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Tämä blogimerkintä liikkuu siinä mielessä marginaalissa, että aiheena ei suoranaisesti ole 
kirjallisuus tai kritiikki. Suotakoon se anteeksi tällä kertaa. Mieleeni nimittäin juolahtia kertoa siitä, 
minkälaista kirjallisuuden opiskelu on omalla kohdallani ollut. Mitä kirjallisuuden opiskelu piti 
sisällään ja mitä se "tarkoitti" ja on opiskelujen jälkeen tarkoittanut käytännön elämän kannalta. 
Tämä, ja tätä aihetta joskus tulevaisuudessa mahdollisesti seuraavat jatkomerkinnät ovat lähinnä 
tarkoitettu niille lukijoille, joita mahdollisesti kiinnostaa kirjallisuuden opiskelu ja mitä kaikkea se 
pitää sisällään, mutta jotka eivät kuitenkaan tiedä kirjallisuuden opinnoista juurikaan mitään. 

Tämä blogimerkintä sai kipinän siitä, että valmistuttuani aloin pikkuhiljaa muistaa, että on sitä 
elämää kirjallisuuden opintojen ulkopuolellakin. Olin monta vuotta niin syvällä sisällä 
kirjallisuuden opiskelun maailmassa, että en pitkiin aikoihin kunnolla muistanut, että on tämän 
maan päällä niitäkin ihmisiä, jotka eivät tiedä kirjallisuuden opiskelusta juuri mitään. Nyt kun olen 
ollut yliopistolta poissa pian kaksi vuotta, ja olen taas alkanut hiukan "avautua muun kaltaiselle 
elämälle". Tosin tässä yhteydessä voi mainita, että kävin kaupallisen alan koulun ennen 
Tampereelle tuloani, ja Tampereella yleinen kirjallisuustiede oli vain yksi niistä monista 
oppiaineista joiden luennoilla kävin. Luin siis kaikenlaista mikä kiinnosti, erityisesti 
yhteiskuntatieteitä. Aluksi kyse oli paljolti opintoviikoista ja niiden rohmimisesta roppakaupalla, 
mutta myöhemmin pääasiassa kiinnostuksesta – jos kerran tarjolla on ilmaista koulutusta ja 
mahdollisuus hyödyntää sitä, miksi en käyttäisi tilaisuutta hyväkseni? Joten en liene missään 
vaiheessa "rajoittanut näkökulmiani" pelkästään humanististen aineiden ja pelkän kirjallisuustieteen 
sisälle. (Tässä yhteydessä on myös pakko huomauttaa, että yleinen kirjallisuustiede on hyvin laaja-
alainen oppiaine – oppiaineen lähtökohtana on kirjallisuuden tutkimus, ja kirjallisuuttahan on 
monenlaista.) 

Tämän tyyppisissä blogimerkinnöissä liikutaan väkisinkin monilla osa-alueilla, ja teksti saattaa 
helposti levähtää käsiin. Pahoittelen tämän tekstin ja tätä mahdollisesti seuraavien postausten 
mahdollista sekavuutta. Mielessä oli paljon asioita kun tätä kirjoitin. Yritän kirjoittaa tekstille 
jatkoa, joka toivon mukaan auttaa luomaan eheämpää kokonaiskuvaa siitä minkälaista 
kirjallisuuden opiskelu on ollut, ja mitä kaikkea se on pitänyt sisällään. Tällaiset merkinnät pitävät 
väkisinkin sisällään myös henkilökohtaisia asioita ja näkökulmia, mutta koska kyseessä on blogi 
eikä tieteellinen tutkielma, se lienee sallittua. Lukijan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että 
nämä tekstit ovat hyvin subjektiivisia näkemyksiä kirjallisuuden opiskelusta – joku toinen 
saattaisi kokea nämä asiat aivan eri tavalla. 

Haluan myös painottaa, että tämän blogimerkinnän tarkoitus ei ole arvottaa yliopisto-opintoja saati 
sitten kirjallisuustiedettä ylitse muiden koulujen tai oppiaineiden, mutta toisaalta ei myöskään 
haukkua kirjallisuustiedettä pohjamutiin. Saati sitten kirjoittaa itsekorostuksen vuoksi siitä, mitä 
kaikkea olen opiskellut ja kuinka "fiksu" olen. Olen nyt vain yksinkertaisesti sillä tuulella, että 
haluan vähän tuulettaa ja kirjoittaa muutamista mielessä liikkuvista, pääasiassa yleiseen 
kirjallisuustieteeseen ja sen opiskeluun liittyvistä asioista.  

