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Abstract
This narrative-biographical study focuses on stories told by teachers working in Lapland about their
work and life. The key concept of the study is 'place', which is conceptualised as subjectively
experienced place in line with humanistic geography. The research data consisted of interviews of
seven teachers working in Lapland, including two Saami and five Finnish teachers. Two main
research questions were addressed: I How do teachers tell about place? II What is teachers' manner
of knowing from the viewpoint of place?

The results revealed an inside view of 'place', which reflects the dweller's perspective towards
place. The informants' stories highlighted five place-related sentiments: concern, commitment, sense
of home, recognition and appreciation. At the general level, teachers felt concern about the
contradiction between the south and the north. They also felt concern about the future of their pupils,
schools and villages. Commitment and sense of home were enhanced by a place-related lifestyle and
nature as well as an opportunity to do subjectively meaningful things. The teachers described their
sentiment of belonging to a place in a way that reflected recognition and appreciation. For an
individual, recognition related to everyday phenomena and interpersonal relations played an
important role, but recognition by different groups and society was also significant.

The autobiographical story by one of the Saami teachers clearly indicated the significance of local
knowledge for teachers' work. Personal local knowledge is tacit knowledge based on experience and
constitutes an important aspect of teachers' practical knowledge. The focus of this autobiographical
story did not involve only the teacher but also the community, the people, the place and the culture
that the teacher felt herself to be part of. Saami ancestry defined this teacher's mode of existence in a
crucial way. Since she shared the cultural background of her pupils, she understood their everyday
school life well. She had an important role as an intermediary at the interface between two cultures.

Overall, Finnish teachers work in notably different schools and different conditions. It is important
to listen to many different stories, because stories told by marginal actors may serve an emancipatory
function for future teachers. Based on the findings, one of the challenges of teacher education is to
develop ways of working whereby students can critically evaluate their autobiographical and personal
knowledge. Personal experiential background is a valuable resource, which should be taken into
account in teacher education already. 

Keywords: case study, local knowledge, narrativity, personal knowledge, Saami, sense of
place, teachers, teaching
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Tiivistelmä
Tässä narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuksessa tarkastellaan Lapin kouluissa työskentelevien
opettajien kertomuksia työstä ja elämästä. Tutkimuksen keskeinen käsite on paikka, joka
käsitteellistetään humanistisen maantieteen näkökulmasta koetuksi paikaksi. Tutkimuksen aineistona
on seitsemälle Lapissa työskentelevälle opettajalle tehdyt haastattelut. Haastatteluissa on mukana
kaksi saamelaista ja viisi suomalaista opettajaa. Päätutkimuskysymyksiä on kaksi: I Millaiseksi
opettajat kertovat paikan? II Millainen on opettajan tietämisen tapa paikan näkökulmasta? 

Tutkimuksen tuloksena syntyi kuva paikasta sisältä päin, sellainen, joka ilmentää asukkaan
näkökulmaa paikkaan. Opettajien kertomukset toivat esiin viisi paikkatunnetta: huolen, sitoutumisen,
kodintunteen sekä tunnustuksen ja arvostuksen tunteet. Yleisellä tasolla huoli liittyi koettuun
vastakkainasetteluun etelän ja pohjoisen välillä. Opettajat tunsivat huolta myös oppilaidensa,
koulujensa ja kyliensä tulevaisuudesta. Sitoutumisen ja kodintunnetta vahvistivat paikkaan liittyvä
elämäntapa ja luonto sekä mahdollisuus tehdä mielekkäiksi koettuja asioita. Opettajat kuvasivat
paikkaan kuulumistaan tavalla, jota voidaan ymmärtää tunnustuksen ja arvostuksen käsitteiden
avulla. Tärkeässä osassa yksilön kannalta olivat arkipäivän ilmiöihin ja läheisten ihmisten välisiin
suhteisiin liittyvä tunnustus, mutta myös erilaisten ryhmien ja yhteiskunnan taholta tuleva arvonanto.

Tutkimuksen tuloksena avautui saamelaisen opettajan minäkertomuksen kautta persoonallisen
paikallisen tiedon merkitys opettajan työssä. Persoonallinen paikallinen tieto on kokemukseen
perustuvaa, hiljaista tietoa ja muodostaa yhden tärkeän osan opettajan praktista tietoa.
Minäkertomuksen keskiössä ei ollut vain kertova opettaja itse, vaan myös yhteisö, toiset ihmiset,
paikka ja kulttuuri, joihin opettaja tunsi kuuluvansa. Saamelaisuus määritti opettajana olemisen tapaa
keskeisellä tavalla. Koska opettajalla oli samankaltainen kulttuuritausta oppilaidensa kanssa, hän
ymmärsi näiden kouluarkea hyvin. Hänellä oli tärkeä, välittävä merkitys toimiessaan koulussa
kahden kulttuurin rajapinnalla.

Koululaitoksemme opettajat toimivat hyvin erilaisissa kouluissa ja erilaisissa olosuhteissa.
Monenlaisten kertomusten kuuleminen on tärkeää, koska marginaaleista esitetyt kertomukset voivat
toimia vapauttavina kertomuksina tuleville opettajille. Tutkimuksen tulosten perusteella
opettajankoulutukselle voidaan asettaa haasteeksi kehittää työtapoja, joiden avulla opiskelijat voivat
arvioida kriittisesti omiin kokemuksiinsa perustuvaa elämäkerrallista ja persoonallista tietoa.
Persoonallinen kokemustausta on arvokas resurssi, joka tulisi pystyä ottamaan huomioon jo
opettajankoulutusvaiheessa. 

Asiasanat: narratiivisuus, opettajan työ, opettajat, paikallinen tieto, persoonallinen tieto,
saamelaiset, tapaustutkimus
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Čoahkkáigeassu 

Dán narratiiva-eallingeardedutkamušas Raija Erkkilä guorahallá Lappileana skuvllaid 
oahpaheaddjiid muitalusaid barggu ja eallima birra. Dutkamuša guovddáš doaba lea báiki, mii 
meroštallojuvvo humanisttalaš geografiija geahččanguovllus vásihuvvon báikin. Dutkamuša 
materiálan leat čieža Lappileanas bargi oahpaheaddji jearahallamat, main leat fárus guokte 
sápmelaš ja vihtta suopmelaš oahpaheaddji. Váldodutkangažaldagat leat guokte: I Makkárin 
oahpaheaddjit muitalit báikki? II Makkár lea oahpaheaddji diehtima vuohki báikki 
geahčcanguovllus? 

Dutkamuša boađusin šattai govva báikkis siskkobealde, mii čájeha ássi geahččanguovllu báikái. 
Oahpaheaddjiid muitalusat bukte ovdan vihtta báikedovdamuša: fuolla, čatnaseapmi, 
ruovttudovdamuš sihke dovddasteami ja árvvusatnima dovddut. Almmolaš dásis fuolla laktásii 
vásihuvvon vuostegeahčái mátti ja davi gaskkas. Oahpaheaddjit ledje fuolastuvvan maiddái sin 
oahppiid, skuvllaid ja giliid boahttevuođas. Čatnaseami ja ruovttudovdamuša nannejedje báikái 
laktáseaddji eallinvuohki ja luondu sihke vejolašvuohta bargat áššiid, maid vásihedje 
jierpmálažžan. Oahpaheaddjit govvidedje iežaset báikái gullama vugiin, man sáhttá áddet 
dovddasteami ja árvvusatnima doahpagiiguin. Dehálaš oasis individuála geažil lei dovddasteapmi, 
mii laktásii árgabeaivvi ihtagiidda ja lagaš olbmuid gaskavuođaide. Dehálaš lei maiddái 
dovddasteapmi, mii bođii sierralágan joavkkuin ja servodagas. 

Dutkamuša boađusin rahpasii sápmelaš oahpaheaddji mun-muitalusa bokte persovnnalaš 
báikkálaš dieđu mearkkašupmi oahpaheaddji barggus. Persovnnalaš báikkálaš diehtu lea vásáhussii 
vuođđuduvvi jávohis diehtu ja dat duddjo ovtta dehálaš oasi oahpaheaddji praktihkalaš dieđus. 
Mun-muitalusa guovddážis ii lean dušše muitaleaddji oahpaheaddji ieš, muhto baicca searvvuš, 
eará olbmot, báiki ja kultuvra, maidda oahpaheaddji dovddai iežas gullat. Sápmelašvuohta 
mearridii oahpaheaddjin leahkima vuogi guovddáš lági mielde. Go oahpaheaddjis lei seammálágan 
kulturduogáš iežas oahppiiguin, son áddii bures dáid skuvllaárgga. Sus lei dehálaš, sirdi 
mearkkašupmi doaimmadettiin skuvllas guovtti kultuvrra rádjedásiin. 

Min skuvlalágádusa oahpaheaddjit doibmet hui iešguđetlágan skuvllain ja iešguđetlágan diliin. 
Máŋggalágan muitalusaid guldaleapmi lea dehálaš, go marginálain muitaluvvon muitalusat sáhttet 
doaibmat boahtte oahpaheaddjiide beasti muitalussan. Dutkamuša bohtosiid vuođul 
oahpaheaddjiskuvlemii sáhttá bidjat hástalussan ovddidit bargovugiid, maid vuođul oahppit sáhttet 
árvvoštallat kritihkalaččat eallingearddi ja persovnnalaš dieđu, mii vuođđuduvvá sin iežaset 
vásáhusaide. Persovnnalaš vásihanduogáš lea dehálaš riggodat, man galggašii sáhttit váldit vuhtii 
juo oahpaheaddjiskuvlenmuttus. 

Áššesánit: báikedovdamuš, báikkálaš diehtu, dáhpáhusdutkamuš, narratiivvalašvuohta, 
oahpaheaddji bargu, oahpaheaddjit, persovnnalaš diehtu, sámit 





 Kiitokset 

On aika pysähtyä, pitää paussi ja tarkastella väitöskirjatutkimukseni pitkää prosessia. Ai-
kaa on vierähtänyt tutkimukseni parissa useita vuosia. Tutkimuksen tekeminen voi olla 
aika ajoin yksinäistä, mutta yksin tämä ei olisi kuitenkaan syntynyt. Niin monet ihmiset 
ovat tukeneet, kannustaneet ja ohjanneet matkan varrella. Kiitos kaikille teille.  

On kuitenkin joitakin ihmisiä, joille haluan sanoa erityiset kiitokset. Väitöskirjan oh-
jaajalleni professori Leena Syrjälälle kuuluu kiitokset monestakin eri asiasta. Hän on 
alusta asti innostanut ja rohkaissut minua valitsemaan tutkimusaiheen ja lähestymistavan, 
joka tuntui läheiseltä myös itselleni. Yhteisissä keskusteluissa alun ideat alkoivat täsmen-
tyä ja saada muotonsa. Ohjaajana hän on pystynyt avaamaan solmukohtia ja tuottamaan 
uusia perspektiivejä ilmiöiden tarkasteluun. Ehkäpä parasta onkin ollut ohjaajani ehtymä-
tön luovuus. Hänen taitonsa tukea juuri oikeilla hetkillä on ollut merkittävää samoin kuin 
hänen herkkyytensä huomata, milloin olen tarvinnut omaa aikaa ja hiljaisuutta. Erityisesti 
väitöskirjatyön loppuvaiheessa, prosessin kriittisimmissä hetkissä, sain tärkeän tuen Lee-
nalta, mistä esitän kauneimmat kiitokseni.  

Tärkeän keskusteluareenan tutkimukseni edistymiselle on muodostanut professori Syr-
jälän johtamien ja Suomen Akatemian rahoittamien tutkimusprojektien (nro 47330, nro 
200849) ”Opettajana muutosten keskellä – Narratiivis-biografinen näkökulma opettajan 
työhön ja elämään”, ja ”Opettaja paikkaansa etsimässä,” tutkijatapaamiset. Näiden tutki-
musprojektien pitkäaikaisen ”ytimen” ovat muodostaneet Oulun yliopiston tutkijat Eila 
Estola, Eeva Kaisa Hyry, Leena Hyvönen, Saara-Leena Kaunisto ja Maarit Mäkelä sekä 
Jyväskylän yliopiston tutkijat Hannu L.T. Heikkinen ja Rauno Huttunen. Yhteiset semi-
naarimme ovat ikimuistoisia. Näissä tilaisuuksissa on aina ollut mahdollisuus esittää 
myös keskeneräisiä ajatuksia ja samalla olla varma, että ne otetaan vastaan avoimesti. 
Seminaarimme ovat aina toteutuneet hyvässä ja kriittisessä hengessä, ja ideoita on pur-
suillut joskus liiankin kanssa. Kiitokset teille pitkäaikaisesta tuestanne. Esitän kiitokset 
myös projektimme uusimmille jäsenille, Minna Uitolle ja Ulla Keski-Filppulalle, uusien 
näkökulmien tuomisesta keskusteluun. Maarit Mäkelälle esitän lisäksi kiitokseni monien 
yhteisten konferenssiesitelmien valmistelusta ja kokemusten jakamisesta kansainvälisillä 
estradeilla. Kahdestaan oli hauska esittää tutkimustemme tuloksia.  



Käsikirjoitukseni opponoinnista esitän kiitokseni Eeva Kaisa Hyrylle ja Hannu Soinil-
le. Ansiostanne paneuduin vielä joiltakin osin miettimään työni rakennetta ja pohtimaan 
keskeisiä käsitteitä uusista näkökulmista.  

Kiitän käsikirjoitukseni esitarkastajia, professori Pauli Tapani Karjalaista ja professori 
Eira Korpista, arvokkaista huomioista, jotka auttoivat väitöskirjani viimeistelyssä.  

Kiitos FM Seija Risten Sombylle tiivistelmän kääntämisestä saamen kielelle sekä mo-
nista rohkaisevista sanoista tutkimukseni teon eri vaiheissa. Kiitos FL Sirkka-Liisa Lei-
noselle tiivistelmän kääntämisestä englannin kielelle ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä eri-
laisten tekstien parissa. Suomenkielisen kieliasun tarkistuksesta sekä arvokkaista tutki-
mukseni sisältöön liittyvistä huomioista esitän kiitokseni dosentti Tuomo Jämsälle. 

Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimusprojektista (nro 200849) sain tutkijan viran 
puoleksitoista vuodeksi. Kiitän sen tarjoamasta mahdollisuudesta syventyä tutkimuk-
seeni. Kiitos Oulun yliopistolle jatkokoulutusapurahasta, jonka turvin saatoin keskittyä 
tutkimuksen loppurutistukseen.  

Professori Syrjälän johtamilla tutkimusprojekteilla on ollut myös suuri merkitys sikäli, 
että olemme saaneet olla keskeisellä tavalla mukana kehittämässä elämäkerrallista ja nar-
ratiivista tutkimusta harjoittavien tutkijoiden verkostoa sekä kansallisella että kansainvä-
lisellä tasolla. Läheisimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme, Dr. Freema Elbaz-
Luwisch, Haifan yliopistosta, Israelista ja professori Dr. Geert Kelchtermans, Leuvenin 
yliopistosta, Belgiasta, ovat antaneet arvokasta ohjausta tutkimukseeni monessa eri vai-
heessa, mistä heille lämmin kiitos.  

Lähelläni on ollut lähes päivittäin joukko hyviä ystäviä ja kollegoita, jotka ovat seu-
ranneet tutkimukseni ylä- ja alamäkiä ja joiden puoleen olen voinut kääntyä niin pienissä 
kuin suuremmissakin asioissa. Kiitos Tiina Kemppaiselle kärsivällisyydestä, jota osoitit 
lukiessani monenlaisia eri tekstejäni. Kiitos arvokkaista kommenteista ja korjauseh-
dotuksista. Kiitos Veli-Matti Ulviselle huolellisesta paneutumisesta tutkimukseni proble-
matiikkaan ja parannusehdotuksistasi. Lukemattomat keskustelumme ovat jäsentäneet 
ajatteluani. Kiitos Ari Sutiselle myönteisyydestä ja erityisesti loppuvaiheen skarppaukses-
ta. Kiitos Timo Latomaalle väitöskirjaani liittyvän artikkelin kommentoinnista ja yhteis-
työstä väitöskirjani saattamisesta painokuntoon.  

Mutta ilman yhtä ryhmää tutkimukseni ei olisi päässyt edes alkuun. Kiitos niille seitse-
mälle Lapin opettajalle, jotka kerroitte minulle kokemuksianne ja näkemyksiänne opetta-
jan työstä. Erityisesti kiitän ”Annaa” luottamuksesta tutkimustani kohtaan. 

Yhden tärkeimmistä perustuksista kokonaisuutta ajatellen ovat muodostaneet kuiten-
kin läheiset ihmiset. Kiitokset kuuluvat vanhemmilleni, jotka ovat aina kannustaneet 
opiskeluun ja kouluttautumiseen. Kodin myönteisellä ja kannustavalla suhtautumisella on 
juurensa tässä prosessissa. Tutkimukseni edistymistä ovat lähimpänä seuranneet aviomie-
heni Jussi sekä tyttäreni Miia. He ovat huolehtineet siitä, että olen voinut keskittyä väitös-
kirjaani. Toisaalta he ovat huolehtineet myös siitä tärkeästä seikasta, että elämääni on 
kuulunut myös paljon muita asioita kuin työ ja tutkimus. Kiitos teille molemmille paitsi 
harmonisesta kodin ilmapiiristä myös vauhdista, jota olette tuoneet elämääni. Teille omis-
tan tämän tutkimuksen. 
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1 Tarinan alku 

Mistä tämä tutkimus on saanut alkunsa? Kysymykseen on vaikea antaa yhtä vastausta, 
koska näkökulmani ja tapani tehdä tutkimusta ovat muotoutuneet pitkän ajan kuluessa ja 
monen eri tahon vaikutuksessa. Kuitenkin perimmäinen kiinnostukseni kohde on aina 
ollut tavalla tai toisella ihmisen tapa rakentaa omaa maailmankuvaansa ja jäsentää koke-
muksiaan. Tätä problematiikkaa tutkin jo lisensiaatintutkimuksessani eksistentiaalis-feno-
menologisesta näkökulmasta (Erkkilä 2000). Kokemusten tutkimisesta ja eksistentiaali-
sesta fenomenologiasta oli lyhyt askel elämäkertatutkimukseen ja siitä edelleen narratii-
vis-elämäkerralliseen tutkimukseen. Suurimmat vaikutteet olen varmasti omaksunut pro-
fessori Leena Syrjälän johtamasta narratiivis-biografisesta tutkimusryhmästämme, jossa 
olemme paneutunet opettajan työn ja elämän tutkimukseen monista eri näkökulmista. 
Lauri Rauhalan (1983; 1990; 1995) kirjoitukset maailmankuvan rakentumisesta ja holisti-
sesta ihmiskäsityksestä ovat edelleen tietyllä tavalla oman ajatteluni taustalla, vaikka tä-
män tutkimuksen teoreettis-metodologisen taustan muodostavatkin opettajatutkimuksen 
narratiivis-elämäkerrallinen lähestymistapa sekä humanistinen maantiede.  

Fenomenologisella ja elämäkerrallisella tutkimuksella on erilaiset historialliset tradi-
tiot, mutta niiden pyrkimykset ovat osittain samankaltaisia (Butt 1984, 98). Yhtymäkoh-
dat eksistentiaalis-fenomenologisen ja narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen sekä toi-
saalta humanistisen maantieteen välillä löytyvät pyrkimyksestä ymmärtää ihmistä koke-
vana subjektina sekä hänen maailmassa olemistaan historiallisena ja ainutlaatuisena yksi-
lönä, joka tulkitsee ympäristöään aikaisempaan kokemuspohjaansa perustuen. Tavoit-
teena tämänkaltaisissa tutkimuksissa ei ole todentaa olemassa olevia teorioita oikeiksi, 
vaan ymmärtää toisen ihmisen tapaa mieltää maailma juuri sellaisena kuin se hänelle il-
menee. Sekä eksistentiaalis-fenomenologinen että narratiivis-elämäkerrallinen tutkija 
haluaa antaa tilaa tutkittavien omalle äänelle. (vrt. Elbaz 1991, 10; Karlsson 1993, 37; 
Perttula 1995, 7; Perttula 1996, 10.)  

Tutkimusprojektit, joiden osana tämä väitöskirja on syntynyt, ovat suuntautuneet opet-
tajien elämäkertatutkimukseen ja narratiiviseen tutkimukseen. Heti ensimmäisen tutki-
musprojektin alkuvaiheessa esitimme kysymyksen, mitä pohjoisuus merkitsee opettajille. 
Kysymys tuntui luontevalta, koska toimimmehan myös itse pohjoisessa yliopistossa. Ky-
symys jäi omalla kohdallani joksikin aikaa taustalle, mutta fokusoidessani oman väitös-
kirjani tematiikkaa vuonna 2000 se palasi uudestaan mieleeni. Samanaikaisesti, tutki-
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musprojektien edetessä, aloimme vakuuttua siitä, että opettajan työ on myös oman paikan 
etsimistä. Paikat alkoivat näyttää mielenkiintoiselta tutkimuskohteelta. Narratiivis-
elämäkerrallisen tutkimuksen viitekehyksessä korostetaan paikallista tietoa ja kokijan 
näkökulmaa sekä kertomusten kehkeytymistä tietyssä ajassa ja paikassa. Ajatus paikalli-
sesta tiedosta ja kertomusten kytkeytymisestä paikkoihin sai mielenkiintoni kohdistu-
maan yhä enemmän koettuun paikkaan.  

Pohdin omia merkittäviä paikkojani ja niiden mahdollisia vaikutuksia itseeni. Mietin, 
mitkä paikat olivat minulle tärkeitä ja miksi? Huomasin, että monet minulle tärkeistä pai-
koista sijoittuivat Lappiin. Tämä oli varmasti yksi syy siihen, miksi tutkimukseni suunta 
kääntyi Lappia kohti. Oli myös toinen syy. Olimme kutsuneet erityisesti pohjoissuomalai-
sia opettajia kirjoittamaan tutkimusprojektille elämästään ja työstään. Kuitenkin projek-
tille saapuneissa hieman yli sadassa elämäkerrassa oli vain muutaman lappilaisen opetta-
jan tarina. Mietimme, miksi emme olleet saaneet opettajia Lapista kirjoittamaan meille. 
Olimmeko liian kaukana? Pidimme tutkimusryhmässä kuitenkin tärkeänä sitä, että voi-
simme kuulla, mitä Lapin alueen opettajilla olisi kerrottavaa työstään ja elämästään. Kos-
ka itselläni oli väitöskirja juuri alullaan, päätimme, että voisin käydä haastattelemassa 
joitakin Lapin opettajia. Tutkimustani varten haastattelin viittä suomalaista ja kahta saa-
melaista Lapissa työskentelevää opettajaa. 

Lapin alue on mielenkiintoinen monesta syystä. Esimerkiksi siksi, että kulttuuriset vai-
kutteet ovat aina muodostuneet Lapissa yli valtakuntien rajojen. Tämän lisäksi Lappi ero-
aa ”muusta Suomesta” omanlaisensa maiseman, kulttuurin ja historian perusteella (Lehto-
la 1997). Eri kulttuuristen vaikutteiden lisäksi pohjoisen alueen ulkoiset elämänolot poik-
keavat huomattavasti muun Suomen oloista: pelkästään välimatkat eri paikkakuntien ja 
palvelujen välillä ovat pitkät, koulujen ja koulutuksen saatavuus on toisissa mittasuhteis-
sa verrattuna eteläisempään Suomeen. Näyttäytyisikö opettajana toiminen pohjoisessa 
jotenkin erityiseltä juuri omanlaisensa paikan, luonnon, maiseman tai elämäntavan joh-
dosta? Toisaalta jäin miettimään, merkitsevätkö paikat enää kiireiselle ja alati paikkaa 
vaihtavalle nykyihmiselle mitään?  

Jokin paikoissa silti puhuttaa. Paikat ovat irrottamaton osa kertomuksia, sillä tuskin 
koskaan voimme kertoa tai kuulla omaelämäkerrallista tarinaa, jossa erilaiset paikat eivät 
olisi keskeisessä osassa. Esimerkiksi perinteinen elämäkerta alkaa usein: ”Synnyin pie-
neen kylään lähellä…” tai ”Kotini oli keskellä suuren…”. Myös tutkimusprojektille saa-
puneissa opettajien elämäkerroissa paikat olivat näkyvillä. Kun kerromme itsestämme, 
kerromme samalla paikoista, joissa olemme eläneet ja joissa elämme. Pohdittuani paikkaa 
tältä kannalta aloin kiinnostua paikan kokemisen merkityksestä osana omasta itsestä ker-
rottavaa tarinaa. Esiymmärrykseni mukaan elämämme eletyt paikat kulkevat mu-
kanamme ja osaltaan määräävät itseymmärrystämme. Siksi asetin ensimmäiseksi tutki-
mustehtäväksi koetun paikan tarkastelun. Toisen tutkimustehtävän suuntasin opettajan 
työn ja elämän kuvaamiseen. 

Tutkimuksen alussa asetin väljän tutkimusta ohjaavan tehtävän, jonka muotoilin seu-
raavasti: ”Mitä merkitsee olla opettajana Lapissa?” Kysymyksenä se viittaa toisaalta sii-
hen, että tutkimuksen kohteena on opettajan työ, ja toisaalta oletukseen, että jotakin mer-
kitystä on sillä, missä paikassa opettaja tekee työtään. Alusta asti on koettu paikka ollut 
ajatuksissani, ja mainitun tutkimustehtävän hengessä asetin tavoitteeksi kuvata ja ymmär-
tää kertomuksia opettajan työstä osana tiettyä paikkaa. Toimintani narratiivis-elämä-
kerrallisesti painottuneessa tutkimusryhmässä sekä jatkuvasti kasvava narratiivinen tut-
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kimus ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, millaisen tutkimustehtävän olen asettanut ja 
millaisten tutkimuskysymysten avulla olen niihin pyrkinyt vastaamaan. Omaksumani 
tiedon- ja ihmiskäsitys ovat vaikuttaneet tutkimusasetelmaan ratkaisevasti. Käsitykseni 
tiedosta perustuu Jerome Brunerin ajatuksiin narratiivisesta tiedosta, joka on luonteeltaan 
kokemuksellista, subjektiivista ja persoonallista. Ihmiskäsitykseni perustuu paljolti Lauri 
Rauhalan kirjoituksiin humanistisesta ja holistisesta ihmiskäsityksestä (1990; 1995), mut-
ta toisaalta ihmiskäsitykseni voisi sanoa olevan paljolti narratiivinen ihmiskäsitys. Tällöin 
korostuu ajatus ihmisestä omaa elämäänsä kertovana ja tulkitsevana olentona. Kertomuk-
silla ja eletyllä elämällä on dialoginen suhde toisiinsa, mikä merkitsee, että toista ei ole 
olemassa ilman toista (Widdershoven 1993, 2).  

Tutkimukseni edetessä alkoivat tutkimuskysymykset kohdentua ja täsmentyä. Kerää-
mäni aineiston sisältö ja luonne vaikuttivat siihen, mitkä asiat lopulta nostin tutkimuksen 
keskiöön. Niinpä vasta aineiston keräämisen ja analyysin jälkeen oli mahdollista muo-
toilla lopulliset tutkimuskysymykset, jotka ovat seuraavat:  

I  Millaiseksi opettajat kertovat paikan? 

1. Millaiseksi opettajat kertovat kylän/yhteisön, jossa elävät ja tekevät työtään?  
2. Millaiseksi opettajat kertovat koulun, jossa opettavat?  

II  Millainen on opettajan tietämisen tapa paikan näkökulmasta? 

1. Millaiseksi opettajan minäkertomus rakentuu äänten dialogissa? 
2. Millaista tietämistä opettajan minäkertomus tuo esiin? 

Ensimmäinen pääkysymys suuntautuu koettuun paikkaan, jonka olen rajannut opettajien 
kertomuksiksi kylistä ja kouluista. Erityisesti toinen pääkysymys on luonteeltaan sellai-
nen, että sen asettaminen etukäteen juuri tuollaiseksi olisi ollut mahdotonta. Vastaan toi-
seen pääkysymykseen yhden saamelaisen opettajan haastattelun analyysin ja tulkinnan 
perusteella. Analyysissäni käytän välineenä narratiivisen tutkimuksen esiin nostamaa 
käsitettä `voice´. Koen tärkeänä sitoa opettajien kertomukset työstään paikkakertomuk-
siin, koska ne muodostavat opettajan toiminnalle sen arkisen kehyksen. Ymmärrykseni 
mukaan muodostavat koetut paikat tärkeän osan opettajan käsityksessä itsestään. Opetta-
jatutkimuksessa identiteetti ja opettajan käsitys itsestään on ollut hyvin keskeisenä tutki-
muskohteena erityisesti 1980-luvulta lähtien (esim. Goodson 1992; Kelchtermans 1993a; 
Knowles & Cole 1994). Näissä tutkimuksissa katsotaan opettajan käsityksen itsestään 
muodostuvan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Vaikka opettajan työtä on laajalti 
tutkittu osana erilaisia ympäristöjä, varsinaisesti opettajien paikkakokemuksia on tutkittu 
vain vähän (Elbaz-Luwisch 2004).  

Koska opettajat ovat kasvatus- ja opetustyössään jatkuvasti kohdakkain lasten ja nuor-
ten kanssa, joiden maailmankuva on kehkeytymässä, on opettajalle tärkeää tiedostaa 
oman ajattelunsa perustaa. Elämäkerrallisesti koettu ympäristö ja niistä kerrotut tarinat 
ovat yksi ajatteluun vaikuttava tekijä. Opettajat ovat aina eräänlaisia malleja oppilailleen, 
ja opettajat voivat toiminnallaan vaikuttaa oppilaidensa myönteiseen identiteetin kehityk-
seen (Kelchtermans 1993a, 200). Opettajan ammatti on erityislaatuinen, koska uuden 
sukupolven kasvattajana opettajan tehtävänä on yhteiskunnan näkökulmasta sekä säilyt-
tää että saada aikaan muutosta. Opettaja on keskeinen henkilö oppilaan elämässä, ja hän 
välittää opetuksensa ohella ja sen kautta tietoa myös lähiympäristöstä. Siksikin tuntui 
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mielekkäältä tutkia, miten opettajat itse kokevat oman fyysisen, sosiaalisen ja kulttuuri-
sen ympäristönsä. Saamieni vastausten kautta luon tutkimuksessani moniäänisen kerto-
muksen kylistä, kouluista ja opettajan työstä Lapissa.  

Tutkimukseni aluksi, luvussa 2 esittelen tutkimukseni teoreettis-metodologiset lähtö-
kohdat ja keskeiset käsitteet. Tutkimustani varten olen haastatellut Lapin pienissä kylissä 
asuvia opettajia, jotka toimivat opettajina näiden kylien kouluissa. Aineiston hankinnan 
lähtökohdat ja aineiston keruun esittelen luvuissa 3 ja 4. Luvussa 5 käyn läpi aineiston 
analyysivaiheet tutkimuskysymyksittäin. Luvussa 6 kuvaan opettajien kertomuksia kylis-
tä ja kouluista sekä tuon esille niistä tekemäni havainnot ja paikkatunteet. Kokonaisuu-
dessaan ne luovat kuvaa paikasta sisältäpäin. Paikkakertomukset antavat vastauksen sii-
hen, miten paikan asukas kokee paikkaan liittyvät ilmiöt ja millaiseksi paikka merkityk-
sellistetään. Luvussa 7 kokoan yhteen paikkakertomusten tulokset. Luku 8 on kuvaus 
saamelaisen opettajan haastattelun perusteella tekemästäni analyysistä. Tässä luvussa 
kuvaan Annan minäkertomuksen avulla hänen keskeisiä opetustyön sisältöjään sekä ana-
lysoin Annan tiedon moniäänistä rakentumista. Sen pohdintaa jatkan luvussa 9. Annan 
minäkertomuksen kautta on mahdollista saada syvempi näkemys siitä, mitä opettajan 
paikkakokemukset voivat merkitä elämässä ja työssä ja mitä merkitsee opettajan persoo-
nallinen paikallinen tietäminen. Tutkimuksen tuottamisen ehtoja, luotettavuutta ja eettisiä 
valintoja käsittelen luvuissa 10, 11 ja 12. Viimeisen luvun olen varannut johtopäätöksille 
ja tutkimuksen merkitystä koskeville pohdinnoille.  

Tutkimuksen teon eri vaiheissa pohdin paljon, käyttäisinkö termiparia kaksikulttuuri-
nen – kaksikielinen vai monikulttuurinen – monikielinen puhuessani tutkimukseeni kuu-
luneista kylistä ja kouluista. Tavallisesti tutkijat (Aikio 1994; Lehtola 1999; Hirvonen 
2004) korostavat saamelaisuuden kohdalla sen kehittymistä monen eri kulttuurin vaiku-
tuksessa ja korostavat siten sen monikulttuurista luonnetta. Mutta tutkimuksessani muka-
na olleet suomalaiset opettajatkaan tuskin edustavat jotakin tiettyä yhtä kulttuuria. Sel-
keyden vuoksi käytän tutkimuksessani termiä kaksikulttuurinen, jolla haluan tuoda esiin 
sen, että haastattelemissani opettajissa oli mukana suomalaisia ja saamelaisia. 

Käsillä oleva tutkimus pyrkii kuulemaan pohjoisen alueen opettajien ääntä. Se on tär-
keää, koska alueen ihmiset – näkemykseni mukaan myös muut pohjoisen asukkaat kuin 
saamelaiset – kuuluvat valtakunnallisesti tietyllä tavalla vähemmistöön. Kohdistamalla 
tutkimuksen tämän alueen opettajiin uskon voivani tuoda tuoreen näkökulman opettaja-
tutkimukseen ja opettajankoulutukseen. Saamelaisiin opettajiin erityisenä ryhmänä ei 
myöskään ole kiinnitetty huomiota kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Kysymys on 
eräänlaisista marginaalisista ryhmistä opettajatutkimuksessa.  



2 Teoreettis-metodologiset rajat ja kartat 

Tutkimustani on ohjannut aikaisempi tutkimus opettajan työstä ja elämästä sekä kiinnos-
tus tutkia elämämme merkittäviä paikkoja. Tutkimukseni liittyy laajaan tutkimusalaan, 
jonka juuret lähtevät 1980-luvun opettajan tiedon ja ajattelun tutkimuksesta (esim. Cal-
derhead 1990; Carr & Kemmis 1983; Connelly & Clandinin 1988; Elbaz 1983; Shulman 
1986). Opettajatutkimusta sellaisena kuin se tänä päivänä ymmärretään, ei varsinaisesti 
ollut olemassakaan sitä aiemmin. Merkittävää opettajan ajattelun tutkimuksessa on alusta 
alkaen ollut opettajan tuominen tutkimuksen keskiöön, sillä aikaisempi oppimis- ja ope-
tustutkimus oli Goodsonin (2000, 15) mukaan keskittynyt oppijan näkökulmaan ja oppi-
misen tuotoksiin, jolloin opettajan toimintaa pyrittiin ymmärtämään niistä näkökulmista 
käsin. Goodson kuvaa, miten Britanniassa 1960-luvun kasvatustieteellisissä tutkimuksis-
sa opettajat esiintyivät vain lukuina ja numeroina laajoissa survey-tutkimuksissa. Toisaal-
ta: silloin kun opettajat esiintyivät yksilöinä, se tapahtui Goodsonin mukaan vain hyvin 
formaalisti ja mekanistisesti suhteessa opettajan roolin käsitteeseen. 1960-luvun lopulla ja 
1970-luvulla alettiin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa suosia yhä enemmän kvalitatii-
visia tutkimusmenetelmiä ja erityisesti tapaustutkimuksin tutkittiin koulutusta ja koulut-
tautumista sosiaalisena prosessina. Tutkimusten näkökulma painottui usein oppilaisiin, 
erityisesti tyttöoppilaisiin sekä työväenluokkaan. (Goodson 2000, 15.) 

Opettajan työtä ja elämää on tutkittu paljon ja monista eri näkökulmista. Alan tutki-
mukseen olin jonkin verran perehtynyt jo aiemmissa yhteyksissä. Sen sijaan uusi kysy-
mys minulle oli, miten koettuja paikkoja voisi tutkia. Alun etsinnän jälkeen tulin pian 
huomaamaan, että paikkatutkimusta oli tehty erityisesti humanistisessa maantieteessä. 
Otinkin askeleen oman tieteenalueeni ulkopuolelle ja siirryin kohti maantiedettä, jonka 
yksi tutkimuskohde on paikka. Käsillä oleva tutkimus muodostui näin monitieteelliseksi, 
millä sanalla tarkoitan tässä lähinnä sitä, että olen tuonut tutkimukseeni toisen tieteenalan 
käsitteitä (vrt. Ronkainen 2001). Humanistisen maantieteen lisäksi ovat muita tutkimus-
tani rajaavia ja täsmentäviä näkökulmia narratiivinen ja elämäkerrallinen tutkimus. Hyvä-
risen (2005) tekemässä analyysissä, jossa hän on tarkastellut kerronnallista käännettä 
elämänhistoriallisen, narratologisen ja lingvistisen tutkimuksen alueella, tuli esiin, että 
tällä hetkellä tyypillistä narratiiviselle tutkimukselle on juuri monitieteisyys ja eri tieteen-
alarajat ylittävä ongelmanasettelu.  
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2.1  Paikka ja opettajan tieto tutkimuksen lähtökohtana  

Maantieteessä paikkaa on tutkittu pääasiassa kahdesta eri näkökulmasta: paikan sijainnin 
ja paikan erityisten havaittavien ominaisuuksien mukaan. Tutkimuksen tuloksena on saa-
vutettu toisaalta teoreettista ja abstraktia tietoa paikoista ja toisaalta kuvauksia yksittäi-
sistä paikoista. (Tuan 1975, 151.) On mielenkiintoista, että maantiede, jonka juuret ovat 
eksaktissa luonnontieteessä, on ottanut yhdeksi tutkimuskohteekseen paikkaan liittyvät 
kokemukset. (esim. Relph 1996; Karjalainen 1997b, 230.) Näin on syntynyt erityinen 
maantieteen osa-alue, humanistinen maantiede, joka kehittyi positivismin kritiikiksi 
(Haarni et al. 1997, 16). Humanistinen maantiede tutkii ihmisen kokemuksellista ja sub-
jektiivista suhdetta ympäristöönsä; koettu paikka tulee siinä keskeiseksi käsitteeksi. Hu-
manistisessa maantieteessä kysytään: mitä paikat ovat elettyinä sijainteina, sisäistyneenä 
kuulumisena johonkin paikkaan tai pakottavana haluna olla jossakin muualla kuin on. 
Keskeistä on ajatus, että ihmisen kokemuksessa, arkipäiväisessä elämässä, paikkaa ei 
ajatella paikkana sinänsä (sen fyysisinä, mitattavina, objektiivisina asioina), vaan pai-
kassa eletään ja toimitaan. Keskeistä on paikan tulkitseminen ihmisen sitoutumisena tai 
"uppoutumisena" ympäröivään maailmaan. Tällöin ihminen nähdään maailmassa ole-
vana, osana maailmaa. (Karjalainen 1997b, 230; vrt. Berleant 1999, 29–30.) 

Verrattuna tilan käsitteeseen voidaan paikka ymmärtää rajoittuneempana käsitteenä. 
Tila on liikkeessä, paikka on paussi tässä liikkeessä (Karjalainen 1993a, 66–68). Myös 
Giddensin (1990, 18) mukaan paikka on erityinen, konkreettinen, tunnettu, tuttu ja rajalli-
nen. Se on meitä muovanneiden erityisten sosiaalisten käytäntöjen tyyssija, johon identi-
teettimme ovat läheisesti kietoutuneet. Paikat ovat kiinteitä, ja niissä sijaitsevat meidän 
”juuremme”, kun taas esimerkiksi tilan voimme ylittää silmänräpäyksessä – lentoko-
neella, faksilla tai satelliitilla (Hall 2000, 60). Paussi on hyvä käsite narratiivisessa tutki-
muksessa. Kertoessaan menneestä ihminen jäsentää aikaisemmat kokemuksensa tämän 
hetken perspektiivistä. Kertomistilanne on paussi, jossa annetaan hetki aikaa kertojalle 
itselleen palata menneeseen ja suunnata katse tulevaisuuteen. 

Tutkimukseni lähtökohdat opettajien paikkakokemusten tutkimiselle perustuvat sekä 
teoreettisesti että empiirisesti humanistiseen maantieteeseen. Keräämässäni haastatteluai-
neistossa on paljon kuvauksia erilaisista paikoista, mutta keskityn tutkimuksessani kuvaa-
maan kahteen paikkaan, kylään ja kouluun, liitettyjä kokemuksia. Nämä kaksi paikkaa 
muodostavat opettajan työn kannalta keskeisen kehyksen arjen toiminnalle. Katson, että 
käsitteenä paikkaa on hedelmällistä tarkastella avoimena käsitteenä, jolloin jokaisella 
paikan asukkaalla on mahdollisuus rajata ja laajentaa omaa paikkaansa tietyssä ajassa ja 
tilassa. Myös Shields (1991, 6) huomauttaa, että alueet ja paikat eivät ole koskaan yksin-
kertaisesti rajattuja, vaan ne ovat paikkoja jollekin ja merkitsevät jotakin. Tutkijana mi-
nua on ohjannut oma vakuuttuneisuuteni ja esiymmärrykseni ihmisen kokemusmaailman 
elämäkerrallisesta muotoutumisesta ja näkemys siitä, että olen itse osa paikkaa, samoin 
kuin paikka on osa minua.  

Tutkimukseni sijoittuu toisaalta opettajan tiedon ja ajattelun tutkimukseen, joka on ly-
hyen historiansa aikana muuttunut luonteeltaan kognitiivisten prosessien tutkimuksesta 
laajempaan tutkimuskohteen määrittelyyn. Zeichnerin (1994, 19) mukaan opettajan ajat-
telun tutkimus kokosi aluksi yhteen pääasiassa tutkimuksia opettajien reflektiivisistä tai-
doista. Kansasen et al.:n (2000, 1) mukaan opettajan ajattelun tutkimuksen yksi erityinen 
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kohde on alusta alkaen ollut opettajien praktinen teoria, reflektio ja muut metakognitii-
viset tiedot ja taidot. Gudmundsdottirin (1997, 2001) mukaan narratiivisessa opetusta ja 
opettajia koskevassa tutkimuksessa yhdistyvät aikaisemmat opettajien ajattelua, praktista 
tietoa ja toimintatutkimusta koskevat suuntaukset.  

