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Opintopiirien verkosto 
internetissä 

salaisten sivistystarpeisiin jo vuosikymmeniä 

valtionapua saavilla kansan- ja työväenopis-

tojen ja opintokeskuksien verkostoilla. Jos 

Suomessa joku haluaa itsenäisesti opiskella 

ja järjestää opintopiirin, se varmasti onnis-

tuu. Tukea löytyy. Tai ainakin rakenteet ovat 

kunnossa. Vai ovatko?

Voisimmeko me opetuksen ja oppimi-

sen ammattilaiset Suomessa oppia jotakin 

P2PU:sta? Vastaus on kyllä. Voisimme ole-

massa olevia rakenteitamme hyödyntäen 

saada aikaiseksi valtakunnallisten opintopii-

rien verkoston, jossa Internetiä käytettäisiin 

viisaasti. Voisimme järjestää maantieteelli-

sesti ihmisiä yhdistäviä opintopiirejä jotka 

toimisiva kokonaan Internetissä, esimerkiksi 

videoneuvottelun avulla.

Olen vakuuttunut, että verkkoa hyödyn-

tävät opintopiirit olisivat yksi keino ratkoa 

osaamisvajetta, lisätä onnellisuutta ja työvoi-

man liikkuvuutta. Samalla taistelemme vale-

uutisia, vihanpitoa ja yleistä välinpitämättö-

myyttä vastaan. n

Tutustuin hiljattain P2PU-vertaisyliopis-

ton nykytoimintaan (kts. www.p2pu.org). 
MIT Media Lab:ista koordinoitu P2PU 

aloitti vuonna 2009. Ajatuksena tuolloin oli 

tarjota verkkosivusto jossa kuka tahansa voi 

opettaa ketä tahansa mistä tahansa aiheesta. 

Taustalla oli perustajien usko ihmisten itsenäi-

seen kykyyn nostaa itse omaa sivistystasoaan, 

kunhan joku tarjoisi siihen helppokäyttöisen 

verkkokurssialustan. Hieno idea.

Muutamassa vuodessa P2PU kasvoi noin 

1000 ihmisen yhteisöksi joka järjesti niin kut-

suttuja MOOC-kursseja erityisesti Internet-

tiin liittyvistä teemoista. P2PU:n perustajat 

kuitenkin kokivat, että heidän alkuperäinen 

ajatuksensa ei toteutunut: kursseja eivät 

järjestäneet ns. tavalliset ihmiset toisilleen 

vaan ammattilaiset ammattilaisille. Myös 

varakkaiden yliopistojen ja riskisijoittajien 

perustamat MOOC-palvelut jyräsivät omilla 

verkkokursseillaan.

Viime vuonna P2PU suuntasi toimintaan-

sa uudelleen. Verkkokurssialustana aloitta-

nut palvelu muuttui opintopiirien järjestäjäk-

si. Nykyisin P2PU auttaa ihmisiä järjestämään 

kasvokkain toteutettavia opintopiiritapaami-

sia samalle MOOC-kurssille osallis-

tuville. Samalla palvelu on ottanut 

siipiensä alle ihan perinteisten opin-

topiirien järjestämisen lähikirjastois-

sa. Nyt P2PU:n kautta tarjottavissa 

opintopiireissä voi MOOC-kurssien 

lisäksi opiskella, yhdessä muiden kans-

sa, esimerkiksi luovaa kirjoittamista, 

esitelmän pitämistä englanniksi, terveel-

lisen ruuan valmistusta tai vaikka itsel-

leen vastakkaisen poliittisen mielipiteen 

ymmärtämistä. Tällä hetkellä P2PU:lla 

on opintopiirejä muutamissa Yhdysval-

talaisissa suurkaupungeissa sekä Kenian 

Nairobissa. Tavallaan P2PU on muuttunut 

tulevaisuuden globaalista verkkoyliopistosta 

lokaaliksi vapaan sivistystyön toimijaksi, joka 

hyödyntää viisaasti Internetiä.

P2PU on uuden suuntansa kanssa vielä 

hyvin alussa. Internetiä hyödyntävän vapaan 

sivistystyön tarve ei kuitenkaan ole vähen-

tymässä. Paremminkin päin vastoin. Paras 

rokote nykyajan vitsauksiin, kuten Interne-

tissä leviäviin uskomuksiin, valeuutisiin ja hu-

hupuheisiin, on tieteelliselle maailmakuvalle 

perustava sivistys. Tarve tälle on ilmeinen. 

Totuus, tiedot ja taidot, avarakatseisuus ja 

suvaitsevaisuus lisääntyvät, kun omat ajatuk-

set ja näkemykset joutuvat toisten, asioista 

toisin ajattelevien, arvioitaviksi. Tässä opin-

topiirit ovat mitä mainioin työmuoto. Jatkuva 

oppiminen, tulevaisuuden haltuunotto, kyky 

tutkia asioita ja keskustella niistä muiden 

kanssa, lisäävät myös tutkitusti ihmisten on-

nellisuutta, työkykyä ja tuottavuutta.

Jutellessani P2PU:ta pyörittävien kol-

legoiden kanssa ryhdyin miettimään, mi-

ten asiat meillä Pohjoismaissa ovat toisin. 

Vahvaan kansalaisyhteiskuntaan luottavina 

olemme vastanneet kan-
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