Jatkossa puhun pääasiassa kirjallisuudesta tai kirjallisuustieteestä, jolla viittaan Tampereen 
yliopiston Taideaineiden laitoksen yleisen kirjallisuustieteen oppiaineeseen, eli oppiaineeseen, jossa 
perehdytään enemmän esim. kirjallisuuden teorioihin ja niiden tutkimukseen, toisin kuin 
(käsittääkseni) esim. suomen kirjallisuuden puolella – en pysty puhumaan suomen kirjallisuuden 
opiskelusta Tampereella, koska oman approni aineesta suoritin aikanaan Helsingin yliopistossa. Eri 
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yliopistoissa kirjallisuudentutkimus kulkee käsittääkseni eri nimillä, joten myös sen vuoksi em. 
tarkennus.  

Käytännön perusasioista – mistä opinnot koostuvat.  

Yliopisto-opinnot koostuvat yleensä perus-, aine- ja syventävistä opinnoista tiedekunnasta ja 
aineesta riippuen. Aikani pengottuani löysin humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan vuosilta 
2002-2004. Ilmeisesti olen heittänyt pois lähes kaikki muut opiskeluun liittyvät paperit. No, ketä 
nämä asiat kiinnostavat, löytävät opinto-oppaita varmasti sekä verkosta että kirjastoista. Itse 
tarvitsin opasta lähinnä tarkistaakseni, että vuosina 2002-2004 yleisen kirjallisuustieteen 
perusopinnot olivat 20 opintoviikkoa, aineopinnot 25 ov, ja syventävät opinnot 15 ov + tutkielma 
20 ov. Yhteensä siis vähintään 80 opintoviikkoa – missään ei kuitenkaan sanota, etteikö 
opintoviikkoja saisi suorittaa enemmänkin. Opintovaatimukset vaihtuvat joskus, esim. silloin kuin 
itse aloitin, kokonaisopintojen vaatimukset olivat yhteensä 75 ov, ja näiden vaatimusten mukaan 
myös suoritin tutkintoni. 

Oman pääaineensa opintojen lisäksi kirjallisuustieteen opiskelijan tarvitsee opiskella myös 
pakolliset kieliopinnot sekä vähintään yhden lyhyen ja yhden pitkän sivuaineen opinnot, mikäli 
haluaa valmistua. Joissakin tiedekunnissa on myös ns. yleisopintoja, ja yleensä ottaen sekä kieli- 
että sivuaineopintojen vaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain. Lyhyellä sivuaineella tarkoitetaan 
yhden tietyn aineen perusopintojen opiskelua, ja pitkällä sivuaineella tarkoitetaan jonkun tietyn 
aineen (jonka pitää olla eri kuin lyhyt sivuaine) perus- ja aine-opintojen opiskelua. Sivuaineista voi 
käsittääkseni myös halutessaan tehdä pro gradu –tutkielman, jos aine kiinnostaa niin paljon.  

Kaiken tämän luin aikanaan Tampereelle tullessani opinto-oppaasta, mutta en ymmärtänyt 
lukemaani ennen kuin olin ollut "sisällä systeemissä" jonkin aikaa. Pikku hiljaa homma alkoi 
avautua. Luin myös yleisen kirjallisuustieteen kuvauksen opinto-oppaasta, mutta ei se loppujen 
lopuksi kertonut minulle kirjallisuuden opiskelusta yhtään mitään. Vaikka olin suorittanut 
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot Helsingin avoimessa yliopistossa ennen Tampereelle tuloa, 
olin silti aivan pihalla kaikesta mikä liittyi opiskeluun, ja etenkin omaan pääaineeseeni.  

