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KAIA041 Oppiminen ja kehitys Essee, 27.11.2013 Minna Koskinen  

Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn 
 
1 Johdanto 
Tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan voi kohdistua monenlaisia ajattelutottumuksia ja ennakko-
olettamuksia, joiden kriittinen arviointi ja uudistaminen on tärkeää tutkijakoulutettavan 
kehittymiselle itsenäiseksi ja emansipoituneeksi toimijaksi. Nämä tottumukset ja olettamukset 
saattavat koskea esimerkiksi tieteenharjoittamisen luonnetta ja toimintatapoja tai 
tieteenharjoittamisen ja ammattitoiminnan välistä suhdetta. Dilemmat saatavat liittyä myös 
opiskelijan asemaan ja rooliin tutkijakoulutettavana tai hänen käyttäytymistottumuksiinsa. 

Esseessäni pyrin selvittämään, miten aikuisen oppiminen ymmärretään Jack Mezirowin 
transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä ja miten sen periaatteita voidaan soveltaa 
tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Tarkastelun ja pohdinnan lähtökohtana käytän 
aiemmin toteuttamaani opetuskokeilua. En kuitenkaan pitäydy tässä tietyssä opetuskokeilussa, 
vaan pyrin kokemusteni pohjalta muodostamaan kuvan niistä periaatteista, joita tällaisen 
opetuskokeilun onnistuminen edellyttää. 

2 Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys 
Mezirowin transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä oppiminen tarkoittaa prosessia, jossa ”tietyn 
kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai sen tulkintaa tarkistetaan siten, että syntynyt uusi 
tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa” (Mezirow ym. 1996, 17). 

Oppiminen muuttaa yksilön merkitysperspektiiviä, jolla tarkoitetaan yksilön olettamusten 
kokonaisuutta tai rakennetta, johon uudet kokemukset sulautetaan ja joka tulkinnan kautta myös 
muokkaa ja muuttaa niitä (Mezirow ym. 1996, 18). Merkitysperspektiivi muovaa yksilön havaintoja 
itsestään, toisista ja ympäristöstä sekä määrittää sitä, miten hän tarkastelee kokemuksiaan, ja 
ohjaa siten hänen toimintaansa ja asenteitaan (Kupila 2007). Merkitysperspektiivit omaksutaan 
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yleensä epäkriittisesti lapsuuden sosialisaatioprosessissa, minkä vuoksi niissä on vääristymiä, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti yksilön havaintoihin ja tulkintoihin (Mezirow ym. 1996, 20). 

Uudistava oppiminen on transformatiivinen oppimisprosessi, jonka tavoitteena on yksilön 
merkitysperspektiivin muuttuminen kriittisen reflektion ja rationaalisen diskurssin avulla (Mezirow 
ym. 1996, 35). Uudistavan oppimisen tärkeimpiä ominaispiirteitä ovat kokemuksellisuus, 
reflektiivisyys ja itseohjautuvuus (Mylläri 2006, 8). Oppijan tulee reflektoida kriittisesti 
kokemustaan, keskustella toisten kanssa maailmankuvastaan sen pätevöittämiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla ja toimia uuden perspektiivinsä mukaisesti (Merriam ym. 2007, 137). 

2.1 Transformatiivinen oppimisprosessi 
Uudistavassa oppimisessa transformatiivinen oppimisprosessi sisältää neljä päävaihetta: kokemus, 
kriittinen reflektio, reflektiivinen diskurssi ja toiminta (Merriam ym. 2007, 134). Näistä kaksi 
ensimmäistä, kokemus ja kriittinen reflektio, sisältyvät yksilön sisäisenä oppimisprosessina 
etenevään ei-tunnetun tulkitsemiseen (Mezirow ym. 1996, 25). Kaksi jälkimmäistä päävaihetta, 
reflektiivinen diskurssi ja toiminta, puolestaan sisältyvät yksilöiden keskinäisenä oppimisprosessina 
etenevään merkityksen pätevöittämiseen. 

Kokemus. Oppimisprosessin lähtökohtana on jonkin hämmentävän dilemman kohtaaminen omassa 
kokemusmaailmassa. Merkitysperspektiivin muutos käynnistyy tämän kohtaamisen seurauksena, 
kun yksilö ei kykene ymmärtämään kokemusta nykyisillä ajattelutavoillaan (Mezirow ym. 1996, 30-
31). Dilemman tuottama hämmennys, johon usein liittyy erilaisia pelon, vihan, syyllisyyden tai 
häpeän tunteita, johdattavat yksilön itsetutkiskeluun ja yritykseen löytää dilemmalle mielekäs 
tulkinta. 

