin käsittelemän sosiaalisen järjes-
tyksen teeman staattista puolta muutoksen kustannuksella sekä Giddensin luotta-
musta asiantuntijajärjestelmiin ontologisen turvallisuuden ylläpitäjinä.185 Asian-
tuntijajärjestelmät ovat Giddensille (1990a) kyllä edellä selostettujen abstraktien 

185 En nyt avaa keskustelua Giddensin väitetyistä normatiivisista kytkennöistä ” modernis-
tiseen” ajattelutapaan Mestrovic (1998) tai ”vasemmisto liberaaliseen maailmankuvaan” 
(Loyal 2003, 187). Giddensin institutionaalisen refl eksiivisyyden käsitteen ymmärrän ko-
rostavan kaiken tiedon muodostuksen perustavaa refl eksiivisyyttä, joka myöhäisen mo-
dernin koulua käyneiden populaatioiden sosiaalisissa käytännöissä asettaa lisääntyvästi 
kyseenalaiseksi valistuksen järjen ilmentymiä ja myös yritykset tuon järjen kriittiseen 
laajentumiseen. Giddens ei siis antaudu esimerkiksi Adornon (1972) universalisoituvan 
”puolisivistyksen” vision edessä, jonka mukaan henkiset sisällöt kääntyvät lähinnä kulu-
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systeemien ohella modernin dynamiikan keskeisiä instansseja, mutta samalla myös 
osa ontologisen turvallisuuden ongelmakokonaisuutta, johon liittyy sekä yksilöi-
den elämänpolitiikan että vuorovaikutteisen systeemisyyden reproduktiossa ja 
muutoksessa erilaisissa paikallisuuksissa (locales) uusia alueellistamisen (regio-
nalization) muotoja (ks. Giddens 1994a, 89, 92–95 ja 143). Bourdieu (1998b, 82) 
puolestaan katsoo erilaisten asiantuntijajärjestelmien ilmentävän hyvin monimut-
kaisia käytännöllisten luokitussysteemien rakentamista, joihin kytkeytyvää kon-
tingenssin hallintaa ei tule ajatella yksioikoisesti rationaalisesti kalkyloivan tule-
vaisuustietoisuuden ekvivalentiksi. Rakenteistumisen ajatuksen korostuksella luen 
Giddensin (1990a; 1991 ja 1994a, 94–6 ja 128) käsitystä asiantuntijajärjestelmistä 
tähän Bourdieun (ibid.) viittaamaan suuntaan. Giddensin (1986, 132–9) ajatus 
alueellistamisen muotojen erittelyn merkityksestä muutoksen ja siihen sisältyvien 
eriaikaisuuksien tavoittamisessa on tässä suhteessa kiinnostava, sillä kohdepro-
sessini tarkentaa huomiota yhteiskunnallisten suhteiden välittämän kouluorgani-
saation ja yhteisöllisten suhteiden välittämien kasvatuksellisten käytäntöjen raja-
pinnan organisoitumiseen, missä ”tiede” traditionaalisen auktoriteetin muotona 
ainakin näyttäisi alkavan kyseenalaistua (ks. Giddens 1994a, 128). Yleisemmin 
nähtynä kyse on siitä, että näissäkin prosesseissa kohtaamme erilaisia tuotettujen 
epävarmuuksien konteksteja, jotka vaativat meiltä yhä enemmän asiantuntijajär-
jestelmien välittämää aktiivista generatiivista politiikkaa (generative politics), jolla 
ontologista turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä. 

On myös muistettava, että Giddens (1979, 217–19) rinnastaa ontologisen tur-
vallisuuden teeman Bourdieun ”habituksen” käsitteeseen, joskin lukien sen vailla 
ruumiillistuneen vallan konnotaatiota tottumuksiksi ”habit”, jotka perustuvat ru-

tuksen asiaksi. Tämä ei nyt ole kuitenkaan tutkimukseni teoreettiseen teemaan sisältyvä 
kysymyksenasettelun suunta. Heiskalan (2000, 186) tavoin ymmärrän tämän kohdepro-
sessin tutkimuksessa realisoituvaksi painopisteen asettamiseksi, mutta en niinkään valin-
naksi kriittisen ja affi rmatiivisen teoriadisposition välillä. Teoreettisen teemani suhteen 
haen kyllä vaihtoehtoa Luhmannin systeeminäkökulman affi rmatiiviselle otteelle, mutta 
vain siinä merkityksessä, että rakennan teeman haltuunottoa toimijuuden ja sosiaalisen 
käytäntöjen näkökulmasta. Giddensin modernille keskeisten ”asiantuntijajärjestelmien” 
ja Parsonsin modernille keskeisten ”professioiden” välille ei kuitenkaan tule olettaa yh-
täläisyysmerkkiä. Järjestyksen teemassa Giddens taas ei myöskään ota vaikutteita Par-
sonsilta, vaan pyrkii viemään teoreettista sosiologiaa irti hänen vaikutteistaan.  Lisäksi 
muutoksen teemassa Giddens toistuvasti muistuttaa, että sosiologisten ajatusmuotojen 
on yhteiskuntaa tarkastellessaan päästävä irti, sellaisesta ”organismi” metaforan (Durk-
heim) käytöstä, jossa kehitys esiintyy pyrkimyksenä homogeenisesta tilasta heterogee-
niseen eli mekaanisesta orgaaniseen solidaarisuuteen. Rakenteistumisen perspektiivissä 
kyse ei ole differentaation mekanismin keskeisyyden oletuksesta, vaan oikeastaan päin-
vastaisesta tarkastelukulmasta. Käytäntöjen kautta eroja tunnistaen ja tunnustaen me 
muodostamme systeemisyyden muotoja, joiden turvin mennemme käytännöissämme 
eteenpäin. Ratkomme kohtaamiamme ongelmia niitä ohittaen tai ylittäen. Bourdieun 
liittäminen tähän korostaa sitä, että jotkin näkökulmat voivat kenttäerityisen jatkuvuu-
den nimissä myös systemaattisesti peittyä, joten rekonstruktion tehtävänä voi olla myös 
niiden näkyväksi tekeminen, jolloin paino asettuu siis kriittiseen.
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tiininomaiseen ja vuorovaikutteisissa sosiaalisissa käytännöissä itsestään selvänä 
pidettyihin sovinnaisuuksiin.186 Näen tässä kytkennän Bourdieun (1984, 471 ja 
1998b, 56–57, 80–81) esirefl eksiivistä tilaa tavoittelevaan ”doxiseen kokemukseen”, 
sillä kyseessä on maailmaan liitetty syvä uskomus, joka ei ajattele itseään usko-
muksena. Tällainen voidaan ymmärtää kenttäerityisten ja symbolisesti välitettyjen 
käytäntöjen kautta habitukseemme strukturoiduksi taipumukseksi havaita maa-
ilmaa ja toimintaa maailmassa. Käytännölliset strategiamme muodostuvat tällai-
selle esirefl eksiivisen ontologisen turvallisuuden perustalle, mutta toimijuuteen 
liittyy aina refl eksiivinen tarkkailu. Müllerin (1992, 303–10) kiteytyksen tuella 
voimme käsittää Bourdieun (ibid.) tarkoittaman ”doxan” viittaavan arkipäiväisen 
puitesidonnaisen ajattelun, tiedostamisen ja arvostelmien muotoihin, jotka voivat 
kyseenalaistua vain käytännöissä havaitun ja kokemuksellisen palautetiedon kaut-
ta. Doxan rajojen näkyvyyttä auttaa hallitsevan ortodoksian ja sen tietoisesti ky-
seenalaistavan heterodoxian välissä elävän hallitsevien näkemysten ja harhaoppien 
kilvoittelu, joita kenttäerityiset paradoksiat ja allodoksiat eräänlaisina itse aiheu-
tetun väärinhavaitsemisen efekteinä tukevat. Paradoksista efektiä on vaikea välttää 
silloin, kun yksilölliset odotukset eivät vastaa kollektiivisesti tuotettuja tarkoitta-
mattomia seurauksia. Allodoxiat taas ovat terveen järjen systemaattisia pettymyk-
siä, vaikkapa sellaisessa tilanteessa, missä devalvoituneiden diplomien kantajien 
todistuksiinsa liittämät kuvitteelliset arvot jäävät vaille objektiivista tunnustusta 
(ks. Bourdieu 1984, 142–143).187 Heiskalan (2000, 178) tulkinta Bourdieun (1977b, 
168) konseptissa ei huomioi tätä tekstilähtöisesti perusteltavaa moniulotteisuutta, 
vaan korostaa heterodoksioiden kautta muodostuvan diskursiivisen avaruuden 
muodostumista, joten puhun tässäkin yhteydessä mieluummin kenttäerityisestä 
refl eksioavaruudesta. 

Giddensin (1994a, 94–6) ”active trust” on luonteeltaan kontingenttia ja neu-
voteltua. Luen sen Gramscin ”hegemonian” käsitteen yhteyteen. Tällöin kyse on 
yhteiskunnallisen konformismin takaamisen tavoista, missä erilaisten asiantunti-
jatiedon järjestelmien käyttö on yhä yleisempää, mutta samalla niiden on myös 
aktiivisesti ylläpidettävä uskottavuuttaan.188 Tällaiseen suuntaan kuljettuna Gid-

186 Sivuutan pragmatistisen toimintateorian ”habit”-käsitteeseen liittämät keskustelut, 
sillä Bourdieu ja Giddens eivät eksplisiittisesti vetoa tällaiseen perinteen vaikutukseen.
187 Krekolan (2006, 32–33) väitöskirja suomalaisten kommunistien rajantakaisesta 
opiskelusta Moskovan Lenin-koulussa 1926–1938 voitaisiin liittää tähän Bourdieun 
tematiikkaan. Sen historian kuvaus viittaa siihen, että Moskovaan oppiin lähteneiden 
kommunistien maanalaiseen toimintaan pakotettu dissidenttien viiteryhmä saattoi 
tuottaa mystifi oituja arvoja rajantakaisiin diplomeihin. Niinpä ehdottaisin pohtimaan 
näiden opiskelukäytäntöjen kuvaamista ”poliittisen kasvatuksen” ja Krekolan analyysi-
en perusteella mahdollisesti myös sisällökkäällä ”stalinistisen sosialisaation” käsitteellä. 
Se saattaisi olla ”koulutusta” osuvampaa, mutta ”poliittinen koulutuskin” kyllä menet-
telee. Koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueella ja koulutuksen teorian edistä-
misen hengessä tässä asiassa käsitteellinen tarkkuus on tärkeää.
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densin (1994a, 68) käsitys modernin byrokratisoitumiseen liitettyjen hierarkkis-
ten tehokkuusmallien ja suunnittelukäytäntöjen kyberneettisen sääntelyn mallien 
painoarvon rinnakkaisesta vähenemisestä on kiinnostava. Näen tässä analogisuutta 
siihen, kuinka koulutuksen organisoitumisen refl eksiivisyyttä on modernissa aja-
teltu kompleksisuuden hallinnan näkökulmasta. Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
systeemiteoreettinen ajattelutapahan pyrkii ammentamaan juuri kommunikaa-
tioprosessien informaatiovälitteisestä ja systeemiympäristön kompleksisuuden 
reduktioon liittyvästä systeemireferenssien rakentamisen modernista tendenssistä, 
mutta systeemien tehtäväperustaisen eriytymisen logosta ja teoreettisen refl ek-
sion autonomiapyrkimyksiä painottaen. Praksisfi losofi selta perustalta voimme 
päinvastoin korostaa sosiaalisten käytäntöjen jatkuvuuden kautta tapahtuvaa sys-
teemisyyden muodostusta ja sosiaalista muutosta. Vaihtoehtoisen näkemyksen ei 
toimijuuden painotuksessaan kuitenkaan tarvitse kutsua analyysin avuksi funktio-
naalisia selityksiä eikä systeemitarpeiksi tulkittuja päämäärärationaalisia oletuksia. 
Giddensin(1981b, 18–19 ja 27–8) seuraten katson, että muutosta koskevat kon-
junkturaaliset kannanotot voidaan perustaa myös kontrafaktuaalisen argumentin 
loogiseen muotoon. Tällöin kiinnitämme huomion olosuhteisiin, joiden olisi olta-
va vallalla, jotta systeemisyys x muodostuisi, säilyisi tai muuttuisi (Giddens 1979, 
113; 1981b, 18 ja 1986, 251, 303 ja 322). Olennaista on nyt se kuinka refl eksiivisyys 
tulee osaksi näitä olosuhdetekijöitä (ks. Giddens 1986, 191). 

Giddens (1979, 79–81 1981b, 26–29) tarkastelee systeemisyyden muodostu-
mista vuorovaikutteisten käytäntöjen reproduktion selittämisen tutkimustehtävä-
nä, joten ”reproduktio” ei pyri operoimaan selittävänä käsitteenä, vaan lähinnä 
selitettävänä. Hän hahmottaa tässä kolme eri tasoa, joista myös aukeaa sosiaalisen 
muutoksen selittämisen logiikka: 1) homeostaattiset kausaaliset palautekytkennät 
(homeosatic loops), 2) itsesäätöinen systeemisyys feedback-merkityksessä, 3) it-
sesäätöinen systeemisyys refl eksiivisessä merkityksessä.189 Palautekytkentöjen sys-

188 Giddensin eri yhteyksissä tekemät viittaukset Gramscin ”hegemonian” käsitteeseen 
pyrkivät latistamaan sen lähinnä ylivallaksi, mikä ei tee oikeutta käsitteen teoreetti-
selle lataukselle, josta olen edellä jo oman käsitykseni esittänyt ja joka siis nähdäkseni 
vastaan Giddensin tutkimusideaa (ks. esim. Giddens 1979, 188). Giddens liikkuukin 
suuntaan, jossa signifi kaation, dominaation ja legitimaation (S–D–L) erilaiset kytken-
nät poliittisten konjunktuurien puitteissa ja prosessuaalisen toimijuuden käytännöissä 
ovat analyysin keskeinen tehtävä. Giddensin rakenteistumisteorian analyyttinen ajatus 
tulee osittaiseksi vastaukseksi siihen prosessuaalisen ”hegemonian” käsitteen avaaman 
analyysin syventämiseen, jota teen osajulkaisuissani. Giddensin ja Bourdieun yhteen 
lukemisen tuottama rakenteistumisen perspektiivi voi auttaa empiirishistoriallisten 
kontekstien konkreettisessa analyysissa syventämään hegemonian muodostumisen ja 
säilymisen analyysia. Myös Jessop (1989, 112 ja 121) katsoo, että kansallisvaltioon liit-
tyvissä sisällökkäissä töissään Giddens (1981b ja 1985) ei ole hyödyntänyt tätä vaikka 
analyysien päämääränä oli mennä Marxista eteenpäin.
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teemiteoreettinen käsitteellistäminen feedback-mekanismiksi tai homeostaattisik-
si silmukoiksi viittaa järjestelmien tarkoitushakuisuuteen. Nämä ovat kausaalisia 
tekijöitä systeemin reproduktiossa ja ne ovat funktioanalyyttisessa tarkastelussa 
keskeisiä, mutta ne voidaan käsittää myös toiminnan tarkoittamattomien seura-
usten analyysin kautta, joka vapauttaa meidät funktionalismin tyypillisistä ole-
tuksista, jotka ovat myös Luhmannin ja Schorrin (1988a) rasitteena. Giddensille 
(1979, 216) olennainen refl eksiivisen itsesäätelyyn perustuva systeemisyyden taso 
antaa mahdollisuuden tarkastella sosiaalisissa käytännöissä ilmenevää toiminnan 
rationalisointia. Tällöin on kyse toimijuudesta, jota ohjaa tietoisuus takaisinkyt-
kentäjärjestelyjen olemassaolosta ja operatiivisuudesta. Olennaista on se, kenellä 
tai keillä on kussakin puitesidonnaisessa käytännössä hallussaan tämä tietoisuus ja 
kuinka se tulee operatiiviseksi vallan näkökulmasta.

Giddensin (1979, 216 ja 1986, 193–206) mukaan yhteiskunnallisten järjestelmi-
en itsesäätöiset ominaisuudet täytyy kuitenkin aina käsittää systeemin ristiriidan 
(system contradiction) koskevan teorian avulla. Hän tuo kokonaisuuden ja osien 
teoretisointiin uuden tulkinnan, jota edellä on Lockwoodin (1962) systeemi integ-
raation ja sosiaalisen integraation erottelun yhteydessä jo ollut puhe. Systeemisyys 
sosiaalisen integraation tasolla ilmenee tyypillisesti teon (action) refl eksiivisen 
tarkkailun kautta ja yhdistyy käytäntöjen jatkuvuutena ymmärrettävän toiminnan 
(conduct) rationalisaatioon (ks. Giddens 1979, 77). Systeemi-integraation pers-
pektiivi tarkoittaa laajennettuja vuorovaikutussuhteita, missä toimijuutta määrit-
tävät myös kollektiiviset muodosteet. Prosessin refl eksiivisyyden muotoja tutki-
malla voidaan paikantaa systeemisyyttä ylläpitäviä reproduktiivisia kehiä, joissa 
on Giddensin (1986, 192) mukaan kyse prosessien kohtalaisen selkeistä palaute-
reiteistä, olivat yksittäiset agentit erityisissä asemapaikoissaan näitä refl eksiivisesti 
seuranneet tai eivät. Reproduktiivisten kehien konkreettinen analyysi etenee pai-
kallisuuksien (locales) alueellistamisen (regionalization) muotojen tutkimuksen 
avulla (ks. Giddens 1986, 191–92). 

Voin yhtyä Müllerin (1992, 189) näkemykseen, jonka mukaan Giddensin yh-
tenä teoreettisena pyrkimyksenä on korvata Marxin historiallisen materialismin 
ohjelmaan kanonisoitu tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden dialektiikka aika–
tila-ulotteisuuden (time-space distanciation) muodostumisen analyysilla. Tämä 
tarkoittaa voimakasta aluemetaforan käsitteellisen kehittelyn dispositiota, joka 
on tämän tutkimuksen kohdeprosessia ajatellen keskeistä, sillä se tarkoittaa fo-
kuksen asettamista sosiaalisen- ja systeemi-integraation mekanismien perustalla 

189 Giddens (1979, 75–76) näkee mahdollisuuksia ennen muuta itseään uusintavien re-
kursiivisten systeemien malleissa solujen tutkimuksen alueella eli ns. autopoiesis-ilmi-
össä, johon myöhäisempi Luhmann alkoi myös systeemiteoriaansa suhteuttaa. Giddens 
katsoo, että sosiologisesti organisaatio ymmärrettäisiin osiensa tuottamisen suhteissa 
niin, että tuotettavat organisaation osat osallistuvat rekursiivisesti samaan suhteiden 
tuottamisen kokonaisuuteen, joissa ne itse tulivat tuotetuiksi. Archer (1995, 270) jatkaa 
periaatteessa saman ”feed back loop” -ajatuksen kanssa, jonka jo Archer (1979) omak-
sui Buckeyltä (1967).
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tapahtuvaan sosiaalisten systeemien venymiseen aika–tilassa, missä läsnäolon ja 
poissaolon dialektiikka on olennaista (ks. Giddens 1979, 160). Lisäksi kiinnitän 
huomiota siihen, että muutoksen analyysin edellytyksiä funktionalismin kritiikin 
yhteydessä pohtiessaan Giddens (1979, 140, 156 ja 160) lukee myös Marxin risti-
riidan käsitteitä kehittävässä hengessä.190 Päämääränä on, että kokonaisuuden si-
säisiä ristiriitoja sekä kokonaisuuden ja osien suhdetta koskevat analyysit voitaisiin 
muotoilla siten, että transitiivinen kausaaliargumentaatio olisi vapaa funktionalis-
tisista oletuksista ja vailla sellaisia strukturalistisista myönnytyksistä, joissa ”raken-
teen” ja ”systeemin” käsitteiden välinen erottelu hämärtyy.191

Giddensin (1986, 193–99 ja 314–19) ”rakenteellisen ristiriidan” käsitteen 
analyyttisen käytön kehittely jää kuitenkin luonnosteluksi. Koulutuksen organi-
soitumisen analyysia ajatellen erilaisten kokonaisuuksien (time-space contexts) 
kannalta konstitutiivisten ristiriitojen (primary contradictions) ja näistä domi-
noivista ristiriidan muodoista johtuvien toissijaisten ristiriitojen tunnistaminen 
olisi keskeistä. Ensimmäisestä tasosta on kyse, kun koulutuksen ekspansion empii-
risesti todennetun tendenssiin vedoten liitän tutkinnot olennaisina abstrakteina 
systeemeinä modernille ominaiseen yhteiskunnallisuuteen. Koulutuksen teorian 
keskeiseksi kysymykseksi muodostuisi tämän abstraktin systeemin sekundaaris-
ten ristiriitojen ja näihin liittyvien sosiaalisten konfl iktien selventäminen osana 
koulutuksen sosiaalista organisoitumista. Giddensiä (1986, 318–19) tulkiten kat-
soisin tällöin painotettavan tutkintoja hyödyntävän systeemisyyden epäsuhtaista 
kehitystä ja alueellistamisen muotoja. Tutkintojen tuotannon rajoitteet ja niiden 

190 Marx -tradition suunnassa Olin Wright (1989, 79) ottaa Giddensin funktionalismi-
kriittisen keskustelun asiallisesti vastaan.
191 Giddensin (1979, 133) huomautukset Marxin terminologisesta häilyvyydestä (so. 
Widerspruch = contradiction, ristiriita, Gegensatz = antagonism, vastakohta ja Kon-
fl ikt = confl ict) eivät ole tässä olennaisia (vrt. Hautamäki 1982, 74 ja 77). Sen sijaan 
ajatus ristiriitojen luonteen täsmentämisestä erottamalla ensinnäkin ristiriidat selkeästi 
konfl ikteista eli aktiivisen antagonismin muodoista vaikuttaisi sosiologisia käyttöyhte-
yksiä (vrt. Archer 1979 ja 1995) ajatellen analyyttisesti perustellulta (Giddens 1979, 138 
ja 1986, 311 vrt. Hautamäki 1982, 81). Erityisesti Giddensin (1979, 155–60) keskustelu 
Althusserin kanssa selventää kuinka hän käsittää rakenteelliset ristiriidat erottaen ne 
aina määrätyissä sosiaalisissa käytännöissä ilmauksensa saavista yksilöiden tai ryhmi-
en välistä konfl ikteista (ks. Giddens 1986, 198). Giddens (1979, 159) lukee Althusseria 
asiallisesti kiinnittäen huomionsa ranskalaisittain ymmärrettävään strukturalismin pe-
rinnevelkaan, mutta tehden selväksi, että Althusserin varsinaiseksi ongelmaksi hän nä-
kee funktionalistisen järkeilyn lähentelyn. Giddensin (1986, 30 ja 217) Althusser-luenta 
muuttuu osoittelevammaksi eikä tuo mitään uutta. Sen sijaan Lahtisen (1997, 11–13) 
Althusser-luenta tuo uutta kiinnittäessään huomiota Marxilta löytyvään aleatoriseen 
eli yhteensattumien materialismiin, joka antaa mahdollisuuden etäisyyden ottoon ole-
musta korostavan Marxin teleologisuuteen. Turnerin (1996, 29–60) Althusser-luenta 
on vähemmän sensitiivistä, mutta viittaa silti kiinnostavasti ideologian käsitteen yhtey-
dessä Weberin uskonnon sosiologian ja tämän kosketuskohtiin (ibid, 53 ja 57).
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jakautumisen suhteelliset niukkuudet ovat olleet keskeistä sosiaalisen liikkuvuu-
den teeman motivoimalle ekspansioteorian sävyttämälle koulutussosiologialle. 
Vähemmän on kiinnitetty huomiota koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen 
alueellistamisen muotojen variaatioon. Kohdeprosessini kuitenkin pakottaa fo-
kusoimaan huomiota siihen kuinka korkein koulutus yleistyy ja laajenee yhteydes-
sä koulutuksen kenttäerityisen toimijuuden (agency) alueellistamisen tapoihin, 
jolloin siis ei ole kyse vain territoriaalisista alueellistuksista. Kohdeprosessissani 
tarkennan erityisesti aikuisuuden teeman refl eksion avaamaa rajapintaa, joka siis 
purkaa vaikkapa niitä kouluikäkohorttien paikannuksia, joita Archerin (1995, 269) 
”state educational system” käsitteen näennäisselkeä ”single nationwide educatio-
nal structrure” käsittää. Näiden standardoitujen/-vien käytäntöjen voimavaroina 
esiintyviä paikallisuuksia ei tule ymmärtää itsestään selvänä. Niinpä esimerkiksi 
koulut, työväentalot/opistot kansallisvaltion tai jonkin erityisen merkityksellisen 
kokonaisuuden puitteissa voivat alueellistua aikuisuuden refl eksioteeman suun-
taisiksi koulutuskäytäntöjen tiloiksi hyvin monimuotoisesti.

Olennainen Althusserin tarjoama ajatus, jota Giddens (1979, 158–9) kuljettaa 
liittyy siihen, että sosiaalisen muutoksen analyysissa on kehitettävä ajatusta eri-
tasoisten ristiriitojen fuusiosta muutoksen edellytyksenä. Yleisemmin Giddens 
(1990b, 304) katsoo kehittelemiensä käsitteiden tarjoavan eväitä tarkastella sosiaa-
lisen muutoksen neljää päätyyppiä: 1) system reproduction, 2) system contradicti-
on, 3) refl exive appropriation ja 4) resource access. Ensimmäinen on luonteeltaan 
vähittäin tapahtuvaa muutosta, jota Archerin (1995) syklimallissa ei muutoksek-
si edes mielletä, vaan se lankeaa pikemminkin yhteen ”morphostasis” ajatuksen 
kanssa. Giddensin ajattelussa tämä on kuitenkin sosiaalisen muutoksen kaikkein 
geneerisin muoto, sillä se on läsnä kaikissa sosiaalisen elämän tilanteissa. Koulu-
tuksen organisoitumisessa tällainen hidas muutos on kiinnostavaa, mutta juuri 
siihen Archerin (1995) syklimallin puitteissa on hankalaa päästä kiinni. Toinen 
tyyppi taas viitaa intressien yhteentörmäyksen synnyttämään muutosalttiuteen, 
jossa kyse on kollektiivien mobilisaatiosta ja tähän Archerin (1995) ajattelutapakin 
tarjoaa jo enemmän eväitä. Kolmannen tyypin muutoksessa kyse on interventiois-
ta, jotka ovat yhteydessä siihen kuinka ensimmäisen muutostyypin ehdot refl ek-
siivisesti ymmärretään ennen kaikkea organisaatioiden ja sosiaalisten liikkeiden 
mobilisoimina. Tämä refl eksiivisyyden teema jää Archerilta (1995) syventämättä 
ja se johtuu ennen muuta hänen syklimallinsa ytimessä olevasta ajan käsittämis-
tavasta. Neljäs tyyppi kytkeytyy sellaiseen voimavarojen eriytyneeseen kontrolliin, 
joka ei ole välttämättä refl eksiivisesti mobilisoitua (so. vaikkapa äkillisen luonnon-
mullistuksen synnyttämä voimavarojen niukkuus suhteessa populaatioon), mutta 
vaikuttavana tekijänä tällaiset tapahtumat mobilisoituvat kuitenkin toisen ja kol-
mannen muutostyypin tavoin. Tähän Archer (1995) tarjoaa edellä selostetun sosi-
aalisen toimijuuden kehittelyn puitteissa kiinnostavia ajatuksia, mutta Giddens vie 
valtateoreettisesti pidemmälle ajatuksen, jonka mukaan eriytynyt mahdollisuus 
kontrolloida voimavaroja tarjoaa myös mahdollisuuksia sektionaalisten intressien 
realisoinnille refl eksiivisesti organisoituna muutoksena. Giddensille muutoksessa 
on aina kyse valtasuhteista, sillä rakenteistumisen ajatuksen mukaista rakenne on 
käsitettävissä vain vallan välittämänä sekä toimijoiden transformatiivisen kyvyn 
että kontrollin dialektiikan merkityksissä (ks. Giddens 1989, 256 ja Giddens 1986, 
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16 ja 374).192

Valta toimijoiden transformatiivisena kykynä tarkoittaa erojen tuottamista voi-
mavarojen (resources) ja sääntöjen (rules) välityksellä. Säännöt siis esiintyvät so-
siaalisissa järjestelmissä rakenteellisina ominaisuuksina, mutta niitä ei tutkita siten 
kuin ne olisivat identtisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjen kanssa (Giddens 
1989, 256). Niinpä esimerkiksi Huttunen (2003, 58) pyrkii opetuksellisen vuoro-
vaikutuksen synnyttämän pedagogisen ja yksilökeskeisen indoktrinaatioproble-
matiikan laajentamiseen koulutuksen käsitettä paremmin vastaavan ns. rakenteel-
lisen indoktrinaation ongelman suuntaan viittaamalla rakenteen kaksinaisuuden 
ajatukseen. Rakenteet ovat käsitettävissä ainoastaan vallan välittämänä, jolloin 
kytkentä toimijuuteen on olemassa. Systeemiä ei ole ennen kuin se konstituoidaan 
vähintään kahden toimijan välisenä suhteena. Valtasuhde on kaikkein perustavin 
suhde ja siten systeemisen muodon edellytys. Sosiaalisten järjestelmien jatkuvuus 
ajassa ja paikassa edellyttää siis niiden perustana olevien vuorovaikutusprosessien 
ytimeen valtasuhteet. Valta käsitetään tällöin kaikkialla läsnäolevaksi kontrollin 
dialektiikaksi (dialectic of control) ”just as action is intrinsically related to power, 
so the dialectic of control is built into the very nature of social systems” (Giddens 
1982a, 39 ks. myös Giddens 1986, 16).

Ei siis ole yllättävää, että Giddens (1986, 258) katsoo suosittelemansa aika–tila- 
ulotteisuuden analyysin liittyvän suoraan valtateoriaan. Hänen valtateoreettisten 
ajatustensa perustalla puolestaan on praksisfi losofi sen toimijuuden (agency) kon-
septi. Ohjelmallisesti Giddens (1976, 75) on pitänyt tärkeänä toisin toimimisen 
mahdollisuuksien teoreettista selventämistä ja historiallisen kontingenssin mah-
dollisimman kattavaa huomioimista. Toimintateoreettiseen kontekstiin sijoittaen 
Heiskala (2000, 188–89) näkee Giddensillä oikeutetusti ”teon” ja ”toiminnan” kä-
sitteiden välistä ambivalenssia. Selvennän, että Giddensille (1986) toimija ”agent” 
tai ”actor” on aina reaalinen ja ruumiillinen yksilö, mutta sosiaaliset käytännöt 
(social practices) ovat hänelle perustaltaan vuorovaikutteisia. Vuorovaikutustilan-
teita hän ei kuitenkaan katso voitavan kuvata pelkästään yksilömääreiden avulla, 
joten yksilöiden (action) kuvauksia ei tule sekoittaa toimijuuden (agency) täsmen-
tämiseen (ks. Giddens 1986, 220). Tämä on linjassa Giddensin (1976, 75) perusta-
van position kanssa, johon voitaisiin kyllä huomauttaa, että termien ”activity” ja 
”agency” erottelu ei teoreettiseesti merkityksellisesti refl ektoitu. Terminologisen 

192 Sisällökkäimmillään Giddens (1981b) tarkastelee sosiaalista muutosta pitkäkes-
toisena (longue durée) institutionaalisina prosessina ja suurissa merkityksellisissä ko-
konaisuuksissa, mistä voidaan tunnistaa erilaisia episodisia luonnehdintoja (episodic 
characterisations) ja aika–tila-rajoja (time-space edges) (ks. Giddens 1981b, 23 ; 1986, 
374 ja 377). Toisaalta Giddens (1986, 132–9) pyrkii ”locale” ja ”regionalization” käsit-
teillään kiinni muutokseen jopa koulun luokkahuoneen kaltaista merkityksellistä ko-
konaisuutta ajatellen Näillä välineillä ja vertailujen avulla, hän siis arvelee päästävän 
kiinni sosiaalisen muutoksen eriaikaisuuksiin, kun prosessin ytimessä on jatkuvasti 
aika–tila-ulotteisuuden tarkastelu.
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heilahtelun vuoksi katson perustelluksi suomentaa sanan ”action” asiayhteydestä 
riippuen teoksi tai toiminnaksi ja sanan ”agency” aina toimijuudeksi.193

 The notion of agency connects directly with the concept of Praxis, and when 
speaking of regularized types of acts I shall talk of human practices, as an on-
going series of ‘practical activities’ ...While an ongoing stream of activity may, 
and very frequentely does, involve refl exive anticipation of future courses of ac-
tion, this is not necessary to the concept of action itself (Giddens 1976, 75).194

Tästä toimijuuden käsitteestä ei seuraa metodologisen individualismin positiota 
kuten Giddens (1986, 220–221) selventää. Archer (1995, 275 ja 2000, 279) puoles-
taan etenee korporatiivisten toimijoiden ”corporate agents” tyypittelyyn. Gidden-
sin (1986, 199 ja 1990b, 303) etenee sosiaalisten systeemien luokitteluun kiinnittä-
mällä huomiota niiden koordinaation ja refl eksiivisyyden asteeseen. Sen sijan että 
häivytettäisiin todellisten toimijoiden vastuu organisaation tai sosiaalisen liikkeen 
korporatiivisen toimijan verhon taakse, voidaan Giddensin ja Bourdieun suuntaa-
mana kysyä näille kollektiivien tyypeille erityisen historisiteetin vaikutusta niiden 

193 Teoreettisessa kohdediskurssissani Archer (1988; 1995; 2000 ja 2003) pysyy niin 
ikään lähinnä metasosiologisessa toimijuuden käsitteessä, eikä erityisesti rakenna toi-
mintateoreettisesti laajemmin tietoiselle ”activity” käsitteelle prosessin sosiologiansa 
perusteiden kehittelyä. Näin ollen en pidä tässä yhteydessä tarpeellisena laajemmin 
ymmärrettyjen toimintateoreettisten variaatioiden kehittämää toiminnan ”activity” 
käsitteen syventävää tarkastelua. Giddens (1976, 24–33; 1987, 60 ja 104–05 ja 1995, 
195, 233–45) ottaa vaikutteita Schützin fenomenologiasta, teon (Handlung) ja toimin-
nan (Handeln) erottelusta. Toiminta toteutuu kestossa ”Es ist dauer-immanent”, mutta 
teko sen ulkopuolisena ”dauer-transzendente” olona (ks. Schütz 1981, 51). Toimintaan, 
sen perustavimmassa merkityksessä liittyy refl eksio, johon Giddens (1976, 28) tarttuu 
käsittäen näin toiminnan jäsentyvän projektinomaiseksi. Schützin (1981, 27) Weber 
kritiikki (so. Weber katsoi virheellisesti, että toimintaan liitetty mieli = toiminnan mo-
tiivi) käy Giddensille (1976, 28 ja 1995, 196), joka näin kytkee termit ”motive”, ”reason” 
ja” purpose” prosessuaalisesti: ”the subjective orientation of action can be regarded as 
directed purposively in conjunction with ongoing processes of the motivation and ra-
tionalization of action”. Sosiaalisti kompetentti toimija pystyy antamaan järkiperäisen 
selostuksen kenttäerityisestä toiminnastaan. Subjektiivisen suuntautumisen kytkemi-
nen institutionaaliseen on kuitenkin pulma. Tällöin ”refl exive rationalization of acti-
on” otetaan keskiöön, kun katsotaan toimittavan sosiaalisten systeemien rakenteellisten 
ominaisuuksien mobilisaation kautta.
194 Giddensin (1976, 126) lähtökohtana on Marxin ”praksis”-käsitteen kriittinen luen-
ta siltä osin kuin tuo käsite vielä operoi ihmisen lajiolemuksen varassa. Tätä ajatellen 
Giddens halusi syventää ihmisen muutoskyvyn ajatusta. Tavoitteena on sosiaalisen on-
tologian kautta perustella sellainen sosiologisesti relevantti toimijuuden konsepti, joka 
antaisi perustan ”rakenteen kaksinaisuuden” analyyttiselle käytölle. Cohen (1989, 12) 
katsookin, että Giddensin ”praxis” on oikeastaan synonyymi sosiaalisen elämän kons-
tituutiolle ja että pyrkimyksenä on mahdollisuuksien ontologia, jonka varaan voidaan 
rakentaa subjektivistisen ja objektivistisen teoriaposition ylitys.
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puitteissa jäsentyneen toimijuuteen – sen keskeisiin uskomuksiin ja käytännölli-
seen suuntautumiseen. Tällainen kyselyn suunta voi tarkoittaa vaikka toimijuu-
den merkityksellistämisen kehysten selventämistä osana koulutuksen ekspansion 
ja esktension puitesidonnaista ja tilannekohtaista dynamiikkaa. 

Kohdeprosessissani kiinnitän erityistä huomiota koulutuksen järjestelykäytän-
töihin. Pyrin Giddensin (1986, 327) ajatuksen mukaisesti metodologiseen sisään-
tuloon institutionaalisen järjestyneisyyden täsmentämisen suunnasta ja etene-
mään vain eräiden organisoitumisprosessien ja niihin sisältyvän refl eksiivisyyden 
analyysiin. Tämän vuoksi en nyt käy yksilötoimijan (agent) syventävään keskus-
teluun. Niinpä Giddensin (1986, 4–14 ja 41–49) Freudilaisia innoitteita sisältävä 
toimijan tietoisuuden kerrostuneisuuden malli (stratifi cation model of the agent) 
ei ole tässä nyt olennaista. Sen sijaan korostan lähtökohtaa, jonka mukaan toimi-
juuteen aina liittyvä refl eksiivinen tarkkailu ymmärretään sosiaalisten käytäntöjen 
(social practices) jatkuvuuden edellytyksenä.195 Yksittäinen agentti erityisissä ase-
mapaikoissaan voi olla rutiininomaisesti osallinen koulutuksen organisoitumisen 
reproduktiivisiin kehiin, mutta muutokseen tähtäävään toimijuuteen hän tulee 
osalliseksi vasta refl eksiivisen tarkkailun välittämänä. Giddensin (1986) sosiaali-
sen ontologian ytimessä on näkemys ihmiselle ominaisesta kyvystä tehdä tai olla 
tekemättä interventioita joihinkin erityisiin prosesseihin tai asiantiloihin. Toisin 
sanoen, kyky tehdä kronologisessa mielessä eroja (make a difference) päivittäisen 
elämän kulkuun on kaiken toimijuuden edellytys. Kaikkein yleisin vallan merkitys 
on juuri tässä generatiivisessa kyvyssä, mutta sen lisäksi on huomioitava myös val-
lan jakautumisen puoli (Giddens 1986, 14–15 ja 1989, 257). 

Toimijuutta ei ole ilman kykyä tuottaa eroja, joita puolestaan voidaan tarkastel-
la vain käytännöissä. Heiskalaa (2000, 195) pois semiosiksen painotuksesta kam-
meten, voidaan myötäillen sanoa, että tie vallankäyttöön ja sosiaalisen systeemien 
rakenteellisten ominaisuuksien muuttamiseen kulkee projektinomaisen toimijuu-
den refl eksion kautta, mutta merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation 

195 Refl eksiivisyydessä on aina myös kyse tietoisuuden paluusta itseensä, jolloin sen 
sosiaalinen välittyneisyys käytännöissä on keskeistä. En tarvitse nyt syventävää keskus-
telua niistä ”minän” refl eksiivisen käsittelyn pulmista, joita Giddensin (1991 ja 1992) 
identiteetin plastisuuden analyysiin mahdollisesti sisältyy, sillä olen kiinnostunut ennen 
muuta koulutuksen järjestelykäytännöistä. Lash ja Urry (1994, 38, 41 ja 45) korostavat 
Giddensin ajattelussa ”Minän” refl eksiivistä monitorointia ja muutoinkin positivisti-
sen ”ego psykologian” perustaa sosiaalisten käytäntöjen etenemiseen ja systeemisyy-
den uusintamiseen ja muuttumiseen liittyvän refl eksiivisyyden sijaan. Heidän (1994, 
45–46) huomautuksensa ruumiin huomioimisen eroista Giddensin ja Bourdien välillä 
on kuitenkin hyvä. Näin nähtynä Giddensin ”monitoroivan” refl eksiivisyyden ajatus 
on vaarassa pudota subjektin ja objektin dualismin kuoppaan kontrastoituna Bour-
dieun ”habituksen” käsitteen kykyyn välttää tuo kuoppa, joskaan en halua ymmärtää 
”habituksessa” ruumiillistunutta kannaksi, jonka mukaan habitusta ei voida varhaisen 
sosialisaation jälkeen juuri modifi oida.
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ulottuvuuksien keskinäisissä yhteyksissä.196 Althusserilta tuleva ajatus, jonka mu-
kaan rakenteet tulevat näkyviksi niiden efektien kautta kääntyy Giddensin (1986, 
258–61) valtateoreettisessa ajattelussa siten, että valta generoidaan dominaation 
rakenteita uusinnettaessa. Tällöin on kyse sekä allokoitavista voimavaroista että 
auktorisoivista voimavaroista tarkastelun rakenteellisina ulottuvuuksina. Aika–
tila-ulotteisuuden (time-space distanciation) ajatustavan puitteissa hän katsoo, 
että sosiaalisten systeemin koordinoiminen ajassa ja tilassa hyödyntää aina näiden 
kahden voimavaratyypin kombinaatioita. Kiinnitän nyt, erityistä huomiota auk-
toritatiivisiin resursseihin, sillä siinä tulemme koulutuksen organisoitumisen kan-
nalta keskeiselle alueelle. Tällöin olisi nähdäkseni kyse ennen muuta siitä, kuinka 
sosiaalisen aika–tilan organisoimisen ja koulutuksen alueellistamisen muotojen 
yhteys ilmenee ja edelleen siitä, kuinka koulutuksen kytkentä elämän mahdolli-
suuksiin ymmärretään kohdeprosessin puitteissa. 

Bourdieun teoria symbolisesta väkivallasta kytkeytyy siihen, mitä Giddens kut-
suisi strategisen toimijuuden analyysiksi. Tällöin institutionaalisen järjestyneisyy-
den analyysia tilapäisesti pidätellään taka-alalla ja huomio kiinnitetään sen kaltai-
seen kulttuuristen muotojen sosiologiaan, josta edellä oli Bourdieun yhteydessä 
puhetta. Koulutuksen organisoitumista valtateoreettisesti ajatellen on kuitenkin 
tärkeää se, että Bourdieun symbolisen väkivallan teoria saa rinnalleen Giddensin 
(1986, 16 ja 374) näkökulman rakenteellisen valan jakautumiseen liittyvän aja-
tuksen kaikkialla läsnä olevasta kontrollin dialektiikasta. Tämän mukaan auto-
nomian ja riippuvuuden olosuhteissa, voidaan erilaisten yhteenliittymien kautta 
muodostaa systeemisyyttä, joka vaikuttaa tai ainakin pyrkii vaikuttamaan vallit-
seviin dominaation suhteisiin. Useimpia vastarinnan muotoja voidaan nähdäk-
seni tarkastella tästä ajatuksesta lähtien ja koulutuksen refl eksiohistoriaa ajatellen 
olennaista olisi tarkastella näihin pyrkimyksiin liittyneiden tarkoittamattomien 
seurausten kontekstuaalista tulkintojen tuottamista. Valtateoriansa näkökulmasta 
Giddens suuntaa huomiomme liikkeiden ja organisaatioiden konteksteissa jäsen-
tyvän toimijuuden eriaikaisuuksiin sekä kulttuurisesti muodostuneiden tiedos-
tettavuuden rajojen selventämiseen. Organisoitumisprosessien refl eksiohistorian 
analyysin kannalta tärkeäksi lähtökohdaksi muodostuu toimijuuden olosuhteiden 
tiedostettavuuden (knowledgeability) rajojen analyysi (ks. Giddens 1986, 327). 

