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Pääkirjoitus

”jos vapaa sivistystyö 
ymmärretään vain 
koulutusjärjestelmän 
täydentäjänä, sen vapaus 
on aika rajoittunutta.”
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Koulutus on kaikkialla niin kutsutussa 
kehittyneessä maailmassa valtiollistettu. 
Koulutusjärjestelmästä myönnetyt tut-
kinnot ovat valtion takaamia valtakirjoja 

ammatteihin. Se on lailla säänneltyä toimintaa. Kou-
lutuksessa on myös eräänlaisia vapauden saarekkeita, 
joita valtiovalta rahoituksella tukee, mutta ei sisällöl-
lisesti säätele. 

Vapaa sivistystyö on esimerkki tästä. Sen taus-
talla on 1800-luvulla syntynyt kansallisvaltioiden 
tarve muokata väestöjä ”kansakunniksi” ja yksilöitä 
sen tuottaviksi jäseniksi. Sekä uudet sukupolvet että 
aikuisväestö haluttiin sivistyksen piiriin. Esimerkiksi 
Suomessa talonpoikaiston sivistämiseksi syntyi kan-
sanopistoliike, jonka lisäksi perustettiin nuorisoseu-
roja, Martta-yhdistyksiä ja vuonna 1874 Kansanvalis-
tusseura, Aikuiskasvatus-lehden nykyinen kustantaja. 

Teollistumisen myötä 1800-luvun loppupuolella 
alettiin Suomessakin nähdä köyhissä oloissa elävä, 
moraaliltaan vajavainen teollisuustyöväestö yhteis-
kunnallisena ongelmana, jonka lievittäminen ja hal-
litseminen suorastaan edellytti rahvaan moraalista 
sääntelyä. Sivistystyön kärki suunnattiin estämään 

poliittista radikalisoitumista, josta oli saatu huonoja 
kokemuksia muualla Euroopassa. 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä työväki otti lopulta koulutuksen 
omiin käsiinsä ja alkoi sivistää itse itseään.

Tämän vuoksi vielä nykyäänkin vapaata sivistys-
työtä järjestetään monista aatteellisista lähtökodista. 
Julkinen valta tukee koulutusta, mutta ei sanele sen 
sisältöä. Koulutuksen järjestäjä on vapaa tuottamaan 
sellaista koulutusta, jonka se näkee arvopohjansa ja 
ideologiansa mukaan tarpeelliseksi.

Sivistystyön vapaus painottuu kuitenkin ihmis-
ten ajattelussa eri tavoin. Vapaan sivistystyön vapaus 
merkitsee koulutuksen järjestäjän vapauden lisäksi 
myös riippumattomuutta keinotekoisista rajoituksis-
ta, joita tutkinnot asettavat. Kansalaiset itse asettavat 
tavoitteen opinnoilleen. He hakeutuvat vain kiinnos-
tavaan oppiin. Jos kiinnostuksen mukaista opetusta 
ei ole tarjolla, he käyttävät aikansa johonkin muuhun. 
Periaatteessa kaikki kansalaiset ovat siis vapaita osal-
listumaan vapaan sivistystyön opintoihin. Rajoituk-
sia asettavat vain maksut ja opiskelupaikkojen määrä 
ja sisältöjen tarjonta.

Vaikka valtiovalta ei puutu vapaan sivistystyön si-
sältöihin, se on lainsäädännöllä nivottu osaksi muuta 
julkista koulutuspolitiikkaa. Laissa vapaan sivistys-
työn tarkoitus on edistää yhteiskunnan eheyttä, ta-
sa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Tätä tarkoitusta 
tuskin yksikään vapaan sivistystyön järjestäjä haluaa 
vastustaa. Miten tarkoituksen toteutumista arvioi-
daan, on kokonaan toinen asia. Mutta tärkeintä lie-
neekin yhteinen pyrkimys hyviin päämääriin. Aina 
välillä käydään keskustelua siitä, miten valtion tuke-
mat aromaterapian tai astrologian kurssit edistävät 
vapaan sivistystyön tarkoitusta.