Kriittinen reflektio. Dilemman ratkaiseminen edellyttää kriittistä reflektiota, joka tarkoittaa omien 
merkitysperspektiivien taustalla olevien ennakko-oletusten kyseenalaistamista ja pätevyyden 
arviointia sekä niiden lähtökohtien ja seurausten tutkimista (Mezirow ym. 1996, 28-29). Tähän 
sisältyy ajattelutottumisten lähteiden, luonteen ja seurauksien tunnistaminen ja kriittinen arviointi 
(Mezirow 2009, 94). Kriittinen reflektio etenee hermeneuttisessa kehässä muuttaen yksilön 
merkitysperspektiiviä uusien oivallusten myötä (Mezirow ym. 1996, 26), ja sitä voivat edistää myös 
muut kokemukselliset, teoreettiset, kirjalliset tai esteettiset yhteydet  (Mezirow 2006a, 26). 
Muutokset ajattelutottumuksissa voivat olla äkillisiä ja dramaattisia tai hitaampia, vähittäisiä 



3 
näkökulmamuutoksia, jotka lopulta johtavat merkitysperspektiivien muuttumiseen (Mezirow 2000, 
Merriamin ym. 2007, 133, mukaan). 

Reflektiivinen diskurssi. Keskustellessaan vertaistensa kanssa yksilö havaitsee, että myös he ovat 
käyneet läpi samanlaisia kokemuksia ja merkitysperspektiivin muutoksia. Yksilön muodostama 
tulkinta dilemmastaan ja sen ratkaisusta ei välttämättä kuitenkaan ole paras mahdollinen, ja siinä 
saattaa olla vakaviakin puutteita tai heikkouksia. Yksilön muodostaman tulkinnan arvioimiseksi, 
korjaamiseksi ja pätevöittämiseksi tarvitaan yksilöiden välistä rationaalista keskustelua, jotta sen 
pätevyydestä voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri varmuus (Mezirow ym. 1996, 27). 
Rationaalisen keskustelun onnistuminen edellyttää täyttä ja vapaata osallistumista dialektiseen 
diskurssiin (Mezirow 2009, 94). Mezirow kuvaa vaiheen perusajatuksia seuraavasti. 

Konsensukseen päästäksemme käännymme sellaisten ihmisten puoleen, joiden tunnemme olevan 
parhaiten perillä kulloisestakin asiasta, vähiten ennakkoluulojen rasittamia ja rationaalisimpia 
kriittisesti arvioimaan näyttöä ja perusteluja sekä päätymään konsensuksen tietä parhaaseen 
arvioon. Sitä mukaa kun ilmaantuu uutta näyttöä ja uusia näkemistapoja, tämä väliaikainen arvio 
kiistellyn uskomuksen pätevyydestä muuttuu. (Mezirow ym. 1996, 27.) 

Toiminta. Uudistava oppiminen edellyttää, että oppimisprosessin tuloksena myös yksilön toiminta 
muuttuu merkitysperspektiivin muutosta vastaavasti. Reflektiivisessä diskurssissa pätevöitetyn 
tulkinnan pohjalta keskustelijat kehittelevät uudenlaisia rooleja, suhteita ja toimintatapoja, joilla 
kohdattu dilemma voidaan ratkaista tai ainakin pyrkiä ratkaisemaan. Muutosten toteuttamiseksi 
suunnitellaan etenemistapoja, hankitaan suunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa tietoa ja 
osaamista sekä kokeillaan uusia rooleja ja rakennetaan niissä osaamista ja itseluottamusta. Lopuksi 
uudet roolit, suhteet ja toimintatavat integroidaan osaksi omaa elämää. (Mezirow 1991, Merriamin 
ym. 2007, 135-137, mukaan.) 