196 Giddensin (1986) rakenteistumisteorian suuntaviivojen kieli on aiheuttanut paljon 
vaikeuksia hänen ehdotustensa arvioinnille vakiintuneemmista teoriahorisonteista kä-
sin. Niinpä kaksi huomiota hänen intentionsa säilyttämiseksi on tässä tarpeen: ”Social 
structure” vaikkapa Archerin tavoin ymmärrettynä sosiaalisen elämän itsenäisenä ja 
toimijaan nähden ulkoisena piirteistönä oli lähinnä Giddensin (1989, 256–58) kielen 
käytössä (structural properties of social systems) sillä vuorovaikutteisen systeemisyy-
den uusintaminen ajassa ja tilassa tuottaa kiinnittymistä, joka liittyy institutionalisoi-
tumiseen, josta edellä oli puhe. Yhteiskuntien tasolla hän (ibid) puhuu rakenteellisista 
periaatteista (structural principles), jotka ovat institutionaalisen järjestyneisyyden ja 
aika–tila-ulotteisuuden analyysin yhteydessä hänelle institutionaalisen niveltymisen 
muotoja, kuten vaikkapa kaupungin ja maaseudun suhde niissä agraariyhteiskunnissa, 
joista Giddens (1986, 143) puhuu termillä ”class-divided societies”.
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Tällöin on kiinnitettävä huomiota toimijoiden pääsääntöisen elämänmiljööseen 
ja sijoittumiseen sosiaalisiin suhteisiin.Tässä on kyse toimijoiden sijoittumisesta 
sosiaaliseen tilaan, jota määrittävät symboliset kategoriat ja siteet joiden varassa 
systeemi-integraation kannalta olennaisten instituutioiden niveltyminen tapah-
tuu (ks. Giddens 1986, 89–92).197

Kiinnostavaa on se, kuinka pitkälle toimijat voivat päästä perille niistä olosuh-
detekijöistä, jotka liittyvät heidän käytäntöjensä systeemisten piirteiden uusin-
tamiseen. Giddens (1986, 91–92) katsoo, että meidän tulisi kiinnittää huomiota 
esimerkiksi seuraaviin tekijöihin: millä tavoin kohdeprosessin toimijat sosiaalises-
ta sijainnistaan pääsevät käsiksi relevanttiin tietoon, kuinka tieto niveltyy heidän 
käytäntöönsä, minkälaisia olosuhdetekijöitä liittyy uskomusvaatimusten pätevyy-
teen, jotta ne menevät läpi tietona ja minkälaisia tekijöitä liittyy saatavissa olevan 
relevantin tiedon levittämiseen. Painottaessaan näkökohtaa, jonka mukaan toimi-
joiden pääasiallinen elämän miljöö on sidoksissa heidän ymmärryksensä rajoihin 
Giddens (ibid) tulee lähelle Bourdieun symbolisen väkivallan teemoja. Giddens 
(ibid) kuitenkin painottaa tässä yhteydessä kiinnostavasti sitä, että miljöön ver-
tikaalinen lokeroituminen tarkoittaa lähes aina myös sen lateraalia spatiaalista 
lokeroitumista. Koulutuksen organisoitumiseen liittyneiden lateraalisten alueel-
listamisratkaisujen ja vertikaalisen hierarkioiden leikkauskohtien paikantaminen 
kohdeprosessissa on tarpeen koulutuksen ja kasvatuksen rajapintojen selventä-
miseksi. Lateraalisessa suunnassa on kyse siitä, minkälaisia strategisen toiminnan 
perspektiivejä on puitesidonnaisesti nähty avautuvan rajapinnan plastisuuteen liit-
tyvillä järjestelyillä. Rajapinnan organisoitumista tutkittaessa näin jätetään myös 
periaatteellinen mahdollisuus kytkeä pedagogisen vuorovaikutuksen analyysia 
institutionaalisten järjestysten täsmentämiseen ilman kenttäerityisten käytäntö-
jen symbolisen väkivallan oletuksia. Pedagogiselle vuorovaikutussuhteille jätetään 
avoimeksi myös voimaantumisen mahdollisuus.

Yllä esitetyn valtateoreettisen toisiaan täydentävyydessä refl eksiivisyyden teema 
on keskeinen. Koulutuksen järjestelykäytäntöjen analyysin alueella kyse on siitä, 
että näistä lähtökohdista voidaan laajentaa modernin koulutuksen toiminnanoh-
jauksen (policy) sosiologiaa kohti ongelmoivaa koulutuksen politiikan sosiolo-
giaa. Tällöin pyrkimyksenä on tarkastella järjestelykäytäntöjen refl eksiohistoriaa 
mahdollisimman laajasti. Luhmannista ja Schorrista (1988a) poiketen Giddensin 
ja Bourdieun suuntaamana järjestelyjen refl eksiivisyydessä huomioidaan sekä oppi 

197 Archer (1995, 265 ja 267) huomio toimijuuden ”knowledgeability” luonnetta kos-
kevan epäsuhdan ikään kuin edeltävän vuorovaikutuksen seurauksena. Osana syklin 
alkukohdan corporate agents jaon järjestämistä voidaan arvioida toimijatyyppien edel-
lytyksiä mahdollisuuksina, heidän informaatiotaan ja dispositioitaan, jotka siten voivat 
syklin kuluessa muuttua. Tästä ei kuitenkaan ala hahmottua vallan välittäminen so-
siaalisten käytäntöjen mielekkään toimijuuden merkityksellistämisen, dominaation ja 
legitimaation kytkentöjen hermeneuttisia tutkimustehtäviä kuten Giddens suosittelee.
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että praksis.198 Kenttäerityiset symboliset konstruktiot ja käsitteellistämismuodot 
ja tilannekohtaisen merkityksellistämisen tuottamat käsitteistykset luetaan niiden 
mobilisaatiokykyä arvioiden. Refl eksiivisesti määrittyvän operatiivisen tilan ra-
jaaminen ei ole identtinen rakenteen kanssa. Kyse ei ole annettujen rakenteiden 
ehdollistavasta vaikutuksesta vaan siitä, että tarkasteltavan käytäntökokonaisuu-
den puitteissa relevantti toimijuus määrittää käytäntöjen rakenteistumisen rajat 
tuottaessaan käytäntöaluetta uudistavaa ja muuttavaa toimintaa. Archerista (1988 
ja 1995) poiketen, ajallisuuden problematiikka viedään näin laajennettujen refl ek-
siivisten käytäntöjen sisäiseksi kysymykseksi.199 Molemmista näistä dispositioista 
eroan siinä, että en ota lähtökohdaksi yhteiskunnan institutionaalista eriytymistä, 
vaan pikemminkin sosiaalisen elämän muotojen merkitysvälitteisen rakenteis-
tumisen. Schützin (1981, 16) tavoin voidaan sanoa, että sosiaalinen maailma ei 
ole millään tavoin homogeeninen, vaan monin tavoin niveltyen jakautunut (geg-
liedert). Kohdeprosessisini on kehottanut tarkastelemaan ”yliopistoaikuiskoulu-
tuksen” organisoitumista kentän/kenttien rajojen refl eksiivisen määrittymisen 
välittämänä rakenteistumisena. Tällöin en kuitenkaan väitä ideaalityyppisen tutki-
musstrategiani puitteissa eteneväni kausaalisessa mielessä yhtä syvälle sosiaalisen 
elämän säännönmukaisuuksiin pyrkiviin operaatioihin kuin, mitä Schütz (1981, 

198 Luhmannin ja Schorrin (1988a, 15–16) lähtöoletuksena on semantiikan ja sosiaali-
sen rakenteen korrelaatio. Pedagogisen semantiikan ja sosiaalisen rakenteen korrelaati-
olla he tarkoittavat, että niiden yhteisvaihtelu ei ole mielivaltaista. Kasvatusjärjestelmän 
historia voidaan käsittää vain huomioimalla molemmat puolet. Eriytyminen koskee 
kuitenkin niin semantiikkaa kuin sosiaalirakennettakin. Molemmissa on kyse siitä, että 
välinpitämättömyys ”Indifferenz” kohoaa sattumanvaraisuudeksi ”beliebige” ja herk-
kyys ”Sensibilität” kohoaa määrätyksi ”bestimmte”.
199 Archerin (1995, 229) syklisen kausaalimallin sisään vietynä teorioiden ja usko-
musten analyysi painottaa näiden loogisia suhteita (ristiriita vs. täydentävyys) ja sitä 
seuraavia toimijuutta suuntaavan situationaalisen logiikan muutoksia. Kulttuurinen 
alue ei näyttäydy hänelle riittävän historiallisena ja kontingenttina. Luhmann ja Schorr 
(1988a, 335–37) näkevät temporaalisuuden merkityksen refl eksiivisyydelle paljon 
kiinnostavammin, sillä Archer sitoo refl eksion subjekti/objekti suhteeseen ja tiettyyn 
ajanhetkeen toiminnan yksittäisten tekojen suuntaamisen merkityksessä eikä näin ol-
len ota riittävän laajasti huomioon refl eksiivisyyden ja ajallisuuden moniulotteisuutta. 
Luhmannille ja Schorrille (ibid.) refl eksion ajallisuudessa on kyse eräänlaisesta laajen-
netusta nykyisyydestä, joka kohtaa oikeastaan kaksi nykyisyyttä simultaanisesti. Meillä 
on samanaikaisesti käsillä sekä kronologinen aika (so. eräänlaisen arkisesti ja palautu-
mattomasti mittausteknologioiden rajojen täsmällisyydellä päällekäyvänä aikana) että 
pitemmät kestot, jotka antavat mahdollisuuden ajan palautuvuuteen ja tulevaisuusku-
vitelmiin. Näiden kahden nykyisyyden puitteissa me kytkemme koulutuksen prosesseja 
ja niiden järjestelyjä koskevien käsitystemme menneisyyden ja tulevaisuuden toisiinsa. 
Heidän tarkastelunsa viittaa refl eksion, ajallisuuden ja erilaisten rationaliteettien kol-
miyhteyteen arjen kompleksisuuden rajauksessa siten, että rationaaliset ratkaisut esiin-
tyvät eräänlaisina erikoistapauksina, joissa suurempi ongelmanasettelun täsmennys 
voidaan kytkeä yleisempään ongelmanratkaisun relevanssiin. Tästä kuitenkin puuttuu 
se toimijuuden erityisyyksiä huomioiva ajallisuus, jota rakenteistumisen perspektiivi 
pyrkii tavoittamaan.
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318–49) johtaa Weberin tutkimusohjelmasta. Tosin Schützkin (1981, 343–44) kat-
soi, että ideaalityyppejä ei tarvitsee rajoittaa vain tietynlaisiin konstituutioproses-
seihin. Ideaalityyppisen tekniikan puitteissa invariantiksi asetettu voidaan myös 
tavoittaa millä tahansa abstrahointi-, yleistämis- ja kaavoitustavalla, kunhan vain 
merkitysosuvuuden200 (Sinn adäquanz) periaatteesta pidetään kiinni. 

Luvussa (2.3) esittämäni ”yliopistoaikuiskoulutuksen” ideaalityyppi on joh-
dettu koulutuksen modernin rationaalisuuden ydintä tavoitellen. Olen katsonut 
empiirisesti vahvasti tuetuksi ajatuksen, jonka mukaan universalisoituvan kou-
lutuksen käytäntöalueen sisällä ei ole helposti vältettävissä se ketjuperiaatteen 
mukaisesti järjestettyjen sekvenssien epigeneettinen periaate, jonka puitteissa 
psykodidaktisten ja sosiaalisten erityisjärjestelyn refl eksio mielekkään strategisen 
toimijuuden tai institutionaalisen järjestyneisyyden analyysin kohteena jäsentyy 
koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen malliksi. Siksi tämä ”koulutuksen” järki 
ja sen ekspansiivinen organisoituminen on syytä asettaa kohdeprosessini refl eksii-
visyyden tarkastelun ytimeen, johon kontrastoiden verrataan kenttäerityistä eks-
tensiivisen tulkintakaavojen muodostusta symbolisten konstruktioiden mielessä 
eli merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation kytkentöinä. Koska varsin-
kin doxisen kokemuksen alueella on kovin vaikeaa löytää yhden kulttuurin sisältä 
tarvittavaa kontrastia, on mahdollista ja tarpeellista hakea funktionaalisen ekvi-
valenssin ajatuksen suuntaamana relevanttia kontrastia myös kansallisvaltioiden 
välillä. Tulkintakaavojen muodostusta ei ajatella kuitenkaan sosiaalisen evoluuti-
on ja systeemien rakenteellisen eriytymisen ”kontingenssikaavojen” merkityksessä 
kuten Luhman ja Schorr (1988) tekevät. Näen yksifunktioisten osajärjestelmien 
eriytymisen ja näin syntyvän käytännöllisen päällekkäisyyden vähenemisen kasva-
tusjärjestelmän suhteen liian karkeana kiteytyksenä.201 Luhmann ja Schorr (1988, 
26) itsekin vihjaavat keskeiseen pulmaan. Nimittäin, kun koulu kasvatusjärjestel-
män erityisenä laitoksena alkaa sitoa yhä laajempia väestöryhmiä toiminnalliseen 
piiriinsä niin eriytyminen laajemmista kasvatuksen ja sosialisaation käytännöistä 
ei ole kovin helposti tuotettavissa vain opetussuunnitelmaan sisältyvien oppien 
variaatiota lisäämällä.202

200 Tämä ”merkitysosuvuus” on Veikko Pietilän mainio suomennosratkaisu, joka löy-
tyy Schützin (1981) vuonna 2007 ilmestyneestä suomennoksesta.
201 Gause ja Schmidt (1992, 194–95) ovat tässä asiassa samoilla linjoilla, todetessaan 
että kasvatusjärjestelmän rajat piirtyvät Luhmannin yleisestä systeemiteoriasta käsin 
liian tiukoiksi.
202 Suomennettuna tekstinä Luhmann (2004) ja sen luku XV kasvatuksesta puhuu oi-
keastaan koulutuksesta, sillä valikointifunktion kautta tapahtuu kasvatusjärjestelmän 
binaarinen koodaus ja koodin yhteiskunnallinen perusta on talouden ja kasvatuksen 
päällekkäisyysalueella ”urassa” (ibid. 153), jota siis Luhmann ja Schorr (1988a, 277–
282) käsittelivät laajemmin. Nähdäkseni heidän yhteiskuntateoriansa korostama yk-
sifunktioisten osajärjestelmien ajatus tuottaa tässä pulmia, vaikka Luhmann ja Schorr 
(1988a) eivät käsittele koulua instituutiona, vaan kasvatusjärjestelmän erityisenä lai-
toksena ja ”organisaatio” käsitteellä niin he näyttävät olevan vaarassa tuoda sen osittain 
päällekkäiseksi ”alasysteemiin” ja ”rakenteen” käsitteiden kanssa, mikä näyttäisi tulevan
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Sosiaalista rakennetta ei rakenteistumisen perspektiivissä käsitetä toimijuuteen 
nähden ulkoisena, joten sellaiset semanttisen ja sosiaalirakenteellisen vastaavuuden 
parallelismin oletukset, joita Luhmannin ja Schorrin (1988a) refl eksiohistorian 
analyysi sisältää eivät ole mahdollisia. Käytäntöjen käsitteiden käyttö koulutuksen 
organisoitumisen refl eksiossa johtaa pikemmin kenttäerityiseen hermeneuttiseen 
problematiikkaan. Tällöin on syytä ymmärtää vaikkapa sosiaalisten liikkeiden kas-
vatus- ja koulutusreformististen käytäntöjen tai koulutuksen organisaation suun-
nittelukäytäntöjen merkityskellistämistä näiden kollektiivien refl eksiossa niiden 
historisiteetin ymmärryksen omintakeisuus huomioiden. Luhmann päinvastoin 
saattaa olettaa esimerkiksi ”suunnittelun” neutraaliksi käsitteeksi (ks Kangas 1995, 
234).203 Tällainen ajatus on rakenteistumisen näkökulmasta yhtä kummallinen 
kuin tieteen ja ideologian jyrkän eron korostaminen. Giddensin (1986, 33 ja 1987, 
270) mukaan ideologiaa ei noin vain eroteta tieteestä siinä merkityksessä, että kyse 
olisi vain erityisestä symbolisesta järjestyksestä tai diskurssista. Niinpä institutio-
naalisten järjestysten täsmentämisajatuksen mukaisesti ideologian käsitteellä vii-
tataan sellaisiin dominaation epäsymmetrisyyksiin, jotka liittävät merkityksellis-
tämisen sektionaalisten intressien legitimaatioon (D–S–L). Tällaiseen yhteyteen 
liitän Järvelän (1991, 23) tarkoittaman ”koulutuksen utopiaperspektiivin”. Utopia 
ei ole samaa kuin parempi tulevaisuus. Se on vaihtoehtoisen pelitilan konstruktio. 

esille heidän teoria-apparaattinsa kehittelyn luvussa ”Überschneidungsbereiche”, joka 
siis käsittelee juuri kasvatusjärjestelmän eriytymisen rajoja (ibid. 53–58). Tämä on-
gelma on hänen yhteiskuntateoriansa vaikutusta, sillä kuten Horster (1997, 154) täh-
dentää varhainen Luhmann ei tehnyt selväksi erottelua, jonka mukaan organisaatiot 
kuuluvat funktiosysteemeihin, mutta eivät ole yhtä kuin funktiosysteemit. Myöhäinen 
Luhmann (1997b, 829–30) tekee erottelun jo hyvin selväksi liittäessään organisaatiot 
systeemimuotona kaksoiskontingenssin erityiseksi muodoksi, mutta toisaalta organi-
saatiot nähdään myös operatiivisesti suljettuina systeemeinä. Eli toisin toimiminen on 
mahdollista, mutta ei organisaation jäsenenä. Tästä ei kuitenkaan tule strukturalistises-
sa hengessä sekoittaa toisiinsa toimijuuden käsitteellisiä rajoja ja todellisia vain yhden 
vaihtoehdon rajaamia tilanteita (Giddens 1986, 309).
203 Suunnittelun käytännöissä konstruoidaan myös koulutuksen seurannan muotoja, 
joiden välineistö on kaikkea muuta kuin neutraalia. Ajateltakoonpa vain kansantalouden 
mallintamisen yhteyksissä konstruoituja uskomuksia koulutuksella kohennetun työvoi-
man laadun tuottavuuden yhteyksistä, joihin edellä jo viittasin. Koulutusjärjestelyjen ref-
leksiivisyyden analyysissa hermeneuttisia ongelmia ilmaantuu jo itse seurantavälineiden 
konstruktioon, mutta varsinkin niiden avulla välitetyn palauteinformaation tulkintaan 
koulutuksen organisoitumiseen kytkeytyvissä tiedonmuodostuksen prosesseissa.
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Valistus-, kasvatus- ja koulutusteoreetikot, kuten Condorcet, alkoivat liitää tähän 
vahvan edistyksen latauksen (ks. Wendoff 1980, 395).204

Dominaatiossa on, kuten edellä esitettiin, kyse allokoitavien tai auktorisoivi-
en voimavarojen mobilisaatiosta ja niinpä merkityksellistämisen analyysissa kyse 
on juuri käsitteiden mobilisaatio- ja legitimaatiokyvystä. On merkille pantavaa, 
että Giddens (1987, 270) nimenomaan haluaa irrottautua neutraalista ideologia 
käsitteestä.205 Kohdeprosessini refl eksiohistoriassa ilmenevän semanttisen jän-
nitteisyyden analyysissa ja tulkinnassa ei riitäkään yleinen kulttuurin käsite, joka 
häivyttää ideologiateorian alueella kehitetyt kytkennät dominaatioon. Refl ek-
siohistorian analyysi pyrkii koulutuksen järjestelykäytännöissä esiintyvän mer-
kityksellistämisen analyysissa tunnistamaan edellä sanotussa mielessä kytkennät 
sektionaalisiin intresseihin. Viimekädessä kyse on kuitenkin koulutus- ja kasva-
tuskäytäntöjen merkitysten ymmärrettävyydestä ja sen sosiaalisesta tuottamises-
ta (ks. Sulkunen 1997, 16–17). Bourdieun (1996a) mukaan erilaisista sosiaalisista 
positioista olemme sosiaalistuneet (habitus) tottumukseksi muuntuneessa mie-
lessä merkityksellistämään koulunkäyntiä ja koulutukseen investointia eri tavoin 
kiteytyneestä kokemuksesta ja erilaisia tulevaisuusodotuksia niihin liittäen. Hän 
katsoo, että koulukäytännöissä usein on kyse juuri hallitsevien dominaatiosta eli 
yrityksestä painaa omia kulttuurisia preferenssejään hallittaviin, jotta he jakaisivat 
heidän käsityksensä valitsevasta symbolisesta järjestyksestä.  Näiden näkökohtien 
huomioimien on kohdeprosessiani ajatellen tärkeää, sillä ”kansansivistyksen” tai 

204 Massayhteiskunnan teoreetikko Ortega y Gasset (1995, 197–198) ei liitä utopi-
aan vain ou topos merkitystä, vaan katsoo utopismin eurooppalaisen mentaliteetin 
dominoivana piirteenä ilmentävän taipumusta myös sellaiseen historian loogiseen 
rekonstruktioon, joka olettaa tapahtumien sijaan sellaista, joka olisi voinut tapahtua 
so. ucronismo. Siinä operoi tuo jossittelun sietämätön jälkikäteisrationalisaatio ja sen 
mahdollinen kytkentä sektionaalisten intressien legitimaation. Jos hän olisi saanut käy-
dä koulua jne. Mikä tekee koulutusajan mahdolliseksi, ei vain harvojen vaan useuden, 
(johtajien ja johdettavien) osalta? Kenen ajasta on kyse pitkittyvistä sertifi kaatioket-
juissa? Pedagogisen teorian kuljettama ”ihmisen kasvatuksen tai kasvun” aikakäsitys 
voi olla siis radikaalisti toinen kuin koulutuksen, jopa operoi kansalaisen tai työvoi-
man valmistamisen ja varastoinnin näkökulmasta abstraktien systeemien siivittämänä. 
Koulutuksen teorian tulisi kyetä käsittelemään myös niitä uskomuksista, joita liitetään 
tähän koulutuksen yhteiskunnallisesti välittyneeseen luonteeseen.
205 Hyvät esitykset ideologian käsitteen historiaan ovat: Larrain (1979), Uusitupa 
(1991) ja Giddens (1979, 165–178). Giddens (1979, 186–87) lähtee siitä, että sektio-
naalisten intressien polarisaatio ideologiaan siirtää ideologian käsitteen hyödyllisyyden 
painopisteen dominaation analyysiin ja tässä mielessä hän hyväksyy mieluummin Ha-
bermasin kuin Althusserin painotuksen. Pidän kuitenkin kiinni tietyistä Althusserin 
(1990, 29) ideologisen toimintatapaan liittämistä näkökohdista eli sitä, että ideologiaan 
liittyy luokkien ja dominaation kontekstissa aina allusion- ja illusion-koplaus eli recog-
niton-misrecognition ajatus. Giddens (1979, 190–91) ”To examine ideology institutio-
nally is to show how symbolic orders sustain forms of domination in the everyday con-
text of lived experience” kiteyttää sen, mitä koulutuksen organisoitumisen analyysin 
S–D–L-kytkentöjen analyysissa ajan takaa.
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”aikuiskasvatuksen” kaltaisten koulutuksen organisoitumiseen kytkeytyvien kä-
sitteiden kautta avautuva kenttäerityinen refl eksioavaruus on semanttisesti hyvin 
jännitteinen, sillä niiden taustalla ovat olleet todelliset sosiaaliset konfl iktit. 

Ihmisten, systeemien ja sosiaalisten käytäntöjen ominaisuuksien lisäksi sosiaa-
liteoriassa on käsitelty refl eksiivisyyttä myös tutkijan ominaisuutena, hänen epis-
teemisenä tai moraalisena pyrkimyksenään. Pels (2000) hakee ”one step up” ratkai-
sua kahden mahdottomaksi käsittämänsä episteemisen vaihtoehdon välissä, joita 
hän luonnehtii suoraviivaiseksi naturalismiksi ja metadiskurssien loputtomaksi 
spiraaliksi. Giddensin käsitykset kaksoishermeneutiikasta ja Bourdieun refl eksii-
visestä sosiologiasta eivät putoa kumpaankaan luokkaan. Bourdieun kannanottoja 
refl eksiiviseen sosiologiaan ei voi kuitenkaan ymmärtää tutkijan itsekriittisiä pal-
jastuksia ruokkivassa merkityksessä, vaan konkreettista kenttätutkimuksen stra-
tegiaa suuntaavana teoretisointina. Giddensin (1986, 284 ja 374) kaksoisherme-
neutiikan ajatus voidaan nähdä myös metodologisen refl eksiivisyyden kehittelyyn 
liittyen, mutta se voidaan lukea myös institutionaalisen refl eksiivisyyden erääksi 
huomionarvoiseksi näkökohdaksi. Sen mukaan sosiaalisessa todellisuudessa on 
aina kyse kahden merkityksellistämisen tason eli arjen käytännöissä tuotettujen 
ja niihin ulkopuolelta tuotettujen tutkivien katseiden tulkintojen leikkauskohdis-
ta, jotka voivat ilmetä vaikkapa sosiologisten käsitteiden valumisena käytäntöön 
tai päinvastoin, sellaisena Bourdieun kritikoimana tutkimuksen tendenssinä, joka 
tuottaa arjesta liian sukkelasti tulkinnallisia yleistyksiä. Olen koettanut lähestyä 
refl eksiivistä tutkimuskulttuuria näillä eväillä, kun olen pitänyt teoreettiset kes-
kusteluni empiirishistoriallisen tutkimuksen yhteydessä ja kytkenyt metateoreetti-
sen käsitetyöni ongelma-alueeni tutkimusteorian käsitteenmuodostukseen. 
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4 Suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen
kentät ”aikuisuuden” refl eksion avautumis-
pinnalla

Kaikki kolme osajulkaisua toimivat yhteen luettuina, mutta myös kolmena eril-
lisenä pienimuotoisena tutkielmana kahteen suuntaan. Niissä edistetään sekä si-
sällökästä tutkimusta ja tulkintaa että teoreettisen kohdediskurssin puitteisiin 
jäsennettyjä metateoreettisia tarkasteluja. Näistä jälkimmäinen suunta on tässä 
tutkimuksessa ollut ensisijainen. Sisällökkään kuvauksen mielessä tässä kommen-
toiden esitellyt artikkelit valottavat lähinnä eräitä metadebatin kannalta olennaisia 
kohdeprosessin refl eksiivisen rakenteistumisen instansseja. Aiemman tutkimuksen 
suositteleman tutkimushypoteesin koetteleminen ja ongelmoiva täsmentäminen 
on ollut empiirishistoriallisten kohdennusten ensimmäinen vaikutin ja teoreetti-
sen kohdediskurssin kehittelyn kannalta kiinnostavien instanssien paikantaminen 
toinen. 

Niinpä yliopistokoulutuksen avautumisessa juuri ”aikuisuuden” avautumis-
suunta on näiden osajulkaisujen keskeinen kohde.  Se on käsitetty laajasti kou-
lutuksen ekspansiivisen ja ekstensiivisen organisoitumisen suunnissa siten, että 
myös valituksen projektin ”aikuisuus” tulee huomioiduksi. Aikuiskoulutuksen 
organisoitumisen suunta tarjosikin refl eksiivisyyden teemalle ja sen haltuunotolle 
rakenteistumisen dispositiossa runsaasti sisällökkäitä yllykkeitä ja haasteita. Ar-
tikkeleissa tarkastellaan historiallistavalla tavalla yliopistokoulutuksen organisoi-
tumisen horisontaalin suunnan refl eksiivisyyttä. Näin lähestyn myös kasvatuksen 
ja koulutuksen historian kirjoitusta, jota esitystavallisesti ilmentää lähinnä Kanta-
salmi ja Hake (1997). Tutkimuksessa tavoitteena on ollut kuitenkin integroida ai-
kuiskoulutuksen refl eksiohistoriaa koulutusteoreettisesti merkityksellisellä tavalla 
osaksi koulutuksen organisoitumisen tutkimusta. Niinpä osajulkaisuissa havain-
nollistetaan myös minkälaisia ongelmanäköaloja kasvatus- ja koulutushistoriaan 
avautuu, kun lähtökohtana on yhteiskunta- ja sosiaaliteoreettisesti informoitu 
käsitys yliopistokoulutuksen rajojen refl eksiivisestä määrittymisestä suhteessa ai-
kuiskasvatuksen- ja koulutuksen käytäntöihin. 

Kohdeprosessin tutkimukseen perustuen artikkeleissa esitetään sisällökkäi-
tä teemoja, joiden perustalta voidaan puolustaa teesiä, jonka mukaan hyödyl-
linen teoria koulutuksesta edellyttää ymmärrystä koulutuksen vertikaalisen ja 
horisontaalisen organisoitumisen prosessien vuorovaikutuksessa tuotettujen 
avautumisten ja sulkeumien kenttäerityisestä refl eksiivisestä rakenteistumisesta. 
Artikkeleissa on kyse suomalaisen yliopistokoulutuksen avoimuuden rajojen his-
toriallisen dynamiikan asteittain kohdennetusta hahmotuksesta, sekä tulkintake-
hyksen muodostamisesta tällaiselle ilmiölle aikuisuuden refl eksioteeman suun-
nassa. Yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen avulla tavoittelen kahden olennaisen 
rajapinnan kentän historiallista perustaa ja selvennän yliopistokoulutuksen 
avautumisen ja sulkeutumisen organisatorista dynamiikkaa Suomessa. Väljästi 
ottaen tarkastelua rajautuu vuosiin 1890–1939, sillä ne ovat ”university exten-
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sion” liikkeen reaalisuuden ja itse käsitteen mielen ja merkityksen arvioimiseksi 
olennaisia. Tiivistynein tarkastelu kohdentuu kuitenkin vuoden 1918 jälkeiseen 
kahteen vuosikymmeneen. Osajulkaisujen koulutusteoreettisessa mielessä sisäl-
lökkäänä antina pidän myös ideaalityyppisen ”yliopistoaikuiskoulutuksen” käsit-
teen tutkimusmerkityksen valottamista. Käsite kehitettiin ensimmäisen ja toisen 
osajulkaisun teoreettisten konnotaatioiden yhteydessä. Kolmannen osajulkaisun 
yhteydessä käsitettä käytetään ja koetellaan, kun samalla havainnollistan ja työs-
tän ”kentän rakenteistumisen” ajatuksen metateoreettisia pulmia. Artikkeleissa 
esitetyt kohdeprosessin tulkinnalliset kuvaukset toisiinsa liittyneinä perustele-
vat tällaisen ideaalityyppisen tutkimuskäsitteen tuomista koulutustutkimuksen 
osaksi.

Artikkeleiden julkaisujärjestys ilmentää teoreettisen kohdediskurssin keskei-
sintä teemaa eli organisoitumisprosessin refl eksiivisten käytäntöjen semanttisen ja 
ajallisen kytkennän ongelmaa. Ensimmäinen artikkeli tarkastelee refl eksiivisyyden 
kannalta kohdeprosessissa pulmallisimmaksi käsitettyä ”aikuiskoulutuksen” käsi-
tettä kaikkein pisimmässä relevantiksi näyttäytyneessä kestossa. Toinen osajulkai-
su taas on yritys ajallisesti kohdentuneempaan prosessitarkasteluun, jossa nimen-
omaan ”university extension” eli ”yliopistolaajennus” tai ”yliopiston laajennus” 
prosessin toimijuuden järjestelykäytäntöihin vaikuttaneena ja organisoitumisen 
strukturaatioon liittyvänä käsitteenä on rajauksen perusteena ja aiheuttaa suoma-
laisen prosessin tulkintaongelmia. On pidettävä erillään kysymykset siitä, kuinka 
aiempi tutkimus on pyrkinyt käyttämään käsitettä historiallisten prosessien ku-
vauksessa ja se kuinka akateemisen kentän toimijat ovat käsitteellistäneet ilmiön 
pedagogisten käytäntöjen tai koulutuksen järjestelykäytäntöjensä yhteydessä, kun 
he ovat operoineet kohdeprosessissani. Tämän erottelun ylläpitäminen refl eksiivi-
sen tutkimuskulttuurini hengessä on hankalaa ja viittaa siihen, että Pelsin (2000) 
ajatus tutkijan yhdestä refl eksion kriittistä etäisyyttä ottavasta askeleesta ylöspäin 
ei riitä. Niinpä kolmas ja neljäs osajulkaisu tavoittelevat jo yksityiskohtaisempaa 
suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen kentän dynamiikan ymmärrystä, missä 
”kansansivistyksen”, ”työväensivistyksen” ja ”vapaan sivistystyön” järjestelykäy-
täntöjen refl eksiivisyyden käsitteet ovat keskeisiä ja fokusoivat tarkastelua vuoden 
1918 tapahtumien molemmin puolin. 

Seuraavissa luvuissa esitetty kommentoiva tarkasteluni ei pyri laajentamaan 
osajulkaisujen historiallisia kuvauksia, sillä sellaisenaankin ne muodostavat riittä-
vän perustan tämän tutkimuksen teoreettisten kysymysten havainnollistamiseksi. 
Kolmeen alalukuun jaettu kommentoiva esitys on rakennettu tämän tutkimuk-
sen keskeisen teoreettisen teeman merkityksen demonstraatioksi ja sen tutkimisen 
metateoreettisten ongelmien havainnollistukseksi. Samalla tulen teeman empiiris-
historiallisen haltuunoton merkityksessä perustelleeksi ideaalityyppisen ”yliopis-
toaikuiskoulutuksen” käsitteen kohdeprosessin tulkintakehyksen kehittelyn yhte-
ydessä. Kun artikkelit on liitetty tämän tutkimuksen liitteiksi englanninkielisinä, 
niin nostan esille niiden keskeiset sisällökkäät näkökohdat, jotta niiden välittämä 
tulkinta kohdeprosessista tulee lukijalle päällisin puolin suomeksi tiivistetyksi. 
Tämä on johtanut niiden kommentoivaksi luennaksi jäsennettyyn esitystapaan. 
Artikkeleiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin tuoda esille kunkin osajulkai-
sukokonaisuuden yhteydessä muodostuneet teoreettiset konnotaatiot sekä ha-
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vainnollistaa niiden kytkentää edellä luvussa esitetyn teoreettisen kohdediskurs-
sin tutkimuksen tulemiin. Tähänastista keskustelevaa esitystapaani seuraten teen 
alaviitteissä myös historiallisen prosessin täsmentämiseen liittyviä huomioita, sillä 
ymmärrän tuo kuvaustason jatkuvaksi keskusteluksi ja uudestaan tulkinnaksi. Ar-
tikkelit ovat yhteenluettuna esityksenä prosessiajallisuuden asteittaisen tarkenta-
misen metodologisen ajatuksen havainnollistus.

4.1 Kohdeprosessin kansallisluterilainen pitkä kesto

Ensimmäinen osajulkaisu nosti esille tutkimuksen keskeiset ajallisuustasojen ja 
merkityksellisten kokonaisuuksien rajaamisen problematiikan yhteen sitomisen 
metodologiset pulmat. Lähtökohtana oli geneettinen katse ajankohtaiseen koulu-
tuksen organisoitumisinnovaatioon kontrastoivien vertailujen kautta. Modernia 
koskevan yhteiskuntateoreettisen keskustelun perustein sulkeistin Luhmannin ja 
Schorrin (1988a) tavan lähestyä koulutuksen organisoitumisen yhteydessä ”kas-
vatusjärjestelmän refl eksio-ongelmia” ja esitin vaihtoehdoksi sosiaalisen elämän 
tarkastelua toimijuuden näkökulmasta ja sosiaalisten käytäntöjen rakenteistumi-
sen dispositiossa. Giddensin (1990a) pienen, mutta vaikuttavan kirjan hahmotus 
modernista ja sen perustavasta dynamiikasta vastasi paremmin käsitystäni kou-
lutuksen sosiaalisen organisoitumisen ymmärtämisen haasteista. Näin koulutusta 
organisoivien käytäntöjen merkityksellisten kokonaisuuksien rajautumisen ongel-
ma palautuu toimijuuden puitesidonnaisiin elämänpiireihin sekä toimijoiden vä-
lisiä systeemisiä yhteyksiä muodostavien käytäntöjen refl eksiivisen uusintamisen 
ja muutoksen problematiikkaan. Tällöin edellytetään kohdennusta tarkasteltavan 
prosessin kulttuurisen dynamiikkaan, joka metodologisessa katsannossa tarkoit-
taa keskeisen refl eksioavaruuden rajaamisen ongelmaa. Espanja tarjoaa tässä erin-
omaisen kontrastin, joka tukee tutkimuskatseen refl eksiivistä etäisyydenottoa tut-
kijan omaan kulttuurin ja sen aikuiskoulutusrefl eksion aprioriteetteihin.

Ensimmäisen osajulkaisun sisällökkään teemoittelun taustalla oli kohdeproses-
sin pitkän keston vertailu Espanjaan. Siinä operoitiin Archerin (1979) avaaman 
koulutuksen organisoitumisen makrososiologian ongelmia tutkivassa hengessä. 
Espanjassa ja Suomessa oltiin 1960- ja 1970-luvun vaihteessa tietoisia Britanni-
an avoimen yliopiston organisaatioinnovaation kehittelystä. Tämä tietoisuus oli 
myös molemmissa maissa koulutuksen järjestelyihin vaikuttavana tekijänä läsnä, 
mutta innovaatioajatuksen kytkentä aikuiskoulutukseen käsitettiin olennaisesti 
eri tavoin näissä kansallisvaltioissa. Koulutuksen järjestelyjen yhteydessä avoimen 
yliopiston ideaan suhtauduttiin näissä konteksteissa toisistaan poikkeavalla tavalla 
juuri suhteessa aikuiskoulutuksen käytäntöalueeseen. Ei ollut kuitenkaan selvää 
kuinka näissä kahdessa ”maassa” olisi tunnistettavissa kohdeprosessiani ajatellen 
relevantin refl eksioavaruuden muodostuminen. Archerin (1979) avaaman koulu-
tusjärjestelmien vertailevan makrososiologian ratkaisut eivät vaikuttaneet aivan 
tyydyttäviltä ja Archerin 1980-luvun, koulutussosiologiasta eriytynyt metateoreet-
tinen tuotanto oli ”systeemin” käsitteen puolustusta makro–mikro-debatin sisällä. 
Tässä asiassa olivat kuitenkin Luhmann (1981), Giddens (1981) ja Bourdieu (1981) 
kohdeprosessiani ajatellen paljon kiinnostavammilla linjoilla. Archer (1995) taas 
ei ollut vielä vertailevan kenttätyön vaiheessa ilmestynyt.
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Suomessa koulutusjärjestelyjen käytännöissä ajatus avoimesta yliopistosta oli lii-
tetty luontevasti kansanvalistuksesta kasvaneen aikuiskoulutuksen aikalaisdiskurs-
siin, mutta Espanjan La Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D) 
perustamiseen osalliset liittivät innovaation paljon kompleksisempaan merkitysten 
kokonaisuuteen, mistä kertoo organisaation perustamisprosessin varhainen pro-
jektinimi Universidad Libre a Distancia ja sen sitoma ”vapaan” yliopisto-opiskelun 
merkityshistorian jännitteisyys (ks. Villar Palasi 1976). Organisaation ensimmäisen 
rehtorin jälkikatseessa innovaation etäisyydenotto varhaisempaan vapaan opetuk-
sen ”enseñanza libre” ajattelun traditioon ja opiskelun järjestelyihin tehtiin selväksi 
ja etäopetuksen teknisten mahdollisuuksien kautta avautuvan kytkennän rakenta-
minen työssäkäynnin välttämättömyyden vuoksi ulos suljettuun potentiaaliseen 
opiskelijaan keskeiseksi (ks. García Garrido 1976, 21).206 Projektikytkentä aikuis-
koulutukseen tapahtui 1970-luvun keskeisen koulutusreformin lainsäädännön ko-
difi oiman ”educación permanente de adultos” konseptin puitteissa. Tämä muodosti 
taaksepäin kääntyneen tarkasteluni kontrastin refl eksioavaruuden rajaamiselle. 

Ensimmäisessä osajulkaisussani esitän siis tiivistyneesti vertailevien tutkimus-
teni huomioita ja selvennän aikuiskoulutuksen ja aikuiskoulutusrefl eksion pitkää 
perspektiiviä Espanjassa ja Suomessa (ks. Kantasalmi 1995a). Kuvaan sitä, kuinka 
aikuiskoulutuksen organisatorinen ja semanttinen dimensio tulivat 1970-luvulla 
vaikuttavaksi koulutusjärjestelyjen kontekstiin ja johtivat erilaisiin painotuksiin 
Espanjassa ja Suomessa.  Tietääkseni tämä on edelleen ainoa julkaistu vertailu suo-
malaisen ja espanjalaisen aikuiskoulutuksen historiasta. Näiden maiden kontras-
toiva vertailu olisikin monin kohdin kiintoisaa, vaikkapa ”adult education policy 
and politics of European society” projektin merkityksellisen refl eksioavaruuden 
rajautumisen ja siihen yhteydessä olevien prosessien rakenteistumisen ymmärtä-
miseksi. Toisessa yhteydessä saatan jatkaa ”Kekkosen ajan” ja ”Francon ajan” ai-
kuiskoulutus refl eksion syventämistä, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä sii-
hen ei nyt ole mahdollisuutta, eikä aihetta. Edellä luvussa 2.4 viittasin (U.N.E.D) 
projektin kriittiseen rekonstruktioon espanjalaisessa koulutustutkimuksessa. Po-
liittisen tulkintadimension korostuminen olisikin tällaisessa suunnassa edettäessä 
väistämätöntä, joten aiheeseen tarttuvan kasvatustieteilijän poikkitieteellinen kä-
sitteen muodostus edellyttää tällöin tietoista suhdetta politiikan teorian tulkinta-
problematiikkaan.  

Suomessa avoin yliopisto koulutusjärjestelyjen innovatiivisena mallina kiedot-
tiin refl eksiivisesti paljon suoremmin aikuiskoulutuksen historian aikalaiskuviin 
ja maahamme muodostuneeseen alueellisesti varsin kattavan valtiovälitteisesti 
operoivan aikuiskoulutusorganisaatioiden kompleksin suhteelliseen itsenäiseen, 
mutta historiallis-semanttisia eriaikaisuuksia sisältävään aikalaisdynamiikkaan. 
Vapaaksi sivistystyöksi mielletyn käytäntöalueen refl eksio kannatteli tuolloin aja-

206 Tässä yhteydessä tein sarjan keskeisten toimijoiden haastatteluja. Tässä kirjallisi-
na lähteinä mainitut henkilöt kuuluivat joukkoon. Sekä vuoden 1970 Ley General de 
Educación aikaan opetusministerinä toimineen José Luis Villar Palasin (20.4.1994) 
että UNED:n ensimmäisenä rehtorina toimineen Manuel García Garridon (15.3.1994) 
haastatteluissa luotasin heidän lähihistorian ymmärrystään.  
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tusta UNESCO:n elinikäistä kasvatusta, mutta kohdeprosessin keskeiseksi pro-
jektikäsitteeksi kuitenkin hahmottui 1970- ja 1980-luvun kontekstissa OECD:n 
jaksottaiskoulutuksen strategiseen käsitteeseen paremmin istuva täydennyskoulu-
tuksen ajatus.207 Avoimen yliopiston mallinnuksessa täydennyskoulutuksen käsite 
nousi kohdeprosessissa varsinkin 1980-luvulla organisaatioinnovaation mallin-
nusta määrääväksi, kuten Kantasalmi (1990a) ja Jolkkonen ja Kantasalmi (1993) 
jo aikanaan esittivät. 