Kriitikoiden mukaan sivistystyön vapaus on lo-
pulta paljolti näennäistä. Julkisen rahoituksen muka-
na seuraa myös tulosvastuu valtiolle. Näin valtiovalta 
on rahoituksen kaavun alla astunut kansalaisyhteis-
kunnan vapauden alueelle. Jürgen Habermasin 
sanoin: systeemimaailma tunkeutuu elämismaail-
maan. Kansalaisten omaehtoinen toiminta ”virallis-
tuu” ja valjastetaan systeemimaailman palvelukseen 
tuottamaan mitattavia hyötyjä. Jos vapaa sivistystyö 
ymmärretään vain koulutusjärjestelmän täydentäjä-
nä, sen vapaus on aika rajoittunutta.

Teknologian kehityksen myötä ihmisten elämis-
maailma saa uudenlaisia muotoja ja omaehtoisia yh-
teisöjä syntyy entistä helpommin. Samoin ajattelevi-
en ihmisten virtuaalisilla yhteenliittymillä on myös 
yhteiskunnallista voimaa. Virtuaalisesti yhteisöihin 
liittyvät ihmiset haluavat olla toistensa kanssa teke-
misissä myös face-to-face. Näissä yhteisöissä piilee val-
tava vertaisoppimisen potentiaali.

Esimerkiksi yliopistokoulutuksen kohdalla on 
viime aikoina esitetty voimakkaita puheenvuoroja 
”virtuaaliyliopistojen” erinomaisuudesta. Sen sijaan, 
että opiskelijat tyytyisivät maaseutuyliopistojen kes-
kinkertaisiin luennoijiin ja keskinkertaisiin kursseihin, 
heillä on erinomaiset mahdollisuudet saada kiinnos-
tuksen kohteestaan maailmanluokan opetusta verkon 
välityksellä. Tämä tulee olemaan vapaan sivistystyön-
kin kohtalonkysymys: miten osataan käyttää uutta 
opetusteknologiaa, virtuaalisuutta ja ihmisten tarvetta 
yhteisöllisyyteen? Niin kutsutut virtuaaliyhteisöt ovat 
jo nyt yhä useamman ihmisen arkipäivää.
Millaista virtuaalinen yhteisöllisyys on 30–40 vuoden 
kuluttua, on tällä hetkellä täysin hämärän peitossa. 
Sen voi aika luotettavasti ennustaa, että mahdollisuu-
det virtuaaliyhteisöllisyyteen kehittyvät kovaa vauhtia 
ja yhteisöjen merkitys tulee kasvamaan. Välimatkat ei-
vät enää estä tai vaikeuta yhteydenpitoa ja kokoontu-
mista. Yhteisöllisyyden tärkeä perusta on yhteisöstä 
saatava vertaistuki sekä hyvät mahdollisuudet uuden 
oppimiseen ja oman osaamisen jakamiseen yhteisön 
jäsenten kesken. Mitä enemmän jaat osaamistasi, sitä 
arvostetumpi jäsen olet.

Heikki Silvennoinen

Valtio, kansalaisyhteiskunta 
ja sivistystyö
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AnnIKA TuRunen

