
TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN JA KEHITTÄMÄLLÄ 
TYÖLLISTYMINEN

Nykyisin tuhlataan paljon rahaa turhaan koulutukseen. Liian monien ei tarvitsisi opiskella niin 
pitkälle teoreettisesti, niin monta alaa ja päällekkäisesti. Riittäisi täsmäkoulutus ja enemmän 
tekemällä oppiminen. Pitäisi muodostaa nuorista, ikääntyneistä, työttömistä tekemis- ja 
kehitysprojekteja, joissa opiskellaan vain sen mukaan kuin tarvitaan teoriaa ja tekemällä opitaan. 
Voisivatko yhteiskunta ja/tai yritykset muodostaa työttömistä ja henkilökunnastaankin ryhmiä 
oppimaan, tutkimaan, kehittämään ja tekemään. On jo paljon pitkälle koulutettujakin ja kokeneita 
työttömiä, joista voisi muodostaa ryhmiä, jotka työttömyyskorvauksen ja lisäpäivärahojen 
vastineeksi saataisiin heidän ammattitaitoaankin edelleen kehittävään hyödylliseen toimintaan. 
Enemmän tekemällä oppimista ja vähemmän teoriassa oppimista, koska tällöin käytännöllinen 
viisaus kehittyisi. Monet asiat tehdään paperilla ja teoriassa, mutta käytännössä ne eivät toteudu 
kuitenkaan toivotulla tavalla ja tuloksekkaasti, tarvitaan kokeiluja.

Suomi on toisen maailmansodan jälkeen kehittynyt nopeasti köyhästä maasta, suurin haastein,  
varsin hyvinvoivaksi, vaikka korkeakoulutusta ei ollutkaan niin paljon kuin nykyisin. Silloin 
opittiin paljon työssä ja vain tarpeellinen, yleensä ilman kallista ja aikaa vievää koulutusta. Vain osa
kansasta kouluttautui pidemmälle. Esimerkiksi yrityksessä riittää, kun muutamalla on pitkälle 
mennyt koulutus, he voivat jakaa tietoja ja osaamista tarpeen mukaan muille. Myös huippujohtajien 
ja avainhenkilöiden on pitänyt yrityksessä tutustua käytännön työhön ja ongelmiin, että heistä on 
tullut huipputuotekehittelijöitä ja johtajia. Nykyisin pitkälle koulutetuilta saattavat puuttua 
käytännöllisyys, halu ottaa riskejä, he ovat oppineet melko passiivisesti vastaanottamaan tietoa, 
ilman että oma ideointi, aloitteellisuus, tiedonhankinta olisi kehittynyt ja aktiivisuus kehittämiseen 
ja yrittämiseen olisi lisääntynyt riittävästi.

Pitäisi kartoittaa ne alat, alueet ja yksityiskohdat mitkä Suomessa ja maailmalla tarvitsevat 
kehittämistä ja minkä kehittämiseen kannattaisi panostaa osaamisen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, 
kilpailukyvyn parantamiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja luonnon suojelemiseksi. Paljon nykyisin 
koulutukseen tuhlattavia varoja pitäisi suunnata täsmäkoulutukseen, tuotekehitykseen, työpaikkojen
luontiin ja kehitysprojekteihin. Täsmäkolutus, tekemällä oppiminen ja kehittäminen tarvitsevat 
myös paikkoja ja välineitä, jo nykyisin olevia oppilaitoksia ja yrityksiä pitäisi pystyä hyödyntämään
enemmän. Kehitysprojektit tarvitsevat myös hyviä vetäjiä, esimerkiksi vapautuvasta opettajistosta, 
yrityksistä ja työttömistä löytyvästä asiantuntemuksesta pitäisi julkisen ja yksityisen sektorin 
toimesta muodostaa hyvä johtajuus ja koordinointi projekteille. Yksittäisen henkilön, työttömän, 
pääomaköyhän yhteisön on vaikea ja epävarma alkaa viedä kehitystä eteenpäin. Olisi saatava 
muodostettua isompia verkostoja ja jäsenet aktiiviseen yhteistyöhön julkisen vallan tai isompien 
yritysten toimesta. Tarvitaan koko Suomi, kaikki suomalaiset ja tarvittaessa myös ulkomailta 
yhteistyöhön kotimaan ja maailman kehittämiseksi suotuiseen suuntaan. Muuten Suomi ja koko 
maailma muuttuu ja on jo muuttunut takapajulaksi, jossa soditaan ja tapellaan niukoista resursseista 
ja riittävästä elintasosta.

Ammattisalaisuus, tekijänoikeusasiat on myös sopimuksin ja salassapitovelvollisuuksin 
varmistettava, ettei kilpailijat saa ansiotonta etua. Yritykset ja yhteisöt, jotka lähtisivät mukaan 
omalla panostuksellaan projekteihin, saisivat hyödyntää niistä saatua tietoa ja kokemusta. Toiminta, 
tiedot ja ideat mitä rahoitettaisiin yleismaailmallisesti, voisivat olla kaikkien ihmisten ja yhteisöjen 
hyödynnettävissä. Työssäoppimiseen ja ammattitaidon kehittymiseen osallistuja olisi velvollinen, 
mikäli työllistyisi, olemaan työssä jonkin sovitun määräajan vähintään, jos niiden järjestäneellä 
taholla olisi tarjota työtä.



Jos kerran Suomessa on akateemista työttömyyttä, työttömiä tohtoreita, insinöörejä ja paljon 
henkilöitä, jotka eivät ole koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja tehtävissä joihin riittäisi 
vähempikin koulutus, onko järkevää panostaa nykyisenlaiseen koulutukseen niin paljon 
määrärahoja. Moni työ ja päätös tarvitsee usein vain tervettä järkeä ja yksinkertaista osaamista. 
Yksinkertainen tavoitteeseen pääseminen voi hukkua monenkertaisten teorioiden ja 
ajatusrakennelmien ja kirjaviisauden alle. On paljon hiljaista tietoa ja kokemusta, jota ei voi kuvata 
sanallisesti ja kuvituksellakaan kirjallisuudessa ilman käytännössä saatua kokemusta.

Tekemällä oppimisen ja kehittämisen voisi järjestää myös luonnonläheiseen ympäristöön ilman 
suuria toimipaikkakustannuksia. Samalla saisi nauttia Suomen luonnosta, pitää myös fyysisestä ja 
henkisestä kunnosta huolta. Jos oppimisessa, havainnollistamisessa ja työn teossa tarvitsee fyysistä 
liikuntaa, niin se samalla pitäisi kuntoa yllä. Tai vapaa-aikana luonnossa liikkuen voi tulla uusia 
ajatuksia, ideoita ja mielessä voi jäsentää ja järjestellä asioita. Kyllä kaikkien niin työssä käyvien, 
työttömienkin kuin eläkeläistenkin pitää saada nauttia Suomen lyhyestä kesästä ja myös muista 
vuodenajoista virkistyäkseen, sillä pitkä pimeä syksy-talviaika on kohta taasen edessä. Yksi 
ehdotukseni tähän: Suomen metsissä olevat marjat, sienet ja yrtit paremmin ruoaksi ja terveydeksi 
vaikka ohjatuilla ryhmillä. Enemmän tulisi olla Suomessa marjojen, vihannesten ja juuresten 
viljelyä ja käyttöä vaikka sopivalla porukalla ja yhteisviljelminä. Ei tarvita niin paljon kaukaa 
tuotuja elintarvikkeita. Tietenkin linnuille ja muille eliöille pitää jäädä aina luontoon osansa ja 
viljelyn tulee olla luonnon kanssa sopusoinussa.
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