Artikkelin taustatutkimuksen ensimmäiset vertailevat havainnot viittasivat siis 
ongelmaan, joka voidaan tiivistää Archerin (1979 ja 1995) metateorian syklimallin 
hyödyntämisen kahteen pulmaan: 1) kohdeprosessini syklin alkukohdan tunnis-
taminen ja tässä mielessä 2) sen rakenteellisen kokonaisuuden hahmotus, joka al-
kaisi kausaalisen argumentaation mielessä sitoa syklimallin puitteisiin jäsentyvää 
prosessitarkastelua. Archerin (1979) makrososiologiassa ”state educational sys-
tem” vaikutti vain näennäisesti selvältä ratkaisulta ja sisälsi kohdeprosessin tut-
kimuksen kannalta arvioiden ongelmia, joita edellä olen esittänyt. Ennen muuta 
artikkelini viittasi ongelmiin kansallisen ja kansallisvaltiollisen rajaamisessa, mikä 
Espanjan ja Suomen pitkäkestoisessa aikuiskoulutus tarkastelussa tuli selvästi esil-
le. Yhtä lailla ongelmalliseksi katsoin Archerin (1979) mahdollisuudet huomioida 
ylikansallisia vaikutteita, joista pitkäkestoisestikin voidaan nähdä voimakkaita to-
disteita sekä Espanjassa että Suomessa. Archerin (1988) tapa kehittää kulttuurisen 
alueen tarkastelua syklimallinsa osaksi ei tuntunut tarjoavan riittäviä mahdolli-
suuksia huomioida koulutuksen organisoitumiseen kietoutuvan insitutionaalisen 
refl eksiivisyyden lisääntyvää vaikutusta, mutta se näytti jäävän heikoksi koulutuk-
sen refl eksiivisyyden teeman tavoittamisessa yleisemminkin.

Artikkelini pohdinnat supra-nationaalien organisaatioiden vaikutuksen huo-
mioimisen ongelmasta sekä pitkäkestoisen tarkastelun pulmista olivat teoreettisen 
kohdediskurssin käsitetyölle olennaisia impulsseja. Kaikki tämä näyttää nimittäin 
viittaavan koulutuksen refl eksiivisyyden teoreettisen teeman keskeisyyteen. Tällai-
seen ilmiöön ei kuitenkaan voida viime kädessä tarttua muutoin, kuin katsomalla 
kuinka ylikansallinen kytkeytyy kansallislokaalin. Espanjassa myöhäisen Franco-
laisen regiimin poliittisen konjunktuurin toimintatavat edellä mainitun koulutus-
reformin supra-nationaalien vaikutteiden omaksumisessa ja järjestelykäytännöik-
si työstämisessä vaikuttivat yllättävän samankaltaiselta kuin Suomessa. Kyse ei 
ollut laajasta demokraattisesta vaikutteiden omaksumisen prosessista, vaan paljon 
rajatummista lokalisoitumisen käytännöistä. Havainto vahvisti ajatusta, että kan-
sallisvaltiota täytyisi koulutuksen organisoitumisen tarkastelujen merkityksellise-
nä kokonaisuutena käsitellä hyvin varauksellisesti. Tämä kaikki viittasi tarpeeseen 
kehitellä Giddensin (1986) aluemetaforan ajatusta ongelma-alueen empiirishisto-
rialliseen tutkimukseen. 

Lisäksi Archerin (1979 ja 1984) käsitys ajasta viittasi lähinnä toisen asteen 
tarkkailijan näkökulmaa korostavan syklimallin puitteissa jäsennettyyn kohteen 

207 Taustalla on OECD:n strateginen aikalaiskäsite ”recurrent education”,  jota vaikka-
pa Ketonen (1974, 11–12) selventää Korkeakoulu- ja Tiedepoliittisen Tutkimussäätiön 
vihkosessa. 
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tiedostuksen dimensioon eli teoreettiseen muuttujaan, jossa kohdeprosessia tar-
kastellaan muutoksena ”over time”, mutta ei muutoksena ajallisuudessa eli koh-
deprosessille konstitutiivisena ajallisuutena ”in temporality”. Tällaisen sosiologisen 
ajatusmuodon pulmia oli systeemiteorian näkökulmasta tuonut esille jo Luhmann 
(1972). Mielen ja merkityksen käsitteellistäminen kohdeprosessin toimijuudelle 
konstitutiivisena dimensiona on ydin ajatus, jonka ympärille koulutuksen refl ek-
siivisyyden teema muodostuu. Archerin (1979; 1988 ja 1995) metateoria ei kui-
tenkaan tee varsinaista teoreettista teemaa prosessitoimijuuden refl eksiivisyydestä. 
Aluemetaforan systemaattisen hyödyntämisen yhdistäminen merkityksellisten 
kokonaisuuksien rajauksissa on tärkeää. Kyse on prosessin semanttisen ja ajallisen 
dimension kytkentöjen tavoittamisesta osana sosiaalisten systeemien reprodukti-
ota ja muutosta. Tämä tuottaa hankalia teoreettisia pulmia, kun tavoitteena on 
ymmärtää akateemisen valistuksen ja kansanvalistuksen kohtaamisen kaltaisen 
prosessin käytännöissä ilmenevää merkityksenannon kerrostuneisuutta. 

Kohdeprosessini edellyttää organisoitumisen prosessissa pitkäkestoisesti ref-
leksiivisyyteen vaikuttavien, mentaliteetin kaltaisten tekijöiden selventämistä. 
Rakenteistumisen metateoreettisessa dispositiossa tämä tarkoittaa ”instituution” 
käsitteen mahdollisuuksien puntarointia osana prosessidynamiikkaa ja siihen 
liittyvien metodologisten häiriötekijöiden tunnistamista. Giddensin (1990a) 
tapa puhua modernin toisiinsa kytkeytyvissä institutionaalisista ulottuvuuksista 
tai keskeisistä rakenneklustereista on hämmentävä, joten olen sitä edellä selven-
tänyt. Artikkelissani (1995a) ajatus on vielä hyvin yksinkertaistetusti esillä, sillä 
tarkastelutaso on ”pitkissä prosesseissa ja suurissa rakenteissa” (vrt. Tilly 1984). 
Archerin (1979) perusteltu vastustus monokausaalisia koulutuksen organisoitu-
misen tarkasteluja kohtaan oli kuitenkin taustalla, kun pohdin Giddensin (1990a) 
edellä mainittua nelidimensionaalista käsitystä modernista. Kansallisvaltiollisen 
rajauksen sisällä näiden perustavanlaatuisten dimensioiden puitteissa tapahtuva 
alustava tarkastelu voi herkistää kohdeprosessin ilmentämää institutionaalisen 
järjestyneisyyden analyysia, kun aikuiskoulutuksen historiaan suuntautuneisiin 
kontrastoiviin vertailuihin tukeutuen kohdennutaan ulottuvuuksien välisiin 
kytkentöihin. Suomalaisen tulkintakehyksen muodostamisessa se saa aikaiseksi 
varovaisuutta kohdeprosessin sosiologisen tulkintakehyksen käsitteellisten kiin-
nekohtien asettamisessa. 

Giddensin (1990a) modernia mallintavien ajatusten perustalla artikkelini 
kiinnittää huomion suomalaisen kohdeprosessin tulkintaa terävöittäviin eroihin 
espanjalaiseen valistusmentaliteettiin ja aikuiskoulutuksen refl eksioon nähden. 
Espanjasta kansallisvaltiona ei ole tavoitettavissa yhtä laajasti ja pitkäkestoisesti 
kansallisesti homogenisoivaa pohjavirettä, kuin mistä luterilaisessa kansanvalis-
tuksen mentaliteetissamme näyttäisi olevan kyse. Relevantti kontrasti syntyykin 
enemmän tuotannollisen toiminnan agraarista taustaa vasten ja kansaan liite-
tyistä käsityksistä. Espanjan nopea siirtyminen agraarisesta palvelujen domi-
noimaan tuotantorakenteeseen ohittaa Suomen tavoin teollistumisen suuren 
refl eksiota jäsentävän merkityksen, mutta kansallisvaltiollisen kokonaisuuden 
puitteissa merkittäviä kaupunkimuotoisia teollisuuden keskittymiä oli siellä 
kuitenkin jo Suomea paljon selvemmin olemassa. Kaupunkien 1800-luvun jäl-
kipuolen merkityksellinen liberalistinen miljöö, johon ”extension universitaria” 
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ajatus varsinaisesti ensin rantautui, ei kuitenkaan tarjoa olennaisinta kontrastia 
suomalaisen aikuiskoulutuksen historian nyanssien ymmärtämiseksi.

Espanjan tarjoamat Suomeen nähden suuret erot saavatkin välillä epäilemään 
sen käytettävyyttä kontrastina. Aatehistorian näkökulmasta Manninen (2000, 16) 
on kuitenkin arvellut, että Espanjaa voisi pitää Ranskaa onnistuneempana vertai-
lukohtana Ruotsin valtakunnalle, sillä se oli niin ikään suurvalta-asemansa me-
nettänyt maa, joka haikaili tuona aseman palauttamista hyötyä korostamalla.208 
Espanjan imperiumin lopullinen romahdus tapahtui Kuuban sodassa (1895–1898). 
Tätä on tarpeettoman korostuneestikin luonnehdittu murrokseksi ”la ciris del 98”. 
Uutta tilannetta edeltäneiden vuosikymmenten muutoksen lähempi tarkastelu tar-
joaa kuitenkin kohdeprosessilleni vielä olennaisempaa kontrastia, kuin se historialli-
sen prosessin vaihe, jota Manninen (ibid.) ajattelee. Nimittäin 1800-luvun viimeisen 
vuosikymmenen aikana kysymys kansakunnasta ja sen multikulttuurisesta perusta 
ajankohtaistui Espanjassa hyvin toisella tavalla kuin Suomessa. Näin myös Espanjan 
poliittisuuden muotojen moninaisuus pääsee esille. Niinpä myös populaariin kas-
vatukseen ja koulutusjärjestelyjen refl eksiivisyyteen rakentuu voimakas agraarisen 
anarko-syndikalismin perinne kaupunkien liberalismin avausten rinnalle. Näiden 
kontrastissa on mahdollista fokusoida refl eksiivistä katsetta suomalaisen prosessin 
doxaan erityisesti siinä aikuiskoulutuksen organisoitumisen ongelmallisen refl ek-
sion suunnassa, jota prosessin refl eksiivisyyden tiivistymä vuosien1890–1939 välillä 
tarkoitti, mutta tämä onkin jo kuvausta tarkentavien julkaisujen sisältöä (ks. Kanta-
salmi ja Hake 1997 ja Kantasalmi 2001a ja 2001b).

Artikkelini keskustelujen taustatutkimus tavoitteli ennen muuta suomalaisen 
kansanvalistuksen mentaliteetin perustaa. Se synnyttää teoreettiseen kohdediskurs-
siin Giddensin (1986) alueellistamisen käsitteen puntaroinnin tarpeen. Giddensin 
(1990) aika–tila-ulotteisuuden muodostumisen ajatusta seuraten viittaan varsinkin 

208 Akateemisen valistuksen hyödyn korostus Carlos III hallituskaudella (1759–88) 
eräänlaisena maan akateemiseen elämän käänteentekevänä jaksona, jollaisena Jimenez 
(1971, 277–89) aikakautta tarkastelee, on kyllä siinä mielessä kiintoisa aatehistorian 
syventävän kontrastin kohde, että tuolloin myös Espanjassa, kuten Ruotsissakin al-
koivat toimia erilaiset hyödyn aikakauden patrioottiset seurat. Insituoituneen hyödyn 
ajatuksen suhteen viittaan havainnollisesti espanjalaisen mentaliteetin tutkijan ja Suo-
messa konsulina noin kolmen vuoden luomiskauden 1895–98 eläneen Angel Ganivetin 
(1865–1898) Helsingistä kirjoittamiin kuvauksiin. Hän keskustelee ”hyödyn” teemasta 
ylistäen suomalaisten, vertikaaliseen asemaan katsomatta, ihmiselle antamaa suurta ar-
voa keskeisen vientituotteemme eli voin laadunkehittämispyrkimyksissä. Hän tarjoaa 
samaa käytännöllistä asennetta myös kotikaupunkinsa Granadan eliitille, tarkoittaen 
kinkun tuotannon kehittämisen lupaavia näköaloja. Tämä jää kuitenkin vaille vasta-
kaikua, sillä sikäläisen eliitin kulttuurissa tuollaisen yrityksen saatettiin tulkita johta-
van sosiaalisen arvostuksen menetykseen eli ”Kinkkumarkiisin” halveksuntaa huoku-
vaan kuvaan (ks. Ganivet 1964, 98–101). Ganivetin (ibid.) tuokiokuva on hyvin pieni, 
mutta prosessin merkityksenantoa ajatellen osuva paikallisväläys eteläisen suurmaan-
omistus eliitin Señorito andaluz mielenlaatuun.  Kontrastina se kirkastaa suomalaisen 
maalaissivistyneistön ajatusmuotojen maanläheisyyttä prosessini refl eksioavaruuden 
rajauksessa.
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lukutaidon yleistymiseen kaltaisten prosessien perustavanlaatuisuuteen. Saattaa 
olla, että tulen tässä Max Weberin uskonnon sosiologian hengessä tulkinnassani ko-
rostaneeksi liiaksi kansanvalistusmentaliteettimme luterilaista perustaa, mutta toi-
saalta poliittisiin ja maanomistuksellisiin eroihin liittyneenä luterilaisuus näyttäisi 
Suomessa tukeneen hyödyn teeman artikuloitumista osaksi voimakkaan maalaisva-
listuksen tradition muodostumista. Suhdetta pietismiin olisi voinut käsitellä enem-
män, mutta Kantasalmi ja Hake (1997) kyllä huomioivat herännäisyyden muotojen 
aktualisoitumisen kansanvalistusrefl eksion ajallisesti kohdentuneemmassa esityk-
sessään. Espanjaa kontrastina käyttäen voidaan korostaa myös papiston roolin mer-
kitystä pitkäkestoisessa akateemisen- ja kansanvalistuksen kohtaamisessa. 

Yliopistohistoriassa Klinge (1987, 21–22) tuo esille papiston erityisen aseman 
Ruotsin ”valtakunnan säätynä ja yhteiskuntaryhmänä”, sekä sen reproduktion seli-
baattisäädösten vapauttaman perinnöllisen papiston sukuverkostoissa. Hän ei kui-
tenkaan erityisesti lähde puntaroimaan tämän keskeisen kollektiivisen muodosteen 
merkitystä akateemisen- ja kansan valistuksen pitkäkestoisen yhteyden rakenteis-
tumiselle. Klingen (2006) ”Iisalmen ruhtinaskuntaan” lokalisoitu tarkastelu alkaa 
kuitenkin elää tähän suuntaa. Tähän Klingen yliopistohistoriallisen elämäntyön tie-
dostuksen kehään, jos näin uskaltaa sanoa, tarttuisin mielelläni jatkossa, mutta täs-
sä tutkimuksessa kehittelemäni koulutuksen organisoitumisen näkökulman avulla 
ja rakenteistumisen dispositiossa kehittelemäni lähestymistavan puitteissa. Klinge 
(1987, 21–22)  kuitenkin katsoo melko yhtenäisen sukuverkoston pitäneen pappis-
virkoja hallussaan aina 1800-luvulla tapahtuneeseen vanhan sivistyneistön sekula-
risoitumiseen saakka. Protestanttinen papisto mahdollistikin keskeisten opillisten ja 
kirkollisten virkojen periytymisen sukusysteemin sisällä ja siten myös toisenlaisen 
kansanvalistuksellisten käytäntöjen ja akateemisen valistuskäytäntöjen välisten val-
tasuhteiden kokonaisuuden muodostumisen kuin Englannissa ja Espanjassa. 

Klingen avaamassa katsannossa näyttäisi myös siltä, että maamme aikuiskou-
lutustutkimuksen aikaisemman tuottama hypoteesi, joka esittää vaikuttavaa kiin-
nitystä Englannissa muotoutuneeseen university extension liikkeeseen tai sen il-
maisemien käytäntöjen prototyyppiseen esimerkkiin, vähättelee tuon prototyypin 
kulttuurista ja sosiologista erityisyyttä sekä oman kansallisluterilaisen kehyksem-
me puitteissa tapahtuneen valistustoiminnan merkityksenannon omaperäisyyttä. 
Sanoisinkin, että Englantilaisen liikkeen erityisyyden avain on sen ”extra muraali-
suuden” merkityskokonaisuuden syvyydessä. Sekin oli hyvin erityisellä tavalla us-
konnollisten arvostusten alueen määrittämä. Muurien sisäisissä paikallisuuksissa 
kehittynyt leimallisesti anglikaaninen ”Oxbridge” yliopistokulttuuri oli residenssi-
asumisensa käytäntöjen suhteen pitkään 1800-luvulle selibaattisäädösten sitoma. 
Niinpä sen College paikallisuuksista muodostui akateemisen vuorovaikutuksen 
tila, jonka homoeroottisessa latauksessa Halsey (1995, 31) on nähnyt suorastaan 
olennaisen, ei tarkoitetun, mutta kuitenkin instituoituneen tuen viktoriaanisen 
eliittiyliopiston ”tutoriaaliselle idealle”. Tätä on puolestaan totuttu pitämään yh-
tenä keskeisenä ”university extension” liikkeen pedagogisten periaatteiden johto-
ideana. Halsey (1995, 31–36) näkee 1960-luvun korkeakoulutuksen ekspansiolle 
olennaista ns. Robbinsin komiteaa edeltäneen englantilaisen yliopistoekspansion 
kannalta tärkeänä sen dominoivan ”yliopiston ajatuksen”, joka liittyi laajemmin-
kin anglikaanisen kirkon sosiaaliselle perustalle muodostuneen eliittien kasvatuk-



263

sen ideologiseen muotoon. Tuosta elitismin kulttuurista ponnistaneen university 
extension liikkeen kulttuurista merkitystä teollisen Englannin kaupunkien kou-
lutuksen organisoitumisen prosessissa ei noin vain kannata rinnastaa agraarisen 
suomalaisen perinnöllisen papiston luomien sukuverkostojen puitteissa edenneen 
akateemisen valistuksen ja kansanvalistuksen kytkennän tapaan. Artikkelissani 
nostan esille extensión universitaria kysymyksen myös agraarisemmassa Espanjas-
sa. Huomioideni taustatutkimukset toimivat myös myöhempien julkaisujen käsit-
telemien kokonaisuuksien kontrastina.

Kun artikkelissani (1995a) kysymyksenasettelujeni painopiste oli kansanva-
listusmentaliteetin kontrastin tavoittamisessa, niin artikkelissa on myös Gidden-
sin (1990a) kaksivaiheisen modernin tukemaa tarkastelua. Sosiaalisen elämän 
rakenteistumisen perspektiivistä hän ei lähde jyrkästä katkoksesta, vaan hakee 
jatkuvuutta katkosten takaa. Niinpä edelleenkin lajissaan mainio Alasen (1981) 
erittely toisen maailmansodan jälkeen eurooppalaisittain vaikuttaneista, aikui-
suuden teemaa haltuun ottavista ja koulutuksen järjestelykäytäntöjen institu-
tionaalista refl eksiivisyyttä suuntaavista strategisista käsitteistä liittyy artikkelini 
toiseen olennaiseen teemaan. Liitän Giddensin (1990a) myöhäismodernin vai-
heen lisääntyvää refl eksiivisyyttä koskevat näkemykset koulutuksen organisoi-
tumisen tutkimuksen ongelma-alueelle. Se tarkoitti tutkimassani kontekstissa 
kohtaamaani tarvetta huomioida supra-nationaalien organisaatioiden puitteissa 
mobilisoidun refl eksiivisyyden vaikutusta. Avoimen yliopiston ajatuksen gene-
siksen kannalta keskeinen tulkintani liittyy siihen, että Espanjassa oli juuri sen 
agraarivalistuksellisen mentaliteetin paikallista itsemääräämistä korostavien 
ominaispiirteiden vuoksi luontevampaa omaksua Euroopan Neuvoston jatkuvan 
kasvatuksen strateginen hahmotus ja Suomessa taas sen valtiovälitteisen aikuis-
koulutusperinteen vuoksi OECD:n jaksottaiskoulutuksen strategian painotuksia. 
Tässä työssä olen ymmärtänyt artikkelissani esitetyn mentaliteetin jatkuvuuden 
teeman teoreettisen kohdediskurssini kehittelyjen impulssiksi. 

Suomalaisen kansanvalistuksellisen mentaliteetin jatkuvuuden teemaa ajatellen 
pidin erittäin havainnollisena Suomen (1918) ja Espanjan (1936–1939) sisällisso-
tien vaikutusten kontrastointia kohdeprosessissa. Se auttaa suomalaisen kansanva-
listuksen refl eksion merkityksen syventämisessä. Kyse on voimakkaista sosiaalisis-
ta konfl ikteista, jotka riittävästi kuuluvat eurooppalaisen sosiaalisen liikehdinnän 
osalta samaan aikakauteen ja riittävän samankaltaisiin toimijuuden poliittisiin ja-
kolinjoihin kahdessa agraarisessa kontekstissa, jotta niiden kontrastointi on mie-
lekästä. Espanjan sisällissota on hahmotettavissa toisen eurooppalaisen suursodan 
esikatselmukseksi, kun taas Suomen 1918 tapahtumien laajempi geopoliittinen 
dynamiikka selittyy ensimmäisen maailmansodan synnyttämästä tilanteesta kä-
sin. Tällä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä, sillä vertailun tehtävänä on ollut 
vain auttaa ymmärtämään suomalaisen kansanvalistuksen refl eksiivistä dynamiik-
kaa. Tässä haluan vain sanoa, että Espanjassa prosessin pitkää kestoa kontrastiksi 
tarjonnut tulkintani lähtee siitä, että sielläkin kirkon rooli oli keskeinen, mutta 
radikaalisti toinen kuin Suomessa, ja että aikuiskoulutuksen refl eksiohistorian 
kannalta tästä muodostuu hyvin toisenlainen jatkuvuutta ylläpitävä tarina, joka 
Espanjassa liittyy heikon ja siis autoritäärisen valtion teemaan. Tuossa varhaisen 
liberalistisen (1812) perustuslakiyrityksen maassa vasta Francon kuolema (1975) 
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varsinaisesti avasi poliittisen nykyaikaistumisen, mutta tuolloinhan espanjalainen 
avoimen yliopiston innovaatio oli jo käytäntöä. 

Espanjan ja Suomen kansanvalistusmentaliteettien eron vertailu laajemmin ei 
ole ollut tehtävänä. Ensimmäiseen osajulkaisuun viitaten voisimme kyllä nähdä 
”valtion” (estado) ja ”kansakunnan” (nación) käsitteisiin kytkeytyvässä koulu-
tuksen organisoitumisen refl eksiivisyydessä eri ajankohtina kiinnostavia paikal-
lisia alueellistamisen instansseja, joiden kontrastoiva käyttö auttaa tunnistamaan 
suomalaisen kansansivistysajattelun varsin homogenisoivan ajatusmuodon doxi-
sen erityislaatuisuuden. Suomessa puhuisin kansallisluterilaisen yhtenäiskulttuu-
rin pitkäkestoisesti kehystämästä kansanvalistuksellisesta refl eksioavaruudesta, 
jota edes sosiaalidemokraattinen työväenliike ei kyennyt riittävän voimakkaasti 
ja määrätietoisesti murtamaan aikana, jolloin ”katsomuspoliittiset yhteenotot” 
olivat erityisen ajankohtaisia eli Pikkusaaren (1998) mukaan 1850-luvun lopulta 
1920-luvun lopulle. Valtion kirkkomme säilytti asemansa, ja itsenäisyyden alussa 
hegemonian ylläpitäminen tai ”katsomuspoliittinen järjestys” vahvistettiin moni-
tasoisesti, siis myös kansakoululainsäädännöllä ja Helsingin yliopiston järjestys-
muodon perusteissa (ibid. 365). 

Espanjassa sen sijaan termi ”nacional católica” tai sen oppirakennelmaan viit-
taava ”nacional catolicismo” varsin yleisesti liitetään juuri kirkon huoleen sisällis-
sotaa edeltäneestä sekularisaatiosta ja sen vuoksi, ennen muuta sisällissodan jälkei-
sen varhaisen Francon hallinnon totalitaarisen ja fasismia muistuttavan vaiheen 
repressiiviseen kauteen, jota kirkko hyödynsi eräänlaisen ”recatolización” mobili-
saation käynnistämiseksi (ks. Montero 1993, 78–80).209 Eräänlaisena varovaisena 
vertailevana tuloksena sanoisin, että kirkon rooli muodostuu eräissä olennaisissa 
merkityksissä erilaiseksi ja strukturoi ratkaisevasti toisistaan poikkeavalla tavalla 
koulutuksen- ja aikuiskoulutuksen organisatorista dynamiikkaa. Metodologisessa 
mielessä syntyy haaste, kun kyse on siitä, että institutionaalisessa mielessä kirkon 

209 Suomessa ei koskaan syntynyt kirkon ja maallisen vallan välille yhtä rajua ”koulu-
sotaa” kuin Espanjassa toisen tasavallan aikaan, niinpä siellä myös sisällissodan aikana 
ja välittömästi sen jälkeen opettajakunnan puhdistus vuosina 1936–43 oli sangen mää-
rätietoista (ks. Morente Valero 1997). Tämä oli jotain muuta kuin ne opettajiin kohdis-
tuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset, joita Rantala (1997) löysi Suomesta vuosina 
1944–48. Kiinnostavampaa kontrastia saadaan, jos verrataan tuohon mainittuun Es-
panjalaiseen ajajanjaksoon niitä vuoden 1918 jälkeisiä ”paternalismin” muotoja, joista 
Rantala (1997, 30) puhuu. Tarkastelun pudottaminen maalaisrahvaan kokemustasolle 
Tuomaalan (2004) tavoin, on tässä relevantti suunta. Yksi Sopeña Monsalve’n (1994, 
221–22) epilogiinsa tallentama kansalliskatolisen koulun laulutuokion pedagogiikan 
kuva kertoo paljon, oli nimittäin laulettava myös Espanjan kansallishymniä, mutta kun 
siinä ei ollut sanoja laisinkaan, niin ne saatettiin ottaa vaikkapa Patria mía! Laulusta, 
tyyliin Viva España, mi Patria esclarecida, Madre sin igual! ... Arriba España! Raza in-
victa es tu sostén”. Suomessa sen sijaan oli kansallishymni isänmaallisine sanoineen ja 
kansakoulun laulukirjat lukuisine isänmaallisine ja ajoittain militaristisine sanoineen, 
mutta silti me emme jälkikatseessa kovin helposti näe tässä sellaista, josta tulisi puhua 
vain yhteen aikakauteen kuuluneena hyvin erityislaatuisena pois jostakin kasvatuksena 
”(des)educación”. 
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ja valtion erilaiset kytkentätavat johtavat prosesseissa myös koulun organisaatio-
kompleksin ja aikuiskoulutuksen rajapinnan erilaiseen käsittämiseen. Aikuiskou-
lutuksen käytännöt nähdään kohdeprosessin kannalta Espanjan kansallisvaltion 
alueella paljon painokkaammin ei-valtiollisena käytäntöjen alueena. Koulutus-
teoreettisessa katsannossa sanoisin, että Archerin (1979) avaama tapa tarkastella 
kirkon roolia modernin koulutuksen organisoitumisessa, ei ole sensitiivinen tä-
män kaltaisille ”systeemin” ja sen ulkopuolisen kasvatuksen ja populaarien opin-
nollisten käytäntöjen rajapinnan rakenteistaville mahdollisuuksille. Luhmann ja 
Schorr (1988a) puolestaan joutuvat tässä yksifunktioisen kasvatusjärjestelmän 
funktionaalisten eriytymistarpeiden hankalanoloiseen ”päällekkäisyysalueiden” 
problematiikkaan. Kenttäerityiset rakenteistumisanalyysit voivat olla tämän prob-
lematiikan suhteen mielekäs etenemissuunta.

Tämä ilmenee myös suhtautumisessa yliopistolaajennuksen perinteeseen, missä 
anglikaanisen eliittiyliopiston ja teollisen yhteiskunnan konteksti poikkeaa katoli-
sen ja agraarisen Espanjan tilanteesta ratkaisevasti. Espanjan varhainen poliittinen 
liberalismi ei ole samalla tavoin institutionaalisesti tuettua kuin Englannissa. Niin-
pä englantilaisen toiminta-ajatuksen vastaanotto 1880-luvun Espanjassa ei johda 
yhtä laajamittaisiin yliopistollisiin järjestelyihin kuin Englannissa, mutta kuitenkin 
merkittäviin avauksiin, joita artikkelissani käsittelen (ks. myös Tiana Ferrer 1997). 
Sen lisäksi on huomioitava universidades populares liikkeen enemmän manner-
maiseen sosialistiseen ja anarkistiseen traditioon kytkeytyvät variaatiot. Espanjan 
populaarin kasvatuksen traditiossa on voimakkaita anarkistisia juonteita ja kai-
ken kaikkiaan runsaampaa merkitysvariaatiota, mutta myös jyrkempiä jakolinjoja 
kuin Suomessa. Tästä hahmottuu koulutuksen organisoitumiselle perin toisenlai-
set kulttuuriset edellytykset, kuten artikkelissa esitetään. Lukutaidottomuus säilyy 
pitkään agraarisessa yhteiskunnassa ja se säilyy myös kaupungistumisen kiihtyessä 
aikuiskoulutuksen käytäntöjen keskeisenä haasteena aina U.N.E.D:n perustamis-
kontekstiin asti. Tällöin kyse ei ole aikuiskoulutukseen päin samalla tavalla käsite-
tystä yliopistokoulutuksen avautumisen problematiikasta kuin Suomessa 1960- ja 
1970 lukujen vaihteessa. Refl eksiivisen tutkimuskulttuurin mukaisesti olen myös 
palauttanut ensimmäisessä artikkelissa esittämäni tulkinnat espanjalaisen akatee-
misen yleisön puntariin, julkaisemalla sen käännöksen (ks. Kantasalmi 1995b). 
Tässä tutkimuksessa artikkelin tarkoitus on kuitenkin enemmän teoreettisen ke-
hittelyn demonstraatiossa, kuin sisällöllisen argumentin edistämisessä. 

4.2 Kohdeprosessin hegemoninen toimijuus ja kollektiivit 

Toisen osajulkaisun sisällökkään teemoittelun kautta syvennetään suomalaisen 
kansanvalistuksen projektin ja akateemisen valistuksen välisen suhteen refl ek-
siohistoriaa. Kohdennus on university extension käsitteen mielen ja merkityksen 
tavoittamisessa Suomessa. Artikkelin aikarajaus on historiantutkimuksen standar-
diesitystavan mukainen, mutta käsitteen merkitystä koulutuksen organisoitumis-
prosessissa voidaan selventää rakenteistumisen disposition ajallisuuskäsityksen 
mielessä väljästi ottaen tuona ajanjaksona. Artikkeli kuljettaa sisällään epäilystä 
käsitteen varsinaista liikettä mobilisoivasta merkityksestä ja arveluja kohdepro-
sessin kannalta toisenlaisen tulkintaperspektiivin tarpeellisuudesta. Yliopistolaa-
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jennuksen käsite esiintyy kyllä koulutusjärjestelyjen refl eksiossa, mutta vahvaa 
näyttöä sen varsinaista liikettä mobilisoivasta merkityksestä ei artikkelin taustatut-
kimuksen perusteella ollut esitettävissä. Refl eksiivisen etäisyyden oton ilmauksena 
artikkelimme käyttää tutkimustehtävääni heijastelevaa ilmaisua ”extension-like 
educational activities”. Näin tuon esille pyrkimykseni irrottautua funktionaalisen 
ekvivalenssin mutkattomasta postulaatista. Katson artikkelin aloittavan tämän 
käsitteen historiallistavan tarkastelun Suomessa. Myöhemmin operoinkin jo ”yli-
opistoaikuiskoulutuksen” käsitteen avulla, kun etenen prosessin dynamiikan yksi-
tyiskohtaisempaan kenttäanalyysiin (ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b). 

Osajulkaisun kautta rakennetaan kytkentää suomalaiseen historiankirjoituk-
seen. Tutkimukseni teoreettisen teeman virittämänä ja kohdeprosessini puitteissa 
tässä jouduttiin teoreettisen kohdediskurssini tasolla hedelmälliseen jännitteeseen. 
Tutkimuksen hypoteesihan asetettiin sosiologisesti painotetun koulutusteoreetti-
sen diskurssin välittämänä kohdeprosessia lähestyvän, mutta toisiin teemoihin 
kohdennetun historiankirjoituksen yhteyteen. Tässä yhteydessä vahvistui epäilys 
siitä, että hypoteesin funktionaalisen ekvivalenssin oletuksia ei oltu koulutuksen 
organisoitumisen refl eksiivisyyden teeman haltuunoton edellyttämässä suunnas-
sa historiallistavalla tavalla riittävästi puntaroitu. Tutkimushypoteesi näyttäytyi 
artikkelin kirjoittamisen yhteydessä, ennen muuta kasvatus- ja aikuiskasvatustie-
teellisenä konstruktiona, jonka perustana oli viittausten ketju Karjalaiseen (1969 
ja 1970). Näistä ensimmäinen on konstruktion kannalta perustava, mutta vailla 
lähdeviitteitä oleva ”historiallinen katsaus yliopiston laajennusliikkeeseen” ulko-
mailla ja Suomessa. Jälkimmäinen julkaisu taas on Suomen ”vapaan kansansivis-
tystyön” pitkäkestoisen kehityksen vaiheiden kuvaus, joka tarjoaa kohdeprosessini 
jäsennykseen käsitettä ”yliopistojen kansansivistystoiminta”, mutta vaikka siinä 
keskustellaan edellistä suppeammin ja varauksellisemmin ”laajennukseen viittaa-
vista yrityksistä” niin siinä edelleen ylläpidetään kuitenkin kytkentää ”university 
extension” käsitteeseen jonkinlaisena mallina. 

Kajavan (1960, 17) viittaus yleisempään eurooppalaiseen pyrkimykseen ja Up-
salassa vuonna 1893 järjestettyihin lomakursseihin tarjoaa kuitenkin varovaisem-
man muotoilun, missä erityisesti opettajien jatkokoulutus tulee olennaiseksi. Se 
onkin hypoteesin todentamisen kaikkein todennäköisin kiinnekohta kohdepro-
sessissa. Tätä käsitteenmuodostuksen varovaisempaa mahdollisuutta ei kuiten-
kaan Kuikka (1993) ollut huomioinut, kun hän tiivisti esitykseensä ”In Finland 
the movement of university extension began in the 1870’s. Initiatives came both 
from Finnish national liberal education and from England”. Artikkelimme selven-
tää, kuinka haastavaksi suomalaisen aiheen kattava historiallinen kuvaus hahmot-
tuu. Suomalaisen kansanvalistuksen ymmärryksen levittäytyminen kansakuntaa 
rakentaneen prosessin moninaisten sosiaalisten liikkeiden moninaisiin käytäntöi-
hin avaa valtaisan tutkimuskentän. Tässä on viimevuosien aikana ilahduttavasti 
edetty. Pulma ei ole juurikaan vähäisempi tässä tutkittavan hypoteesin suunnassa, 
josta ei ole toistaiseksi julkaistu historiallisesti yksityiskohtaisempaa tutkimusta. 
Kun yliopiston kulttuurihistoriallinen merkitys on ollut kansanvalistuksellisen 
toimijuuden organisoitumisessa suuri, niin puhe erityisestä suomalaisesta yliopis-
tonlaajennus -liikkeestä edellyttäisi sen ilmenemismuotojen erityisyyden kuori-
mista esiin yliopistokoulutuksen ja sen henkilöstön uusintamiseen kytkeytyvän 
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tutkimustoiminnan ja kansanvalistuksellisen toiminnan kytkentöjen monimuo-
toisuudesta. Artikkelimme perustuu ajatukseen, jonka mukaan yksinkertainen lii-
ketulkinta ei vaikuta tässä kokonaisuudessa mahdolliselta. Sen tutkimuksellisena 
johtopäätöksenä on kansanvalistuksen toimijuuden sosiaali- ja käsitehistoriallisen 
otteen syventämisen vaatimuksen perustelu.

Kohdeprosessin kannalta relevantin refl eksioavaruuden rajojen määrittymisen 
ongelma näytti artikkelia tehtäessä hyvin monikerroksiselta. Refl eksiivinen tutki-
muskulttuuri kehotti myös esittämään kysymyksen, siitä olisiko (aikuis) kasva-
tustieteellisen tutkimuksen refl eksiivinen käytäntösuhde mahdollisesti osaltaan 
vaikuttanut postulaatin syntymiseen? Tällainen mahdollisuus on aina sisään ra-
kennettu aikansa sosiaalista elämää seuraavan tutkimuksen käytäntösuhteeseen ja 
sen vuoksi kohdeprosessin tutkimukseen kuuluu tietty epäilyksen hermeneutiikka 
(ks. Giddens 1987 sekä Bourdieu & Wacquant 1995 ). Ei voitu sulkea pois mahdol-
lisuutta, jonka mukaan tuollaisen historian kuvauskäsitteeseen olisi tuossa 1960- ja 
1970-lukujen vaihteessa sitouduttu sen aktuaalipoliittisen refl eksioyhteyden siivit-
tämänä, jota luvun 2.1 alussa kuvasin. Asia näytti ainakin refl eksiohistorian näkö-
kulmasta edellyttävän ”university extension like” tyyppisiä muotoiluja ja syventä-
vän kenttäanalyysia aikuiskoulutuksen organisoitumisen historian suunnassa.

Erityisen ”university extension” liikkeen reaalisuuden puntarointi perinteisem-
män yliopistollisen kansanvalistustoiminnan osana alkoi vaikuttaa perin hanka-
lalta. Sellaisena se stimuloi teoreettisen kohdediskurssin kehittelyä. Toisen asteen 
tarkkailijan näkökulmasta voidaan myös kysyä onko tällainen koulutuksen his-
toriantutkimuksen käsite suomalaisen yliopistokentän toimijuuden kuvaajana 
mielekäs 1800-luvusta tai 1900-luvun alusta puhuttaessa? Tällöinhän sen täytyisi 
nimittäin olla mielekäs käsite, joillekin tuolloin yliopisto-organisaation puitteissa 
vaikuttaneille toimijoille. Mikäli käsitteellä taas ei ajatella kuvattavan tietynlaisten 
koulutusjärjestelyjen tuottamiseen tähdännyttä kenttäerityistä toimijuutta vaikka-
pa yliopistollisen kansanvalistuksen varhaisempien muotojen uudistusliikkeeksi 
jäsentyneissä puitteissa niin mihin sitä sitten tarvitaan? Toisen asteen tarkkailijan 
katseessa voidaan kyllä puhua yliopistokoulutuksen ekspansiivisista ja ekstensiivi-
sistä organisoitumisen suunnista, mutta nehän saattavat tulla Suomessa ymmär-
retyiksi ilman erityisen laajennusliikkeen oletuksia. Varteen otettavana ekstensii-
viyden kontekstina olisi silloin se maalaisvalistuksellinen toiminta, joka kehittyy 
professori ja piispa Jacob Gadolinin aloitteesta vuonna 1797 synnytetyn Finska 
Hushållningssälskapet’in perustalle. Vaikka yliopistohistorian kontekstissa tuossa 
on nähty lähinnä ”Tukholman Kuninkaallisen Patrioottisen Seuran turkulainen 
alaosasto” (ks. Klinge 1987, 247) niin Suomen maatalouden uusin tutkimus nä-
kee taustalla enemmän tyytymättömyyttä Tukholman seuraan ja esikuvallisessa 
mielessä tärkeämpänä Tanskan kuninkaallisen talousseuran ja siinä nimenomaan 
konkreettiseen neuvonta- ja valistustyön orientaation (Niemelä 2003, 480). 

Artikkelimme olisi voinut painokkaammin kuvata maalaisvalistuksen pitkää 
kestoa, varsinkin sen yhtä hyvin kiinnostavaa organisatorista tulemaa, joka Mus-
tialan maatalousopiston kautta päätyy korkeimman maatalous-metsätieteellisen 
opetuksen ottamiseen yliopistoon. Tässä en kuitenkaan ryhdy tällaisiin kuvausta 
laajentaviin tarkasteluihin, vaan kiinnitän huomiota asian yleisempään puoleen. 
Nevalan (1991a, 24–25) ”käytännöllisten alojen yliopistollistamiseksi” nimeämään 
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ilmiöön kannattaa akateemisen- ja kansanvalistuksen kohtaamisen suomalaisen 
erityispiirteiden ja yliopistollisen kansanvalistuksen kotikutoisemman kytkentä-
tavan merkityksen korostamisen yhteydessä kiinnittää enemmän huomiota. Tässä 
mielessä artikkelimme ei tuo riittävästi esille käytännöllisen maalaisvalistuksen 
alueellistamisen muotoja, vaikka tulkintamme korostaakin maalaisvalistuksen 
pitkän keston merkitystä. 

Kohdeprosessin refl eksiohistorian näkökulmasta jäsennämme maalaisvalistuk-
sen toimijuudelle relevantin refl eksiavaruuden rajoja juuri ”university extension” 
hypoteesin koettelun suunnassa. Siksi tarkastelumme painopiste kulkee tähän var-
haisempaan pohjavirtaan liittyneeseen kansallisen liikehdinnän kontekstiin, mis-
sä vuonna 1874 perustettu Kansanvalistusseura ja sen jälkeiset koulusivistyksen 
levittämisen agraariset oppilaitoskehityksen muodot ja varisinkin kansanopisto-
laitoksen merkitys nousevat enemmän esille. Tämä kehitys viittaa sellaiseen aka-
teemisen ja kansanomaisen rajapinnan tarkastelun tarpeeseen, josta koulutuksen 
organisoitumisen tutkimus voisi tämän tutkimuksen kehittelemää lähestymista-
paa hyödyntäen saada enemmän irti. Maalaisvalistuksen käytännöllisen linjan ja 
akateemisen linjan yhteen kietoutumisen problematiikka johtaisi tarkasteluihin, 
joissa Laineen (1948), Niemelän (2003) ja Vihtolan (2004,179–191) esille tuoma 
Talousseuran maantieteellisen ja organisatorisen levittäytymisen ja yliopistoken-
tän suhteiden strukturaatio olisi aika–tila-ulotteisuuden muodostumisen merki-
tyksessä kiinnostava alueellistamisen ajatuksella operoivan syventävän kuvauksen 
paikka. Artikkelissamme pitkän keston tulkintaa suunnannut keskeinen juonne 
tukeutui Katri Laineen kiintoisaan tutkimuslinjaan. Laineen (1938) avaaman Ta-
lousseuran arkiston tarjoamat vihjeet yhdistettiin Laineen (1939) Porthan -tarkas-
teluun ja edelleen Laineen (1948) esittämiin maatalouden neuvojakunnan synnyn 
kuvauksiin ja muodostuneisiin oppilaitos kytkentöihin, jota Kantasalmi (2001a ja 
2001b) tuova selvemmin esille (ks. Laine 1931, Laiho 1928 ja Lehtonen 1936). 