Opettajan tiedon ja ajattelun tutkimuksen myötä tapahtui selvä siirtymä pois tutkimus-
malleista, joissa opettajien toimintaa ja ammatillista kehittymistä tutkittiin ulkokohtaisesti 
sivuuttaen opettajien omat arviot ja kertomukset työstään. Tutkimukset opettajien persoo-
nallisesta ja praktisesta tiedosta, pedagogisesta tiedosta ja reflektiivisestä toiminnasta 
(esim. Clandinin & Connelly 1987; Cole 1990; Denicolo & Pope 1990; Elbaz 1983; 
Gudmundsdottir 1995; Johnston 1992; Lauriala 1997; Schön 1983; Syrjälä 1990; Tann 
1993), opettajan urakehityksestä (esim. Huberman 1993) sekä opettajan työn moraalisesta 
ja eettisestä luonteesta (esim. Elbaz 1992; Estola et al. 2003; Noddings 1984; Niemi 
1988; Olson 1992; Räsänen 1993) ovat tuoneet esille, miten persoonallinen tapahtuma 
opettajan työ itse asiassa on. Samanaikaisesti opettajan ammatillisen kehittymisen tutki-
muksessa alkoi painottua elinikäisen oppimisen ajatus. Opettajan ajattelua ja opettajan 
tietoa on nimetty eri käsittein, mutta yhteistä eri tutkimuksille on ajatus siitä, että se, mitä 
ja miten opettajat tietävät, muodostaa perustan opettajan työlle. Kansanen et al. (2000, 2) 
huomauttavatkin, että ajattelu ei ole kasvatuksen kontekstissa mitä tahansa ajattelua, vaan 
sillä on erityinen pedagoginen luonteensa. Opettajan praktista tietoa koskevissa tutkimuk-
sissa viitataan persoonalliseen uskomusjärjestelmään, jonka opettaja on kehittänyt koke-
mukseensa perustuen. Praktinen tieto syntyy opettajan työn käytännön tilanteista ja suun-
tautuu käytäntöön. (Lauriala 2004, 26.) 

1990- ja 2000-luvuilla on jatkettu opettajan työn ja elämän tutkimusta opettajien omiin 
kokemuksiin perustuen (esim. Connelly & Clandinin 1990; Elbaz 1991; Estola 2003b; 
Gudmundsdottir 1996; Husu 2002b; Knowles 1993; Syrjälä 1990). Opettajien omien ker-
tomusten kautta ovat opettajan työn monet ulottuvuudet tulleet paremmin esille, ja tutki-
musten avulla on voitu saavuttaa uutta tietoa heidän ammatillisesta ja persoonallisesta 
kehityksestään. Opettajatutkimuksen viitekehys on laajentunut elämäkertatutkimukseen 
ja narratiiviseen tutkimukseen (esim. Butt et al. 1992; Goodson 1992; Kelchtermans 
1993a; Kelchtermans 1993b; Syrjälä et al. 1996). Edellä mainitut tutkimukset ovat osoit-
taneet, että opettaminen liittyy saumattomasti identiteettiin ja sitä kautta omaan elämä-
kertaan. Opettajan käsitys itsestään, omasta identiteetistä ja sen muuttumisesta uran aika-
na ovat näiden tutkimusten mukaan tärkeitä tekijöitä, kun pyritään ymmärtämään opetta-
jan työtä.  

Samanaikaisesti kun oppimista ja opettamista koskeva tutkimus on suuntautunut opet-
tajan ajattelun ja elämän tutkimukseksi, ovat tutkimukseen liittyvät käsitteet muuttuneet. 
Tällä hetkellä opettajan työn tutkimuksen keskiössä ei ole pelkästään se, mitä esimerkiksi 
luokkahuoneen sisällä tapahtuu, vaan lisäksi se, mitä sen ulkopuolella tapahtuu. Tämä on 
vienyt tutkimusta yhä enemmän siihen suuntaan, että opettamista tarkastellaan osana so-
siaalista ja fyysistä kontekstia. (Goodson 1992; Husu 2002b, 19; Kauppila & Tuomainen 
1996, 160.) Muutos tutkimusten perspektiivissä on ollut niin merkittävä, että esimerkiksi 
Carter ja Doyle (1994, 122) puhuvat persoonallisen tiedon vallankumouksesta. 1980-
luvun loppupuolelta alkaen opettajien työtä ja ajattelua alettiinkin kuvata yhä enemmän 
narratiivisin lähestymistavoin ja metaforien avulla. Auto/biografisen ja narratiivisen lä-
hestymistavan myötä on tutkimuksissa kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, kenen 
ääni tutkimuksissa kuuluu (Thomas 1995, 5).  
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Sinänsä narratiivinen tai auto/biografinen lähestymistapa ei ole uusi ilmiö, vaan voisi 
sanoa, että se on uudestaan noussut keskeiseksi lähestymistavaksi tutkittaessa sosiaalisia 
ilmiöitä ja subjektiivisia kokemuksia. Sosiologiassa tehtiin jo 1900-luvun alussa merkittä-
viä elämänhistoriallisia tutkimuksia, joista klassisin teos on W. I. Thomasin & F. Zna-
nieckin (1974) tutkimus “The Polish Peasant in Europe and America (1918–1920)”. Ns. 
Chicagon koulukunnan tutkimuksissa 1930-luvulla käytettiin aineistona mm. tavallisten 
ihmisten kertomuksia (Bertaux 1981, 5). Geertz (1993) nosti omilla tutkimuksillaan esiin 
tulkinnallisen näkökulman etnografiseen tutkimukseen ja painotti teorian tehtävää paikal-
lisuuden ymmärtämisessä. Gudmundsdottir (2001, 228) huomauttaa, että narratiiviset 
kuvaukset opetuksen käytännöistä eivät ole niin uusi asia, kuin usein annetaan ymmärtää. 
Opettajat ovat aina kertoneet ja kirjoittaneet aktiivisesti opetuksensa käytännöistä, mikä 
on näkynyt lehtien palstoilla ja yksityisinä julkaisuina jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Gudmundsdottirin mukaan yksi syy opettajien äänen vaimentumiseen oli opetta-
jankouluttajien virallisen diskurssin syntyminen 1850-luvun paikkeilla. Siitä huolimatta 
opettajat jatkoivat omien tekstiensä julkaisemista eri foorumeissa kirjoittaen narratiiveja 
työstään.  

Auto/biografisen tutkimuksen voimakas esilläolo juuri nyt, 2000-luvulla, liittyy sosi-
aalitieteiden laajempaan murrokseen, jota on luonnehdittu termeillä subjektiivinen, kielel-
linen, kulttuurinen ja narratiivinen käänne ja jota olisi seuraamassa jopa biografinen 
käänne (Chamberlayne et al. 2000; Geertz 1993, 19; Miller 2000, 1; Rustin 2000, 40–41). 
Brittiläisessä `kertomuksessa´ näkökulman muutoksen on sanottu johtuvan sosiaalitietei-
den ja psykoanalyyttisen näkemyksen kohtaamisesta, uudesta suhtautumisesta kulttuuriin 
sosiaalipolitiikassa, narratiivien käytöstä gerontologiassa sekä empowerment-keskuste-
lusta. Kuvaavaa tälle käänteelle on tutkimuksissa ollut persoonallisten ja sosiaalisten 
merkitysten painottaminen toimintojen perustana ja arvon antaminen subjektiivisille ko-
kemuksille ja yksilön autonomialle. (Chamberlayne et al. 2000, 2, 8; Rustin 2000, 33.) 
Elämäkertatutkimuksen suosion voi ymmärtää liittyvän muuhun yhteiskuntatutkimuk-
seen, jossa individualisaatio, refleksiivisyys ja identiteetti ovat tulleet keskeisiksi tutki-
muskohteiksi. 

Ennen tuloaan kasvatustieteisiin ja opettajatutkimukseen auto/biografisia lähestymista-
poja on käytetty muilla tieteenaloilla, kuten juuri sosiologiassa, sosiaalihistoriassa, etno-
grafiassa, gerontologiassa, kirjallisuustieteissä ja feministisessä tutkimuksessa (Conle 
2000, 50; Chamberlayne et al. 2000; Erben 1998; Lieblich et al. 1998, 1). Myös psykolo-
giassa alettiin uudestaan tutkia narratiiveja vaikka vasta niinkin myöhään kuin 1980-
luvulla (esim. Schäfer 1981; Bruner 1986; Polkinghorne 1988); jo 1920- ja 1940-lukujen 
välillä oli psykologiassa esiintynyt jonkinasteista kiinnostusta elämäntarinoita kohtaan 
(Ihanus & Lipponen 1997, 257; Tolska 2002, 25). Toisaalta psykologia on saanut osak-
seen kritiikkiä siitä syystä, että psykologisen tutkimuksen valtavirta on pitkään suun-
tautunut sellaiseen tutkimukseen, joka ei saavuta ihmisten kokemaa maailmaa. Psykolo-
gista tutkimusta ovat hallinneet paradigmaattiseen tietämiseen perustuva tutkimus ja eri-
laiset standardoidut testit (Bruner 1990, 101; Saarenheimo 1988). 

Tutkimukseni tekemisen ajankohta osuu yllä kuvaamaani biografiseen tai narratiivi-
seen käänteeseen. Mainittu käänne on näkynyt konkreettisesti julkaistujen narratiivisten 
tutkimusten hyvin nopeana kasvuna eri tieteiden alalla; yksittäisen tutkijan on usein vai-
kea pysyä vauhdissa mukana. Opettajatutkimukseen suuntautuneen narratiivisen tutki-
muksen tavoitteena on ollut tuoda esiin opetustyön käytäntöä ja kertoa niistä siten, että 
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keskeiset piirteet tulevat esiin. Gudmundsdottirin (2001, 226) mukaan narratiivinen lä-
hestymistapa on onnistunut tässä tavoitteessaan erittäin hyvin. Toisena näkyvänä piir-
teenä narratiivisessa käänteessä ovat olleet jatkuvat keskustelut uusien ja vanhojenkin 
käsitteiden sisällöistä. Narratiivista ja elämäkerrallista tutkimusta tekevät ammentavat 
tutkimuksiinsa aiheita ja ideoita omien tieteidensä alueelta ja niiden traditioiden ohjaa-
mina. Siksi narratiivisten tutkimusten näkökulmat ja aiheet muodostavat suuren kirjon 
elämän eri alueilta.  

Tällä hetkellä näyttää siltä, että paikkakokemusten tutkimus on tulossa hyvää vauhtia 
kasvatustieteeseen ja opettajatutkimukseen. Seija Keskitalo-Foleyn (2004) tuore tutkimus 
Lappiin palanneiden, jääneiden ja muualta tulleiden naisten toimijuuden tiloista on yksi 
osoitus tästä. Hänen tutkimuksessaan Lappi, sen paikat ja maisemat ovat yksi keskeinen 
lähtökohta ymmärtää naisten elämänkertomuksia. Hirvosen (2004) tekemä tutkimus Nor-
jan saamelaisista opettajista voidaan myös liittää osaksi paikkatutkimusta. Hän on tutki-
nut, miten Norjassa toteutettu uusi opetussuunnitelman muutos ottaa huomioon saamelai-
sen opetuksen erityispiirteet ja miten saamelaiset opettajat puolestaan ovat opetussuunni-
telman kokeneet. Näiden molempien mainittujen tutkimusten tuloksia on mielenkiintoista 
tarkastella rinnan oman tutkimukseni tulosten kanssa. Suomessa ovat oppilaiden ympäris-
tömielikuvia ja mielipaikkoja tutkineet kasvatustieteen näkökulmasta opettajankouluttajat 
Kaivola ja Rikkinen (2003). Heidän saamiensa tulosten mukaan identiteetin rakentaminen 
mielipaikan avulla alkaa jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Ympäristöpsykologia ja ympäris-
tökasvatus ovat osaltaan lisänneet kasvatustieteen alueella kiinnostusta ympäristökoke-
muksiin. Yksi osoitus opettajatutkijoiden kiinnostuksen heräämiseen paikkoja kohtaan on 
monien paikkaan liittyvien metaforien, kuten ”teachers´ professional knowledge landsca-
pes” (Connelly et al. 1997) ilmestyminen tutkimuksiin.  

Paikka, kokemus, ääni ja minäkertomus ovat tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet. 
Nämä käsitteet ovat myös niitä, jotka esiintyvät elämäkerrallisen, narratiivisen sekä hu-
manistisen maantieteen tutkimuksissa ja luovat niille yhden yhteisen alueen: kokevan 
ihminen ympäristössään. Ihminen ympäristössään, opettaja työssään, suunnistaa elämä-
kerrallisesta kokemuksestaan ja eletystä elämästään muodostamiensa havaintojen perus-
teella. Toiminnassaan hän käyttää ympärillä kuulemiaan tarinoita oman identiteettinsä 
rakentamiseksi ja uusien tarinoiden kertomiseksi. Näissä tarinoissa kuuluu monia ääniä 
sekä menneestä, nykyisyydestä että tulevaisuudesta. Jotkut tutkijat (esim. Hänninen 2000) 
erottavat kertomuksen ja tarinan käsitteet. Tässä tutkimuksessa käytän termejä tarina ja ker-
tomus synonyymeinä. Niitä on vaikea pitää erillään, koska niitä määritellään myös toistensa 
avulla1. Seuraavissa luvuissa pyrin avaamaan keskeisten näkökulmien avulla lukijalle 
käsitystä siitä, miten narratiivisuus toteutuu käsillä olevassa tutkimuksessa. 

2.2  Narratiivisuus ja elämäkerrallisuus 

Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus nostaa kokevan ja kertovan ihmisen tutkimuksen 
keskiöön. Kokemuksella tarkoitan ihmisen mielellistä suhdetta maailmaan. Sen näkökul-

                                                           
1 Esimerkiksi Hänninen (2000, 22) kirjoittaa: "Kertomuksen käsite viittaa ihmisen itsestään toisille kertomaan 
tarinaan." 
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masta voidaan sanoa, että kokemusmaailma on olemassa merkityksinä. Kokemus on 
merkityssuhde subjektin ja objektin välillä. (Latomaa 2005, 28; Perttula 2005, 116; Rau-
hala 1995, 44.) Tutkimuksessani kuvataan kokemuksia narratiivien avulla. Niissä kiinnos-
tukseni suuntautuu siihen, miten kertoja jäsentää kokemuksiaan elämän eri alueista ja 
millaista tarinaa tai juonta hän niistä kertoo. Kokemukset ja niistä tuotetut kertomukset 
voivat olla hyvinkin erilaisia, koska jokaisella ihmisellä on kokemusmaailmansa kautta 
syntynyt oma erityinen perspektiivi: hänen yksilöllinen ajallis-paikallinen suhteensa ym-
päristöön, juuri hänelle tyypillinen maailmasuhde. Yksilöllinen perspektiivi ei sulje pois 
ajatusta siitä, että yhteisön jäsenillä on jossain määrin yhteinen merkitysmaailma. Sen 
olemassaolo perustuu mm. yhteisen kielen avulla tuotettuun, jaettuun merkitys-
maailmaan. (ks. Tolska 2002, 55; Sutinen 2003, 206.) Jaettu merkitysmaailma ja yhteinen 
kieli mahdollistavat, että ihmiset voivat ymmärtää myös muiden kertomuksia kokemuk-
sistaan (Relph 1996, 909). Siksi yksittäiset kokemukset ja niistä tuotetut inhimilliset ker-
tomukset syventävät yleistä ymmärrystä tilanteista, joissa ihmiset toimivat (ks. Erben 
1998, 14).  

Narratiivisen ja elämäkerrallisen tutkimustyypin kehyksessä tehdään sisällöllisesti ja 
metodologisesti tarkasteltuna hyvin monenlaista tutkimusta, eikä voida sanoa vallitsevan 
vain yhtä näkemystä siitä, mitä auto/biografinen, narratiivis-elämäkerrallinen tai narratii-
vinen tutkimus on (ks. Goodson & Sikes 2001, 19; Gudmundsdottir 1997, 2; Riessman 
1993, 17). Narratiivinen lähestymistapa antaakin tutkimustyölle väljän kehyksen (Gud-
mundsdottir 2001, 226). Narratiivisuus ja elämäkerrallisuus toteutuvat näkökulmina eri 
tutkimuksissa eri tavoin. Tässä tutkimuksessa elämäkerrallisuus näkyy tavassani ymmär-
tää ihmisen kokemusmaailman rakentumista elämänkestävänä prosessina, jossa aiemmat 
kokemukset vaikuttavat siihen, miten uusia kokemuksia tulkitaan ja ymmärretään. Elä-
mäkerrallisuus tarkoittaa aineiston hankinnassa sitä, että haastattelussa olen pyytänyt ker-
tomaan kokemuksia ja muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Elämäkerta ei koskaan voi 
olla kertojan koko elämää kuvaava tarina, vaan se tarjoaa jonkin näkökulman elettyyn ja 
koettuun. Näkökulma määräytyy suurelta osin nykyhetken perspektiivistä; kerrotuksi 
tulevat ne asiat, joilla näyttäisi olevan merkitystä tämän hetken näkökulmasta (Kohli 
1981, 65; Saarenheimo 1988, 265). Myös monet muut tekijät, kuten haastateltavan per-
soonallisuus, vuorovaikutustilanne sekä muisti vaikuttavat siihen, mitkä asiat kerrotaan ja 
mitkä ei.  

Narratiivisuus on tässä tutkimuksessa mukana näkökulmana monessa eri tasossa. Pe-
rustavimpana lähtökohtana on käsitys tietämisen tavasta. Brunerin (1985, 97; 1999, 39–
40) mukaan narratiivisuus2 on toinen perimmäisistä inhimillisistä tiedon muodostuksen 
tavoista – toinen on loogis-tieteellinen3. Nämä kaksi tiedonmuodostustapaa ja todelli-
suuden jäsennysmallia ovat toisiaan täydentäviä, mutta samalla ne eroavat toisistaan. 
Narratiivisen tiedonmuodostuksen avulla ihminen pyrkii ymmärtämään kokonaisuuden 
integroimalla sen osistaan. Narratiivinen ajattelu liittyy erityisesti ihmisen jokapäiväisen 
arjen tapahtumiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Kun arkipäivässä ihmisiltä kysytään, miksi he 

                                                           
2 Brunerin (1990, 68–79) mukaan ihmisen narratiivinen ajattelu perustuu neljään synnynnäiseen kykyyn: toi-
mintaa ja interaktiota kohtaan tunnettuun kiinnostukseen, kykyyn muodostaa tapahtumista peräkkäisiä järjes-
tyksiä, pyrkimykseen erotella epätavallinen toiminta tavallisesta ja kokemusten jäsentämiseen jostakin perspek-
tiivistä käsin (ks. Tolska 2002, 49–55). 
3 Loogis-tieteellistä tietämistä Bruner kutsuu myös paradigmaattiseksi päättelyksi. 
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tekivät jotakin, he tuottavat tavallisesti narratiivisen selityksen, eivät niinkään loogis-tie-
teellistä. Koska ihminen itse ymmärtää narratiivisesti sekä omaa että toisten elämää, so-
veltuu narratiivinen tietäminen myös tutkijan välineeksi. Loogis-tieteellinen tietäminen 
on empirististä päättelyä. Sen avulla pyrimme selittämään fysikaalista todellisuutta, jossa 
keskeisenä selittäjänä on syyn käsite. Narratiivisella ajattelulla ymmärrämme inhimillistä 
toimintaa ja siihen yhteydessä olevia asioita, kuten esimerkiksi haluja, uskomuksia, pää-
määriä ja toiveita. (Bruner 1985, 98; Bruner 1986, 11–13; Bruner 1999, 39–41; Conle 
2000; 52, Lieblich et al. 1998, 7.)  

Brunerin (1986, 88; Bruner 1999, 40) ajatusten taustalla on käsitys siitä, että ihmisen 
ymmärrys omasta maailmastaan jakautuu karkeasti fysikaaliseen maailmaan ja inhimillis-
ten toimintojen maailmaan. Tämä käsitys noudattaa todellisuuden jakamista konkreetti-
seen todellisuuteen ja symbolisesti rakentuneeseen merkitystodellisuuteen (Latomaa 
2005, 21). Näiden maailmojen ymmärtämiseksi ihminen käyttää ja tarvitsee sekä loogis-
tieteellistä että narratiivista ajattelutapaa, eikä niitä voida arvottaa siten, että toinen tapa 
jäsentää maailmaa olisi toista parempi tai arvokkaampi. Länsimainen tiede on kuitenkin 
perinteisesti nähty toimintana, jossa vain loogis-tieteellinen päättely tuottaa oikeaa ja tosi 
tietoa maailmasta (Bruner 1999, 88). Loogis-tieteellisen selittämisen ansiona on pidetty 
sen todistusvoimaa, empiiristä näyttöä siitä, miten asiat ovat mitattuina. Taustalla on aja-
tus objektiivisesta todellisuudesta. Narratiivisessa päättelyssä tukeudutaan sen sijaan to-
den ja aitouden tunnun4 käsitteisiin siitä syystä, että narratiivisen päättelyn avulla pyrki-
myksenä on ymmärtäminen, ei selittäminen. Todellisuuden luonne ymmärretään erilai-
seksi. Narratiivisesti, kertomalla kuvattu tapahtuma ei sulje pois muita tapoja nähdä ja 
kertoa samasta tapahtumasta. Useat tulkinnat, monet kertomukset samasta tapahtumasta 
ovat mahdollisia. (Bruner 1999, 90.) Koska narratiivinen tiedonmuodostus poikkeaa läh-
tökohdiltaan ja tavoitteiltaan loogis-tieteellisestä tiedonmuodostuksesta, on selvää, ettei 
myöskään tutkimuksen luotettavuudesta voida puhua samoin käsittein. Todentuntu kuvaa 
paremmin narratiivisen tutkimuksen tavoitetta kuin kvantitatiiviseen tutkimus-
perinteeseen liittyvä validiteetin käsite. (Guba & Lincoln 1998, 213.) Narratiivisen tutki-
muksen tavoitteena on vakuuttaa lukija tarinoiden todentunnusta.  

Toisin kuin loogis-tieteellinen ajattelu, joka etsii universaalia, ajatonta totuutta, narra-
tiivinen tiedonmuodostus on kontekstuaalista, subjektiivista ja kokemuksellista; sen avul-
la voidaan etsiä tiettyjä tapahtumien välisiä yhteyksiä. Näistä yhteyksien etsimisestä, ta-
pahtuipa se sitten kertojan tai narratiivista tutkimusta tekevän tutkijan taholta, punotaan 
juoni eri kokemusten välille. Juonellistamisessa yhdistetään esimerkiksi kertojan ajan ja 
paikan kokemukset. Keskeisessä asemassa elämän juonellistamisessa on yksilön oma 
aktiivisuus. Juonen luominen edellyttää ihmiseltä kykyä tulkita omaa tai toisen ihmisen 
toimintaa. Onkin sanottu, että ihmiset luovat juonia elämänsä tapahtumista, jotta he pys-
tyisivät paremmin hallitsemaan elämäänsä (Ihanus & Lipponen 1997, 258). Ilman juonta 
kerrottu elämäntarina olisi vain sarja tapahtumien kuvauksia, jotka eivät olisi toisiinsa 
ajallisessa tai muussakaan suhteessa. Tutkimuksessani käytän hyväkseni juonellistamista. 
Juonellistamisella en viittaa niinkään perinteisiin tarinan narratiivisiin struktuureihin (ku-
ten tragedia, komedia, romanssi ja ironia; ks. esim. Tolska 2002, 104; Hänninen 2000, 
53), vaan erilaisten episodien liittämiseen toistensa yhteyteen. Juonellistamista olen käyt-
tänyt hyväkseni aineiston analyysissä, ja sen tuloksena on syntynyt kertomus koulusta 
                                                           
4 Englanninkieliset termit ovat Brunerilla (1986, 11; 1999, 90) truth likeness ja verisimilitude. 
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(luku 6.3). Tarinoiden tuottajat, opettajat, ovat omalta osaltaan juonellistaneet kertomiaan 
elämäntapahtumia.  

Ihmisen on sanottu olevan siitä erikoinen olio, että hänellä on erityinen ajantaju. Ihmi-
nen voinee olla vain harvoin tietoinen oman elämänsä tapahtumista tietämättä samalla, 
mikä on edeltänyt nykyistä, tai aavistelematta sitä, mitä on tulossa. Voidaankin ajatella, 
että periaatteessa koko elämä on mahdollista mieltää kertomuksen muodossa: tapahtumat 
seuraavat toisiaan; asioilla on alku ja loppu ja jotakin on myös siinä välissä. Narratiivi-
seen ja kontekstuaaliseen tiedonmuodostukseen liittyy näin ollen erottamattomasti ajan 
käsite, jolla viitataan kuitenkin eri asiaan kuin fysikaalinen aika. (Tolska 2002, 136). Nar-
ratiivisessa tutkimuksessa ajatellaan, että elämä muodostuu narratiiveistä, joissa aika on 
kokemuksellisesti läsnä. Nämä ”ajan narratiivit” (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) 
ovat tietynlaisia yhdentäviä mekanismeja, jotka saavat aikaan käsitettävän inhimillisen 
kokemuksen. Aika näkyy narratiiveissa toisiaan seuraavissa tapahtumissa. Aika on narra-
tiivista, ei mitattavaa aikaa. (Bruner 1999, 133; Erben 1998, 13.) Menneisyys- ja tulevai-
suusperspektiivit ovat narratiivis-elämäkerrallisessa lähestymistavassa keskeisempiä kuin 
monessa muussa lähestymistavassa, joissa nykyisyys on usein tutkimuksen lähtökohtana 
(Miller 2000, 2). Narratiivinen tutkimus on sikäli sidottu nykyhetkeen, että muistot men-
neestä ja viittaukset tulevaisuuteen voidaan luoda ainoastaan nykyisyyden linssien kautta. 

Narratiivisuus näkyy tutkimuksessani tietämisen tavan lisäksi tutkimusaineiston han-
kinnassa ja sen analyysissa. Narratiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan olen hank-
kinut aineistoa harkinnanvaraisesti keskittyen muutamaan opettajaan. Harkinnanvarai-
suudella pyritään tutkimuksessa siihen, että haastateltavat ovat juuri sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat tutkimustehtävän kannalta tärkeässä asemassa. Narratiivisessa tutkimuksessa 
muodostaa aineiston yleensä jokin kertomus, useita kertomuksia tai sitten haastatteluai-
neisto, niin kuin tässä tutkimuksessa. Yksi haastattelu ei ole kuitenkaan vain yksi kerto-
mus, vaan se sisältää useita pieniä kertomuksia. Brunerin (1987, 11–12; myös Wid-
dershoven 1993, 9) mukaan ”kertomukset” eivät tapahdu ”todellisessa maailmassa”, vaan 
paremminkin ihmiset rakentavat kertomuksia omassa mielessään. Kertomukset ovat kui-
tenkin aina sidoksissa kokemuksiin. Ihminen jäsentää kokemuksensa ja muistonsa ja tul-
kitsee niitä narratiivisen ajattelunsa avulla.  

Jo klassiseksi muodostunut jako aineiston analyysimenetelmissä voidaan tehdä narra-
tiivien analyysin ja narratiivisen analyysin välillä (Polkinghorne 1995, 12). Narratiivinen 
analyysi edustaa narratiivisen tutkimuksen mukanaan tuomaa holistista analyysitapaa. 
Sen keskeisenä tavoitteena on esimerkiksi etsiä tarinan juoni, kuulla ja säilyttää kertojan 
ääni, analysoida kertojan ja tutkijan välistä yhteistyötä tarinan tuottamisessa sekä analy-
soida erilaisia kerronnan tapoja ja kontekstia. Analyysitapana se viittaa synteesin muo-
dostamiseen aineistosta ja uuden kertomuksen tuottamiseen. Narratiivien analyysi viittaa 
analyysitapaan, jossa narratiiveja tematisoidaan ja luokitellaan kvalitatiiviselle tutkimuk-
selle tyypilliseen tapaan. (Elbaz-Luwisch 1997, 76–79; Lieblich et al. 1998, 122; Riess-
man 2003, 342). Jako pätee vain hyvin yleisellä tasolla, joten viime kädessä jokainen 
tutkija joutuu itse kehittelemään ja soveltamaan metodeja, joita hän käyttää omassa tut-
kimuksesaan. Aineiston analyysiluvussa (luku 5) määrittelen, mitä narratiivisuus tarkoit-
taa aineiston analyysimetodina tässä tutkimuksessa. Myös tutkimuksen tulokset on mah-
dollista esittää narratiiveina. 

Tietämisen tavan, aineiston hankinnan, analyysimetodin sekä tulosten esittämisen li-
säksi narratiiveilla on käyttöä erilaisina käytännön sovelluksina (Hatch & Wisniewski 



 

 

25

 

1995, 127). Psykologissa ja psykoterapissa on suuntauksia, joissa tarinoiden avulla pyri-
tään muuttamaan ihmisen käsitystä itsestään. Narratiivisia metodeja sovelletaan yhä 
enemmän myös persoonallisen ja ammatillisen kasvun tukemiseen, ja narratiivisten meto-
dien käyttö esimerkiksi opettajankoulutuksessa on lisääntynyt sekä Suomessa että muissa 
maissa. (esim. Carter 1993; Clandinin & Connelly 1994; Conle 2001; Heikkinen 2002; 
Knowles & Cole 1994; Riessman 1993.) 

Narratiivinen näkökulma voidaan liittää hyvin saumattomasti elämäkerralliseen tutki-
mukseen (ks. Elbaz 1991; Estola 2003b; Heikkinen 2002; Kelchtermans 1993a; Kelch-
termans 1993b; Meriläinen & Syrjälä 2002). Elämän eri episodeja yhdistellään narra-
tiivisen ajattelun keinoin toisiinsa, ja jopa koko elämäkerta voidaan muodostaa näistä 
episodeista. Tämä on mahdollista nähdä niinkin, että ihmiset rakentavat elämäkerran saa-
dakseen mielen elämänsä tapahtumille. (Moen et al. 2003; Polkinghorne 1988, 1; 
Richardson 1990, 21–23.) Tämänsuuntainen ajatus sisältyy myös brunerlaiseen narratiivi-
seen ajatteluun; kokemuksiamme ymmärtääksemme teemme niistä synteesin narratiivisen 
ajattelun avulla, jossa yhdistyvät teot, tunteet ja ajatukset. Koska ihmisen toimintaa pyri-
tään ymmärtämään intentioiden avulla, voidaan sanoa, että narratiivisessa tutkimuksessa 
on mahdollista tarkastella intentioiden lisäksi päämääriä, subjektiivisia kokemuksia, hen-
kilöiden ominaisuuksia tai esimerkiksi ympäristöä (Bruner 1986, 16; Tolska 2002, 55, 
94–95). Narratiivisen näkökulman liittäminen elämäkerralliseen tutkimukseen on saanut 
osakseen myös kritiikkiä, joka on kohdistunut mm. siihen että tarinat sidotaan liian löy-
hästi kontekstiin (esim. Goodson 2000). Ilman kontekstia esitetyt tarinat ja niiden tulkin-
nat eivät mahdollista tutkimuksen luotettavuuden arviointia, niiden todentuntua. Myös 
pitäytyminen pieneen aineistoon, mikä on tavallista näissä lähestymistavoissa, on koh-
dannut kritiikkinsä (Hargreaves 1996, 12–13). Kaikki narratiivinen tutkimus ei kuiten-
kaan ole elämäkerrallista. Tutkija voi koota kerronnallista aineistoa ajallisesti suppe-
ammalta jaksolta, vaikkapa kertomuksia ensimmäisestä koulupäivästä. Nämä kaksi lä-
hestymistapaa on siksi syytä nähdä myös toisistaan erillisinä.  

Auto/biografisen tutkimuksen kehyksessä voidaan tehdä karkeahko erottelu termien 
elämänhistoria ja elämäkerta/elämäntarina5 välillä. Sanat elämäkerta ja elämäntarina 
(samoin kuin sana omaelämäkerta) viittaavat itse kerrottuun tai kirjoitettuun kuvaukseen 
oman elämän kulusta. Elämänhistorian puolestaan konstruoi tutkija. Siinä on keskeisenä 
aineistona kerrottu tai kirjoitettu elämäntarina, mutta sen lisäksi kootaan myös muuta 
aineistoa, esimerkiksi historiallisia dokumentteja ajalta, jolta elämäntarina on, muiden 
aikalaisten kirjoittamia dokumentteja tai kertomuksia asianomaisesta henkilöstä tai tie-
tystä ajasta ja tietyistä tapahtumista. Tutkimuksen tavoitteena on sijoittaa tietty elämänta-
rina vallinneeseen sosiaaliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin, joka voi 
valottaa lisää yksittäisiä elämäntapahtumia ja syventää niiden merkitystä. Lähestymista-
vassa katsotaan, että elämäkerrat kerrotaan laajempien kulttuuristen kerrontatapojen, yh-
teisten kokemusten ja ryhmän historian kontekstissa. Yhden elämäkerran ymmärtäminen 
on siten mahdollista sijoittamalla se laajempaan yhteyteen. Useampien elämäkertojen 
tarkastelu rinnakkain avaa ikkunan yhteisön kulttuuristen merkitysjärjestelmän tutkimi-
seen. (Goodson & Sikes 2001, 62; Hatch & Wisniewski 1995; 125; Houtsonen et al. 
2000, 12; Roberts 2002, 3.)  

                                                           
5 Tässä tekemäni jako perustuu Ivor Goodsonin (2000) kirjoituksiin, jossa vastaavat englanninkieliset termit 
ovat life history ja life story. 
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Elämänhistoriallinen näkökulma on lähellä sosiologisia elämänkaari- ja elämänkulku-
tutkimuksia, joissa tavoitteena on esimerkiksi kuvata ja selittää, miten sosiaaliset proses-
sit ja elämänkulut jäsentävät yksilön elämää. Suomessa esimerkiksi J. P. Roosin (1987) 
tutkimukset suomalaisten elämästä sopisivat tähän kategoriaan. Nämä tutkimukset ovat 
tuottaneet tietoa ihmisen elämänkaaren yleisestä kulusta ja tavallisimmista käännekoh-
dista (kuten kouluun menosta, ammatin valinnasta tai perheen perustamisesta; Antikainen 
& Komonen 2003, 144; Goodson 2000, 24; Thomas 1995, 5.) Myös Suomessa tehdyt 
sosiologiset koulutustutkimukset ovat käyttäneet yksilöllisiä elämäkertoja ja koulutusko-
kemuksia välineinä tutkiessaan toimijoiden ja rakenteiden välisiä suhteita (Antikainen et 
al. 1996; Antikainen et al. 2000; Houtsonen et al. 2000). Opettajatutkimuksessa esimer-
kiksi Sikes et al. (1985) ovat laajassa elämänhistoriallisessa tutkimuksessaan selvittäneet 
opettajien urakehitystä.  

Elämäkertatutkimus puolestaan keskittyy kertojan kokemaan elämään; muun aineiston 
osuus ei ole tutkimuksessa yhtä tärkeä. Elämänkertomus kyllä voidaan halutessa sijoittaa 
aikaan ja paikkaan, mutta tavoite on kuitenkin ymmärtää kertojan kokemuksia, ei niin-
kään todentaa kerrottua elämäkertaa tai tarkastella tiettyä sosiaalista rakennetta. Esimer-
kiksi opettajatutkimuksessa tällä näkökulmalla on saavutettu uutta tietoa opettajan ajatte-
lusta ja identiteetistä. Lähestymistapa sopii hyvin opettajan ajattelun ja työn tutkimiseen, 
koska opetustyön tilanteet vaihtelevat suuresti eri konteksteissa. Elämäkertatutkimus on 
usein tavoitteiltaan ja metodeiltaan hyvin lähellä narratiivista tutkimusta. Myös psykolo-
gia on alkanut osoittaa aiempaa enemmän kiinnostusta ihmisten kertomuksiin, ja niiden 
merkitys yksilöllisen kehityksen kuvaajina näyttää myös siten korostuvan (Atkinson 
2002, 124; Saarenheimo 1998, 246).  

Käsiteltyjen eri lähestymistapojen väliset teoreettiset erot ovat suhteellisen selvät, 
mutta käytännössä tutkijat voivat hyödyntää metodeja ja käsitteitä puolin ja toisin. Esi-
merkiksi Kelchtermans & Vanderberghe (1994) ovat elämäkerrallisessa tutkimuksessaan 
opettajien ammatillisesta kasvusta lähteneet liikkeelle elämänhistoriallisesta metodista ja 
puolistrukturoidusta haastattelusta. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin ollut 
elämäkerrallista näkökulmaa korostaen antaa keskeinen sija opettajien subjektiivisille 
kokemuksille. Tutkimuksen lopullisena tavoitteena ei olekaan ollut kuvata opettajien 
muodollista uraa yleensä vaan tarkastella ammatillista kehittymistä siten kuin opettajat 
ovat sen itse kokeneet.  

Miller (2000) erottaa elämäkerrallisen tutkimuksen alueella kolme erilaista suuntausta: 
realistisen, uuspositivistisen ja narratiivisen. Hänkään ei erota eri lähestymistapoja jyr-
kästi vaan katsoo, että kukin tutkija voi soveltaa omassa tutkimuksessaan menettelyjä, 
joissa on piirteitä jopa kaikista kolmesta suuntauksesta. Suuntausten kuvaukset palvele-
vatkin lähinnä ideaalityyppien tasolla. Millerin (2000, 11) mukaan realistisen suun-
tauksen keskeinen idea on induktio ja aineiston keräämisen tarkoituksena on tutkia sosi-
aalisten ilmiöiden yleisiä ilmenemismuotoja, kuten esimerkiksi elämänkaaritutkimuksissa 
tehdään. Tällöin yksilön merkitystä ei nosteta keskeiseen asemaan, vaan painopiste on 
kollektiivisen merkitysmaailman ymmärtämisessä (ks. Sutinen 2003, 29). Näkökulmaan 
sisältyy Millerin mukaan ajatus, että yksilöt edustavat omilla näkökulmillaan objektiivista 
todellisuutta, vaikka toisaalta yksilöiden omat tulkinnat todellisuudesta voivat olla vääris-
tyneitä tai väärin tulkittuja. Siksi lähestymistapaan kuuluukin olennaisesti saturaation 
merkitys: aineistoa kerätään paljon ja useita tapauksia, jotta yleistyksiä pystyttäisiin te-
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kemään. Useat realistisen suuntauksen tutkijat ovat Millerin näkemyksen mukaan teoreet-
tisesti lähellä grounded-teoriaa (vrt. Goodson & Numan 2003, 91).  

Uuspositivistinen suuntaus on monissa kohdin realistisen suuntauksen vastakohta ja 
lähimpänä klassista sosiologiasta tutkimusta. Tutkimuksen ydinajatus on Millerin (2000) 
mukaan deduktio. Jo olemassa olevien teorioiden ja käsitteiden avulla pyritään ennusta-
maan yksilöiden elämää. Aineiston koonti tapahtuukin usein hyvin jäsennellyillä puoli-
strukturoiduilla haastatteluilla. Yhteistä realistisen suuntauksen kanssa on suhde todelli-
suuteen. Myös tässä lähestymistavassa katsotaan, että objektiivinen todellisuus on ole-
massa ja sitä voidaan tutkia toimijoiden näkökulmasta. Objektiivisen todellisuuden ja 
toimijan välillä vallitsee hermeneuttinen suhde: toimijan näkökulma on subjektiivinen ja 
mukautuu niihin muutoksiin, joita sosiaalisissa rakenteissa tapahtuu ajan myötä. Toi-
saalta, sosiaaliset rakenteet muuttuvat toimijoidensa johdosta. (Miller 2000, 12.)  

Narratiivinen suuntaus puolestaan ottaa kertojan näkökulman lähtökohdakseen. Kes-
keistä on elämäntapahtumien subjektiivinen totuus, ja tutkimuksen painopiste on yksilön 
kokemusmaailmassa. Tutkija on kiinnostunut kertojan omista tulkinnoista elämäntapahtu-
mistaan, ja lähestymistapa korostaa narratiivista tietämisen tapaa. (Bruner 1990, 120; 
Hatch & Wisniewski 1995, 115; Husu 2002b, 61.) Toisaalta Hatch ja Wisniewski (1995, 
124) huomauttavat, että lopullisten erojen tekeminen tutkimuskirjallisuudessa esiin tule-
vien termien (esim. life history, life story, narrative, storied narrative) välillä on mahdo-
tonta. Käsitteet menevät heidän tekemänsä selvityksen mukaan väistämättä päällekkäin 
tieteentraditioiden erilaisuuden vuoksi.  

Narratiiviset tutkijat edustavat usein konstruktivistista tai pragmaattista totuuskäsitystä 
(ks. Heikkinen et al. 2001; Roberts 2002, 7). Yksilön ainutlaatuisen näkökulman ymmär-
täminen kontekstissaan on tavoiteltavampaa kuin esimerkiksi joidenkin asioiden paikkan-
sapitävyyden tarkistaminen muiden lähteiden avulla. Narratiivisessa näkökulmassa kon-
tekstin käsite on monimerkityksinen ja sillä voidaan viitata kertomuksen sijoittumiseen 
tiettyyn sosiaaliseen struktuuriin, aikaan ja paikkaan (Gudmundsdottir 2001) sekä – mikä 
on yhtä tärkeää – kerronnan sosiaaliseen kontekstiin (Wortham 1991). Narratiivisessa ja 
elämäkerrallisessa lähestymistavassa konteksti voi muodostua puhtaasti kertojan elämän-
tarinasta. Näin on esimerkiksi luontevaa sellaisessa elämäkertatutkimuksessa, jossa tut-
kimusaineisto on saatu vaikkapa kirjoituskilpailujen kautta. Mikäli tutkimus perustuu 
haastatteluihin, voidaan kertojia pyytää pohtimaan itse, miten omat kokemukset liittyvät 
laajempiin yhteiskunnan ilmiöihin tai ajan kasvatus- ja koulutuspolitiikkaan.  

Tällä hetkellä korostetaan narratiivisessa tutkimuksessa yhä enemmän kerronnan sosi-
aalista kontekstia (esim. Elbaz 1997, 75; Estola & Syrjälä 2002, 65; Wortham 2001). 
Luottamuksellisen vuorovaikutuksen kehittymistä haastattelijan ja haastateltavan välille 
pidetään tärkeänä. Niin ikään korostetaan, että tutkijalla ja kertojalla on kummallakin 
oma merkittävä osansa tuotettavassa tarinassa. Haastattelijan persoonallisuus onkin tutki-
muksen avaintekijöitä. Koska yksi tärkeistä narratiivisen tutkimuksen metodologisista 
kysymyksistä on, miten haastattelun konteksti on syntynyt, se kuvataan tutkimuksessa 
yleensä ajallisesti ja paikallisesti hyvinkin tarkkaan. Tieto muista konteksteista voi olla 
viitteellisempää.  
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2.3  Humanistisen maantieteen viitoittama paikka 

”Olemme siellä missä olemme voidaksemme olla poissa jostakin muualta.” 