Merkitysperspektiivin muuttuessa oppimisprosessin myötä yksilö tulee kriittisesti tietoiseksi siitä, 
miten ja miksi hänen ennakko-oletuksensa ovat määränneet hänen tapaansa havaita, ymmärtää ja 
tuntea maailma ympärillään (Mezirow ym. 1996, 31). Muutos johtaa kattavampiin, erottelu-
kykyisempiín, sallivampiin ja johdonmukaisempiin merkitysperspektiiveihin, joiden avulla yksilö 
motivoituu ymmärtämään oman kokemuksensa merkitystä aiempaa paremmin (Mezirow ym. 
1996, 31). 
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3.4 Transformatiivisen oppimisprosessin edistäminen 
Keskeistä transformatiivisen oppimisprosessin edistämisessä on luoda oppimiselle sellainen 
dialoginen yhteisö, jonka turvin oppijat voivat käydä rationaalista keskustelua ja toteuttaa 
rationaalista toimintaa (Mezirow ym. 1996, 374). Ideaalinen oppimisyhteisö tarjoaa oppimiselle 
turvallisen ympäristön, edistää osallistujien autonomiaa ja yhteistyötä ja vaalii ryhmän yhteistä 
omistajuutta ja yksilöllistä toimijuutta. Tärkeää on myös arvosidonnaisia kurssisisältöjen 
edistäminen, kriittisen reflektion ja affektiivisen oppimisen välisten suhteiden ja ajan tarpeen 
tunnistaminen sekä vaihtoehtoisten henkilökohtaisten perspektiivien tutkimisen ja kriittisen 
reflektion rohkaiseminen (Taylor 2000; Merriam ym. 2007, 155). 

Ohjaajan tehtävänä on edistää sellaisen oppimiselle turvallisen ympäristön muotoutumista, joka 
tukee kriittiselle itsetutkiskelulle ja tunteiden ilmaisemiselle välttämättömän luottamuksen 
ilmapiirin muodostumista (emt., 380). Ohjaajan tulee ottaa oppimisen lähtökohdaksi oppijoiden 
itsensä ilmaisemat intressit ja määrittelemät tarpeet, ja pyrkiä saattamaan oppija tietoiseksi 
näiden tarpeiden syistä sekä siitä, miten hänen merkitysperspektiivinsä ovat kenties rajoittaneet 
hänen tavanomaista tapaansa havaita, ajatella, tuntea ja toimia tarpeidensa määrittelemiseksi ja 
tyydyttämiseksi. (Mezirow 2006b, 378.) Hänen tulee auttaa oppijoita yhdistämään omat 
oivalluksensa sisäistettyihin sosiaalisiin normeihin ja ymmärtämään, että myös muut kokevat 
heidän dilemmansa (Mezirow 2006b, 381).  Ohjaajan tulee myös edistää keskustelujen 
dialogisuutta, reflektiivisyyttä ja rationaalisuutta, jotta oppijat pystyvät tekemään perusteltuja 
päätöksiä siitä, miten ja milloin toimia uusien perspektiiviensä nojalla. (Mezirow 2006b, 378). 
Ohjaajan tulee tietoisesti ponnistella pyrkiessään edistämään osallistujien vastarintaa erilaisia 
teknisistisiä olettamuksia kuten ajattelemattomuutta, konformismia, ”panssaroituja” 
merkitysperspektiivejä, muutoksen pelkoa, etnosentrisyyttä tai luokkaennakkoluuloja sekä 
itsekkäitä arvoja kohtaan (Mezirow 2006b, 381). 

4 Transformatiivinen oppiminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyssä 
Tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyssä transformatiivinen oppimisprosessi liittyy erityisesti 
tutkijaksi ja tutkijana kehittymiseen. Seminaarityöskentelyn tavoitteena on tukea väitöskirjatyön 
etenemistä ja kehittää tutkijaopiskelijan ajattelua ja valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen. 
Muutoksen kohteena ovat ensisijaisesti tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan liittyvät merkitys-
perspektiivit ja ennakko-oletukset. Tämän lisäksi myös opiskeluun ja seminaarityöskentelyyn 
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itseensä voi liittyä ongelmia, jotka vaikuttavat tutkijana kehittymiseen ja joiden ratkaisemiseen 
voidaan hyödyntää transformatiivista oppimisprosessia. 