Pieni historiapätkä yliopistoon pyrkimisestä 

Kerrottakoon myös se, että minulla meni ylioppilaskirjoitusten jälkeen neljä vuotta siihen, että 
pääsin opiskelemaan kirjallisuutta. Neljäntenä vuonna tärppäsi – Tampereella oli ns. soveltava 
pääsykoe, johon kuului teksti-analyysia ja sen sellaista (en muista enää), ja pärjäsin siinä paremmin 
kuin pääsykokeissa, johon piti lukea ulkoa teoriakirjoja ja mahdollisesti myös romaanitekstejä, ja 
vastata näitä kirjoja käsitteleviin kysymyksiin. Aikanaan pyrin sekä Jyväskylän, Joensuun että 
Helsingin yliopistoihin lukemaan kirjallisuutta, ja siellä oli juuri tällaisia pääsykokeita. Muistan kun 
hain toisen kerran Helsinkiin, ja tulosten tultua (en siis päässyt) soitin laitokselle ja kysyin että 
miksi en päässyt. Olin saanut pääsykokeesta 11 pistettä enemmän kuin joku toinen hakija, mutta 
hänellä oli ylioppilastodistuksessa äidinkielestä Laudatur ja minulla Magna. Hän pääsi sisään, minä 
en. Silloin kyllä suututti. Ja kieltämättä kirosin sitä päivää, kun "munasin" äidinkielen yo-
kirjoitukset, ainoan mahdollisuuteni Laudaturiin. Jälkeenpäin olen tullut ymmärtämään, että oli 
hyvä että en päässyt Helsinkiin, ja että eipä se Laudatur olisi varmaan muuttanut mitään. Lienen 
jollakin tasolla tajunnut tämän jo silloin itsekin, koska en koskaan käynyt uusimassa äidinkielen 
koetta – ei asia niin paljoa kiinnostanut. Tämän jutun pointti oli lähinnä kuitenkin 
valintakoesysteemi, jonka toimintaperiaatetta en ole koskaan tajunnut: missä kiintiössä minä sitten 
olin, jos kerran sain 11 pistettä enemmän kuin joku toinen, mutta niillä pisteillä ei kuitenkaan ollut 



merkitystä? 11 pistettä on TODELLA paljon, ottaen huomioon että joskus pääsykokeissa 0.25 
pistettä ratkaisee.  

Aloitin yleisen kirjallisuustieteen opinnot syksyllä 1999. Pääsin sisälle vuotta aikaisemmin, syksyllä 
1998, mutta siirsin opintojeni alkua, koska minulla oli Helsingissä toinen koulu kesken. Yhteensä 
meitä aloitti sinä vuonna 17. Hakijoita oli Suomen ja Yleisen kirjallisuustieteen puolelle yhteensä 
muistaakseni jotakuinkin noin 250.  

Mahdollisesta ammatista 

Kommenttina vielä tuohon "olin aivan pihalla kaikesta mikä liittyi opiskeluun ja etenkin omaan 
pääaineeseen", voin vielä sanoa sen, että opiskelemaan pyrkiessäni ja päästessäni olin myös 
tietoinen siitä, että yleisestä kirjallisuustieteestä ei varsinaisesti valmistu mihinkään muuhun kuin 
tutkijan ammattiin. Myöhemmin sitten alkoi pikku hiljaa selvitä, että sivuaineista riippuen voi 
valmistua joko kirjallisuudentutkijaksi tai ehkä jopa jollekin toiselle laitokselle jonkin toisen aineen 
tutkijaksi, jos onnistuu loikkaamaan sinne jossakin vaiheessa opintoja. Yleensä tämä edellyttää 
kyllä pääaineen vaihtoa. Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2002-2004 toteaa Yleisen 
kirjallisuustieteen ammattiin valmistumisasiasta näin:  

Sijoittuminen työelämään ja tutkijanuralle 

Yleisen kirjallisuustieteen pääaineekseen valitsevien on hyvä tiedostaa, että aine ei sellaisenaan 
pätevöitä mihinkään ammattiin. Sen sijaan opinnot tarjoavat sen kaltaista asiantuntijuutta ja 
syvällistä tietoa kirjallisuudesta, joka ei muuten ole saavutettavissa joka mielekkäästi valitun 
sivuaineyhdistelmän kanssa avaa mahdollisuuksia monella alalla. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat 
mm. taide- ja kulttuurihallintoon, kirjasto- ja tiedotusalalle, toimitustehtäviin, kirjallisuuden 
kääntäjiksi ja kriitikoiksi, kustantamoihin tai kansainvälisiin kulttuurialan asiantuntemusta 
edellyttäviin tehtäviin. Lisäksi aineesta valmistuneet voivat sijoittua opettajiksi peruskouluihin, 
lukioihin tai muihin oppilaitoksiin (mm. kansalais- ja työväenopistot). 