Artikkelissamme kansallisen kysymyksen korostumisen vaiheessa kansanopis-
toihin liittynyt ns. ”vale-emäntäkoulun” merkitys, josta Laine (1931,110–120) 
1890-luvun kansanopistojen valtionapukamppailuihin viitaten puhuu, saa tul-
kinnallisesti keskeisen sijan. Sen voidaan nimittäin katsoa ilmentävän kansallisen 
kysymyksen ja vanhan maalaisvalistuksen perinteen valtiovälitteisen artikulaation 
(so. niveltyminen) mukanaan tuomaa kansallismielistä politisoitumista. Suoma-
laisen maalaiskansanopiston internaattitilassa luterilaisuuden, käytännöllisyyden 
ja kansallisen kytkentä olikin mahdollista tuottaa sellaisen kulttuurisen muodon 
puitteissa, joka sopi fennomaanisen liikkeen yhteiskunnallisen muutoksen ohjel-
maan. Suomenkielisen kansakunnan osan koulutustason kohottamisen ja kansan-
valistuksen yhteydessä tuota ohjelmaa voidaan kuvata hegemoniseksi. Sen ytimessä 
oli kansallisvaltion muodostuksen osana tapahtuva valtablokin uudelleen rakenta-
misen tavoite, missä talonpoikaisen kansan sivistyksen kohottamisen teema näh-
tiin sellaisessa kulttuurisissa muodoissa, jotka sopivin tavoin yhdistivät opillisen ja 
kansaisen (folkelig) kulttuurin muotoja (ks. Klinge 1979d, 114 ja Konttinen 1991, 
189–191). Samanlaisen luennan mahdollisuuteen viittaavat myös Ollilan (1993) 
tutkimus Martta -järjestön aatteellis-ideologisesta orientaatiosta sekä Heinosen 
(1998) tarkastelut talonpoikaisen Suomen neuvonta ja valistustoiminnasta ja sen 
kerrostumista, joissa on myös kytkentänsä ”kotitaloustieteen” syntyyn ja siten yli-
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opistokoulutuksen ekstensiivisen organisoitumissuunnan sukupuolierityisen tar-
kastelun paikka. 

Artikkelissamme viitataan hegemonisen projektin jatkumoon myös siinä merki-
tyksessä, että alun perin agraarin yhteisöllisyyden internaattimuotoisina oppilaitok-
sina kansanopistot pyrkivät vuosisadan vaihteen jälkeenkin dominoimaan kaupun-
kien kansanvalistustoimintaa (ks. myös Ahonen 1992, 62). Nähdäkseni Halmeen 
(2003) Lahteen lokalisoimat kuvaukset kansanopistoaatteen käytännöistä voitaisiin 
niin ikään lukea tällaisen politiikan teoriaan kuuluvan ”hegemonian” käsitteen rele-
vanssin tueksi. Teoreettisen kohdediskurssin tasolla tämän tulkinnan hyväksyminen 
tarkoittaa minulle, että koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa olisi pyrittävä 
prosessien sellaisen ajatusotteen ja analyysitavan kehittämiseen, joka on sensitiivi-
nen koulutuksen järjestelykäytäntöjen ja pedagogisten käytäntöjen refl eksiivisyy-
delle sekä tähän liittyvälle merkityksenannon, dominaation ja legitimaation kytken-
töinä ilmenevän symbolisen järjestyksen tuottamisen tavoille.

Artikkelissamme esitetään indikaatioita englantilaisen extension -liikkeen ide-
oiden välittymisestä Suomeen, mutta artikkelin taustatutkimusten lähdeaineiston 
varassa ei ole mahdollista sanoa, että Suomessa olisi otettu tässä asiassa suoria 
vaikutteita Englannista. Myöhemmin englantilaiset kokemukset välittyivät suo-
malaisten järjestelykäytäntöjen refl eksioon. Tällöin painotan sanaa välittyivät. 
Ensimmäinen instanssi, jossa asiaa on artikkelissamme puntaroitu on ns. naissi-
vistyksen teema.  Varhaisimpien yliopistollisten luentojen kohdentaminen yliopis-
to-opinnoista ulossuljetuille naisille ei käyttämäni aineiston varassa antanut viit-
teitä siitä, että esimerkiksi Yrjö-Sakari Yrjö Koskisen 1870-luvun luennot olisivat 
kansainvälisten vaikutteidensa osalta suoraan kytkettävissä Englantiin. Ei siis ole 
toistaiseksi syytä epäillä Klingen (1978d, 143) kantaa, jonka mukaan tässä suhtees-
sa John Stuart Millin vuonna 1869 ruotsiksikin ilmestynyt teos ”The Subjection 
of  Women” olisi mahdollinen englantilaisen liberalismin lisäimpulssi, kun sisäi-
sempi vaikutusyhteys saattoi liittyvä ns. Vanhassa Suomessa kertyneisiin venäläi-
sen naissivistyksen tradition kokemuksiin ja niiden alueellisesti merkitykselliseen 
kytkentään naissivistyksen teeman refl eksiolle Suomessa (vrt. Klinge 1989, 655; ks. 
Perrone 1993, 341 ja Engman 1996, 31–37). 210

210 Tästä syntyy myös empiirishistorillisen syventämistarpeen konnotaatio, joka liit-
tyy kohdeprosessin mielekkään propositionaalisen kontrastin tarkoituksessa tehtäviin 
merkityksellisten kokonaisuuksien rajaamisen ongelmaan. Klinge (1987, 11–249) jä-
sentää Suomen yliopistoa ”instituutiona” nimenomaan Upsalasta ja Tukholmasta 
käsin kehkeytyvänä prosessina. Turkuun luterilaisen koulun perustalle vuonna 1640 
rakennettua ja miehitettyyn Liivinmaahan Tartossa/Dorpat aiemmin Jesuiittain kou-
lun perustalle muodostettuja akatemioita toki määrittää sama Itämerelle suuntautu-
va eskalaatio, mutta Suurvalta-aseman menetyksen prosessissa Dorbatin alle jäsentyi 
sittemmin myös ns. Vanhan Suomen koulutoimi. Yliopistokoulutuksen ekspansion ja 
laajentumisen prosessien yhteydessä pohdittava avautumisen ja sulkeutumisen prob-
lematiikan olisi huomioitava tuon merkityksellisen kokonaisuuden muutos ja antaa 
kenties enemmän tilaa venäläisen yhteiskunnallistumisen näkökulmalle ilman, että asi-
aa tarkasteltaisiin korostuneesti suomalaiskansallisena kamppailuina venäläisten byro-
kraattisten dominaatiotoimien paineessa.
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Klingen (1989, 647–655) esitys naissivistyksen asiasta 1870-luvulta 1920-luvul-
le hakee kontrastia Ruotsista. Strömberg (1989, 766–800) tekee samoin huomi-
oidessaan ylioppilastutkintoa koskevat muutokset ”ylioppilaskunnan” määrällisen 
ekspansion yhteydessä näyttäytyvässä ”laajentumisessa”. Yliopistokoulutuksen 
naispioneerien aloittama kasvutrendi saa varsin pian rehtorit myös valppaasti seu-
raamaan tilannetta. Kiinnostavaa on myös se kuinka, yliopiston opiskelijamäärien 
tilastollinen tarkkailu varsin pian refl eksiivisesti palautui kirjoilla oloa koskevi-
en sääntöjen muutoksiin (ibid). Tässä kontekstissa siis alkaa voimistua sellainen 
opiskelijatietojen refl eksiivinen palautuminen organisoitumiseen, missä tilastol-
liset vertailut toisiin maihin sekä tilastoinnin kehitteleminen sinänsä ovat mer-
kityksellisiä.211 Tällaisten systeemin reproduktion kytkentöjen käsittämistapa on 
teoreettisen kohdediskurssini eräs olennainen motiivi ja metodologinen pulma. 
Kohdeprosessissa keskeiseksi alkaakin piirtyä naisylioppilaiden kontribuutio eks-
pansioon ja sen rakenteistava vaikutus ”ylioppilaan” käsitteen muutokseen, josta 
Strömberg (1990, 531) puhuu jo ”ylioppilastulvan” ja sitä vastustaneen komitean 

211 Yliopiston matrikkelitietojen lisäksi on vuodesta 1876 lähtien painettuja luetteloita, 
jotka kertovat kirjoilla olevista. Näiden opiskelijatietojen luonne on sinänsä kiinnostava 
kysymys, mutta vielä kiinnostavampaa on niiden tutkimuskäyttöön siirtyminen, var-
sinkin mitä tulee opiskelijoiden sosiaalisen taustan arvioimisen mahdollisuuksiin (ks. 
Ojala 1962, 336). Nevala (1991a, 8) kiteyttää tässä olennaisen.  Sosiaaliryhmittely, joka 
siirtyy sosiaalisen nousun perspektiivin motivoimaan historialliseen koulutustutki-
mukseen, on Heikki Wariksen kehittelemä. Sen lähtökohtana oli ”vanha virkamiesten 
arvojärjestys”, joka sopii enemmän 1800-luvun puolivälin sääty-yhteiskunnan koulu-
tusvälitteisen säätykierron kuvaukseen, kuin sen myöhemmän murroksen kontekstin 
dynamiikkaa tavoittamaan. Nevalan (1991a, 5 ja 1999, 35) toinen havainto on kuiten-
kin sosiaalitutkimuksen refl eksiivistä (policy) kytkentää ajatellen vielä kiinnostavampi. 
Nimittäin opiskelijoiden sosiaalisen taustan tilastoiminen kokonaan katkaistiin 1970-
luvun alussa ja muutoinkin korkeakoulutilastojen aikasarjat katkeilivat, miksi? Bour-
dieu (1990a, 25–27) näkee luokitusten poliittisuuden ja kriittisen potentiaalin suhteen 
tavalla, joka voisi selventää ajatusta., mutta se on empiirishistoriallisen tutkimuksen 
syventämisen paikka. Nevalan (1991a; 1991b ja 1999) perustava työ vuosisatamme eli 
1900-luvun suomalaisen korkeakoulutuksen opiskelijamäärien kasvun vaikutuksiin on 
ollut minulla taustalla. Nevalan mukaan (1991a, 29–32) ”korkeakoulupolitiikan hil-
jaiselon kaudella 1920-luvun puolivälistä 1950-luvun alkuun” ja Nevalan (1999, 43) 
”kulttuuripolitiikan harmaassa ilmapiirissä” tapahtui ”suhteellisen pieniä” muutoksia 
korkeakoulutuksessa, mutta Aholan (1995, 65) mukaan 1900-luvun alkupuoliskolla 
suomalainen korkeakoulutus koki voimakkaan muodonmuutoksen. Teoreettisen koh-
dediskurssin esitykseeni viitaten sanoisin, että vaihetta kannattaa tarkastella lähemmin 
niiden ”uusien instituutioiden” suunnassa, joihin Ahola (1995, 60–66) viittaa luonneh-
timalla prosessivaihetta Kivisen Rinteen ja Ketosen (1993) tuella, siinä mielessä hallit-
semattoman laajentumisen vaiheeksi, ettei se ollut yhtenäisen ”valtiollisen kehittämis-
doktriinin” säätelemä. Olen halunnut kehitellä juuri tuon vaiheen tutkimusta edistävää 
näkökulmaa ja lähestymistapaa ja selventänyt samalla koulutuksen organisoitumisen 
dynamiikkaa tuossa ”harmaassa ilmapiirissä”. 
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kontekstiin siirtyen.212 Tämän organisoitumisvaiheen kuvaaminen pitää nähdäk-
seni sisällään varsinkin naisten ja kieliryhmien yliopistokoulutuksen sisäisen alu-
eellistamisen ja ulkoisen alueellistamisen yksityiskohtaisempien tarkastelujen tar-
peen. Tässä suhteessa kiinnostavia ovat myös ne ensimmäisten naisopiskelijoiden 
kulttuuriset kokemukset, joista Engman (1996) antaa Alma Söderhjelmin kautta 
esimerkkejä. Tällaisen prosessin kuvaaminen ei ole tässä tutkimuksessa tehtävänä, 
mutta niiden tarpeellisuus on teoreettinen kohdediskurssini aluemetaforan kehit-
telyn motiivina. Artikkelin epäilyksen hengessä ei vaikuta kuitenkaan perustellulta 
liittää erityisen suomalaisen ”laajennusliikkeen” oletusta suomalaisen naissivistys-
asian varhaiseen edistämiseen. Vaikuttaa myös epäilyttävältä liittää 1870-luvun 
naisyleisölle suunnattujen luentojen vaikuttimia englantilaisen ”university exten-
sion” toiminnasta saatujen kokemusten suomalaiseen vastaanottoon. 

Ylioppilasekspansion aikalaisrefl eksiivisyydessä Ylioppilastulvan vastustamis-
komiteakin vetosi siihen, että suomalaiskansallisen liikkeen organisoiman toi-
mijuuden puitteissa oli ”kansan tietoisuuteen juurtunut” käsitys, jonka mukaan 
ylioppilaaksi kouluttautuminen oli ylöspäin suuntautuvan säätykierron odo-
tushorisontille aivan keskeinen (ks. Strömberg 1990, 528). Tällaisten tottumuk-
seksi muodostuneiden käsitysten vaikutuksen analyyttinen tavoittaminen pro-
sessin ajallisuudessa edellyttää nähdäkseni enemmän rakenteistumisteoreettista 
ja kenttäerityistä ajattelutapaa, kuin Archerin (1995) ehdottamaa emergenttien 
ominaisuuksien analyyttista historiaa. Prosessin yksityiskohtaisemman kuvauk-
sen tehtävää ajatellen, olisi siis käsitys pitkäkestoisemmasta koulutuskäytäntöjen 
organisoitumisen puitteissa muodostuneesta toimijuuden orientaatioperustasta 
saatava tarkennettu kuva. Tässä suhteessa pidän Lindströmin (1998, 17) ajatusta 
”ylioppilastutkinnon” pitkäkestoisesta tutkimuksesta tärkeänä. Tällöin sitä tarkas-
tellaan ”yliopisto- ja oppikoululaitoksen rajapintaan organisatorisesti sijoittuva-
na” kokonaisuutena ”siitä itsestään lähtien” ja sitä puitteisiin sijoittaen. Kysyisin 
kuitenkin edelleen, kuinka tuo abstrakti systeemi operoi mekanismina laajemmin-
kin koulutuksen organisoitumista strukturoivassa merkityksessä, sillä juuri oppi-
koululaitoksen ja lukiokoulumuodon keskeisyys yliopisto-opiskelun edellytyksenä 
antaa mahdollisuuden yliopistoaikuiskoulutuksen rajapinnan käytäntöjen koulu-
tuksen organisoitumiselle sisäisen mielekkyyden muodostumisen tarkasteluun. 

Artikkelissamme rakennetaan tulkintaa kansanvalistuksen hegemonisesta pro-
jektista sekä sen sosiaalihistoriallisesta perustasta. Hegemonian käsite liittyy yri-
tykseen tarkentaa refl eksion kansallisluterilaisia reunaehtoja kohdentumalla ni-
menomaan refl eksioavaruuden maalaisvalistuksellisen painotuksen ideologisten 
diskurssien ja kulttuuristen käytäntöjen liikeperustaan ”popular adult education 

212 Ylioppilastulvan Vastustamiskomitea asetettiin Opetusministeriön toiveesta 1934 
ja sen mietintö valmistui 1935. Tehtävänä oli analysoida ylioppilaiden viimeaikaisen 
nopean lisääntymisen syitä ja sen mahdollisesti tuottamia yhteiskunnallisia haittoja 
sekä esittää keinoja sen vastustamiseksi. Naisopiskelijoiden osuutta verrataan Saksaan. 
Vertailut johtavat päättelemään ettei meillä oppineiston vuotuinen lisätarve voi olla 
Saksan 3%. Ajatusmuoto perustuu siihen, että yliopisto-opinnot nähdään julkisiin 
virkoihin sijoittumiskyvyn kautta. Määrällisen tarkastelun aikajänne Suomessa oli
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movement”.213 Pyrimme syventämään ymmärrystä ”kansanvalistuksen” ja ”kansan-
sivistyksen” käsitteiden kantamista merkityksistä suhteessa ”university extension” 
käsitteeseen, mikä vertailevassa katsannossa ei asetu aivan ongelmattomasti funk-
tionaalisen ekvivalenssin oletuksen puitteissa koulutushistoriallisesti tulkittavak-
si. On pyrittävä ymmärtämään, kuinka edellä mainitut käsitteet ovat esiintyneet 
puitesidonnaisesti kohdeprosessin toimijuuden refl eksion käsitteinä. Koetamme 
siis selventää, mikä artikkelin luonnehtiman hegemonisen projektin sisällä olisi 
mahdollinen laajennusliikkeen erityisyyden sosiaalinen perusta ja toiminnan or-
ganisatorinen kehys. Akateemisen valistuksen ja kansanvalistuksen kytkennöissä 
tässä rajattuna aikanakin riittää suomalaiselle tutkimukselle vielä tehtävää, mutta 
kansallisen liikkeen prosessia määräävä vaikutus näyttää kuitenkin saavan yhä uu-
destaan vahvistusta.

Giddensin (1990a) ajattelua seuraten artikkelin taustalla oli kohdeprosessin 
tutkimuksen vahvistama ajatus, jonka mukaan ”university extension” Suomessa 
olisi välttämättä nähtävä painottuneesti kansallisvaltion muodostamisen domi-
noivan rakenneklusterin sisällä, joskaan ei yksin sen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, 
että englantilaisen liikkeen leviämisen hypoteesi olisi otettava hyvin varaukselli-
sesti. Ajatuksen espanjalaisen vastaanoton synnyttämät ”extensión universitaria” 

1890–1934 sen vuoksi, että alkukohdassa aloittaneiden voi ajatella astuneen eläkkeelle 
vuonna 1934. Käsite ”Suomen yliopistot ja korkeakoulut” eivät sisällä systemaattisessa 
vertailussa vielä Kasvatusopillista korkeakoulua, sillä se aloitti toimintansa 1934. To-
dettiin kuitenkin se, että kansakouluopettajiksi ryhdyttiin valmistamaan ylioppilaita jo 
vuonna 1914. Seminaarien ylioppilasluokat lakkautettiin, kun korkeakoulu sulki tämä 
osan sisäänsä. Kansalaiskorkeakoulu, ja vuodesta 1930 Yhteiskunnallinen korkeakoulu 
ei myöskään sisältynyt systemaattiseen tarkasteluun, mutta siellähän saattoikin opis-
kella ilman ylioppilastutkintoa. Komiteaa ennen oli A. Tulenheimon rehtorikauden 
(1926–30) lopulla yliopiston konsistorissa jo aloitettu ”numerus clausus” pohdiskelu, 
mutta se ei vielä ennen valtakunnallista komiteaa johtanut mainittaviin järjestelyihin 
(ks. Nevala 1991a, Ahola 1995, 77–78 ja Kaarninen & Kaarninen 2002, 202 ja mainittu 
mietintö). Tulenheimo oli myös rehtorikautensa alkupuolella synnyttämässä yliopis-
ton kansansivistystoimikuntaa, ja osittain tähän yhteyteen tulee lukea siihen osallisen 
Z. Castrénin (1928) Kansanvalistus ja Kirjasto-lehdessä julkaisema kirjoitus ”yliopisto-
laajennus-asia”, missä hän tarkastelee Englannissa julkaistun Adult Education Commi-
teen ”Final report” (1919) arviota sikäläisestä ”University Extension” liikkeestä ja sen 
pääasiallisista toimintamuodoista. 
213 Artikkelissa luonnehditaan hegemonista projektia ”people’s enlightenment” ter-
miä käyttäen. Kielelliset ongelmat tässä yhteisartikkelissa olivat hyvin havainnollisia 
teoreettisen kohdediskurssini kysymyksenasetteluille ja käsitehistoriasta vaikutteita 
ottaneelle kohdeprosessin analyysille. Barry Hake on syntyperäinen Britti, mutta asu-
nut vuosikausia Hollannissa, joten hän ei ole vailla Germaanisen ajatustradition tajua. 
Terminologiset valinnat englanninkielessä tuottivat minulle paljon päänvaivaa, sillä 
aikuiskasvatuksellisten perinteiden kulttuurisesti merkittävien rajojen ylittäminen on 
aito käsitteellinen ongelma, joka korostaa ideaalityyppisen käsitteellistämisstrategian 
merkitystä kulttuuristen muotojen rakenteistumisen analyysissa. Kansa-käsiteen kan-
tamien merkitysulottuvuuksien ilmaiseminen ei onnistu yhdellä sanalla, joten sitä täy-
tyy jotenkin aina kontekstuaalisesti avata. Seurauksena voi olla kankea kieli.
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käsitteen liberaalit muotoilutkin olivat ilmentäneet tässä suhteessa kiinnostavaa 
erilaisen kulttuurisen kontekstin tuottamaa variaatiota. Tulkinta siitä kansanva-
listuksen ajatusmuodon rekursiivisuudesta, jota hegemoninen projekti Suomessa 
ilmentää, perustuu kahdessa eri kansallisvaltiollisessa sisällissodan kontekstissa 
analysoituun aikuiskoulutuksen käytäntöjen refl eksiivisyyteen. Teoreettisessa koh-
dediskurssissa tämä kansanvalistusrefl eksion kehämäisyys liittyy aluemetaforan 
käytön ja ”kentän” käsitteen kytkennän pohtimiseen, jota seuraavien julkaisujen 
yhteydessä koettelin täsmentyneemmin (ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b).

Artikkelimme keskeinen tulkinta perustuu sosiaalisten konfl iktien yli kulke-
van projektikäsitteistön diskursiivisen jatkumon analyysiin, missä tarkastelua 
tukee jo ensimmäisessä osajulkaisussa esille tuotu kontrasti Espanjaan. Sisällök-
käässä mielessä kantava tulkinta liittyy käsitteelliseen erotteluun, joka tehdään 
merkitysosuvuutta tavoittelevassa saksankielisessä ilmiasussa Bildungsbürgertum 
ja Bildungsbauernschaft. Kyse on siis sivistysporvariston ja maalaissivistyneistön 
jaosta, johon myös Lindström (1998, 297) omalla tavallaan viittaa. Artikkelimme 
ratkaisu ei ole aivan onnistunut, jos sillä haluttaisiin tarkasti tavoittaa sosiaalisia 
formaatioita säätyperusteisen ja luokkaperusteisen järjestyksen tai järjestysperi-
aatteiston siirtymässä. Tulkinnan kontekstina Suomessa on kuitenkin kyseessä 
sellainen agraariyhteiskuntaan liittyvä koulutuksen organisoitumisen prosessi, 
jonka refl eksiohistoriallinen erityisyys suhteessa Englantiin (Wales pois sulkien) 
ja Espanjaan ei ole englanninkielellä yhdessä sanassa onnistuneesti tavoitettavissa. 
Kyse on pohjoismaisittain erityisen kansallisluterilaisen valistusmentaliteetin kan-
sansivistyksellisestä intensiteettiä tavoittelevien käytäntöjen yhteydestä nousevas-
ta erottelutarpeesta. Tämä on pohjoismaisittain ajatellen, varsin erityislaatuinen 
projekti, missä fennomaaninen sivistyneistö muodostaa opettajaseminaarilaitok-
sen, kunnallisen kansakoulun ja yksityisoppikoulujen organisatorisia tukipisteitä 
käyttäen sekä maalaissivistyksen kohottamiseen tähdänneiden kansanvalistuksel-
listen erityisorganisaatioiden välityksellä voimakkaan kansakuntaa muodostavan 
poliittis-ideologisen konjunktuurin. Tässä jo ensimmäisen osajulkaisussa esitetyt 
kontrastit espanjalaisen maalaisvalistuksen refl eksion muotoihin vaikuttavat sel-
ventäviltä, sillä sinne ei muodostunut samalla lailla kansakuntaa ja sen sosiaalisia 
kerrostumia homogenisoivaa pyrkimystä. 

On selvää, että sikäli kuin sivistysporvariston ja maalaissivistyneistön erotte-
lulla halutaan tavoittaa reaalisia sosiaalisia formaatioita 1890–1939 olisi tätä ja-
koa empiirisesti tukevoitettava ennen muuta suomalaisen kansanvalistuksen ja 
kansansivistyksen keskeisten ryhmien (so. kansakoulun-, kansanopistojen- ja 
kansankorkeakoulujen opettajat), maalaispapiston ja maalaisvalistuksellisten eri-
tyisammattiryhmien (maatalousneuvojat, kunnanlääkärit apteekkarit jne.) sosi-
aalihistorian avulla214. Tällainen tarkastelu tulisi suhteuttaa siihen artikkelimme 

214 Böllingin (1983) Sozialgeschichte der deutschen Lehrer on saksalaisten oppikou-
lu- ja kansakouluopettajiston sosiaalisen taustan ja aseman vertailututkimus, jollais-
ta Suomessakin kovasti kaivattaisiin peruskoulua edeltävältä ajalta, mutta myös sitä 
seuranneelta pitkältä opettajakunnan sukupolvenvaihdoksen siirtymäajalta. Rinne ja 
Jauhiainen (1988) ovat kuitenkin tehneet hienon työn vertaillessaan kategorioiden
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painottamaan kaupungin ja maaseudun välisen jaon hitaaseen muutokseen, joka 
ei vielä 1890–1939 ollut kääntänyt Suomea pois agraarisesta ominaislaadusta. 
Konttisen (1991, 173 ja 228) professioiden synnyn ja muotoutumisen tarkastelu 
opettajakunnan suhteen on tässä suhteessa kiinnostava, sillä hän näkee murrok-
sen alkuvaiheen eli 1870-luvun alun virkamiesmäisten valtion oppikoulujen opet-
tajiston lähtöstatuksen varsin korkeana. Konttisen (1991, 200, 211, 236) mukaan 
yksityisten oppikoulujen voimakas kasvu kanavoitiin niiden valtiollistamiseen. 
Prosessi oli yhteydessä oppilaskunnan kieliryhmittymien ja sukupuolten välisen 
suhteellisen epäsuhdan loiventumiseen sekä oppikoulun opettajiston sosiaalisen 
aseman muutokseen, sillä valtion oppikoulun opettajien asema oli vahvempi kuin 
yksityisoppikoulujen opettajiston. Oppikoulun opettajien asema taas oli yleisesti 
ottaen laadullisesti toisenlaisen kuin uuden kansakoulunopettajien ryhmän, min-
kä vuoksi hän rajaakin tämän ryhmän myöhemmän professionaalistumisen tar-
kastelun ulkopuolelle.215 

”kansanopettaja” (so. kansakoulunopettajisto) ja ”oppikoulunopettajat” (so. yksityis-
ten ja valtion koulujen opettajat) ammatillisina ryhminä professionaalisen kehityksen 
suhteen. Lisäksi Rinne (1986, 44) on katsonut, että kansakouluopettajistosta ei maaseu-
dulla kasvanut vanhaan kirkolliseen säätyyn verrattavaa yhteiskunnallista kerrostumaa 
lähinnä koulutuksellisen ja kulttuurisen pääoman puutteen vuoksi. Maalaissivistyneis-
töllä viittaan tässä enemmän maaseudun keskisäädyn strukturaatioon, missä kansa-
koulun opettajat olivat kasvava ryhmä (ks. Rinne 1986, 71). Allardt (1966) ajatteleekin 
kansakoulunopettajia monessa suhteessa erikoisena väliryhmänä, joka kiinnittyy ylei-
sempään keskiluokan problematiikkaan. Artikkelimme paino on kuitenkin refl eksio-
historiassa ja sen tulkintaa suuntaa Halilan (1949) luonnehdinta Jyväskylän seminaa-
rista valmistuneista ensimmäisistä sukupolvista ”kansanvalistuksen iskujoukkona” ja 
Allardtin (1966) käsitys siitä kovasta taistelussa, jota kansakoulun opettajat ryhmänä 
kävivät sivistysideaalinsa ”bildningsideal” puolesta usein ankaraakin vastustusta koh-
daten ja huonoa palkkaa nauttien (ks. Rinne 1986). Mutta minkälaista sivistysideaalia 
tässä kuljetettiin? Halilaa (1949), Allardtia (1966), Rinnettä (1986), Rinnettä ja Jauhi-
aista (1988) ja Simolaa (1995) tulkinnallisesti painottaen voidaan sanoa, että ryhmän 
kulttuurinen merkitys maalaiskunnissa vaikuttaa suurelta ja hegemonisen projektin jat-
kuvuuden kannalta olennaiselta sellaisessa prosessissa, missä pelkän lukutaidon lisäksi 
kirjoitustaito ja Allardtin (1966) mainitsema ”grundläggände boklärdom” kasvattivat 
merkitystään kansakuntaa yhtenäistävässä prosessissa. Aika–tila-ulotteisuuden ajatusta 
seuraten voidaan epäillä, ettei symbolisen järjestyksen S–D–L kansallisluterilainen pai-
notus olisi ilman tämän ryhmän vahvaa paikallisotetta ollut mahdollinen maaseudun 
elämänmuotojen perinteisempien siteiden löystyessä. Kansakoulunopettajat usein joh-
tivat, organisoivat ja koordinoivat monenlaisia kulttuuririentoja ja kunnallisen äänioi-
keuden saamisen jälkeen esiintyivät myös kunnallispoliittisissa johtotehtävissä. 
215 Konttisen (1991, 173, 228 ja 236) mukaan 1870/71 pisteessä oppikoulun opettajisto 
lukumäärä oli 347 ja kansakoulunopettajien 113. Vuonna 1885 kansakoulunopettajien 
määrä (1122) ylitti jo oppikoulun opettajien määrän (1091). Vuonna 1910 kansakou-
lun opettajia oli jo (4877) ja oppikoulun opettajia (1957), mutta tuossa tilanteessa yksi-
tyisten koulujen opettajisto oli jo selvästi suurempi kuin valtion koulujen (799 ja 1126) 
(Rinne ja Jauhiainen 1988 liitteet 7 ja 8 ja Konttinen 1991, 236). Kansakoulunopet-
tajakunnassa ylioppilaita ei juuri ollut ennen 1930 lukua, mutta sen jälkeen tällaisen
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Tärkeää tulkinnoilleni on myös se, että vuonna 1893 perustettu Suomen kan-
sakoulun opettajien liitto on, kuten Metsikkö ja Oksanen (1943) sanovat maamme 
vanhin ”henkisen alan ammattiyhdistys” eli Allardtille (1966) ”landets första fack-
förening för intellektuella”. Sen merkitys hegemonisen kansanvalistusprojektin 
uuden orgaanisen sivistyneistön keskeisenä edunvalvonnan ja refl eksion organi-
saationa on ollut suuri. Archer (1995) tekisi siitä korporatiivisen toimijan, mutta 
kannattaisiko se tulkita kohdeprosessin syklisessä tarkastelussa rakenteellisena ja 
kausaalisesti vaikuttavana ehtona ”over time” vai yksinomaan sen kokoaman neu-
votteluvoiman ”bargaining power” kautta? Vai antaisimmeko sittenkin järjestöl-
le toimijuuden kollektiivisena organisaationa refl eksiivisemmän merkityksen ”in 
temporality”, kuten rakenteistumisen ajatusotteessa olisi luontevaa. Liiton ensim-
mäisten sääntöjen 1§ vuodelta 1893 kertoo tästä: 

 Yhdistyksen tarkoituksena on: edistää hyvää kristillistä henkeä Suomen kan-
sakoulunopettajakunnassa; vaikuttaa kunnan sekä yleisen että ammattisivis-
tyksen korottamiseksi; levittää oikeaa käsitystä kansakoulun hyödystä ja edul-
lisuudesta; sekä sen ohessa toimia kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi 
(sit. Rinne 1973, 492).

Teoreettisen keskusteluni alueellistamisen ajatuksen merkitystä korostaa myös 
Allardtin (1966) vertaileva keskustelu maamme kansakoulunopettajiston sosiaa-
lisesta taustasta sekä kieliryhmien ja sukupuolen välillä tapahtuneesta ammatilli-
sesta yhteen kasvamisesta kansallisessa projektissa. Seminaarikäytäntöjen sisäisen 
alueellistamisen tarkastelun hyödyllisyyteen viittaavat myös naisopiskelijoiden 
säätyläistaustaan ja miesopiskelijoiden talonpoikaistaustaan liittyvät kulttuuristen 
muotojen yhdentymiset, joiden sivistyksellisiä vaikutuksia ei kannata ammatti-
ryhmän osalta väheksyä (Allardt 1966 ja Nurmi 1995, 42). 

Artikkelissamme opettajakunnan koostumusta ei ole kuvattu, sillä tarkastelujen 
argumenttia tukeva tehtävä on toinen. Prosessianalyysi puolestaan kohdentuu kohti 
koulutuksen järjestelykäytäntöjen kulttuurisen dynamiikan lähempää tarkastelua 
kolmannessa ja neljännessä osajulkaisussa. Tämän tutkimuksen kokonaisuudessa 
artikkelimme tulkintakehyksen muodostus tarjosi kuitenkin kiinnekohtia teoreet-
tisen kohdediskurssin tarkasteluille. Kun kolmannessa ja neljännessä osajulkaisussa 
selvennetään kouluopetuksen ammattiryhmän ja laajempien valistuskäytäntöjen 
merkitystä yliopiston ja aikuiskoulutuksen muotoutumisen rajapinnalla huoma-
taan, että kansakoulunopettajiin sovelletun professionalismin tulkinnassa toisen 
osajulkaisun hegemonisen projektin selvennys on tarpeellinen prosessiajallisuuden 
kerrostuneisuuden käsittämisen avain. Tässä yhteydessä palaan university extension 
hypoteesin mielen ja merkityksen puntarointiin ja kiinnitän ajatuksen hyvin raja-
tussa merkityksessä kohdeprosessin sisäiseen refl eksiivisyyteen. 

yleissivistystason osuus ammattikunnassa kasvaa nopeasti. Oppikoulunopettajistossa 
koulutus tarkoitti tietenkin, jopa akateemisen tutkinnon suorittaneiden suurta osuut-
ta (ibid). Artikkelimme ”sivistysporvariston” käsitteellä tavoitellaan enemmän juuri 
perinteisen oppisäädyn, virkamieskunnan ja kaupunkimaisen kansalaisyhteiskunnan 
”Bürger” muotoutumista fennomaanisen projektin yhteydessä.
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Artikkelimme argumentoi kohdeprosessin refl eksioavaruuden rajojen muodos-
tuksen jatkuvuutta J. V. Snellmanin (1806–1881) merkityksen kautta juuri edellä 
selvennetyistä kansallisen painotuksen syistä johtuen. Näkökulmana on Snellman 
kohdeprosessin suurena teoreetikkona, joka määrittää refl eksioavaruutta monita-
soisesti ja pitkäkestoisesti. Tämä tarkoittaa sekä Snellmanin välitöntä vaikutusta 
kansakunnan muodostuvaan uuteen virkamieskuntaan, että hänen tekstivälittei-
sen vaikutustaan koulutuksen refl eksiivisyydelle.216 Kyse on siis yliopisto-opiske-
lijoiden suuresta teoreetikosta kansakuntaa muodostavien valistuskäytäntöjen 
suunnassa, mutta myös virkamiesvalmistuksen aatteellis-teoreettisessa mieles-
sä oppisivistyneistön suunnassa. Tämän vuoksi artikkelimme korostaa Hegelin 
merkitystä Snellmanin ajattelussa. Tutkimuksen teoreettisen teeman virittämänä 
tarkastelemme Väyrysen (1992) kautta fi losofi an ja pedagogiikan erityisasemaa 
hegemonisen projektin opillisessa suunnassa. Tähän liittyy kaksi metateoreettises-
ti tärkeää motiivia. Yhtäällä Luhmannin ja Schorrin (1988a) koulutuksen refl ek-
siohistoriassa esittämä pedagogisen teorian ensisijaisen merkityksen korostus ja 
toisaalta Koselleckin (1989) käsitehistoriallisen tarkastelutavan mahdollisuuksien 
pohtiminen. Nämä ovat välittyneet teoreettiseen kohdediskurssiini, joka tässä ar-
tikkelissa kohtaa varsinkin Tuomiston (1991 ja 1992) aikuiskasvatustieteellisen ta-
van hahmottaa keskeisten käsitteiden historiaa.

Osajulkaisussa kyse on 1800-luvulla ”sivistyksen” käsitteen eli kohdeprosessin 
keskeisen teoreettisen käsitteen kautta tapahtuvasta havainnollistuksesta. Keskei-
sen tulkinnan voi tiivistään siten, että kansanvalistuksen maalaisvalistuksellisessa 
käytössä germaanisperäisen käsitteistön suomennosprosessin yhteydessä yliopis-
tosivistyneistön ja maalaissivistyneistön epäsymmetrinen suhde vaatii korostu-
nutta huomiota. Tämä suhde ilmenee ”valistuksen” ja ”sivistyksen” muuntumi-
sena paralleelikäsitteiksi, kun ne liittyvät fennomaanisen projektin romanttiseen 
”kansaan”. Tällainen kytkentä mahdollistaa refl eksiivisen sulkeuman, joka ilmenee 

216 Edellä olen huomauttanut Snellmanin teosten suomennosten etenemisen merki-
tyksestä. Kansanvalistajien käytännöissä. Kansanvalistuksen ja kansan koulusivistyk-
sen kohottamisen suomalaiskansallisessa projektissa toimijoiden Snellman -luennasta 
näyttäisi välittyvän eräänlainen pitkäkestoisen paluun ja hyvin moninaisten tulkin-
nallisten käyttöyhteyksien kuva, mutta hallitsevat tulkinnat ovat suomalaiskansallista 
projektia tukevia. En nyt lähde kommentoimaan artikkelimme Snellman -käsittelyä 
sisällökkäässä mielessä, sillä tähän on tuotettu sen jälkeen liiaksi kiinnostavaa mate-
riaalia, varsinkin hänen koottujen teostensa toimitustyön yhteydessä. Totean vain, että
Lahtisen (2006) keskustelu Snellmanin maalaissivistyksen kannalta keskeisestä tuotan-
nosta liitettynä pitkäkestoisen maalaisvalistuksen hyödyn korostukseen ansaitsisi koh-
deprosessin yhteydessä syventävää käsittelyä. Artikkelimme pääasiallinen mielenkiinto 
kohdistui kuitenkin kansanvalistusaktivistien ajatteluun aikana, jolloin suomen kieli 
teki läpimurron myös tieteen kielenä. Tämä tarkoitti myös tieteellisten seurojen orga-
nisoitumista, johon liittyneistä kielipoliittisia kamppailuja Huumo (2004 ja 2005) on 
kiinnostavasti kuvannut. Näiden prosessien kytkentöjen muodostumisessa sekä kor-
keimman opetuksen kielikysymykseen että akateemisen- ja kansanvalistuksen kohtaa-
misen intensiteetin nousuun olisi vielä paljon tutkittavaa.
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pitkäkestoisesti kansansivistyksen käytäntöjen refl eksioavaruudelle konstitutiivi-
sena. Koulusivistyksen merkitys dominoi näitä uusia sidoksia, sillä suomenkielisen 
oppikouluasian edistäminen oli toki pidettävä erillään vaikkapa Kansanvalistus-
seuran kohdennuksista. Tässä refl eksion pisteessä voidaan nähdä aikuiserityinen 
konnotaatio, kuten artikkelimme mainitsee. Tässä kontekstissa voidaan nähdäk-
seni myös ymmärtää Kemppisen (2001, 270) mainitsema Yrjö-Koskisen pelko ja 
inho ”puolisivistystä” kohtaan.217 Snellmanin käsite ”sivistys” on kohdeprosessin 
opillisen refl eksion teoreettinen kattokäsite, jonka laajemmat ja syvemmät mer-
kitykset näyttävät rapautuvan kansanvalistuksen prosessin kulussa. Syntyy hyvin 
moninaista Snellmanin auktoriteettiin vetoavaa ja mitä erilaisimpia käytäntöjä 
oikeuttavaa tulkintaa. Sen vuoksi artikkelimme operoi sen kautta. Niinpä ”valis-
tuksen” ja ”sivistyksen” kansavälitteisessä yhdistelmässä ”kansansivistys” ei kehity 
selkeästi kansanvalistuksen vastakäsitteeksi, sillä valistusriennossa se menettää tätä 
potentiaaliaan, mutta synnyttää myös toisenlaisia mahdollisuuksia. Artikkelimme 
tuo esille myös ”sivistyksen” käsitteen paikallisyhteisöllisiä merkityksiä, joita voi-
daan yrittää tulkita agraarisen Suomen talonpoikaisen elämän muodon traditio-
naalisten siteiden löystymisen kautta. 

Näin nähtynä Tuomiston (1991 ja 1992) esitys ei ole kohdeprosessini toimi-
juuden refl eksiokäsitteiden historiallisen kehityksen kattava vaiheistus, vaan se 
on ymmärrettävä toiseen ja paljon rajatumpaan kontekstin liittyen. Ne tulee ym-
märtää kansansivistysopillisen (Volksbildungslehre) diskurssin jatkumossa, missä 
ne kuitenkin on nähtävä homo academicus tyyppisen toimijan konstruktioina ja 
lopulta ns. vapaan sivistystyön pedagogisten ja organisatoristen käytäntöjen sys-
tematisaation refl eksiokäsitteiden merkityksessä. Tämä diskurssi kytkeytyy, myös 
”university extension” hypoteesiin, mutta se vaatii huomion kiinnittämistä yhteen 
oletetun liikkeen solmukohtaan, johon palaan seuraavissa julkaisuissa (ks. Kan-
tasalmi 2001a ja 2001b). Opillisen systematisaation vaiheessa refl eksiokäsitteiden 
vaiheistus saattaa operoida yli suomalaisissa käytännöissä muodostuneiden ja toi-
mijuuden operatiivisia merkityksiä saaneiden refl eksiokäsitteiden todellisen kehi-
tyksen. Voidaan jo Luhmannin ja Schorrin (1988a) tarkastelutavasta lähtien kysyä, 
että onko opillisten käsitteiden vaiheistus perusteltu esitys kohdeprosessin refl ek-
siohistorian siirtymistä käytäntöjen kontigenssikaavojen merkityksessä vai olisiko 

217 Puolisivistys edellyttää tietenkin kokonaisen sivistyksen. Folkskoleinspektor ja fi -
losofi an lisenssiaatti Lönnbeck (1887) väitteli aiheesta ”Folkskoleídens utveckling i 
Finland”. Työstä ilmenee rahvaan (almogen) koulujen ja kansakouluidean konseptien 
vastakkainasettelun tarjoama varhainen vuoden 1848 kumousliikehdinnän jälkeisen 
kontekstin perusta ”bildning” och ”halfbilding” kysymykseen (ibid. 58–63). Snellmanin 
teoreettinen ”Bildung” ja sen kääntyminen ”sivistykseksi” kuljettaa mukanaan tällaista 
mobilisaatiojännitettä. Grundtvigin ”kansainen” kehittyi saksalaisen ”Volkstümlich-
keit” konseptin yhteydessä niin ikään vuoden 1848 tapahtumien seurauksena. Suomen 
kasvatusopillisen yhdistyksen eräiden jäsenten refl eksio Tanskalaisista kansanopistoista 
1860-luvun lopulla viittaa ajatuksen sopivuuteen Suomen oloihin nähden, joskin itse
oppilaitosmuodon edellytykset maaseudullamme arvioitiin vielä liian kehittymättö-
miksi, kuten artikkelissamme todetaan.
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niissä pikemminkin kyse tietystä refl eksioteorian itseymmärrykseen liittyvästä ke-
hittelystä. Kummassakaan tapauksessa näiden käsitteiden suhde ideologiseen ei 
ole mutkaton, kuten olen teoreettisessa selvennyksessäni esittänyt. Kohdeproses-
sin analyysissa kysymys onkin asettava toimijuuden ja keskeisten liikesidonnais-
ten järjestelykäytäntöjen näkökulmasta. Tämä taas tarkoittaa liikkeen tai liikkei-
den käsitteitä käyttävien käytäntöjen semanttisten ulottuvuuksien ajallistamista 
eli sellaista historiallistavaa otetta, joka ottaa liikkeiden historisiteetin vakavasti. 
Kansansivistysopin diskurssi on osa käytännöllisen liikkeen historisiteettia ja val-
takamppailua, joten sellaisena sitä tulisi myös tarkastella. 