4.1 Seminaarityöskentely transformatiivisena oppimisprosessina 
Seminaarityöskentely jäsennetään tukemaan transformatiivisen oppimisprosessin vaiheita: 
kokemus, kriittinen reflektio, reflektiivinen diskurssi ja toiminta. Seminaarityöskentelyn 
lähtökohtana on opiskelijan oma tutkimustyö ja siihen liittyvät kokemukset. Oppimisprosessi 
käynnistetään herättelemällä opiskelijan kokemuksessa dilemmoja erilaisia aiheita käsittelevien 
artikkelien ja niihin liittyvien tehtävänantojen avulla. Artikkelien tehtävänä on avata opiskelijalle 
uusia, ehkä arvolatautuneita ja provokatiivisiakin tapoja ymmärtää tutkimustyön luonnetta ja 
tieteellisiä toimintatapoja. Opiskelijan tehtävänä on reflektoida itsenäisesti artikkelin sisältöä 
suhteessa omaan kokemukseensa ja ajattelutapohinsa. Tavoitteena on toisaalta oman tulkinnan 
muodostaminen artikkelin esittelemästä aiheesta ja toisaalta oman kokemuksen ja omien 
ajattelutapojen kriittinen reflektointi artikkelin herättämien kysymysten ja oivallusten pohjalta. 
Reflektoinnin pohjalta opiskelija laatii diaesityksen, jossa hän esittelee artikkelista tekemäänsä 
tulkintaa, esiin nousseita dilemmoja ja omia arvioitaan niiden mahdollisista ratkaisuista. 
Opiskelijan omaan tutkimustyöhön liittyvien dilemmojen käsittelyssä voidaan käyttää välineenä 
myös opiskelijan väitöskirjatyön aihesuunnitelmaa tai tutkimussuunnitelmaa. 

Seminaari-istunnossa opiskelija esittelee aluksi artikkelista muodostamansa tulkinnan ja 
reflektionsa tulokset. Muut opiskelijat voivat kysyä esityksen aikana tarkennuksia, mutta 
varsinainen keskustelu käydään vasta esityksen jälkeen, jotta esittelijän ajatuksista saadaan 
keskustelun pohjaksi kokonaisvaltainen kuva. Myös muiden opiskelijoiden odotetaan tutustuneen 
käsiteltävään artikkeliin vähintäänkin pintapuolisesti, jotta keskustelu saadaan hyvin käyntiin. 
Keskustelussa tuodaan esiin uusia näkökohtia ja perusteita sekä arvioidaan, korjataan ja 
täydennetään esitettyjä tulkintoja, dilemmoja ja ratkaisuja. Seminaari-istunnossa pohditaan myös 
sitä, millaisia muutoksia opiskelijat voivat keskustelunsa pohjalta käytännössä tehdä omassa 
toiminnassaan. Toiminnan muutosten varsinainen toteuttaminen kuuluu kuitenkin 
tutkijaopiskelijan "arkeen", joten seminaarin painopiste koko oppimisprosessissa on lähinnä 
transformaatioiden käynnistämisessä ja pätevöittämisessä. 
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4.3 Transformatiivisen oppimisprosessin edistäminen seminaarityöskentelyssä 
Transformatiivista oppimista edesauttaa sopiva ryhmäkoko ja osallistujien taustojen, tietojen ja 
taitojen moninaisuus. Seminaariryhmässä on mukana 10 opiskelijaa, mikä helpottaa jokaisen 
osallistumista yhteiseen keskusteluun. Osallistujat ovat kansallisuudeltaan, kulttuuriltaan, 
opiskelutaustaltaan, työkokemukseltaan ja harrastuneisuudeltaan hyvin erilaisia. Eroja on 
esimerkiksi työkokemuksen laadussa ja määrässä, ammatillisessa suuntautumisessa, 
tutkijakoulutuksen ja väitöskirjatyön vaiheessa, tutkimustyön tekemisen tavassa (itsenäinen vs. 
tutkimusryhmä) ja siten yhteisöllisessä tuessa tutkimustyölle ja verkostoitumiselle. Lisäksi jokainen  
oppijana yksilö, jolla on omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Osallistujilla on akateemisten 
opintojensa pohjalta poikkeuksellisen hyvät valmiudet kriittiseen ja dialogiseen reflektioon. 