Vapaan sivistystyön rehtorit arvioivat haastatteluissa, mitä ja keitä varten 

vapaata sivistystyötä tehdään. Tulosten perusteella vapaalla sivistystyöllä 

ei ole selkeää yhtenäistä identiteettiä, sillä se elää ajassa. Monien 

mielestä tärkeää on kuitenkin ihmisten hyvinvoinnin tukeminen.
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PyStyyKö VAPAA sivistystyö vastaamaan huo-
misen sivistystarpeisiin? Kysymys on sinällään 
ajaton, mutta näyttäisi nousseen uudelleen esiin 
viimeisten vuosikymmenten aikana (esim. Nie-
melä 2002; Salo 2004; Sihvonen 1996; Toivi-
ainen 2002). Vapaa sivistystyö syntyi vastaa-
maan teollistuvan agraariyhteiskunnan sivis-
tystarpeisiin. Nykyään, talouden merkityksen, 
työelämän välittömien tarpeiden sekä myöhäismo-
dernin epävarmuuden korostuessa sivistyksen ide-
aali ja pyrkimys näyttäisivät menettäneen alkupe-
räisen merkityksensä. Gustavsson (1991, 59–61) 
 erottaa toisistaan sivistyksen aatteen ja sitä toteutta-
maan pyrkivät organisaatiot. Aatteen institutionali-
soituessa se muuttuu. Vapaa sivistystyö on esimerkki 
institutionalisoituneesta aatteesta. Mutta voisiko se 
silti ammentaa sisältöä nykypäivään ja tulevaisuuteen 
omasta perinnöstään ja alkuperäisestä tarkoitukses-

taan? Pyrin vastaamaan tähän kysymykseen tarkas-
telemalla ensinnäkin, miten nykyiset vapaan sivistys-
työn toimijat määrittelevät tehtävänsä suhteessa sen 
sisältöön ja kohderyhmiin sekä miten he hahmotta-
vat toiminnan tulevaisuuden.

Olettamukseni on, että vapaata sivistystyötä on 
mahdollista tutkia yhtenä, aikuiskoulutuksessa eri-
tyistä tehtävää toteuttavana kokonaisuutena. Tämän 
voi toki kyseenalaistaa (Salo 2004), mutta pidän va-
paan sivistystyön organisaatiomuotojen samankaltai-
suuksia niiden eroavaisuuksia merkittävämpänä. Va-
paus määritellä omat sivistykselliset tehtävänsä sekä 
toiminnan sisällöt ilman ulkopuolisia oppisuunnitel-
mia tai selkeitä tavoitteenasetteluja on esimerkki toi-
mintaa määrittävistä samankaltaisuuksista. Vapaan 
sivistystyön erityisyyden ja organisatoris-hallinnol-
lisen kokonaisuuden voi hahmottaa lainsäädännön 
perusteella. Se muodostuu (laki vapaasta sivistys-

työstä 1765/2009), viidestä organisaatiomuodosta, 
jotka yhdessä muodostavat vapaan sivistystyön ken-
tän. Näitä oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansan-
opistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset 
ja opintokeskukset. Vapaa sivistystyö ”järjestää elin-
ikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan 
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa 
koulutusta”. Sen tehtävänä on sekä edistää yksilöiden 
kehittymistä että kansanvaltaisuuden toteutumista 
monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. 
”Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen op-
piminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.” (1765/2009)

Lain määritelmä on sinänsä ajaton ja heijastaa poh-
joismaiselle kansansivistystyölle ominaisia piirteitä, 
joita ovat esimerkiksi humanistinen arvofilosofia, per-
soonallisuuden kehittäminen yleissivistyksen kautta, 
kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen sekä de-
mokratian ja tasavertaisuuden edistäminen. Opin-
noista ei saa todistuksia, toiminta saa valtiontukea, 
mutta voi silti vapaasti määritellä omat päämääränsä.  
(Alanen 1985, 10; Alanen 1986, 54–62; Niemelä 1998 
& 2011; Sihvonen 1996; Tuomisto 2002, 26–28). 

Vapaa sivistystyö voi toteuttaa yllämainittuja pää-
määriään joko sopeuttavin tai voimaannuttavin läh-
tökohdin ja vapaa sivistystyö näyttäisi pitkälti omak-
suneen sopeuttavan roolin (Manninen 2010). Myös 
Valkonen ja Kauppila (2010) tulevat vastaavaan tu-
lokseen tutkiessaan kansalaisopiston henkilökunnan 
kokemuksia markkinaperusteisesta aikuiskoulutus-
politiikasta. Vapaan sivistystyön sivistysperinteen ja 
aikuiskoulutuksen välineellisyyden ja tehokkuuden 
korostumisen välillä on selkeä jännite. Sivistystyö on 
kallistumassa kysyntälähtöisyyden ja siten sopeutu-
misen puolelle ulkoisten pakotteiden, lähinnä kunti-
en resurssijaon ja tulosvastuullisuuden, johdosta.