Toimijuuden näkökulma tarkoittaa prosessiin osallisten kollektiivien analyyt-
tista erottelua mitä tulee organisaatioihin, liikkeisiin ja merkityksellisten yhdistys-
ten huomioimiseen siinä merkityksessä, kuin olen niistä edellä keskustellut. Pi-
dän tätä olennaisesti parempana ratkaisuna, kuin Archerin (1995 ja 2000) tavoin 
käsitellä näitä rakenteellisesti solideina emergentteinä korporatiivisina toimijoi-
na (corporate agents). Mikäli kansanvalistuksessamme hahmottuu hegemonista 
projekti toimijuutta, kuten artikkelimme väittää, niin sen käytännöissä ilmeneviin 
ideologisiin toimintatapoihin on saatava refl eksioavaruuden analyysissa käsit-
teellinen ote. Tämä saavutetaan kiinnittämällä huomiota erilaisten kollektiivien 
päällekkäisyyksiin ja toisiaan tukeviin reproduktiivisiin käytäntöihin, joiden avul-
la symbolisten järjestysten kulttuurisia muotoja tuotetaan. On mahdollista, että 
käytännöissä ilmenee osin eriaikaisia ajallisen ja semanttisen kytkentöjä, jotka olisi 
kyettävä analyyttisesti purkamaan. 

Vain yhden esimerkin mainitakseni, sanoisin että vallankumouksen alla työ-
väenliikkeen ”sivistys” ymmärryksen ajallisuusrakenteiden odotushorisontit olivat 
mitä ilmeisesti toisenlaisia, kuin kansanvalistajien ja oppisivistyneistön vastaavat. 
Kansanvalistuksen hegemoniaa ylläpitävien perustavien tulkintaskeemojen muu-
tos ilmenee hitaana, mutta juuri siksi sitä olisi tarkasteltava mahdollisimman pit-
kässä kestossa ja sensitiivisesti liikkeiden oma dynamiikan ymmärrystä tavoitel-
len. Kansanvalistusseura esimerkiksi oli erilaisten liikkeiden risteysasema, mutta 
ei välttämättä komentokeskus, ainakaan enää vuoden 1905 tienoolla. Niinpä on 
kyettävä aluemetaforan intensiivisellä käytöllä purkamaan kollektiivien puitteisiin 
ja niiden yli ja niiden välillä risteileviä toimijoiden yhteyksiä. Tämän havainnol-
listamisesta on kyse enemmän kolmannessa ja neljännessä osajulkaisussa, mutta 
artikkelimme kyllä pyrki jo tuohon suuntaan, kun sen tavoitteena oli tavoittaa pit-
käkestoisesti vaikuttavan refl eksiivisen sulkeuman keskeisiä lokalisaatioita ja kol-
lektiiveja. 

Teoreettinen tutkimukseni edistää ajatusta, jonka mukaan käsitteet nähdään 
käytännöllisinä, ne eivät ole vain varastona kirjastossa, joihin toimijat liittyvät ra-
kenteellisten ehtojen määräämissä loogisissa rajoissa (vrt. Archer 1988 ja 1995). 
Käsitteet eivät myöskään tyhjene yhdessä sanassa, sillä sanoilla operoidaan käytän-
nössä, missä niiden käsitteellinen mobilisaatiokyky muodostuu ja ilmenee. Niinpä 
refl eksioavaruuden symbolisen järjestyksen muodostumisen tarkastelukaan ei voi 
sallia käsitteellisten konstruktioiden autonomisoituvan liiaksi suhteessa käytäntöi-
hin. Kysymys on käytännöissä tapahtuvasta merkityksenannosta, joka on aina si-
doksissa valtaan, jopa siinä sosiaalisen ontologian fundamentaalissa merkityksessä, 
että merkkien käytön täytyy olla mielekästä ja merkityksellistä, jotta sillä voidaan 
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jonkin toimijuuden puitteissa tuottaa merkityksellisiä eroja. Sanojen käyttö kä-
sitteenä puolestaan sitoo merkityksellistämisen monitasoisemmin dominaation ja 
legitimaation rakenneulottuvuuksiin.218 Luokittelevat käytännöt ja mallit johtavat 
luontevasti politiikan teoriaan, kuten Bourdieu (1990a, 25) huomauttaa. Käytän 
hegemonisen projektin käsitettä tässä hengessä, ja artikkelissamme varmuuden 
vuoksi liitämme sen myös ideologisten diskurssien ja kulttuuristen käytäntöjen 
analyysin ajatukseen.

Artikkelimme linjassa sanoisin, että university extension käsitteen vaikuttavan 
kytkennän syntyminen suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen kentän refl eksioon 
ei näytä uskottavalta ennen 1890-lukua. Voidaan väittää, että pitkä ja omaperäi-
sempi yliopiston kytkentä kansanvalistuskäytäntöjen monimuotoisuuteen kehot-
taa suhteellistamaan ajatuksen, joka lokalisoitui meille lähinnä Tanskan, Ruotsin, 
Saksan ja Yhdysvaltain kautta saapuneista vaikutteista. Toisen osajulkaisun perus-
talta sanoisin, että suomalaisten kansanvalistuskäytäntöjen yliopistokytkentöjen 
tulkinta koulutuksen organisoitumisen tarkastelun yhteydessä joutuu asettamaa 
englantilaisten esikuvien merkityksellisyyden pohtimisen hyvin rajallisesti. On 
mahdollista epäillä, että tutkimuskäsitteenä sillä ei saavuteta mitään erityisiä hyö-
tyjä koulutuksen organisoitumisen tutkimuksessa Suomessa. Toisaalta historian-
tutkimus saattaa joskus ohittaa tämän koulutuksen tutkijan kannalta olennaisen 
ilmiön viittaamalla vain yleisesti aikakauden yliopistolaitoksen ulospäin ”mas-
soihin” suuntautuvaan henkeen. Tämä ääripää välttäen, voidaan silti arvella, että 
prosessikuvauksen ei kannata ajatella englantilaista university extension toimintaa 
vertailun mallina. Näin saatetaan nimittäin ajautua liian yksioikoisiin reformiliik-
keen vaikutuksen funktionaalisiin selityksiin. Historiallisen mallinmuodostuksen 
käsitteenä se alkaisi myös lähestyä ideaalityyppistä tutkimuskäyttöä. Sellaiseen 
käsite on liian kulttuurierityinen. Se ei antaisi suomalaisen prosessitoimijuuden 
ymmärryksen kuvaamiselle tarvittavan merkitysosuvien tulkintakäsitteiden muo-
dostamiselle mahdollisuutta.

218 Luhmanille ja Schorrille (1988a) ”Bildung” eli ”sivistys” oli koululaitoksen organi-
satorisesti tukeman kasvatusjärjestelmän eriytymisen yhden vaiheen keskeinen kon-
tingenssikaava (Kontingenzformel). Tarkastelussani kyse ei ole siitä, että koulutuksen 
organisoitumisen refl eksiivisyyden teemojen muodostus tyhjenisi ongelmalähtöiseen 
ja historiallisesti kontingentin redusoimiseen. Toimijuudessa nimittäin voidaan tuottaa 
rekursiivisia palautekytkentöjä tai siirtyä käsitteiden käytön ideologiseen praksikseen. 
Näiden raja ei ole selväpiirteinen akselilla tiede-ideologia, sillä käsitteiden käytöstä 
tulee olennainen kamppailun alue ja kamppailun luonnetta ei voi ymmärtää ilman, 
että ymmärretään niitä sosiaalisia puitteita, joihin ne koulutusjärjestelyjen käsitteinä 
erilaisia tehtäviä saaden kiinnittyvät ja joista niiden käytännöllinen mieli ja merkitys 
synnytetään osan kamppailua. Teoreettisessa kohdediskurssissani selvennän vielä, että 
kyse ei ole vain puheesta tai teksteistä, jotka tulkitaan hyydytetyksi puheeksi, vaan kyse 
on myös kuvista ja äänistä, eleistä jne. Tekstit tulkitaan refl eksiivisen toimijuuden kon-
tekstissa kirjoitetuiksi.
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4.3 Kansan valistajat yliopistoaikuiskoulutuksen kentän 
strukturaatiossa

Julkaisujeni prosessianalyysin kohdennus tiivistyi vuosien 1905–1934 väliseen 
episodiin (ks. Kantasalmi 2001a ja 2001b). Luvussa (2.3) kehitellyn mallinnuksen 
yhteydessä muodostettu yliopistoaikuiskoulutuksen käsite on tässä keskeinen, jo-
ten artikkelit tuovat sen pääpiirteet esille. Käsitteen ideaalityyppisen käytön tuella 
olen jäsentänyt kentän strukturaatiossa keskeisen projektitoimijuuden refl eksii-
visyyttä. Kohdennus on ollut siis kentän symbolisen järjestyksen erittelyssä. Sen 
avulla tulkitaan koulutuksen organisoitumista yhteydessä yliopistoaikuiskoulu-
tuksen kentän strukturoitumiseen. Artikkeli täydentää edellisten osajulkaisujen 
esitystä prosessin pitkäkestoisen kulttuurisen dynamiikan suhteen. Yhteen luet-
tuina niistä muodostuu prosessikuvaus, joka auttaa ymmärtämään toimijuuden 
refl eksioavaruuden rajoja. Siten se myös edistää ymmärrystä järjestelykäytäntöjen 
suuntautumisesta yliopistokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen rajapinnan tilassa, 
jota tässä jäsennän kentän käsitteellä. Kyse on siis muutosprosessin tiivistymän 
analyyttisestä avaamisesta ja tulkinnallisesta kuvaamisesta.

Julkaisuissani (2001a ja 2001b) selvennän sellaista yliopistokoulutuksen kor-
keakouluistumisen keskeisen murrosvaiheen dynamiikkaa, joka on jäänyt koulu-
tuksen sosiologis-historiallisessa tutkimuksessa ekspansiotarkastelujen katveeseen. 
Teen ymmärrettäväksi kahden uuden korkeakoulun synnyn prosessidynamiikkaa. 
Vuonna 1934 perustettu Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ja vuonna 1924 
Helsinkiin perustettu, mutta vasta syksyllä 1925 opetustyönsä aloittanut Kansa-
laiskorkeakoulu, tarjoavat molemmat esimerkkejä yliopistoaikuiskoulutuksen 
kentän strukturaatiosta. Nämä organisaatiot tulivat sittemmin, osin artikkelissa-
ni tarkasteltujen prosessien tarkoittamattomina seurauksina, perustaksi Jyväsky-
län ja Tampereen yliopistoille (ks. Rassi 1974; Nurmi 1984 ja Kangas 1992; Rasi-
la 1973; Kiuasmaa 1985, 14 ja Kaarninen 2000, 15–20). Lisäksi ne muodostuivat 
myös 1960- ja 1970-luvun vaihteessa avoimen yliopiston organisaatioinnovaatiota 
kehittelevän refl eksiivisyyden vaikuttaviksi instansseiksi. Näissä organisaatioissa 
nimittäin kiteytyi kaksi olennaista yliopistokoulutuksen pitkäkestoisemman avau-
tumisen järjestelydimensiota. Ensimmäinen liittyy ylioppilastutkinnon abstraktin 
systeemisyyden ohittamisen tai sen väljentämisen yrityksiin ja toinen kouluajan 
alueellistamiseen vuonna 1911 esiin nousseen yliopistokoulutuksen ”kesäsese-
mesterin” merkityksessä. Niiden esimerkinomainen tarkastelu siis selventää sekä 
yliopistokoulutuksen avautumisen yleisempää problematiikkaa että avoimen yli-
opiston organisaatioinnovaation genesistä.

Prosessin kulttuurisen dynamiikan analyyttinen avaaminen on tarjonnut 
myös erinomaisen rakenteistumisen disposition kehittelyn ja demonstraation 
paikan, sillä se edellyttää yliopistokoulutuksen rajapinnan refl eksiivisen määrit-
tymisen laadullista tarkastelua. Tällöin on kiinnitetty erityistä huomiota aikuis-
koulutuksen organisoitumisen semanttisesti jännitteisten käytäntöjen ajallisten 
tasojen analyysiin. Se tarkoittaa käytäntöjen refl eksiohistoriaa, joka kohdentuu 
koulutuksen pedagogisten- ja järjestelykäytäntöjen toimijuuden suuntautumi-
seen siten, että toimijuuden refl eksiivisesti ilmentämien ajallisuustasojen eriai-
kaisuuksien rakenteistavat vaikutukset kyetään tulkinnallisesti tavoittamaan. 
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Artikkelini kohdentuvat järjestelykäytäntöihin, jotka edellyttävät huomioimaan 
myös aikuiskoulutuksen organisoitumisen yhteyksiä sosiaalisten liikkeiden prob-
lematiikkaa. Kentän käsitteen analyyttinen merkitys on liittynyt aikuiskoulu-
tuksen refl eksiivisyyden rajojen tunnistamiseen. Tutkimuksessa turvauduttiin 
ideaalityyppiseen tekniikkaan, missä yliopistoaikuiskoulutuksen käsite on ollut 
merkityksellistämisen variaation hallinnan tuki. Tämä on tarkoittanut myös 
university extension ajatuksen ja sen ilmentäjänä esiintyneen yliopistolaajennuk-
sen refl eksiokäsitteen historiallistavaa asettamista niihin suhteisiin, joissa se on 
prosessissa vaikuttavasti esiintynyt. Toisin sanoen, en ole antanut sen kohota 
prosessin yleisemmäksi ja tulkintaa suuntaavaksi tutkimuskäsitteeksi. Yliopis-
toaikuiskoulutuksen ideaalityyppisenä käsitteenä, siten kuin se on universaalin 
koulutuksen mallinnuksen yhteydessä edellä esitetty, auttaa analysoimaan ja ku-
vaaman artikkelieni fokuksessa olevia prosessikulkuja koulutuksen teorian edis-
tämisen kannalta mielekkäästi ja hedelmällisesti. Esitettyjen tulkintojen avaami-
seksi havainnollistan tässä artikkeleissa (2001a ja 2001b) käsittelemääni kahta 
prosessia. Nostan molemmista prosesseista yhden keskeisen näytteen kentältä. 
Näiden avainhenkilöiden avulla demonstroin artikkelissani esitettyjen prosessin 
päällekkäisyyden. Näin myös prosessissa vaikuttaneet ajallisuustasojen kytken-
nät tulevat tiivisti esitetyiksi. 

Artikkelien tulkintakehys

Sisällöllinen tulkintani muodostuu edellisten osajulkaisujen pidemmän keston 
tarkastelujen perustalle. Refl eksiohistorian katsannossa sivistyksen käsite on 
keskeinen. Se operoi pitkäkestoisena teoreettisena kattokäsitteenä akateemisella 
kentällä laajasti ymmärrettynä. Sen merkitysulottuvuudet eivät avaudu proses-
sissa kuitenkaan vain pedagogisen teorian kehittelyjen puitteissa. Käsitteen mo-
bilisaatiokapasiteetin ymmärtäminen edellyttää myös sen sosiaalis-poliittisten 
dimensioiden tulkintaa. Se kohdentuu kansallisvaltiollisella ulottuvuudella, mis-
sä Giddensin (1990a) mukaan painottuu moninainen tarkkailu ”surveillance”. 
Suomessa se tarkoitti kansallisluterilaisten arvostusten jäsentämää sosiaalisten 
käytäntöjen ja toimijuuden monitorointia, missä ”valtion” poliittis-teoreettinen 
ulottuvuus määrittyy sivistyksen yhteyteen. Hegemonian käsitteen avulla yritän 
tavoittaa tätä käsitteen sitomaa merkitysvariaatiota tarkastelemani prosessin ref-
leksiivisyydestä.

Symbolisen järjestyksen analyysille olennaista on sen kuinka ”sivistys” kä-
sitteenä operoi vuosina 1905–1918 tihentyneen sosiaalisen konfl iktin yli. Tässä 
analyysin tihentymisen kontekstissa Espanjan sisällissodan konteksti on tarjon-
nut valaisevaa kontrastia institutionaalisen järjestyksen analyysille, mutta myös 
prosessin strategisen toimijuuden suuntautumisen ymmärryksen syventämisel-
le. Kansallisvaltion muodostamiseen tähdänneen hegemonisen projektin puit-
teissa koulutus ja sosiaalinen kysymys kytkettiin kansallisen kysymyksen ydin 
sisällöksi. Tämä pitkäkestoinen kytkentä painotti koulutusta, mutta sitoi sen 
tulkinnallisesti moniulotteiseen ja käytäntöjen refl eksiivisyydessä venyväksi 
osoittautuneeseen ”sivistyksen” käsitteeseen. Tämä kohdeprosessin refl eksioa-
varuudelle konstitutiivinen käsite määritti akateemisen kentän refl eksiivisyyden 
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rajoja kouluoppineisuuden vertikaalisen organisaation mielessä aina kansakou-
lusta yliopistoon. Käsite operoi näin myös, kun lähestytään akateemista kenttää 
kansanvalistuksen käytäntöjen jatkumon suunnasta. Sivistyksestä muodostui 
siis tarkastelemassani prosessissa merkittävä toimijoiden tulkintoja sitova käsi-
te, joka käyttöyhteyksiensä refl eksiivisyydessä rakenteistaa yliopistoaikuiskoulu-
tuksen kenttää, sen tiettyjä mahdollisuuksia rajoittaen ja toisia mahdollisuuksia 
edistäen. Toisin sanoen, ollakseen kohdeprosessissa relevanttia toimijoiden ref-
leksio ei voinut yksinkertaisesti sivuuttaa käsitettä, vaan joutui operoimaan sen 
kautta ja sitä tulkiten.

Sisällökkäässä mielessä tuon esille aikuiskoulutuksen kahden keskeisen alaken-
tän merkitystä korkeakoulutuksen organisoitumiselle 1920- ja 1930-lukujen ai-
kana. Kyse on ”kansansivistyksen” ja ”työväensivistyksen” käsitteillä operoineista 
semanttisista ja käytännöllisistä kentistä. Niiden merkitysosuvin eurooppalainen 
vastine löytyy Weimarin tasavallan saksalais-itävaltalaisesta ”Volksbildung” ja ”Ar-
beiterbildung” kentistä. Saksan poliittinen kehitys ja tilanne koettiin siis näiden ala-
kenttien refl eksiossa relevantiksi. Kansanvalistuksellinen linjamme pohjoismaisine 
kansanopistoineen ja kansalaisopintojen piireineen oli toki ammentanut vaikutteita 
Ruotsista, mutta saksalais-tanskalaisin vaikuttein siitä myös omintakeisesti erottu-
en, kuten artikkeleissani olen esittänyt. Niinpä artikkelieni taustatutkimusten kent-
tätarkastelut kohdentuivat koulutuksen järjestelykäytäntöjen refl eksioavaruudessa 
kansallisen liikkeen instituoimaan sidokseen. Tätä sidosta ilmentää jo 1800-luvulla 
vaikkapa Yrjö-Koskisen vuoden 1874 kirjoitus Työväenseikka. Siinä aikakauden 
koulukysymys ja sosiaalinen kysymys ajatellaan teoreettisesti sitovan sivistyksen 
käsitteen kautta toisiinsa liittyväksi, mutta yhteiskunnallista eli kansallis-valtiollista 
dimensiota painottaen. ”Kouluseikka...on kerrassaan kansallinen ja yhteiskunnalli-
nen kysymys” neuvoi Yrjö-Koskinen (1975, 56).219 Agraariseen Suomen kansanva-
listusajattelua ja käytäntöjä sitovan hegemonisen projektin ytimessä oli myös kou-
lukysymyksen nostamien yli sosiaalisen kysymyksen ja ”työväenseikan” käsittelyn 
alistamien jälkimmäisen osaksi. Nämä semanttiset dimensiot sidottiin teoreettisen 
”sivistyksen” käsitteen avulla kuljetettavaksi koulutuksen organisoitumisen refl ek-
sioavaruudessa. 

Kansan valistajien refl eksio ja debatit näyttäisivät liittyvän järjestelykäytän-
töihin tuon sivistyksen käsitteen sidoksen ympärillä. Tässä on tärkeää huomi-
oida kansanvalistuksellisen ja kansan koulusivistyksen kohottamisen refl eksion 
osittainen päällekkäisyyys. Kokonaisuudesta voidaan kuitenkin erottaa olennai-
sia alakenttiä, joiden rajaaminen synnytti myös teoreettisen kohdediskurssiin 
keskeisiä konnotaatioita, jotka liittyivät sosiologis-historiallisen koulutustutki-
muksen ”systeemin”, ”organisaation” ja ”liikkeen” käsitteisiin sekä niiden käyt-
tötapoihin. Artikkeleissani käytän kentän käsitettä mielekkään toimijuuden 
merkityksellisten kokonaisuuksien rajaamisessa ja tulkinnallisessa yhdistelyssä. 

219 Fennomaanien poliittista orientaatiota ”kouluseikan” ja jonkin verran myös kan-
sanvalistuksen asian osalta on Yrjö-Koskisen (1830–1903) ajattelun kautta tarkastellut 
Kemppinen (2001). En ryhdy sen perusteelliseen kommentointiin tässä yhteydessä, sil-
lä se ilmestyi artikkelieni kirjoitttamisen jälkeen ja laajentaisi tarkastelua liiaksi.
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Alakenttien rajaaminen on ollut analyyttinen apukeino prosessin refl eksioava-
ruuden analyysissa ja merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation kyt-
kentöjen tulkinnan muodostamisessa. Tämä puolestaan palvelee koulutuksen 
organisoitumisen prosessidynamiikan tulkintaa. 

Näin nähtynä kysymys yliopistoaikuiskoulutuksen kentän rajoista tulee haas-
tavaksi teemaksi, sillä sen läpäisee vahva kansallisen ja sivistyksellisen kytkentä. 
Niinpä myös ”työväensivistys” käsite ”kansansivistyksen” vastakäsitteeksi kehit-
tyessään kuljetti sidosta mukanaan monitasoisesti vuoden 1918 konfl iktin yli. 
Kangaspuron (2000, 43–46) huomiot Neuvosto-Karjalaan siirtyneiden punais-
ten mukanaan kuljettamasta ”punaisen fennomanian” perinnöstä ja yhteydes-
sä tapahtuneeseen suhteutumisesta Karjalan kansallisuuskysymykseen kertovat 
omalla tavallaan tästä jatkuvuudesta, mitä rajantakaiset bolshevikit eivät ym-
märtäneet. Tämäkin viittaa sellaisten alueellistamistarkastelujen tarpeeseen, joi-
ta tutkimuksessani kehittelen. Suomalaisen työväensivistyksen kenttien erottelu 
vuoden 1918 jälkeisessä tilanteessa ei voi sivuuttaa itärajan merkityksellisyyttä 
(ks. esim. Krekola 2006). Proletaarisen työväensivistyksen alakentän muodostu-
minen jäi tarkastelemassani refl eksioavaruudessa marginaaliseksi, mutta juuri 
sen vuoksi yritän sitä artikkeleissani kuvata symboliseen järjestykseen vaikutta-
vassa mielessä. Se oli taustaan työnnetty sävy, mutta kokonaisuuden tulkinnalle 
juuri sen vuoksi merkityksellinen.

Artikkelieni (2001a ja 2001b) taustatutkimuksissa olen siis ottanut analyysin 
tueksi kentän käsitteen, mutta valtadimension tuon tarkasteluun enemmän Gid-
densin vaikuttein. Bourdieu (1990a, 111–12) tähdentää, että symbolinen valta on 
vasta siinä vaiheessa symbolisesta väkivaltaa, kun dominaation efektit tunnistetaan, 
tiedetään ja tunnustetaan toimijuuden käytännöissä. Tutkijan näkökulman proji-
sointia käytäntöihin tulisi välttää. Valta operoi kentän rajoissa sen avulla, mikä ken-
tän käytännön mielen ja logiikan mukaan nähdään legitiiminä. Niinpä Bourdieu 
(ibid. 113) ei suosittelekaan lukemaan Distinction-teoksensa analyysejä realistisesti 
ja subtantivisesti, vaan relationaalisesti. Siten ei tule irrottaa vaikka professoreiden 
kulttuurisia mieltymyksiä niistä akateemisen kentän sitovista ja mahdollistavista 
rakenteista (rakenteistavina suhteina ymmärrettyinä), joissa niiden käyttö kentälle 
erityisissä toimijuuden positioissa ja käytännöissä ilmenee. 

Suomalainen koulutustutkimus jakaa varsin yleisesti käsityksen siitä, että 
koulutuskäytäntöjen välittämän toimijuuden käytännön järkeä ja mieltä on 
suunnannut yli vuosisadan vaihtumisen jo 1800-luvun lopulla muodostunut us-
komus koulutuksen ja sosiaalisen nousun positiivisesta suhteesta. Tarkastelema-
ni prosessin kulussa tuota uskomusta oli systeemisyyden reproduktiossa myös 
refl eksiivisesti ruokittu ilman allodoksisten kokemusten tuottamaa liiallista häi-
riötä. Siis sellaista häiriötä, joka olisi horjuttanut akateemisen kentän symbolis-
ta järjestystä. Fennomaaninen liike valoi uskoa suomalaisen koulutuksen kautta 
tapahtuvaan nousuun. Tällainen koulutukseen osallistumisen kannattavuuden 
käytännöllinen järki kohtasi vuosina 1890–1939 akateemisen kentän rajapin-
nalla myös toisenlaisen – kansanvalistuskäytäntöjen kansalaiskasvatuksellisen 
käytännöllisen linjan. Sitä oli kasvavassa määrin toteutettu erilaisten liikkeiden 
opintopiirimuotojen ja moninaisten organisaatioiden puitteissa. Näihin sosiaa-
lista kysymystä eritavoin työstäneisiin opinnollisiin suuntiin alkoi vuosisadan 
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vaihteessa kytkeytyä myös koulumaisia sertifi kaatiokäytäntöjä (esim. raittiustut-
kinto). Näiden abstrakti systeemisyys oli koulutodistuksia rajoitetumpaa, mutta 
aikakauden yleiseen koulutustasoon nähden aika–tila-ulotteisuuden mielessä 
kuitenkin sosiaalisten käytäntöjen kannalta toimivaa (ks. Parjo 2003 ja Kantasal-
mi 2004). Näiden opintojen vetovoimaa ei siis tässäkään mielessä kannata täysin 
sulkea laskuista. 

Julkaisujeni (2001a ja 2001b) tulkintalinjassa olennaisempaa oli kuitenkin 
tällaisten kansanvalistuksellisten käytäntöjen yleistymisen ja monipuolistumi-
sen erittely sekä tämän kehityksen mukana kulkeneiden kansan valistajien ref-
leksiivisyys. Tässä mielessä molempien artikkeleissani tarkasteltujen yliopisto-
koulutuksen korkeakouluistumisen kannalta keskeisten prosessien kulttuurisen 
dynamiikan ymmärtämiseksi tarvitaan yliopistoaikuiskoulutuksen käsite. Edellä 
esitetty mallinnus avaa näkökulman, joka selkiinnyttää prosessissa vaikuttaneen 
refl eksioavaruuden tarkastelua. Yliopistoaikuiskoulutuksen kenttää rakenteista-
vien koulutusjärjestelyjen tarkasteluissa on tärkeää pitää erillään (E1a) ja (E1b) 
tyypin ekspansiokehityksen vaihtoehtojen aiheuttamat refl eksioimpulssit. Univer-
sity extension ajatuksen suhteuttamisessa kentän strukturaatioon on puolestaan ai-
van erityisen tärkeää olla sekoittamatta toisiinsa ikäluokkien yli tapahtuvan (E2a) 
tyypin vertikaalin laajentumisen, systemaattisesti syrjäytettyjen (E2b) tyypin ho-
risontaalisen laajentumisen ja (E2c) tyypin uusien aluevaltausten tai sellaisten 
mahdollisuuden synnyttämää refl eksiota. Kansanvalistuksen kentän organisoi-
tuminen (E 2c) tyypin horisontaalissa suunnassa synnytti vuoden 1918 tapahtu-
mien läpi elettynä akateemisella kentällä kansansivistysopillisen systematisoinnin 
refl eksiota, missä unversity extension ajatus sai tiettyjä käytännöllisessä mielessä 
merkityksellisiä tehtäviä. Yliopistoa edeltävien koulujen (E1b) tyypin ekspansi-
on seurauksena aktualisoitunut opettajakunnan määrällinen kasvu ja sen sisäisen 
koostumuksen muutos saivat puolestaan aikaan yliopistolaajennus-asian suhteen 
hyvin toisenlaisia ja käytännöllisiä ilmentymiä. Yliopistoaikuiskoulutuksen kentän 
rakenteistumista voidaan avata myös kansan valistajien toimijuuden diversiteetin 
lisääntymisen merkitystä analysoimalla.  

Kyse on yliopistokoulutuksen rajapinnan dynamiikasta, johon tuo kansan va-
listajien muodostama refl eksiivisyyden problematiikka kytkeytyy. Oletus erityi-
sen yliopistolaajennusliikkeen korostuneesta merkityksestä tälle dynamiikalle, es-
täisi näkemästä organisoitumiseen liittynyttä monisyistä ja merkityksenannossa 
monitasoisesti ilmeneviä dominaation ja legitimaation kytkentöjä. Nämä liitty-
vät koulutuksen yleisempään organisoitumiseen sen vertikaaleilla rajapinnoilla 
eli kysymyksiin kansakoulusta pohjakouluna, oppikoulun organisaatioraken-
teeseen keskikouluna ja lukioon ylioppilastutkinnon abstraktin systeemisyyden 
mahdollisuuksia avaavana kouluna. Lisäksi ne liittyvät, kuten jo Archerin (1995) 
neuvoja seuraten voidaan nähdä, opettajakunnan vaatimustasoon edellä mainit-
tujen vertikaalisten pintojen instansseissa, sekä pyrkimyksiin sijoittua koululai-
toksen palveluun tai seuranta- ja tarkastustoimeen eli kuten Luhmann ja Schorr 
(1988a) sanoisivat opetuksen välittömistä käytännöistä irti olevan byrokratian 
”pädagogische Establishment” palvelukseen. Yliopistokoulutuksessa kyse on li-
säksi sen henkilöstön uusintamisen ytimessä oleva sisäinen kehote disipliiniseen 
kamppailuun uusien aluevaltausten tai aikaisempien disipliinien sisäisen syste-
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matisaation merkityksessä (ks. Bourdieu 1988). Tämä jälkimmäinen areena on 
artikkeleissani aivan erityisellä sijalla, sillä senkin dynamiikan ymmärtämisek-
si tarvitaan yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen kenttäerityistä ideaalityyppistä 
käyttöä.

Artikkeleissani (2001a ja 2001b) tuon esille 1900 -luvun alussa voimakkaasti 
lisääntyneen kansalaiskasvatuksen ja sitä vastaavien kansalaisopintojen organi-
soitumisen. Aikakauden poliittiseen tilanteeseen nähden nämä organisoituivat 
kaupungeissa perin hitaasti osin niistä maalaisvalistuksellisen projektin hege-
moniaa ylläpitävään merkitykseen liittyvistä syistä, joita Kantasalmi ja Hake 
(1997) toivat esille. Mikäli asiaa katsotaan varsinkin kaupunkikuntatasolla kan-
salaismoraalista ja -kunnosta kannetun huolen suunnasta, niin sosiaalisen ky-
symyksen ja erilaisten koulukäytäntöjen ja sivistysrientojen rinnakkainen aika-
laispohdinta tulee vielä selvemmäksi (ks. Ahonen 1992). Artikkeleissani avaan 
tätä maalaisvalistuksellisen käytännöllis-semanttisen suuntauksen ja kaupun-
geissa ajankohtaistuneen ”työväenseikan” kohtaamista. Erittelen keskeisten ref-
leksiokäsitteiden kiinnittymistä alakenttiin. Tiivistyvän tarkastelun olennainen 
jännite liittyy ”kansan” ja ”kansalaisen” semantiikkaan ja näiden ”valistus” ja 
”sivistys” liitännäisten sitomiin merkityslatauksiin. Erityisen merkityksellinen 
tästä pulmasta tulee ”työväensivistyksen” käsitteen yhteydessä, jonka kehittymi-
nen hegemonisen projektin vastakäsitteenä on prosessissa ongelmallista. Vuoden 
1918 jälkeisessä tilanteessa sitä ei enää valistuskäytännöissä voida yhtä selvästi 
ohittaa. Uuden kansallisen yhtenäisyyden nimissä se on sovitettava osaksi val-
litsevaa symbolista järjestystä.220 Käsite ”vapaa sivistystyö” nousee eräänlaiseksi 
sovituskäsitteeksi ”kansansivistyksen” ja ”työväensivistyksen” projektikäsiteiden 
kenttäkamppailun tilassa. Sellaisena se mahdollistaa sosiaalisen kysymyksen 
uudenlaisen ja poliittisesti relevantimman sitomisen ”sivistyksen” käsitteeseen. 
Teoreettiset innoitteensa käsitetyö löysi ennen muuta saksalais-itävaltalaisesta 
Freie Volksbildungsarbeit refl eksiosta. 

220 Tämä johtaa artikkeleissa ja erottelemaan myös työväen sivistyksestä poliittista 
kamppailua ilmentävän proletaarisemman eli laittomien sivistyskäytäntöjen kentän. 
Tästä aukeaa käytäntöjen alueellistamisen mielessä kiinnostavia tarkastelumahdol-
lisuuksia, joita Suomessa voidaan tutkia Helsingin kaltaisen kaupungin tyypillisesti 
epätyypillisissä työväenluokkaisissa paikallisuuksissa, mutta itärajantakaista yhteyttä 
unohtamatta (ks. Kantasalmi 2004 ja Krekola 2006). Tutkimuksissani olen tunnistanut 
tällaisen alueen Heikki Wariksen (1932) rajaaman Pitkän sillan pohjoispuolen työläis-
yhteiskunnan sisältä ja käyttänyt tästä refl eksion alueellisesta tihentymästä nimeä Kal-
lion valistus. Siellä asemoituivat työläismiljööseen Kristillinen kansanopisto, työväen-
yhdistysten eri poliittiset virtaukset ja niiden yhteydessä vaikuttavat lasten, nuorison 
ja naisten sekä ammatillisten ja osuuskunnallisen erityisjärjestöjen toiminta, Työväen 
sivistysliiton (TSL) opintopiirit, Settlementti-liikkeen vapaaopiston, Helsingin suo-
menkielien työväenopisto ja tietenkin tässä artikkelissa erityishuomion saavan Yhteis-
kunnallisen korkeakoulun (vuodesta 1930) toiminnalliset tilat.
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Artikkelini tulkitsee kansanvalistuksen opinnollistumisen ja kansakoulun opet-
tajiston koulutustason nousua sosiologisessa mielessä kahden toisiinsa liittyvän 
prosessin kautta. Kyse on sekä keskisäädyn standardoimisesta että tähän liittyväs-
tä professionalismin kulttuurisesta koodista. Erityisesti jälkimmäinen ilmenee eri 
tavoin kansan valistuksen moninaisten ammattiryhmien suunnassa. Siten myös 
kuvaamieni tapausten asemoitumisena yliopistoaikuiskoulutuksen kentällä ero-
aa toisistaan. Kansakoulun opettajisto oli historiallisesti ottaen kansanvalistuksen 
keskeinen ammattiryhmä. Professionalismin suhteen keskeinen ero laajemmalla ja 
usein myös sosiaalisiin liikkeisiin kiinnittyneisiin kansanvalistajiin voidaan tiivistää 
siten, että kansakoulun opettajien professionalistinen orientaatio sai jo agraarisen 
kansanvalistuksen projektissa voimakkaan organisatorisen tuen. Se saavutettiin 
kansakoulujen merkityksen kasvussa ja oppilaitostyypin alueellistumisessa. Sosi-
aalisten liikkeiden moninaisissa muodoissa kehittyneet käytännöt saattoivat noja-
ta kansanvalistuksen ja sosiaalisen kysymyksen ammatillisen hallinnan yhteyteen. 
Se kuitenkin alkoi murentua, kun sosiaalinen muutos jälkimmäisen suunnassa 
johti useaan suuntaan erikoistumaan pyrkineeseen tehtäväalueen kehityksen. Siltä 
puuttui tuolloin vielä vertikaalinen kuntiin ja kyliin asti ulottuva organisaatiotuki. 
Siltä puuttui myös selkeät valtakunnallisesti koordinoidut ammatillisen valmen-
nuksen oppilaitostyyppinsä. Sillä ei ollut yliopisto-organisaation sisälläkään sel-
keää tukipistettä kuten koulujen pedagogisella praksiksella. Yliopistoaikuiskoulu-
tuksen kentän tuella sosiaalitieteiden sisäinen uudelleen ryhmittyminen teki sen 
mahdolliseksi. 

Niinpä Kansalaiskorkeakoulun asema yliopistoaikuiskoulutuksen kentällä 
muodostui merkitykseltään hyvin toisenlaiseksi kuin Kasvatusopillisen korkea-
koulun. Sosiaalisen kysymyksen ja kansanvalistuksen vanha kytkentä kuitenkin 
sai kansanvalistuksen voimakkaan organisoitumisen vaiheessa aktivistit ajattele-
maan kansansivistysoppia saksalaisittain – siis eräänlaisena mahdollisena profes-
sionalismin tukipisteenä. Kansansivistysopin kehittelyn kautta käynnistetty ref-
leksioasteen nostoyritys Kansalaiskorkeakoulun/Yhteiskunnallisen korkeakoulun 
puitteissa sijoittui osaksi tällaista odotushorisonttia. Siinä sosiaalisten liikkeiden 
varassa syntynyt ja tässä mielessä omaleimaisuuttaan uusintaneiden erilaisten or-
ganisaatiotyyppien kompleksia ajateltiin voitavan organisoida tiiviimmin. Näin 
olisi voitu muodostaa myös kansansivistäjien ammattiryhmälle sen professionalis-
tisen toimijuuden edellytyksiä. Ajatusmuoto vaikuttaa vielä sosiaalisen kysymyk-
sen ja kansanvalistuskäytäntöjen historiallisesti tuotetun kytkennän laukeamisen 
prosessissa. Se näkyy nähdäkseni vielä Pekka Kuusen (1961) 60-luvun sosiaalipoli-
tiikka ja Urpo Harvan (1964) Ihminen hyvinvointivaltiossa puheenvuorojen mur-
roksen aikakauden debatissa.

Kansalaiskorkeakoulun tapaus

Kansalaisuuden valmentamisen huoleen liittyi alun perin myös Helsinkiin vuonna 
1924 perustettu Kansalaiskorkeakoulu. Sen perustamiseksi ensimmäiset aloitteet 
tehtiin jo ennen vuoden 1918 sotatoimia. Kantasalmi ja Hake (1997) tarkastelivat 
tätä murrosta ”sivistys” käsitteen kansanvalistuksellisen refl eksion merkityksien 
jatkuvuutta painottaen. Julkaisujeni (2001a ja 2001b) kenttäanalyysi näkee kou-
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lutuksen organisoitumisen muutoksen tuon jatkuvuuden rakenteistavassa vaiku-
tuksessa. Korkeakoulun perustamien on olennainen instanssi, jossa voidaan huo-
mioida yliopistolaajennuksen käsitteen prosessissa saama erityinen operatiivinen 
merkitys. Se kietoutuu monisyisesti myös Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-
koulun perustamisen dynamiikkaan, jota artikkeleissani tulkitsen professionalis-
min ajatusta hyödyntäen. Kytkentä ilmenee Kansalaiskorkeakoulun oppiaineiden 
kehityksessä ja varsinkin oppiaineessa nimeltä kansansivistysoppi. Siinä tulee nä-
kyväksi edellä hegemoniseksi luonnehditun projektin sosiaalisen kysymyksen ym-
märrys ja yhteiskuntatieteiden kehitykseen liittyneet uudet avaukset.

Englantilainen projektikäsite university extension ilmenee kohdeprosessissa 
funktionaalisen ekvivalenssin ajatusta hyödyntävänä refl eksiokäsitteenä, jota vaik-
kapa Zachris Castrén (1924 ja 1928) saattoi käyttää kansansivistysoppi nimisen 
disipliinin systematisoinnin horisontissa, kun hän teki vertailevia analyyseja ”eng-
lantilaisen laajennusliikkeen historian” osalta. Castrén (1924, 219) esittää ”yliopis-
ton laajennuksen asiaan” liittyen seuraavan muistelon, josta samalla ilmenee sen 
kaikkein todennäköisin suomalaisen aikalaiskäytön mobilisaatiolle olennainen 
konteksti: 

 ”En ole unohtanut sitä, että meillekin yliopiston laajennusliike aikoinaan 
saapui ja sai Helsingissä aikaan ns. yliopistolliset lomakurssit, jotka varsinkin 
alussa virkistivät kesäisellä innostuksellaan. Mutta sellaisina ne ovat kuolleet 
pois eivätkä koskaan muuhun nojautuneetkaan kuin joidenkin yksityisten yli-
opistonopettajain harrastukseen sekä siihen suureen vastakaikuun, minkä hei-
dän aloitteensa sai etenkin kansakoulun opettajien taholla. Pysyväisen muis-
ton voi niiden katsoa jättäneen Helsingin yliopistoon siinä, että kansakoulun 
opettajain jatko-opetus on yliopistoon kiinnitetty.” 

Castrén (ibid.) ei kuitenkaan katso, että itse asia tyhjentyisi tässä kohderyhmässä. 
Kärki hänen ajattelussaan onkin organisatorisen kehittelyn suunnassa, mistä aukeaa
tulevaisuuskuva ”nykyaikaisten olojen herättämästä aikuisopetuksen aatteesta”, 
jota tulisi tutkia ja kehittää yliopistollisen oppituolin ja opettajanvirkojen kaut-
ta. Samana vuonna perustettuun Kansalaiskorkeakouluun tällainen mahdollisuus 
myöhemmin avautuukin ja tässä kontekstissa Castrén (1928) palaa ”yliopistolaa-
jennus-asiaan”. Castrénin (1924 ja 1928) jälkikatse englantilaiseen liikkeeseen on 
analyyttinen. Tulee selväksi, että Wienissä hän katsoi päästyn opetuksen tason suh-
teen näissä käytännöissä pidemmälle kuin Englannissa. Tällaisessa vertailevassa 
käytössä university extension käsite löytää siis paikkansa kansansivistysopin pe-
dagogisten prosessien systematisoinnin käsitteenä, mutta samalla se löytää paik-
kansa myös järjestelykäytäntöjen sovellusyrityksissä, joissa entuudestaan tuttuja 
opintopiirin työmuotoja yritettiin kehittää yliopistokerhojen vaativampaan suun-
taan. Vuosikymmen oli myös kansanvalistustyön organisaatiotyyppien kokoavien 
järjestelyjen aikaa. Vuonna 1919 perustetun Kansalais- ja työväenopistojen liitto 
ja synnytettiin uusia organisaatioita ja organisaatiorakenteita ja näille projektileh-
tensä. 