Transformatiiviselle oppimisprosessille sopivan oppimisympäristön luominen vaatii ohjaajalta 
hyvää ihmistuntemusta ja kykyä luoda erilaisuuden hyväksyvä, avoin, rauhallinen ja turvallinen 
ympäristö. Seminaariryhmän toimintaa tulee ohjata alusta lähtien oppijalähtöisesti ja oppijoiden 
omista intresseistä käsin. Tämä tarkoittaa, että oppimisen tarkemmat tavoitteet nousevat 
opiskelijoiden omista lähtökohdista ja tarpeista seminaarin aikana. Ohjaajan on myös osattava olla 
hiljaa ja annettava opiskelijoiden kehitellä rauhassa omia näkemyksiään. On tärkeää, että ohjaaja 
osoittaa luottavansa opiskelijoiden omaan kykyyn tunnistaa ja ratkaista ongelmia. Ohjaaja voi 
osallistua keskusteluihin tarpeen mukaan, mutta edistyneen vertaisen roolissa, ei arvottajana. 
Painopiste ohjaajan osallistumisessa on tarinoissa ohjaajan omista kokemuksista, jotka toimivat 
keskustelussa ajatusten herättelijänä ja uusien näköalojen avaajana. Ohjaaja seuraa opiskelijoiden 
vuorovaikutusta ja tekee myönteisessä hengessä interventioita tilanteisiin ja vuorovaikutus-
suhteisiin, jotka haittaavat oppimisprosessia. 

Oppimisen arvioinnin tulee perustua oppimisprosessiin, ei täsmällisten, ennalta määrättyjen 
sisältöjen osaamiseen. Ohjaajan on kyettävä hyväksymään oppimisprosessin ja ”suoritusten” 
keskeneräisyys: dilemmoja ei ehkä synny ja merkitysperspektiivin muutoksia tapahdu, eikä 
esimerkiksi aihesuunnitelmista tai tutkimussuunnitelmista ole välttämättä edes tarkoitus 
tulla ”valmiita”. Olennaista on, että opiskelijan ymmärrys tutkijan työstä laajentuu ja hänen 
valmiutensa tutkijana kehittyvät. Oppimisprosessi jatkuu omassa tutkimustyössä ja muissa 
tutkijakoulutuksen opinnoissa. Opintojaksosta on syytä antaa vain suoritusmerkintä, jotta 
opiskelijoiden huomio kohdistuu omista lähtökohdista tapahtuvaan oppimiseen, ei ohjaajan tapaan 
arvottaa asioita. 
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5. Pohdintaa 
Mezirowin transformatiivista oppimisnäkemystä on kritisoitu mm. rationaalisuuden ja reflektion 
liiallisesta painottamisesta trasformatiivisessa perspektiivimuutoksessa tunteiden ja 
tiedostamattoman muutoksen kustannuksella, keskustelijoiden taustan, elämäntilanteiden ja 
muun kontekstin merkityksen unohtamisesta sekä toimintaan liittyvän sosiaalisen muutoksen 
unohtamisesta (Mezirow 2009). 

Mielestäni rationaalisuutta ja reflektiota ei tulisi ymmärtää pelkästään älyllisenä harjoituksena. 
Tunteet heijastelevat kokemuksen ja merkityksenantoyritysten välistä dilemmaa, ja ovat siten 
tärkeitä perspektiiviehdotusten arvioinnin ja muutosten onnistumisen indikaattoreita. Empaattinen 
ymmärtäminen on välttämätöntä reflektiivisessä diskurssissa. Muutos perspektiiveissä ei tapahtu 
rationaalisen argumentoinnin perusteella, vaan rationaalinen keskustelu auttaa työstämään 
ongelmaa syvällisesti sekä älyllisellä että tunteiden tasolla ja antamaan niille perusteltuja 
tulkintoja. Keskustelijoiden tausta, elämäntilanne ja muu konteksti vaikuttavat luonnollisesti sekä 
merkitysperspektiivien kehittymiseen että tapaan, jolla dilemmoja pyritään ratkomaan. 
Merkitysperspektiivin muutoksesta seuraavien toiminnan muutosten tulee olla oppijoiden itsensä 
tunnistamia, pohtimia, perustelemia ja sisäistämiä, ei ulkoapäin tuotettuja. Oppijat voivat päättää 
pyrkiä sosiaalisiin muutoksiin, mutta niiden luonnetta ei voi, eikä tule, määritellä kouluttajan 
tavoitteista käsin. 

Toteuttamani opetuskokeilu herätti minussa syvällistä pedagogista pohdintaa ja runsaasti ahaa-
elämyksiä. Oppimisprosessina siitä muodostui selkeä irtiotto perinteisestä opettajajohtoisesta ja 
luennointia ihannoivasta ajattelumaailmasta. Keskeisintä tässä irtiotossa oli pedagogisten 
perustelujen löytäminen ja sisäistäminen toisenlaiselle, oppijalähtöisyyttä ja oppijoiden omaa 
aktiivisuutta ja osaamista arvostavalle ajattelutavalle. Näin kokeilusta muodostui myös itselleni 
transformatiivinen oppimiskokemus. 
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