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Avoimuus ei ole toteutunut Suomen koulutussektorilla, vaikka 
sitä on yritetty korostaa. Tälle ilmiölle halutaan löytää syitä ja 
ehdotuksia. Ilmiöiden käsittämisen taito on aina verbaalisella 
puolella, joka oli fakta, josta havaittiin Pragin 
koulukunnassa. Vapaa tahto elää edelleen. 
 
Maailmankuva Y hyväksikäyttää erilaisia x-faktoreita. Naisen 
geeni luokitellaan myös X.  
X kuvaa myös aikaa. Faktojen käsittämisen alue sen sijaan 
kuuluu perinteisesti matemaattisloogiselle alueelle. Näistä on 
tänä päivänä vaikea ottaa selvää, sillä kieli se data-kielikin on, 
vaikka hyvin tekninen ja osittain verrattavissa n.s. 
munkkilatinaan. Itse ongelmaa ei voida havainnollistaa 
tieteen lähteillä, mutta voidaan kertoa mitkä teoriat tukevat 
avoimuutta ja miksi estoja ilmenee. Lahjan teoria on hyvä 
vertaus, sillä lahja annetaan eikä odoteta vastinetta. Mitä siitä 
seuraa? 
 
Näistä lähtökohdista avoimuuden käsite tulee avata 
mielestäni! Pelkkä vetoaminen ei näytä toimivan. Lahja 
vastaa rakkautta sillä lahjan motiivi on samanlainen. Rakkaus 
kumpuaa tiedosta tai tieto kumpuaa rakkaudesta kiistävät 
Max Scheler ja Goethe. Valistuksen rituaaleja ei voida 
myöskään unohtaa väittävät pedagogiikan teorioissa 
(Puolimatka, 2010) 
 
Tieteessä on toiminut opportunistinen kilpailu ja menetelmien 
vertaaminen ei siksi ole houkutellut ammattitutkijoita. Michael 
Foucault analysoi vallan strategioita, joiden mukaantulo 
yliopistoon huolestuttaa. Mikäli oma kypsyys ei suostu 



antamaan vaan toiveena on pelkästään (rahaa vasten) 
opettaminen, niin kielenkäytön traditio siirtyy pelkkien 
symbolien vertaamiseen. Voidaan ihmetellä käykö niin, että 
formaalisuuden ja muodollisuuden omat normit rupeavat 
ohjaamaan eikä formaalisuus itsessään? Normi normin päällä 
toisin sanoen? 
Kielifilosofian teoriat kertonevat siitä tarkemmin. 
Materialistinen vastine toimii neurotieteen avulla mutta on 
aina jäljessä (Dennett; Wilfred Trotter; kehitysuskomukset ks. 
Michael S. Gazzaniga Eettiset aivot, 2006). 
 
Kielen viisauden syvyyttä ei päästä harjoittamaan, koska 
antamisen tilalle on kasvanut tahto viedä tai omia? Itse 
viisaus toimii aina sisältä ulos, eikä niin, että vastavuoroisesti 
odotetaan vastinetta tai palkintoa. Mikäli jokin on 
psykologisesti tieteen diskurssissa yksipuolisesti, eli vain 
ulkoota sisälle, symbolien maailma kierrättää itseään 
nopeammin kuin oppimista enää voidaan harjoitella. 
Rousseau käsittelee moraalin rappeumaa ja sen seurauksia. 
Muodollisesti ei näytä tapahtuvan mutta olio kääntyy itse 
sisäänpäin. Pelko ohjaa ja ryhmäsielu kasvaa huonoimman 
ehdoilla, väittää William McDougall (Freud 1921). Tekniikka 
voittaa ja kieli joutuu alistumaan ikäänkuin oikein annettujen 
faktojen edessä, koska globaali nopeus ei painetusta kielestä 
näy. Muotti on muoto, joka näyttäytyy aina oikeana vähän 
kuten kielen oikeakielisyys; eli vanha reflektoimaton tapa 
pyrkii etsimään "oikeat vastaukset" uusistakin dialogeista. On 
aina vaikeampaa mennä kokonaan uudelle alueelle vaikka 
sinne juuri pyrittäisiinkin. Primitiiviset sympatiaan liittyvät 
tarpeet nostavat päätään.  
 
Metafora lapasesta, joka haluaa kertoa, että lapasen alla on 
terve käsi, mutta jonka tilalle tuleekin aina ajanpuutteen takia 
ikäänkuin uusi lapanen. Pyritäänkö hyväksikäyttämään 
lyhyitä työpanoksia koska yhteenlaskettu määrä sopii 
ylemmälle johdolle paremmin, etenkin jos raha ohjaa 
yliopiston koko organisaatioita? Tekemisestä on silloin tullut 



suurin tekijä eikä ajattelusta ja sen mukana sosiaalisesta 
pääomasta? Häntä heiluttaakin jo koiraa?  
 
Kädellisyyshän on nimenomaan ollut ihmisen evoluution ehto, 
mutta miksi evoluutio vuonna 2015- haluaa väkisin kääntää 
sivua taaksepäin ns. ammattikoulutasolle? Yliopistothan ovat 
teoriatiedon ammattilaisia, mutta jotta terveet teoriat saadaan 
pysymään - ei ilmassa vaan silmässä - , sen on erotettava 
metaforat (kuvat) muodoista ja muoto pakotteista, joiden 
keskinäinen suhde on toisiinsa kietoutunut, vaan ei ollenkaan 
mahdottomuus oppia havaitsemaan. Totaaliset sosiaaliset 
faktat löytyvät esimerkkeinä (Mauss 2006).  
 
Pakote viittaa loogiseen kypsymiseen, joka tapahtuu yleensä 
paineen avulla. Kun Miina Äkkijyrkkä sanoi, että hän katseli 
päiväkaudet lehmiään niin kauan, että hänen kätensä lopulta 
oli "raskaana lehmäviivoista" se kykeni helposti myös 
piirtämään ne paperille. Kuva vaatii input-tietoa 
saavuttaakseen muotonsa ja piirteensä. Metafora vaatii sen, 
että kuvasta osataan luopua paremman kuvan noustessa 
mieleen. Kill your own babies, on vanha tuttu sanonta 
tieteessä ja pitää edelleen paikkansa. Valtasuhteet eivät 
verkotu itsenäisesti vaan niitä muodostetaan. Korkeamman 
tiedon tarvetta ei tarvitse romuttaa siksi, että kielelle sallitaan 
keskustelutaso, joka pitää logiikan maan tasolla. 
Vastavuoroisuus avoimessa avaruudessa on myös 
kaksisuuntainen tapahtuma ja synnyttää realismia eikä 
pelkkää symboliikkaa.  