Koulutusjärjestelyjen edistämisen tavat muistuttivat vanhoista ajoista, mutta 
nyt ei enää ollut kyse yleisistä kansansivistyskokouksista tai kansakoulukokouk-
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sista, vaan myös vapaan kansansivistystyön yleiskokouksesta.221 Näiden merkitys 
ei kuitenkaan ollut enää sama kuin edeltäjiensä. Vapaan sivistystyön opettajien 
professionalismin kokoavan toimintastrategian edellytykset eivät olleet myös-
kään kansakoulunopettajien ammatillisen organisoitumisen kaltaiset. Vapaan 
sivistystyön käytäntöalueelle ei ollut mahdollista tuottaa yhtä helposti yhtenäis-
tävää, valtiollisin säädöksin autonomiaansa turvaavaa ja ulos rajaavaa strategis-
ta keskusta, kuin se mitä koululaitos tarjosi opettajille. Ensimmäisen tasavallan 
vapaan sivistystyön lainsäädäntö ja hallinnollinen keskittäminen oli tavoitteena 
vanhan valtiovälitteisen professionalismin hengessä. Käytäntöjen monialaisuus 
ja sosiaalisen kysymyksen käsittelyn nykyaikaistuvat muodot eivät enää tuke-
neet keskittämisen strategisia pyrkimyksiä. Castrenin (1924) mielessä kuitenkin 
näyttää olleen se, mitä nykyään kutsuisimme aikuiskoulutuksen ammatillistumi-
seksi. Tätä hän näyttää ajatelleen aikakauden saksalais-itävaltalaisten arvovapa-
us keskustelujen hengessä. Se oli ns. Neue Richtung uudistuksen kontekstin yksi 
olennainen teema. Pyrinnön professionalismin perusta oli ongelmallinen, mutta 
Castrén kuitenkin näyttää seuranneen ajatusta, jonka mukaan ”yliopiston tulisi 
olla mukana ja jopa johtavasti mukana siinä opetuksessa ja sivistystoimessa, joka 
kohdistuu yleensä aikuisiin yhteiskunnan jäseniin.”(ibid. 220). 

Kansansivistysopin opettajana dosentti Castrén (1868–1938) toimi Yhteiskun-
nallisessa korkeakoulussa aina vuoteen 1938 asti. Hän haki disipliinilleen esikuvia 
laajasti, mutta germaaninen konteksti näyttäisi tarjonneen suuntautumisen perus-
taa. Sen vuoksi rinnastankin disipliinin muodostuksen Volksbildungslehre suunnan 
kehitykseen. Artikkeleissani esitetyt aikalaisrefl eksion huomiot ekstensiiviseen ja 
intensiivisen suuntaukseen viittaavat myös tähän tulkinnan kontekstiin. Toisaalta 
Castrénin (1868–1938) pohdinnassa kuultaa myös Snellmanilaisen sivistysajatte-
lun syvään juurtunut vakaumuksellisuus, johon yhdistyi hänen akateemisen väi-
töksensäkin ilmentämä harras kiinnittyminen uskonnon fi losofi an ja etiikkaan. 
Vuoden 1918 tapahtumien jälkeisessä kontekstissa Germaanin kulttuurimaaperä 
oli myös poliittisesti antoisampi vertailun suunta, vaikkapa Kantasalmen ja Haken 
(1997) jo esiin nostamassa ”arvovapaus” kysymyksen suhteessa erilliseen ”työvä-
ensivistyksen” käsitteeseen, jonka vastakäsitteen luonne ei Suomessa voinut nous-
ta kovin selkeästi esille kansansivistyksen valtiovälitteisellä areenalla. Tämän ym-
märtämiseksi tohtori ja professori Väinö Voionmaan toisena näytteenä kentältä 
asetetaan artikkeleissa Castrénin yhteyteen. 

Myös kansansivistysopin sovellusten osalta järjestelyjen projektikäsitettä 
haettiin kulttuurisesti osuvammista konteksteista. Castrén kävi tässä suhteessa 
itsetietoiseksi, vaikkapa siinä instanssissa, missä Helsingin yliopistoon puuhat-
tiin Tulenheimon rehtorikaudella (1926–1930) ja sen tuella ”kansalaissivistys-
toiminnan” nimissä ”yliopiston kansalaissivistyksen osastoa”. Castrén paheksui 
näitä työnimiä opillisin argumentein, sillä hän katsoi yliopiston tällöin tahto-
mattaankin pysyvän erillään siitä ”jo historialliseen merkitykseen päässeestä 

221 Säätytalolla 3–5.1929 pidetyssä yleiskokouksessa Castrén puhui puolueettomuu-
desta vapaassa sivistystyössä. Tästä aiheesta Kantasalmi ja Hake (1997) esittivätkin jo 
tulkintaa.
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työs tä, jota nimitetään vapaaksi kansansivistystyöksi”. Nimitys ei ollut kuitenkaan 
kansanvalistajien keskuudessa vielä lainkaan vakiintunut. Castrén kuitenkin kat-
soi yliopiston tehtävän vaikeutuvan jo lähdössä, jos se ottaisi po. toiminnasta 
käyttöönsä toisen nimen kuin sen, ”joka sekä meillä että muualla erittäinkin skan-
dinaavi sissa maissa ja Saksassa on jo vakiintuneeksi katsottava”.222 Castrén tukee 
käsitystään käytäntöjen osalta aikalaispoliittisesti. Ruotsissa nimittäin oli julkais-
tu kansansivistyskomitean mietintö toukokuussa 1923.223

Ottaen huomioon, että dosentti ja työväenopiston rehtori Castrén oli moni-
naisten poliittisten toimiensa ohella myös Valvojan toimituksen terävä kynäilijä, 
ei voi olla sattuma, että hän vielä vuonna 1920 käyttää kirjoituksessaan Vapaa va-
listustyö järjestötoimintana käsitteitä ”vapaa valistustyö”, ”sivistystyö”, ”kansanva-
listustyö” ja ”kansansivistystyö” täysin vailla sellaisia pedagogisen systematisoin-
nin ja järjestelykäytäntöjen merkityseroja, kuin muutamaa vuotta myöhemmin. 
En nyt kuitenkaan laajenna tämän sisällöllisen suunnan tarkasteluja, sillä Castrén 
ei ole vielä saanut ansaitsemaansa huomiota suomalaisessa tutkimuksessa ja tar-
koitukseni on palata hänen ajatteluunsa toisessa yhteydessä. Ne järjestöjen ”opin-
topiirien eli opintokerhojen” pidempiaikaiset käytännöt, joihin Castrén (1920) 
viittasi olivat Suomessa kehittäneet toimintatapojaan hyvin erilaisten vaikutteiden 
pohjalta, joita oli saatu Tanskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista sekä tietenkin myös 
Ruotsista, jonne Englantilaisiakin vaikutteita oli myös saapunut viimeistään 1880-
luvulla, joskin sielläkin opintopiiritoimintaa oli kehitelty myös kotikutoisemman 
sosiaalisen liikehdinnän puitteissa (ks. Parjo 2002 ja 2003). Opillinenkaan syste-
matisoiminen ei siis näyttäisi kulkevan aivan paralleelisena organisatorisen ja teh-
täväperusteisen eriytymisen kanssa, kuten Luhmann ja Schorr (1988a) ohjaavat 

222 Nimitys, joka otettiin käyttöön ”yliopiston kansansivistystoimikunta”, muutettiin 
vasta vuoden 1975 alusta ”vapaan sivistystyön toimikunnaksi”. Toimikunnan studia ge-
neralia toimintaa liitettiin myös avoimen yliopiston idean aikalaiskeskusteluun 1970-
luvulla. Castrenin nimikamppailua koskeva tieto on toimikunnan arkistosta. Tästä 
lähdekokonaisuudesta tai Turun Suomalaisen yliopiston vastaavanlaisen toimikunnan 
arkistosta ei saa rakennettua ensimmäisen tasavallan merkittävää yliopiston laajennus-
liikettä. Mutta tällaista toimintaa kannattaa toisissa yhteyksissä kyllä lisää kuvata, sillä 
on nimittäin ollut merkityksensä myös avoimen yliopiston idean genesikselle, mutta 
enemmänkin ei tarkoitettujen seurausten kautta. Myös niiden kytkennät yliopistokou-
lutuksen taustalla olevien tutkimusdisipliinien kiistoihin on syytä pitää mielessä, kuten 
Salmelan (1998, 220–24) J. E. Salomaata (1891–1960) käsittelevä esitys vihjaa. 
223 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbild-
ningsarbetet: överarbetning av ett den 25 maj 1923 av folkbildningssakkunniga avläm-
nat utlåtande. SOU 1924: 5, Stockholm. Tämä ns. Folkbildningskommitténs-mietinnön 
johdosta Oscar Olsson (1925) julkaisi myös pienen englantilaista liikettä arvioivan 
vertailen tutkielman Universiteten och det Svenska Folkbildingsarbetet. Se kielii Ruotsa-
laisen yhteiskunnan poliittisesti toisenlaisesta ilmapiiristä, mutta sen vertailu Castré-
nin ajatuksiin on jo toinen tarina. Mainitsen vain, että Olssonin (1925, 16–18) arvion 
mukaan Ruotsalaisissa yliopistoissa ei vielä 1880-luvulla, jolloin englantilaiset ajatukset 
hänen mukaansa tulivat Stockholms arbertarinstitut ’in mukana omaksutuiksi suhtau-
duttu asiaan samalla vakavuudella kuin Englantilaisissa esikuvissa.
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ajattelemaan. Liikkeiden ja organisaatioiden välittämissä käytännöissä nämä asiat 
omaksutaankin paljon enemmän kokemuksen refl eksiivisessä välittymisessä kuin 
erityisen refl eksioteorian työstäminä. 

Dosentti ja työväenopiston rehtori Castrenin (1924 ja 1928) ajatuskulut voi-
daan liittää siihen Kansalaiskorkeakoulun tutkintorakenteen kehityksen instans-
siin, missä syksyllä 1928 kehitettiin opettajatutkinto kansansivistystyötä varten 
ja aloitettiin siihen liittyen kansansivistysopin opetus. Tohtori Väinö Voionmaan 
kieltäydyttyä vastaamasta opetuksesta siihen astui Z. Castrén. On kuitenkin syytä 
panna merkille, että yksikään tuon vaiheen opetusjaostotutkinto ei antanut mihin-
kään lakisääteistä tai sopimuspohjaista pätevyyttä (Rasila 1973, 51 ja Rasila 1987, 
4). Artikkelini tulkitsevatkin tämän oppiaineen marginaaliseksi ja uuden korkea-
koulun todellisen avauksen yhteiskuntatieteiden disipliinien stukturaation yhte-
ydessä. Koulutusorganisaationa Kansalaiskorkeakoululla/YKK:lla oli kuitenkin 
merkitys, joka ilmeni sen ”opetusjaostotutkintojen” kautta. Ne antoivat vailla yli-
oppilastutkintoa oleville mahdollisuuden korkeakouluopiskeluun ja myöhemmin 
myös Tampereen yliopistossa tutkintojen suorittamiseen. Siten myös kansakoulun 
jälkeen toisia koulureittejä kulkeneelle väestönosalle tällä oli huomattava merkitys, 
mutta huomattava oli myös merkitys yhteiskuntatieteellisten yliopistotutkintojen 
muotoutumiselle (Rasila 1973, 130–34 ja 1987, 10–11). Korkeakoulun Tampereel-
la muutosta sovittiin pienessä piirissä aseveliakselilla, mutta ei kuitenkaan ilman 
perinteistä paikallisaloitteellisuutta, missä perinteisemmät ”yliopistokysymysten” 
toimintamallit olivat tärkeitä, kuten vuonna 1955 perustettu korkeakouluyhdis-
tys (ks. Kiuasmaa 1985). Korkeakoulun academic drift -ilmiötä siivitti yhteiskun-
tatieteiden kandidaatin ja valtiotieteen kandidaatin tutkintojen rinnastaminen 
asetuksella vuonna 1956 (ks. Parjanen ja Kunnas 1965, 34). Tampereelle muutto 
käynnisti sittemmin korkeakoulun voimakkaan kehityksen kohti yliopistoa (ks. 
Kaarninen 2000). Vielä korkeakoulun vuonna 1965 perustettuihin tiedekuntiin 
pääsyvaatimukseksi tuli ylioppilastutkinto, mutta opetusjaostoissa ”opistoasteel-
la” saattoi opiskella myös keskikoulun ja kansakoulun opettajaseminaarin käyneet, 
mutta tuohon aikaan jo kolmanneksella pyrkijöistä alkoi olla ylioppilastutkinto 
(ks. Linkovaara 1965).224

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun tapaus

Toinen yliopistokoulutuksen avautumisen problematiikkaan kytkeytyvä ja myö-
hemmin avoimen yliopiston organisaatioinnovaation kannalta keskeinen yli-
opistoaikuiskoulutuksen kentän piirre liittyi Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-
koulun kesälukukauteen. Siinä opettajien kesäkurssitoiminnan perinne kytkeytyi 
vuonna 1911 viritettyyn ”kesäsemesterin” ajatukseen, joka taas johti vuonna 1912 
kutsumaan Jyväskylässä aloitettua toimintaa kesäyliopistoksi. Tämä laukaisi myös 

224 Kyse oli eräänlaisen ammattikorkeakoulun kehityksestä yliopistoksi, mutta proses-
sin kestoa 1924–66 välissä voi koulutuksen organisoitumisen näkökulmasta käsittää 
paremmin ottamalla käyttöön ”yliopistoaikuiskoulutuksen” käsitteen ja artikkelissani 
esitetyn kenttätarkastelun.
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ruotsinkielisten halun organisoida tiiviimmin omat kurssinsa Akademiska som-
markurserna i Åbo, joiden opettajakunta sulki sisäänsä Helsingin yliopiston pro-
fessorien lisäksi myös lyseon-, seminaarin-, kansanopiston ja kauppaopiston opet-
tajia. Ruotsinkielisiä luentoja oli Turussa kuitenkin järjestetty jo vuodesta 1903. 
Helsingin professorin akateemista kesäkurssitoimintaa järjestettiin myös Turussa 
vuodesta 1913, ensin ruotsiksi ja vasta myöhemmin suomeksi. Useamman kesän 
opintojen seurauksena oli mahdollista suorittaa kasvatusopin tutkinto ja fi loso-
fi an kandidaatin tutkintoon rinnastuva taloudellinen tutkinto (ks. Klinge 1990, 
106–111).225

Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun johtaneessa prosessissa on kyse 
hieman toisenlaisesta kulttuurisesta dynamiikasta, missä kansakoulun opettajien 
ammattiryhmä ja maan ensimmäisen seminaarin aloittama seminaarilaitoksen 
organisoitumisen ovat keskeisiä. Tässäkin prosessissa yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteen suuntaama kenttätarkastelu avaa organisoitumisen dynamiikkaa tarken-
tavia näköaloja. Artikkeleissani tulkitsen prosessia, edellä selventämässäni pro-
fessionalismin kehyksessä. Näkökulma ei ole siis suomalaisen opettajaprofession 
muotoutumisessa sinänsä, mikä johtaisikin kansakoulunopettajiston lähempään 
arviointiin profession osaryhmänä ja siten myös käsitteen käyttöön tehtäväalu-
etta luokittelevassa merkityksessä. Tulkintani perustuu professionalismiin kol-
lektiivisena mobilisaatioprojektina. Kyse on odotushorisontista, joka hahmottuu 
kansakoululaitoksen yhteiskunnallisen aseman voimistumisesta ja koululaitoksen 
(kansakoulusta yliopistoon johtavassa vertikaalisessa mielessä) opettajiston kaksi-
jakoisen koulutuksen ongelmasta.

Kyseessä oli siis kansakoulunopettajien suhteellisen aseman kohennuksen pitkä 
projekti koko koululaitoksen opettajiston sisällä. Tässä ilmenee myös edellä mai-
nittu mielenkiintoinen paralleeli kansanvalistuksen käytäntöjen moninaisuuteen 
ja Kansalaiskorkeakoulun puitteissa yritettyyn ”vapaan kansansivistystyön” am-
matillisen aseman vakiinnuttamiseen, joka kuitenkin hajautui. Molemmat kou-
lutusorganisaatiot kuitenkin näyttäisivät tukeneen tällaista hanketta, jolla on kyt-

225 Johtokunnan kertomus vuodelta 1913 ”Berättelse över kursernas ogranisation, 
verksamhet och resultat”. Olennainen pohjavire näissä hankkeissa oli toisen eli ei-val-
tiollisen yliopiston sekä kielipoliittisesti alueellistetun suomenkielisen yliopiston saa-
minen maahan. Se oli pitkäaikainen ja kansallisen pyrinnön vaikuttimilla varustettu 
idea. Jyväskylän kesäaikainen luentotoiminta ja sen ruotsinkielinen vastine johtivat 
ensin ”Åbo Akademi -fråga” suunnan ratkeamiseen ja vasta myöhemmin suomen-
kielisen toisen yliopiston kysymyksen ratkaisuun, mutta senkin paikaksi tuli lopulta 
Turku (ks. Klinge 1990, 108–111 ja Kangas 1992). Suomenkielistä kysymystä häm-
mensivät paikkakuntien esille nousseet voimakkaat intressit. Lahden korkeakouluva-
liokunnan laaja historiallinen selostus vuodelta 1911 ”Korkeakoulukysymyksiämme” 
kertoo näistä historiallisesti tuotetuista voimakkaista paikallisodotuksista. Mainitta-
koon myös, että Turun yliopiston hoitokunnan 19.3.1921 vahvistamiin sääntöihin 
tuli maininta kesälukukaudesta, mutta yliopiston avajaiset ensin vietettyään 27.6.1922 
konsistorin ehdotuksesta 17.12.1922 tuo maininta poistettiin. Vuoden 1922 talousar-
vioon oli kuitenkin varattua määrärahoja kesä- ja ylimääräistä opetusta varten (Jän-
tere 1942, 329–330 ja 338).
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kentä ilmiöön, jota kutsun suomalaisen keskisäädyn standardoimiseksi. Sellaisena 
näen sen Keski-Euroopassa paremmin urbaanina ilmiönä tunnetun keskisäädyn 
politiikkaan liittyvänä kehityksenä. Meillä kyse oli kuntasektorista eli ennen vuot-
ta 1934 selvästi maalaiskuntapainotteisten ammattiryhmien koulutuksesta. Semi-
naarilaitoksen alueellinen laajentuminenhan oli suunnattu pienille paikkakunnil-
le eli sinne missä yhteys agraariseen kansaan oli tuntuva. Kansalaiskorkeakoulun 
ammattikorkeakoulumainen painotus taas ilmensi ensimmäisen tasavallan sosi-
aalisen kysymyksen uudenlaista ajankohtaistumista ja tähän liittyen uudenlaisten 
kuntasektorin ammattien nousun ennakointia ja siihen vastaamista. 

Maamme virkamiesajattelun perinnettä noudattavassa kansakoulunopettajien 
professionalismissa keskeinen näyte kentältä olisi tohtori ja Heinolan seminaarin-
johtaja Mikael Johnsson (Soininen) ( 1860–1 924). Johnssonin (1887) väitöskirja 
tarkasteli Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen koulutoimen tilaa Eurooppaan nähden 
arvostavasti jo ennen kuin ensimmäiset suomalaiset opettajat olivat 1890-luvun 
alussa käyneet kesäkursseilla Ruotsissa. Olennaista hänelle oli USA:ssa, sikäläisen 
demokratian oloissa, koululaitokseen rakennettu luonteva jatkumo alemmasta 
kansakoulun kaltaisesta oppilaitoksesta oppikouluun ja koulujen opettajain val-
mistuksen yliopistollinen taso, mihin kuului myös jatkuvan jatkokoulutuksen 
ajatus organisatorisine ratkaisuineen. Soininen näki, että tämä oli omiaan sulaut-
tamaan alempaa ja ylempää opettajasäätyä toisiinsa (ibid. 109, 123–4 ja 133–34). 
Nämä havainnot muodostuivat Johnssonille vakaumukseksi. Suomalaiseen aika-
laiskeskusteluun suhteuttaen on syytä myös muistuttaa, että tutkimusmatkansa 
havaintoihin perustaen hän (ibid. 108) ei myöskään tunnustanut koulusivistyksen 
kohottamisesta aiheutuvien ”puolisivistyksen” ongelmien eli työn vieroksunnan 
yhteiskunnallisesti haitallisten seurausten väitteen oikeutusta.

Soininen pyrki kehittämään systemaattisesti kansakoulun opettajien koulu-
tustasoa ensin (policy) kamppailussa, mutta viimeistään vuodesta 1893 jo aivan 
käytännöllisesti. Katson hänen edenneen vakaumuksensa mukaiseksi kontekstissa, 
missä professionalismin strategisen orientaation sosiaalinen perusta oli projektille 
suotuisa. Hän saattoi tukeutua Englantiin nähden hyvin toisenlaiseen poliittiseen 
konjunktuuriin, joka suomalaiskansallisen liikkeen instituoiman koulutususkon 
ja fennomaanisten professorien tukemana edisti kansakoulun asemaa ja pyrki 
kohottamaan suomalaisen talonpoikaiston ja maalaisväestön yleissivistystä myös 
oppikoululaitoksen Eurooppalaisittain huomattavan ekspansion kautta. Kahden 
opettajasäädyn sulautumisen tavoitteelle muodostui Soinisen toimintaympäris-
tössä voimakas koulutusorganisatorinen tuki. Tästä dynamiikasta saadaan yliopis-
toaikuiskoulutuksen tukemien kenttäerityisten rakenteistumistarkastelujen kautta 
yksityiskohtaisempi kuva. Artikkelini aloittavat tällaisen tarkastelun ja kehittelevät 
siihen sopivaa sosiologista professionalismin tulkintakehystä, joka viittaa yliopis-
toa ja yleisen koulutustason nousua tukena käyttävään kollektiiviseen mobilisaa-
tioprojektiin, joka ei ole ajateltavissa ilman yliopistoaikuiskoulutuksen kenttää. 
Tässä jäsentyneen projektin käsitemallit liittyivät vanhan pedagogiikan oppituolin 
teoreettisten orientaatioiden murtamiseen kohti ”kasvatustiedettä”, jota termiä 
Soininen (1887) jo väitöskirjassaankin käyttää. 

Tohtori Soininen oli opetuksen tieteen mies, joka liikkui Heinolan seminaarin 
johtajan paikaltaan yliopistoaikuiskoulutuksen kentällä. Hän mobilisoi opettajis-
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ton kesäajan projektin suunnassa hyödyllisesti. Päämääränä ollut valtion tukema 
pitkäkestoinen ja systemaattinen kurssittaminen oli samalla myös osa hänen ope-
tusoppinsa kehittelyä, joka vuonna 1907 toi hänelle myös kaksikymmentä vuotta 
väittelyn jälkeen kasvatusopin ylimääräisen professuurin Helsingin yliopistoon (ks. 
Kajava 1960). Mukanaan yliopistoon hän toi sen jatkokoulutuksen organisaation, 
johon Z. Castrénin (1924) muistelot viittasivat. Kajava (1960, 26) näkee kuitenkin 
Tanskan valtion ”Statens Laerarkursen” mallin olleen organisaation kehittelyssä 
keskeinen. Nurmi (1984, 25) puolestaan katsoo, että myöhemmässä opettajakor-
keakoulun ajatuksessa USA:n ”Teacher Training College” ja Saksan ”Lehrerhochsc-
hule” olivat jo varhain läsnä projektin refl eksiossa, sillä ”tätä amerikkalais-saksa-
laista mallia seurat tiin meillä jo 1910-luvulta lähtien, kaikkein innokkaim min 
Jyväskylässä, jossa yliopistoaate oli vanhaa perua” (ibid.).  Sieltä Helsingin pro-
fessorit myös löysivät suotuisan maaperän yliopistokoulutuksen avoimuuden tee-
man kehittelylle. Kesäyliopistolaitos toimi tässä monessakin mielessä, mutta siihen 
aion palata toisissa yhteyksissä.

Suhtaudun siis varauksellisesti yrityksiin nähdä englantilaisen university exten-
sion ajattelun ja varsinkin liikkeen merkityksessä osana kohdeprosessiani. Näyttäi-
si pikemminkin siltä, että erityisen yliopistolaajennuksen liikkeen sijaan tässä on 
kyse pitkäkestoisemmasta mobilisaatiosta, joka työntyy yliopiston sisään käyttä-
en tukipisteenä varhain perustettua pedagogiikan oppituolia sekä fennomaanis-
ten professoreiden halukkuutta edistää suomenmielisten ja suomenkielisten asiaa 
koulutuksen kautta. Pedagogiikan oppituoli ja kymmenisen vuotta sen perustami-
sen jälkeen vuonna 1863 professori Z. J. Cleven koolle kutsuma ”pedagogillinen 
yhteys” eli Pedagogiska Föreningen i Finland haaraostoineen ja monet muut tieteel-
liset seurat ja kansanvalistusta edistäneet yhdistykset synnyttivät tukirakenteen, 
jonka varassa suomalaisen yliopistoaikuiskoulutuksen kenttä saattoi organisoitua 
osana hegemonista projektia. Kansakoulunopettajien ammattiryhmän sosiaalisen 
aseman motivoima unionistinen aspekti ja pedagogiikan tieteellistymisen disip-
linäärinen aspekti löivät tässä kättä, sillä tarkoittamattomalla seurauksella, että 
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perussääntöihin myöhemmin sisältyi 
ajatus kesälukukaudesta. Turun suomalaisen yliopistonkin yhteydessä ajatus oli 
esillä, kuten edellä esitin, mutta ainoastaan Jyväskylässä se muodostui kiinteäksi 
osaksi korkeakoulun toimintaa.

Professioiden varhaisen muodostumisen suhteen Konttinen (1991, 266) on 
esittänyt erinomaisen analyysin, jossa tulee esille saksalaismallinen ”valtioprofes-
sioiden” strategisen perustan merkitys Suomessa vaikka ”virkatutkinnot sijoitet-
tiinkin Suomessa yliopiston sisään toisin kuin Preussissa. Koulutuksen organisoi-
tumisen näkökulmasta tähän kehityskulkuun liittyi fennomaanien voimakkaasti 
edistämä yksityisten suomenkielisten oppikoulujen asia. Kansankoulun kasvaessa 
ja koulunkäynnin yleistyessä kysymys kahdenlaisen opettajakunnan koulutuksesta 
ja yhteiskunnallisen aseman eroista oli jo 1890-luvulle tultaessa ilmeinen, mutta 
kansakoulun opettajien asema huono. Heidän koulutustasonsa kuitenkin kohosi. 
Rinteen (1986, 40) sekä Rinteen ja Jauhiaisen (1988, 203) mukaan seminaaritodis-
tus tuli pätevyysehdoksi maaseudun kansakouluihin vuonna 1880 ja kaupungeissa 
1890, mikä oli samaa kuin valtion takaus seminaarilaitoksen tutkinnoille. Tämän 
jälkeen kansakoulun opettajiston koulutustason jatkuva nostaminen ja ero kahden 
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opettajakunnan koulutuseron ja statuksen poistamiseksi olikin jo professionalisti-
sen toimijuuden realistinen tulevaisuushorisontti. Tässä prosessissa ei ole tarpeen 
antaa sen dynamiikan suhteen liian suurta huomiota erityiselle liikkeelle, joka jä-
sentäisi toimintaansa ”yliopistonlaajennukseksi” varsinkaan sen englantilaisessa 
merkityksessä, jota Marriot (1981) on hyvin kuvannut vuosilta 1873–1903. Simo-
la, Kivinen ja Rinne (1997) etenivätkin kiinnostavalla tavalla Bourdieun ”kenttä” 
käsitteen tulkinnassaan , kun he kiinnittivät huomiota pedagogiikan tieteellistä-
miseen professionalistisen strategian osana. Heidän keskustelunsa kärki osana 
ulossulkemisen strategiaa ja siihen liittyvää symbolista vallankäyttöä oli kuitenkin 
suunnattu varsinaisesti Kasvatusopillisen korkeakoulun jälkeiseen ja kasvatus-
tieteellisen tiedekuntien muodostuksen myöhemmän vaiheen ”didaktiseen sul-
keumaan”. Käsittelemässäni varhaisemmassa vaiheessa yliopistoaikuiskoulutuksen 
käsitteen kautta päästäisiin pidemmällekin sellaisen kenttä analyysin turvin, jonka 
rakenteistumisteoreettista tulkintaa kehittelen. 

Rinne ja Jauhiainen (1988) käyttivät kategoriaa ”kansanopettajisto” nimen-
omaan kansakoulun opettajistoon viitaten. Simola (1995) laajensi tämän koske-
maan myös peruskoulun opettajistoa, kun hän puhui vuosien 1860–1990 välisestä 
jaksosta. Tällainen tutkimuskäsite ei ole empiirishistoriallisen prosessini osalta 
onnistunut ratkaisu. Yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen avaama katse kiinnit-
tyykin niihin ryhmiin, jotka kansakoulunopettajien rinnalla toimivat lukuisissa 
erilaisissa kansanvalistustehtävissä ja sen liikeperustaisissa tai organisaatio muo-
doissa. Nämä tulisi joko sisällyttää kategoriaan tai heistä täytyisi puhua toisella 
kategorialla, jota kohdeprosessini refl eksio tarjoaa eli kuten edellä esitin kansan-
valistajat ja/tai kansansivistäjät, mutta tällöin taas kadotetaan se, että kansakoulu 
oli kansansivistyksen runko-organisaatio maaseudulla ja sellaisena se pyrki esiin-
tymään myös kaupunkikunnissa, kuten osajulkaisuissani esitän. Kuten artikkelie-
ni toisen keskeisen prosessin yhteydessä voidaan huomata, on näiden käsitteiden 
erolla toimijuuden refl eksiossa ja siten myös järjestelykäytäntöjen rakentelussa 
kuitenkin olennainen merkitys. Rinne ja Jauhiainen (1988, 217–18) kohteensa pa-
rissa törmäävätkin tähän, kun he sanovat, että ”1920-luvun lopulla näyttää vasta-
vuoroisesti kansanopettajien suorittamalle kansansivistystehtävälle olleen muita-
kin jakajia....lisäksi kouluun tunkeutuivat useat muut vapaan kansansivistystyön 
yrittäjät”. Heidän tulkintansa on se, että kansakoulun opettajat olivat omaksuneet 
pelkkää kansakoulumaista opetusta laajempia uusintamistehtäviä. 

Yhtä hyvin voimme kysyä, missä määrin opetuksen käsite on vain koululai-
tokseen sidottu.  Saarna opetuksena ja julistuksena tunnettiin jo vanhastaan. 
Kansanvalistuksen suunnassa myös neuvontakäytännöissä lähestyttiin opetus-
ta. Sosiaalisen kysymyksen nykyaikaisen organisoitumisen suunnassa kehitys 
kulki niin ikään semanttisesti ja käytännöllisesti merkityksellisellä tavalla kan-
sakoululaitoksen edellä ja sen rinnalla. Sosiaalisen kysymyksen painotettu tul-
kinta ja kouluseikan ensisijaisuuden korostaminen saattoi peittää näkyvistä sen, 
mikä 1920-luvulla viimeistään kohdattiin. Tämä professsionalismin tulkintake-
hys kuitenkin voi auttaa ymmärtämään, että vielä 1960-luvun sosiaalipolitiikka
kirjassaan Pekka Kuusi (1963) saattoi nähdä kansakoulun opettajille mahdolli-
sena lastensuojelutarkkailun tehtäviä. Helsingin yliopiston kansansivistystoimi-
kuntaa perustettaessa vuonna 1929 professori Kaarle Krohn taas saattoi nähdä 
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heidän toimittavan kotiseutututkimuksen aineistonkeruu tehtäviä ikään kuin A. 
M. Tallgrenin (1912) kuvaaman organisaatiorakenteen tieteellisen kehittämisen 
hengessä.

Koulutuksen organisoitumisen dynamiikassa olisikin kiinnitettävä huomiota 
mahdollisiin toimijuuden perspektiivieroihin ja refl eksiivisyyden ajallis-semant-
tisiin eriaikaisuuksiin. Se on tärkeää varsinkin tällaisessa suomalaisen tutkimuk-
sen ”hallitsemattomaksi” kuvaamassa ja vailla valtiollisen normiohjauksen selviä 
”doktriineja” olevassa ”harmaassa kaudessa” (ks. Nevala 1991a ja 1999). Tässäkin 
kaudessa työstettiin ja konkreettisesti saavutettiin rakenteellisessa mielessä mer-
kittäviä yliopistokoulutuksen avauksia. Prosessin refl eksioavaruus jäsentyy hyvin 
omintakeisten puitekohtaisesti elettyjen ja käsitettyjen tekijöiden välittämänä. 
tarkasteluja keskeisesti tyypittelevien käsitteiden kanssa kannattaa kuitenkin olla 
varovainen.Yliopiston ja kansanvalistuksen kytkentöjä ja dynamiikkaa tutkittaessa 
näyttäisi yliopistoaikuiskoulutuksen käsite olevan toimiva tutkimusratkaisu. Täl-
löin nimittäin ei häivytetä kohdeprosessin toimijuuden kulttuurisesti merkityksel-
listä variaatiota liian yksipuolisen koulutusreformistisen liikkeen vaikuttavuuden 
oletusten alle. Lisäksi näin säilyy mahdollisuus tarkastella koulutuksen vertikaalia 
ja horisontaalia organisoitumista aidosti kaksisuuntaisten horisontaalien proses-
sien kautta. 

Suomalaisessa yliopistoaikuiskoulutuksessa näyttäisi olevan kyse paitsi yliopis-
tosta ulos johdetusta niin myös sen ulkopuolelta sisään tuoduista organisatorisis-
ta ratkaisuista, joiden mahdollisesti omintakeista dynamiikkaa kannattaisi pyrkiä 
selventämään. Tällä saattaisi olla nykyisenkin koulutuksen avautumisen käsittämi-
selle annettavaa. Tässä mielessä Nevala (1991a, 28) viittaa hyvin tärkeään asiaan, 
mutta ekspansiivisen aineistopainotuksen vuoksi kääntää sen ikään kuin valtiolli-
sen ja modernin korkeakoulupolitiikan puuttumisen negatiiviseksi seuraukseksi.

 ”Perusta Suomen kansainvälisesti varsin korkealle opiskelijamäärälle luotiin 
siis vuosisadan alkukymmenten laajentumiskaudella... Samalla muotoutui 
1960-luvulle saakka kestänyt laajentumiskäytäntö: yhteiskunta- ja koulutus-
poliittisten muutosten synnyttämä uusien laitosten perustamistarve sai lopul-
lisen muotonsa eturyhmien, paikkakuntien tai jopa yksityisten henkilöiden 
toiminnan tuloksena ilman keskitettyä tai pitkäjänteistä suunnittelutyötä. 
Koska ‘modernia’ korkeakoulupolitiikkaa ei ollut olemassa, yhteiskunnalliset 
ristiriidat ja teollinen vallankumous laajensivat ylimmän opetuksen verkkoa 
ilman muuta ‘liikaa’...” (ibid. 28). 

Ajatusmuoto on hyvin tyypillinen ja kenties nykyoloissa tutunoloinen. Archerin 
(1979 ja 1995) ajatusotetta seuraten voisi tulla kiusaus vaiheistaa morfogeneet-
tisten syklien tarkastelua juuri tuohon tapaan tarkastellen. Rakenteistumisen 
dispositiossa prosessin toimijuuden ajallisuuden kestojen kerrostumia ja niiden 
leikkauskohtia ”cross levels” analysoitaessa voidaan kuitenkin ajatella liukuvam-
min. Historiallistavassa analyysissa ei ole tarpeen jähmettää systeemisiä muotoja 
emergenteiksi rakenteiksi, joiden varaan kausaaliargumenttia pakotetaan. Riittää 
kun prosessin dynamiikka kuvataan sen ajallisessa kerrostuneisuudessa riittävän 
ymmärrettävästi, siihen tapaan, jota osajulkaisujeni sarjassa tee. Koulutuksen or-
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ganisoitumisen tutkimuksen näkökulmasta tässä on kyse opiskelijamäärien kas-
vusta, mutta osin myös todellista uusista avauksista ja osin uusista sulkeumista ja 
varmasti myös korkeakoulutuksen laajentumisesta. 

Prosessin dynamiikan kannalta ja ekstensiivistä organisoitumissuuntaa painot-
taen näyttäisi kuitenkin siltä, että mittavat paikallisodotukset tulevat oikeastaan jo 
fennomaaniseen koulupolitiikkaan liittyen toimijuuden paikallisaloitteellisuutta 
ruokkivassa mielessä pidemmässä kestossa ja käytäntöjen reproduktiossa saatujen 
kokemusten refl eksiivisissä takaisinkytkennöissä vahvistetuksi siten, että tällainen 
koulutusmyönteinen suhtautumistapa tuli syvälle juurtuneeksi. Niin syvälle, että 
keskitetyn koulutuspoliittisen suunnittelun käytäntöjen oloissa paikalliset toi-
mintatottumukset säilyivät vaikkapa erilaisten kesäyliopistotoimintaa ylläpitävien 
”korkeakouluyhdistysten” kehitellessä pitkäjänteisesti täydennyskoulutuskeskuk-
siaan avoimen yliopiston perustaksi tai sillanpääasemaksi varsinaiselle korkeakou-
lulle ja yliopistolle. Avoimen yliopiston genesiksen keskeisessä mallinnusvaiheessa 
university extension -käsitteenä toimittaa osin vertailevia ja osin jälkikäteisratio-
naalisia tulkintatehtäviä. Sille alkaa kehittyä järjestelykäytäntöjen mobilisaatiota 
legitimoivan traditiouskottavuuden merkityksiä ”vapaan sivistystyön” käsitteellä 
operoivan diskurssin sisällä. Myöhemmän korkeakoulutuksen organisoitumis-
prosessin refl eksiivisesti palautuen se kytkeytyy avoimen yliopiston mallintamisen 
selvitystoimintaan. Täydennyskoulutuksen kattokäsite 1970-luvulla näyttäisi joh-
tavan ”yliopistolaajennuksen perinteen” uuteen löytämiseen kansanvalistukselli-
sen ajatusjuonteen ja ns. vapaan sivistystyön käsitteen puolustuskäsitteenä, jolla 
täydennyskoulutuksen kurssitoiminnan varjoon jäävä ”avoimen yliopiston” uutta 
projektikäsitettä tuetaan.
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5 Kokoava tarkastelu

5.1 Tutkimuksen rakenteen arviointia

Tutkimuksen rakenteessa kohdeprosessini tuki teoreettisen kohdediskurssin ongel-
masuunnassa etenemistä ja sen kysymyksenasettelujen konkretisointia. Empiiri-
shistoriallinen tutkimus eteni sekä kohdeprosessin poikkitieteellisen näkökulman 
ja tulkintakehyksen kehittelynä että teoreettisen kohdediskurssin suuntaamana ja 
sen ongelmien käsittelyä konkretisoiden. Kohdeprosessissa on siten ollut kaksita-
soinen teoreettinen lataus, joka antaa tutkimukselle sen omintakeisen rakenteen. 
Kohdeprosessin jatkuvaksi käsitetty konstruoiminen tarjoaa tukea ja impulsse-
ja metateoreettiselle käsitetyölle ja perustaa sen sisällökkäälle tukevoittamiselle 
koulutuksen teorian suunnassa. Tutkimuksen pääongelmat asetettiin teoreettisen 
kohdediskurssin tasolla Giddensin ja Bourdieun metateorioiden kohderelevant-
tiin yhdistelyyn. Tämän teoriasuunnan voi katsoa muodostavan myös refl eksiivis-
tä tutkimuskulttuuria. Niinpä tutkimukseni rakennetta mutkistaa pyrkimys, jota 
voidaan kutsua vaikkapa (aikuis)koulutuksen refl eksiiviseksi sosiologiaksi. Tähän 
olen tuottanut Bourdieun ja Giddensin tuotannon intentioita väljästi seurailevan 
ja tämän tutkimukseen rakenteeseen nähden mahdollisen ratkaisun.

Tutkimuksen rakennetta voi pitää monimutkaisena, mutta sen yksinkertais-
tamiseksi olisi ollut tarjolla oikeastaan vain kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen 
mahdollisuus olisi ollut Archerin (1982a) muodostaneen morphogenesis vs. 
structuration debattiasetelman jäsentämän teoreettisen kohdediskurssin käsitte-
leminen yksinomaan metateoreettisen tutkimuksen tasolla. Toinen mahdollisuus 
olisi tarkoittanut kohdennusta avoimen yliopiston genesiksen empiirishistorialli-
seen kuvaukseen historiankirjoitukselle ominaista kertomusrakennetta noudatta-
en. Valintaa voisi pitää periaatteessa vain yksinkertaisena tutkimuksen rajauksen 
ratkaisuna, mutta sitä se lakkaa olemasta heti, kun genesiksen tutkimus viritetään 
Luhmannin ja Schorrin (1988a) ehdottaman teoreettisen teeman kautta. Tuon 
tutkimusrakennetta määrittäneen sidoksen syntyminen oli sekä koulutuspolitii-
kan- että koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen kenttään nähden pitkään 
puntaroitu. Siitä muodostui tutkimukseni keskeinen intellektuaalinen haaste. Kat-
soin korkeimman opinnäytteen tekemisen motivoituvan tällä tavoin. 

Teoreettisen teeman sitovaa merkitystä tälle tutkimukselle ei voi liiaksi koros-
taa, sillä se ajankohtaistui minulle sellaisessa sosiologisen- ja kasvatustieteellisen 
keskustelun konjunktuurin käänteessä, jota luonnehti kasvava epäilys suurten ra-
kenteiden ja pitkien prosessin tutkimuksen mielekkyyteen. Ilmassa oli eräänlainen 
lingvistisen käänteen tuottama innostus diskurssianalyyseihin ja pyrkimys pienten 
vuorovaikutustilanteiden laadullisesti tiheään kuvaamiseen. Tässä ilmeni myös 
makro- ja mikro analyysien vastakkainasettelua, joka kasvatustieteen refl eksiivi-
sessä käytäntösuhteessa saattoi myös sekoittua (policy) diskurssin vastaavaan pai-
notuksen muutokseen, missä ”oppimisyhteiskunnan” ja ”elinikäisen oppimisen” 
kaltaisten strategisten käsitteiden yhteydessä saatettiin ”oppimisen” käsite tulkita 
analyysitasojen debattikehyksessä. Tämä tuntui ja tuntuu minusta sopimattomal-
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ta, sillä Giddensin (1976;1979 ja 1986) rakenteistumisteorian ajatuksen ydin sa-
moin kuin Luhmannin (1981) ja Bourdieun (1981) ajattelukin näkivät koko ana-
lyysitasojen vastakkainasettelun asetelman väärin asetetuksi. Makrososiologiaan 
lähtökohtaisesti kiinnittyneelle Archerille (1979) tämä kysymys asettui täysin tra-
ditionaalisen erottelun puitteisiin, mutta kuten olen teoreettisen kohdediskurssini 
yhteydessä osoittanut, hänen (1988; 1995 ja 2000) metateoreettinen trilogiansa 
hakee emergenssin ajatuksesta ulospääsyä analyysitasoerityisyydestä. 

Tutkimukseni teoreettiseen teemaan sitoutuminen tapahtui siis harkittuna 
kannanottona sosiaalitieteiden 1990-luvun alkupuolen diskurssin debattiin. Ni-
mittäin mikäli sosiologia luopuu institutionaalisen analyysin intellektuaalisesta 
haasteesta niin tämä keskustelun taso jää korostuneesti mediavälitteisen poliitti-
sen ja viihteellisen debatin asiaksi, jolloin mahdollisuudet syntetisoivien analyy-
sien tarjoamaan ymmärryksen syventämiseen ovat jo periaatteessa vaikeammin 
ajateltavissa. 

 I f we do not ask, and seek to answer as well as we can, questions like – how 
should we best characterize modernity? What were its origins? What are the 
major transformations currently infl uencing the trajectories of development of 
world history? – most of the intellectual challenge of sociology is lost (Giddens 
1987, 43–44).