(Stuart Hall 2000) 

Teoreettiset lähtökohdat paikan tarkastelulle löytyvät humanistisesta maantieteestä, jonka 
erityinen tutkimuskohde on koettu paikka. Kysymykseen, missä jokin tietty paikka sijait-
see, on helppo antaa eksakti vastaus määrittelemällä paikan sijainti kartografian avulla. 
Jos sen sijaan pyydämme eri ihmisiä kertomaan tietystä paikasta, saamme todennäköi-
sesti useita erilaisia ja toisistaan poikkeavia kuvauksia. Nämä kuvaukset kertovat paikko-
jen biografisesta luonteesta ja niihin liitettävistä subjektiivisista merkityksistä. Paikka 
käsitteenä on varsin yksinkertainen siihen asti, kunnes alamme miettiä sen kokemuksel-
lista puolta. (Karjalainen 2003.) 

Paikan voidaan humanistisen maantieteen näkökulmasta määritellä olevan ympäris-
töömme projisoimiemme suhteiden merkityksellinen kokonaisuus (Karjalainen 1997b, 
231). Paikan ajatteleminen selkeästi rajattuna tilana ei ole mielekästä. Paikkaa ei pidetä 
objektiivisena faktana (Haarni et al. 1997, 16). Näin määriteltynä paikan kokemisessa 
ovat tärkeässä osassa paikkaan liittyvät fyysiset ominaisuudet sekä sosiaaliset ja kulttuu-
riset ilmiöt. Paikkoihin ja maisemiin liittyvät kysymykset ovat alkaneet kiehtoa yhä 
enemmän monien tieteenalojen tutkijoita, ja eri tieteiden tuomat näkökulmat ovat laajen-
taneet paikan tutkimisen problematiikkaa (Kaivola & Rikkinen 2003, 20). Tällä hetkellä 
paikka nähdään tutkimuksissa perinteisen maantieteellisen näkökulman lisäksi kokemuk-
sellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, joka liittyy jokapäiväiseen elämään. Osal-
taan tämä näkökulman muutos liittyy tieteiden väliseen kanssakäymiseen ja erityisesti 
siihen, että fenomenologiset lähestymistavat ovat saaneet enemmän sijaa tieteiden sisällä. 
(Huttunen 2002; Keskitalo-Foley 2004; Massey 2003; Relph 1996, 906.)  

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on niin ikään nostanut paikan käsitteen esille (ks. 
Lehtonen 2003). Paikka rajattuna alueena on joutunut kritiikin kohteeksi globalisoituvan 
maailman puristuksessa, jossa kulttuurit sekoittuvat yhä enemmän toisiinsa ja maailman-
talous kansainvälistyy yhä enemmän ja nopeammin (Massey 2003, 51). Kritiikki tiivistyy 
kysymykseen, onko paikkoja koskaan ollut olemassakaan rajattuina alueina, vaikka niitä 
on sellaisina tahdottu nähdä ja tutkia? Paikka halutaankin käsitteellistää tästä näkökul-
masta uudestaan. Tilalle on ehdotettu esimerkiksi toimintatilan käsitettä. Tällöin paikkoja 
tarkasteltaisiin erilaisten yhteisöjen, yksilöiden, suhteiden ja liikkeiden toimintatilojen 
kohtaamispaikkana. Jokaisella näistä on erilaiset toimintatilat, jotka ulottuvat eri tahoille. 
Tämä näkökulma korostaa, että jokainen yksilö ja jokainen ryhmä on hyvin erilaisella 
tavalla suhteessa muihin paikkoihin ja ajan ilmiöihin, mutta se ei tarkoita, että paikan 
merkitys olisi vähentynyt (Massey 2003, 63–65). Edelleen tarvitaan tutkimusta, jonka 
näkökulma tavoittaa yksilöiden käsityksiä ja kokemuksia paikasta ja sen ominaisluon-
teesta – identiteetistä. Kunkin paikan ainutlaatuisuuden tunnistaminen ei sulje pois paik-
kojen avoimuutta ja keskinäisiä suhteita (Massey 2003, 73).  
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2.3.1  Koettu paikka  

Humanistisen maantieteen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ihmistä tutkimalla 
hänen suhdettaan ympäristöönsä: hänen tunteitaan ja ajatuksiaan suhteessa tiettyyn paik-
kaan (Tuan 1976, 266: Ridanpää 1999, 45; Shields 1991, 11). Humanistisen maantieteen 
filosofinen perusta on fenomenologiassa. Sekä humanistinen maantiede että fenomenolo-
gia korostaa, ettei paikkoja tulisi nähdä pelkästään konkreetteina asioina vaan ne tulisi 
ymmärtää ennen kaikkea kokemuksellisina tiloina, joihin ihmiset liittävät paljon subjek-
tiivisia merkityksiä (Karjalainen 1997a, 10; Relph 1996, 907).  

Tuan (1976, 274; ks. myös Ridanpää 1999, 45) huomauttaa, että humanistinen maan-
tiede sijaitsee tieteellisen selityksen ja taiteellisen tulkinnan välimaastossa; tutkimuksessa 
ei pyritä selittämään vaan ymmärtämään. Tämä on myös oman tutkimukseni lähtökohta 
ja tavoite. Paikka koettuina merkityssuhteina soveltuu hyvin luontevasti narratiivis-
elämäkerralliseen tutkimukseen, jossa ihmisen kokemusmaailmaa tutkitaan kertomusten 
avulla. Paikat ovat tärkeitä kertomuksissa – asiat tapahtuvat aina jossakin tietyssä paikas-
sa –, ja kertomuksissaan ihmiset yleensä kuvaavat suhteitaan eri paikkoihin.  

Fenomenologiaan perustuva humanistisen maantieteen näkemys koetusta paikasta on 
lähellä ympäristön estetiikassa esiin nostettua kokemuksellisuuden näkökulmaa. Sen mu-
kaan ympäristön kokemuksessa ei ole kysymys yksinomaan visuaalisesta kokemuksesta, 
vaan kaikkien aistien avulla koetusta tiedostamisesta, missä korostuu kokijan osallistumi-
nen ympäristöönsä. (Berleant 1999, 21, 30–32.) Ympäristön estetiikan edustaja Berleant 
(1999) korostaa, että erilaiset ympäristön määrittelemiseen käytetyt käsitteet kantavat 
mukanaan paljon yleisiä uskomuksia ja sitoumuksia ja niiden ymmärtäminen riippuu 
yhteisöjen omista traditioista. Uudemmat näkemykset ihmisestä ja ympäristöstä ovat mie-
lenkiintoisia, koska ne haastavat perinteisen dualistisen näkemyksen ja väittävät, että or-
ganismia ja ympäristöä ei voida nähdä toisistaan jyrkästi erillisinä. (Berleant, 1999, 29–
32.) Tämä saattaa näkyä hyvin selvästi arkipäivän kertomuksissa paikoista. Esimerkiksi, 
kun ihmistä pyydetään luonnehtimaan jotakin paikkaa, hän asettaa itsensä tyypillisesti 
sisään paikan maisemaan. Paikan asukas tuntee maiseman siinä eletyn elämän kautta, kun 
taas vierailijalle maisema on enemmän ulkokohtainen asia, ennen kaikkea näkymä, jota 
katsotaan. 

Jotta paikka todella tiedettäisiin, se täytyy tuntea sekä abstraktilla että henkilökohtai-
sella tavalla, kirjoittaa Tuan (1975, 151). Teoreettisesti ajateltuna paikat ovat kohteita 
tietyssä tilassa, mutta toisesta ääripäästä ajateltuna ne ovat voimakkaita sisäisiä tunneti-
loja. Todellisuudessa paikat tunnistetaan vain harvoin ääripäistään: tavallisesti paikat ovat 
ihmiselle jotakin näiden ääripäiden välissä olevia. Tällöin paikat mielletään eri tekijöiden, 
sekä abstraktin tiedon että subjektiivisen kokemuksen avulla. (Tuan 1975, 152–153.) 
Tuanin (1975, 164) mukaan paikan tunteminen vaatii pitkää asumista ja syvällistä osallis-
tumista. Lyhyellä vierailulla on mahdollista saada tietoa lähinnä paikan visuaalisista omi-
naisuuksista. Tunteakseen paikan todella on tunnettava paikan menneisyys. Tämä tarkoit-
taa myös omaa menneisyyttä. Abstrakti tieto ja historialliset faktat opitaan muistamaan 
nopeasti, mutta yhteisöllinen historia on osa omaa minää vasta kun se laajenee osaksi 
omaa persoonallista historiaa. Ajan myötä paikan voi kyllä oppia tuntemaan, mutta aika 
ei ole automaatti. Ihminen voi elää kauankin jossakin paikassa oppimatta tuntemaan sitä. 
(Tuan 1975, 164.) 
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2.3.2  Paikkatunne 

Yksittäisen ihmisen kokemuksellista suhdetta paikkaan kuvataan tutkimuskirjallisuudessa 
termillä paikkatunne6 (Relph 1996, 910). Näin halutaan erityisesti korostaa yksilön tun-
netta paikan subjektiivisesta merkityksestä. Se sopii hyvin sellaisen empiirisen tutkimuk-
sen käsitteeksi, jossa tarkoituksena on erotella toisistaan sisällöllisesti erilaisia tapoja 
merkityksellistää jokin paikka. Tässä tutkimuksessa paikkatunne täsmentää koetun pai-
kan ajatusta kohdentamalla mielenkiinnon erityisesti paikkaan liittyviin tunteisiin. Paik-
katunne korostaa kokonaisvaltaista kokemista; korostetaan ajatusta, että paikka vaikuttaa 
ihmiseen suoraan kaikkien aistien välityksellä. Lisäksi henkilökohtaiset mielikuvat ja 
muisti vaikuttavat erityisten paikkatunteiden muodostumiseen. Paikkatunteen olemassa-
olo ei tutkimusten mukaan ole kuitenkaan välttämätöntä esimerkiksi paikassa selviytymi-
sen kannalta, koska on myös muita tapoja tehdä huomioita ympäristöstä7. Tutkimukset 
paikkatunteista ovat osoittaneet, että kysymyksessä ei ole mikään yksinkertainen asenne 
paikkaa kohtaan vaan tunne, joka vaihtelee intensiteetiltään ja sisällöltään. Erilaiset teki-
jät, kuten paikan tuttuus sekä yksilön sosiaalinen asema ja sukupuoli vaikuttavat paikka-
tunteiden kehittymiseen. (Relph 1976, 62; Relph 1996, 910.) 

Paikan läheisyys kokijalle on osoittautunut erityisen tärkeäksi tekijäksi paikkatunteen 
kehittymisen kannalta. Sen perusteella on erotettu paikan kokemisessa insider- ja outsi-
der-näkökulmat. Puhun niistä tästä lähtien enimmäkseen asukkaan ja vierailijan näkö-
kulmina8. Ne kuvaavat läheisyyden vastakkaisia ääripäitä. (Relph 1996, 911.) Asukkaan 
näkökulman on arveltu olevan avaintekijä henkilön identiteetissä siten, että hän tuntee 
sen johdosta kuuluvansa johonkin tiettyyn paikkaan eikä voisi ajatella elävänsä missään 
muualla. Usein tämä kokemus on ihmiselle itselleen tiedostamaton asia. Sen olemassa-
olon voi havaita esimerkiksi suurena koti-ikävän kokemuksena tai kielemme arkipäivän 
ilmaisuissa, kun esimerkiksi jotakuta henkilöä luonnehditaan tietyn paikan mukaan (esim. 
hän on pohjalainen). Vierailijan näkökulma on monin tavoin vastakkainen edelliselle. 
Paikan kokemisesta puuttuvat suuremmat tunteet ja paikkaa katsellaan ulkoapäin. Paikan 
katselussa käytetään hyväksi abstraktia ja yleistä tietoa. Tämä näkökulma ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö outsider-kokija voisi empaattisesti ymmärtää paikkaan liittyvien ih-
misten elämää. Jos vierailijan näkökulmaa voidaankin joiltain osin pitää rajoit-
tuneempana, sillä saattaa olla myös etuja. Vierailija nimittäin voi nähdä helpommin paik-
kaan liittyvät sellaiset ansiot ja puutteet, jotka eivät enää näy paikan asukkaalle. (Relph 
1996, 911; Tuan 1990, 64–65.) 

Asukkaan ja vierailijan näkökulmien erottamisessa toisistaan on omat vaaransa. Erot-
telua ei tule ymmärtää jyrkästi siten, että esimerkiksi vain omaan syntymäseutuunsa olisi 
mahdollista saavuttaa insider-näkökulma. Paljon riippuu nähdäkseni myös siitä, mitä 
toimintoja paikkaan liittyy. Toisekseen, lähes jokaisella meistä on varmaan kokemus jos-
takin tietystä paikasta, jossa on voinut tuntea suuria väristyksiä – selittämättömiä tunte-
muksia, jotka olivat vain siinä paikassa; tietyn tunturin laella, tietyn järven rannalla tai 
suon äärellä. Paikka jää ikuisesti mieleemme nimenomaan siellä heränneiden tunteiden 
                                                           
6 Englannin kielessä: sense of place. 
7 Eyles nimesi tutkimuksessaan yhdeksi paikkatunteeksi apaattisuuden kuvaamaan niiden ihmisten paik-
katunteita, jota eivät olleet kiinnostuneita ympäristöstään (Relph 1996, 910). 
8 Joissakin tutkimuksissa suomenkieliset vastaavat termit ovat osallisuus ja sivullisuus (Haarni et al. 1997). 
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johdosta. Tuan (1990, 4) kuvaa tällaisia paikkatunteita termillä topofilia. Se tarkoittaa 
myönteistä tunnetta paikan ja ihmisen välillä. Sen vastakohta on topofobia, negatiivinen 
tunnesidos ihmisen ja paikan välillä (Relph 1996, 912). 

Paikan tutkimuksessa voidaan Karjalaisen (1997a, 41) mukaan erottaa seuraavat kol-
me eri näkökulmaa: 1) fyysis-sijainnillinen, 2) sensuaalis-emotionaalinen ja 3) sosiaalis-
kulttuurinen. Fyysis-sijainnillinen näkökulma paikan tarkastelussa edustaa luonnontieteel-
listä näkökulmaa. Sen avulla voidaan määrittää jokin paikka kartografisen eksaktisti ja kuva-
ta tietyn paikan havaittavia ja objektiivisia piirteitä. Tarkastelulle on luonteenomaista, että 
paikka on rajoitettu alue tai tila, joka voidaan erottaa tietyillä kriteereillä jostakin toisesta 
paikasta. Sensuaalis-emotionaalinen näkökulma korostaa aisteilla ja tunteilla tapahtuvaa ko-
kemusta. Tarkastelussa kiinnitetään huomio siihen, että paikalla ja sen kokijoilla on kiinteä 
yhteys eikä niitä siksi voi tarkastella luontevasti erikseen (Relph 1996, 907). Sensuaalis-
emotionaalinen näkökulma irtaantuu tarkastelussaan paikan rajatusta tilasta. Kokemuksessa 
eletyt paikat eivät noudata karttaan piirrettyjä rajoja. Esimerkiksi kertoessani kotiseudustani 
en kerro tyhjentävästi ”rajojen sisäpuolta” ja voin hyvin sisällyttää kertomukseeni kokemuk-
sia ”rajojen ulkopuolelta”. Nähdäkseni sensuaalis-emotionaalinen kokemus tulee erityisen 
hyvin esiin narratiivisessa tietämisessä. Sosiaalis-kulttuurinen näkökulma puolestaan koros-
taa jonkin paikan omaleimaisuutta kulttuurisen tai yhteisöllisen yhtenäisyyden suhteen. Se 
sijoittuu erityisesti kulttuurintutkimuksen ja sosiologian alueelle. Tietämisessä yhdistyvät 
paradigmaattinen ja narratiivinen tietäminen.  

Näistä kolmesta näkökulmasta edustaa sensuaalis-emotionaalinen subjektiivista koke-
musta ja on tämän tutkimuksen kannalta keskeisin näkökulma. Tutkijana olen kiinnostunut 
siitä, miten yksilöt kokevat ympäröivän paikan, sen fyysiset puitteet sekä sosiaaliset ja 
kulttuuriset tilanteet ja rakenteet, joihin hän on kietoutunut. Ne ilmenevät vain eletyssä 
paikassa ja ajassa ja ovat ymmärrettävissä suhteessa niihin. Eri paikkoihin liittyvät sub-
jektiiviset kokemukset ovat luonteeltaan dynaamisia ja muuttuvia. Ne muodostuvat vuo-
rovaikutuksessa ihmisen ja ympäristön välillä. Merkitysten muodostumisen johdosta ym-
päristöstä tulee ihmiselle ymmärrettävä ja hallittava. (Karjalainen 2000, 2.) Vaikka sensu-
aalis-emotionaalinen näkökulma on tutkimuksessani keskeinen, kahta muuta näkökulmaa 
paikkaan ei ole syytä unohtaa, eikä niitä voisikaan. Näkökulmat täydentävät toisiaan ja nii-
den avulla kokemukset voivat tulla paremmin ymmärretyksi.  

Maisema ja paikka asukkaan näkökulmasta viittaavat paikan subjektiivisuuteen, koki-
jan näkökulmaan, johon liittyvät kiinteästi erilaiset tunteet. (Berleant 1999, 22, 30; Karja-
lainen 1993a, 68.) Samankaltainen ajatus sisältyy myös paikan sensuaalis-emotionaali-
seen näkökulmaan; ei ole paikkaa ilman kokijaa eikä kokijaa ilman paikkaa. Tutkimuk-
sessani kuvaan näitä sensuaalis-emotionaalisia kokemuksia termillä paikkatunne, jolla 
korostan Shieldsin (1991, 6) tavoin, että paikat merkitsevät aina jollekin ja jotakin. 

2.4  Narratiivinen identiteetti 

Narratiivinen tutkimus on kietoutunut kysymykseen identiteetin muotoutumisesta (Estola 
2003b; Hänninen 2000; Kelchtermans & Ballet 2002). Käsitykset identiteetin olemuk-
sesta ovat vaihdelleet eri aikoina ja ovat sidoksissa kulloinkin vallitsevaan aatteelliseen 
ilmapiiriin ja yhteiskunnalliseen tilaan. Merkittäviä muutoksia identiteettiä koskeviin 
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näkemyksiin on tapahtunut esimerkiksi silloin, kun yhteiskuntamuoto on alkanut kehittyä 
maatalous- ja myöhemmin teollisesta yhteiskunnasta yhä postmodernimmaksi. Uudet 
yhteiskunnalliset ideat ovat samanaikaisesti olleet vaikuttamassa siihen, että yksilö on 
nähty jonakin enempänä kuin sosiaalisten rakenteiden tuotoksena; hän on saanut yhä suu-
remman merkityksen suhteessa yhteisöön. Tämän on nähty johtavan edelleen siihen, että 
yksilöt ovat yhä vapaammin voineet valita identiteettejään, koska aikaisemmat identifi-
kaatioryhmät — sosiaaliluokat, perheet ja ammattikunnat — ovat alkaneet heikentyä vai-
kutuksiltaan. (Chamberlayne et al. 2000, 2, 8; Rustin 2000, 33.)  

Postmodernin yhteiskunnan tutkimuksen kehyksessä korostuu ajatus identiteettikrii-
sistä ja identiteetin fragmentoitumisesta. Kysymys on siitä, että aiemmin vankkoja asemia 
luoneet sosiaaliluokan, sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, rodun ja kansallisuuden 
kulttuuriset maisemat ovat pirstoutuneet. Näiden muodonmuutosten on sanottu panevan 
henkilökohtaiset identiteetit liikkeeseen ja horjuttavan käsityksiä itsestä yhtenäisinä sub-
jekteina. Tämän on sanottu tuottavan postmodernin subjektin, jolla ei ole kiinteää tai py-
syvää identiteettiä. Sen sijaan ihmisellä sanotaan olevan useita ristiriitaisia ja eri suuntaan 
tempoilevia identiteettejä, minkä vuoksi oma identifikaatio vaihtelee jatkuvasti. Ja jos 
kuitenkin joku tuntee itsellään olevan yhtenäinen identiteetti koko elämänsä ajan, tämä 
johtuu vain siitä, että hän on rakentanut lohduttavan tarinan itsestään. (Hall 2000, 20–23.)  

Giddens (1991) on ottanut kantaa postmodernin yhteiskunnan identiteettikeskusteluun. 
Hän painottaa identiteetin kehityksen tietoista puolta. Tämän näkemyksen mukaan identi-
teettiä ei ole ihmiselle annettu ulkoapäin, vaan se on jotakin, minkä ihminen itse luo ja 
mitä hän ylläpitää refleksiivisellä toiminnalla ja itsestään tekemiensä tulkintojen pohjalta. 
Refleksiivisessä minäprojektissa on kyse muuttuvan, mutta silti suhteellisen yhtenäisen 
elämäntarinan luomisesta maailmassa, joka vaatii jatkuvaa valintojen tekemistä erilaisten 
elämäntapavaihtoehtojen välillä. Oleellista on henkilön kyky pitää tietty narratiivi käyn-
nissä. Ihmisen täytyy jatkuvasti tässä prosessissa integroida ulkomaailman tapahtumia 
toisiinsa ja sovittaa ne menossa olevaan tarinaan omasta itsestään. (Giddens 1991, 52–
54.)  

Identiteettien muuttumista koskeva keskustelu liittyy Hallin (2000, 62) mukaan myös 
globaalin ja lokaalisen väliseen jännitteeseen. Globalisaatio edustaa identiteettien kirjoa 
ja yksilölle mahdollisuutta valita monien eri identiteettien joukosta se, joka miellyttää. 
Mutta toisaalta globaalisen ja lokaalisen välille on syntymässä uusi kytkös; lokaalisuutta 
ei tule sekoittaa vanhoihin identiteetteihin, joiden juuret ovat rajallisessa paikallisuu-
dessa. Globalisaatio ei tämän käsityksen mukaan toimisikaan identiteettejä yhdenmukais-
tamalla, vaan jännite saisi aikaan uusia globaaleja ja uusia lokaaleja identifikaatioita. Pai-
kalliset identiteetit voivat jopa vahvistua tässä prosessissa. (Hall 2000, 63–68; Kaivola & 
Rikkinen 2003, 141.) Koska narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus on kiinnostunut paikal-
lisesta tiedosta, on Hallin näkemys mielenkiintoinen myös tästä näkökulmasta. Postmo-
derniksi sanottu yhteiskuntamme ei tämän näkemyksen mukaisesti toimisikaan välttämät-
tä yhdenmukaisesti siihen suuntaan, että identiteettien kirjosta jokainen voisi valita mie-
leisensä tai että tässä prosessissa tuotettaisiin valtava määrä erilaisia identiteettejä. Sen 
sijaan paikallinen voidaan kokea yhä tärkeämmäksi globalisaation puristuksessa ja sitä 
voidaan muuttaa vastaamaan paremmin uusiin haasteisiin.  

Narratiivinen näkemys identiteetistä tulee lähelle toisaalta klassis-sosiologisia ja toi-
saalta uudempia näkemyksiä identiteetistä. Narratiivinen näkemys korostaa klassisen 
sosiologian näkemyksen mukaisesti identiteetin kehittymisessä interaktiivisuutta yksilön 
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ja yhteiskunnan välillä. Identiteetin muodostuminen nähdään dynaamiseksi prosessiksi; 
kun identiteettiä määritellään, korostetaan sen muuttuvaa luonnetta. Toisaalta, klassisessa 
sosiologiassa subjektilla nähdään kuitenkin olevan sisäinen ydin tai olemus, joka on ”tosi 
minä”, mutta se muotoutuu jatkuvassa dialogissa ympäröivien kulttuuristen maailmojen 
ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa. (Hall 2000, 21–22.) Sosiologisissa subjektiteo-
rioissa korostuvat ”merkitykselliset toiset” (Mead 1962, 135), jotka välittävät yksilölle 
arvoja, merkityksiä ja symboleja ja saavat aikaan identiteetin kehittymistä. Se, missä 
määrin ihminen tuntee itsensä samanlaiseksi tai erilaiseksi kuin hänelle merkitsevät muut 
ihmiset ja ryhmät, ovat tärkeä tekijä identiteetin rakentumisessa. Samankaltaisuuden ja 
erilaisuuden tekeminen on jatkuva prosessi, jonka tulos voi olla neuvottelun tai kamppai-
lunkin tuotos. Neuvotteluja ja kamppailuja identiteettien sisällöistä, tunnusmerkeistä ja 
merkittävyydestä tapahtuu globaalisella, kansallisella, paikallisella ja henkilökohtaisella 
tasolla. (Pietikäinen et al. 2002, 9; Taylor 1995, 62; Wager 1996, 91.)  

Myös Bruner (1990; 1999, 3; 2002, 65) korostaa merkityksen muodostamisessa kult-
tuurista perustaa. Vaikka ihminen tulkitsee kulttuurisia ilmiöitä antaen niille henkilö-
kohtaisen merkityksen, niiden alkuperä on juuri siinä kulttuurissa, jossa ne on luotu. Sa-
masta syystä merkitykset ovat myös jaettavissa. Brunerin mukaan ei ole tärkeää keskus-
tella siitä, onko olemassa ”yksityisiä merkityksiä”, vaan olennaista on nähdä merkitykset 
pohjana kulttuurin toiminnalle. Brunerin yllä oleva ajatus sopii hyvin narratiivis-
elämäkerralliseen tutkimukseen. Ihmisen kokemusmaailmaa ja identiteettiä voi parhaiten 
ymmärtää osana sitä kulttuuria, sosiaalista yhteisöä ja paikkaa, jonka vaikutuksessa hän 
on kehittynyt. Ihmisen omaksuma kieli, tavat tai jopa tapa kertoa asioista ovat suurelta 
osin ympäröivästä yhteisöstä määräytyneitä. Tämä määräytyneisyys ei kuitenkaan tar-
koita, että ihminen olisi vain yhteisönsä tuotos. Jokainen ihminen tulkitsee ympärillään 
olevaa viime kädessä oman kokemuspohjansa perusteella. Rosenthal (1997, 24) katsoo 
samoin: ihminen ei voi kehittyä ihmiseksi tyhjiössä, mutta toisaalta, hän ei ole suoraan 
sen ryhmän osa, johon kokee kuuluvansa. Paremminkin voisi sanoa niin, hän elää niiden 
mahdollisuuksien pohjalta, jotka sisältyvät hänen elämäkerrallisiin kokemuksiinsa ja 
merkityksiinsä ympäröivästä yhteisöstä. Identiteetti muodostuu näkemykseni mukaan 
yksilön ja hänen ympäristönsä välisessä suhteessa, jolloin keskeistä on yksilön oma aktii-
visuus identiteetin muodostumisessa (vrt. Sutinen 2003, 29.) 

Tutkimuksessani minua ohjaa näkemys identiteetin rakentumisesta narratiivisena pro-
sessina, jolloin identiteetti on liikkeessä ja muuttuu kertomuksen edetessä. Liike ja muu-
tos tarkoittavat, että identiteetti on kertomus. Subjektille itselleen ei ole olemassa oman 
identiteetin alkua eikä loppua. (vrt. Holquist 1994, 37.) Narratiivit ja kertominen ovat 
ihmiselle luontainen tapa muodostaa käsitystä itsestään. Kerrotut tapahtumat tulevat 
oman minän tarinalliseksi olemukseksi, ja siksi voidaan sanoa, että identiteetti on narra-
tiivista luonteeltaan. Pidämme tarinoiden avulla yllä identiteettiämme ja kerromme sitä 
myös muille. (Bruner 2002, 64; Erben 1998, 14; Heikkinen & Huttunen 2002a, 169; Koh-
li 1981, 65; Riessman 1990.)  

Taylorin (1992, 27) näkemys identiteetistä on mielenkiintoinen ja täydentää omaksu-
maani käsitystä narratiivisestä identiteetistä. Hänen mukaansa identiteetin määräytyminen 
tapahtuu erilaisten sitoumusten ja identifikaatioiden kautta. Näkemys korostaa identitee-
tin historiallista, sosiaalista ja kulttuurista sidonnaisuutta, jossa merkittävät ihmiset ja 
kulttuuri ovat keskeisellä sijalla identiteetin muodostumisessa. Kokemusten ja niistä ker-
rottujen tarinoiden avulla ja niiden johdosta ihmisellä on mahdollisuus muuttaa käsitystä 
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itsestään, arvioida ympärillä nähtyä ja muuttaa arviointien kautta identiteettiään. Siksi 
identiteetin kehittyminen on dialoginen prosessi, ei staattinen tila. (Estola 2003b, 41; Lai-
tinen 2002, 59; Widdershoven 1993, 9.) Identiteetin muodostumisessa on tärkeää huoma-
ta, että tietoisuus omasta identiteetistä ja muiden tarjoamista identiteeteistä eivät aina 
lankea yhteen. Esimerkiksi nuorelle opettajalle voivat muut tarjota opettajan identiteettiä 
jo paljon aiemmin, kuin hän itse tunnistaa kyseisen identiteetin itsessään. (Giles & Mid-
dleton 1999, 32–33.) Tämä on osoitus paitsi identiteetin muuttuvasta luonteesta myös 
siitä, että oma kokemus on keskeisessä asemassa identiteetin muodostumisessa. Vaikka 
identiteetti saattaa sisältää ristiriitaisiakin elementtejä, en korosta kuitenkaan sen pirsta-
leisuutta, vaan näen Giddensin (1991, 52–54) tavoin, että ihmisellä on pyrkimys muodos-
taa eheä tarina itsestään. 

Narratiivisessa identiteetissä korostuu ihmisen ja hänen ympäristönsä välinen kanssa-
käyminen. Tähän kanssakäymiseen perustuu mahdollisuus muuttaa kertomusta identitee-
tistä, mutta se ei merkitse, että ihminen vaihtaisi identiteettiään aina halutessaan. Muutos 
identiteetissä perustuu ihmisen tärkeiksi kokemille arvoille. Toisaalta Laitinen (2002, 60) 
huomauttaa, että identiteetti sisältää joskus myös ei-toivottuja asioita. Taylorin (1992, 27, 
58) mukaan ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen dialogin tuloksena ihmisessä rakentuu 
ns. horisontaalinen kehys, jonka kautta maailmaa katsotaan ja arvioidaan. Horisontissa on 
aina jotakin pysyvää, minkä avulla ihminen tulkitsee kokemuksia ja ympäröivää sosiaa-
lista maailmaa. Tätä pysyvyyttä hän nimittää "omaksi ihmisenä olemisen tavaksi", joka 
edellyttää oman sisäisen äänen kuulemista ja rehellisyyttä tälle äänelle. Muussa tapauk-
sessa ihminen menettää oman erityisen tapansa olla maailmassa. Artikuloidessaan ta-
paansa olla maailmassa ihminen samalla määrittelee itseään. (Taylor 1994, 30; 1995, 58.) 
Taylorin näkemys ihmisenä olemisen tavasta on eri asia kuin essentialistinen ja staattinen 
näkemys identiteetistä. Dialogisuus ympäristön kanssa tekee mahdottomaksi ajatuksen, 
että poistamalla kaiken ylimääräisen voisimme löytää tietyn olemassa olevan ja muuttu-
mattoman minän (Bruner 2002, 64).  

Omaksumani narratiivisen käsityksen mukaan identiteetti on ihmisen ja ympäristön 
välisen dialogisen prosessin tulos; molemmat, niin ihminen kuin ympäristö, vaikuttavat 
toisiinsa. Dialogisuus ihmisen ja ympäristön välillä ei salli siten myöskään paikan tarkas-
telua abstraktina tai erillään yksilöstä. (ks. Hermans 2001, 243). Siksi elettyjen ja koettu-
jen paikkojen merkityksen kysyminen on tärkeää opettajiin kohdistuvassa tutkimuksessa. 
Eletyt paikat ovat tärkeitä narratiivisen identiteetin kehittymisessä. Sen lisäksi, että ihmi-
nen identiteettiään rakentaessaan kysyy: `kuka olen?´, kysyy hän myös: `mistä olen?´ 
Vastatessaan näihin kysymyksiin, ihminen määrittää itseään suhteessa siihen sosiaaliseen, 
kulttuuriseen ja fyysiseen kontekstiin, joka häntä kehystää.  

2.4.1  Kuka olen – opettajana?  

Identiteetin määrittelyssä, yksinkertaisimmillaan, ihminen etsii vastausta kysymykseen: 
Kuka olen? Vastaavasti, ammatillista identiteettiä etsiessä, kysymys kuuluu esimerkiksi: 
Kuka olen opettajana? Vastauksen antaminen puolestaan ilmaisee, mikä on ihmiselle it-
selleen arvokasta ja tärkeää. Opettajatutkimuksessa identiteetti on ollut keskeinen käsite 
ja tutkimuksen kohde erityisesti 1980-luvulta alkaen, jolloin tutkimusta alettiin suunnata 
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enemmän opettajien tietoon sekä ammatilliseen ja persoonalliseen identiteettiin (esim. 
Bullough & Knowles 1991; Connelly & Clandinin 1986; Elbaz 1983; Kelchtermans 
1994). Edellä mainitut tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan työ on sidoksissa koko 
persoonaan eikä ole olemassa siitä erillään olevaa ammatillista identiteettiä. Ammatilli-
nen ja persoonallinen identiteetti ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja myös var-
haisilla elämänkokemuksilla on olennainen merkitys siinä, millainen opettaja on amma-
tissa toimiessaan.  

Opettajan praktisen toiminnan tutkimuksessa monet tutkijat (Ball & Goodson 1985, 
18; Kelchtermans 1993a) ovat tulleet huomaamaan, että toiminnassa vaikuttaa hyvin pal-
jon se, millaisena opettaja itsensä näkee, sekä persoonallisesti että ammatillisesti. Niin 
ikään useissa tutkimuksissa (esim. Connelly et al. 1997; Husu 2001, 63; Kansanen et al. 
2000, 83; Moen et al. 2003) on tullut esille, että silloin kun opettajat puhuvat opetuksen 
käytännöistään ja oppilaistaan, he puhuvat myös identiteetistään, siitä, "kuka olen?" 
Opettajat peilaavat identiteettiään työhönsä ja päinvastoin. Kertoessaan työstään opettajat 
puhuvat myös arvoistaan. Opettajan työn käytäntö on siis paljon enemmän kuin tekniset 
seikat; työn käytäntö on suhteessa siihen, kuka olen, ja siten koko siihen tapaan, miten 
olen maailmassa (Goodson 1994, 29).  

Elämäkerrallinen ja narratiivinen viitekehys on luontevasti sisällyttänyt kysymykset 
muotoutuvasta identiteetistä osaksi opettajatutkimusta. Näiden tutkimusten perspektiivit 
ovat laajentaneet osaltaan opettajatutkimuksen kohteita ja syventäneet ymmärrystä siitä, 
miten menneisyyden monet eri ilmiöt ja paikat ovat mukana nykyisyydessä. Erityisesti 
tapaustutkimusten avulla (esim. Connelly et al. 1997; Feuerverger 1997, 51; Moen et al. 
2003) tutkijat ovat pystyneet työskentelemään opettajien kanssa intensiivisesti ja osoitta-
maan, miten opettajan toimintaa luokkahuoneessa ei voi ymmärtää pelkästään seuraa-
malla luokkatyöskentelyä. Tämän lisäksi tutkijalla tulee olla tietoa opettajan persoonalli-
sesta ajattelusta, menneisyydestä sekä hänen toiminnastaan koulun ulkopuolella. Tällai-
sen tiedon kokonaisuutta Connelly et al. (1997) kutsuvat metaforisella ilmauksella 
teachers´ professional knowlegde landscape, joka pyrkii tavoittamaan idean opettajan 
työn persoonallisesta, ammatillisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Tämän maiseman eri 
aspektit ovat erottamattomia ja kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi persoonallinen aspekti 
sisältää henkilökohtaista tietoa, kuten kertomuksia omasta kasvatuksesta ja koulutuksesta, 
tämänhetkisestä elämäntilanteesta ja perheestä sekä kokemuksia ympäröivästä kulttuu-
rista. Mutta samalla se on osa nykyhetken sosiaalista ja kulttuurista maisemaa. Yhdessä 
ne vaikuttavat siihen, miten opettaja omaa työtään lopulta tekee. (Connelly et al. 1997, 
673.)  

Uusimmat narratiiviset tutkimukset monikulttuurisista ympäristöistä ovat vahvistaneet 
tarvetta tarkastella kysymysparia: kuka olen – kuka olen opettajana. Esimerkiksi Hen 
(2002a; He 2002b) tutkimukset ovat osoittaneet, että oman menneisyyden tunteminen on 
identiteetin kehittymisen näkökulmasta tärkeää opettajan työssä. Hen tutkimuksessa kult-
tuurista toiseen siirtyvät opettajat joutuvat alati kysymään itseltään, kuka olen. Hänen 
tutkimuksensa opettajat vaihtoivat paikkaa ja kulttuuria Kiinan ja Kanadan välillä, ja juu-
ri siirtymisvaiheet muodostivat kriittisen kohdan identiteetin tarkastelussa. Opettajien 
tarinoiden avulla He kuvaa, miten nykyisyyden ja tulevaisuuden tarinat sisältävät itse 
asiassa myös menneisyyden tarinat. (He 2002b, 319.) Tarinat tarjosivat opettajille väli-
neen tutkia identiteettiään: sitä, miten he suhtautuvat muihin, miten he näkevät itsensä ja 
miten he haluaisivat muiden näkevän itsensä. Opettajat jäivät kysymään, mitä tekemistä 
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heidän identiteetillään ja kulttuurienvälisillä kokemuksillaan on opettajankoulutuksen ja 
opetussuunnitelman kanssa? Miten olisi mahdollista siirtää kulttuurien väliset kokemuk-
set persoonalliseen ja ammatilliseen elämään? (He 2002b, 303.)  

2.4.2  Mistä olen – opettajana?  

Taylorin (1992, 47; 1994; 33) mukaan ihmisen olemukseen ei kuulu pelkästään oleminen 
vaan myös tuleminen. Siksi käsitys minusta itsestäni näyttäytyy tarinana siitä, kuka olen, 
miten olen tullut sellaiseksi kuin olen ja minne olen matkalla. Samalla kun ajattelen elä-
määni eteenpäin, tuotan uutta kertomusta elämästäni. Näin muodostuu ajattelun ja toimin-
nan tausta, jota vasten tarkasteltuna ihmisen mieltymykset, toiveet, mielipiteet ja pyrki-
mykset tulevat ymmärretyiksi (Taylor 1995, 63). 

Elbaz-Luwisch (2004, 387) toteaa, että tähänastinen opettajan elämään kohdistunut 
tutkimus on syventänyt ymmärrystä siitä, miten opettajien ammatillinen minä kehittyy, 
miten opettajat etenevät urallaan eri vaiheiden läpi ja miten heidän pedagoginen ja prakti-
nen ajattelunsa kehittyy. Niin ikään narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus on merkittä-
vällä tavalla kontekstualisoinut saavutettua tutkimustietoa osana erilaisia kasvatus- ja 
kouluympäristöjä, joissa opettajat toimivat. Mutta Elbaz-Luwischin (2004, 388) mukaan 
opettajatutkimusta ei ole paljoakaan tehty paikan näkökulmasta. Juuri siitä näkökulmasta, 
mitä paikat itse asiassa merkitsevät niille, jotka elävät arkeansa niissä, ja mikä merkitys 
niillä on opettajan tiedolle. Joissakin tutkimuksissa (Clandinin 1985) luokkahuonetta on 
tarkasteltu näkökulmasta, jossa sen merkitys erityisenä paikkana tulee esiin. Suomessa 
luokkahuonetta paikkana ovat erityisesti tutkineet Gordonin ja Lahelman tutkimusryhmät 
kouluun liittettyjen metaforien kautta (Gordon et al. 1995). Myös Orr (1992) väittää, että 
tieto paikasta – missä olet ja mistä tulet – on kietoutunut kysymykseen, kuka olet. Siksi 
näyttää siltä, että tieto omasta itsestään, tieto omasta ammatillisesta minästä sekä tieto 
paikasta ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. (Elbaz-Luwisch 2004, 388.)  

Elbaz-Luwisch on tutkinut Israeliin siirtolaisina tulleiden opettajien kertomuksia pai-
koista. Hänen tutkimuksessaan avautuvat mielenkiintoisella tavalla identiteetin ja paikan 
väliset suhteet. Tietystä paikasta tulee oma paikka vasta sitten, kun siihen sijoittaa omaa 
toimintaa ja resursseja. Esimerkiksi saapuessaan uuteen kouluun opettajat joutuivat sen 
lisäksi, että tekivät normaalin opettajan työnsä hyvin, osoittamaan erityistä omistautu-
mista työlleen ja näin lunastamaan paikkansa koulussa. Tutkimuksensa johtopäätöksenä 
Elbaz-Luwisch toteaa, että opettajan työtä voidaan paremmin ymmärtää, jos sitä tarkas-
tellaan suhteessa paikkakokemuksiin. Sen sijaan että opettajan työn tuloksellisuutta tar-
kasteltaisiin persoonallisina ominaisuuksina, paikan analyysi kiinnittää huomion paikassa 
ilmeneviin ihmissuhteisiin9, tunnustukseen, historiaan ja valtaan10 liittyviin kysymyksiin. 
(Elbaz-Luwisch 2004, 411.) Myös Phillonin (2002a; Phillon 2002b) tutkimukset moni-
kulttuurisessa koulussa vahvistavat näkemystä, että opettajan käsitys itsestään muodostuu 

                                                           
9 Intensiiviset ja hyvät ihmissuhteet auttoivat kokemaan paikan merkityksellisenä, ja niiden avulla oli mahdol-
lista saavuttaa tunne kuulumisesta paikkaan. 
10 Elbaz-Luwischin (2004) tutkimuksessa valta liittyi paikkaan monella eri tavalla. Tutkimuksen mukaan opetta-
jan työn ymmärtäminen vaatii, että huomio kiinnitetään myös siihen, miten erilaiset valtasuhteet toimivat kou-
luissa ja yhteisössä. 
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vähitellen hänen toimiessaan monikulttuurisessa ympäristössä. Paikkakertomusten avulla 
on mahdollista ymmärtää, miten opettajat saavat aikaan merkittäviä asioita työssään.  

Tutkimukset opettajista, jotka ovat siirtyneet kulttuurista toiseen (Elbaz-Luwisch 
2004; He 2002a; He 2000b), edustavat itse jotakin vähemmistökulttuuria (Martin 2000; 
Pailliotet 1997) tai opettavat monikulttuurisissa paikoissa (Feuerverger 1997; Phillon 
2002a; Phillon 2002b) ovat vahvistaneet oman tutkimukseni intressiä keskittyä opettajien 
paikkakokemuksiin, sekä menneisiin että nykyisiin. Tutkimukset, joissa on monikulttuu-
rinen näkökulma, rikastuttavat osaltaan opettajatutkimusta ja tuovat uusia ja tärkeitä nä-
kökulmia opettajien identeettiä koskeviin kysymyksiin. Ne täydentävät opettaja-
tutkimusta identiteetin ja kulttuuristen ilmöiden välisen suhteiden tarkastelussa ja kiinnit-
tävät huomion marginaalisiin opettajaryhmiin tuoden heidän äänensä kuuluviin. Kuiten-
kin vähemmälle on jäänyt niiden näihin paikkoihin liittyvien muiden ilmiöiden tarkastelu, 
joilla on osansa opettajien käsitysten muodostumisessa. Tällaisia ilmiötä ovat esimerkiksi 
paikkoihin liittyvät emotionaaliset merkitykset eli paikkatunteet. Kertomukset paikoista 
voivat tarjota välineen ymmärtää opettajan ajattelun kehittymistä osana tiettyä aikaa, 
paikkaa ja tilaa, opettajan tapaa mieltää itsensä sekä opetustyössä että osana ympäröivää 
yhteisöä.  