------------- 

Mitä muihin ammatteihin tulee, en juurikaan vaivannut asialla päätäni opintoja aloitellessani. Vasta 
myöhemmin alkoivat jatkuvat epäilykset epävarmasta tulevaisuudesta nakuttaa takaraivossa, mutta 
en kyllä myönnä, että olisin kertaakaan katunut valintaani. Masennuksia on ollut ja paljon, mutta ne 
lienee kuuluvat elämään – ainakin kirjallisuuden opiskelijan elämään. Joka tapauksessa ammatti- ja 
valmistumisasia vaivasivat jossakin vaiheessa mieltä niin paljon, että eksyin jopa opiskelemaan 
suomen kieltä. Tämän tein varmistaakseni sen, että voin joskus pyrkiä opettajankoulutukseen, jos 
niin sanotusti haluan opiskella itselleni "oikean" ammatin.  

Kirjallisuuden opiskelija voi käsittääkseni sivuaineesta riippuen tehdä suunnilleen mitä tahansa 
työtä. Jos lukee sivuaineena vaikkapa kaupallisia aineita ja hallintotieteitä, voi opiskelija hyvinkin 
saada työpaikan jostakin kaupan ja hallinnon alalta. Tai jos lukee yhteiskuntatieteitä kuten 
sosiologiaa tai kansainvälistä politiikkaa, voi eksyä niille aloille. Käsittääkseni on kuitenkin 
yleisempää että kirjallisuuden opiskelija opiskelee esimerkiksi filosofiaa, historiaa, suomen kieltä, 
teatterin ja draaman tutkimusta, informaatiotutkimusta (?? Sitä oppiainetta josta saa 
kirjastonhoitajan pätevyyden), naistutkimusta ja tiedotusoppia. Edelleen käsittääkseni muutama 
tyypillinen ammatti kirjallisuuden opiskelijalle on äidinkielen opettaja/jokin muu opettaja, 
toimittaja, kirjastonhoitaja. Ammatit eivät välttämättä lainkaan tule tässä järjestyksessä. Edelleen 
sivuaineista riippuen kirjallisuuden opiskelijasta voi tulla vaikka kielenkääntäjä tai tulkki, sikäli 



mikäli hän on suorittanut tarvittavat opintosuoritukset tietyistä kielistä. Mainittakoon, että etenkin 
yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa on hyötyä siitä, jos osaa vieraita kieliä. Etenkin englannin 
kielen hyvä taito on suotava, mm. tenttikirjallisuutta silmällä pitäen.  

Äidinkielen opettajaksi on ainakin kolme tietä: pääaineena suomen kieli, suomen kirjallisuus tai 
yleinen kirjallisuustiede, ja sivuaineena joko jompikumpi kirjallisuus, tai sitten suomen kieli mikäli 
oma pääaine on kirjallisuus. Ilmeisesti on yleisempää, että äidinkielen opettajia valmistuu jostakin 
syystä enemmän suomen kirjallisuuden puolelta kuin yleisen kirjallisuustieteen puolelta. Tosin en 
ole varma. Jostakin syystä minulle on syntynyt tällainen mielikuva. Oli miten oli, mikäli opiskelija 
haluaa opettajaksi, on hänen pääaineen ja sivuaineen lisäksi suoritettava niin kutsutut pedagogiset 
opinnot, eli hakeuduttava aineenopettajakoulutukseen, jonka järjestää kasvatustieteellinen 
tiedekunta. Koulutukseen pyritään, sinne ei tuosta noin vain mennä. Koulutukseen on haku joka 
kevät, ja käsittääkseni hakijoita on yleensä noin puolet enemmän mitä sisään otetaan. Koulutus 
alkaa syksyllä ja kestää koko lukuvuoden. Kaikki joiden tiedän käyneen käyneen tämän 
koulutuksen, ovat sanoneet että se on todella kiireistä ja henkisesti rankkaa aikaa, mutta kun siitä 
selviää, alkaa elämä taas voittaa.  

 