Ilman periaatteellista vastakkainasettelua pienten vuorovaikutustilanteiden ti-
heään analyysiin katson, että nyky-yhteiskunnan koulutuksen ilmiöiden parissa 
tarvitaan historiallistavaa ymmärrystä koulutuksen pitkäkestoisista ja suuris-
ta organisatorisista kysymyksistä. Kokoavan ymmärryksen kehittelyä kutsutaan 
koulutuksen teoriaksi. Se on luonteeltaan taaksepäin kääntyvää ja siinä mielessä 
historiallista. Koulutuksen ja kasvatuksen historiantutkimuksen tuottamia kuva-
uksia ei kuitenkaan aina suuntaa tietoisesti muodostettu suhde koulutuksen teo-
rian keskusteluun. Kertomusrakenteessaan historian esitykset kuitenkin pääsään-
töisesti nostavat esille sisällökkäitä käsitteitä, jotka tutkimuskeskustelu tulkitsee 
eräänlaisiksi malleiksi. Näin syntyy vaikuttavia historiantutkimuksen debatteja, 
joissa sisällökkääksi katsottua tulkintamallia puntaroidaan. Sosiologis-historial-
lista katsetta koulutuksen pitkäkestoiseen sosiaaliseen organisoitumiseen hallitsee 
usein sosiologian tutkimusteorian tason konstruktioihin kiinnittyminen. Tällöin 
historian tutkimus näkee siinä usein partikulaaristen tapahtumakulkujen epäkun-
nioitusta. Koulutuksen teorian kautta tapahtuva sosiologian liittäminen histori-
alliseen saattaakin olla ongelmallista, sillä sosiologian mallinmuodostuksen tavat 
ovat tietomuodolle ominaisten yleisempien mallien sitomia. Perustana on tällöin 
yhteiskunnan mallinnuksen tapa. Se on siis kokonaisuuden mallinnus, josta kou-
lutuksen yhteiskunnallisten suhteiden partikulaarisempi mallinnus purkautuu.

Historian tutkimuksen ja koulutussosiologisen tutkimuksen kytkennän muo-
dostaminen on koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen tutkimuksen hankala 
poikkitieteellinen instanssi, joka kutsuu vierailulle yhteiskunta- ja sosiaaliteori-
an abstraktiotasolle. Vierailu voi viedä mennessään, mutta niin ei tarvitse käydä 
jos poikkitieteellinen yhdistely ymmärretään vain vaikean paikan synnyttämäksi 
pyrkimykseksi informoitua metatasosta. Giddens (1986) ajattelee, ettei sosiologi-
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an ja historian välillä oikein ymmärrettynä ole mitään ylittämätöntä eroa, mutta 
sosiologisen tietomuodon tuottamien jähmettyneiden ajatusotteiden ja analyysi-
kielen käyttötapojen revision hän näkee kuitenkin tarpeellisena. Hän on tällaista 
käsitetyötä tehnytkin. Siihen on sisältynyt klassisen korpuksen uudelleen sulatte-
lua, mutta myös sen päälle muodostettujen (ismien) purkamista tai, kuten niiden 
puolustajat sanoisivat, eklektistä yhdistelyä. Tällaisiin taisteluihin ei koulutuksen 
organisoitumisesta kiinnostunutta kasvatustieteilijää erityisesti tarvita, paitsi juuri 
poikkitieteellisen näkökulmanmuodostuksen instanssissa. Se kutsuu informoitu-
maan metateoriasta, jotta kasvatus- ja koulutushistorian katse voisi hedelmällisesti 
yhtyä sosiologiseen ajatusmuotoon.

Oppimisyhteiskunnan retoriikka saattaa nykyään kyseenalaistaa käsitystä 
modernista koulunkävijöiden yhteiskunnasta, mutta hyvästit saattavat sittenkin 
olla vielä ennenaikaiset. Koulutuksen käytäntöalue on oikeastaan osoittautunut 
erittäin venyväksi niin väestön keskimääräisen koulutustason kuin tilastollisten 
kohorttien koulutusvuosienkin pituuden kasvun merkityksessä. Sosiaalista elä-
mää kuljetetaan ja organisoidaan nähdäkseni yhä enemmän koulun ja koulutuk-
sen kautta. Iäkkäämpienkin kansalaisen elämäntilanteiden komplikaatiopisteissä 
asiantuntijajärjestelmät tarjoavat lääkkeeksi sertifi oituihin opetussekvensseihin 
sidottua koulunpenkkiä. Rikasta yksilöllisyyttä tavoittelevan sosiaalisen elämän 
näkökulmasta tämä on ilmaus koulutuksen rajojen venyvyydestä. Ilmiön histori-
allistava ymmärtäminen on haaste, joka kehottaa kasvatustiedettä osallistumaan 
koulutuksen teorian talkoisiin. Näihin talkoisiin olen osallistunut, kun pyrin kou-
lutuksen organisoitumisen kulttuurisen dynamiikan hahmottamisongelmien yti-
meen, missä refl eksiivisyyden teema on keskeinen.

Mikäli koulutuksen käytäntöalueen institutionaalisen järjestyksen modernit pi-
larit ovat jonkun mielestä kuitenkin murtumassa, niin toivottavasti hän jaksaa ar-
vioida tutkimustani pitkien jäähyväisten perspektiivissä. Postmodernin käsitteellä 
operoivaan ajatusilotteluun koulutuksen käytäntöjen yhteydessä suhtaudun kui-
tenkin epäilevästi. Oppimisen käsitteen korostustakaan ei kannata tehdä organi-
saatiorakenteellisten ja institutionaalisten kysymysten kustannuksella. Oppiminen 
ei nimittäin tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä eikä irrallaan niistä yhteiskunnallisista 
muodoista, joissa organisoidun koulutuksen systeemisyyttä on sosiologisesti to-
tuttu tarkastelemaan. Kasvatustieteen kentällä operoidessani saatoinkin hyväksyä 
Luhmannin ja Schorrin (1988a, 374) johtopäätöksen, joka perustui arvioon peda-
gogiikan tavasta käsittää teorian ja praksiksen suhde: ”Etwas mehr Formenbewus-
stsein könnte der Pädagogik an dieser Stelle nicht Schaden”. Rakenteistumisen 
disposition sisällä tapahtuva pyrkimykseni informoitua yhteiskunta- ja sosiaali-
teoriasta tarkoittaa minulle siis yritystä edistää erilaisia analyysitasoja yhdistelevää 
prosessien sosiologiaa ns. makro- ja mikroanalyysien dualismin sijaan. 

Tämä keskeinen intentioni tuo koulutuksen refl eksiivisyyden teeman tutki-
mukseni keskiöön. Sana ”teema” tulee kreikan thésis-sanasta ja sen voi katsoa tar-
koittavan nimenomaan asettamista tithemi, mutta ei vain asetettavaa sisältöä vaan 
myös asettamisen tapaa (ks. Granell 1995, 16). Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
teos, synnytti julkaisemisajankohtansa 1979 jälkeen saksalaisten kasvatustietei-
lijöiden keskuudessa keskustelua. Osa keskustelijoista tulkitsi sen kiinnostavasti 
yhteiskuntateorian hyödylliseksi provokaatioksi omalle kentälleen (ks. Oelkers ja 
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Tenorth 1987 ja Tenorth 2000). Luhmann ja Schorr (1986, 8) antavat ymmärtää 
että 1980-luvulla he myös hakivat provokaatiota pedagogeja lähestyessään. Myös 
Luhmannin ja Schorrin (1988a, 363–81) jälkikirjoitus teoksen uuteen painokseen 
kertoo tällaisen refl eksiivisen suhteen tavoittelusta pedagogien kentällä, joka heidän 
mukaansa ei ollut tottunut ajattelemaan kasvatuksen lisäksi myös itseään systeemi-
nä (ks. ibid. 364). Tässä mielessä he puhuvatkin refl eksioparadoksista (Refl exions-
paradox), jonka ratkaisua pedagogit, jotka ymmärtävät itsensä kasvattajien kasvat-
tajiksi, hakevat liian yksioikoisesta teorian ja praksiksen erottelusta, näkemättä että 
erottelu on luonteeltaan teoreettinen ja sellaisena käytännön ihmisten (Praktiker) 
mielenkiinnon ulkopuolella. Heidän tarjoamansa ulkopuolisen katseen reseptiokes-
kustelua he katsovat häirinneen sen, että kasvatusjärjestelmän refl eksiopyrkimysten 
autonomian ongelma on sotkettu akateemisten tieteenalojen keskinäisen riippu-
mattomuuden ongelmaan, missä pedagogiikan tieteellisyysvaatimukset ovat tuo-
neet keskusteluun osin tarpeetontakin painolastia (ibid. 373–75). 

Tutkimusrakenteeni valinta ei ole ollut pyrkimystä provokaation, vaan ongel-
ma-alueelleni vaikuttavan monitasoisen argumentin kehittelyyn. Kohdeprosessini 
kannalta arvioiden en kuitenkaan nähnyt kovin relevanttina tapaa, jolla Luhmann 
ja Schorr (1988a) asettivat teeman systeemin funktionaalista eriytymistä paralleeli-
sesti seuraavan refl eksiohistorian ja yhteiskuntarakenteellisen evoluution suhtees-
sa. Niinpä tein teoreettista kohdediskurssia rajaavan ratkaisun, jossa otin tehtäväk-
seni teeman muotoilun rakenteistumisen dispositiossa. Tästä syntyy tutkimuksen 
monitasoinen rakenneratkaisu, sillä tehtävää ei voinut asettaa huomioimatta em-
piirishistoriallisen tutkimuksen relevanssiodotuksia. Omasta dispositiostaan käsin 
Luhmann ja Schorr (1988a) katsoivat myös operoivansa refl eksiohistorian käsit-
telyn osalta kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen organisoitumisen ongelma-
alueelle relevantisti. 

Heidän systeeminäkökulmansa on omalla tavallaan voimakas. Ellei se kelpaa 
olisi tilalle annettava jossain toisessa suhteessa voimakkaampaa näkökulmaa, tai 
vedottava yksinomaan heidän näkökulmansa huolestuttaviin teoriapoliittisiin 
kytkentöihin. Jälkimmäinen strategia saisi helposti sen 1970-luvun saksalaisen 
keskustelun ilmentämän muodon, jota myöhäinen Luhmann (1997a, 11) vielä 
valitteli, kun hänen systeemiteoriaansa luettiin korostuneen tekniseksi ja polee-
misessa suhteessa Habermasin yhteiskuntateoriaan. Systeemin käsitettä koskevissa 
keskusteluissa toin tätä problematiikkaa hieman esille. Vaikka systeemiteoriassa 
helposti operoidaan sosiaaliteknologisessa mielessä ideologisesti, niin koulutuk-
sen organisoitumisen ongelma-alueella sen ohittaminen on kuitenkin mahdoton-
ta, jo yksin ajatusmuodon hallinnollisten kytkentöjen vuoksi. Näin nähtynä sosi-
aalisten käytäntöjen ja toimijuuden ensisijaisuutta korostavasta rakenteistumisen 
dispositiosta käsin olisi voitava koulutustutkimuksen kentälle kehittää sellainen 
tapa huomioida refl eksiivisyyden teema, joka olisi sensitiivinen puitesidonnaiselle 
koulutuksen organisoitumisen kulttuuriselle dynamiikalle. 

Tästä kuitenkin seuraa monitasoisen tutkimuksen rakenne ja sen mukanaan 
tuomat ongelmat ja hyödyt. Valintani kertoo oletetun hyödyn painotuksesta ja 
riskin hyväksymistä. Olen tutkimuksessani kuitenkin osoittanut, että teoreettinen 
käsitetyö empiirishistoriallisen tutkimuksen yhteydessä on tutkimusrakenteelli-
sessa mielessä toteutettavissa, vaikka se voikin johtaa esityksen kankeuteen. Moni-
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tasoisen tutkimusrakenteen ratkaisuni on johtanut siihen, että kohdeprosessi käsi-
tetään konstruktioksi, jota rakennetaan sisällökkäiden käsitteiden varassa samalla, 
kun tutkimuksen metateoreettiset konnotaatiot käsitellään omassa diskurssissaan 
teoriatasotietoisesti. Empiirishistoriallisen tutkimuksen kohdennus koulutuksen 
järjestelykäytäntöjen refl eksiohistoriaan on siis tukenut teoreettisen kohdediskurs-
sin pyrkimyksiä liittää toisiinsa Giddensin ja Bourdieun metateoreettista ajattelua. 
Tämä käsitetyö on puolestaan avannut kohdeprosessin tutkimukseen näkökulmia, 
jotka synnyttävät prosessin tulkintakehyksen kehittelyssä koulutusteoreettisesti 
merkityksellisiä ratkaisuja. Toisin sanoen, ne eivät liity vain tässä käsitellyn histori-
allisen prosessin ymmärryksen lisäämiseen, vaan auttavat yleisemminkin pitkälle 
kehittyneiden koulunkävijäyhteiskuntien tai koulutusyhteiskuntien organisatori-
sia järjestelyjä ymmärtämään pyrkivää tutkimusta. Tässä mielessä sanoisin, että 
tutkimusrakenne on ollut toimiva, mutta esityksen jäsentyneisyys on sen seurauk-
sena kärsinyt. Olen yrittänyt myös alaviitteiden esitystasolla havainnollistaa tätä 
eri tasojen toisiaan täydentävyyttä ja tuottaa kytkentää, mutta en ole varma onko 
se ollut lainkaan onnistunut ratkaisu. 

Tutkimuksessani olen seurannut ajatusta, jonka mukaan myös koulutusta 
koskevien ajattelutapojen ja ajatteluun käytettävien sosiologisten käsitteiden on 
muututtava, jotta voisimme ymmärtää myöhäismodernissa aktualisoituvia kou-
lutusilmiöitä (ks. Eräsaari 1995, 156). Siksi puhun ajatusotteen ja analyysitavan 
kehittelystä. Tavoitteena on ollut esittää kohdeprosessia ongelmoivasti konstruoi-
den, että tietyt koulutustutkimuksen vakiintuneet käsitteet joko käytännöllisesti 
ongelmattomiksi oletettuina tai paradigmaattisia siteitä kantaen estävät näkemäs-
tä muutoksen dynamiikkaa siellä, missä sitä kuitenkin on ollut. Giddensin teore-
tisoinnin tapaa on joskus osuvasti kuvattu herkistäväksi. On myös sanottu, että 
ollakseen hyödyllinen hänen rakenteistumisen teoriansa edellyttää sen tutkimus-
kielen revision ohjelmaan yhtymistä, eli sen ohjelmallisen pyrkimyksen omaksu-
mista. Tässä voi olla perääkin, mutta näin sosiaalitiede usein operoi ja suomen-
kielessä näitä siteitä ilmaistaan viittaamalla Weberiläiseen, Luhmannilaiseen jne. 
analyysitapaan. 

Refl eksiivisempikin asenne on mahdollinen, kuten olen pyrkinyt osoittamaan. 
Tutkimuksen kokonaisrakenteen tukemana ja teoreettisen kohdediskurssin raja-
uksen puitteissa liitän Giddensin ajattelua Bourdieun kentän käsitteen analyytti-
seen käyttöön, mutta Archerin esittämän kritiikin pihdeissä. Olen lisäksi koetellut 
näitä ratkaisuja empiirisen tutkimuksen tarjoamissa instansseissa ja samalla nos-
tanut esille yhden suomalaisen koulutustutkimuksen pimeäksi pisteeksi jääneen 
alueen historiallisten puitteiden refl eksiivisyyttä. Tämä on ollut lähestymistavan 
demonstraatiota. Tulkintakehyksen kehittely tuolle yliopistokoulutuksen rajapin-
nan kentälle on myös tuottanut uuden käsitteen. Tarjoan ongelma-alueeni tut-
kimusyhteisön puntaroitavaksi ideaalityyppiseen tekniikkaan sidottua yliopisto-
aikuiskoulutuksen käsitettä. Ehdotan kriittisesti arvioimaan sen mahdollisuuksia 
juuri yliopistokoulutuksen horisontaalin suunnan organisoitumisprosessien sym-
bolisen järjestyksen analyysissa. Sen avulla Bourdieun kentän rajaamisen proble-
matiikkaan saadaan rakenteistumisen dispositioon sopiva ratkaisu. Tämä voi olla 
hyödyllistä juuri sellaisten käytäntöjen rajapinnoilla tai päällekkäisyysalueilla, 
joissa toimijoiden refl eksiokäsitteiden ajallis-semanttinen jännite on suuri ja sen 
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merkitysvariaation tutkimuksellinen hallitseminen hankalaa. Tässä mielessä siitä 
voisi olla hyötyä yliopistokoulutuksen organisoitumisprosessien kulttuurisen dy-
namiikan erittelyssä.

On selvää, että tällainen tutkimuksen rakenne kantaa veronsa, mitä tulee yksi-
tyiskohtaisen historiallisen kentän kuvauksen esittämiseen. Historiallisen kuvauk-
sen tämän pidemmälle viety tihentäminen ei ole kuitenkaan ollut minulle mahdol-
lista tämän teoreettisesti painotetun tutkimukseni puitteissa. Arvelen saavutetun 
kuvaustason kuitenkin riittäväksi perustaksi niille teoreettisille näkemyksille ja 
sisällökkäille tulkinnoille, joita tässä tutkimuksessa puolustan. Toisella puolen on 
mahdollista esittää epäilys, että pidempi vierailu sosiaaliteorian abstraktiotasolla 
olisi kannattanut. Tarkastelun fi losofi sta ja sosiaaliteoreettista syvyyttä lisäten olisi 
Giddensin ja Bourdieun metateoreettisten kantojen yhteensopivuuden problema-
tisointia voitu mahdollisesti terävöittää. Tähän voin vastata kuitenkin, että pyrki-
mykseni oli samankaltainen kuin haastajankin. Archerin (1995) metateoreettinen 
tutkimusohjelma pyrkii käytännöllisen sosiaaliteorian edistämiseen. Hän (ibid) 
pitää myös empiirishistoriallisen kohdeprosessinsa elossa työnsä teoreettisen koh-
dediskurssin taustalla, vaikka tarjoileekin lähinnä Archerin (1979) jälkikatseen 
perustelemia vihjeitä siitä, kuinka koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen tu-
lisi selventää kulttuurista dynamiikkaa morfogenesiksen ja -stasiksen syklimallin 
puitteissa. Hänen kehittelynsä vain ovat käyttäneet haastajana rakenteistumisen 
ajatusta.  Tässä tutkimuksessa olen toki vedonnut myös vanhempiin osajulkaisui-
hini, mutta niiden tuottamiseen tähdänneen tutkimustoiminnan sisällä on kuiten-
kin jo ollut ”morphogenesis” haasteisiin kehiteltyjen ”structuration” ratkaisujen 
tietoista koettelua. Tässä mielessä sanoisin, että suhde empiirishistorialliseen on 
tässä teoreettisen tutkimuksen rakenteessa ollut elävämpi ja refl eksiivisempi kuin 
Archerilla. 

5.2 Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimukseni teoreettisen teeman monitasoinen käsittely on tuottanut koulu-
tuksen organisoitumisen tutkimukselle eräitä kontribuutioita. Teeman sinänsä 
arvelen osoittaneeni erityisen kiinnostavaksi koulutuksen organisaatiokomplek-
sin rajapintojen tarjoamissa instansseissa. Se on prosessien kulttuurisen dyna-
miikan avaamisen ydinteema ainakin, mikäli asiaa arvioidaan rakenteistumisen 
disposition sisällä. Olen myös argumentoinut sen puolesta, että rajapintojen ja 
käytännöllis-semanttisten päällekkäisyyksien käsittämisessä rakenteistumisen dis-
position kehittäminen on lupaava suunta. Pääasiassa olen tutkimuksessani kehit-
tänyt rakenteistumisen disposition puitteissa teoreettisen teeman metodologisen 
haltuunoton käsitteellisiä edellytyksiä. Samalla olen kuitenkin havainnollistanut, 
mitä tämä voisi ongelma-alueeni empiirishistoriallisessa tutkimuksessa tarkoittaa. 
Tässä tarkoituksessa olen tullut kehitelleeksi käsitteitä, joilla on myös metodisia 
ulottuvuuksia. Pelkkää demonstraatiota pidemmälle edeten, olen myös tuottanut 
avoimen yliopiston genesiksen selvennystä Suomessa. Olen myös teoreettisesti täs-
mentänyt yliopistokoulutuksen avoimuuden ilmiötä koulutuksen ekspansiivisen 
ja ekstensiivisen organisoitumisen yhteytenä. Tässä yhteydessä ja tutkimukseni 
kokonaisrakenteen vuoksi olen kehittänyt koulutusteoreettisesti perustellun tavan 
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tarkastella aikuiskoulutuksen ja yliopistokoulutuksen organisoitumisen rajapin-
taa ja lisäksi tuottanut tällaisen rajapinnan dynamiikan jatkotutkimusten edistä-
miseksi erityisen ideaalityyppisen tutkimuskäsitteen. Keskeiset tutkimustulokset 
voidaan ryhmitellä tutkimusrakennetta vastaavasti.  

Metateoreettisen tutkimuksen suunnassa

Tutkimuksen teoreettisen kohdediskurssin puitteisiin jäsennetyn käsitetyön tu-
lokset konkretisoituvat tutkimuksessa ylläpidetyn teoriatasojen erottelun yhtey-
dessä, sillä metateoreettinen käsitetyöskentely kuljetettiin tutkimusteorian tasoi-
sen näkökulman muodostuksen ja empiirishistoriallisen kohteen yhteydessä. Tässä 
tarkoituksessa olen tuottanut Giddensin ja Bourdieun metateoreettisten näkemys-
ten synteesiä, joka olisi käyttökelpoinen historiaan suuntautuvien pitkäkestoisten 
koulutuksen organisoitumisprosessien tarkastelulle. Teoreettisen kohdediskurssin 
käsitetyössä olen selventänyt synteesin edellytyksiä, mutta tällöin on tähtäin ollut 
nimenomaan koulutuksen organisoitumisen ongelma-alueella. Käsitetyön keskeiset 
tulemat ovat siis ajateltavissa lähinnä onglelma-alueen tutkimukseen suhteuttaen.

Olen esittänyt, että Bourdieun kehittelemä teoria sosiaalisista kentistä täytyisi 
ymmärtää metodologisessa mielessä ja loiventamalla sen sisällä operoivaa sym-
bolisen väkivallan dimension painotusta. Metodologisessa mielessä näen kenttien 
analyyttista erottelua hyödyntävän ajattelun tarjoavan kuitenkin mahdollisuuksia. 
Ensinnäkin; normalisoidun koulutusjärjestelmän käsitteen sitomaan ajatteluun 
saadaan sen avulla tarvittavaa refl eksiivistä etäisyyttä. Vakiintuneen koululaitok-
sen (so. akateeminen kenttä) hallitsemisrationaalisesta ja suunnitteluideologisesta 
koulutusjärjestelmän käsitteestä etääntyminen ei ole helposti toteutettavissa. Ken-
tän avulla koululaitoksen ilmentämät systeemisyyden reproduktion refl eksiivisyy-
den ilmenemismuodot saadaan kuitenkin suhteellistettua reaalisen organisoitu-
misen refl eksiivisyyden osaksi, kun ”koulutusjärjestelmä” ei enää esiinny toisen 
asteen tarkkailijan systeemirajausten ennalta ajateltuna ja ajattelua sitovana käsit-
teenä. Tämä on kasvatustieteen sosiologis-historiallisen katseen terävöittämisessä 
tärkeä näkökohta. Se on refl eksion refl eksion edellytys. Etäisyydenottoa perustelee 
ajatus institutionaalisen refl eksiivisyyden lisääntymisestä modernin koulutoimen 
historiallisessa kehityksessä. Tämän tutkimuksen refl eksiivisyyttä lisäävään mah-
dollisuuden realisoituminen konkreettisessa tutkimuksessa edellyttää kuitenkin 
metateoreettisia sitoumuksia, jotka liittyvät koulutuskäytäntöjen systeemisyyden 
käsittämistapaan. Näistä olen teoreettisessa kohdediskurssissani keskustelut.

Toiseksi; Kentän konstruoimisen metodologinen problematiikka edellyttää 
valtadimension arvioimista laajemmin ymmärretyn rakenteistumisen disposi-
tion tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tällöin Giddensin mahdollisuuksien 
ontologiaan tulkinnan tarjoama ymmärrys vallasta kuljettaa ajatusta hyödyllisen 
suuntaan. Kyse on vallasta sosiaalisen elämään liittyvänä kapasiteettina, mutta myös 
käytäntöjen toimijuudessa jaettavissa olevana resurssina, joka sallii käytännölliset 
liittoumat. Vallan problematiikka nähdään siis sosiaalisten käytäntöjen etenemisen 
olennaiseksi ehdoksi. Käytäntöjen systeemisyyden reproduktiossa valta kuitenkin 
käsitetään toimijuuden aspektiksi, joka voidaan kytkeä eri analyysitasoilla raken-
teistumisena tarkasteltaviin ulottuvuuksiin (so. signifi cation, domination ja legiti-
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mation). Giddens kehottaa dominaation ulottuvuuden tarkastelun auktorisoidun 
ja allokoivan puolen variaatioiden kombinoitumisen monipuoliseen ja monita-
soiseen huomioimiseen. Analyysitasojen erottelut ymmärretään perspektiiveiksi, 
joiden on kohdattava. Näin asetetaan myös merkityksellisten kokonaisuuksien 
(kentät) rajautumisen yhteyteen vuorovaikutteisten käytäntöjen alueellistamisen 
muotojen tarkastelun vaatimus. Institutionaalisen järjestyksen rajojen analyysi 
edellyttää myös strategisen toiminnan perspektiiviä. Tällöin akateemisen kentän 
vaikutuspiirin rajautumista voidaan tarkastella erilaisten tasojen läpi, mutta myös 
horisontaalisti koulukäytäntöjä laajempana kysymyksenä. Koulutuksen refl eksii-
visyyden teeman suhteen olennaista on kentän käsitteen käyttäminen institutio-
naalisen järjestyksen analyysin perspektiivissä siten, että symbolisen järjestyksen 
tuottaminen nähdään merkityksenannon painotuksella niin, että käytäntöjen late-
raalisen sisään sulkemisen mahdollisuudet saavat erityisen huomion. Vertikaalis-
ten luokituskamppailujen Bourdieun kenttäajattelussa saamaa korostusta voidaan 
tällaisen ajattelun kautta lieventää. Samalla myös kentän rajautumisen problema-
tiikassa painottuisi osien ja kokonaisuuksien suhteen jatkuvan rajautumisen ajatus. 
Sen tavoittaminen on empiirisen kuvauksen asia, missä käytäntöjen kontrastoivat 
vertailut ovat olennaisia. Huomio kohdentuu tällöin käytäntöjen systeemisyyden 
reproduktion refl eksiivisyyteen, joka voi ilmentää vertikaalisen dominaation ky-
seenalaistumisen kohtia.

Olen tutkimuksessani keskustellut valta-aspektin ymmärtämisen tavoista 
systeemisyyden käsittämisen mikro-makro ongelmaa ajatellen, mutta myös sys-
teemisyyden rajautumista ajatellen. Refl eksiivisyyden teeman vuoksi alakenttien 
symbolisen järjestyksen rajaamisen ongelma on ollut keskiössä. Koululaitoksen 
käytäntöjen institutionaalisen sitovuuden ja sen tarjoamien historiallisesti mää-
rittyneiden mahdollisuuksien tavoittaminen on tällöin olennaista. Bourdieun 
habituksen käsite tuo hänelle mikro–makro-suunnan ratkaisun, mutta se johtaisi 
myös kentän vaikuttavuuden spatio-temporaalisen ulotteisuuden rajautumisen 
konkreettisen tarkastelun hänen valtakäsityksensä kannalta johdonmukaisen tiu-
kaksi. Niinpä olen tutkimuksessani perustellut Giddensin tapaa katsoa systeemi-
syyden ulotteisuutta vailla vertikaalisen dominaation ulottuvuuden painotusta. 
Symbolisen järjestyksen rajautumisen ei välttämättä tarvitse tapahtua vertikaa-
lisen dominaation painotuksessa, sillä se elää aina myös legitimaation ja merki-
tyksellistämisen rakenneulottuvuuksien varassa. Erityisesti viimeksi mainitulla 
rakenteistumisen tarkastelun dimensiolla merkitysvariaation kombinaatioiden 
monipuolinen huomioiminen on olennaista systeemisyyden reproduktion ja 
transformaation ymmärryksen syventämiselle. Vertikaalista dominaatiota paino-
tettaessa merkitysvariaation avaamat transformatiiviset mahdollisuudet pyrkivät 
pakenemaan tukijan katsetta, ilman että siihen on valtateoreettisesti riittäviä syitä. 
Tämän olen yrittänyt tuoda esityksessäni monitasoisesti selventäen esille.

Empiirishistoriallisen kohteeni kannalta katsoen kyse on ennen muuta kou-
lukäytäntöjen uusintaman symbolisen järjestyksen lateraalisen rajautumisen 
tarkennuksen tarpeesta. Giddensin ja Bourdieun ajattelun yhdistelyn kriittinen 
piste on siis systeemisyyden ulotteisuuden hahmotuksessa. Mikro–makro-prob-
lematiikan suhteen en näe tässä kohden Giddensin ja Bourdieun ajattelutapojen 
yhdistämiselle suurta pulmaa. Edellä kiteytetystä syystä johtuen, en kuitenkaan 
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käytä habituksen käsitettä kenttäanalyysieni yhteydessä. Voin yhtä hyvin turvautua 
Giddensin analyysiperspektiivien yhdistelyn ajatukseen ja painottaa systeemisyy-
den reproduktioon sisältyvää refl eksiivisyyttä. Kyse on aina vain tilapäisestä toisen 
perspektiivin metodologisesta sulkeistamisesta. Rakenteellisten suhteiden muo-
dostamien kokonaisuuksien tulkinta rakenteistumiseksi edellyttää molempien 
analyysiperspektiivien huomioimisen. Niinpä koulutuksen käytäntöjen sosiaalista 
systeemisyyttä voidaan myös metodologisessa mielessä tarkastella useiden alakent-
tien analyyttisen rajaamisen ja tulkinnallisen yhdistelyn kysymyksenä. 

Toimijoiden varhaissosialisaation tuottaman habituksen jäykkyyden oletuksia 
en katso myöskään tarpeellisiksi. Toimijan mentaalisen rakenteen jäykkyyshän 
ilmenee käytännöissä. Koulukäytäntöjen analyysin kohdentuminen partikulaa-
risten kitkatilanteiden synnyttämiin refl eksioimpulsseihin ja niiden refl eksiivisen 
käsittelyyn systeemisyyden reproduktiossa on empiirinen kysymys. Kitkatilantei-
den tunnistamiseksi ei tarvita myöskään voimakkaita pääoman muotojen kasau-
tumisoletuksia, vaan toimijuuden suuntautuneisuuden analyysia, missä erilaiset 
toimijan ominaisuudet aktualisoituvat niiden historiallisten puitteiden suhteina, 
joita pyritään kuvaamaan. Luokkataustan kaltaiset mahdollisesti toimijuutta yh-
denmukaistavat puitteet edellyttävät myös näiden kokemusperäisen ymmärryksen 
tunnistamista, johon toimijuuteen liittyvä refl eksiivinen tarkkailu antaa metodo-
logisessa mielessä mahdollisuuden. Tällöin Bourdieun doxan käsitteen analyytti-
sen käytön yhteydessä tekemäni huomautukset ovat oleellisia.

Kentän käsitteen analyyttisen käytön näen siis vähemmän sitovana kuin Bour-
dieu sen varmaankin tarkoitti kehitellessään teoriaa sosiaalisista kentistä. Koulu-
tuksen kentän (so. Bourdieun akateeminen kenttä ja sen rajapinnat) toimijuuden 
erilaiset kollektiivit voivat tarjota eri tavoin tukea kentän symbolisen järjestyksen 
rajautumisen käytännöissä. Aseman ottaminen kentällä liittyy tähän. Käytäntöjen 
merkityksellistämisen, dominaation ja legitimaation kombinaatiossa voi tällöin 
syntyä variaatiota, joka suosittelee koulutuksen käsitteen avulla tapahtuvassa ken-
tän rajaamisessa erityiseen varovaisuuteen. Giddensin tarjoama alueellistamisen 
ajatus, sisäisen ja ulkoisen alueellistamisen mielessä kehottaa kuvaamaa niitä tapo-
ja, joilla rajautuminen tapahtuu. Pelkkä koulukäytäntöjen kuvaaminen ei kuiten-
kaan riitä koulutuksen kentän rajaamisessa. Sillä raja sulkee sisäänsä ja rajaa ulos. 
Niinpä asiaa voidaan lähestyä myös rajan takaa. Tällöin ei kannata lähtökohdissa 
olettaa, että kentän vaikutusta lähestyttäessä, toimijoita aina vaivaisi kulttuurinen 
alemmuuden tunto. Voi esiintyä vastarintaa ja kapinaa, joka itseymmärryksensä 
määrittämänä myös itsetietoisesti kyseenalaistaa kentän pelimieltä ja haastaa sen 
symbolista järjestystä. Ei ole aina varmuutta siitä, missä tuo keskeinen rajanylityk-
sen piste sijaitsee. Kulutuksen määreiden liittyminen koulukäytäntöihin saattaa 
jopa tuoda koulukäytäntöjen luokkahuonetilan sisäiseen alueellistumiseen aka-
teemisen kentän pelimieltä korruptoivia tekijöitä. Ei ole niin selvää, mitä läsnäolo 
(presence) tai poissalolo (absence) milloinkin tarkoittaa. 

Kolmanneksi; Bourdieun instituutioitumisen ajatus kiinnittyy nähdäkse-
ni kentän rajautumisen sisäiseen sitovuuteen. Tuo sidos tuotetaan käytännöissä. 
Instituutio toimii aina kentän käytännöllisen järjen ja mielen puitteissa. Näin 
instituoitujen käytäntöjen analyysi vie suoraan rajautumisen problematiikkaan, 
joka muistuttaa Durkheimin tarjoamista juurista. Sen mukaan toimijuuden käy-
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tännöissä tunnistetaan se olennainen raja jonka ylittäminen tekee instituoidun 
sidoksen näkyväksi. Tottumus ja rutinisaatio näyttelelevät tässä olennaista osaa 
ja sen olen nähnyt Giddensiä ja Bourdieuta yhdistäväksi pisteeksi. Keskustelles-
sani instituution ja organisaation teoreettisista hahmotuksista kytkin Giddensiä 
habituaation ajatukseen. Refl eksiivisyyden teeman sitoman metodologisen kes-
kustelun osalta nostan kuitenkin olennaisena esille Giddensin prosessuaalisen 
instituution ymmärryksen. Se on hänen rakenteistumisen dispositioon tuomista 
kontribuutioistaan tämän tutkimuksen teemaa ajatellen kenties olennaisin. Hä-
nen käsityksensä nimittäin tarjoaa kentän käsitteen jäsentävän kehyksen sisälle 
aivan erityisen voimakkaan tavan hahmottaa merkityksellistämisen, dominaation 
ja legitimaation kytkentöinä ilmenevää ajallis-semanttisia rakenteistumista. Käsi-
tehistoriasta metodista ratkaisusuuntaa etsittäessä, on aivan olennaista se, kuinka 
institutionaalisen symbolisen järjestyksen tuottaminen metodologisessa mielessä 
käsitetään. Giddens suosittelee katsomaan nimenomaan merkityksenannon käy-
täntöjen ajallista kerrostuneisuutta pitkässä kestossa, mutta myös siinä mielessä 
kuinka strateginen toimijuus käsitteiden käytössään asemoituu.

Neljänneksi; sosiaalisten käytäntöjen refl eksiivisyyden huomioimisessa Gid-
dens on pyrkinyt hyvin monitasoiseen teemoitteluun. Se johtuu siitä, että refl ek-
siivisyys on hänen rakenteistumisdispositionsa konstitutiivinen osa. Tämän mer-
kitystä olen tutkimuksessani selventänyt. Hän edistää voimakkaasti ajatusta siitä, 
että refl eksiivisyys kuuluu toimijuuteen sisäisesti. Näin hän tulee avanneeksi sel-
laisen vuorovaikutusta painottavan systeemisyyden reproduktion ja transformaa-
tion tarkastelulinjan, joka antaa lupaavia näkymiä koulutuksen organisoitumisen 
tarkasteluun. Ajatusotteena se herkistää prosessien tarkastelun semanttis-ajallisten 
rakenteiden tavoittamista myös historiallisen kontingenssin käsittämisen suhteen. 
Osana koulutuksen refl eksiivisyyden teemaa se on pakottanut minut kehittämään 
prosessidynamiikan ymmärtämisen kohdennusta suuntaavan refl eksioavaruuden 
käsitteen. Sen tarkoituksena on kentän käsitteen jäsentelevän käytön yhteydessä 
kiinnittää huomio analyysitasojen poikki jäsentyvään ja aina kohde-erityiseen ra-
jaustehtävään, jolla on metodisia seuraamuksia. Tässä tutkimuksessa se on tar-
koittanut ideaalityyppistä tutkimusteknistä ratkaisua. Bourdieun lisäpanos tähän 
metodologiseen suuntaan liittyy tutkijan mallinmuodostuksen varovaisuudesta 
muistuttamiseen, kun tavoitellaan refl eksiivisyyden lisäystä. Molemmat omalla ta-
vallaan pyrkivät prosessien sosiologiassaan subjektivistisen ja objektivistisen teo-
riaposition ylittämiseen. Giddensin ajattelu kuitenkin nostaa käytäntöjen refl ek-
siivisyyden teeman koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen haasteita ajatellen 
hedelmällisesti esille. Se nimittäin antaa selvempiä suuntaviivoja pedagogisten 
käytäntöjen ohella myös koulutuksen järjestelykäytäntöjen refl eksiiviyden tarkas-
telun teemoittelun edistämiseen. Kollektiivityyppien ja historisiteetin erittelytar-
peen teemojen yhteydessä toin näitä näkökohtia esille.

Sisällökkään tutkimuksen suunnassa

Minua on kiinnostanut koulutuksen organisoitumisen kulttuurisen dynamiikan 
tavoittamisen vaikeus. Koulutuksen refl eksiivisyyden teema on sen tavoittamisen 
ydintä. Olen lähtenyt liikkeelle Archerin (1979) ymmärryksestä, missä tuo teema 
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ei saanut sijaa. Luhmann ja Schorr (1988a) puolestaan nostivat tämän teeman 
esiin sellaiseen systeemiteoreettiseen pakettiin sidottuna, ettei sen nieleminen 
vaikuttanut mahdolliselta. Siispä minun oli yritettävä ratkaisua rakenteistumisen 
dispositiossa. Teoreettisen kohdediskurssin kehittelyt eivät jääneet vaille vaikutus-
ta empiirishistorialliseen tutkimukseni näkökulman kehittelyssä. Hankalimpana 
koin sen kamppailun, johon Bourdieun refl eksiivisen sosiologian ohjelma viittasi. 
Toisen asteen tarkkailijan episteemisistä oletuksista muistuttaminen johti koh-
deprosessin poikkitieteellisen konstruktion yhteydessä ongelmoivaan otteeseen. 
Sen seurauksena katson tarkoituksenmukaiseksi myös eriyttää sisällökkään suun-
nan tutkimustulosten tiivistykseni kohdeprosessia jäsentäneen koulutuksen teo-
rian tasolle ja varsinaisen historiallisen prosessikuvauksen tasolle. Jälkimmäisen 
tason tulosten osalta osajulkaisut ovat liitteenä ja luku neljä oli oikeastaan niiden 
kokoava esitys.

Koulutuksen teorian tasolla 

Teoreettisen teemani sitomana olen tuottanut eräitä kontribuutioita sisällökkäälle 
ongelma-alueelleni. Ensinnäkin; olen tutkimuskeskustelussani vakavasti proble-
matisoinut kasvatustieteessä edelleen suositun muotoanalyysin käsitteistön, mitä 
tulee aikuiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteiden avulla tavoitel-
tuihin käytäntöihin. Esittämieni kriittisten huomioiden perusteella on mahdollis-
ta väittää, että käsitteiden ”formal education”, ”nonformal education” ja ”informal 
education” sekä niiden suomenkielisten standardivastineiden analyyttiset käyttö-
yritykset helposti johtavat varsinkin aikuiskasvatuksen- ja aikuiskoulutuksen käy-
täntöjen erittelyn yhteydessä sellaiseen metodologiseen häiriöön, joka ei ole näi-
den sosiaalisten käytäntöjen muotoanalyysin kannalta toivottavaa. Olen tarjonnut 
monitasoisesti argumentoidun poikkitieteellisen näkökulman muodostuksen ta-
van kasvatuksen ja koulutuksen muotoanalyysin edistämiseksi.

Toiseksi; olen tuottanut massakoulutuksen sosiologian osalta kritiikkiä, joka 
väittää tuon diskurssin olevan vahvasti koulutuksen ekspansiivisen organisoitu-
misen näkökulmaan sidottua ja laiminlyövän koulutuksen ekstensiivistä orga-
nisoitumista. Kritiikin selventävän kontrastin kääntöpuolella olen kohdentanut 
ongelma-alueemme tutkimuksen huomiota koulutuksen ekstensiivisen organisoi-
tumissuunnan koulutusteoreettiseen merkitykseen. Positiivisena avauksena olen 
myös esittänyt aikuiskoulutuksen ja aikuiskasvatuksen käsitteiden episteemisen 
kontrollin lisäykseen tähtääviä käsitehistoriallisesti ja koulutusteoreettisesti perus-
teltuja näkökohtia ja metodisia suosituksia, joilla arvelen olevan yleisempää mer-
kitystä.  

Kolmanneksi; olen kehitellyt koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen käyt-
töön konventionaalisen mikro- ja makroanalyysitasojen erottelun sijaan näiden 
analyysitasojen poikki toimivan mallinnuksen, joka mahdollistaa teoreettisesti 
täsmennetyn analyyttisen puheen koulutuksen ekspansiosta ja ekstensiosta sekä 
näiden avulla määritellen myös koulutuksen avautumisesta. Kohdeprosessin 
konstruktion yhteydessä mallinnuksen avulla voitiin tuottaa ideaalityyppinen yli-
opistoaikuiskoulutuksen käsite, joka siis liioittelee koulutuksen ekspansiivista ja 
ekstensiivistä organisoitumista. Se nimittäin kohdentaa huomion koulutuksen 
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organisaatiokompleksin vertikaalisen huipun horisontaaliseen rajapintaan. Sen 
avulla voidaan yliopistokoulutuksen avoimuuden refl eksiivisen määrittymisen 
analyysin edellyttämää toimijuuden käsitteenmuodostuksen merkitysvariaation 
episteemistä kontrollia lisätä empiirisessä tutkimuksessa. Rakenteistumisen dis-
positiossa toimijuuden käsitteiden merkitysosuvuuden erittelyä varten olen esit-
tänyt sopivaksi rajauksen käsitteeksi refl eksioavaruutta. Sen yhteydessä vertailevia 
käsitehistoriallisia tarkasteluja voidaan pitää lupaavana metodisena ratkaisusuun-
tana. Tämä johtopäätös tuo esille metodologis-käsitteellisen teoriadisposition 
merkityksen metodisille arvioille, sillä Luhmann ja Schorr (1988a, 12) eivät omista 
lähtökohdistaan nähneet asiaa lainkaan samalla tavalla.