Haasteena identiteettikriisi 

Vapaa sivistystyö vaikuttaa olevan identiteettikriisis-
sä (Salo 2004, 6). Sen tarkoitusta, tehtävää ja iden-
titeettiä on pohdittu laajalti viime vuosikymmeninä 
niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa (esim. 
Gustavsson 1991, Korsgaard 1997; Niemelä 2011; 
Salo 2004; Sundgren 2000). Institutionalisoitumisen 
myötä sivistystyöstä näyttää muodostuneen hankala 
itsestäänselvyys. Vaikka kansansivistystyö on tärkeä 

ja tunnustettu osa pohjoismaisen hyvinvointivaltion 
rakentumista ei se ole onnistunut päivittämään tar-
koitustaan ja tehtäväänsä. Osallistujatkaan eivät aina 
miellä toimintaa vapaaksi sivistystyöksi, eivätkä pysty 
tunnistamaan toiminnan taustalla olevia organisaa-
tioita (Salo 2004, 9). Itseymmärrys vaihtelee myös 
kentän toimijoiden parissa, sillä kaikki vapaan sivis-
tystyön toimijat eivät välttämättä pidä itseään kan-
sansivistäjinä (Lang 2011).

Gustavsson (1991, 13–14; 1996) nostaa esiin 
koulutuksen hyödyn korostumisen. Se on omiaan 
lisäämään sivistystyön tehtävänmäärittelyn haasteel-
lisuutta. Vapaa sivistystyö voisi vapauteensa perus-
tuen haastaa hyötynäkökulman, mutta se näyttäisi 
kuitenkin lähteneen erikoistumisen tielle. Sivistyk-
sen itseisarvon ja koulutuksen välinearvon välille 
muodostuu väistämättä jännite. Tämä saa Gustavs-
sonin toteamaan, että kansansivistyksellä on iden-
titeettiongelma, joka on lähinnä ideologinen. Sivis-
tystä ei enää ymmärretä kokonaisvaltaisena proses-
sina, vaan se kytkeytyy yhä useammin koulutuksen 
tavoitteellisuuteen ja hyötyihin. Toiviaisen (2002, 
18–19) mukaan vapaan sivistystyön käytännöt ovat 
vapaaehtoisia ainoastaan teoriassa. Ne mielletään 
yhä useammin peruspalveluksi ja koulutukselliseksi 
sijoitukseksi. Vapaa sivistystyö on kuitenkin Toiviai-
sen mukaan ennen kaikkea yksi demokraattisen yh-
teiskunnan peruspilareista, jonka tulisi kansalaisten 
itsensä kehittämisen ohella tukea ja vahvistaa yhteis-
kunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä kriittis-
tä kansalaisaktivismia. Vapaan sivistystyön kriittiset 
kysymyksenasettelut ovat kuitenkin Salon ja Suoran-
nan (2002, 179) mukaan olleet vähissä. 

Identiteettikriisi todentuu myös suhteessa val-
tioon. Valtio onkin 2000-luvulla pyrkinyt selkiyttä-
mään vapaan sivistystyön roolia ja tehtävää. Vapaan 
sivistystyön kehittämisohjelman 2009–2012  tar-
koituksena on ”vahvistaa vapaan sivistystyön oppi-
laitosten edellytyksiä vastata kasvaviin ja uudistu-
viin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä”. 
 (Opetusministeriö, 2009.) Tämän prosessin ehkä 
näkyvin tulos oli uudistettu laki vapaasta sivistystyös-
tä. Myös suuntaviivaohjauksen tavoitteena ja koulu-
tuspoliittisena päämääränä oli saada vapaa sivistystyö 
huomioimaan aiempaa selkeämmin eri marginaali-

Sivistystyö  
sopeuttamisen ja  

voimaannuttamisen  
ristipaineessa