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, mitä opettajat kertovat työs-
tään tietyssä paikassa ja ajassa. Narratiivisesti tuotettu persoonallinen ja ammatillinen 
identiteetti kietoutuvat tutkimukseeni, mutta sen sijaan että identiteetti olisi suoraan tutki-
mukseni kohde, se muodostaa paremminkin esiymmärryksen opettajan työn kuvaami-
selle. Käsitteellisellä tasolla narratiivinen identiteetti auttaa ymmärtämään tutkimukseni 
sitä empiiristä osaa, jossa tarkastelen opettajan työtä minäkertomuksena (luku 8). Seuraa-
vassa alaluvussa esitän, miten narratiivisessa tutkimuksessa persoonallisia kertomuksia 
on mahdollista tarkastella sekä yksilöllisinä että kollektiivisina tarinoina ääni-metaforan 
avulla.  

2.5  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ääni  

Yksi keskeinen tekijä, jonka vuoksi narratiivinen ja elämäkerrallinen tutkimus on nähty 
tärkeäksi, on sen periaatteellinen mahdollisuus tavoittaa kertojan `ääni´, voice (Atkinson 
2002, 124; Bruner 1990, 79; Carter 1993, 8; Clandinin & Connelly 1998, 171–171; Elbaz 
1991, 10; Erben 1998, 5). Äänen antaminen tutkittaville liittyy idiografiseen kvalitatiivi-
seen tutkimusperinteeseen, jossa korostetaan emic-näkökulmaa. Tällöin ajatellaan, että on 
pätevää tutkia esimerkiksi yhden ihmisen elämää, jossa kohde hahmotetaan sen omassa 
kontekstissa. Tavallisten ihmisten kokemusten ja kuvausten omasta elämästään katsotaan 
antavan vähintään yhtä merkittävää tietoa ympäröivästä todellisuudesta kuin esimerkiksi 
joidenkin virallisten tahojen tai tunnettujen ihmisten näkökulmat (Denzin 1989, 2; Gubri-
um & Holstein 2002, 5; Gudmundsdottir 1997; Hargreaves 1996, 12; Huotelin 1996, 19). 
Uudemmassa opettajatutkimuksessa tämä tavoite on erityisen selkeästi nähtävissä. Esi-
merkiksi Goodson (2000, 16) puhuu jopa perinteisen kasvatustieteellisen tutkimuksen 
vastakulttuurista, joka on syntynyt vastalauseena sille, että opettajat ovat tunteneet jää-
neensä varjoon. Tutkimuksissa on aiemmin kuulunut melkein vain tutkijoiden ääni.  



 

 

38

 

Puhe yksilön äänestä merkitsee hänen omaa oikeuttaan puhua ja edustaa itseään, ja ää-
nen saamiseen liittyy mahdollisuus voimaantumiseen. Aika usein narratiiviset tutkimuk-
set kohdistuvat yhteiskunnan niihin marginaalisiin ihmisryhmiin, joiden ääni ei yleensä 
pääse kuuluviin valtaväestön tarinoiden joukossa (ks. esim. Denzin & Lincoln 1998, 17; 
Lieblich et al. 1998, 5; Wengraf 2000, 140). Marginaaleista näkee eri tavoin ja eri asioita 
kuin keskiöstä. Richardson (1990) käyttää näistä tarinoista nimitystä kollektiivinen narra-
tiivi. Se antaa äänen niille, jotka ovat hiljaa tai marginaalissa suhteessa vallitsevaan kult-
tuuriseen narratiiviin. Kollektiivinen narratiivi ilmaisee yksilön narratiivia muodosta-
malla kertomuksen niistä sosiaalisista kategorioista, joihin yksilö kuuluu. Se ei kerro tie-
tyn yksilön tarinaa tai vain yksinkertaisesti toista kulttuurista tarinaa. Yhteiskunnassa on 
luonnollisesti yhtä aikaa useita kollektiivisia tarinoita, mutta niille on yhteistä, että ne 
kertovat toisenlaista tarinaa kuin vallitseva kulttuurinen tarina.  

Osa kollektiivisista tarinoista koskettaa ihmisiä, jotka eivät ole mitenkään järjestäyty-
neet. Näitä voivat ovat tarinat esimerkiksi alkoholisteista, sairaista tai yhteiskunnasta syr-
jäytyneistä. Vaikka kollektiiviset tarinat kuvaavat jotakin ihmisryhmää, yksittäisen ihmi-
sen reaktio hyvin kerrottuun kollektiiviseen tarinaan on: "Tämä on minun tarinani. En ole 
yksin." Kollektiivisten tarinoiden merkittävyys perustuu niiden muuttamismahdollisuu-
teen. Yksilöllisellä tasolla ihmiset saavat mielen omaan elämäänsä niiden tarinoiden avul-
la, joita on saatavilla ja he yrittävät sovittaa oman elämänsä niihin. Saman kokeneet tun-
tevat yhteenkuuluvuutta, vaikka eivät henkilökohtaisella tasolla tuntisikaan toisiaan. Kol-
lektiivinen tarina tuottaa sosiologista yhteisöä liittämällä yhteen erillisiä ihmisiä, jotka 
ovat kokeneet elämässään jotain samankaltaista. (Richardson 1990, 25–26.) Tämän näkö-
kulman mukaisesti omassa tutkimuksessani en voi ajatella niin, että esittämäni opettajien 
äänet edustaisivat kovin laajaa opettajien ryhmää. Sen sijaan tutkimuksessani on mahdol-
lista saavuttaa yksilöllisten äänten lisäksi eräänlainen kollektiivinen ääni. Tämä ääni voi 
kertoa esimerkiksi opettajuudesta pienellä paikkakunnalla, opettajuudesta Lapin koululla 
tai opettajuudesta kaksi- tai monikulttuurisessa paikassa. Parhaimmillaan tällaiseen kol-
lektiiviseen narratiiviin voisivat samastua muutkin kuin vain haastattelemani seitsemän 
opettajaa. 

Käsitteenä `voice´ edustaa sekä yksilöllistä että yhteisöllistä `ääntä´; se voi kertoa joko 
yksilöllistä tai kollektiivista tarinaa (Butt et al. 1992, 57; Elbaz-Luwisch et al. 2002, 
199). Ääntä ei voida paikantaa suoraan yksilöön, mutta ei myöskään sijoittaa kulttuuriin, 
vaan se syntyy yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa (Josephs 2002, 161). Hargreaves 
(1996, 12–13) huomauttaa, että tutkijat puhuvat liian herkästi esimerkiksi opettajan ää-
nestä, ikään kuin voitaisiin esittää yhdenmukainen, sopusointuinen ääni, joka edustaa 
kaikkia opettajia. Siksi on tärkeää narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuksessa, joka ta-
vallisesti perustuu pieneen empiiriseen aineistoon, varoa tekemästä liian laajoja yleistyk-
siä ja pohtia huolellisesti, mitä tahoa tai ryhmiä äänet edustavat. Juuri tästä syystä äänen 
kontekstualisointi on tärkeää. Hargreavesin (1996, 16), mukaan on kysymys siitä, että 
tutkimuksessa ei yksinkertaisesti tyydytä esittämään, mitä haastateltavat sanovat, vaan 
heidän äänensä on tuotava esiin kriittisesti pohtien ja kontekstualisoiden. Tällöin on kes-
keistä esittää ne näkökulmat, joista ääniä tulkitaan.  

Myös Riessman (1993, 8) huomauttaa, ettei tutkimuksessa ole mahdollista vain antaa 
ääni jollekin. Kysymys on lopulta siitä, että tutkija voi kuulla ja valita erilaisia ääniä, joita 
hän tulkitsee. Tutkija joutuu tekemään päätöksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa siitä, 
miten ja missä yhteydessä hän erilaisia ääniä esittää. Haastateltujen äänien lisäksi tutki-
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muksessa kuuluu aina tutkijan ääni monin eri tavoin. Ääni-käsitettä on senkin johdosta 
syytä käyttää monikossa. Puhuminen monista äänistä yhden äänen sijaan korostaa, että 
todellisuutta, jota kulloinkin tutkitaan, on mahdollista esittää usealla eri tavalla.  

Yhä useammin narratiivisen tutkimuksen parissa onkin alettu puhua käsitteillä, joilla 
viitataan tutkimuksen moniäänisyyteen ja tiedon dialogiseen luonteeseen (esim. Coulter 
1999; Elbaz-Luwisch et al. 2002; Estola 2003b; Moen et al. 2003; Wertsch 1991). Bahti-
nia (1991, 71) siteeraten edellä mainitut tutkijat huomauttavat, että lähes kaikki inhi-
millinen toiminta, jopa sisäiset psyykkiset prosessimme, ovat luonteeltaan dialogisia –
ymmärtäen dialogisuuden tällöin hyvin laajasti. Bahtinia pidetään kirjallisuuden tutki-
jana, esteetikkona, eetikkona, filosofina ja filologina (Peuranen 1991), mutta narratiivisen 
tutkimuksen näkökulmasta on Bahtinilla kiinnostavia ideoita juuri dialogisuudesta ja mo-
niäänisyydestä (vrt. Coulter 1999, 5). Ihminen on nykyisyydessään dialogisessa suhteessa 
sekä menneisyyteensä että tulevaisuuteensa. 

Dialogisuuden hahmottamiseksi on syytä tarkastella dialogisuuteen läheisesti liittyvää 
käsitettä Bahtinin teoriassa, nimittäin `ilmaisua´. Ilmaisu voi olla kirjoitettu tai puhuttu, 
tai se voi olla myös ajatus mielessä. Yksittäinen ilmaisu on aina suhteessa siihen, kenelle 
tai keille se osoitetaan. Kun puhumme, oletamme samanaikaisesti puhuvamme jollekin. 
Ilmaisut ovat yhteydessä sosiaalisiin ilmiöihin ja ymmärrettävissä vasta kun ne liitetään 
osaksi sitä sosiaalista tilannetta, jossa ne tuotetaan. Ajatukset ja ilmaisut syntyvät dialogi-
sessa prosessissa suhteessa muihin ilmaisuihin. (Holquist 1994, 61.) Ilmaisu liittyy tii-
viisti ääneen. Ilmaisu voi olla olemassa vain, kun ääni tuottaa sen. Äänten mukanaan tuo-
mat näkökulmat, ihmisen omat intentiot ja motiivit saavat aikaan sen, että sanat tarkoitta-
vat eriäkin asioita ilmaisujen yhteydessä. Siksi puhujan näkökulmasta katsottuna tärke-
äksi nousevat puhujan erilaiset horisontit, intentiot ja maailmankatsomukset. (Wertsch 
1991, 51.)  

Bahtin (Bakhtin 1981, 276; Bakhtin 1986, 69) painottaa, että ääni esiintyy aina sosiaa-
lisessa ympäristössä eikä ole sellaista ääntä, joka esiintyisi erillään muista äänistä. Ilmai-
sun merkitys todellistuu, kun kaksi ääntä tai sitä useampia ääniä tulee kontaktiin toistensa 
kanssa. Tällöin kuulijan ääni vastaa puhujan ääneen. Kuulijan asemassa saattaa olla kuka 
tahansa henkilö, jonka olemme tavanneet elämässämme. Toisaalta, puheen voi osoittaa 
itselleenkin. Ilmaisut voidaan ymmärtää vain suhteessa ääniin, jotka ovat kyseisen ilmai-
sun tuottaneet. Suuntaamme äänemme oletetulle kuulijalle, mikä puolestaan vaikuttaa 
siihen, mitä ja miten puhumme. Tämä tarkoittaa, että puhujan ääni heijastaa myös kuuli-
jan ääntä. Esimerkiksi kun äiti puhuu omalle lapselleen, voimme kuulla siinä eri äänen 
verrattuna siihen, kun hän puhuu kollegalleen. Puheessa on siis mukana aina vähintään 
kaksi ääntä: se, kenelle ilmaisu osoitetaan, ja puhujan ääni. Tämän lisäksi puhujan ääni 
heijastaa aikaisempaan elämänhistoriaan perustuvia ääniä, jotka voivat juontua esimer-
kiksi kulttuurista ja elämäntavasta. Näin yksilö on jatkuvassa dialogissa ympäristönsä 
kanssa eikä ääni voi koskaan esiintyä tyhjiössä. Samalla tämä tarkoittaa, että ääni ei voi 
olla neutraali. (Bakhtin 1981, 280; Bakhtin 1986, 71; Elbaz-Luwisch et al. 2002, 198–
199; Holquist 1994, 60; Moen et al. 2003, 365; Wertsch 1991, 52.)  

Bahtinilla (Bakhtin 1981, 282, 290–292) on ajatus sosiaalisesta kielestä, joka yksin-
kertaistettuna tarkoittaa, että on mahdollista erottaa erityyppisiä sosiaalisia puheentapoja, 
jotka puolestaan liittyvät erilaisiin ryhmiin. Sosiaalista kieltä ovat esimerkiksi ammatti-
jargonit, sukupolvien omat puheentavat, viralliset puheentavat jne. Omassa tutkimukses-
sani en suoranaisesti tutki puheentapoja, mutta ajatuksena sosiaalinen kieli on mielenkiin-
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toinen Bahtinin ajattelussa. Sosiaalisessa kielessä on kysymys moniäänisyydestä ja dialo-
gisuudesta, joita yhdessä Bahtin kuvaa termillä ventriloquation. Sosiaalinen kieli muok-
kaa yksilön ilmaisua antaen sille tietyn painotuksen. Kysymyksessä on prosessi, jossa 
yksi ääni puhuu toisen äänen avulla. Sanat ovat osaksi aina jonkun muun, mutta siitä tu-
lee oma ilmaisu, kun sanoja käytetään omaan intentioon, omalla painolla ja osana tiettyä 
sosiaalista tilannetta. Kieli ei vain kuvaa todellisuutta vaan myös luo sitä. (Bakhtin 1981, 
295; Bakhtin 1986, 77; Gudmundsdottir 2001, 234; Hermans 2001, 262; Wertsch 1991, 
58–59.)  

Wertsch (1991) ja Gudmundsdottir (2001) soveltavat Bahtinin ajatuksia sosiokulttuuri-
seen lähestymistapaan narratiivisessa tutkimuksessa. Sosiokulttuurisen lähestymistavan 
mukaan on ihmisen mielen prosesseja tarkasteltaessa huomioitava niiden yhteys kulttuu-
risiin, historiallisiin ja institutionaalisiin tekijöihin. Näissä tutkimuksissa on mielen-
kiinnon kohteena sosiaalisissa tilanteissa tapahtuva toiminta. Ihminen on kosketuksissa 
ympäristöönsä luoden sitä, samoin kuin ympäristö on suhteessa ihmiseen erilaisten toi-
mintojen kautta. Dialogisuus ja moniäänisyys tarkoittavat näkökulmina, että yksilöä tai 
ympäristöä ei sosiokulttuurisessa tutkimuksessa tarkastella erillään toisistaan. Yksilöä ei 
ajatella passiivisena vastaanottajana, eikä ympäristöä ajatella jonakin toissijaisena suh-
teessa yksilöön. Merkitykset luodaan yksilön ja ympäristön välisessä interaktiossa. Siksi 
yksilöä ei voida täydesti ymmärtää ilman näkemystä hänen kulttuurisesta, sosiaalisesta ja 
fyysisestä ympäristöstään. Ympäristö ei kuitenkaan determinoi yksilön toimintaa, sillä 
lähestymistavassa painotetaan mieluummin henkisten prosessien erilaisuutta kuin niiden 
samanlaisuutta. (Wertsch 1991, 6–8.)  

Wertschin näkemykset ihmisestä ja ympäristöstä ovat sopusoinnussa kulttuuripsykolo-
gian näkemysten kanssa ja vahvistavat pyrkimystäni kuulla haastateltavien tarinoissa mo-
nia ääniä ja ymmärtää niitä siitä kontekstista käsin, josta ne on esitetty. Hermansin (2001, 
262) mukaan voidaan kysyä, miten yksilölliset äänet ja yhteisölliset äänet ovat suhteessa 
toisiinsa, mikäli nämä kaksi äänten lajia voidaan erottaa toisistaan. Tutkimuksessani tar-
kastelen opettajien kertomuksia etsien niistä ääniä, joita pyrin ymmärtämään sekä yksilön 
että laajemman yhteisön näkökulmasta. Ääniä voidaan tarkastella osana persoonallisia ja 
sosiaalisia positioita, joissa ihmiset ovat. Sosiaalisia positioita määrittävät yhteisön mää-
ritelmät ja odotukset, kun taas persoonallinen positio saa muotonsa juuri tietyn ihmisen 
omasta tavasta järjestää elämänsä. (Hermans 2001, 263.) Esimerkiksi yhteisö voi asettaa 
naiselle joitakin odotuksia ja sääntöjä. Nainen voi omasta persoonallisesta näkökul-
mastaan joiltakin osin hyväksyä nämä odotukset (esimerkiksi pukeutumisessa), mutta 
jossain toisessa naiseuteen liittyvissä odotuksissa (esimerkiksi ammatinvalinnassa) rikkoa 
yhteisön sääntöjä. Vastaavasti opettajan ammatti on sellainen, johon kohdistuu paljon 
ohjeita, odotuksia ja sääntöjä. Toisaalta opettajalla on aina ollut eriasteinen vapaus sovel-
taa ohjeita ja tehdä omasta työstään itsensä näköistä. 

Opettajan työn tutkimuksessa tarjoaa ääni-metafora tuoreen näkökulman hänen toi-
mintansa ja ajatustensa ymmärtämiseen. Elämänkokemuksiensa ansioista ja yhteisönsä 
jäsenenä opettaja tuo mukanaan monia edustuksia luokkahuoneeseen, ja eri äänet re-
sonoivat yksittäisen opettajan kertomuksessa (Gudmundsdottir 2001, 234). Opettajien 
kertomuksia voidaan kuunnella näkökulmasta, jossa ilmaisuja suhteutetaan elämänkerto-
muksessa esiin tuleviin positioihin ja suhteisiin. Koska tieto on dialogista ja äänet ovat 
vastauksia johonkin, niitä voidaan paremmin ymmärtää osana opettajan omaa elämää. 
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Tässä tutkimuksessa äänet saavat kontekstin opettajan elämänkertomuksesta, jossa paikat 
ovat keskeisessä osassa.  

2.6  Minäkertomus 

Tutkimukseni avainkäsite on minäkertomus. Sillä tarkoitan rakentamaani uutta kerto-
musta, jonka luon yhden opettajan kertomuksesta esiin nostamieni teemojen ja äänien 
perusteella. Minäkertomuksen tarkoituksena on kuvata, miten opettajuuden rakentumista 
voidaan ymmärtää dialogisena prosessina eri äänien välillä. Narratiivisen tutkimuksen 
näkökulmasta minäkertomus vie analyysia eteenpäin pois puhtaasta aineiston sisällönana-
lyysistä kohti kertomisen analyysiä (vrt. Husu 2002b, 63). Minäkertomus on moniääninen 
kuvaus, jossa eri ääniä suhteutetaan toisiinsa ja jossa niitä ymmärretään suhteessa opetta-
jan kertomaan tarinaan. Josephsin (2002, 162) mukaan äänten analyysin avulla on mah-
dollista tuottaa kertomus, joka ei ole millainen kertomus tahansa, vaan tietyllä tavalla 
motivoitunut. Tällä menetelmällä opettajan työn sisältö, joka on kuitenkin tärkeässä osas-
sa tutkimuksessani, tulee paremmin ymmärretyksi. Minäkertomus avaa ovia opettajan 
työn ja tiedon ymmärtämiselle elämäkerran ja paikan näkökulmasta. 

Käsitteenä minäkertomus on suppeampi kuin narratiivinen identiteetti ja korostaa tut-
kimuksessani tulkintaprosessin kautta tehtyä kertomusta. Hänninen (2000, 43) erottaa 
narratiivisessa tutkimuksessa 'sisäisen tarinan' ja 'ulkoisen minäkertomuksen' käsitteet 
toisistaan. Hännisen mukaan ulkoinen kertomus palvelee lähinnä sosiaalisia pyrkimyksiä 
ja sisäinen tarina on kertojan itselleen kertoma toimintaa ohjaava tarina. Nämä kaksi eivät 
välttämättä lankea yhteen. Hännisen mukaan ulkoisen kertomuksen ja sisäisen tarinan 
välillä on laadullinen ero. Ulkoisen kertomuksen funktio on kommunikaatio toiselle. Sik-
si sen on oltava muodoltaan riittävän eksplisiittinen ja täydellinen. Sisäisen tarinan funk-
tio on omien psyykkisten prosessien ja toiminnan ohjaaminen. Koska se on tarina "vain 
subjektia itseään" varten, sen muoto voi olla hyvin tiivistetty ja idiosynkraattinen. (Hän-
ninen 2000, 43–48.) Minäkertomusta on tarkasteltu myös muissa tutkimuksissa (esim. 
Riessman 1990) identiteetin tuottamisen välineenä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jol-
loin se tarkoittaa lähinnä `minäesityksiä´.  

Hännisen mukaan on silloin, kun kertomuksia tarkastellaan osana sosiaalista vuorovai-
kutusta, luontevaa tarkastella luonnollisissa tilanteissa tuotettuja kertomuksia. Jos taas on 
kyse sisäisen tarinan rekonstruoinnista, on olennaista, että kerronta on mahdollisimman 
pyyteetöntä ja lähellä sitä tapaa, jolla ihminen puhuu itselleen. Omaelämäkerralliset kir-
joitukset, päiväkirjat ja narratiiviset tutkimushaastattelut ovat Hännisen mukaan parasta 
aineistoa sisäisen tarinan jäljittämisen kannalta (Hänninen 2000, 31–32.) Omassa tutki-
muksessani en korosta minäkertomuksen ulkoista funktiota, sosiaalista minäesitystä, vaan 
Hännisen tapaan ajattelen, että narratiivis-elämäkerrallinen haastattelutilanne on luonteel-
taan sellainen, joka rohkaisee kertomaan sisäistä kertomusta, "mielen maisemaa". Tätä 
ajatuskulkua seuraten on käyttämäni minäkertomuksen käsite luotu sisäisen tarinan poh-
jalta, mutta koska kysymyksessä on uusi kertomus, olen nimennyt sen toisin.  
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2.7  Yhteenveto  

Tässä vaiheessa on tarpeen täsmentää ja tehdä yhteenveto niistä keskeisistä asioista, jotka 
ovat ohjanneet tutkimukseni kulkua. Yleisellä tasolla tutkimukseni sijoittuu humanisti-
seen traditioon, jossa korostuu yksilön asema suhteessa ympäristöön (Sutinen 2003, 28). 
Tutkimuksen tarkoituksena on ilmiön ymmärtäminen toimijan näkökulmasta. Lisäksi 
olen sitoutunut narratiiviseen tietämisen tapaan. Näiden lisäksi tutkimustani ohjaavana 
tekijänä on ollut kokemusta painottava lähestymistapa. Tämä on ohjannut empiiristä osaa 
siten, että olen suunnannut aineiston hankinnan muutaman valikoidun ihmisen haastatte-
luun. Tarkoituksenani on haastatteluissa ollut saavuttaa heidän kertomuksiaan siitä, miten 
he ovat kokeneet opettajan työnsä tietyssä paikassa (vrt. Atkinson 2002, 133).  

Näillä valinnoilla nousevat keskeisiksi kysymyksiksi tutkimukseni epistemologiset pe-
rusongelmat: millaista tietoa saavutan ja miten tieto asettuu suhteessa yksilölliseen ja 
yleiseen. Yleistämiseen posititivisen tutkimustradition tarkoittamassa mielessä, jossa pää-
määränä on tuottaa aikaan ja paikkaan sitoutumaton yleinen teoria tai historiallinen totuus 
(ks. Atkinson 2002, 134), en missään tapauksessa pyri. Sen sijaan korostan useaan ottee-
seen, että tutkimukseni tavoitteena on tarkastella saavuttamaani kokemuksellista tietoa 
osana symbolista ja fyysistä kontekstia. Tarkoituksenani on osoittaa, miten persoonallisen 
kokemusmaailman kuvaaminen mahdollistaa sen ymmärtämisen osana ympäristöä. Tämä 
tavoite on mahdollista, koska yhteisön jäsenillä on jossain määrin yhteinen merkitysmaa-
ilma, joka on syntynyt mm. yhteisen kielen perusteella. Korostan Brunerin (1990; Bruner 
1999, 3; Bruner 2002, 65) tavoin merkityksen muodostamisessa kulttuurista perustaa. 
Vaikka ihminen tulkitsee kulttuurisia ilmiöitä antaen niille henkilökohtaisen merkityksen, 
niiden alkuperä on juuri siinä kulttuurissa, jossa ne on luotu. Samasta syystä merkitykset 
ovat myös jaettavissa. Bruner esittää edelleen, että sosiaalistuessamme tietyn kulttuurin 
jäseniksi opimme käyttämään ajattelun malleja, jotka ovat tyypillisiä juuri sille kulttuu-
rille. Kulttuurista saamme myytit ja genret. Se merkitsee, että kulttuurin jäseniä sitovat 
toisiinsa tietyt yhdistävät tarinat. Oleellista on huomata se, että kulttuurin tarjoamia mal-
leja ei omaksuta mekanistisesti tai mielivaltaisesti, vaan yksilö valitsee ne, jotka hän ko-
kee omikseen ja muokkaa niitä edelleen sopiviksi. Tässä prosessissa kulttuuriset ainekset 
sulautuvat omaan elämäkerralliseen kokemukseen. Narratiivisella ajattelulla tapahtuva 
tarinan muodostaminen on siten aina sekä yksilöllisesti luovaa että kulttuurisesti sidon-
naista. (Tolska 2002, 73.) Yksilön kertomusten voidaan tässä mielessä nähdä olevan 
oman kokemuksen kautta muodostettuja versioita kulttuurissa olevista tarinoista.  

Ajatus yksilöllisten tarinoiden ja kulttuuristen tarinoiden olemassaolosta on ohjannut 
monia narratiivisia tutkijoita voice-käsitteen äärelle. Tällä hetkellä vahvimpana on ajatus, 
että käsitteenä `voice´ edustaa sekä yksilöllistä että yhteisöllistä `ääntä´; sen avulla voi-
daan kertoa joko yksilöllistä tai kollektiivista tarinaa (Butt et al. 1992, 57; Elbaz-Luwisch 
et al. 2002, 199; ks. myös Narayan & George 2002). Ääntä ei voida paikantaa suoraan 
yksilöön, mutta ei myöskään sijoittaa kulttuuriin, vaan se syntyy yksilön ja ympäristön 
välisessä suhteessa. Siksi persoonallista kokemusmaailmaa on suhteutettava siihen ympä-
ristöön, jonka osa hän kokee olevansa. Oleellista tutkimuksessani on yksilön ainutlaatui-
sen näkökulman ymmärtäminen kontekstissaan. Siksi tarkastelen (luvussa 8) aluksi yhden 
opettajan persoonallista kertomusta. Vasta sen jälkeen pyrin ymmärtämään sitä osana 
kulttuurista ja sosiaalista paikkaa, sillä ilman kontekstia esitetyt tarinat ja niiden tulkinnat 
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eivät mahdollista tutkimuksen luotettavuuden arviointia, niiden todentuntua. Tutkimuk-
sessani toimijan näkökulma korostaa subjektiivisuutta, koska jokaisella on oma perspek-
tiivinsä maailmaan. Narratiivisen tutkimuksen parissa korostetaan subjektiivista ja koke-
muksellista tietoa. Yllä kuvaamani yleistämisen taso voidaan ilmaista termeillä totuuden-
kaltaisuus ja aitoudentuntu. Narratiivisessa tietämisessä yksittäisten tapahtumien välille 
luodaan todentuntuisia yhteyksiä (Tolska 2002, 92).  

Ääni-metafora, jonka olen omaksunut tutkimukseeni, on lähtöisin Bahtinilta (Bakhtin 
1981; Bakhtin 1986). Hän on tuonut esiin, että ääni esiintyy aina sosiaalisessa ympäris-
tössä eikä ole sellaista ääntä, joka esiintyisi yksin, erillään muista äänistä. Näin yksilö on 
jatkuvassa dialogissa ympäristönsä kanssa eikä yksikään ääni voi koskaan esiintyä tyhji-
össä. Äänten tuottamat ilmaisut ovat yhteydessä sosiaalisiin ilmiöihin ja ymmärrettävissä 
vasta kun ne liitetään osaksi sitä sosiaalista tilannetta, jossa ne tuotetaan. Sosiaalinen kieli 
muokkaa yksilön ilmaisua antaen sille tietyn painotuksen. Sanat ovat osaksi aina jonkun 
muun, mutta siitä tulee oma ilmaisu, kun sanoja käytetään omaan intentioon, omalla pai-
nolla ja osana tiettyä sosiaalista tilannetta. Kieli ei vain kuvaa todellisuutta, vaan myös 
luo sitä. (Bakhtin 1981, 295; Bakhtin 1986, 77; Gudmundsdottir 2001, 234; Hermans 
2001, 262; Wertsch 1991, 58–59.) Ymmärrän ääni-metaforan käsitteenä, jonka avulla on 
mahdollista tarkastella, keneen kertoja on suhteessa. 

Ääni-metaforaa käytän tutkimuksessani paitsi esiymmärrykseen liittyvänä myös em-
piirisenä välineenä, joilla on mahdollista kuvata minäkertomuksen rakentumista. Saman-
kaltaisia tutkimuksia ovat tehneet mm. Elbaz-Luwisch et al. (2002), Hoel (1997), Josephs 
(2002) ja Wertsch (1991). Tutkimuksessani tarkastelen opettajien kertomuksia etsien niis-
tä ääniä, joita pyrin ymmärtämään sekä yksilön että laajemman yhteisön näkökulmasta. 
Ääniä voidaan tarkastella osana niitä persoonallisia ja sosiaalisia positioita, joissa ihmiset 
ovat. Sosiaalisia positioita määrittävät yhteisön määritelmät ja odotukset, kun taas per-
soonallinen positio saa muotonsa juuri tietyn ihmisen omasta tavasta järjestää elämänsä. 
(Hermans 2001, 263.) Ääni-metaforan avulla on oman elämänkokemuksen kautta omak-
suttua kulttuurista tietoa mahdollista tuoda esiin. Toisaalta olen tietoinen tutkimukseni 
aineiston luonteesta, joka asettaa rajoituksensa tulkinnoille ja saa tietyllä tavalla varovai-
seksi ylitulkintojen välttämiseksi. 

Oman näkemykseni mukaan narratiivisen tutkimuksen perusta on kokemuksen syvyy-
den saavuttamisessa. Hyvin kuvatut kokemukset syventävät sekä omaa että muiden ih-
misten ymmärrystä ajan ja paikan ilmiöistä. Ihminen kertoo persoonallista tarinaansa 
osana yhteisöä, johon kuuluu. Siksi tietystä kontekstista kerrotut tarinat tuottavat uusia ja 
erilaisia näkökulmia ympärillä oleviin ilmiöihin. Useat elämäkertatutkijat näkevät yksit-
täisten elämäkertojen merkityksen niiden mahdollisuudessa edustaa jotain yleisempää 
(Elbaz 1997, 75–103; Goodson 2000, Kelchtermans 1993a, 202; Riessman 2003, 332; 
Rustin 2000, 42). 

Tutkimuksessani pyrin tavoittamaan yksilöllistä kokemusmaailmaa, mutta ymmärtä-
mään sitä osana kontekstia, jossa tarina on tuotettu. Koska tavoitteenani on ymmärtää, 
mitä merkitsee olla opettajana Lapin pienissä kylissä, olen kuunnellut niiden opettajien 
ääntä, joilla on kokemusta ja näkemystä juuri näistä paikoista. Opettajan tiedon kokonai-
suutta Connelly et al. (1997) kutsuvat metaforisella ilmauksella teachers´ professional 
knowlegde landscape, jolla he pyrkivät tavoittamaan idean opettajan työn persoonalli-
sesta, ammatillisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Tämän maiseman eri aspektit ovat erotta-
mattomia ja kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi persoonallinen aspekti sisältää henkilökoh-
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taista tietoa, kuten kertomuksia omasta kasvatuksesta ja koulutuksesta, tämänhetkisestä 
elämäntilanteesta ja perheestä sekä kokemuksia ympäröivästä kulttuurista. Mutta samalla 
ovat henkilökohtaiset kertomukset osa nykyhetken sosiaalista ja kulttuurista maisemaa. 
Yhdessä ne vaikuttavat siihen, miten opettaja omaa työtään lopulta tekee. (Connelly et al. 
1997, 673.) Humanistisen maantieteen tarjoamat näkökulmat koettuun paikkaan ovat tuo-
neet esiin paikkojen biografisen luonteen. Paikat kuvataan erilaisiksi niihin liitettävien 
subjektiivisten merkitysten perusteella. Tällä hetkellä paikkaa tutkitaan paljon perinteisen 
maantieteellisen näkökulman lisäksi kokemuksellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena il-
miönä, joka liittyy jokapäiväiseen elämään. Katson, että opettajan työtä voidaan parem-
min ymmärtää, jos sitä tarkastellaan suhteessa paikkakokemuksiin.  



3 Narratiivis-elämäkerralliset haastattelut 
tutkimusaineistona 

”The interview is an interpersonal drama with a developing plot.” 

(Holstein & Cubrium 1995) 

Ymmärrän haastattelutilanteen vuorovaikutustilanteeksi, jossa sekä haastattelija että haas-
tateltava vaikuttavat haastattelutekstin syntyyn; tapahtumien tulkintoja luodaan myös 
osana haastattelutilannetta. Yleensä tutkija valitsee haastattelun aiheet ja teemat sen pe-
rusteella, mitä hän entuudestaan tietää ja mihin hän tietoa tarvitsee. Siksi haastateltavan 
tarinassa on mukana sellaista, jonka jo tiedämme tai jota tiedämme odottaa, ja sellaista, 
mitä emme tiedä. Tekemämme kysymykset muodostuvat välttämättä osaksi haastatelta-
van tarinaa. (Gudmundsdottir 1996, 299.) Mitä lähemmäksi narratiivinen haastattelu me-
nee esimerkiksi strukturoitua teemahaastattelua, sitä voimakkaammin tutkijan ääni tulee 
esille esitettyjen kysymysten ja etukäteen valittujen teemojen muodossa. Lisäksi jokainen 
kertoja suuntaa tarinansa ja äänensä jollekin olettamalleen henkilölle tai laajemmalle ylei-
sölle, jota tutkija hänelle edustaa. Haastateltavan kertomiseen vaikuttaa kuulija olennai-
sella tavalla; toisessa tilanteessa, jollekin toiselle kerrottuna, tarina saa toisen muodon ja 
sisällön. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että haastattelumetodi on tilannesidonnainen ja 
merkityksiä luova tapahtuma11. Narratiivista lähestymistapaa voidaan luonnehtia postmo-
derniksi siinä mielessä, että todellisuus ymmärretään situationaaliseksi ja joustavaksi; sitä 
luodaan yhdessä haastattelun aikana. (Atkinson 2002, 124; Holstein & Gubrium 1995, 3–
4; Kohli 1981, 66; Miller 2000, 12–14; Riessman 1993, 11.)  

Tekemissäni haastatteluissa oli tavoitteena, että haastateltavat hyvin vapaasti kuvaisi-
vat omaa opettajuuttaan, ja haastatteluja voikin luonnehtia tyypiltään avoimiksi haastatte-
luiksi. Minulla oli etukäteen mietittyinä joitakin teemoja, jotka olin johtanut toisaalta 
koko tutkimusprojektimme tavoitteista ja toisaalta omalle tutkimukselleni asetetuista ta-
voitteista (liite 1). Suurimman kokonaisuuden muodostivat opettajan työhön liittyvät tee-
mat. Elämäkerrallisen lähtökohdan mukaisesti yhden teema-alueen muodostivat mennee-
seen liittyvät aiheet. Kaksi muuta aluetta liittyivät opettajien kokemuksiin kylästään ja 

                                                           
11 Haastattelijan haastattelutilanteessa kohtaamista tunteista olen kirjoittanut toisaalla (Erkkilä & Mäkelä 2002). 
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Lapista sekä heidän identitettiinsä. Teemoihin liittämäni kysymykset toimivat vain viit-
teellisenä, ei varsinaisena kysymysrunkona. Tukeuduin siihen vain tarvittaessa. Haastat-
telujen lopussa saatoin vilkaista sen läpi ja katsoa, olimmeko mielestäni keskustelleet ko. 
teema-alueista. Yhtä tärkeänä tavoitteena oli saada haastateltavat kertomaan niistä asiois-
ta, jotka heille itselleen olivat merkittäviä.  

Olin lähettänyt kaikille ennen haastattelun suorittamista lyhyen kuvauksen itsestäni, 
tutkimuksestani sekä tutkimusprojektista, johon tutkimukseni liittyy (liite 2). Haastatte-
luani voisi ideansa perusteella kuvata myös ”aktiiviseksi haastatteluksi” Holsteinin ja 
Cubriumin (1995, 29) mukaan. Tällöin jo lähtökohtaisesti oletetaan, että haastateltava 
aktiivisesti luo tulkintoja sosiaalisessa tilanteessa, ei vain vastaa esitettyihin kysymyksiin. 
Tekemäni haastattelut olivat luonteeltaan sellaisia, joissa myös haastateltavilla oli mah-
dollisuus esittää kysymyksiä, ja niin he tekivätkin. Kummankin osapuolen mahdollisuus 
tehdä kysymyksiä on kuvaavaa narratiiviselle ja aktiiviselle haastattelulle. Jokainen haas-
tattelutilanne oli kulultaan erilainen, ja niiden kesto vaihteli yhdestä tunnista kahteen tun-
tiin. Toisille esitin enemmän kysymyksiä haastattelun kuluessa, toiset taas kertoivat va-
paammin kokemuksistaan. Nämä erilaiset tilanteet kertovat paitsi haastattelijan ja haasta-
teltavan välisestä suhteesta myös siitä, että ihmiset ovat erilaisia kertojia. 

Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen viitekehyksessä näen haastattelutekstit tari-
noina. Haastateltavat ovat kertoneet kokemuksistaan tarinan tai useita tarinoita eli muo-
dostaneet kokemuksistaan kielellisiä representaatioita toisille. Mielessä oleva ajatus siir-
retään narratiivisen ajattelun työkalujen avulla kerrotun tai kirjoitetun tarinan kielelliseksi 
representaatioksi. Tolskan (2002) mukaan Bruner ei viittaa termillä representaatio mie-
lessä olevaan todellisuuden peilikuvaan, vaan kyse on aina konstruktiosta. Ihmisellä on 
Brunerin teoriassa kolme erilaista tapaa representoida todellisuutta: toiminnallinen, ku-
vallinen ja kielellinen12 (Tolska 2002, 80–82). Kertomamme tarinat ovat hyvä esimerkki 
symbolisista, kielellisistä representaatioista. Maailma ei ilmene ihmiselle suoraan, vaan 
ihminen representoi maailman itselleen. Nämä representaatiot ovat hänen oman mielensä 
tuotteita. Mielen tuotteina ne eivät kuitenkaan ole täysin subjektiivisia vaan muotoutuneet 
tietynlaisiksi ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa kulttuurinsa kanssa: niiden muotoon 
vaikuttavat kulttuurin kieli, myytit, historia ja yleiset tavat tehdä asioita. (Tolska 2002, 
78–83.) Vuorovaikutus yhteisön ja yksilön välillä on jatkuvaa; ihminen voi tehdä uusia 
tulkintoja, muuttaa tarinaansa, samalla kun yhteisö muuttuu yksilöiden toimintojen ja 
tulkinnan tuloksena.  

Vaikka narratiivit, kertomukset elämästä ja kokemuksista, eivät olekaan suora kuva 
”todellisuudesta”, voidaan kuitenkin ajatella, että esimerkiksi haastattelutilanteessa ker-
toja punoo kokemuksiaan yhteen ja välittää puheessaan kokemustietoaan siitä yhteisöstä 
ja yhteiskunnasta, jonka jäsen hän on (Holstein & Gubrium 1995, 8–9; Riessman 1993, 
5). Brunerilla on ajatus kaksoismaisemasta, joka tarkoittaa, että tarina kertoo samanaikai-
sesti sekä todellisuudesta eli tapahtumista ja toiminnoista todellisessa maailmassa että 
osanottajien suhtautumisesta tähän todellisuuteen, heidän uskomuksistaan, peloistaan, 
toiveistaan ja tunteistaan (Bruner 1985, 99; Bruner 1986, 14, 20–22). Merkitysten tulkin-
takaan ei ole yksin riippuvainen yksittäisten ihmisten kokemushistoriasta, vaan ympä-
röivän kulttuurin tai yhteisön tavasta käsittää todellisuus. Bruner (1999, 14) toteaakin, 

                                                           
12 Jaottelua voidaan kritisoida sen suppeudesta. Ihmiset ilmaisevat todellisuutta myös muilla keinoilla, esi-
merkiksi musiikin avulla. 
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että mikään ei ole kulttuurista vapaata mutta että yksilöt eivät toisaalta suoraan heijasta 
kulttuuria. Siksi narratiivien analyysissä on mahdollista kutoa yhteen sosiaalinen kon-
teksti ja yksilöllinen elämä (Erben 1998, 14; Lieblich et al. 1998, 9; Riessman 1993, 45). 
Erbenin (1998, 13) mukaan narratiivinen metodi on jopa varmin tapa olla hukuttamatta 
persoonallista ja välttää subjektivoimasta sosiaalista.  