Neljänneksi; Vaikka tutkimuksessani universaalin koulutuksen mallinnusta 
kehitelläänkin teoreettisen teemani sitomana sekä kohdeilmiön ja refl eksiivisen 
tutkimuskulttuurin ehdoilla, niin ideaalityyppisen yliopistoaikuiskoulutuksen kä-
sitteen kehittely oli kuitenkin vain mallin eräs sovellus. Kohdeprosessin konstruk-
tion yhteydessä käydyssä keskustelussa toin esille mallin yleisempääkin teoreettista 
kapasiteettia, jonka operationaalista hyödyntämistä en tämän tutkimuksen var-
sinaisten historiallisten kuvausten tasolla ole kuitenkaan tarvinnut. Tarvittaessa 
mallinnus saadaan kuitenkin kytketyksi myös koulutuksen ekspansiivisen ja eks-
tensiivisen prosessikulkujen operationaalisiin ja mitattavissa oleviin ulottuvuuk-
siin (E1a ja E1b) sekä (E2a, E2b ja E2c), joiden luonnehdinnan esitin luvussa 2.3. 
Tällaisen operationaalisen suunnan yksityiskohtainen empiirinen edistäminen 
ei ole kuitenkaan ollut tämän tutkimuksen tehtävä, joten jätän tämän kehittelyn 
käyttökelpoisuuden syventävän arvion toisten tutkimusten tehtäväksi. Sen sijaan 
olen teoreettisen teemani sitomana esittänyt, että näiden organisoitumissuuntien 
erilaiset refl eksioimpulssit puitesidonnaiselle toimijuudelle tulisi ottaa siihen ta-
paan vakavammin, kuin olen demonstroinut osajulkaisujen sarjassa. Koulutuksen 
teorian kehittelyn näkökulmasta arvelen täsmennysehdotuksen hyödylliseksi. 

Historiallisen kuvauksen tasolla

Artikkelien esittämät kuvaukset ja tulkinnat kohdentuvat kahden kansan valista-
jien toimijuuden kannalta keskeiseksi katsottavan alakentän organisoitumiseen 
ja niiden yhteyksiin. Niiden avulla olen alustavasti avannut yliopistokoulutuksen 
avautumisen problematiikkaan, mutta myös tuottanut tarkennusta aikuiskoulu-
tuksen historian kuvaan. Artikkelini eivät ole yliopistoaikuiskoulutuksen kentän 
tyhjentävän kuvauksen yritys. Ne ovat olleet enemmän yllykkeitä ja demonstraa-
tioita niistä koulutuksen yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen ongelmista, joita 
teoreettisen kohdediskurssini puitteissa olen käsitellyt. Sen keskeinen teoreettinen 
teema taas liittyi koulutuksen refl eksiivisyyteen. Artikkelieni kautta olen voinut 
riittävästi tukea teoreettisen kohdediskurssini käsitetyötä. Tässä mielessä artikkelit 
liittyvät kentän käsitteen koeluontoiseen käsittelyyn osana rakenteistumisen dis-
position kehitelmiäni. 

Tutkimuksen teoreettisen teeman suuntaamana artikkelien kohdennus on 
koulutuksen järjestelykäytäntöjen tason analyysissa, jotka havainnollistavat tutki-
muksessani käsiteltyjä teoreettisia pulmia ja niihin sisältyviä koulutuksen organi-
soitumisen tutkimuksen mahdollisuuksia. Se vuoksi aikuiskoulutuksen organisoi-
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tumisen symbolisen järjestyksen kuvaus saa niissä kerrostuneisuutensa kuvauksen. 
Koulutuksen teoriaan päin yleistäen tässä voidaan nähdä näyte pienten määrällis-
ten muutosten, mutta mittavien organisaatiorakenteellisten muutosten tiivisty-
mästä, jonka ymmärrystä voidaan yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyppisellä 
käytöllä syventää. Kansanvalistuksellisten liikkeiden ja aikuiskoulutuksen orga-
nisoitumisen suunnassa avautuneen yliopistokoulutuksen rajapinnan tarkastelun 
merkityksen olen tuonut voimaperäisesti esille, jotta yliopistoaikuiskoulutuksen 
historiallisen kentän kuvaaminen voisi jatkossa saada koulutuksen teorian muo-
dostuksen kannalta jäsentyneempiä kontribuutioita.

Tutkimukseeni sisällytetyt englanninkieliset osajulkaisut ovat tämän tutkimus-
tason kuvausten ja tulkintojen keskeinen esitys. Luvussa 4 olen vielä tiivistänyt nii-
den keskeisen tulkintalinjan, mutta teoreettisten teemojen kehittelyn jälkikatseessa 
kommentoiden. Keskeisenä empiirisenä tuloksena pidän aiemmasta suomalaisesta 
tutkimuksesta tarjotun tutkimushypoteesin selventämistä. Tämä on tarkoittanut 
ennen muuta university extension -käsitteen tulkintaa sitovan merkityksen täs-
mentämistä osana avoimen yliopiston organisaatioinnovaation genesistä. Histori-
allistava analyysini on ollut luonteeltaan käsitehistoriallista ja vertailevaa. 

Tutkimukseni perustalta kuitenkin kiistän erityisen yliopistolaajennus-liikkeen 
merkitystä korostavat tulkinnat avoimen yliopiston genesiksessä. Koulutuksen 
teorian muodostuksen näkökulmasta käsin ehdotan suhteuttamaan yliopistolaa-
jennuksen käsitteen osaksi yleisempää ja yliopistoaikuiskoulutuksen ideaalityyp-
pisellä käsitteellä näkyväksi tehtyä historiallisen kentän organisoitumisen refl ek-
siivistä dynamiikkaa. Tutkimus argumentoi yliopistoaikuiskoulutuksen käsitteen 
tutkimusmerkityksen puolesta. Tuon esille mahdollisuuksia, joita tutkimuskäsite 
antaa yliopistokoulutuksen ekspansiivisen ja ekstensiivisen organisoitumisen kyt-
kennöissä hahmottuvan avautumisen ja sulkeutumisen kulttuurisen dynamiikan 
ymmärtämiselle.

Analyysia on tarkennettu kentän käsitteen koeluontoisen sovelluksen kautta, 
minkä seurauksena kiinnitän huomiota kahteen erityiseen korkeakoulutuksen 
organisoitumisprosessiin. Näillä oli yliopistokoulutusta avaavia ja sulkevia seura-
uksia. Avoimen yliopiston kehittelyn myöhäisempi mallinnus maassamme liittyy 
jo ennen vuotta 1939 teemoiksi muodostuneisiin ei-ylioppilaiden rajoitetun tut-
kintoväylän ajatuksen sekä kesälukukauden ajatuksiin. Lähemmin tarkastelluista 
prosesseista esitetään tuloksena myös sosiologista professionalismin tulkintaa. Sen 
merkitys on kohdeprosessin tulkintakehyksen jatkokehittelyn koulutusteoreetti-
sesti relevantin suunnan näyttämisessä. Esittämäni professionalismin tulkintava-
riaatio voidaan liittää siihen keskisäädyn standardoimisen strategiseen ajatukseen, 
johon yliopistoaikuiskoulutuksen kentän organisoitumisen rakenteistumisanalyy-
si myös viittaa. Näiden refl eksiivisyyttä jäsentäneiden muotojen puitteissa syntyy 
strategisen toimijuuden yhteisvaikutusta, jonka perusteellisempi arvioiminen osa-
na myöhempää 1970-luvun suomalaista avoimen yliopiston organisoitumiskehi-
tystä vaatisi kuitenkin kattavampaa empiirishistoriallista jatkotutkimusta. Esitetyn 
tulkinnan valossa yliopistokoulutuksen muutos väestöllisesti ja sosiaalisesti katta-
vammaksi korkeakoulutukseksi vaikuttaa kuitenkin nyt selvemmältä. 

Tässä tutkimuksessa on sen teoreettisten painotusten vuoksi ollut tavoitteena 
lähinnä yliopistokoulutuksen ekstensiivisen organisoitumisen rajapinnan analyyt-
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tinen tavoittaminen ja eräiden aikuiskoulutuksen organisoitumisen avautumis-
suunnan kenttäerityisten rakenteistumisprosessien näkyväksi tekeminen. 

Päähuomio on ollut tässä avoimuuden ilmiön refl eksiivisen määrittymisen 
analyysissa tarvittavan kielen revisiossa ja rakenteistumisen disposition mukaisen 
tutkimusnäkökulman tuottamisessa. Olen esittänyt kuinka koulutusta organisoi-
vien sosiaalisten käytäntöjen refl eksiivisyyden kenttäerityisen historisiteetin käsit-
tämistä tukevalla mallilla on ollut tässä keskeinen merkitys. Sen avulla voidaan 
nimittäin paikantaa refl eksiivisyyden instansseja, jotka auttavat koulutuksen va-
kiintuneiden organisatorisen muotojen rajapintojen käsittämisessä. Voidaan siis 
sanoa, että koulutuksen refl eksiivisyyden teeman suunnasta empiirisesti tarkastel-
tu historiallinen prosessi tarjoaa tulokseksi myös jäsennellyn tarkasteludimension 
suomalaisen korkeakoulutuksen organisoitumisen tutkimukselle sekä yliopisto-
koulutuksen avautumisen ilmiön ymmärtämiseen tähtääville pyrkimyksille. 

Aikuiskoulutuksen refl eksiohistorian osalta työni avaa näkökulman, mutta ei 
sen teoreettisen painotuksen vuoksi etene kuin pisteitäisiin syvennyksiin lähin-
nä työväen sivistyksen alakentän purkamisessa ja kansansivistysopillisen refl ek-
siokäsitteistön analyysissa. Tässä mielessä näen Kantasalmen (2004) ja varsinkin 
Krekolan (2006) tutkimuksen tuovan tarpeellista lisävalaistusta kohdeprosessiin. 
Tutkimukseni kohdennuksessa olen pyrkinyt avaamaan tällaiselle aikuiskoulu-
tustutkimuksen historian ymmärrykselle tilaa hengittää. Keskustelu on jatkuvaa. 
Kun tulkinnassani seurasin Väyrysen (1992) aatehistoriallisessa mielessä vakuut-
tavasti argumentoiman ja Hegelistä (1770–1831) vahvasti ammentaneen ajatus-
otteen sitovuutta suomalaisessa 1800-luvun pedagogisessa teoriassa, niin jatko-
tutkimusta edellyttävänä tarkennuksen suuntana tarttuisin hänen vihjaamaansa  
”neben Hegel” juonteeseen. Akateemisen valistuksen ja kansanvalistuksen koh-
taamiseen kohdennettu refl eksiohistorian näkökulma kuitenkin kehottaisi ha-
kemaan tässä myös kansanvalistuksen ja kansansivistyksen käsitehistoriallis-
ta ulottuvuutta, jonka tarkastelua olen osajulkaisuissani avannut. Tarkasteluni 
fokusoitui 1890–1939 välisessä kestossa, joten Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
ilmentämän  pedagogisen teorian painotuksen vaivaamana saatoin kyllä näh-
dä Snellmanin hegeliläisten ajatusmuotojen saavan uusia tulemisiaan erillisen 
kansansivistyksen ja yhtenäisen kansan sivistyksen snellmanilaisessa refl eksios-
sa, mutta en nähnyt siellä Lahtisen (2006) rekonstruoimaa Snellmania, aikaan-
sa kriittistä suhdetta hakevana praksiksen fi losofi na. Lahtinen (ibid.) kuitenkin 
löytää Snellmanin suurten teosten varjoon jääneestä aikalaiskirjoittelusta tällaisia 
aineksia, joiden valistuksellista merkitystä tulisi pyrkiä tarkemmin arvioimaan 
tutkimukseni avaamassa suunnassa.

Kansansivistysopillisen refl eksion teoriatasolla Snellman praksiksen fi losofi na 
näyttäisi kuitenkin jääneen akateemisten ja kulttuuri-ideologisten ajatusmuotojen 
peittoamaksi. On kuitenkin mahdollista, että prosessin tarkastelu pedagogisten 
prosessien tasolla ja strategisen toimijuuden perspektiivin liittyneenä toisi esille 
kulttuurisia taskuja, joissa Lahtisen tarkoittama puoli Snellmanista olisi itseään 
luovasti kehittynyt. Raoul Palmgren (1948, 85) haki jälleenrakennuksen Suomen 
kulttuurikamppailuun Snellmanin ja praksiksen fi losofi an liittoa ja johdatteli 
tällaisen suuren ja pitkähkön kansallisen linjan ajankohtaistavaa katsetta, mutta 
tarkastelussa on luettavissa ”hyisen pohjoisen sivistyksen uhrien” synnyttämää 
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melankoliaa (ibid. 103). Snellmanin Saima-lehden rinnastukseksi Palmgren nos-
ti seminaarilaitoksen kouliman Vihtori Peltosen (1869–1913), eli Johannes Lin-
nankosken Uusimaa-lehden, mutta näki Linnankoskenkin lukeneen vuoden 1905 
puoluekehityksen yhteydessä Snellmanistaan lähinnä radikaalin yhtenäisen kan-
san sivistysohjelman (ibid. 157–58 ja 163–64). Tällaisten instanssien kuten myös 
Krekolan (2006) analysoiman työväensivistyksen linjan refl eksiohistorian kautta 
voisi kuvaustani aikuiskoulutuksen organisoitumisesta 1890–1939 välillä edelleen 
tarkentaa. Keskustellen käymme eteenpäin!

Metodologisessa mielessä olen tuottanut mahdollisesti joitain käyttökelpoisia 
ajatuksia myös kasvatuksen ja koulutuksen historiantutkimukseen. Kenties olen 
onnistunut tässä sellaisessa suunnassa, joka pyrkii tutkimuskohteen monitasoiseen 
tarkasteluun sisällyttämällä kohteen teoreettiseen analyysiin useita näkökulmia.  
Haapalan (1989, 27) mukaan tällaista tutkimusideaa on historiantutkimuksessa 
kutsuttu ”teoreettiseksi historiaksi”. Toivon lahjoittaneeni jotakin koulutuksen 
teoreettiselle historiantutkimukselle. Poikkitieteellisen näkökulman merkityksessä 
kyse on ollut koulutuskäytäntöjen refl eksiohistorian ja -organisoitumisen histo-
rian analyyttisen kytkentävavan pulmien ratkomisesta. Keskeistä on käytäntöjen 
toimijuuden refl eksiivisyyden muotojen mahdollisimman objektiivisen käsittelyn 
turvaaminen kohteen tulkinnallisessa konstruktiossa. Metodologisessa mielessä 
kyse on ollut prosessianalyysin ajallisuuden ja semanttisuuden käsitteellistämisen 
pulmista, joita historiallisten prosessien tutkimuksen on aina enemmän tai vähem-
män tietoisesti ratkaistava. Tässä tutkimuksessa näitä on käsitelty teoriatasotietoi-
sesti, mutta koulutuksen organisoitumisen tutkimukselle relevantilla tavalla. Teo-
reettisen painotuksen turvin ja historiallista prosessia harkitusti lähestyen arvelen 
kuitenkin myös lisänneeni ymmärrystä yliopistokoulutuksen organisoitumisesta 
moninaisten institutionaalisten järjestysperiaatteiden ilmentämäksi nykyisen kal-
taiseksi korkeakoulutuksen kompleksiksi Suomessa.

5.3 Tutkimustulosten arviointia 

Edellä siirryinkin jo arvioimaan tuloksiani. Tässä koetan olla itsekriittisempi. Teo-
reettisen teemani valinta ei ole kuitenkaan itseruoskinnan paikka, sillä se on ollut 
koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen ongelma-alueella edelleen tutkimuk-
sen kehittelyjen katveessa. Uskoakseni olen tullut tarttuneeksi myös käytännölli-
sessä mielessä jatkuvasti vain ajankohtaistuvaan teeman. Yhä enemmän olisi huo-
mioitava nimittäin myös koulutusvälitteisen sosiaalisen elämän refl eksiivisyydessä 
sen mediavälitteisyyden monimuotoisuus. Rajapinnat mainonnan ja valistuksen 
tai viihteen ja propagandan suhteen nousevatkin jo kohdeprosessini aikaperspek-
tiivissä esille. Mikäli olen siis kyennyt rakenteistumisen dispositiossa refl eksiivisyy-
den teeman hallintaan jotakin metodologisessa mielessä olennaista kehittelemään 
tai sellaisen kehittelyn selventäviä edellytyksiä tuottamaan, niin se on nähdäkseni 
hyödyllinen tulema. 

En ole varmaankaan viettänyt tarpeeksi aikaan yhteiskunta- ja sosiaaliteorian 
tasolla, sillä esitykseni jäsentyneisyyden aste ei ole paras mahdollinen. Tutkimuk-
seni kokonaisrakennetta ajatellen, katsoin sen kuitenkin tarjoavan riittävästi sel-
vennystä, jotta sen esittäminen puutteineen ja ansioineen olisi perusteltua ongel-
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ma-alueeni tutkijayhteisölle. Kieleni ei tämän esityksen yhteydessä voinut venyä 
suomen kielen suloon, mutta aihekin on hankala ja läpeensä teoreettisten nyans-
sien kyllästämä. 

Metateoreettisen keskustelun osalta olen myös kiinnittänyt paljon huomiota 
Archerin metateoreettisten kehittelyjen pulmiin, mutta se johtuu hänen itsensä 
muodostamasta asetelmasta, joka on rohkaisut hänen tuotantonsa välineellistämi-
seen. Archerin (1988; 1995 ja 2000) ”metasosiologinen trilogia” johtaa kuitenkin 
kiinnostavaan emergenttien rakenteiden ja tasojen tematisaation, joka on olen-
nainen kohennus Archerin (1979) koulutusjärjestelmien muutoksen makrososio-
logiaan. Koulutuksen organisoitumisen rakenteellisia kausaaliselityksiä kaipaava 
tarkastelu voi tästä iloita, joskin niillä varauksilla, joita tutkimukseni on esittänyt. 
Archerin (1995, 343) emergenssin analyyttisiksi historioiksi tai narratiiveiksi luon-
nehtima tulema, voisi myös viedä prosessikuvauksen tasolla tutkimusta eteenpäin, 
mutta tällainen asteittain tarkentuvan kuvauksen ajatushan syntyy myös raken-
teistumisen dispositiosta käsin. Historiaan suuntautuvien tarkastelujen osalta ra-
kenteistumisen dispositiossa haetaan oikeastaan kohdennusta emergenssiin. Olen 
argumentoinut sen puolesta, että ajatus emergenssistä saadaan myös hallitusti 
esille. Ajallisuuden tasojen eriaikaisuuksien mahdollisuudet saadaan rakenteistu-
misen disposition puitteissa paremmin huomioiduksi kuin Archerin narratiivien 
tuottamisen ajatusotteessa. 

Koulutuksen refl eksiivisyyden teeman hallinta on rakenteistumisen ajatusot-
teen sosiaalista ontologiaa ja koulutuksen organisoitumisen tutkimuksen epistee-
misiä edellytyksiä ajatellen johdonmukaisemmin toteutettavissa kuin Archerin 
syklisen emergenssin analyysissa. Keskeinen ero morfogeneettisen ja rakenteistu-
misen ajatusotteiden välillä liittyy prosessien ajallisen ja semanttisen kytkennän 
käsittämiseen. Historiallisen kontingenssin ja kulttuurisen dynamiikan analyyt-
tisessa käsittelyssä tämä ero muodostuu ratkaisevaksi rakenteistumisen disposi-
tion vahvuudeksi. Tutkimukseni tarjoaa havainnollistuksen paikkoja juuri tässä 
kysymyksessä. Niiden kautta olen toivonut selventäväni myös sen, miksi Archerin 
trilogiassa tutkimukseni teoreettinen teema ei tule voimaperäisemmin kehitellyk-
si. Hänen sosiaalinen ontologiansa ei salli refl eksiivisyyden teeman yhtä pitkälle 
menevää kehittelyä. Hänen ajatusotteensa ei näin ollen voi kohdata Giddensin ja 
Bourdieun sosiaalisen käytäntöjen temporaalisuuden hahmotusta, joka kulttuu-
risen muotojen analyysissa antaa mahdollisuuden rakenteistumisen dispositiossa 
mahdollisuuden lähestyä ymmärtävän sosiologian traditiota. 

Suhtaudun skeptisesti myös Archerin tapaan huomioida refl eksiivisyyden tee-
ma, joka nousee enemmän esille juuri yksilön sisäisen keskustelun merkityksen ko-
rostuksella Archerin (2003 ja 2007) viimeisissä kirjoissa. Tällöin refl eksiivisyyden 
teeman kehittelyssä edetään kyllä pedagogisten käytäntöjen tason analyysin kan-
nalta kiinnostavaan suuntaan. Tätä voisi jatkossa pohtia. Koulutusrakenteellisen 
emergenssin symbolisesti välittyneitä kulttuurisia prosessien suhteen Luhmann ja 
Schorr (1988a) näyttäisivät kuitenkin avaavan systeemiteoreettisesti johdonmu-
kaisemman tavan käsitellä refl eksiivisyyden teemaa. Myöhäisemmän Luhmannin 
tuotannon suhteuttaminen rakenteistumisen dispositioon varsinkin autopoiesik-
sen ajatuksen osalta olisi kiinnostavaa. Luhmannin 1980-luvun autopoieettinen 
käänne on nähty merkityksellisenä myös hänen tavalleen uudelleen käsitteellistää 
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funktionaalista eriytymistä itsereferentiaalisten systeemien teorian puitteissa (ks. 
Kangas 1995, 238 ja 243 ja Raiski 2004, 11). Tämä saattaisi olla koulutuksen ref-
leksiivisyyden osalta kiinnostavampi systeeminäkökulma. Jatkotutkimusta voisi-
kin ajatella Luhmannin ja Schorrin (1988a) perustalle kehittyneen, mutta heidän 
koulutuksen alueelle kohdentuneen myöhemmän tuotantonsa ja tässä tutkimuk-
sessa hahmotellun rakenteistumisen disposition vastakkain asettelussa. Työnime-
nä voisi tällöin olla vaikkapa itsereferentiaalisten systeemien muodostus koulutuksen 
kenttien rakenteistumisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Teoreettisen kohdediskurssin keskusteluissa totesinkin, että juuri autopoiesis-
käsitteen kommentoinnin kautta Giddens (1979, 75–76) pyrkii eteenpäin Buckleyn 
(1964) systeemiteorian saavutuksista, joihin Archer (1979) puolestaan liitti mor-
fogeneettisen syklimalliinsa. Giddens (ibid.) tosin puhuu autopoieettisesta organi-
saatiosta systeemin sijaan, mutta yhtä kaikki, hän liittää autopoiesiksen rekursiivi-
suuden ajatukseen ja sosiaalisten systeemien itsesäätelyn ongelman käsittämiseen. 
Ottaen huomioon Archerin (1979) morfogeneettisen lähestymistavan sisäisen sys-
teemiteoreettisen komponentin tuntuukin oudolta, että metasosiologinen Archer 
(1988,1995, 2000 ja 2003) ei keskustele Luhmannin kanssa, vaan yrittää selvitä 
prosessien sosiologiansa alkuperäisestä systeemiteoreettisesta vaikutuksesta kehit-
telemällä rakenteen käsitteen suunnassa tilaa toimijuudelle. Tällöin hän lähentyy 
rakenteistumisen ajatustapaa, mutta ei antaudu sille. Archerin (1979) koulutuksen 
organisoitumisen alueelle tuoman systeemiteorian keskeisenä ja myöhempää me-
tateoreettista Archeriakin (1995) sitovana ongelmana on järjestelmän stabiliteetti, 
siinä missä Luhmannin systeemiteoriassa keskeinen kysymys olisi itse järjestelmän 
rakentuminen. Luhmannin funktionalismissa systeemiongelma kiinnittyy refl ek-
siivisyyden teeman suhteen relevanttiin ongelma/ongelman-ratkaisu problema-
tiikkaan (ks. Kangas 1995, 230).

Teoreettisen kohdediskurssin keskusteluissa olen tuonut esille eräitä olennaisia 
yhtymäkohtia Giddensin ja Bourdieun metateoriassa. Näihin vedoten olen perus-
tellut tulkintaa, jonka mukaan nämä teoreetikot voidaan lukea sosiaalisten käy-
täntöjen rakenteistumisen disposition kehittelijöiksi. Olen kiinnittänyt huomiota 
heidän keskeisten teoreettisten kontribuutioidensa toisiaan täydentäviin kohtiin ja 
pyrkinyt havainnollistamaan niiden merkitystä koulutuksen organisoitumisen tut-
kimuksen ongelma-alueelle. Näistä rakennusaineksista olen kehitellyt kohdepro-
sessini yhteydessä ongelma-alueelle käyttökelpoista ajatusotetta ja analyysitapaa, 
jota olen koetellut empiirishistoriallisen tutkimuksen tarjoamissa instansseissa. 
Metadebattia voidaan näiltä osin tarkastella avoimena diskurssina, sillä kyse on 
sosiaaliteorian keskeisistä ongelmakokonaisuuksista, joita konkreettinen tutkimus 
joutuu aina omalla tavallaan ratkaisemaan. Tämä tarkoittaa, että siitä tarjoutuu 
eritasoisia teoreettisen työn syventämisen paikkoja ja ennen kaikkea empiirishis-
toriallisen tutkimuksen kautta tapahtuvan koettelemisen mahdollisuuksia.

Myös empiirinen aiheeni on refl eksiivisen modernin koulutuspoliittisen toi-
minnanohjauksen (policy) kannalta ajankohtainen ja koulutusvälitteisen sosiaa-
lisen elämän poliittisten kamppailujen (politics) kannalta innostava. Lähestyin 
aihetta tavalla, joka edellytti poikkitieteellisen näkökulman muodostamisen prob-
lematiikan vakavaa käsittelyä. Tällöin voitiin tavoitella myös refl eksiivisempää 
suhdetta tutkimusteorian propositionaalisen etenemissuuntaan. Koulutussosio-
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logian paradigmaattisten tulkintalinjojen relativointi tulkinnan kulmakivinä ja 
niiden käsittely tulkintakehyksen konstruointiin vaikuttavina suosituksina, johtaa 
yhteiskuntateorian informoimaan refl eksiiviseen lukutapaan. Osajulkaisuissani 
sekä luvuissa 2 ja 4 tämä demonstroidaan tulkintakehyksen konstruoimisen kes-
kustelevana esityksenä (exhibere). Demonstraatioon pyrin myös metateorian ke-
hittelyjen operationaalisen toimivuuden osoittamisen (ostendere) kautta. 

Massakoulutuksen sosiologian diskurssin refl eksiivinen luenta johti koulu-
tuksen teorian ekspansiotarkastelujen suhteuttamiseen vähemmälle huomiolle 
jääneisiin ekstensiivisiin prosessikulkuihin. Erottelun systematisoinnin avulla oli 
mahdollista nostaa esille koulutuksen avautumisen ja sulkeutumisen rajapinnan 
kuvausongelma ja muotoilla ne osana tutkimuksen teoreettista teemaa. Pidän tätä 
näkökulman avauksena projektille nimeltä ”theory of schooling”. Katson sen eri-
tyisesti koulutuksen organisoitumisen tutkimusta edistäväksi tulokseksi, vaikka se 
tutkimuksen kokonaisrakenteessa onkin teoreettisen kohdediskurssin työstämän 
refl eksiivisyyden teeman ja empiirishistoriallisen prosessitutkimuksen välivaihe. 
Rakenteistumisen disposition kehittelyyn liitettynä osajulkaisuissani esitetty mal-
linnus antaa mahdollisuuden käsittää selvemmin koulutuksen, kasvatuksen ja so-
sialisaation käsitteillä klassisen epäselvästi hahmottuvien ja osittain semanttisesti 
päällekkäisten käytäntöjen rajaamisen problematiikkaa. Tämä on ensiarvoisen 
tärkeää sellaisten koulutuksen organisoitumisen historiallisten prosessien tarkas-
teluissa, joissa tutkimus pyrkii operoimaan ”aikuiskoulutuksen” käsitteen tavoitte-
lemien käytäntöjen suunnassa.

Varsinaisen historiallisen kuvauksen tasolla en tuota kovin paljoa uutta, mikäli 
sillä ymmärretään aikaisemmin käsittelemättömien primaariaineistojen kirjoit-
tamista ulos. Olen kuitenkin tavoitellut näkökulmaa, joka mahdollistaisi varsin 
vähäiselle historiantutkimuksen huomiolle jääneen alueen koulutusteoreettisesti 
mielekkään kuvaamisen. Englantilaisen university extension, espanjalaisen exten-
sión universitaria ja suomalaisen yliopistolaajennuksen ilmiöiden vertailu tarjoaisi 
edelleen kiinnostavia yksityiskohtaisemman kuvauksen mahdollisuuksia. Tällaisen 
historiallisesti vertailevan tutkimuksen kannattaisi kuitenkin operoida yliopistoai-
kuiskoulutuksen kentän kattavamman konstruktion hengessä siten, että erilaisten 
kontekstien kulttuurista vaihtelua ilmiön ympärillä voitaisiin sensitiivisesti ku-
vaten paremmin ymmärtää. Avaamani refl eksiohistorian tarkastelutapa voisi olla 
tässä hyödyllinen tuki. Nimittäin tällaisessa hankkeessa ei voi välttää kysymästä, 
kuinka voitaisiin paremmin huomioida sosialisaation, kasvatuksen ja koulutuksen 
käsitteillä perinteisen epäselvästi eriytetyt aspektit koulutuksen organisoitumisen 
yhteiskuntahistoriallisen tarkastelun osana?

Myös historiallisten analyysieni tulkintoja voitaisiin koetella tarkemman kenttä-
kuvauksen kautta. Sellaiseksi nuo yliopistokoulutuksemme keskeistä korkeakou-
luistamisen vaihetta koskevat propositiot professionalismin ja keskisäädyn stan-
dardoimisen osalta on tarkoitettu. Tutkimukseni tuottamat teoreettiset tulokset 
tarkoittavat kuitenkin sitä, että korkeakouluistamisen prosessin tuon vaiheen 
jatkotutkimustehtävät voivat olla nyt kohdentuneempia ja käsitteellisesti tarkem-
pia. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat ennen muuta siihen, että ollakseen 
nyky-yhteiskunnan koulutusvälitteisen sosiaalisen elämän organisoitumisen ym-
märtämiseksi relevanttia tutkimus ei voi tyytyä vain koulutukseen osallistumista 
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kuvaavien virallisten tilastojen kautta rakennettujen ekspansiivisten kasautumis-
vaikutusten painottamiseen. On kiinnitettävä paljon enemmän huomiota koulu-
tuksen horisontaalin suunnan organisoitumisen mukanaan tuomaan sisäisen ja 
ulkoisen alueellistamisen problematiikkaan. Tässä yhteydessä täsmentyy myös 
koulutuksen teorian kyky tehdä ymmärrettäväksi tai ennustettavaksi koulutuksen 
avoimuuden ongelmia. Tutkimukseni tulemana ehdotan vakavasti harkitsemaan 
myös ekspansioprosessin korostusta ilmentävän massakorkeakoulu-metaforan 
harkitumpaa käyttöä. Sen eliitti ja massa, harvat ja useus, johtajat ja johdetut – 
konnotaatioiden teoreettinen selventäminen on tässä yksi suunta, mutta toinen 
ja nähdäkseni kasvatustieteelle luontevampi suunta, liittyy koulutuksen ekstensii-
visten organisoitumisen prosessien laadulliseen kuvaamiseen. Se liittää tiedostus-
prosessin kuitenkin myös aikuiskoulutuksen tutkimuskäsitteen ongelmallisuuteen, 
jota tässä tutkimuksessa olenkin jo jonkin verran selventänyt.

5.4 Tutkimuksen käytännöllispoliittiset johtopäätökset

Empiirishistoriallisen tutkimuksen lähtökohtana oli poliittisesti ajankohtainen 
yliopistokoulutuksen organisaatioinnovaatio. Durkheimin (1977a) klassista oh-
jeistusta myötäillen arveltiin, että innovaation ajankohtaisen merkitysten ymmär-
täminen edellyttää sen genesiksen käsittämistä. Tällaisen yritykseen ei kuitenkaan 
suostuttu avain klassisen kaavan mukaan, vaan sen myöhempää sovellushistoriaa 
ongelmoiden. Epämääräistä ”massakorkeakoulutuksen” käsitettä hyödyntävä tul-
kintapuhe ilmiöstä asetettiin sille kuuluvaan kehykseen. Tutkimuksen teoreettisen 
teeman sitomana jouduttiin innovaation konstitutiiviseen ytimeen, eli yliopisto-
koulutuksen avoimuuden ilmiön äärelle. Jäsentyneempi poikkitieteellinen keskus-
telu ilmiöstä, johti sen mallintamisen tarpeeseen. Refl eksiivisen tutkimuskulttuurin 
merkityksessä tarjosin kasvatustieteen, sosiologian sekä kasvatus- ja koulutushis-
torian välisen keskustelun terävöittämiseksi sekä sisällökkään tulkintakehyksen 
muodostumista tukevaa näkökulmaa että nyky-yhteiskunnan koulutuksen orga-
nisoitumisen tutkimuksen ajatusotetta ja analyysitapaa. En tehnyt tätä pelkästä an-
tikvaarisesta mielenkiinnosta 1800- ja 1900-lukujen vaihteen yliopistokoulutuksen 
korkeakouluistumisen periodiin, vaan sen vuoksi, että tutkimastani prosessivai-
heesta käsin avautuu nykyisen koulutusvälitteisen sosiaalisen elämän tutkimuksen 
myöhäismodernien haasteiden ymmärtämiseksi tärkeitä näkökohtia.

Huomion kiinnittäminen ekspansiopainotteisuuden sijaan koulutuksen eks-
tensiivisiin järjestelysuuntiin ja uusiin organisatorisiin avauksiin on keskeinen  
haaste myös tässä ja nyt. Koulutuksen refl eksiivisyyden teema on tänään ajan-
kohtaisempi kuin se oli kohdeprosessini yhteydessä kuvaamissani instansseissa. 
Rakenteistumisen disposition kehittely koulutuksen organisoitumisen tarkaste-
luja varten on myös tutkijan position määritys. Se on sosiaalisten käytäntöjen ja 
toimijuuden näkökulman merkityksen puolustus aikakaudessa, missä systeemin 
näkökulma esiintyy helposti refl eksiivisenä sulkeumana, joka rajaa mahdollisen 
ja mahdottoman vaihtoehtoja koulutuksen järjestelykäytännöissä. Olen keskustel-
lut laajasti Archerin kyvyttömyydestä avata koulutusvälitteisen sosiaalisen elämän 
kulttuurisia muotoja ja niihin liittyviä ideologisten käytäntöjen epäsymmetrisyyk-
siä. Näihin käytäntöjen valtavälitteisiin kamppailutilanteisiin voidaan paremmin 
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pureutua niiden refl eksioavaruutta täsmentäen. Tässä rakenteistumisen dispositi-
ossa etenevä analyysi tarjoaa vahvuuksia.

Ei tule unohtaa myöskään Giddensin ”institutionaalisen refl eksiivisyyden” kä-
sitteen avaamaa perspektiiviä, nyt kun koulutuksen järjestelyjen merkitykselliset 
kokonaisuudet rajautuvat selvästi ongelmallisemmin kuin tutkimukseni prosessi-
vaiheen murroksessa. Kokonaisuus nimeltä European society erilaisine organisaa-
tiomuotoineen harmonisoi yliopistokoulutuksemme organisaatiota ja tutkintora-
kennetta, mutta ”elinikäisen oppimisen” strategisen käsitteen puitteissa se edistää 
myös globaalisti arvioiden pitkiä koulutusuria ilmentävän eurooppalaisen väestön 
koulutusvälitteisten sidosten levittämistä yhä laajemmalle. Archerin ehdottamassa 
analyysisuunnassa näiden prosessien ymmärtämiseksi ei ole luvassa yhtä voima-
kasta käsitteellistä katsetta, kuin mitä rakenteistumisen disposition puitteissa olisi 
muodostettavissa. Archerin metateoria on sekä liian vähän systeemiteoreettinen että 
liian vähän sosiaalisten käytäntöjen ensisijaisuutta huomioiva tarjotakseen osien ja 
kokonaisuuden refl eksiiviseen rajautumiseen voimakkaan analyysitavan kehittämi-
sen aineksia. Tutkijan katseeni kääntyisikin jatkossa Luhmannin systeemiteorian ja 
rakenteistumisteoreettisesti tulkittujen kenttäanalyysien kontrastointiin.

Myöhäinen Luhmann (1997a, 11) valitteli 1970-luvun alun saksalaisen uus-
marxilaisen reseptiokontekstin vaikutusta. Tuossa yhteydessä hänen systeemiteo-
riaansa luettiin korostuneen tekniseksi ja poleemisessa suhteessa Habermasiin, 
jonka kanssa he siis julkaisivat myös yhteisen debattikirjan Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie (ks. Kneer 1992, 87; Kangas 1995, 225, 227 ja 232–34 ja 
Raiski 2004, 8). Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään 1970-luvun alkupuolen resep-
tion tendenssien tunnistamisesta, vaan Luhmannin yhteiskuntateorian poliittis-
ten perspektiivien vakavamman arvioimisten tarpeesta. Luhmannin ja Schorrin 
(1988a, 317) tarjoama siivu ”sosiologista valistusta” ei näyttäisi olevan täysin vailla 
heidän yhteiskuntateoreettisen dispositionsa rasitteita. Tämä tarkoittaisi, että edel-
lä esittämäni mahdollisen teoreettisen jatkotutkimusaiheen rinnalla olisi pyrittävä 
arvioimaan Luhmannin mittavan sosiologisen valistuksen ohjelman yhteiskunta-
teoreettista merkitystä. Tähän on esitetty epäileviäkin arvioita (ks. Barben 1996; 
1998 ;1999, 1150 ja 2001). Kangas (1995, 234) luonnehtii hänen sosiologista va-
listustaan ”Abklärung” ajatukseen liittyen ”valistuksen kritiikiksi”. Barben (1999, 
1147) puhuu vastavalistuksesta eli ”Gegenaufklärung” ja esittää siitä kokonaisuu-
dessaan, mutta ilmeisesti sen ensimmäisiin julkaistuihin osiin menevän arvion, 
”Es ist sein Programm soziologischer Aufklärung, das die Denkhorizonte mög-
licher Alternativen den beschränkten Horizonten des Funktionssysteme anpasst” 
(Barben 1999, 1149). Tämä ohjelma tulkitaan konservatiiviseksi kriittisen teorian 
edessä (ibid. 1150). Barben (2001) näyttäisi menevän vielä pidemmälle luonnehti-
essaan projektia kriittiseksi apologetiikaksi.

Tästä yhteiskuntateorian poliittisesta aspektista huolimatta katson, että suoma-
laisen koulutustutkimuksen sisällä Luhmann-keskustelun käynnistäminen tarjoaisi 
nykykäytäntöjä ajatellen oivallisen mahdollisuuden terävöittää koulutushallinnol-
lisessa (administration & management) ja koulutuspoliittisissa (policy & politics) 
käyttöyhteyksissä esiintyvää systeemiteoreettista puhuntaa. Koululaitoksen (mu-
kaan lukien yliopisto koulutusorganisaationa) seuranta ja muut institutionaalisen 
refl eksion muodot ovat kovin painottuneita suoritusorientaatioon, jota myös Luh-
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mann ja Schorr (1988a) painottivat. Luhmannilaisessa hengessä voisi väittää, myös 
että organisaatiokompleksin keskeisten henkilöstöryhmien refl eksiivisyys harvoin 
laajentaa kysymyksenasettelujaan välittömien käytäntöjensä ulkopuolelle muutoin 
kuin opetuksesta irronneen byrokratian määrittämissä refl eksiivisyyden kehissä, 
joissa taas eräänlainen illuusio kaikenkattavasta kyberneettisestä suunnittelusta 
näyttäisi olevan edelleen toiminnan ohjaukseen keskeisesti vaikuttava tekijä. Hal-
linnon täydennykseksi on toki noussut laajamittaista arviointitoimintaa ja siihen 
liittyvää eksperttissysteemien autonomisoitumista. Luhmannin ja Schorrin (1988a) 
avaama tarkastelutapa ansaitsisi siis tässä mielessä vakavamman arvioinnin, mutta 
kuten sanoin tekisin sen rakenteistumisen disposition kriittisessä otteessa.

Luhmannin systeemiteorian osaksi tuli 1980-luvulla kiinnostava, teoreettisesta 
biologiasta ja solutason ilmiömaailmasta lainattu autopoiesis-ajatus, mutta tämä 
ei ollut vielä selvästi sisäänrakennettuna Luhmannin ja Schorrin (1988a) teoria-
kehykseen ja kasvatusjärjestelmän refl eksio-ongelmien tarkastelutapaan. Heidän 
(ibid. 363–81) jälkikirjoituksensakin viittaukset uudempaan systeemiteoriaan jäi-
vät vielä kovin yleisiksi. Mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen pidän myös kiin-
nostavana sitä, että Luhmannin (2002, 13) postuumisti julkaistu kasvatusjärjes-
telmän tarkastelu alkaa viittauksella Archerin (1979) teoksen makrososiologiseen 
lähtökohtaan. Luhmann ei pidä sitä yksinään riittävänä juuri makro–mikro-me-
todologisen kysymyksenasettelun painotuksen vuoksi, joka siis osittain sitoo myös 
myöhempää metasosiologista Archeria, kuten tutkimuksessani olen argumen-
toinut. Refl eksiivisen modernin näkökulmasta näyttäisi kuitenkin nousevan sel-
vemmin tarve toisenlaiseen tapaan käsittää kasvatuksen ja koulutuksen kehitystä 
kuin se, mitä Luhmann ja Schorr (1988a) ilmentävät. Toimijuuden näkökulmasta 
tapahtuva koulutuksen refl eksiivisyyden hahmotus suuntaa paljon monimuotoi-
sempaan teeman hahmotukseen.

Koulutuksen suhde uran koodiin ei vaikuttaisi enää lainkaan niin selväpiirtei-
seltä kuin Luhmann ja Schorr (1988a) olettivat. Jopa yliopistokoulutuksen ja so-
siaalisen nousun perinteisen tulkintahorisontin mahdollisuudet saattavat pitkälle 
kehittyneissä koulunkävijöiden yhteiskunnissa edellyttää uudelleen arviota osana 
keskiluokan asemakamppailua. On mahdollista että koulutuksen sosiaalista elä-
mää välittävä merkitys on näissä konteksteissa muuttumassa sellaiseen suuntaan, 
joka luo rakenteistumisen disposition edelleenkehittelylle tilausta. Koulutuksesta 
kenttänä on nimittäin jo tullut yhä useammille eräänlainen pysyvä elämänosa, jos-
sa Bourdieun ajatusta seuraten voisimme nähdä monenlaisten pääoman muotojen 
kombinoituvan. Kyse on akateemisesta kentästä, mutta myös niistä akateemisen 
työttömyyden perspektiiveistä, jotka perustelevat erilaista lisä-, täydennys- ja uu-
delleen koulutusta ja siihen liittyviä elämänhallinnan strategioita. Opiskelukäy-
täntöjen moniulotteisuuden vuoksi myös näiden käytäntöjen organisoitumisen 
analyysi vaatii jännittynyttä huomiota ja kykyä tunnistaa sekä pedagogisten suh-
teiden että niiden järjestelyjen käytäntöjen refl eksiivisyydestä erilaisia yhteisöllis-
kulttuuristen muotojen ja näitä abstraktimman yhteiskunnallistumisen määreitä. 
Traditionaalisten koulutusvälitteisten eriarvoisuuspositioiden hahmottamisen 
vaikeutuessa on löydettävä sensitiivisempiä tapoja analysoida koulutuksen sosiaa-
lisen organisoitumisen kulttuurista dynamiikkaa. 
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