
Mikä on vapaan sivistystyön tehtävä?  

Tässä puheenvuorossa tarkastellaan sitä, miten vapaa sivistystyö toteuttaa avoimuuden ihannetta ja mikä 

merkitys koulutuksen avoimuudella ja vapaudella on nyky-yhteiskunnassa. 

Vapaa sivistystyö on aina pyrkinyt lisäämään tasa-arvoa koulutuksen saavutettavuudella. Avoimuutta 

korostava tietoyhteiskunta uhkaa sulkeutua erityisesti siirtolaisilta, senioreilta, alhaisen koulutuksen 

saaneilta ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiltä. Valtio tukee erityisryhmien koulutuksen 

saavutettavuutta rahoituksella, mutta samalla vahva poliittinen ohjaus painottaa koulutuksen välinearvoa. 

Se syö vapaan sivistystyön vapautta ja lopulta myös avoimuutta. 

Vapaa sivistystyö ei tuota suoraan validoitua osaamista jatkokoulutukseen tai työelämän käyttöön, joten 

sille on tarjottu tehtäviä työelämän ulkopuolelle jääneiden koulutustehtävän hoitamisessa, mm. työttömien 

työkyvyn säilyttäjänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä sekä vanhusten toimintakykyisyyden ylläpitäjänä ja 

yksinäisyyden lievittäjänä. 

Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä vapaalle sivistystyölle on myös palannut osa sen alkuperäisistä 

kansansivistystehtävistä. Suomessa elää ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kokonainen kansanryhmä, 

jonka koulutustaso on heikko ja josta osalla ei ole edes peruskoulutusta, siirtolaiset. Tietotekniikan nopean 

kehittymisen vuoksi Suomessa on paljon myös kantaväestöön kuuluvia ihmisiä, jotka eivät ole 

tietoyhteiskunnassa tiedoiltaan ja taidoiltaan tasavertaisessa asemassa muiden kanssa. Koulutusta 

kipeimmin tarvitsevilla ei ehkä ole resursseja osallistua maksulliseen koulutukseen, josta ei saa 

yhteiskunnan ovet avaavaa tutkintotodistusta. Koulutus ei olekaan kovin avointa. 

Koulutuksen edullisuus ja saavutettavuus tulisi taata, jotta sivistyksellinen eriarvoisuus Suomessa ei 

kasvaisi. Samalla tulisi tukea opiskelijoiden valinnan vapautta. Silloin avoimuus toteutuu myös siten, että 

ihmisillä on mahdollisuus hyödyntää koulutusta omiin tavoitteisiinsa pyrkimisessä, ei ulkoa asetettuihin 

tavoitteisiin. Tällainen avoimuus edistää luovuutta ja innovaatioita. 

Vapaa sivistystyö mahdollistaa sen, että ihminen saa päättää tavoitteistaan oman kiinnostuksensa ja omien 

vahvuuksiensa perusteella. Ihmisen omaa potentiaalia kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä eikä ohjailla, vaan 

ihminen tuntee sen itse kiinnostuksena ja harrastuneisuutena. Suomalainen yhteiskunta haluaa hyödyntää 

luovaa potentiaalia ja tuotteistaa sitä jopa vientiin. Luova potentiaali on kuitenkin noussut muualta kuin 

tulostavoitteisesta ja päämäärätietoisesta koulutusjärjestelmästä: ihmisten omasta harrastuneisuudesta. 

Vapaan sivistystyön oppilaitokset saavat osan rahoituksestaan valtiolta ja kunnalta, osan maksavilta 

asiakkailta. Ne tasapainoilevat yhteiskunnallisen sivistystehtävän ja markkinatalouden välimaastossa, 

valtion ohjauksen ja yksilön vapaan tahdon välillä. Tämä on epävakaata mutta hedelmällistä maastoa. Se, 

että ihmisille annetaan mahdollisuus oman potentiaalinsa toteuttamiseen, voi johtaa yksilön ja 

yhteiskunnan taloudelliseen hyötyyn esimerkiksi yrittäjyyden muodossa. 

 

 

  