Edelliseen perustuen voidaan narratiivis-elämäkerrallista haastattelua luonnehtia tie-
tynlaiseksi esittäväksi narratiiviksi, joka esittää kuvan kertojasta. Se kertoo tarinan ”mi-
nästä” puhutun tekstin kautta ja lisäksi vielä kulttuurisesti koodatun metakertomuksen 
kautta. Toisaalta on tunnustettava, että mikään teksti ei voi vangita elämää siten kuin se 
on eletty, vaan se sisältää monenlaisia rekonstruktioita ja uudelleentulkintoja elämän 
episodeista. (Bruner 1986; Usher 1998, 19.) Toisaalta: narratiivisessa tutkimuksessa kiin-
nostuksen kohteena on, miten ihminen itse jäsentää kokemusmaailmaansa. Haastattelu-
tekstin näkeminen tarinana ei tarkoita sitä, että se olisi yksi looginen kertomus, vaan se 
sisältää tavallisesti useita pieniä tarinoita. Narratiivisessa analyysissään tutkija voi punoa 
yhteen näitä episodeja, asettaa niitä toistensa kanssa yhteyksiin ja ymmärtää näin kehkey-
tyvää tarinaa kokonaisuudesta käsin. Haastattelulla on luonnollisesti omat rajoituksensa. 
Tilannetekijät, kuten muisti, tahto kertoa jotakin ja jättää jotakin kertomatta, ovat kaikki 
tekijöitä, jotka vaikuttavat kehkeytyävään kertomukseen ja siten tutkijan käytettävissä 
olevaan aineistoon. Nämä seikat eivät sulje pois, etteikö haastattelu tai kertomus olisi 
autenttinen ja soveltuisi tutkimusaineistoksi, kuten Goodson & Sikes (2001, 46) huo-
mauttavat: useimmat ihmiset haluavat kertoa elämästään saadakseen siihen jonkin järjes-
tyksen. 



4 Seitsemän kertomusta pohjoisesta 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona on seitsemälle Lapissa työskentelevälle opetta-
jalle tekemäni narratiivis-elämäkerralliset haastattelut. Opettajissa on kaksi saamelaista ja 
viisi suomalaista opettajaa. Paitsi kulttuuritaustaltaan tutkimukseni saamelaiset ja suoma-
laiset eroavat toisistaan myös siinä, että suomalaiset opettajat ovat Lappiin muualta tullei-
ta. Kaksi opettajista on naisia ja loput viisi ovat miehiä. Opettajat ovat yhtä luokan-
opettajaa lukuun ottamatta peruskoulun yläasteen ja lukion opettajia. Haastattelut suoritin 
huhtikuussa 2000 yhden viikon aikana. Haastatteluaineistoa kertyi noin 12 tuntia ja litte-
roitua tekstiä yhteensä 186 sivua. Haastattelin jokaista opettajaa kerran, lukuun ottamatta 
yhtä saamelaista naisopettajaa (Annaa), jonka kanssa kävin eräänlaisen loppukeskustelun 
marraskuussa 2004. Tämä keskustelu ei kuulu varsinaiseen haastatteluaineistoon, vaan 
sen merkitys on tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten kysymysten pohdinnassa. Kes-
kustelu kesti tunnin. Sen aikana kävimme läpi tekemäni tulkinnat Annan työstä ja hänen 
minäkertomuksessaan esille nostamistani äänistä. Tämän lisäksi keskustelimme joistakin 
hänen työhönsä liittyvistä ajankohtaisista aiheista.  

Tutkimuksen alkuvaiheessa ajatuksenani oli tehdä useampia haastatteluja joidenkin 
opettajien kanssa, mutta tutkimuksen edetessä tulin siihen tulokseen, että yksi haastattelu-
kerta riitti vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Mielenkiintoista ja merkittävää on mieles-
täni se, että vaikka suunnittelin haastattelut etukäteen tiettyjen teemojen pohjalta, oli tu-
loksena kuitenkin seitsemän hyvin erilaista tarinaa. Haastattelujen erilaisuus on osoitus 
siitä, että myös haastateltavat ovat voineet viedä keskustelua eteenpäin ja kertoa asioista, 
jotka ovat olleet heille tärkeitä.  

Juuri nämä seitsemän opettajaa valikoituivat mukaan siten, että olin aluksi yhteydessä 
Lapin läänin koulutoimentarkastajaan, jolle kerroin tutkimuksestani. Pyysin häneltä luet-
telon niistä Lapin kouluista, joissa olisi sekä saamen- että suomenkielisiä opettajia. Sen 
jälkeen kysyin häneltä, olisiko hänellä ehdottaa tiettyjä opettajia, joiden hän arvelisi tule-
van mukaan tutkimukseen. Sainkin nimilistan, jossa oli 6 koulun ja 15 opettajan nimet. 
Sen jälkeen soitin neljään kouluun ja kuudelle opettajalle, koska arvelin hyvin ehtiväni 
haastatella viikon kuluessa kuutta opettajaa. Seitsemäs haastateltava ja viides koulu tuli 
mukaan siten, että yksi haastattelemistani opettajista suositteli minulle vielä yhtä opet-
tajaa, jolle soitin paikan päällä ja joka sitten suostuikin haastateltavakseni. Hän oli haas-
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tattelemistani opettajista ainoa luokanopettaja. Tutkimuskysymysteni kannalta sillä ei 
ollut merkitystä. Haastattelin siis viiden päivän aikana seitsemää opettajaa.  

Entuudestaan en tuntenut haastattelemistani opettajista ketään, vaan esittelin itseni, 
tutkimusprojektimme ja tutkimukseni puhelinkeskustelussa ja kysyin kiinnostusta osallis-
tua tutkimukseeni. Kerroin haluavani haastatella Lapissa työskenteleviä opettajia ja saada 
mukaan tutkimukseeni sekä saamelaisia että suomalaisia opettajia. Kuvasin puhelimessa 
lyhyesti tutkimukseni ja koko tutkimusprojektimme tavoitteita. Mielessäni oli sen kirjeen 
luonnos, jonka lähetin puhelinkeskustelun jälkeen jokaiselle opettajalle viitteeksi siitä, 
mitä asioita toivoin heidän etukäteen pohtivan. Haastattelut kestivät tunnista kahteen. 
Toisille esitin enemmän kysymyksiä haastattelun kuluessa, toiset taas kertoilivat vapaam-
min omista kokemuksistaan. Syvällisyys, joilla joihinkin teemoihin paneuduttiin, vaihteli 
eri tilanteissa. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta kaikki haastattelut tehtiin koulussa, 
jossa opettajat työskentelivät.  

Olen tiivistänyt jokaisen haastattelun lyhyeksi tarinalliseksi kokonaisuudeksi, jotta lu-
kijalle syntyisi näkemys siitä, millainen oli kunkin haastattelun pääasiallinen sisältö. Tii-
vistelmät ovat muodostuneet tutkimusintressieni perusteella, mutta samanaikaisesti olen 
pyrkinyt säilyttämään ja tuomaan esille jokaisen kertomuksen omaleimaisuuden. Esittä-
mäni tiivistelmät olen tehnyt loppuvaiheessa aineiston analyysiä. Tiivistykset mahdol-
listavat tutkijalle erojen etsimisen ja toistuvien piirteiden löytämisen haastattelujen sisäl-
löistä. Jokaisen henkilön nimi on muutettu, ja esitän haastattelut peitenimien mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä. Opettajista Anna ja Matti ovat saamelaisia, muut ovat suomalaisia. 

Anna. Haastattelu tapahtui 5.4.2000 Annan koulussa, kun hänellä oli neljän tunnin pi-
tuinen ”hyppytunti”. Käytettävissä oleva aikamme oli siis etukäteen rajattu. Anna on 
saamelainen ja opetti silloin saamen kieltä sekä äidinkielenä että vieraana kielenä. Annan 
oma koulunkäynti alkoi saamenkielisenä, suomea taitamattomana, suomenkielisessä kou-
lussa. Hänellä ei ole tarkkoja muistoja varsinaisesta opetuksesta, mutta kouluun lähtö on 
jäänyt mieleen yksittäisenä tapahtumana. Anna lopetti koulunkäyntinsä 17-vuotiaana ja 
perusti perheen 18-vuotiaana. Hän on miehensä kanssa tiiviisti mukana porotaloudessa. 
Opiskelu tuli uudelleen ajankohtaiseksi aikuisiällä, lähinnä taloudellisen aseman paran-
tamiseksi. Anna kuvaa tulleensa opettajaksi epätavanomaista tietä ja sattumien kautta. 
Suhteellisen lyhyt opettajaura koostuu kuuden kuukauden opetuksesta aikuisten kanssa, 
minkä jälkeen Anna oli ollut opettajana lukiossa ja yläasteella haastatteluhetkeen men-
nessä noin kaksi vuotta. Haastattelun aikaan Annalta puuttui muodollinen kelpoisuus ai-
neenopettajan virkaan. 

Antti. Haastattelu tapahtui 5.4.2000 koululla työpäivän päätteeksi. Antti opetti tuolloin 
historiaa ja yhteiskuntaoppia sekä toimi opintojen ohjaajana. Hän on muuttanut Lappiin 
1970-luvun loppupuolella. Opettajaksi ryhtyminen oli hänellä aika luontainen vaihtoehto. 
Haastattelussa Antti kertoo omasta opettajantyöstään sekä saamelaisuudesta ja suomalai-
suudesta. Itsensä hän kertoo muualta tulleeksi ja suhteessa saamelaisuuteen ulko-
puoliseksi. Opinto-ohjaajan roolista käsin ovat nuorten jatkokoulutus ja tulevaisuuden-
pohdinta hänen työssään ajankohtaisia käsiteltäviä asioita. Hän haluaisi opettaa oppilail-
leen kriittistä suhtautumista ympärillä tapahtuviin asioihin. Haastattelu eteni Antin kanssa 
ehkä eniten kysymys–vastaus-periaatteella.  

Esko. Haastattelu tapahtui 4.4.2000 koululla työpäivän aikana, jolloin Eskolla ei ollut 
tunteja pidettävänään. Esko toimii opinto-ohjaajana. Hän kertoo paremminkin ajautu-
neensa kuin aktiivisesti hakeutuneensa opettajaksi. Hän on aloittanut luokanopettajana, 
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pätevöitynyt sen jälkeen teknisen työn opettajaksi ja sitten vielä opinto-ohjaajaksi. Esko 
oli haastattelemistani suomalaisista opettajista ainoa, joka oli syntyjään Lapin läänistä 
mutta muuttanut nykyiselle paikkakunnalle toisesta osasta lääniä. Esko kertoo ajatuksis-
taan kokonaisvaltaisesti; hän ei juuri poimi opetuksestaan konkreettisia esimerkkejä, vaan 
puhuu merkittävistä vaiheista omassa ja oppilaiden elämässä. Hän pitää opinto-ohjaajan 
koulutustaan yhtenä antoisimpana vaiheena ammatillisen kehityksensä näkökulmasta. 
Lisäksi hän kertoo visioistaan: mihin suuntaan peruskoulun toivoisi kehittyvän. Haastat-
telu eteni joustavasti Eskon kerronnan varassa. Itse esitin vain muutamia kysymyksiä, 
joista hän kertoi laajasti.  

Juha. Haastattelu tapahtui illalla Juhan koululla 3.4.2000. Keskustelu Juhan kanssa 
lähti liikkeelle juuri sen päivän kuvauksesta. Taustaksi hän kertoi, että hän alkuun opis-
keli yliopistossa kemiaa ja vasta muutaman vuoden kuluttua vaihtoi matematiikkaan, 
jotta töitä olisi ainakin opettajana, jos ei muuten. Haastattelussa hän kertoi koulusta ja 
oppilaista paljon ja yksityiskohtaisesti. Juha opettaa pienellä koululla monia aineita ja 
myös sellaisia, joihin hän ei varsinaisesti ole saanut koulutusta. Hän kuvaa, miten saame-
laisuus käytännössä näkyy koulun ja kylän arjessa. Kuvauksista käyvät esille hyvin pie-
nen koulun ominaispiirteet. Juha on läpi opettajanuransa pitänyt omalla vapaa-ajallaan 
erilaisia kerhoja ja peli-iltoja, vaikka ne eivät koulun virallisiin suunnitelmiin ole kuu-
luneetkaan. Toimiminen lasten ja nuorten kanssa on ollut palkitsevaa. Opettajantyössään 
hän viihtyy hyvin.  

Keskustelu Juhan kanssa oli aluksi jännittävää senkin takia, että se oli ensimmäinen 
haastatteluni. Oma liikkeellelähtöni oli vähän kangertelevaa, ja luulen, että se heijastui 
tilanteeseen. Loppua kohden tilanne rentoutui ja haastattelu alkoi tuntua antoisalta. Juhan 
kanssa keskustelimme eniten nykyhetkestä ja hänen koulustaan, ja hänen omat lapsuu-
den- ja perheenkuvauksensa jäivät vähemmälle. 

Matti. Haastattelu tapahtui 6.4.2000 koululla työpäivän päätteeksi. Matin tarina pysyi 
suurelta osin tässä päivässä, vaikka hän kertoi hieman myös omasta koulunkäynnistään ja 
opiskelustaan. Matille on ollut itsestään selvää, että hän haluaa elää syntymä- ja kotipaik-
kakunnallaan. Opiskeluun lähtö oli hänelle tavallaan itsestäänselvyys, mutta yhtäläinen 
selviö oli myös paluu takaisin. Matti opettaa saamen kielellä. Haastattelun ajankohtana 
opetettavia aineita olivat matematiikka, biologia ja maatieto. Opetusryhmät ovat pieniä. 
Matin opettajantarinassa on vastaavaa "kohtalonomaisuutta" kuin Annan: opettajuus on 
ollut vain yksi vaihtoehto monista, mutta se on toteutunut. Matti puhuu saamelaisuudesta 
ja opettajan työstä. Matti toimii porotaloudessa opettajan työn ohella. Haastattelun aikaan 
Matilta puuttui muodollisesta opettajan kelpoisuudesta pro gradu -tutkielma.  

Matin tarina lähti liikkeelle hiljalleen, lämmitellen. Tyypillistä Matin kertomiselle oli, 
että ehdotonta "totuutta" Matti ei esitä, vaan hänellä on paremminkin pohdiskeleva tapa 
kertoa. Matin kuvaukset luonnonläheisyydestä ilmaisevat sellaista saamelaista käsitystä 
tiedosta ja tiedon merkityksestä, jotka löysin Helanderin ja Kailon (1999, 233) tutkimuk-
sesta. Haastattelutilannetta häiritsi hieman, että opettajanhuoneessa, jossa haastattelu ta-
pahtui kouluajan ulkopuolella, oli aika ajoin liikettä. Välillä katkaisin nauhurin ja välillä 
jatkoimme, vaikka huoneessa oli joku opettajista kopiokoneen äärellä. Katkot häiritsivät 
ainakin omaa keskittymistäni. Matille esitin aika paljon kysymyksiä haastattelun aikana. 
Huomasin vasta haastattelun loppuvaiheessa, että Matin puheen rytmi oli erilainen kuin 
omani. Jos olisin malttanut odottaa ja "sietää" hiljaisia hetkiä heti aluksi, olisi tarina jat-
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kunut Matin taholta joskus pitempäänkin. Koin haastattelun kuitenkin onnistuneen. Matti 
itse totesi puhuneensa paljon enemmän kuin normaalisti. 

Olli. Haastattelu suoritettiin kahdessa osassa 7.4.2000. Haastatteluhetkellä Olli oli juu-
ri jäänyt sairaslomalle väsymyksen vuoksi. Haastattelun Olli aloitti kertomalla väsymyk-
sensä syistä ja pohti syvällisesti elämäntilannettaan. Hän kertoi asioita problematisoiden 
ja antoi usein itse vastauksen esittämiinsä kysymyksiin. Hänen haastattelunsa lähti liik-
keelle siitä hetkestä ja eteni hänen lapsuuteensa, nuoruuteensa, tuloonsa Lappiin sekä 
omaan opettajuuteensa. Olli on yliopisto-opintojensa kautta suuntautunut matemaattisten 
aineiden opettajaksi jo opintojensa varhaisessa vaiheessa. Hän pitää opettajantyöstään ja 
käy syvällisiä pohdintoja omista arvoistaan ja tavoitteistaan opetuksessa. Toinen suuri 
elämänalue hänellä on yhteinen matkailuyritys vaimonsa kanssa. Yrittäjyys ja opettajuus 
kulkevat hänessä rinnakkain. Olli toimii aktiivisesti monella eri elämänalueella.  

Olli oli aktiivinen kertoja. Hän puhui avoimesti ja paljon, jopa niin, että minun oli vai-
kea välillä esittää kysymyksiä, vaikka olisin halunnut. Hänen puheensa vei kerrontaa sii-
hen suuntaan kuin hän itse tahtoi. Mutta ehkä juuri siksi kerronta oli hyvin luontevaa. Olli 
oli sanojensa mukaan miettinyt etukäteen, mitä haluaa minulle kertoa, ja jo puhelimessa 
innostunut keskustelusta minun, ulkopuolisen, kanssa. Senhetkisessä elämäntilanteessaan 
Olli halusi jonkun, jolle puhua aroistakin asioista. Sattuman johdosta se olin minä. Ollin 
tapa kertoa oli sellainen, että se sai minut kuulijana tuntemaan olevani merkittävä. Tuntui, 
että hän halusi kertoa asiat juuri minulle. Haastattelutilanteessa edustin ehkä enemmän 
juuri ulkopuolista kuuntelijaa kuin tutkijaa. Ollin tarinaa analysoidessani minusta näytti, 
että Ollin ääni on välillä eräänlainen "selvittäjä" tai omasta näkökulmastaan "tiedonvälit-
täjä". Se liittynee hänen minulle antamaansa ulkopuolisen rooliin. Hän ikään kuin halusi 
kertoa minulle, miten asiat ovat.  

Teija. Haastattelu tapahtui 7.4.2000. Haastattelua varten oli varattuna aikaa vain yhden 
oppitunnin verran. Teija oli haastateltavista se, jonka nimen sain eräältä toiselta opetta-
jalta itse paikalla. Teijalla oli haastatteluhetkellä kolme vuotta jäljellä opettajan työtä, 
ennen kuin hän siirtyisi eläkkeelle. Hän oli lähes koko opettajauransa (noin 30 vuotta) 
toiminut samalla pienellä koululla, mutta joutunut kolmeksi viime vuodeksi vaihtamaan 
koulua. Teija koki sen raskaana, ja se heijastui myös haastattelussa. Pitkään jatkunut epä-
varmuus koulun toiminnan jatkumisesta oli vienyt voimia, ja Teija sanoikin elävänsä uu-
teen sopeutumisen aikaa.  

Teija on hyvin kotiutunut Lappiin ja mahdollinen muutto takaisin kotiseudulle tuntuu 
vaikealta päättää. Teija kertoi kaiken toiminnan pienellä koululla toimineen hyvin kahden 
kulttuurin välillä. Yhteydenpito lasten vanhempiin pienellä kylällä on toiminut kasvotus-
ten ja sujuvasti. Aikaa haastatteluun oli rajallisesti, ja niinpä keskityin vain opettajan työ-
hön ja ajallisesti rajattuna nykyhetkeen. Esitin vain muutaman kysymyksen, jotka liittyi-
vät Teijan opettajaksi opiskeluun tai ammatinvalintaan. Teijan kertomuksesta kävi ilmi 
tyytyväisyys uranvalintaan. Vaikeita asioita hänellä oli koulun vaihto toiseen juuri muuta-
maa vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä, henkilökohtainen elämänmuutos, kun lapset ovat 
muuttaneet pois kotoa, sekä kolmen vuoden kuluttua edessä oleva päätös siitä, jäädäkö 
paikkakunnalle vai lähteä.  



5 Aineiston analyysin vaiheet 

Ensimmäinen tehtävä aineiston analyysissä on kirjoittaa nauhoitetut haastattelut tekstiksi 
eli litteroida ne. Kirjoitin jokaisen haastattelun alusta loppuun saakka pian aineiston ke-
ruun jälkeen keväällä 2000. Kirjoittaessani lisäsin tarpeelliset välimerkit ja poistin luke-
mista helpottaakseni puheessa esiintyvät sanojen toistot ja ylimääräiset sanat. Mielestäni 
nämä toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet sisällön lopulliseen tulkintaan ratkaisevasti, 
vaikka jossain mielessä välimerkkien asettaminen sisältää tulkinnan siitä, mitkä asiat 
kuuluvat toistensa yhteyteen ja mitkä eivät. Siinä mielessä voi ajatella, että tulkinta on 
alkanut puhtaaksikirjoituksesta. Lieblich et al. (1998, 8) huomauttavat, että kertomuksen 
purkaminen tekstiksi väistämättä jäädyttää kulloisenkin tutkimuskohteen. Esimerkiksi 
muuttuvasta identiteetistä saamme eräänlaisen valokuvan, joka on otettu siinä hetkessä. 
On tärkeää muistaa, että haastattelu tai tarina, joka tekstinä on edessämme, on yksi kon-
struktio monista mahdollisista todellisuuden representaatioista. 

Aineiston analyysi on tapahtunut pitkällä aikavälillä alkaen jo vuonna 2000. Ensim-
mäisiä tulkintoja tein erilaisten aineistoseminaarien yhteydessä, joihin valitsin yhden 
haastattelun (Annan) analyysin kohteeksi. Kirjoitin siitä erilaisia harjoitustekstejä. Denzi-
nin (1994, 501–502) mukaan ensimmäisten tekstidokumentin tuottaminen tutkimusai-
neistosta on jo alustavien tulkintojen tekemistä ja tutkijan pyrkimystä päästä lähelle tut-
kittavien kokemusmaailmaa. Koko aineiston analyysi väitöskirjatutkimusta varten tapah-
tui ajanjaksolla elokuusta 2003 lokakuuhun 2004. Sen jälkeen analyysi on ollut tulosten 
syventämistä ja niistä kirjoittamista.  

Tulkintaprosessissa on keskeistä jatkuva kirjoittaminen ja lukeminen. Ennen minkään-
laisten kategorisointien tekemistä perehdyin aineistoon lukemalla niin hyvin, että muistin 
jokaisen haastattelun sisällön hyvin ja minulla oli kokonaiskäsitys aineistosta. Tätä me-
nettelyä on korostettu erityisesti fenomenologiseen traditioon perustuvassa tutkimuk-
sessa. Tarkoituksena on kohdata tutkimusaineisto ilman tutkijan luonnolliseen asentee-
seen sisältyviä ennakkokäsityksiä. (Perttula 1995, 69.) Ensimmäisten lukukertojen jäl-
keen haastattelut tuntuivat olevan hyvin erilaisia. Tämä huomio oli hämmentävä, mutta 
useamman lukukerran jälkeen niistä alkoi löytyä myös yhdistäviä tekijöitä. Mahdollisia 
näkökulmia aineiston analyysiin olisi ollut monia (vrt. Husu 2002b, 79; Lieblich et al. 
1998, 2). 
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Narratiiviset tutkijat painottavat tarinoiden merkitystä eri näkökulmista. Butt et al. 
(1988, 28) painottavat omassa tutkimuksessaan, että opettajan autenttinen tieto perustuu 
elämäkerralliseen tarinaan ja että siksi kertomuksilla on merkitystä. Tämän näkemyksen 
jakavat useat narratiiviset ja elämäkerralliset tutkijat, kuten esimerkiksi Goodson (2000), 
Kelchtermans (1993a) ja Knowles & Cole (1994). Riessmanin (2003) mukaan persoonal-
lisia kertomuksia voidaan analysoida teksteinä, keskusteluanalyyttisesti, kulttuurisesti, 
poliittisesti, historiallisesti sekä kertomusten esittämisen näkökulmasta eräänlaisena per-
formanssina. (Riessman 2003, 337.) Yhteistä kertomuksia aineistonaan käyttäville tutki-
muksille on Elbazin (1991) mukaan, että kertomusten tuominen tutkimukseen tekee tut-
kimuksesta dramaattisesti erilaisen muodoltaan moneen muuhun tutkimukseen verrattu-
na. Niin ikään kertomusten esilläolo luo tutkimukseen omanlaisensa dynamiikan. (Elbaz 
1991, 2.) 

Etsiessäni vastausta tutkimusongelmiin olen päätynyt analysoimaan aineistoa metodi-
sesti eri tavoin ja näkökulmia vaihtaen. Analyysimetodissani on piirteitä sekä narratiivien 
analyysistä että narratiivisestä analyysistä (Polkinghorne 1995, 12). Kuitenkin jokaisen 
tutkimuskysymyksen kohdalla on analyysin ensimmäinen vaihe ollut aineiston jäsentämi-
nen teemoittain, minkä jälkeen analyysi on edennyt eri tavoin eri tutkimyskysymysten 
kohdalla. Paikkakokemusten analyysissä (luku 6.1) painottuu erilaisten kokemusten ku-
vaus temaattisesti ja analyysi on kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä tematisointia, 
eli narratiivien analyysiä. Kertomukset koulusta analysoin vastaavasti temaattisesti. Tein 
aineistosta kategorisen analyysin, mutta raportoin tulokset narratiivina, jolloin lopullinen 
analyysi voidaan nimetä narratiiviseksi analyysiksi.  

Tässä tutkimuksessa on koulutarinan lisäksi narratiivista Annan haastattelun analyysi. 
Luon siinä uutta kertomusta aineiston pohjalta. Narratiivisen analyysin yhtenä keskeisenä 
ideana on etsiä uusia tulosten esittämistapoja, ja se soveltuu erittäin hyvin tutkimukseen, 
jossa analysoidaan persoonallisia kertomuksia. Kertomukset tuovat Carterin (1993, 5) 
mukaan kuvaavasti esiin opettajan työn moninaisuuden; siksi ei olekaan yllättävää, että 
kertomuksista on tullut sekä tutkimuksen metodi että kohde. Narratiivinen tutkimus on 
tyypillisesti tapaustutkimusta. Koska analyysimenetelmäni ja tulosten esittäminen poik-
keavat toisistaan eri tutkimuskysymysten kohdalla, esittelen seuraavaksi metodini yksi-
tyiskohtaisesti tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.  

5.1  Kylä/yhteisö koettuna ja kerrottuna paikkana 

Lukiessani aineistoa paikan näkökulmasta havaitsin, että paikoista puhuttiin monin eri 
tavoin. Opettajat kuvasivat minulle paikkaan liittyviä luonnonoloja, maisemaa ja luontoa 
sekä harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja. Nämä kuvaukset eivät välttämättä rajoittu-
neet juuri siihen kylään, jossa kyseinen henkilö toimi opettajana tai jossa hän asui. Toi-
saalta opettajat kertoivat paikkaan liittyvistä sosiaalisista suhteista, kulttuureista, ilmapii-
ristä ja muista asioista, jotka luonteensa vuoksi erosivat ensimmäisestä ryhmästä. Kerto-
misen näkökulmat mukailevat hyvin käsitteellistä jakoa fyysis-sijainnillisen ja sosiaalis-
kulttuurisen näkökulman välillä, joten käytän mainittuja näkökulmia analyysin välineenä. 
Tutkimuskohteena ovat kertojien subjektiiviset kokemukset, ja tutkimus näin ollen koh-
dentuu sensuaalis-emotionaaliseen perspektiiviin. Mutta kahta aiemmin mainittua paikan 
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tarkastelun perspektiiviä ei voi silti ohittaa. Paremminkin päinvastoin. Kokemukset ovat 
aina syntyneet osana jotakin tilannetta, ja tutkimuksessani paikan kokemukset tarkoittavat 
kokemuksia lähiympäristöstä, kylästä ja koulusta, joihin liittyvät tietyt fyysis-sijainnilliset 
ja sosiaalis-kulttuuriset ominaisuudet. Kukin opettaja merkityksellistää nämä ominaisuu-
det omalla tavallaan. 

Käsitteet 'kulttuuri' ja 'ympäristö' ovat osittain päällekkäisiä (ks. Förnäs 1998, 74; Tuan 
1990, 59), mutta analyyttisesti on tarkoituksenmukaista tarkastella niitä erikseen. Ne tar-
joavat toisiaan täydentävän perspektiivin ympäristön havaitsemiseen ja asenteisiin ympä-
ristöä kohtaan. Perinteinen käsitys luonnosta on sen näkeminen tilana, joka rajoittuu ih-
misen alueen ulkopuolelle. Sitä on ajateltu pystyttävän kuvaamaan spesifeillä ja absoluut-
tisilla termeillä. Se sisältää idean luonnosta juuri sinä tiettynä osana, joka on jäänyt kos-
kemattomaksi. Tämä näkökulma korostaa jakoa luonnollisen ja keinotekoisen välillä. 
Toisaalta luonnon ja kulttuurin erottaminen toisistaan on ongelmallista, koska minkä voi-
daan lopulta sanoa olevan aluetta, johon ihminen ei olisi toiminnallaan vaikuttanut? (Ber-
leant 1999, 30–31.) Analyyttisesti erotan tutkimuksessani luonnon ja kulttuurin siten, että 
luonnolla viittaan luonnonoloihin, joihin ihminen ei voi vaikuttaa tai – jos voikin – vain 
hyvin vähän. Kulttuurin alueen varaan ihmisen sosiaalisia suhteita ja toimintoja kuvaa-
vaksi alueeksi hyvin yleisellä tasolla.  

Teemat, jotka liittyvät paikan fyysis-sijainnilliseen perspektiiviin, voidaan aluksi ym-
märtää neutraaleiksi luonnon- tai maantieteellisiksi faktoiksi, jotka merkityksellistyvät 
opettajien puheessa (vrt. Ridanpää 1999, 73). Esimerkiksi maisema voidaan määritellä 
näkymäksi, joka ulottuu katsojan silmistä jonnekin horisonttiin. Mutta se voidaan ymmär-
tää myös enemmän osallistavana käsitteenä, jolloin maisema ei rajoitu pelkästään visuaa-
liseen kokemukseen, vaan siihen liittyy esimerkiksi erilaisia tunteita. (Berleant 1999, 21, 
30.) Jälkimmäinen painottaa maiseman sensuaalis-emotionaalista näkökulmaa, mielen 
maisemaa, joka on biografinen luonteeltaan (Karjalainen 1996, 10–11). Tämä tarkoittaa 
sitä, että sama maantieteellinen maisema tuottaa kokevalle ihmiselle erilaisia mielen mai-
semia. Saman logiikan mukaisesti mikä tahansa, alun perin “objektiivinen” ilmiö (sijainti 
kartalla, etäisyys mitattuna) merkityksellistyy ihmisten mielissä. Kysymys on näkökul-
man vaihdosta. Samanaikaisesti on huomattava, että näkökulman muutos ei tarkoita toi-
sen maiseman katoamista. Molemmat maisemat ovat yhtä aikaa olemassa omassa ehdol-
lisuudessaan. (Karjalainen 1996, 8.) 

Analyysini paikkaan liittyvistä merkityksistä on muodostettu toisiaan seuraavien vai-
heiden kautta. Ensiksi: olen jokaisesta haastattelusta poiminut ne kohdat, joissa opettajat 
puhuivat kylänsä ja lähiympäristönsä fyysis-sijainnillisista ominaisuuksista. Kokosin näin 
saamani aineiston uudeksi aineistoksi. Sen jälkeen teemoittelin tämän aineiston. Aineisto 
jakautui kahteen pääkategoriaan, jotka nimesin seuraaviksi: 1) sijainti, 2) luonto ja mai-
sema. Tämän jälkeen tarkastelin, millaisia subjektiivisia merkityksiä liittyi kuhunkin 
teemaan. Kokoavana käsitteenä mainituista temaattisista alueista käytän käsitettä `kylä-
maisema´. 

Analyysini paikan sosiaalis-kulttuurisesta perspektiivistä olen tehnyt samaan tapaan 
kuin fyysis-sijainnillisen analyysin. Analyysissä noudatan samaa logiikkaa eli tutkin sosi-
aalis-kulttuurisiin ilmiöihin liittyviä subjektiivisia merkityksiä. En siis kartoita esimer-
kiksi kylien kielipolitiikkaa objektiivisen tilanteen mukaan (esimerkiksi tilastojen avulla) 
vaan keskityn siihen, miten eri kielten olemassaolo koetaan. Aineiston tematisointi ei 
ollut kovin yksiselitteistä, koska tuntui, että aiheet kietoutuivat niin tiiviisti toisiinsa. Tä-
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män lisäksi alkoi näyttää siltä, että näissä kuvauksissa tuli esiin aika paljon saman-
kaltaisia sisältöjä kuin fyysis-sijainnillisessa analyysissä. Erotin aineistosta omakseen 
lopulta kaksi temaattista kokonaisuutta, joista opettajat kertoivat kuvatessaan kylän ja 
lähiympäristön sosiaalis-kulttuurisista ominaisuuksista. Nimesin teemat seuraavasti: 1) 
kieli ja kulttuurit, 2) kylän tulevaisuus. Analyysin tuloksena sain kertomuksia niistä arki-
sista kehyksistä, joissa opettajat toimivat ja joihin he itsensä sijoittavat. Käytän tästä ter-
miä kylän sosiaalinen maisema.  

Aineistona olivat kaikkien opettajien haastattelut. Siten sain koko aineistoni sisältä-
män rikkauden mahdollisimman hyvin esiin. Näin kerrotusta paikasta tuli moniääninen 
paikan kuvaus. Analyysin tarkoituksena ei ole ollut etsiä pelkästään kertomusten saman-
kaltaisuutta, vaan kuvata myös niiden erilaisuutta. Taulukossa 1 esitän paikkaan liittyvän 
analyysin etenemisen ja tutkimusaineiston käytön. 

Taulukko 1. Kylään ja yhteisöön liittyvien kertomusten analyysi. 

Tutkimuskysymys Aineisto Metodi Analyysin vaiheet Analyysin tulos 
Aineiston tematisointi   
1) fyysis-sijainnillisten 
tekijöiden mukaan, 
teemojen nimeäminen  

`Kylämaisema´ 
1. Millaiseksi opettajat 
kertovat kylän / 
yhteisön? 

7 opettajan 
haastattelut 

Narratiivien 
analyysi 

2) sosiaalis-kulttuuristen 
tekijöiden mukaan, 
teemojen nimeäminen 

`Kylän sosiaalinen 
maisema´ 
Paikkatunteet 

Näiden kahden eri perspektiivin kautta esitän analyysin erikseen kylämaisemasta ja kylän 
sosiaalisesta maisemasta temaattisesti. Luku 6 rakentuu siten, että alaluvut 6.1.–6.3. pai-
nottuvat havaintojen esittämiseen empiirisen aineiston avulla. Paikka-analyysin tulokset 
ja johtopäätökset esitän luvuissa 6.4 ja 7, joissa ovat mukana myös koulukertomuksen 
tulokset. 

5.2  Koulu koettuna ja kerrottuna paikkana 

Toinen kertomisen kohteena oleva paikka on koulu. Aineistona olivat mukana kaikki seit-
semän opettajan haastattelut, ja kerrottavia kouluja oli viisi. Analyysin aluksi kokosin 
jokaisesta haastattelusta koulua kuvaavat asiat yhdeksi kokonaisuudeksi ja nimesin näin 
muodostuneen uuden aineiston kouluaineistoksi. Tässä prosessissa opin tuntemaan ai-
neistoni hyvin ja ajattelin, että jo aiemmin luomieni teemojen avulla pystyisin kuvaamaan 
myös kouluja hyvin. Samalla ajattelin voivani katsoa, toimiiko luomani temaattinen jako 
myös koulun kohdalla. Osa teemoista olikin hyvin osuvia, mutta kattavan kuvan kouluai-
neistosta sain vasta luomalla myös uusia teemoja. Kysymys on opettajien työympäristöstä 
ja työyhteisöstä, joten uudet teemat liittyivät ennen kaikkea ihmissuhteisiin: oppilaisiin ja 
vanhempiin. Tematiikaltaan ne sijoittuvat ”sosiaaliseen maisemaan”. Asioiden sijoittami-
nen teemoihin ei ole ollut yksinkertaista, ja saman asian voisi hyvin sijoittaa kahteenkin 
teemaan. En ole kuitenkaan huolissani teemoittelun ”oikeellisuudesta” tai poissulkevuu-



 

 

56

 

desta, vaan enemmänkin siitä, tuoko analyysi esille olennaisen siitä, mitä opettajat ovat 
minulle kouluistaan kertoneet. 

Kouluaineiston analyysi jatkui siten, että sijoitin asiat temaattisiin kokonaisuuksiin, 
minkä jälkeen aloin suhteuttaa asioita toisiinsa kunkin teeman sisällä. Tarkastelin, mitä 
samaa ja mitä erilaista sisältyi kuhunkin teemaan. Tarkastelin jokaista temaattista koko-
naisuutta omana yksikkönään ja asetin aineistosta lainaamani suorat sitaatit toistensa yh-
teyteen. Kävin kaikki temaattiset kokonaisuudet samalla tavalla läpi, ja vähitellen siitä 
alkoi hahmottua kertomus koulusta. Huomasin, että kuva koulusta ei ole ristiriidaton ja 
miksi olisikaan, koska kerrottavina kouluina oli viisi eri koulua ja kertojina seitsemän eri 
opettajaa. Aloin nähdä aineistoni yhä selvemmin todentuntuisena keskusteluna. Analyysin 
lopullisena tuloksena syntyi koulu kerrottuna, minkä esitän fiktiivisen keskustelun muo-
dossa. Tämä osa aineiston analyysiä ja tulkintaa on tutkimukseni kokeilevin osa. 
Richardsonin (2000, 923) mukaan kirjoittaminen ei ole pelkästään jonkin asian esittä-
mistä, vaan se on yksi tietämisen muoto ja siksi myös tutkimuksen metodi. Kirjoittamalla 
eri tavoin on mahdollista löytää aineistosta uusia näkökulmia. Taulukossa 2 esitän kou-
luun liittyvien kertomusten analyysin kulun.  

Taulukko 2. Kouluun liittyvien kertomusten analyysi. 

Tutkimuskysymys Aineisto Metodi Analyysin vaiheet Analyysin tulos 
2. Millaiseksi opettajat 
kertovat koulun? 

7 opettajan 
haastattelut 

Narratiivinen 
analyysi 

Aineiston tematisointi  Fiktiivinen 
keskustelu koulusta  

5.3  Opettajan minäkertomuksen rakentuminen  

Kuvaan opettajan minäkertomuksen rakentumista yhden tapausesimerkin avulla. Esi-
merkkinä on saamelainen opettaja Anna. Tapaustutkimusten ja persoonallisten kerto-
musten tutkiminen on Riessmanin (2003, 333) mukaan tärkeää siksi, että ne ilmentävät 
yksilöllisten toimintojen ja merkitysten lisäksi kollektiivisia merkityksiä. Analyysi Annan 
minäkertomuksesta on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Ensimmäisen kerran kokeilin tä-
mänkaltaista analyysiä jo vuonna 2001. Silloin teimme tutkimusryhmässämme13 aineis-
ton analyysiharjoituksen, jossa tulkitsimme yhdessä erilaisia empiirisiä narratiivisia ai-
neistoja. Kysymys oli mikroanalyysistä, jossa tulkinta tapahtui pelkästään edessä olevan 
pienen tekstin perusteella ilman ennakkovalmisteluja ja näkemättä kokonaisuutta (ks. 
Miller 2000, 135). Oma kokemukseni tällaisesta tutkijoiden keskustelusta, jossa erilaiset 
tulkinnat ja äänet tulevat esiin, on todella positiivinen. Tekemämme työ osoitti konkreetti-
sella ja avartavalla tavalla, miten eri tutkijat kuulevat erilaisia ääniä samassa tekstissä ja 
miten tulkintoja luodaan juuri siinä hetkessä. Kyseiseen analyysiin perustuen olen kirjoit-
tanut artikkelin (Erkkilä 2004), jossa erotin Annan haastattelussa opettajan, saamelaisen 
opettajan ja saamelaisen äänen.  

                                                           
13 Suomen Akatemian tutkimushanke (47330): "Opettajana muutosten keskellä. Narratiivis-biografinen 
näkökulma opettajan työhön ja elämään". 
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Analyysin 1. vaihessa teemoittelin koko haastattattelun (esimerkki liitteessä 3) enkä 
kiinnittänyt siinä vaiheessa liikaa huomiota siihen, mitkä teemat olisivat mukana lopulli-
sessa analyysissä. Tämänkaltaisessa aineston jäsentämisessä on kysymys siitä, että tutkija 
erottaa toisistaan ns. merkityksen sisältävät yksiköt. Ne ilmaisevat tutkittavan ilmiön kan-
nalta olennaisen, sellaisenaan ymmärrettävän merkityksen. (Moustakas 1994, 120–121; 
Perttula 1995, 72.)  

Analyysin 2. vaiheessa valitsin ne merkityksen sisältävät yksiköt, joissa Anna kertoi 
omasta opettajan työstään. Näin syntyi temaattisesti etenevä kuvaus, minäkertomus. Lieb-
lich et al. (1998, 62) kuvaavat tämänkaltaista analyysiä holistis-sisällölliseksi; sen tulok-
sena syntyy tematisoitu kertomus. Kysymys on uudelleen kertomisesta, jossa alkupe-
räinen materiaali jäsennetään avaintekijöiden avulla. On syytä huomata, että uusi kerto-
mus on jo irtaantunut alkuperäisestä haastattelutekstistä, koska sitä on redusoitu alku-
peräisestä. Tutkimuksen kannalta epäoleelliset asiat on jätetty pois, ja uusi tarina kes-
kittyy vain olennaisiin asioihin. Siinä mielessä minäkertomus on jo tulkinta alkuperäi-
sestä aineistosta. Tulkinta voi näkyä tutkijan laatimana aikaperspektiivinä (ks. Olle-
renshaw & Creswell 2002, 329) tai kuten tässä tutkimuksessa, kertomukseen valittujen 
sisältöjen kautta.  

Analyysin 3. vaiheessa tarkastelin temaattisia kokonaisuuksia ja esitin aineistolle ky-
symyksen: Mitä ääniä minäkertomuksessa voidaan erottaa? (ks. Elbaz-Luwisch et al. 
2002, 199). Äänten avulla on mahdollista tarkastella, miten kertomus tuotetaan suhteessa 
muihin toimijoihin. Tämän analyysin tuloksena tarkastelin, miten äänet kuljettavat tarinaa 
ja millainen moniääninen kertomus niistä voidaan rakentaa. Bahtinilaisittain ajateltuna 
ilmaisu heijastaa paitsi puhujan ääntä myös oletetun kuulijan ääntä. Liitteessä 4 on esi-
merkki tästä aineiston analyysin vaiheesta. Tulkitsin puheen intentiota Millerin (2000, 
133) jaottelua soveltaen. 

Miller jakaa kerronnan kolmeen eri tyyppiin: kuvailuun, kertomiseen ja argumentaati-
oon. Kuvailussa kertojan tarkoitus on selkeyttää jotakin tilannetta tai kertoa joitakin fak-
toja. Kerronnassa haastateltava selkeästi ottaa tarinan kertojan roolin, asettaakseen jotkin 
tapahtumat toistensa yhteyteen. Kerronnassa voidaan siis nähdä juonen muodostumista 
eri tapahtumien välille. Argumentaatiossa haastateltava esittää yhden selkeän näkökulman 
tai tulkinnan tilanteessa, jossa useat eri tulkinnat ovat periaatteessa mahdollisia, tai hän 
torjuu kuuntelijan tulkinnan tai on eri mieltä hänen kanssaan. Kyseinen analyysi auttoi 
sekä Annan että oman positioni pohtimisessa ja äänten suhteuttamisessa niihin.  

Analyysin 4. vaihe oli synteesin tekeminen aikaisemmista tulkinnoistani. Aineistolle 
esittämäni kysymys kuuluu: Millaisen tiedon avulla opettajuutta kuvataan ajassa ja pai-
kassa? Taulukossa 3 esitän opettajan minäkertomuksen rakentumista koskevan analyysin. 
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Taulukko 3.  Opettajan minäkertomuksen rakentumisen analyysi.  

Tutkimuskysymys Aineisto Metodi Analyysin vaiheet Tulokset 
1) yhden  
haastatteluaineiston 
tematisointi  

1) Merkityksen 
sisältävät yksiköt 

2) Teemojen nimeäminen ja 
niiden valinta 
minäkertomukseen opettajan 
työn näkökulmasta 

2) kertomuksessa 
esiin tulevien 
sisältöjen tulkinta 

3. Millaiseksi 
opettajan 
minäkertomus 
rakentuu äänten 
dialogissa? 

saamelaisen 
opettajan 
haastattelu  

narratiivinen 
analyysi 

3) tematisoidun kertomuksen 
tarkastelu äänten 
näkökulmasta (kuka puhuu?) 

3) kertomuksessa 
esiin tulleiden 
äänten tulkinta 

4. Millaista 
tietämistä opettajan 
minäkertomus tuo 
esiin? 

minäkertomus narratiivinen 
analyysi 

4) 2–3 -vaiheiden synteesi 4) opettajan 
persoonallinen 
paikallinen 
tietäminen 



6 Paikka sisältäpäin 

Paikka sisältäpäin kerrottuna korostaa asukkaiden näkökulmaa, heidän ääntänsä. Vasta-
kohtana tälle on ulkopuolisen ja vierailijan näkökulma. Kaikki haastattelemani opettajat 
edustivat asukkaan näkökulmaa huolimatta siitä, että osa oli Lappiin muualta tulleita. 
Jokainen heistä oli kuitenkin jo asunut ja ollut töissä samalla kylällä 20–35 vuotta ja vie-
railijan näkökulma on ajan myötä muuttunut yhä enemmän asukkaan näkökulmaksi. Jo-
kaisella paikan asukkaalla on muodostunut omanlainen suhde paikkaan, eikä paikka siten 
ei ole sama kaikille. Jokaisella asukkaalla on omat toimintatilansa ja sosiaaliset tilansa, 
jotka risteilevät paikoissa eri tavoin. Toisilla toimintatilat ulottuvat kauemmaksi kuin toi-
silla, mutta silti kenenkään toimintatilaa ei voi pitää pelkästään paikallisena.  

Tätä lukua lukiessa on muistettava, että kyseessä ei ole yksi ja sama kylä, josta opetta-
jat kertovat, vaan kukin opettaja puhuu omasta kylästään. Kertovia opettajia on yhteensä 
seitsemän ja kerrottavia kyliä on viisi; Ivalo, Karigasniemi, Outakoski, Sevettijärvi ja 
Utsjoki. Sitaateissa esiintyvien opettajien nimet on muutettu. Samoin olen poistanut sitaa-
teista kylien nimet. Kerrottavia kouluja on niin ikään viisi. Kylistä ja kouluista raportoi-
minen ikään kuin yhdessä voi herättää kysymyksiä, koska kylät ja koulut kaikkinensa 
ovat erilaisia. Olen kuitenkin päätynyt tähän ratkaisuun tutkimuseettisistä syistä. Tutki-
mukseni opettajat olisivat helposti tunnistettavissa, mikäli mainitsisin aina kylän ja kou-
lun, josta opettaja kertoo.  

6.1  Millaiseksi opettajat kertovat kylämaiseman? 

Seuraavissa alaluvuissa pyrin opettajien äänien avulla luomaan kuvaa kylämaisemasta. 
Tarkoitan niitä sensuaalis-emotionaalisia kokemuksia, joita opettajat toivat esiin puhues-
saan kylien sijainnista, luonnosta, maisemasta ja vuodenajoista. Opettajien äänten aitou-
den säilyttämiseksi ja niiden kuulemiseksi olen tuonut paljon suoria lainauksia haastatte-
luista. Tässä menettelyssä myös lukijan on helpompi seurata tulkintojeni alkuperää.  
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6.1.1  Sijaintiin liittyvät merkitykset 

Sijaintinsa puolesta aineistossani olevia kyliä yhdistää Ivaloa lukuun ottamatta se, että ne 
sijaitsevat lähellä valtakunnanrajaa, toisella puolella on Norja. Kylien sijainti kartalla 
voidaan määrittää hyvin eksaktisti, mutta lähes samanaikaisesti sijainnin määritelmään 
tulee mukaan uusia käsitteitä: lähellä ja kaukana. Kartasta voimme mitata, että kylät ovat 
todellakin kaukana: kaukana esimerkiksi pääkaupungista Helsingistä (josta matkaa Utsjo-
elle hieman alle 1300 km) ja kaukana Lapin pääkaupungista Rovaniemeltä (matkaa ker-
tyy Utsjoelle noin 450 km). Mutta kylät ovat myös lähellä. Kylät sijaitsevat esimerkiksi 
lähellä valtakunnanrajaa. Lisäksi tiedämme, että kylät sijaitsevat pohjoisessa. Pikaisen 
tarkastelun jälkeen on aika selvää, että nämä fyysis-sijainnilliset käsitteet ovat muutakin 
kuin objektiivisia mittoja kartalla. Ne merkitsevät ihmisille jotakin. Seuraavassa kuvaan, 
mitä opettajat kertovat kylästään, kun he puhuvat sen sijainnista.  

Etäisyys. Kylien sijaintiin liittyvä etäisyys tuli esille kaikkien opettajien puheessa. 
Etäisyydestä puhuttiin useimmiten suhteessa Helsinkiin, ja siihen liittyi enemmän nega-
tiivisia kuin positiivisia kokemuksia. Yksi negatiivisuutta aiheuttava asia näytti johtuvan 
valtakunnan poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä. Opettajat kokivat, että päätökset, 
jotka vaikuttavat elämään pohjoisessa, tehdään etelässä tuntematta todellisia oloja. Opet-
tajien puheesta välittyi aito huoli paikkaa kohtaan:  

Että ne (valtakunnan päättäjät) ei niin ku tunne, eikä ne tiiä paljo mistään täällä. Kyllä 
sen niin ku näkee niistä asioista, niistä päätöksistä mitä tehdään, mitkä niin ku tän-
nekki vaikuttaa. Pitää aina olla niin varpaillaan, valvomassa omia etuja. Kyllä siinä vä-
lillä tulee semmonen epätoivoinen olo, että mitä tässä auttaa, kun ei kukaan kuuntele, 
eikä ymmärrä. (Anna) 

Jotenkin tuntuu, että sekä porotalouden, että yleensäkin maaseudun pahin vihollinen 
on hallitus, valtakunnan päättäjät, että ne on suurin vihollinen, että kun niitä vastaan 
on oltava, sinne päin oltava koko ajan varpaillaan ja huolehtimassa kauheesti, ettei ne 
vaan pyyhkäse meitä maan tasalle. (Anna) 

Että siinä on paljon tämmöstä lainsäädännöllistä asiaa, mitä ei ole niin ku ajettu, sehän 
ei helsinkiläisille, mikä ei heitä koske, mikä ei oo heijän etu, niin eihän sitä semmosta 
tule. Semmosta lakia, ei tehä. (Matti)  

Etäisyyteen liittyi paitsi huoli epäoikeudenmukaisesta päätöksentekojärjestelmästä myös 
kokemus taloudellisesta ja koulutuksellisesta epätasa-arvosta. Näissäkin kuvauksissa asi-
oita verrataan Helsinkiin tai kaupunkioloihin. Epätasa-arvo voidaan kokea ihmisten joka-
päiväisessä elämässä: 

Kyllä Suomi on niin kovasti helsinkikeskeinen ja täällä se tuntuu ihmisten elämisessä 
taloudellisessa mielessä, että kyllä kyllä tää on Suomen maaseutu on ajettu ahdinkoon. 
(…) Kyllähän se tuommosessa isommassa kaupungissa asuminen on taloudellisesti 
helpompaa ihmisille, koska sitte etäisyydet on näihin terveyskeskuksiin, sairaaloihin 
lyhyemmät, isoihin liikkeisiin. Ei tartte matkustaa, että kyllä täältä on lähettävä. Tääl-
ton Rovaniemelle lähettävä, jos on sairaalaan asiaa. Synnyttämmään on mentävä Ro-
vaniemelle, että Ivalostakin lakkautettiin. Mun sukulainen meni niin ku puoltoista 
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viikkoo etukätteen sinne Rovaniemelle (sairaalaan synnyttämään). Tuleehan siitä kus-
tannuksia että lähtee etukätteen ja olla siellä. (Matti) 

Pitkät etäisyydet koettiin toisaalta positiivisesti, haastateltavia itseään ja heidän omia ky-
kyjään vahvistavana tekijänä, jopa omaa luovuutta lisäävänä: 

Kyllähän täällä on ollu se semmonen elämäntapa, että yhen ihmisen on hallittava, saa 
sanoa kaikki asiat. Että sitä on oltava tietyllälailla tuhattaituri, että täällä pärjää. Koska 
täältä avun saaminen on aina matkan takana. Sitä on ite pystyttävä hyvin moneen. Ja 
sitten se on, toisaalta se antaa semmosta voimavaraa, että uskoo itteensä, että selviää ja 
osaa. Silleen niin ku tulee semmonen vankka luottamus omiin kykyihinsä ja kyllä var-
masti ne, jokka täältä sitte lähtee maailmalle, niin ne kyllä pärjää. (Matti) 

Sen se on ehkä opettanut, että se on ite tehtävä kaikki. Jos jotain kaipaa, niin ei jää 
odottamaan, että joku sen antas. Sitä on lähettävä ite tekemään. No sitä vois sanoa tie-
tyllä lailla luovuudeksi, sitä että ei jäähä oottaan valmiita ratkaisuja. Pystyy lähteen 
hakkeen itekki ratkasuja. (Matti) 

Syrjäisyys. Pitkät etäisyydet tulevat lähelle syrjäisyyden kokemusta. Syrjäisyys on mie-
lenkiintoinen käsite, koska se on tämän päivän yhteiskuntatutkimuksessa negatiivissä-
vytteinen. Termin kielteisyys johtuu sen yhdistymisestä köyhyyteen ja kehittymättömyy-
teen (Kainulainen 2003, 170). Syrjässä olo ja syrjäytyminen ovat tiloja, joista pyritään 
pääsemään pois ja joita halutaan ennalta ehkäistä. Kenenkään ei ole hyvä olla syrjässä. 
Maantieteellisenä käsitteenä syrjäkylä viittaa paikkaan, joka on kaukana jostakin suurem-
masta ja kehittyneemmästä paikasta ja jossa palvelut ovat uhanalaisia ja elinkeinorakenne 
on yksipuolinen. Tämän kriteerin mukaan haastattelemani opettajat asuivat ja opettivat 
syrjäkylillä. Mutta millaisia kokemuksellisia sisältöjä käsite sai opettajien puheessa? Mitä 
syrjäisyys heille merkitsi? 

Konkreettisesti kylän syrjäisyys taajamasta merkitsee jopa tavallistenkin palvelujen 
puuttumista. Kyseessä on tunne taloudellisesta ja sosiaalisesta epätasa-arvosta samaan 
tapaan kuin etäisyyden kohdalla: 

No sitten ne yhteydet tänne tietenkin on aika huonot, kun kerran päivässä tulee se pos-
tiauto, illalla tulee, aamulla lähtee ja viikonloppusin ei tule ollenkaan. Kylältä tulee 
postit taksissa ja siihen muutama ihminen mahtuu tulemaan, jos haluaa. (Juha) 

Raija: Tuntuuko tämä semmoselta syrjäkylältä? 

No, kyllä me varmaan syrjässä ollaan. 

Raija: Mutta tuntuuko se itestä siltä? 

Kyllä se tuntuu, kyllä tuntuu, kun täältä puuttuu kaikki palvelut käytännöllisesti kat-
sottuna. Bensa-asemat, postit, pankit, kaupat, kaikki. Tosin nyt on vähän muuttunut, 
tuosta naapurista saa bensaa. (Juha) 

Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että myös syrjäisyydessä nähtiin olevan hyviä puo-
lia. Jos pitkät etäisyydet taajamista ja kaupungeista koettiin omaa minuutta vahvistavana, 
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niin syrjäisyyden koettiin antavan kasvuympäristönä myös lapsille jotakin erityistä ja 
omaa:  

Mutta ehkä se syrjäkyläasia, tai syrjäkylän teemasta se hyvä puoli on sitten se, että ei 
kaikki vaikutteet oo jotenkin täällä sitten tullu esille. (Juha) 

Ihmiset ajattelee oikeastaan siitä näköperspektiivistä, mikä on ympärillä ja kun tullaan 
syrjäisille seuduille, mitä tämä kyläkin on esimerkiksi, niin tämän kylän lapset ajatte-
lee varmasti eritavalla kokonaan asioista, kouluun liittyvistä asioistakin, kuin esimer-
kiksi lapset Kirkkonummella, tänä päivänäkin. Ja harrastukset ja kaikki, siis ajatukset 
kelaa aivan toista rataa. Elämäntavoitteet on erilaisia. (Esko) 

Se, että kylät sijaitsevat etäisyyksien päässä muista kylistä tai kaupungeista, toivat mie-
lenkiintoisen asian esille sijainnista puhuttaessa, nimittäin kertomukset saapumisesta, 
lähtemisestä ja jäämisestä. Saapuminen oli puheena muualta tulleiden opettajien haastat-
telussa. Saapuminen pohjoisen kylään on merkinnyt aikanaan näillä opettajilla tietoista 
valintaa omalla uralla. Saapuminen Lappiin herätti usein voimakkaita tunne-elämyksiä 
saapumisen hetkessä. Lähteminen puolestaan on monella tavalla osa syrjäkylällä asuvien 
ihmisten arkea. Olipa kysymyksessä koulunkäynti, opiskelu ammattiin, työpaikan vaihto 
tai sairaalassa käynti, se merkitsee lähtemistä paikkakunnalta pois joksikin aikaa tai py-
syvästi. Pohdin aineistoni avulla myös niitä kokemuksia, jotka saavat opettajat pysymään 
samalla kylällä lähes koko opettajanuransa. 

Saapuminen koskettaa niitä aineistoni opettajia, jotka ovat tulleet Lappiin muualta. 
Saapuminen Lappiin on heidän kohdallaan merkinnyt tietoista päätöstä muuttaa pois joko 
koti- tai opiskelupaikkakunnaltaan. Lappi poikkeaa monella tavalla ”muusta” Suomesta. 
Sillä on erityinen kulttuuris-historiallinen menneisyytensä, jossa ovat vaikuttaneet kaksi 
voimakasta ja toisistaan poikkeavaa kulttuuria: suomalainen ja saamelainen kulttuuri; 
niiden välimaastossa on kehittynyt erityinen lappilainen kulttuuri (Lehtola 1997, 21). 
Lisäksi Lappi erottuu maantieteellisen maisemansa ja luontonsa puolesta omanlaisekseen 
(Raivo 1997, 196). Lappi oli haastattelemilleni muualta tulleille opettajille entuudestaan 
aika tuntematon paikka, joitakin lyhyitä vierailuja lukuun ottamatta. Kuvaavaa oli paik-
kaan liittyvä erilaisuuden kokemus saapumisen yhteydessä: 

Että, miksi mää Lappiin päin? Mää olin vähän maailmaa nähny. Sitten mää tunsin jon-
kinasteista kateutta niitä kohtaan, jotka kävi Lapissa kesällä tai talvella, kun mää näin, 
ne tulee ruskettuneina kertoon kuin ihanaa on hiihtää tunturissa ja mää en oo edes 
nähny tunturia ja sitten aina olin halunnu Lappiin päin. (…) Ja hän (tyttöystävä, tuleva 
vaimo) vain sano, että hän on Lapista. Enkä minä ollenkaan, mun Lappi päätty Rova-
niemelle sillon. Ja seuraavana kesänä, tai keväällä mää sanon, että jospa mää tulisin 
käymään, vaikka meillä niin ku sinänsä läheinen lämmin suhde oli kyllä katkolla. Ja se 
jäi niin ku itämään, että josko mää kävisin. Mää, että missä sää sitten oot? No Te-
nojoki. Sitte mun piti suorastaan kartasta kattoa, että Tenojoki, että mikä se näistä La-
pin jokia onkaan, ja sehän on se viimenen siellä, ei se ole näitä Rovaniemelle tulevia. 
Ja kyllä se kuule aika kulttuurisokki oli, mää nuorimman veljeni kanssa sitten lähdin, 
kun heinät oli tehty. Kolmen päivän visiitti se oli. (…) Eli se alko niin ku siitä. (Olli) 

Raija: No muistatko sinä niitä hetkiä, kun tulit tänne? Oliko joitakin semmosia asioita, 
jotka hämmästytti tai oli outoja tai? 
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Kyllä varmaan oli monikin. Mitähän niitä ois voinu olla? No luonto tietenkin, ympä-
ristö, niin se oli heti. Ja kyllä se varmaan se ihmisten semmonen välittömyys oli, ym-
päristö, luonto. Missä ne ihmiset on? Mistä lapset tähän kouluun? Eihän täällä näy 
mittään, varsinkin kun elokuussa kun se ei oo tuon pitempää tuo (puusto), mutta se 
peitti asumuksen kyllä, niin se. Niin ja se, minä muistan, postiautossa kun tulin, niin se 
kaikki, että millä täällä eletään? Niin se oli nimenomaan, että sitä ei nähäny sitä niitä 
tämän talouden perusteita, mitkä täällä on. Ne oli vieraita tietenkin. Kaupungista tullee 
ja lapsuutensa ollu ja maatalossa eläny, niin siihen nähen, niin ku tuli, että eihän, että 
millä tavalla täällä voidaan ellää? (Antti) 

Yllä olevissa Ollin ja Antin puheissa erilaisuuden kokemukset liittyivät moneen eri asi-
aan, joista luonnon tai maiseman herättämä erilaisuuden kokemus on vain yksi esimerkki. 
Sen lisäksi erilaisuus oli koettavissa ihmisten, kyläkuvan sekä elinkeinorakenteen erilai-
suutena. Keskitalo-Foleyn (2004, 59) tutkimuksessa Lappiin palanneet naiset kuvaavat 
vastaavankaltaisia erilaisuuden kokemuksia suhteessa etelän kaupunkien ja Lapin luon-
non välillä.  

Saapumiseen liittyi tulevaisuuden, jäämisen, jättäminen avoimeksi. Paikkaa tultiin kat-
sahtamaan. Suhtautumistavan voidaan nähdä olevan yhteydessä paikan herättämään eri-
laisuuden kokemukseen, siihen, että näkökulma paikkaan oli aluksi vierailijan, ei asuk-
kaan. Vasta pitempiaikainen eläminen paikassa voi saada aikaan vierailijan näkökulman 
vähittäisen muuttumisen asukkaan näkökulmaksi. Paikka aletaan tuntea omaksi. Paikka 
aletaan tuntea joksikin sellaiseksi, johon kuuluu. Haastattelemistani opettajista kaikki 
jäivät tälle tielle: 

Sitä tultiin vaan kattomaan ja sitten sitä muutama vuosi siinä vaan katottiin ja kym-
menkunta vuotta oli menny ja laitettiin sitten talo. (Juha) 

Niin, mut sillon valittiin kahteen paikkaan, (kahteen Lapin kylään) ja tämä oli toinen. 
Minä sitten olin kerran ennen käyny eläissäni täällä, ja ajattelin, että minäpä lähen sin-
ne vuodeksi. Ja nyt minä oon ollu yli 30 vuotta. (Esko) 

Mää oon -75 tullu tänne. Niin siitähän sen voi laskee, yli 25 vuotta eli mullehan tullee 
jo 30 vuotta ainakin kaiken kaikkiaan. (…) Mää olin Nurmeksessa sillon edeltävänä 
vuotena ja siellä koulu lakkautettiin, niin siinä oli vähän aikaa ja siellä sitten mieheeni 
tutustuin ja hän on ollut aina innokas metsästäjä ja kalastaja, niin melkeimpä pitää 
panna hänen syykseen, ajatus lähti sieltä. (Teija) 

Toisaalta, Lappi veti 1970-luvulla muustakin syystä kuin visuaalisen maiseman johdosta: 

Rahan perässä tänne on tultu, koska täällä on aikoinaan maksettu parasta palkkaa. Nyt-
hän uusiin virkoihin ei makseta, mutta täähän pysyy, koska ne on saavutettuja etuja. 
(Matti) 

Lähteminen. Kun puhuimme opettajien tulevaisuudesta, oli yhtenä visiona paikkakun-
nalta pois lähteminen. Mielenkiintoista oli havaita opettajien kertomuksissa, että vaikka 
kaikki puhuivat kylästään kuin omana kylänään ja kertoivat todella kotiutuneensa sinne, 
niin puhe lähtemisestä aiheutti hämmennystä muualta tulleiden opettajien mielessä. Usein 
ensimmäiset kommentit olivat, että he olivat paikkaan jo hyvin kotiutuneet, mutta lähte-
misen ja jäämisen syvempi pohtiminen aiheutti ristiriidan tunteita: 
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Siinä, jos tähän kysymykseen laajemmin menee, niin sitä ei oo koskaan voinu ajatella, 
että jäänkö minä tänne niin ku lopuks ikää. Niin se on aina ollu hämärän peitossa, että 
sitä mää en oo koskaan pystyny näkemään, enkä ratkasemaankaan vielä tässä vai-
heessa. (Antti) 

Raija: Se on vieläkin avoin. 

On, on. Se on avoin. (Antti) 

Samankaltaista ristiriitaa kuvasivat myös Teija ja Olli seuraavasti:  

Raija: Onko teillä ajatuksissa nyt sitten, että eläkepäivät vietetään jossain muualla kuin 
täällä? 

No se on yksi rasittava ja ristiriita-asia, joka on päivittäin mielessä, kun minä en osaa 
ratkoa. (Teija) 

Raija: Niin, toisaalta joku vetää ja toisaalta… 

Niin, siinä molempiin suuntiin. Mieheni ilmeisesti haluaisi lähteä. Hänellä on siellä 
vielä sukua ja talot ja maat ja kaikki hänen elämänsä siellä, että en tiedä. Toisaalta mi-
nua sitten viehättäisi tämäkin, tänne on niin ku juurtunut, tämä vastaa niin ku omaa 
lapsuuden kotia, kaikki ne kokemukset ja sisällöt. Se on ihan ratkasematon asia. Aina 
vaan niin ku ajatuksissa lykkää sitä eteenpäin, että ei haluakkaan ratkasta sitä, vaikka 
se on käytännössä, pakkohan se on. (Teija) 

Raija: Sää voisit täältä lähteä pois? 

Mää voisin siinä mielessä lähtee pois. Jossain mielessä voi aatella, että tää tilanne on 
jo niin kypsä, että 25 vuoden jälkeen, että mulla ei olis mitään estettä lähtee, että hyvä 
vaan. Mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan tämmösiä kuin taloudellisia arvoja, niin tääl-
lä nämä vanhat syrjäseutulisät ja muut, niin vastaavalla palkalla mää tuskin töitä löy-
täsin, eli siinä kyllä taloudellisessa mielessä kyllä joutus tyytymään paljon vaatimat-
tomampaan. (Olli) 

Kysymys lähtemisestä on hyvin keskeinen asia, joka liittyy kylän fyysis-sijannilliseen 
näkökulmaan. Paitsi kokonaan poislähtemistä, se saattoi tarkoittaa hyvin toisenlaisia läh-
temisen kokemuksia. Annan kertomus omasta lähtemisestään on vahva. Esimerkki liittyy 
omaan koulunkäyntiin 1960-luvulla ja muuttoon koulun asuntolaan: 

Ja tuota se, että joutuu olemaan kotoa koko elämänsä poissa, minä olin lähteny seitse-
mänvuotiaana ja ne kotona käynnit, ne oli vuodessa vain niin ku, jos ajatellaan seitse-
män, kahdeksan, yheksän, kymmenenvuotiasta, niin kyllä sen pitäis päästä käymään 
vähintään viikoittain kotona, mutta me ei päästy, kun syksyllä ehkä päästiin ennen jou-
lua kaksi tai kolme kertaa käymään kotona. Se oli käytännössä niin ku lähti seittemän-
vuotiaana kotoa pois. (Anna) 

Annan kokemukset kouluun lähtemisestä ja muuttamisesta kouluasuntolaan ovat hyvin 
samankaltaisia, kuin saamelainen Kerttu Vuolab (Helander & Kailo 1999, 73) kuvaa 
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omasta vastaavasta kouluun lähdöstään: ”Koko elämä, perhesuhteet, oli kertaheitolla 
pistetty jäihin…” ja ”Me emme saanet mitään koulutusta koska meidät kiskaistiin kotoa 
pois ja vietiin neljän seinän sisälle asuntolaan (…) Sinä aikana jäimme paljon paitsi siitä 
mitä kotona tapahtui.” Annan ja Kerttu Vuolabin kuvaukset osoittavat, miten suuresta 
asiasta on ollut kysymys saamelaislapsen elämässä. Lähteminen kouluun on merkinnyt 
lähtemistä toiseen kulttuuriin, toisen kielen alueelle. Paradoksaalisesti, saamelaislasten 
näkökulmasta kouluun lähtö on merkinnyt lähtemistä pois ”koulutuksesta”, sillä saame-
laiseen elämäntapaan on olennaisena osana kuulunut, että äidinkielen avulla välitetään 
uudelle sukupolvelle elämäntapaa, arvoja ja tietoa (Helander 1996, 2). Annan esimerkki 
osoittaa, että oma kulttuuri ei välittynyt osana arkipäivän elämää niin kuin aiemmin, kos-
ka kotonakäynnit olivat harvassa.  

Matin kertomus omasta lähtemisestään liittyy opiskeluun nuorena aikuisena ja tuo 
esille toisen näkökulman. Nuorelle lähteminen jatkokoulutukseen hyvin kauas ei ole it-
sestään selvyys, varsinkin jos samanaikaisesti on voimakas sitoutumisen tunne paikkaa 
kohtaan, josta olisi lähdettävä. Matin antama esimerkki on kuvaava myös siksi, että se 
osoittaa, miten ratkaiseva tekijä lähteminen voi olla jopa oman ammatinvalinnan kan-
nalta. Matin kohdalla ratkaisevaa oli, että matematiikan opintoja suorittaakseen ei tarvin-
nut lähteä kesällä pääsykokeisiin: 

Täältä on hirveen vaikee lähtee sitten, ei oo semmosia esimerkkejä ollut lähipiirissä, 
jonka mukaan olisi osannu ees aatella, että kyllä se oli niin ku ite lopulta päätettävä, 
että lähteä. Sitten se oli lähinnä sitten, kun muihin paikkoihin, mihin nyt ehkä olis voi-
nu mennä, niin niissä olis ollu sisäänpääsykokeet ja tuota ne olis ollu kesällä, niin eipä 
sitä tullut lähettyä, että kesällä oli täällä paljon tärkeämpää tekemistä. Tuolla joella 
lohta pyytää, niin ei joutanut niihin pääsykokeisiin sitte lähteen. Tuli sitten matikkaa 
mentyä lukemaan, kun sinne pääsi suoraan. (Matti) 

Lähteminen näkyi opettajien kertomuksissa paitsi omina henkilökohtaisina kokemuksina 
myös pohdintoina muiden lähtemisestä. Lähteminen on asia, jonka opettajat joutuvat lä-
hes päivittäin kohtaamaan työssään; hehän ovat tekemisissä nuorten kanssa, jotka suun-
nittelevat tulevaisuuttaan, ja lähteminen kotipaikkakunnalta on välttämätöntä koulutuksen 
hankkimiseksi. Näitä lähtemiseen liittyviä tuntemuksia kuvaan kylän tulevaisuutta kos-
kevien pohdintojen yhteydessä. 

Jääminen. Lähtemisen vastakohta on jääminen. Kahdelle opettajista, Annalle ja Ma-
tille, oli itsestään selvää, että he eivät tule koskaan lähtemään paikkakunnalta pois. Heillä 
kysymys on omasta kotiseudustaan, jota kohtaan he tunsivat sitoutumista:  

Se on ollut tietyllälailla itsestäänselvyys, että täällä. Silleen se on semmonen sisäinen 
tahto asua täällä. (Matti) 

Raija: “Voisitko sinä kuvitella, että toimisit opettajana jossakin muualla kuin tällä ky-
lällä tai tässä koulussa?” 

No, enpä ole ajatellu. Tietenkin sekin jo, että kun opettaa saamea, niin sekin jo rajoit-
taa lähtemistä, ei ole mihin lähteä (naurua), paitsi Norjan puolelle, mutta sitten en mi-
nä taas sinne ole. Oikeestaan siinä on se, että kun on perhe ja talo ja kaikki täällä, niin 
pikkusen vaikea sitä on, ei sitä tule edes ajateltua. (Anna) 
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Muualta tulleet Esko ja Juha tunsivat hyvin kotiutuneensa kyläänsä alun etsintäajan jäl-
keen. Jääminen paikkakunnalle oli myös heille selviö: 

Minä itte en lähtis täältä kulumallakaan pois. 1977 ratkaisua olin tekemässä, että läh-
denkö pois. Minä sain silloin Naantalista opinto-ohjaajan paikan (…) ja minun piti 
kouluhallitukseen perua se paikka sitten. Hakenuhan minä olen. Mää tiesin suunnil-
leen, missä se koulu on, tiesin minkälainen paikka on ja niin ku merielämä veti silloin, 
veneily lähinnä, että se oli se syy siinä ja sitten minä loppukesästä kävin Naantalissa 
kattomassa koulua. Punatiilirakennus semmonen matala rakennus, silokalliota oli vie-
ressä ja matalia mäntypuita ja mää, että jos tuossa koulussa nyt ei olis viihtynyt, niin 
mikä se. Että sillon mää päätin, että tämän jälkeen mää en hae. Oikeastaan tyytyväinen 
olen, että ei oo tarvinnu semmosta niin ku miettiäkään, että minä viihdyn erittäin hyvin 
pohjoisessa. (Esko)  

Jotenkin sitten, kun tulee perhe ja talot laittaa ja oppii tunteen ne ihmiset, mitä yleensä 
tarvii siitä kylästä tuntee, missä assuu. Niin ehkä sillon alkuaikana oli vähän sem-
mosta, että poiskin lähtis, mutta ei nyt tietenkään ennään pitkää aikaan, eikä varmasti, 
jos ei mittään mullistavaa tapahu, niin ei missään nimessä tule lähettyä. (Juha)  

Raija: Näyttääkö siltä, että tämä Lappi sitten se, missä aiot pysyäkkin, vai? 

No ainakin tämän työajan iliman muuta. Ei, en kirveelläkään suostu lähtemään täältä. 
(Juha) 

Kuunnellessani opettajien kertomuksia siitä, miksi on toisaalta koko ikänsä asunut ja teh-
nyt työtään samalla paikkakunnalla ja toisaalta jäänyt Lappiin muualta tulleena, kiinnittyi 
huomioni siihen, että paikassa oli jokin tekijä, johon opettajat tunsivat sitoutumista. Yksi 
sitoutumisen tunnetta lisäävä asia oli koti, joka oli keskeinen kerrottu paikka opettajien 
paikkakertomuksissa. Koti alkoi näyttäytyä mielenkiintoiselta aiheelta aineistossani ja 
huomasinkin, että se on ollut humanistisen maantieteen tutkimuksen yksi avainkäsite. 
Koti on näissä tutkimuksissa nähty universaalina käsitteenä, ja erityinen huomio huma-
nistisessa maantieteessä on kiinnitetty siihen prosessiin, miten ympäristöstä tulee ihmisel-
le koti (Karjalainen 1993a; Relph 1996, 908; Tuan 1996, 939). Kotia Tuan pitää niin kes-
keisenä käsitteenä, että hänen mukaansa todella ymmärtääksemme, mitä on olla ihminen, 
tulee ymmärtää kodin erilaiset merkitykset sekä sen vastakohdan, vieraantumisen, eri 
merkitykset. Joskus jopa koko maailmasta voidaan puhua kodin käsitteellä, mihin Tuan 
kuitenkin huomauttaa, että kodin käsite on syytä varata koko maailmaa suppeammaksi 
käsitteeksi. Tavallisesti se rajoitetaan kotimaaksi, naapuristoksi, kotitaloksi tai mieli-
kuvituksessa ”salaiseksi saareksi”, utopiaksi. (Tuan 1996, 939.) 

Kotia kuvataan tutkimuksissa läheiseksi paikaksi, joka on tuttu välittömien aistien 
kautta; kosketuksen, tuoksun ja äänien. Esimerkiksi talo, jossa asumme, on meille tuttu 
kaikkien aistien välityksellä. Koti muodostuu sosiaalisista sidoksista ja on sisäänpäin 
suuntautunut. Maailma on avoin, toivoa täynnä oleva tila ”siellä jossain”. Jos koti suun-
tautuu sisäänpäin, on maailma puolestaan yksilön tulevaisuuteen suuntautunut tila. Tosin 
maailma voi olla myös pelottava ja luotaantyöntävä. (Tuan 1996, 940–942.) Myös 
Relphin (1996, 908) mukaan koti on tuttu epävarmassa ympäristössä. Se on paikka, jonne 
tuntee kuuluvansa ja joka tunnetaan parhaiten. Sen vastakohta, kodittomuus, on epätoi-
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vottu tila ja perimmäisen inhimillisen olotilan menetys. Puhuttaessa voimakkaasta kodin 
ja kuulumisen tunteesta viitataan usein juurtumiseen. Jos jonkun on pakko lähteä, se tar-
koittaa irrottautumista juuristaan. Relphin mukaan ei ole sattumaa, että kodintunnetta 
käytetään analogiana juurtumiseen. Hänen mukaansa se vain osoittaa, miten luonnollista 
on, että ihmisellä on koti. On silti huomautettava, että kotiin liittyvät kokemukset ovat 
ambivalentteja. Siihen liittyy tasapainottelua kiinnittymisen ja irtaantumisen välillä. 
(Relph 1996, 908.) 

Tuanin (1996, 939) analyysissä kodista ovat keskeisinä tekijöinä toiset ihmiset, perhe. 
Koti opettajien kertomuksissa saikin merkityksen, jossa keskeistä olivat kodin ihmissuh-
teet. Mikäli ihmissuhteissa oli jotain ongelmallista, kävi ilmi, että kotiakaan ei oikeastaan 
koettu olevan sen parhaassa merkityksessä. Nykyistä kotia verrattiin myös lapsuudenko-
tiin, joka toimi jopa mallina kodille. Annalle koti merkitsi juuri lähimpiä ihmissuhteita ja 
kodintunne liittyi vahvasti sitoutumisen tunteeseen paikkaa kohtaan: 

Raija: Jos kuvitellaan kuitenkin, että jos lähtisit pois täältä, niin onko tässä joku, mitä 
sulla tulis erityisesti ikävä tai jäisit kaipaamaan? 

Niin täällä? (Anna) 

Raija: Niin. Koulussa tai kylässä tai, jos nyt ajatellaan, että saisit kuitenkin perheen 
mukaan ja sillain, että sitä ei tarttis jäähä ikävöimään. Onko jotakin semmosta? 

No kyllä varmaan. Yleensähän se on niin, että sitä ei huomaa ennen kuin lähtee jonne-
kin, että sitä ja tuota on ikävä, mutta kun minä oon koko ikäni asunut. Minä oon jo 
nuorena ollut sellanen, että en oo halunnukaan lähteä täältä pois mitenkään aktiivisesti. 
Kyllä niitä varmaan todennäköisesti olis, vähän vaikeata sanoa, että mikä se nyt juuri 
olisi. Ehkä kaikki semmoset, sukulaiset kai ne olis, äiti, vanha äiti. (Anna) 

Mielenkiintoisen esimerkin sitoutumisesta ja kodin tunteesta tarjoaa Olli. Hänellä tunne 
kodista ei liity vahvasti nykyiseen kotiin, mutta silti hänellä on vahva paikkaan sitoutumi-
sen tunne olemassa; hän viihtyy hyvin Lapissa, tuntureilla, ja ennen kaikkea hänen omis-
tamansa yritys on se, jota kohtaan Olli kertoi tuntevansa vahvaa sitoutumista: 

Mää koen, että jos mulla ei täällä ole kotiakaan ollu, niin se saattas olla joku tommo-
nen yritys. (…) On näitä sidoksia, niin ku se yritys. Reaalihinnasta sitä ei kukaan osta, 
tuottaa hyvin, on elämäntyöni toisaalta, niin ku mää oon sanonu, siihen oon kaikkeni 
pannu, siellä viihdyn, se on erittäin luonnonkaunis paikka. Todella kaikki ok. (Olli) 

Läheisyys. Opettajien kertomuksissa tuli esille sijainnista puhuttaessa etäisyyden vasta-
kohta: läheisyys. Läheisyys liittyi kahteen asiaan: Norjaan ja saamelaisuuteen. Lapista 
puhuttaessa läheisyys on historiallisesti ymmärrettävissä pohjoisten kansojen yhteenkuu-
luvuuden tunteen pohjalta. Saamelaisten historia liittyy Norjan, Ruotsin, Suomen ja Ve-
näjän valtioiden historiaan, ja saamelaisia on asunut ja asuu edelleen kaikkien näiden 
valtioiden alueella. 1750-luvun alussa Lappi oli yhtenäistä valtioiden rajoilla jakamatonta 
itä–länsi-suuntaan asettuvaa Saamenmaata (Aikio 1988, 61). Tuolloin saamelaisten pää-
elinkeino oli porotalous ja saamelaiset saivat kulkea porojen mukana vuodenaikojen vaih-
telun mukaan keväällä Jäämerelle ja syksyllä takaisin sisämaahan ennen rajojen merkit-
semistä vuonna 1751. Sen jälkeen saamelaiset ovat joutuneet valtioiden valtapolitiikan 



 

 

68

 

välineeksi ja heidän kulkemiseensa ovat vaikuttaneet monet rajaristiriidat. (Aikio 1988, 
61; Müller-Wille 1996, 17–24.) Vaikka valtakuntien rajat tänä päivänä ovat olemassa, 
tuntevat saamelaiset kulttuurista yhteenkuuluvuutta yli valtakuntien rajojen. Valtioiden 
rajat ovat tavallisesti hallinnon tarpeisiin luotuja, eivät niinkään niiden ihmisten, joita 
rajat lopulta koskettavat. Rajat leikkaavat vääjäämättä muita sosiaalisen tilan muodosta-
via suhteita (ks. Massey 2003, 73), mikä on ilmeisen paikkansapitävä seikka esimerkiksi 
juuri saamelaisten kohdalla. 

Opettajat puhuivat läheisyydestä sekä saamelaisten välisenä yhteydenpitona että kou-
lujen erilaisina yhteistyön muotoina yli valtioiden rajojen. Läheisyys voidaan siis nähdä 
paitsi maantieteellisenä läheisyytenä myös kulttuurisena ja henkisenä läheisyyden tuntee-
na: 

Niin, niillä on jo ihmisinä (saamelaisilla ala-asteen opettajilla) enemmän niihin ihmi-
siin siellä yhteys ja sitten ne monet olleet opettajanakin Norjan puolella ja niillä on si-
täkin kautta yhteyksiä niihin kouluihinkin jo ja toisiin opettajiin. Ne tekee paljon kult-
tuuriyhteistyötä, esimerkiksi justiin musiikin alalla ja sitten. (Anna) 

Norjan läheisyys tuo osittain niitä mahdollisuuksia saataville, jota ovat saavuttamatto-
missa tai liian kaukana muualla Suomessa. Esimerkiksi saamen kielen taitoisille opetta-
jille työpaikka Norjan puolella on tällainen mahdollisuus, joka lisää henkilökohtaista va-
linnanvapautta ja voi osaltaan olla vähentämässä syrjäisyyden kokemusta: 

Viime vuoden olin kokonaan ja edellissyksynä Norjan puolella, tuossa saamelaiskor-
keakoulussa. Korkeakouluopettajana. (Matti) 

Yllä olevaan analyysiin perustuen olen koonnut paikan sijaintiin liittyvät merkitykset 
kuvioon 1. Keskeisiä kylien sijaintia määrittäviä tekijöitä olivat etäisyys, syrjäisyys ja 
läheisyys. Niihin liittyvät merkitykset näkyvät kuviossa kursivoidulla tekstillä kirjoitet-
tuina. Kylien sijaintiin liittyivät kiinteästi saapumisen, lähtemisen ja jäämisen kertomuk-
set, jotka voidaan ymmärtää elämäkertatutkimuksen kehyksessä eräänlaisina ihmisen 
elämän käännekohtina. Saapumiselle oli tyypillistä erilaisuuden tunne, joka liittyy vierai-
lijan näkökulmaan. Lähteminen on eri tavoin osa ihmisten arkea pitkien etäisyyksien ja 
välimatkojen johdosta. Jäämisen kuvauksissa puolestaan ilmenee eriasteista sitoutumisen 
tunnetta, kodintunnetta sekä sisäistä tahtoa olla juuri siinä paikassa.  

Nämä kertomukset paikasta ilmaisevat paikkaan liittyviä tunteita. Analyysiini perus-
tuen olen nimennyt paikkaan liittyvät keskeiset tunteet kokoavasti huoleksi sekä sitoutu-
miseksi ja kodintunteiksi. Jätän nämä paikkatunteet hetkeksi ja palaan niihin luvussa 6.4 
koulukertomuksen jälkeen. 
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Kuvio 1. Sijaintiin liittyvät merkitykset. 

6.1.2  Luontoon ja maisemaan liittyvät merkitykset  

Mitä ympäröivästä maisemasta ja luonnosta kerrottiin? Haastattelemani opettajat kuvasi-
vat suhteellisen vähän kokemuksiaan ympäröivästä luonnosta spontaanisti. Silloin kun he 
kertoivat maisemasta tai luonnosta, se oli useimmiten vastaus esittämääni suhteellisen 
suoraan kysymykseen. Tavallaan se ei ole yllättävää, koska ihminenhän ei ihmettele sitä 
arkipäivän kehystä, jossa itse on. Hän on toimijana insider-asemassa eikä silloin aina edes 
huomaa oman ympäristönsä erityisiä piirteitä. Vierailija, kuten esimerkiksi minä, puoles-
taan katsoo maisemaa, joka on hänelle uusi, ja siksi maiseman herättämät kokemukset 
voivat olla helpommin muovattavissa sanoiksi. Jonkin verran näitä luonnon herättämiä 
kokemuksia kyllä kerrottiin esimerkiksi saapumishetken kuvailujen yhteydessä. Näin 
esimerkiksi Antti: 

Raija: No muistatko sinä niitä hetkiä, kun tulit tänne? Oliko joitakin semmosia asioita, 
jotka hämmästytti tai oli outoja tai? 

Kyllä varmaan oli monikin. Mitähän niitä ois voinu olla? No luonto tietenkin, ympä-
ristö, niin se oli heti. Ja kyllä se varmaan se ihmisten semmonen välittömyys oli, ym-
päristö, luonto. (Antti) 

Luonto näytti olevan kuitenkin mukana opettajien elämässä. Tavallista oli, että luonto ja 
harrastukset liitettiin yhteen: 

 
 
 

SIJAINTI 

Etäisyys Läheisyys Syrjäisyys 

epäoikeudenmukaisuus 
epätasa-arvo 
jännite etelä-pohjoinen välillä 
luovuus 
paikan säilyminen erityisenä

yhteenkuuluvuus 
yhteisyys 
mahdollisuus 

Saapuminen; erilaisuus 
Lähteminen; osa arkea 
Jääminen; sisäinen tahto 

SITOUTUMINEN 
KODINTUNNE 

HUOLI 
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Minä olen metsällä melko paljon, kuljen Inarinjärvellä ja laskettelen. (Esko) 

Raija: Liittyykö sun harrastukset sinne jokeen? 

Jonkun verran kalastelen. (Antti) 

Luontokokemuksiaan kuvasivat spontaanisti Teija, Olli ja Matti. Luonto positiivisena ja 
visuaalisena kokemuksena käy hyvin esille Teijan kuvauksissa: 

Mää oon kyllä ollu ihan tavattoman onnellinen, tämä työelämäkin, kun aattelee, että 
nykyaikana niin kauan saa olla samalla työpaikalla ja niin ihanalla paikalla, niin ku 
varmasti maisemista näit, että harvinainen onni. (Teija) 

Olli puolestaan pohti Lapin luonnon ja oman luonteensa yhtäläisyyksiä. Hänen kertomuk-
sensa sisältää ajatuksen, että ympäröivä luonto on osaltaan vaikuttanut siihen, millainen 
hänestä on tullut:  

Mää oon sitä mieltä, että tää sinänsä karu, kaunis, herkkä luonto, ei voi olla vaikutta-
matta ihmisluonteeseen ja psyykkeeseen. Eli se on mun mielestä tehny minusta mo-
nissa asioissa ehdottoman realistin, toisaalta ehkä vähän, vähän karun, jäyhän, etäisen 
olemukseltaan, käytökseltään, mutta että silti sinne sielun syövereihin voi sisältyä hy-
vinkin paljon omalla tavallaan herkkää, omalla tavalla esteettisen kaunista. Hyvin pal-
jon semmosia, semmosia todella kannatettavia arvoja, joita ei ois ehkä missään muu-
alla nähny eikä kokenu. (…) Niin, että psyyke kaipaa toisaalta tätä väljyyttä, kaipaa 
suuria etäisyyksiä, että ei niin ku tätä samaa elämää missään nimessä ois voinu elää ja 
kokea jossakin ahtaassa purkissa, pienissä ympyröissä, vaikka siinä vilisemällä menis 
ihmisiä ympärillä. (Olli)  

Olli puhui luonnosta hyvin kokonaisvaltaisesti, erittelemättä siitä mitään tiettyä osa-alu-
etta. Hänen kuvauksessaan tulevat esiin puhuttelevalla tavalla luonnon piirteet suhteessa 
hänen omiin piirteisiinsä. Vähän samaan tapaan luonnosta kokonaisvaltaisena kokemuk-
sena puhui Matti. Luonnossa ollaan ja eletään luonnon oman rytmin mukaan: 

Todennu että täällä on hyvä olla. (Matti) 

Raija: Mikä täällä on niin hyvää? 

No kyllä se se on semmonen elämänrytmi tietenkin täällä ihan omaansa ja sitte se 
luonnossa eläminen. (Matti) 

Matin kuvauksista välittyy suhde luontoon elämäntapana, joka näyttäisi olevan enemmän 
kuin vapaa-ajanvietto ja harrastaminen. Matti puhuu luonnossa elämisestä, joka on hyvin 
kokonaisvaltainen ajatus luonnosta. Hänen suhteestaan luontoon välittyy luonnon arvos-
taminen, joka on saamelaisille ollut aina hyvin tärkeää: 

Sitten tietenkin tämmönen saamelainen elämäntapaohje tai jonkulainen, en nyt tiiä on-
ko sitä mihinkään ohjeeksi laitettu, mutta semmonen mikä on hyvin semmonen saa-
melainen näkemys elämisestä, luonnossa elämisestä. Että olet elänyt silloin hyvin, jos 
sinun elämistäsi ei luonnosta näe. Elikkä luontoon ei jää jälkiä ihmisen olemisesta. 
Luontoa käytetään, mutta siihen ei omia merkkejä tehä. Että tietenkin on aina merk-
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kejä tehty, erilaisia kiviä pystytetty, mutta sitä ei oo laskettu tämmöseksi merkin teke-
miseksi. (Matti) 

Kyllä aattelee, mihin tulipaikan saa tehä. Kyllä sen on oppinu, että mielellään johonkin 
kiven päälle tai johonkin soraikkoon, ettei missään tapauksessa jäkäläkankaan, par-
haalle jäkälikölle sitä lykätä. Ja sitte, minkä jaksaa mettään kantaa, niin sen jaksaa 
tuua myöskin pois, että nää on semmosia. Kyllä sitä kattoo, että miten se on muuttunu 
se elämä näitten koneitten myötä. Että vaikka koneilla mennään, niin silti nakataan 
kaikki levälleen, mikä on pakkauksissa. (Matti) 

Matin puheesta kuvastuu saamelainen ja omakohtainen läheinen suhde luontoon. Matin 
puhe kuvastaa samankaltaista kokonaisvaltaista suhdetta luontoon, jota Rochon (1993, 
44–45) kuvaa tutkimuksessaan saamelaisilla vielä nykyäänkin olevan. Elämäntapa on 
ollut perinteisesti luonnon ehdoilla, luontoa hyväksi käyttäen positiivisessa mielessä 
(myös Aikio et al. 1994, 70). Siihen sisältyy luonnon rytmin huomioiminen osana omaa 
elämänrytmiä. Tieto luonnosta on välittynyt siellä tapahtuneiden toimintojen kautta. Tä-
mä vastaa saamelaisten perinteistä tietokäsitystä, jossa tietoa ja taitoa on välitetty seuraa-
valle sukupolvelle osana arkielämää (Helander & Kailo 1999, 233). Matin puheessa tuli 
esille huoli siitä, että suhde luontoon on nuoremmalla sukupolvella jo muuttunut. Omana 
kokemuksenaan Matti kuvaa, miten hän itse on saanut tietoa luonnosta siellä liikkumalla 
ja olemalla vanhempien ihmisten kanssa:  

Kyllä tuo luonnossa kulkeminen, niin kyllä siinä on perusteltua, että asioita, näitten 
vanhempien kanssa oon kulkenu, niin sitte itte oon oppinu näitä asioitten perusteluja, 
joka on auttanu näkemään niiden mielekkyyden, että miksi joku tehään jollakin lailla, 
että vaikka nyt ei kaikkia ole perusteltu, niin joitaki asioita. Kyllä se varmasti on tär-
keää, että lähtee luontoon. (Matti) 

Matin omaksuma tietokäsitys on mukana myös hänen opetuksessaan. Omakohtaiset ko-
kemukset luonnossa oppimisesta vanhemman sukupolven mukana on asia, jonka hän on 
halunnut antaa edelleen omille oppilailleen: 

Mulla oli yhtenä vuonna maa- ja metsätaloutta opetettavana aineena ja mää sitte näit-
ten oppilaitten kanssa suunnittelin silleen, että me pietään ne tunnit muuna aikana, että 
ei kouluaikana, että ne menee kouluaikana kotia ja otetaan joku viikonloppu sitte ja lä-
hetään ihan perinteisesti, miten on lähetty mettään. Mennään ihan vastaavalle mettä-
retkelle ja siellä sitte tehty niitä asioita itte ja katottu sitte siinä näitä kädentaitoja sitte. 
Miten ne tehään ja vähän pohdittu, että miksi tehään tämmönen. (Matti)  

Opettajien kertomuksissa luonnon kuvattiin antavan voimaa sinänsä. Ei liene yllättävää, 
että erityisesti sellaisen kokemuksen tuo esille Olli, joka haastatteluhetkellä useinkin poh-
ti syvällisesti nykyistä elämäntilannettaan. Luonnossa ihminen voi tuntea olevansa itsensä 
kanssa, ehkä jopa yhtä luonnon kanssa: 

Yks (keino latautua) on tietysti tämä luonto ympärillä, siellä olen. (…) tarttee tätä ai-
kaa jollon on yksin, tai haluaakin olla aivan yksin. Haluais olla tuolla tunturissa tai 
kaikkee sitä, kun voi yksin kelata asioita. (Olli) 

Sekä Olli että Matti kuvaavat omissa kertomuksissaan luontoa siten, että he kokevat sillä 
olevan vaikutusta ihmisen ”luontoon”. Erityisesti Olli tuo esille sen mahdollisuuden, että 
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luonto todella muokkaa ihmisluontoa. Aiemmassa yhteydessä puhuin sitoutumisesta ja 
katsoin sitoutumisen olevan lähellä kodintunnetta. Tapa, jolla Matti ja Olli kuvaavat luon-
toa, osoittaa, että myös luonto sitouttaa. Luonnon voidaan kokea olevan kuin koti. Matin 
kertomukset sisäisestä tahdosta kuvastavat, miten kodintunne voi olla laajempi kuin esi-
merkiksi kotirakennus ja lähimmät ihmiset. Ne vahvistavat, että koti voi olla kotitaloa 
paljon laajempi käsite ja sitoutuminen laajentuu niin ikään kokonaisvaltaiseksi tunteeksi 
elettyä paikkaa ja sen luontoa kohtaan. Olli kuvaa värikkäästi kokonaisvaltaisia sitoutu-
misen kokemuksia useaan otteeseen: 

Tähän on hyvin yleistä ja hyvin helppoa se, että kun etelän ihminen tänne tulee, niin se 
kävi mullekin, haksahtaa ja loksahtaa, että tää on sitä jotakin. Mää haksahdin tänne, 
olkoon tää mun paikka, menkööt muut sinne etelään. Minä varmaan kerkiän aikanani. 
En ole kerennyt vielä tähänkään päivään, en liioin käymään, saati sitten olemaan ja tu-
tustumaan, puhumattakaan etelän kaukomaista. (…) se lapinhulluus, se on psyykkinen 
sairaus, siis semmonen psyykkinen sairaus, että kun tänne on tullu, niin ei ymmärrä 
ajoissa pois lähteä. Eli tänne jää koukkuun. Tää on huumekoukku. Tää on huume-
koukku, varo kauheesti, siekin voit tulla tänne kuukauden päästä uudelleen ja sitte sitä 
kohta saa jäädä koko haiseva Oulu (naurua). (Olli) 

Ollin kertomuksessa saa paikkaan sitoutumisen tunne lisäsyvyyttä. Luonto on tarjonnut 
hänelle mahdollisuuden latautumiseen ja omien voimavarojen ylläpitämiseen, silloin kun 
hän on sitä tarvinnut. Sitoutumisen tunne ei välttämättä liity suoranaisesti kotiin, raken-
nuksiin tai ihmissuhteisiin vaan laajemmin siihen, missä voi olla kuin kotonaan.  

Vuodenajat liittyvät läheisesti pohjoisen luontoon ja maisemaan. Lapin korkeuksilla 
on vuodenaikojen vaihtelu erityisen voimakasta johtuen pitkästä valon ajasta ja pitkästä 
pimeän ajasta. Nämä nimenomaiset luonnonolot ovat usein esillä, kun kerrotaan ja kirjoi-
tetaan pohjoisesta. Ne ovat saaneet monet tukijat pohtimaan esimerkiksi kaamosaikaa ja 
sen mahdollista yhteyttä ihmisen vireystilaan. Siksikin tuntui mielekkäältä kysyä, miten 
opettajat vuodenaikojen vaihtelut kokevat. Osa opettajista puhui kaamoksesta spon-
taanisti, ja osalta kysyin siitä suoraan. Pitkä pimeä aika koettiin väsyttävänä, mutta varsi-
naista masennusta ei kukaan kertonut sen takia kokeneensa:  

Talvellahan tää on kaks kuukautta, niin sanotun kaamoksen aikana niin semmonen pi-
meä putki vaan, jossa seilaa läpi. (Olli)  

Mua ei kaamos oo väsyttänyt suuremmin, mutta mää oon pannu merkille semmosen, 
että kun en ole syntyisin täkäläinen, niin on jonkinmoinen tarve silloin joululoman ai-
kana käydä vähintään Rovaniemellä tai Kainuussa, jotta näkee auringon. Toivottavasti 
näkee sen viikon aikana. Katkasee se kuitenkin sen. Mää oon muutaman kerran ollu 
läpi sen kaks kuukautta ja siellä tammikuun lopulla sitten huomaa tiettyä, ilmeistä pi-
meäväsymystä, mutta niin sanottua kaamosmasennusta, sitä en ole kohdannu. Mä tie-
dän, että sitä aika moni etelästä tullut täällä kokee, paikallinenhan ei sitä tietenkään sil-
lä tavalla koe, joka on vuosisadat täällä ollu ja asunu. (Olli)  

Raija: Näkkyykö se kaamosaika jotenkin teijän koululla, oppilaissa tai opettajissa? 

No se on varmaan aikalailla henkilökohtaista, että onhan se siellä etelässäkin, kun 
muistelee, kun lähtee joulukuussa töihin, niin on pimeetä ja kun tulee töistä, niin on pi-
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meetä. Että se on päivällä se lyhyt valosa aika, että toiset tietenkin ottaa raskaammin ja 
toiset kevyemmin. En mää usko, että minussa, en minä ainakaan ite sitä huomaa. (Ju-
ha) 

Raija: Ootko sää ittessäs huomannu tämmöstä vuodenaikojen vaihtelua sitten? 

No senhän huomaa tietenkin, että sillon kaamoksen aikana väsyttää. Kyllä se ihan vä-
syttää rehellisesti sanottuna. (Antti) 

Vuodenaikoihin liittyen tuli useissa yhteyksissä esille, että niiden koettiin vaikuttavan 
ihmisten elämänrytmiin. Jo yllä Olli kertoi näkemyksensä siitä, että etelästä tullut ihmi-
nen kokee kaamos- tai pimeämasennusta paljon useammin kuin syntyperäinen. Kaamos-
aika näkyi mielenkiintoisella tavalla, jotenkin rivien välissäkin, opettajien kertomuksissa. 
Saamieni vihjeiden perusteella yritin haastattelussa saada opettajat kertomaan näistä ko-
kemuksistaan:  

Ja luonnon kierto sitten vaikuttaa ihmiseen hyvin pahasti. (Antti) 

Raija: Niin, miten se näkyy? 

“Kyllähän se näkyy tietenkin sitten. Alakuun niin kun se oli tuo kaikista ärsyttävin asia 
se epätäsmällisyys ihmisissä.” (Antti) 

Raija: Ai jaa, kerrohan vähän.  

Nimenomaan se, että poissaoloissa, tunnille ehtimisissä, kaikissa tämmösissä ei oo tätä 
täsmällisyyttä, johon oli tottunut. Sitä ei enää huomaa ilmeisesti niin paljon, mutta kai 
se edelleen on täällä sitten, jos muualta tulee ihminen, niin kyllä se huomaa, että täällä 
ei olla tarkasti kaikki asiat ollenkaan. (Antti)  

Raija: Jaa, vaikka ajatellaan, että kouluhan on tämmönen, että kellot soi ja… 

Joo, mutta siinä se tulikin ainakin alakuaikana jatkuvasti sitä niin ku, että ei sen nyt oo 
niin väliä, vaikka vähän on pois ja myöhästelee ja eikä tehä kaikkia niin määräaikana, 
niin kyllä se varmaan vieläkin, jos tänne tulee muualta ihminen, niin törmää siihen 
piirteeseen ja sitten se näkyy tietenkin vielä tuossa vapaa-ajassa ja kaikessa, että tala-
vella tahotaan nukkua, kun on pimeää, niin kellon ympäri ja sitten taas kesällä niin ei 
oo oikeestaan vuorokausirytmiä monella ollenkaan niin selevästi, mitä muualla. Yöt 
ollaan liikkeellä ja päivät nukkuu. (Antti) 

Että millä tavalla suhtautuu, miten jakaa voimavaransa siihen työhön mitä tekee, niin 
se on minun mielestä hieman toisenlainen paikallisilla ja sillon todella otetaan sitten 
rennommin. Ei ainakaan stressata asioilla, jotka panis helposti etelän ihmisen stres-
saantumaan. (Olli) 

Opettajien kuvaamat kokemukset luonnon läsnäolosta olivat vahvoja kuvauksia. Luonto 
on hallitseva ja ohittamaton elementti jokapäiväisessa elämässä, vaikka sen merkitystä ei 
joka päivä itseltään kysyttäisikään:  
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Heti, kun oven aukasee, niin siinä on joki ja siinä on tunturit ja siinä on kaikki, mitkä 
mulle niin sielun sopukoihin syöpyy, (…) uskon, että sitten kaikille näille, niin omille 
lapsille kuin täällä asuvillekin jää joku semmonen lähtemätön myönteinen asia, juuri 
siitä luonnosta, sielun karttaan, se antaa niin ku voimia. On joku paikka, missä on hy-
vä. (Teija) 

Väsymys talven aikana mainittiin pitkästä pimeän ajasta johtuvaksi, mutta kaamosmasen-
nusta ei kukaan kertonut tunteneensa. Kertomuksista välittyy kuva, että vuodenaikojen 
vaihtelu näkyy ihmisten elämänrytmissä. Jopa niin paljon, että osa arveli ulkopuolisen 
siihen törmäävän edelleen, vaikka itse ehkä ovatkin jo siihen tottuneet. Kysymys elämän-
rytmistä liittyy vahvasti paikkaan, ja muualta tulleen voi olla vaikea sopeutua siihen.  

Luonnolle annettiin kertomuksissa erilaisia persoonallisia merkityksiä, jotka voin ja-
kaa karkeasti neljään erilaiseen merkityssisältöön: luontoon visuaalisena tai esteettisenä 
kokemuksena, luontoon vapaa-ajan harrastuksena, luontoon elämäntapana, jopa kotina, 
sekä voimavaran antajana. Nämä erilaiset luonnolle annetut merkitykset lisäsivät sitou-
tumisen tunnetta paikkaa kohtaan. Jotkut tutkijat katsovat maiseman ja luonnon esteet-
tisen kokemisen tarkoittavan holistista ja henkistä kokemista (Raivo 1997, 194). Toisaalta 
esteettinen kokeminen on liitetty vierailijan kokemaan esteettisyyteen ja virkistäytymisen 
kokemiseen luonnossa (Keskitalo-Foley 2004, 141.) Yhteistä eri kuvauksille oli, että 
luonto kerrottiin lähes poikkeuksetta myönteisenä asiana ja sillä koettiin olevan merkitys-
tä omassa elämässä. Kuviossa 2 kokoan yhteen kertomuksissa esille tulleet keskeiset 
luontoon, maisemaan ja vuodenaikoihin liitetyt merkitykset.  

Kuvio 2. Luontoon ja maisemaan liittyvät merkitykset. 

Visuaalisena ja esteettisenä 
kokemuksena 

Vapaa-ajan viettotapana 

Elämäntapana, 
elämänrytmin antajana 

Voimavaran antajana 

Luonto ja maisema  
sitouttavina asioina 



 

 

75

 

6.2  Millaiseksi opettajat kertovat kylän sosiaalisen maiseman? 

Paikan sosiaalis-kulttuuriset ominaisuudet sisältävät paikan kokemisen näkökulmasta 
periaatteessa kaiken sen, mikä jää jäljelle, kun paikan ulkoiset ominaisuudet (materiaali-
nen luonto, maantieteellinen maisema) on otettu pois. Sosiaalis-kulttuurisella termillä 
viittaan niihin paikkaan liitettäviin arkipäivän kokemuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin, jotka 
ilmenevät opettajien kertomuksissa. Käytän analyysini tuloksesta käsitettä 'kylän sosiaali-
nen maisema', jota kuvaan seuraavaksi kahden teeman: 1) kielen ja kulttuurin ja 2) kylän 
tulevaisuuden, avulla.  

Sosiaalis-kulttuurisiin ilmiöihin liittyvien kokemusten kuvaaminen on tärkeää, koska 
ne luovat kehystä opettajana toimimiselle ja kertovat siitä, miten kukin määrittelee itsensä 
suhteessa muihin ja ympäristöönsä. Lokaalisen ja opettajan persoonallisen tiedon ymmär-
tämisessä suhteet ympäristöön, muihin ihmisiin ja yhteisöihin sekä oman position määrit-
teleminen ovat tärkeässä osassa.  

6.2.1  Kieli ja kulttuuri  

Yhtenä keskeisenä tavoitteena tutkimuksessani oli kerätä opettajien kertomuksia heidän 
omasta arjestaan. Tähän ajatukseen sisältyy niin koulun arki kuin oman elämän ja kylän 
arki. Tutkimuksellisesti `arki´ on vaikeasti tavoitettavissa, koska tavallisesti arkea eletään, 
ei kysellä. Paremmin onnistuinkin saamaan kertomuksia koulun kuin kylän arjesta. Opet-
tajille oli varmasti helpompaa puhua työarjestaan kuin henkilökohtaisemmalle tasolle 
menevästä arjesta. Toisaalta myös se tosiasia, että tulin opettajankoulutuslaitoksesta, saat-
toi suunnata opettajien kertomuksia työstä kertomiseen.  

Jotakin opettajat kuitenkin kylästään kertovat. Koska olin tietoisesti valinnut haastatte-
luuni opettajat, jotka toimivat sellaisissa kylissä ja kouluissa, joissa on sekä saamen- että 
suomenkielisiä, on kieli ja siihen liittyvä kulttuuri keskeisin kylistä kertomisen näkö-
kulma. Kieli, kulttuuri ja identiteetti liitetään läheisesti toisiinsa, ja tutkimuksissa (esim. 
Aikio-Puoskari 2002; Dufva 2002) kieltä pidetään usein yhtenä perustavana tekijänä ryh-
män ja yksilön identiteettien muodostumiselle. Esimerkiksi tänä päivänä määriteltäessä 
saamelaisten oikeuksia eri elämänaloilla kieli toimii keskeisenä ryhmään kuulumisen 
kriteerinä, eikä Aikio-Puoskarin (2002, 91) mukaan voisi ajatella olevan erityistä saame-
laista kulttuuria ilman saamen kieltä. Tietyn kielen ja sen käsitteistön avulla otamme jon-
kin perspektiivin maailmaan ja saamme maailman haltuumme. Bahtinlaisittain ilmaistuna 
kysymys on siitä, että sosiaaliset ilmiöt, kuten kieli, saavat aikaan tietynlaisia horisont-
teja, joista käsin yksilön tuottamat äänet ja ilmaisut ovat ymmärrettävissä. Opettajien 
kertomuksissa arki, kieli ja kulttuuri liittyivät yleensä saumattomasti toisiinsa, mistä alla 
oleva sitaatti on osuva esimerkki:  

Että kolme asiaa, jotka tässä on tärkeetä, on se saamen kieli ja porot ja talvella on 
moottorikelkka. (Juha) 
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Seuraava Annan kertoma esimerkki kuvaa saamen kielen14 nykyistä tilannetta. Kieli on 
ollut pitkään uhattuna, ja sen säilyminen ja kehittyminen vaativat tietoisia toimia. Anna 
kuvaa paitsi hänen omaa toimintaansa kielen säilyttämiseksi myös saamelaisten arkea, 
jossa saame on usein puhuttuna muttei useinkaan kirjoitettuna kielenä mukana:  

Esimerkiksi siellä porotalouden puolellakin, vaikka siellä kaikki niin ku suullinen käy-
dään saameksi, mutta heti kun tartutaan kynään, niin sillon tulee suomen kieli siihen. 
Siihen minä yritän aina vaikuttaa, että kirjoitetaan myöskin saameksi. (Anna) 

Kieli on saanut saamelaisten historiassa erityisen merkityksen koululaitoksen tulon myö-
tä. Suomalaisella koululaitoksella on ollut tärkeä rooli suomalaisen kulttuurin välittäjänä, 
ja alusta alkaen se on toiminut välineenä tavoiteltaessa suomalaisen yhteiskunnan kielel-
listä ja kulttuurista yhtenäisyyttä (Aikio-Puoskari 2002, 97). Koulujen opetuskieli on 
myös saamelaisilla alueilla ollut pääsääntöisesti suomi. Ainoa poikkeus tästä on ollut 
Utsjoen kuntaan kuuluva Outakosken koulu, jossa saamen kieltä käytettiin opetuskielenä 
jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Muualla saamelaislapset osallistuivat suo-
menkieliseen kouluopetukseen. (Aikio-Puoskari 2002, 97.) Vielä niinkin myöhään kuin 
1960-luvulla ovat monet saamelaiset lapset joutuneet aloittamaan koulunkäyntinsä vie-
raalla kielellä, suomeksi. Molemmilla haastattelemillani saamelaisiIla opettajilla oli oma-
kohtainen kokemus asiasta. Kumpikaan heistä ei osannut suomea aloittaessaan ensimmäi-
sen luokan koulussa:  

Sehän alko suomen kielellä ja tämä minun vanha kansakoulun opettaja, joka oli nainen 
ja hyvä opettaja, niin minä olen jälkeen päin kysellyt häneltä niistä ajoista ja kysyin, 
sen jälkeen kun ite oon ollu opettajana, että miten ihmeessä sinä olet meitä opettanut, 
mulla ei ole oikeen muistikuvia siitä, että miten se opetus oikein sujui ja hän sitten sa-
noi, että siihen aikaan oli näitä, semmosia pahvitauluja, kun ei ollut näitä heittimiä, ei-
kä mitään muitakaan. Niin siihen aikaan oli näitä kukkia, ruumiinjäseniä, eli mitä oli 
piirretty pahvitauluille, ne oli värikkäitä ja kauniita kuvia ja sitten tämä opettaja sanoi, 
että hän ripusti niitä pahvitauluja ja käytti niitä apuna opetuksessa. Mutta tosiaan mul-
la ei ole mitään muistikuvaa siitä, että miten se koulu oikein alko. Opetuksesta, on hy-
vin vähän muistikuvia, ihan muutama, mutta nekin ajottuu siihen aikaan, kun minä 
osasin jo suomea, olin jo oppinut. Oppiminen todennäköisesti kävi hyvin äkkiä, että 
ihan muutamassa viikossa sitä alko pärjään suomen kielellä. (Anna) 

Määhän olin ihan ummikko saamenkielinen, kun tulin kouluun. Sen verran olin kuullu 
suomen kieltä, että kouluun kun tulin, niin kun aloin sitte sitä käyttämään, että sitä en-
nen en suomen kieltä käyttänyt yhtään. (Matti) 

Raija: Miltä se tuntuu, kun tulee ihan täysin vieraskieliseen kouluun? 

No, en minä tiiä silleen, koska mullahan oli kuitenkin sen verran jostakin kuullu sitä 
suomen kieltä, että sen verran ymmärsi, että pysty niin ku alkaan puhuun, vaikkei var-
maan paljon osannu. Minä en ite kokenut sitä mitenkään vaikeana askeleena. (Matti) 

                                                           
14 Puhun tutkimuksessani yleisellä tasolla saamen kielestä, vaikka Suomessa on kolme eri saamen kieltä: poh-
joissaame, kolttasaame ja inarinsaame (Aikio 1988, 54). 
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Raija: Sinä omaksuit sitten suomen kielen aika helposti? 

No se on kuitenkin läheinen kieli saamen kielelle ja sitten sen verran oon sanoja kui-
tenkin ymmärtäny ja kun ei oo ollut mitään pelkoa alottaa kielen käyttöö, niin sitten on 
pystynyt silleen alkamaan. Silleen ei siitä ole ittelle jäänyt mitään sellaista oudok-
suntaa. (Matti) 

Haastattelemillani saamelaisilla opettajilla oli suomen kielen omaksuminen käynyt ilmei-
sen helposti, koska mitä kieleen tulee, kouluaika ei ole kummallakaan jäänyt mieleen 
vaikeana15. Osansa kielen nopeasta omaksumisesta Anna antaa silloiselle opettajalleen ja 
hänen pedagogisille taidoilleen. Matti toisaalta muisti, että kaikilla saamenkielisillä suo-
men kielen oppiminen ei käynyt niin helposti: 

Siinä mun luokalla oli kaks oppilasta, joille mun piti pari kuukautta niin ku kertoa, mi-
tä opettaja on nyt pyytänyt tekemään. (Matti) 

Kaksi- tai monikulttuurisuus näissä kylissä ovat asioita, jotka erottavat ne monista muista 
pienistä suomalaisista maaseutukylistä. Erilaisten tapojen ja kulttuurien olemassaolo on 
näkyvä osa niissä elävien ihmisten arkea. Opettajien kertomuksissa tämä tuli esiin viitta-
uksina saamelaisuuteen ja suomalaisuuteen. Niiden koettiin olevan myös vastakkain: 

Mutta tällä kylällä kyllä paljon läheisempi tämmönen vastakkainasettelu on tämä suo-
malais-saamelainen asettelu, mikä täällä niin ku joka päivä vaikuttaa, niin ku useam-
man ihmisen elämään, kuin tämä etelä-pohjoinen. (Anna)  

Se, että se jää se, tiettyjä kynnyksiä ja niin edelleen, saamelaisuus-suomalaisuus. (Ant-
ti) 

Erilaisten kulttuurien rinnakkaiselo merkitsee jonkinasteista kamppailua vallasta ja tun-
nustuksesta. Aiemmin kylien sijainnista puhuttaessa tuli jo esille, että etäisyys päätök-
sentekojärjestelmästä aiheutti huolta ja eräänlaista kamppailun tuntua olemassaolon puo-
lesta valtakunnan tasolla. Kysymys liittyy valtaan: Kuka saa päättää asioista? Kylän ta-
solla kulttuurien rinnakkaisuus ja vastakkaisuus voivat näkyä samankaltaisena kamppai-
lun tuntuna ja toisaalta tunnustuksen tarpeena kuin valtakunnan tasolla. Kamppailu ei 
välttämättä tarkoita kovin radikaaleja tai vaikeita kysymyksiä (vrt. Heikkinen & Huttunen 
2002b, 281), vaan kyse saattaa olla hyvin arkipäiväisistäkin asioista, kuten tapojen ja 
tottumusten erilaisuudesta: 

Se nyt on, ajatellaan monikulttuuriyhteiskuntaa, mitä se tarkoittaa sanana tämmönen 
monikulttuuriyhteiskunta. Siinä niin ku eri kulttuurit on hyväksyttävä ja sitte jos näillä 
eri kulttuureilla on omia pyrkimyksiä kehittää omaa kulttuuria, ei tietenkään pyrki-
myksiä haitata muitten hommia, ei se ole tietenkään ollenkaan hyväksyttävää, mutta 
jos pyritään kehittämään jotakin omia asioita, niin jos pystyy joku toisen kulttuurin 
edustaja jotenkin auttamaan, niin miksei auttaisi. Että kyllä tämmönen suvaitsevaisuus 
tarvitaan, jos pystyy auttamaan tai minimissään olla haittaamatta toisten tekemisiä, se-

                                                           
15 Kaikilla saamelaisilla ei koulunkäynti suomen kielellä ollut yhtä helppoa, kuten Norjan saamelainen Per 
Fokstad kuvaa: ”Koulutunneista tuli niin pitkästyttäviä ja köyhiä, niin köyhiä sisällöltään” (Aikio-Puoskari 
2002, 94). Kirjallisuudesta löytyy muitakin esimerkkejä siitä, että monet saamelaiset ovat kokeneet suomalaisen 
koulun vaikeana, esimerkiksi Kerttu Vuolabin ja Inger-Mari Aikion kertomuksista (Helander & Kailo 1999).  
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hän on se kaikkein vähin hyväksyttävin. Siinä nyt olisi sitä sivistynyttä päämäärää. 
(Matti) 

Vaikka haastattelemani opettajat eivät henkilökohtaisella tasolla kokisikaan kamppaile-
vansa jonkin puolesta tai jotakin vastaan, he joutuvat identiteettityössään suhteuttamaan 
ympärillä tapahtuvaa omaan itseensä. Identiteetin muodostamisessa suhteutetaan omaa 
itseään toiseen. Tällaisessa tilanteessa ihminen joutuu miettimään, mihin ryhmään hän 
kuuluu. Mikä on hänen asemansa ja paikkansa tässä kylässä? Arkeen kuuluu sosiaalisia 
vuorovaikutustilanteita, joissa identiteetit rakentuvat:  

Mutta sekään ei ole mikään ratkaisu, että on kaikkien puolella tai ei oo kenenkään 
puolella tai on jommankumman puolella. Siis pitäis jotenkin olla sillä tavalla neutraali, 
että ei nyt niin kauheesti herätä ristiriitoja, vaikka mää nyt niitä teen joskus ihan tarko-
tuksellakin. (Olli) 

Raija: Mihin, jos nyt aattelee, niin mihin sää tunnet kuuluvas täällä? Mihin tämmösiin 
ryhmiin tai porukoihin? 

Ainakin opettajiin ja sitten tietenkin tuntee kuuluvansa tuolla, missä asuu, niin siihen 
tietenkin siihen naapuripiiriin ja sitte tietenkin tuntee kuuluvansa, että täällä on suoma-
lainen, eikä saamelainen, oisko ne ne ensimmäisenä mielessä. (Antti) 

Narratiivisen ajattelun mukaisesti ihminen käyttää ympärillä kerrottavia tarinoita oman 
identiteettinsä tueksi ja rakentamiseksi (Hermans 2001, 262; Hänninen 2000, 21). Tämä 
prosessi on jatkuvaa dialogia, jota ihminen käy läpi koko elämänsä, ja muutokset ympä-
ristössä pitävät omalta osaltaan huolen siitä, että prosessi jatkuu. Dialogi ympäröivien 
kulttuuristen maailmojen kanssa pakottaa yksilöä erottelemaan, mihin hän tuntee kuulu-
vansa ja mihin ei. Myös Gilesin ja Middletonin (1999, 34) mukaan identiteetin muo-
dostamisessa ja erojen tekemisessä on kysymys kuulumisesta johonkin. Yksilön kuulu-
minen tiettyyn kulttuuriin riippuu siitä, katsooko hän itse siihen kuuluvansa ja katsovatko 
muut hänen siihen kuuluvan. Esimerkiksi Müller-Willen (1996, v.) tutkimuksen keskei-
nen havainto on, että kahden kulttuurin vuorovaikutuksessa kenelläkään ei ole epävar-
muutta siitä, kumpaan kulttuuriin tietty yksilö kuuluu. Havainnollinen esimerkki tästä 
löytyy Ollin tarinasta. Hänellä on omakohtainen kokemus kamppailusta kulttuuriin kuu-
lumisen kanssa. Hän koki tietyllä tavalla olevansa osa saamelaista kulttuuria ja osoitti 
ympäristölleen ulkoisia merkkejä siitä. Mutta hän myös tunsi, että kaikki eivät hänen 
pyrkimyksiään hyväksyneet:  

Tämä jakaa ihmiset tietyllä tavalla kahteen leiriin. (…) esimerkiksi meillähän kävi 
nytten aprillipäivänä täällä presidentti avaamassa saamenkäräjien uuden nelivuotiskau-
den, määkin olin siellä juhlissa mukana, en tosin saamen takki päällä enää. 90-luvulla 
ei oo voinu enää laittaa, että ei herätä liikaa ristiriitoja. (Olli) 

Muualta tulleilla opettajilla kysymys kuulumisesta nivoutui osaksi paikkaan ja pohjoisuu-
teen liittyvään lappilaisuuteen. Mutta myöskään lappilaiseksi ei voi muuttua hetkessä. Se 
vaatii aikaa ja dialogia ympäristön kanssa. Identiteettiin täytyy ottaa jotakin uutta, ja sa-
manaikaisesti jotakin vanhaa täytyy, ellei hylätä, niin ainakin jättää taemmaksi. Erityisesti 
Juhan kertomuksessa tulee lappilaisen identiteetin kokeminen esille konkreettisella taval-
la, kun hän puhuu kotiseudustaan. Uuden identiteetin omaksuminen tapahtuu pitkän ajan 
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kuluessa. Juhan sitaatti kuvastaa myös sitä, miten paikkojen merkitykset muuttuvat. Koti-
seudusta pidettiin aluksi kiinni ja siellä vierailtiin usein, kunnes ”uusi” paikka alkoi saada 
yhä suuremman merkityksen elämässä: 

Enköhän minä lappilainen ole, mutta kyllä ne Keski-Suomessa tietenkin ne juuret on. 
Että mulla on vähän niin ku, miten sen nyt sanos, nuo yhteydet sinne. Molemmat van-
hemmat on pois, kotitalo on myyty, mutta jonkun verran on sukulaisia ja tietysti kave-
reita ja kaikki muu se ympäristö, missä minä oon lapsuuteni viettäny, siellähän se on 
tietysti. Aikasemmin minä kävin siellä alkuaikoina, ihan valehtelematta varmaan kol-
me kertaa vuodessa kuitenkin, mutta nyt sitten on jäänyt vähemmälle. (Juha) 

Aina lappilaisuudesta omalla kohdalla ei puhuttu täysin varauksetta, vaikka paikassa oli 
oltu jo yli 20 vuotta. Näin oli sekä Ollin että Antin kohdalla:  

Raija: Sää oot hyvin juurtunut varmaan tänne Lappiin sitte? 

No sillä tavalla voi pitää niin ku tietyllä tavalla lappilaisena. (Olli) 

Raija: Tuota, mää tuossa kysyinki jo, että kuinka sää oot päässy tähän paikkakuntaan 
sisälle ja ilmeisen hyvin oo päässy, mutta jos kysytään, niin missä sää tunnet, että sun 
juuret on tai mistä sää oot kotosin, niin mihin tunnet kuuluvas? 

Siinä se onkin, kun ei varmasti oo semmosta yhtä paikkaa nimettävissä. Elikkä useam-
paan kuulun. (Antti)  

Raija: No. Ootko sää enisijaisesti paikkakuntalainen vai ootko ensisijaisesti lapualai-
nen16? 

(Naurua.) En tiiä. En tiiä. (Antti) 

Yllä olevat esimerkit osoittavat, että ihmisillä on taipumus määrittää identiteettiään aika 
vahvasti elettyjen ja menneessä elämässä tärkeiksi koettujen paikkojen perusteella, ei 
välttämättä pelkästään nykyisten paikkojen. Keskeistä näyttäisi olevan paikkaan kuulumi-
sen kokemus. Sen syntymistä edistävät erilaiset ryhmät ja sosiaaliset tilanteet, joihin voi 
samastua. Mikäli paikkaan ei tunne kuuluvansa, ei sitä tunne myöskään kodikseen. Väite 
ei sulje pois näkökulmaa, että ihmisellä voi olla elämässään useita tärkeitä paikkoja, joi-
hin hän palaa.  

6.2.2  Kylän tulevaisuus 

Narratiivis-elämäkerrallisissa haastatteluissa on luontevaa puhua niin menneisyydestä, 
nykyisyydestä kuin tulevaisuudestakin. Opettajien kertomukset kuljettivatkin näitä ajan 
narratiiveja mukanaan eri tavoin. Näkemykset pohjoisten kylien tulevaisuudesta olivat 
aika yhdensuuntaisia opettajien tarinoissa, eivätkä ne poikkea siitä, millaisena pienten 
maaseutukylien tulevaisuus Suomessa tällä hetkellä nähdään (esim. Kainulainen 2003, 

                                                           
16 Paikkakunnan nimi on muutettu. 
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12). Nykyisyyttä peilattiin menneeseen ja pohdittiin, miten asiat ovat muuttuneet. Myös 
tulevaisuus oli läsnä kertomuksissa: 

Kyllähän tulevaisuus on hiipuva. Nuoret lähtee, vanhat ihmiset jää. Hyvin vähän on 
niitä nuoria perheitä enää. Kyllä mää luulen, että pitkällä tähtäimellä ohi vaan ajetaan. 
Eli kun ei ole elinmahollisuuksia, muutama ihminen hoitaa karjaa. (Teija) 

Kyllä tulevaisuuden oon viime aikoina nähäny synkempänä kuin aikasemmin. Kyllä-
hän ja nimenomaan tämä poismuutto, niin kyllä se on. Se, että nuoria perheitä täällä, 
niin niitä on kyllä tosi vähän. Ja sitten tietenkin tässä on se, että minkälaisiin ammat-
teihin heitä kouluttasi tänne, että tälle paikkakunnalle vois tulla, niin se on semmonen 
hyvin vaikea kysymys aatella, että mitä ois ne tulevaisuuen työpaikat. Tietenkin tässä 
luontaistaloudessa eletään ja tietty määrä säilyy, mutta tämähän on helepompi tie tämä 
julkishallinnon puoli. Niihinhän niitä menee jatkuvasti koulutukseen. Mutta eihän niitä 
työpaikkoja juuri ole avautunut tässä, viimesen kymmenen vuoden. (Antti) 

Käy sillä tavalla, että tältä alueelta nämä ihmiset justiin, jotka lähtee opiskelemaan pi-
tempään, he omaavat hyvät perusvalmiudet kielitaidossa, he kehittää niitä, he operoi 
näiden kanssa. Ne on niin ku avaimia eteenpäin, ne siirtyy pois. Tänne jää sitten ne, 
joilla on niin ku pienemmät mahdollisuudet. (Esko) 

Opettajien kertomuksista välittyy kuva kylistä hiljalleen hiipuvina paikkoina. Mutta ehkä 
koko kuva ei kuitenkaan ole siinä. Ainakin haastattelemani saamelaiset opettajat näkivät 
kylien tulevaisuudessa valoa: 

En minä ajattele sitäkään, että koko Suomen alueella joku maaseutu täysin kuolee, että 
en minä kerta kaikkiaan jaksa siihen uskoa, että elämä on kuitenkin aaltoliikettä, vä-
lillä menee alas ja välillä ylöspäin. Nousuja ja laskuja. (Anna) 

No en mää oo ainakaan surru tulevaisuutta, että turha murehtia huomisen murheita, 
joka päivälle on murheita aivan omasta edestä. (Matti) 

Tätä myönteistä tulevaisuuden kuvaa täydentävät Juha ja Esko. Nuorten muutto takaisin 
voisi perustua nykyisten luontaiselinkeinojen varaan tai siihen, että paikkakunnan elinkei-
nojen kehittämisessä todella panostettaisiin paikan erityispiirteisiin ja paikalliseen tie-
toon:  

Mutta kyllä se monella alalla se tännekin paluu on kiinni siitä koulutuksesta nimen-
omaan, että kyllähän ne on koulutettujen työpaikkoja, mitä tänne tulee, että ainoastaan 
isältä pojalle voi siirtyä luontaistalous ja sitä kautta sitten vois joku koulutus siinä olla, 
että pitäähän sitä aatella niinkin, että siinä on jokin ammattikoulu esimerkiksi mukana 
ja sitten siitä huolimatta jatkaa tässä luontaistaloudessa. (Juha) 

Toisaalta kyllä lappilaiset matkailuyritykset, niin kuin Euroopan mittapuussa, parhai-
ten pystyvät järjestämään tällaisia elämysmatkoja, joita firmat käyttää palkintomat-
koina. Se on yhä kasvavaa. Se alkaa olla niin ku matkailuteollisuutta. Niin siellä juuri 
näitä tarvittais näitä paikallisia ihmisiä, jotka tuntee tämän alueen, tämän kulttuurin, 
kaikki tällaiset. Ja jos heillä olis tiedot sitten vieraista kulttuureista, tavoista ja kaikista 
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muista, niin sehän olis jo niin ku valtti. Nyt me tuodaan Etelä-Suomesta tänne työnte-
kijöitä, jotka ei niin ku tunne täkäläisiä oloja, heidät pitää opettaa tähän ensin. (Esko) 

Tulevaisuutta pohdittiin ennen kaikkea nuorten ihmisten näkökulmasta: Mikä saisi heidät 
jäämään tai tulemaan takaisin? Opettajilla oli näkemyksiä siitä, miten kyliä ja kouluja 
tulisi tukea, jotta tulevaisuus näyttäytyisi valoisampana. Koulutuksen nähtiin olevan 
avain paluuseen: 

Kaiken kaikkiaan se kierto pitäis saaha niin ku toisinpäin, että ne jotka täältä lähtee, 
hakevat vahvan koulutuksen, monipuolisen koulutuksen etelästä, heillä olis niin ku 
mahdollisuus palata tähän takaisin, että niitä olis niitä houkutuksia. (Esko) 

Ehkä joskus tulevaisuudessa se paranee se etäopiskelu. Ei sitte tarvis matkustaa puoli 
Suomea ennen kuin pääsee opiskelemaan. (Matti) 

Kuvioon 3 olen koonnut kieleen ja kulttuuriin sekä kylän tulevaisuuteen liittyvät merki-
tykset, jotka tulivat esille opettajien puheissa. Kulttuurien elämä rinnakkain ja niiden ke-
hittäminen edellyttävät molempien kulttuurien arvostusta ja tunnustamista. Rinnak-
kaisuuden lisäksi kulttuureista puhuttiin vastakkaisuutena sekä kuulumisena ryhmään. 
Tutkimuksessani esiin tulleet käsitteet: vastakkaisuus, rinnakkaisuus ja kuuluminen voi-
daan nähdä rajapinta-käsitteinä eli juuri niinä oleellisina alueina, joissa omaa paikkaa ja 
identiteettiä määritellään. Kieliä, kulttuureja ja kylien tulevaisuutta kuvaavissa kertomuk-
sissa oli yhteistä tarve tunnustuksen ja arvostuksen saamiseen. Kylien tulevaisuudesta 
puhuttaessa toisena tunteena tuli esille huoli. Huoli liittyi kylien hiljaiseen hiipumiseen ja 
nuorten poismuuttoon. Palaan tunnustuksen, arvostuksen ja huolen tunteisiin luvussa 6.4. 

Kuvio 3. Kieleen, kulttuuriin ja tulevaisuuteen liittyvät merkitykset. 

6.3  Koulutarinat 

Narratiivisen tutkimuksen sisällä on keskusteltu erilaisista tulosten esittämisen muo-
doista; tutkijat voivat tuloskuvauksissaan ottaa vaikutteita jopa kaunokirjallisuudesta. 

Kieli ja kulttuurit 

Rinnakkaisuus Vastakkaisuus, kamppailu 

Kuuluminen  

Kylän tulevaisuus 

Hiljenevät kylät 

Koulutus mahdolli-
suutena

 
HUOLI 

TUNNUSTUS JA 
ARVOSTUS
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Fenstermacher & Richardson (1994, 52) huomauttavat, että narratiivisen tutkimuksen 
tulokset raportoidaan usein perinteisestä poikkeavalla tavalla. Erilaiset kirjoittamisen ta-
vat osoittavat, että myös kirjoittamisen nähdään olevan metodi, ei pelkästään tekninen ja 
neutraali tapa esittää asioita (Richardson 2000, 923). Kirjoittamalla eri tavoin ja vaihtele-
vasti on mahdollista löytää uusia näkökulmia tekstiin ja tutkimusaineistoon.  

Tutkimusten raportointitavoista käyty keskustelu ja erilaiset esimerkit narratiivisesta 
raportoinnista rohkaisivat päätöstäni esittää koulua koskevat kuvaukset uudella tavalla. 
Esitän kuvan koulusta narratiivina, joka on kahden opettajan välinen keskustelu. Tarina 
on aineiston analyysin perusteella syntynyt tulkintani koulusta. Analyysiä ohjaavina peri-
aatteina olivat aineiston teemoittelu sekä mahdollisimman monen opettajan äänen kuule-
minen. Periaatteessa analyysi oli aluksi kyläanalyysin kaltainen, teemoitteluun perustuva 
kategorisointi, mutta tulosten lopullinen esittämistapa on hyvin erilainen. Sen sijaan että 
olisin esittänyt kouluun liittyvät puheet temaattisesti ja siihen kuvaavia sitaatteja lisäten, 
esitän analyysin uutena kertomuksena.  

Päätin, että keskustelijoina tulisi olla vähintään kaksi opettajaa, jotta aineiston rikkaus 
säilyisi ja erilaiset näkökulmat tulisivat esiin. Seuraavassa keskustelussa koulujaan ja 
kokemuksiaan jakavat fiktiiviset henkilöt Lauri ja Marja. Heidän äänensä on moniääni-
nen, koska kummankin kerronnassa on aineksia jokaisesta seitsemästä haastattelusta. 
Taulukosta 4 käy esille, kuinka monta suoraa lainausta kultakin opettajalta olen ottanut 
Laurin ja Marjan puheenvuoroihin. On syytä huomata, että loin taulukon vasta keskuste-
lun valmistuttua. En siis ole ennakkoon päättänyt, kenen ääni kuuluisi vahvimpana. Lau-
rin ja Marjan hahmojen alkaessa muodostua huomasin, että Laurin äänessä oli vahvim-
pana yksi miesopettaja ja Marjan äänessä yksi naisopettaja. Siksi puhujien sukupuolet 
ovat muodostuneet juuri tuollaisiksi. Joidenkin sitaattien taustan ymmärtämiseksi täytyy 
ajatella niin, että Marja on joutunut juuri muutamaa vuotta ennen siirtymistään eläkkeelle 
vaihtamaan kouluaan (joka oli todellinen tilanne yhden naisopettajan kohdalla). Siksi 
hänen puheessaan tulee esille entisestä luopuminen ja uuteen sopeutuminen. Myös Lauri 
on vaihtamassa koulua saman kunnan sisällä, tosin omasta tahdostaan (tämäkin oli totta 
erään miesopettajan kohdalla).  

Taulukko 4.  Aineiston käyttö Laurin ja Marjan kertomuksissa.  

Lauri Marja 
Haastattelut Sitaattien määrä Haastattelut Sitaattien määrä 

Juha 8 Teija 6 
Antti 4 Juha  4 
Anna 2 Antti 3 
Teija 1 Anna 1 
Olli 1 Matti 1 
Esko 1 Esko - 
Matti - Olli - 

Yhteensä 17 Yhteensä 15 

Olen ottanut keskusteluun mukaan ne asiat, jotka tulivat haastatteluissa esiin painok-
kaasti. Toisin sanoen, ilmiöt tulivat esiin useammassa haastattelussa tai joku opettajista 
painotti omassa tarinassaan kyseistä ilmiötä. Lopullinen kuvaus on eräänlainen synteesi. 



 

 

83

 

Sen voi sanoa olevan fiktiivinen siksi, että esittämiäni kouluja ei sellaisenaan ole todelli-
suudessa. Mutta toisaalta sen voi sanoa olevan faktuaalinen sikäli, että siihen sisältyy 
ainoastaan sellaisia asioita, jotka perustuvat aineistooni. On hyvä huomata, että kerto-
muksen fiktiiviset koulut kuvaavat pieniä kaksikielisiä kouluja Lapin kylissä. Sekä oppi-
laissa että opettajissa on sekä saamen- että suomenkielisiä. Näiden asioiden lisäksi ovat 
koulujen pieni koko ja kaksikielisyys piirteitä, jotka pätevät kaikkiin aineistossani oleviin 
kouluihin. Opettajien puheenvuorot ovat suoria lainauksia aineistosta. Olen vain lisännyt 
joitakin aloitus- tai täytesanoja keskustelun sujuvuutta edistääkseni.  

Luon seuraavassa Laurin ja Marjan keskustelujen avulla kuvaa aluksi koulumaise-
masta (teemoina sijainti ja koulun koko). Sen jälkeen kuvaan koulun sosiaalista maise-
maa (kieli ja kulttuurit, sosiaaliset suhteet: oppilaat ja vanhemmat sekä koulun tulevai-
suus). Tekemäni tulkinnat esitän luvussa 6.4, koska tässä vaiheessa haluan esittää ana-
lyysini kokonaisena kertomuksena. 

6.3.1  Koulumaisema 

Keskustelun juoni alkaa pohjoisen kouluun saapumisesta ja jäämisestä. Samaan tapaan 
kuin paikkakertomuksissa, oli muualta tulleiden opettajien yksi ensimmäisistä kokemuk-
sista erilaisuus suhteessa aiempaan. Erilaisuus koulutarinoissa ei tullut esille niinkään 
maiseman ja luonnon erilaisuutena vaan erilaisten kulttuurien kohtaamisessa. Kerrottujen 
koulujen sijainti ja niiden pieni koko ovat tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet opettajien 
viihtyvyyteen, sitoutumiseen ja sitä kautta paikkakunnalle ja koululle jäämiseen. Toi-
saalta koulujen pieni koko on tuonut opettajan työhön uusia ja vaikeitakin haasteita: hei-
dän täytyy toimia alueilla, joihin opettajankoulutus ei ole heitä valmistanut (vrt. Korpinen 
1998b, 132). Läheisyys Norjaan ja saamelaisuuteen näkyy opettajien kertomuksissa. Eri 
kouluilla on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet harjoittaa yhteistyötä yli rajojen.  

Saapuminen, lähteminen ja jääminen 

Lauri: Mää oon päässy ite valitsemaan nykyisen kouluni. Anoin tätä sijoituspaikaksi 
kolme vuotta sitten. Huvittavaa oli, kun yks poika heti kun mää tulin, niin kysy, että 
mitä sää olet tehnyt, kun sää tänne jouduit. 

Marja: Minä muistan kun tulin yli 20 vuotta sitten tänne Lappiin. Ja se vaikeushan 
mulla olikin näitten pienten kanssa, kun he käyttivät hyvin paljon saamea, luonnolli-
sesti. Se kielivaikeus oikeestaan mulla oli se ensimmäinen, mikä siinä minua mieti-
tytti, että mitenhän tästä etteenpäin. En minä sillon osannu kieltä. 

Lauri: En minäkään niin ku osaa saamen kieltä, ymmärrän kyllä jonkun verran, että 
kaikki suomalaiset kun kuuntelee, niin ymmärtää jonkun verran. Mutta jotenkin tun-
tuu, että tässä on niin paljon kaikkea touhua arjessa, että päivät täyttyy työstä melkein. 
Niin en oo silleen ottanut harrastukseksi sitä kieltä. 

Marja: Muistan, kun soittelin tästä paikasta koululautakunnan puheenjohtajalle ja sil-
lon jo kysyin, jotta onko minulla mittään mahollisuuksia pärjätä. Kannattaako minun 
hakkeekaan, kun en osaa saamea. Niin hän vain vakuutti, että joo, että ilman muuta 
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pärjäät ja kannattaa hakea, että tule vaan, että sinne ei muita hakijoita ollut, jotka olis 
ollu päteviä. En sitä sen enempi ajatellu ja sitä näin jälkeenpäin, vuosia myöhemmin, 
kun oon miettiny, oikeestaan oivalsin sen varsinaisen asian, eli heillä oli tarve saaha 
pätevä opettaja. Sitten kun kattelin koulun papereita, niin aika paljon semmosia epäpä-
teviä, jotka oli osan vuotta olleet, tai jonkun vuoden. Että vähän semmonen risanen 
tausta siellä koulussa. Sillon katottiin tärkeämmäksi se pätevyys. En minä siitä en-
simmäisestä vuodesta oikeestaan muuta sen enempi muista, mutta se oli minulle aika 
vaikea vuosi, että selevisin siitä.  

Lauri: Kyllähän se tänne tullessa tuntu silleen, että tää on ihan lintukoto, että ei täällä 
ole mittään pahaa. Oppilaatkaan tunnilla tee muuta kuin seuraa opetusta. Ja näkkeehän 
sen, että täällä ole sotkettua eikä särettyä silleen. Alun perin yritettiin opettaa niille, et-
tä jos jotain sattuu, niin tulkaa sanomaan, että katotaan sitten. Että jos vahingossa sär-
kyy, niin ei sitä tarvi maksaakaan, sitähän sattuu kaikkia, että kyllä tässä yritettään so-
vussa ellää ja kannustaa. 

Marja: Nämä kaksi viimeistä vuotta on minulla ollut uuteen sopeutumisen aikaa. En-
simmäinen vuosi oli vaikea ja se ei johtunut pelkästään tästä koulusta ja oppilaista ja 
opetusryhmästä, vaan ne oli niitä minun omia vaikeuksia, kun piti lähteä edellisestä. 
Nyt tämä toinen vuosi on ollut luonnollisesti helpompi ja ihminenhän sopeutuu pakon 
edessä.  

Lauri: Minä oon kerran hakenu muualta (etelästä) opettajan paikkaa, mutta en sitten 
lähtenyt sinne. Tällä hetkellä minä viihdyn erittäin hyvin pohjoisessa, enkä lähtis kulu-
mallakaan pois täältä. 

Marja: Minä oon ollu kyllä ihan tavattoman onnellinen, kun aattelee, että nykyaikana 
niin kauan on saanut olla samalla työpaikalla ja niin ihanalla paikalla, niin kuin var-
masti maisemista näet, että harvinainen onni.  

Koulun koko 

Lauri: Nyt kun vaihdan suuremmalle koululle, niin työni tulee erilaiseksi. Toisaalta 
siinä mielessä on sitä helpottumista, että kun opettaa vaan niitä aineita, mihin on saanu 
koulutuksen. Mitä on niin ku tottunu opettammaan, että se on melekonen haaste ruveta 
opettamaan vieraita aineita. 

Marja: Tulevaisuudessa näin on yhä enemmän. Kun porukat pienenee, niin kohta me-
nee siihen, että pitäisi muka kaikki, koko yläaste, opettaa yhtenä ryhmänä, lähes kai-
kissa aineissa, niin siinä sitä on sitten sitä haastetta. Ja kuitenkaan kun ei hirveän mon-
taa opettajaa voi olla. Mistä se löytyy se taikuri, joka opettaa melkein kaikkia aineita? 

Lauri: Minä ainakin kun oon niin kauan ollu opettajana, niin sitä tuntee selvästi ole-
vansa jonkun aineen opettaja. Että jos siellä on sitten joka aineessa ammatti-ihminen, 
niin siellä ei niin ku tavallaan niin helposti viitti mennä aidan toiselle puolelle, että sitä 
tavallaan toisaalta kunnioittaa toisen ammattitaitoa. En tiiä onko se paha, kun sanon, 
mutta tavallaan minunkin on helpompi opettaa liikuntaa, kun ei viereisessä salissa 
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opeta se liikuntatieteen maisteri, joka on perehtyny näihin asioihin. Tosin minä tieten-
kin yritän tehä niin hyvin kun minä osaan. 

Marja: Toisaalta pienessä koulussa monipuolisuutta on opetuksessa nimenomaan sen 
takia suurempiin paikkakuntiin verrattuna, että on useampia aineita, joita pitää opettaa 
ja sitten täällä ei sitä samaa tuntia opeteta saman vuoden aikana kahteen kertaan, ettei 
neljättä kertaa samana päivänä opeteta sitä Hitleriä ja niin edelleen. 

Lauri: Niin, minäkin oon yhdysluokkaopetusta joutunu pitämään. Huippuhan mulla on 
ala-asteella. Mulla on yks semmonen matikan ryhmä, että kun mää menen, niin mulla 
pitäis olla periaatteessa viis eri kirjaa ja 45 minuuttia aikaa, että on se kyllä. Tuntuu, 
ettei aina suoriudu siitä niin ku pitäis, näin kauniisti sanottuna. Ei millään pysty niin 
ku joka tunnilla kaikista tasapuolisesti huolehtimaan. Ei. 

Marja: Koulun pienuudesta on tietysti iloakin. Meillä edellisessä koulussa opettajilla 
aina hurjan hyvin synkkasi yhteen kaikki asiat ja me tehtiin koko koulu paljon eri-
koista yhessä ja se oli vaan ihan ekstempporee, kun lähettiin vaan johonkin. Omiin au-
toihin mahtui, että oikeestaan niin ku sitä olen kaivannu. Nyt on ne tietyt rajat, niille ei 
maha mittään. 

Lähellä 

Lauri: Rajoista puheenollen, koska me ollaan lähellä rajaa, on meillä semmosta yhteis-
työtä yhden Norjassa olevan koulun kanssa, että oikeestaan aika paljonkin. Me nyt 
vuoden alusta on alotettu semmonen homma, että meillä on oppilasvaihtoa, elikkä ker-
ran kuukaudessa täältä menee kahdesta neljään oppilasta opettajan kanssa sinne ja seu-
raavana kuukautena sieltä tulee tänne ja sitten taas sinne. 

Marja: Kyllä ala-asteella on tiivistä yhteistyötä norjalaisten koulujen kanssa, mutta sit-
ten heti sen jälkeen kaikki katkee. Se varmaan johtuu siitä, että ala-asteella opettajat 
ovat saamelaisia ja yläasteella suomalaisia. Lyhyesti sanottuna siinä se on se syy. Saa-
melaisilla opettajilla on luonnostaan yhteyksiä enemmän niihin ihmisiin siellä ja sitten 
monet olleet opettajanakin Norjan puolella ja niillä on sitäkin kautta yhteyksiä niihin 
kouluihinkin jo ja toisiin opettajiin. Ne tekee paljon kulttuuriyhteistyötä, esimerkiksi 
justiin musiikin alalla. Mutta heti kun tullaan tänne ylempiin luokkiin, niin sitte se lop-
puu.  

Lauri: Kieli, jota vaihdossa käytetään on tietysti aina sitten arvotus. Norjassa on sem-
monen tilanne, että siellä melkein, lähes kaikki oppilaat opiskelevat suomen kieltä ja 
ilmeisesti norjalaisten suurin intressi tässä on, että he haluavat tarjota tätä suomen kiel-
tä oppilaille. Sitten osan puhuvat suomeksi ja tietysti sitten yläasteen oppilaat pystyy 
englantiakin puhumaan, mutta en minä tiiä, että norjan kieltä pystyskö paljon puhu-
maan. Että meillähän ei tällä hetkellä muita kieliä ole kuin äidinkieli suomi ja ruotsi, 
englanti ja saame, että meillä ole, niin kuin monissa kouluissa on saksan kieli, tai 
ranska tai venäjä. Täällä se pitäis tietenkin olla norja. 
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6.3.2  Koulun sosiaalinen maisema 

Paikan erilaiset kulttuurit tulevat eri tavoin huomioiduksi koulujen arjessa. Yhtä mieltä 
opettajat olivat kuitenkin siitä, että saamelaisuus ei näy koulun opetuksessa niin paljon, 
kuin sen tulisi näkyä. Saamelaisuus näkyi tavallisesti juhlissa ja joissakin yksittäisissä 
asioissa, kuten käsityötunneilla tehtävissä esineissä. Opettajat pohtivat alla olevassa ker-
tomuksessa myös syitä tähän. Yksi vaikuttava tekijä löytyy koulujen syntyhistoriasta, 
sillä koulut luotiin alun perin suomenkielisiksi ja saamen kieli ja saamelaiskulttuuri ovat 
vasta myöhemmin tulleet mukaan koulujen toimintaan (Aikio 1988, 59). Sekä suomalai-
set että saamelaiset opettajat ilmaisivat epävarmuutta suhteessa toiseen kulttuuriin. Ai-
neksia omaan opetukseen ei uskallettu ottaa toisesta kulttuurista.  

Opettajat ajattelevat oppilaiden olevan samanlaisia kuin missä muualla tahansa Suo-
messa. Nuorten arvomaailman uskotaan olevan samankaltainen kuin muuallakin, nuoret 
ovat ensisijaisesti nuoria. Oppilaiden kanssa ei koettu olevan suuria ongelmia, ja opettajat 
olivat sitä mieltä, että nykynuoriso on kehittynyt vain parempaan suuntaan. He tietävät 
enemmän asioita kuin ennen. Kertomuksista välittyy kuva opettajien ja oppilaiden väli-
sestä suhteesta hyvin avoimena, ja varsinaiset ongelmat koulussa näyttävät olevan tässä 
suhteessa pieniä. 

Osa opettajista kertoi tuntevansa oppilaiden vanhemmat hyvin ja koki sen helpottavan 
suhteiden luomisessa oppilaisiin. Kotiin on helppo olla yhteydessä. Toisaalta kääntöpuo-
lena pohdittiin sitä, että perheiden asiat saattavat tulla liiankin lähelle ja henkilökohtai-
siksi. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan perheitä tunne niin hyvin pitkien välimatkojen ja 
muuttoliikkeen takia. 

Tulevaisuuden pohdinnassa opettajien kertomuksissa tuli esille kaksi seikkaa koulun 
näkökulmasta. Yhä pienenevä oppilasmäärä luo huolta koulujen säilymisestä yleensä. 
Toinen huoli oli saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen turvaaminen, mikäli opetus-
ryhmien koot pienenevät vielä nykyisestään. Toisaalta tulevaisuuden kehityksen suun-
naksi nähtiin myös vaihtoehto, jossa saamelaisten suhteellinen osuus väestöstä kasvaisi ja 
se turvaisi saamen kielen opetuksen kouluissa.  

Kieli ja kulttuuri 

Marja: Onhan tällä koululla semmonen oma imago tietenkin se saamelaisuus. Koulun 
arjessa se näkyy esimerkiksi, että opetetaan saamen kieltä, nimiä täällä näkyy joka 
puolella ja täällä puhutaan saamea. Ei mee päivääkään, ettei tässä kuule, vaikka on 
suomenkielinen opettaja, niin kyllä tässä kuulee koko ajan opettajien, oppilaitten ja 
muun henkilökunnan puhuvan sitä. 

Lauri: Onhan se tietenkin niinkin. Mutta minun mielestä tämä on ihan tavallinen kou-
lu. Suomalainen koulu. Minusta tämä ei korosta mitenkään sitä saamelaisuutta erityi-
sesti. Se ei mee puoliksikaan täällä koulussa ollenkaan, vaan kyllähän nämä koulut 
yleensä on paljon enemmän suomalaisia kuin saamelaisia. Saamelaisethan on viralli-
sesti enemmistönä, mutta kyllä täällä koulun tasolla suomenkieliset ryhmät ovat pal-
jon, paljon suurempia noin kokonaisuutena. Siinä on tietenkin moniakin asioita. Yks 
on se, että avioliitot on hyvin usein seka-avioliittoja ja sitten se kotikieli on silloin aika 
usein suomi ja sillon lapset tulee suomenkieliseen opetukseen. Yks on sitten, ai-
konaanhan oli hyvin vahvasti siten, että saamen kielellä ei päässyt opiskelemaan pi-
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temmälle. Se elää siellä taustalla. Sitten tietenkin saamenkielisellä puolella on ollu ma-
teriaalit huonommat. 

Marja: Samalla laillahan me tätä koulua tietenkin käydään kun muuallakin Suomessa. 
Saamelaisuus näkyy sitten erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Lauletaan jokunen laulu kui-
tenkin saamen kielellä ja sitten on erilaisia esityksiä. Ja osalla yleisöstä on saamelais-
ten puku. Sitten käsitöissä jonkun verran, että siellä niitä kuksia tekevät. Kuksahan 
kuuluu tänne lappiin. Vähän joitakin muitaki semmosia, joita naiset käyttää apuneu-
voina, lankoja laittaa ja nauhoja tekevät. 

Lauri: Joo. Näkyyhän se saamelaisuus tietenkin niissä aiheitten valinnoissa, mutta ei 
se nyt niin hirvittävän vahavasti taida näkyä. Ihan noin aatellen asiaa objektiivisesti, 
niin kyllä se enemmänkin sais näkyä. Ja itekki aattelen niin, että vois enemmän tehä 
työtä sen eteen. Kyllä sitä tulee mukaan, mutta vielä enemmän vois huomattavasti tehä 
työtä sen eteen. 

Marja: Laajemmin ajateltuna koko paikan historiaakin, niin kyllä sitäkin on opetuk-
sessa. Mutta siinäkin esimerkiksi historian kohalla, että onko se niinku paikkakunnan 
historiaa vai saamelaisten historiaa, että se ei oo niin ku sama. Saamelaisuus on laa-
jempi käsite. Että se, mitä minäkin oon tuonu, niin on varmaan enempi tätä, nimen-
omaan paikkakunnan asioita, ja vähemmälle on jääny varmaan tämä saamelaisuus. Se 
on semmonen asia, että kun on muualta tullu, niin sitä miettii, että pittääkö sitä mennä 
ees. Sekin on vähän semmonen, että tykätäänkö siitä ja onko se parempi, että ei kovin 
paljon otakkaan.  

Oppilaat 

Lauri: No oppilaat eivät kuitenkaan valitse kavereitaan sen perusteella, ovatko suoma-
laisia vai saamelaisia. Nuoret on ensisijaisesti nuoria ja sitten vasta muuta. Se niin 
kuin ole mikään määräävä tekijä oppilailla. Minä en usko, että heillä on siellä niin ku 
mitenkään suuria vaikeuksia. 

Marja: Ei varmaan olekaan. Kyllä ne on sitten tyyppeinä, kuka on mitäkin. Toiset on 
hiljasempia ja niin poispäin, että ainahan ryhmässä on joku kingi niin ku sanotaan. 
Toiset ovat enempi toisten kanssa ku toiset ja sitten tietenkin harrastukset vaikuttaa sii-
hen enempi, että joku on tavallaan enempi erämies ja enempi semmonen hiljasempi ja 
toinen on sitten semmonen, että on koko ajan äänessä. 

Lauri: Täällä tämä arki on oikeen mukavaa ja kivaa ja nuoriso on hyvin rauhallista ja 
hyvin käyttäytyvää. En tiiä, mitä sitä sanoisi, mutta ei tarvi kuunnella niin paljon esi-
merkiksi kiroilua. Semmosta säännöllistä tupakkamiestä minä en oo esimerkiksi täältä 
löytänyt. 

Marja: Onhan täälläkin varmaan vuosien mittaan kaiken näköstä sattunu ja ollu, että 
oisko se nyt minun onni, ettei nyt tällä kertaa. On tämmönen tilanne nyt sitten, hyvin 
siistiä nuorisoa täällä. 
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Lauri: Niin, mutta täällä niin pienistä asioista joskus kuule on joittenkin kanssa pu-
huttu, aikuisten kanssa. Kun ajattelee, että karamellin syömisestä välitunnilla. Ihan toi-
sissa mittakaavoissa, kun yhdessä toisessa koulussa yks kevätpäivä. Pojilla oli kalja-
kori koulun pihalla keskellä koulupäivää. 

Marja: Ja sitten semmonen kulttuuri ei täällä oo kovin yleistä, niin kuin tuolla jossakin 
kuuluu olevan, että taistellaan, että otetaanko takit pois ja lakit pois, oppilaat istuu ta-
kit päällä, lakit päässä. 

Lauri: Oppilaanahan nämä on samanlaisia kuin missä tahansa Suomessa oppilaat on. 
En minä usko, että siinä iso ero on. Kuitenkin ne tulee niin yhtenäisinä nykyään nämä 
arvot ja samalla sekunnilla. Voi siinä eroja tietenkin, mutta minusta tuntuu, että yksi-
lölliset erot on suurempia kuin paikkakuntien. 

Marja: Mutta harrastukset on erilaisia kyllä, mitä jossakin muualla. Meillä liittyy har-
rastukset hyvin paljon ympäröivään luontoon ja hiihtoharrastuksista on laskettelu ja 
lautailu. Lisäksi kelkkailu on sitten nuorisolla semmonen suosittu harrastus. Jokaisella 
liki on kelkka. Jos Pohjanmaalla tulevat traktoreilla kouluun, kun autolla ei saa ajaa, 
niin me katottiin kerran, että meillä oli kelkkoja tuossa parikymmentä rivissä. 

Lauri: Ja kyllä se on se erotus syksyllä sitten, talvella tärkeä asia. Täällä oppilaat läh-
tee erotukseen niin kun etelässä perunannostoon lähettiin.  

Marja: Sittenhän ne arvot asettuu myöhemmin uudella tavalla. Kun ne on pieniä nuo 
lapset, niin ne on tosi kiinnostuneita niin ku kalastuksesta ja luontoon menevät. Mutta 
oota kun ne tulee tähän peruskouluikään, niin sillon niillä katkeaa tämä yhteys tähän 
luontoon esimerkiksi ja yhteiskuntaan. Ja se on vaan se nuorten maailma. Mutta se nä-
kyy hyvin voimakkaasti, että ei tuolla kalalla, ei ne semmoseen 15-vuotiaana. Ne tulee 
eri asiat tärkeiksi. Mutta kyllä ne sieltä ne entiset löytyy, kun ikää tulee. En minä usko 
ollenkaan, että ne sieltä häviää. 

Lauri: Kyllähän tälläkin paikkakunnalla huumeita on. Täällä varmaan, vielä huolestut-
tavampi asia on alkoholin käyttö ja kyllä ne varmaan huumeitakin käyttävät, oppilaat-
kin, jotkut, joskus, mutta ainakaan mitään huumeveijareita ei nyt tällä koululla, en ai-
nakaan tiedä, että varsinaisesti olis ollut. 

Marja: Siis nykynuorethan on paljon parempia ku aiemmin. Paremmaksihan nämä on 
muuttunu. Kyllä mää muistan sen, kun minä tulin, niin oli rinnakkaiskoulujärjestelmä 
vielä osittain täällä. Sehän oli selvästi, että oli luokiteltu ihmiset. Eli tämmönen kasti-
järjestelmä ei oo kovin kaukana tuosta. Jollain tavalla vilkkaampia ehkä nykynuoret 
ovat, tietävät enemmän, hallitsevat erilaisia asioita enemmän, enemmän kuin opettajat 
joillain aloilla. Että ei tämä huonompaan suuntaan ole Suomen nuoriso mennyt. 

Lauri: Mulla tulee liikuttua tuolla käytävilläkin välitunneilla ja käytyä välillä katto-
massa, mitä ne tekkee siellä ATK-luokassa ja muuta. Oppilaitten kanssa pitäis elää. Il-
tasin käytiin poikien kanssa pelaamassa kerran viikossa, ainakin kerran viikossa. Mää 
asuin tuolla 15 kilometrin päässä, niin ihan vaan omana aikanani, ei ollut mikään kou-
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lun kerho. Sitten samana iltapäivänä sitten ennen peliä, niin parille ysiluokkalaiselle 
sitten, jotka oli lukioon menossa, niin piettiin semmonen puolitoista tuntia matikkaa. 
Laskettiin laskuja ihan noin vaan, vähän niin ku preppausta lukioon. 

Marja: Minä kans tunnen oppilaat meleko hyvin. 

Lauri: No oikeestaan sen voin sanoa, joka opettajaksi haluaa, se on niin ku kaikista 
tärkein asia, mitä opettajan pitää tehdä, niin oppia tuntemaan ne oppilaat. Sen kanssa 
mää oon ainakin ite tehny eniten töitä. Yläasteelaisissa varsinkin on sitä, että pyritään 
meneen piiloon sen taakse, että, tuopas ei tiiä hänen nimiään. Se ensimmäinen kon-
takti, sehän syntyy oppilaan ja opettajan välille, kun opettaja pystyy kutsumaan oppi-
lasta etunimellä ja se kun katse nousee, niin kontakti on syntynyt. 

Marja: Ja kyllä se osottaa semmosta välittämistä sillä, että tietää kuka on. Se on viit-
tiny ottaa selvää, että kuka hän on. 

Vanhemmat 

Lauri: Pieniähän ne meillä on ikäluokat. Siksi aika hyvin tunnen kaikkien vanhemmat. 
Osan paremmin ja kyllä siellä tietenkin jokunen on, josta ei paljo tiiä mittään. Ja mel-
kein osaa ennustaa näistä yläasteen oppilaista, mihinkä suuntaan ne lähtee sitte. 

Marja: Aiemmin minulla oli sikälikin hyvä, kun minähän tunsin vanhemmat ja isovan-
hemmat ja kaikki, minulla oli hirmu hyvä se taustatuki, koska tunsin jo. Eli siellä oli jo 
minun entisten oppilaiden lapsia jo minulla koulussa. Eli jotenkin siellä oli helpompi, 
mutta nyt täällä on minulle niin paljon uutta minulle, uusia perheitä, uusia lapsia. 

Lauri: Ja oppilaallehan se on, että tuo opettaja tuntee heijän vanhempansa. Mää sitten 
kerron niille, että kenenkäs lapsia. Sanon, että minäpä muistan vanhempasi, kun oli 
mulla oppilaana sillon. Sitten on oppilaitten silimät ymmyrkäisinä, että se on minun 
isää tai äitiä opettanut. 

Marja: Se nyt on ollut ittellä, ettei ole ollut resursseja sitten lähteä näitä vanhempia lä-
pikäymään. Kyllä tässä, kun on pieni kunta, niin suurin piirtein tietää ja on nähny. 
Kyllähän kun pitempään opettaa, niin tulee näkeen niitä vanhempiakin. Oon ite miet-
tiny, että pitäiskö löytyä resursseja niin paljon, että kävis hyvin aikasessa vaiheessa 
oppilaitten vanhempien tykönä tai kotona. Se voisi olla oikeen hyvä lähtökohta. Aina 
kun uusia oppilaita tulee, niin kävis niitten uusien oppilaitten vanhemmat läpi. Kävis 
ihan kotona. Silleen pystys ehkä jotain tietään. En tiiä, ei siitä ehkä ole ollut haittaa 
vaikkei ole käynytkään. 

Lauri: Niin. Se on etu ja sitten toisaalta voi se olla rajotekin niin vanhemmille kuin 
opettajallekin, kun alkaa tuntemaan liian hyvin, eli liian henkilökohtasia asioita ja 
noin, niin se voi joskus tuntua aika raskaallekin. Että kyllä minäkin aika raskaasti oon 
ottanut monen ihmisen ja perheen elämän. Just sen takia, kun tuntee niin hyvin. Että 
on siinä sekin vastapuoli sitten. Vieraassa kaupungissa, niin eihän opettaja tunne van-
hempia kuin nimeltä monta kertaa. Niin ne ei sillä tavalla sotkeudu sitten heijän elä-
määnsä 



 

 

90

 

Marja: Nykyään on paljon muuttoliikettä, tulee kesken vuoden aina uutta. Niin kun nä-
kee, että ei lapsella ole hyvä olla ja sitten vähitellen ruppee silmät aukeamaan, että 
mistä sen nyt voisi johtua. Kuitenkaan voi mennä sitten, tai ei osaa, eikä pysty autta-
maan. Se on minulle henkilökohtaisesti, ja varmasti jokaiselle opettajalle semmonen 
vaikea asia. Ja just sitä miettiny, että miten juuri tämmösiä lapsia pystys sitten autta-
maan, että mitä heille voisi antaa. Ja sitä ajattelee, niin ellei muuta, niin voi antaa sitä 
kiintymystä ja rakkautta näille. Vaikka se niin vanhanaikaiselle kuulostaa, mutta van-
hanaikaset asiat on hyviä asioita, monet niistä. 

Lauri: Sitten on näitä etnisiä ristiriitoja, kaikkee, rikkoutuneita perheitä ja niin edel-
leen. 

Tulevaisuus 

Marja: Jos se huolestuttavin linja koulun tasolla toteutuu, niin kyllähän se on sillä ta-
valla muuttunut, että oppilasmäärä on kyllä tosi pieni. Ja mitä se tarkottaa sitte kaikille 
järjestelyille, että jos kunnassa syntyy joinakin vuosina vain viisi lasta. Kyllä minä 
luulisin toisaalta, että tulevaisuudessa tuo saamenkielisen opetuksen osuus kasvaa ja 
toisaalta oppilasmäärä pienenee. Ne niin ku näkisin tässä isompina muutoksina. 

Lauri: Joo, nyt näyttäs siltä, että jonku vuoden päästä saamenkielisen opetuksen osuus 
ois isompi, ellei tuu vaihoksia sitten. Täällähän voi vanhemmat vaihtaa ihan vapaasti 
sitten. Se on nimenomaan vanhempien asia se opetuskieli. Ei siihen muut pysty kyllä 
vaikuttamaankaan. 

Marja: Toivottavasti täältä jo kymmenen vuoden päästä jo voi saamen kielellä jonkun 
aineen kirjottaakki. Tällä hetkellä ainoastaan suomeksi kirjoittaminen on mahdollista. 
Mutta esimerkiksi, että reaalissa vois vastata myöskin saamen kielellä vois olla mah-
dollista, tai matematiikkaa. 

Epilogi 

Yllä oleva vuoropuhelu antaa vain välähdyksenomaisen kuvan kouluista. On varmasti 
totta, että näissä Lapin pienissä kouluissa käydään koulua samalla tavalla kuin monessa 
muussa suomalaisessa koulussa ja monet arkipäivän ongelmista ja tilanteista ovat saman-
kaltaisia kuin missä tahansa suomalaisessa koulussa. Siitä huolimatta ne ovat erityisiä 
kouluja. Erityisiä niistä tulee vähintään kahden eri tekijän johdosta; toinen on koulujen 
pieni koko ja toinen on niiden sijainti. Pieninä kyläkouluina niillä on oma paikkansa yh-
teisössä ja ne ovat merkittäviä paikkoja paitsi opettajien myös oppilaiden itsetunnon ja 
identiteetin kannalta (aiheesta enemmän ks. Korpinen 1998a). Koulun toimiessa lähei-
sessä kanssakäymisessä ympäristönsä kanssa, sillä olisi periaatteessa hyvät mahdollisuu-
det ottaa opetuksessa huomioon paikallinen elämänmuoto (Aikio 1995, 199).  

Koulujen sijainti kaksikulttuurisella alueella on tärkeä tekijä, joka on alkanut olla vii-
me vuosina yhä painokkaammin esillä opettajatutkimuksessa ja opettajankoulutuksen 
suunnittelussa (Pitkänen 2004; Räsänen et al. 2002; Saamenkielisten opettajien koulutus 
1999). Monikulttuuristuva yhteiskuntamme on osaltaan vienyt kehitystä siihen suuntaan. 
Kuitenkin Aikio (1995, 204) huomauttaa, että kouluilla, jotka sijaitsevat monikulttuuri-
silla alueilla, on lähtökohtaisesti erilainen tilanne eri kulttuurien huomioimiselle koulun 
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opetuksessa kuin esimerkiksi koulussa, jonne tulee yksi tai muutama pakolaislapsi. Näillä 
kouluilla, joista oman tutkimukseni opettajat kertovat, on tärkeä tehtävä etnisen vähem-
mistön opetuksen ja heidän kulttuurinsa kehittämisen kannalta. Juuri koulujen sijainnin 
johdosta peruskoulun opetussuunnitelma (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004) alkaa elää erityisesti siinä kohdassa, jossa sanotaan mm: ”Saamelaisoppilaiden 
opetuksessa tulee ottaa huomioon, että saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma 
kieli ja kulttuuri. Saamelaisten luontosuhde, perinteiset elinkeinot ja saamelaisyhteisö 
muodostavat oman kielen ja kulttuurin ytimen, jota perusopetus tukee.”  

Tämän tutkimuksen perusteella ei voi sanoa, miten koulut ovat tässä tehtävässä onnis-
tuneet, mutta aiemmat tutkimukset vastaavankaltaisista kouluista Norjassa (Aikio 1995; 
Helander 2004) ovat osoittaneet, että kouluille asetettu tehtävä on vaikea. Koulujen tulee 
saavuttaa sekä paikalliset että valtakunnalliset tavoitteet ja kehittää oppilaiden paikallista, 
etnistä, kansallista ja monikulttuurista tietoisuutta. Opettajan kannalta katsottuna nämä 
vaatimukset luovat suuria ja mielenkiintoisia haasteita. 

6.4  Paikkatunteet 

Kertomukset paikasta; kylästä ja koulusta, ilmaisevat paikkaan liittyviä tunteita ja koke-
muksia, joista käytän kokoavasti nimitystä paikkatunne. Paikkatunteet kuvastavat paikan 
asukkaan ääniä. Niiden ansiosta paikka on tietynlainen ja eroaa muista mahdollisista pai-
koista. Olen koonnut edellisissä luvuissa tekemäni analyysin yhteen taulukkoon (tauluk-
koon 5). Taulukon oikeassa sarakkeessa näkyvät paikkaan liittyvät keskeiset merkitykset 
ja vasemmassa sarakkeessa on niihin liittyvä nimeämäni paikkatunne. Paikkatunteita ero-
tin aineistossani lopulta viisi: huoli, sitoutuminen ja kodintunne sekä tunnustuksen ja 
arvostuksen tunne. Sekä sitoutuminen–kodintunne että tunnustuksen–arvostuksen tunne 
liittyivät niin kiinteästi samankaltaisiin merkityssisältöihin, että en katsonut tarpeelliseksi 
tarkastella niitä erillisinä alueina. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen jokaista paikkatun-
netta tarkemmin. 
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Taulukko 5.  Paikkatunteet. 

Paikkatunne Persoonalliset merkityssisällöt 
Huoli oman elämäntavan säilymisestä 

päätöksenteon keskittymisestä etelään 
taloudellisesta ja sosiaalisesta epätasa-arvosta 
äänen kuulumisesta päätöksentekijöille 
äänen kuuntelemisesta  
vallan säilymisestä oman elämän kontrollissa 
kylän tulevaisuudesta  
koulun ja nuorten tulevaisuudesta 
opettajan työnkuvan muuttumisesta 

Sitoutuminen ja kodintunne läheisyys ja yhteenkuuluvuus 
elämäntapa 
sisäinen tahto jäädä 
lähtemisen vaikeus 
luonto 
opettajan työn ilo 

Tunnustuksen ja arvostuksen tunne vastakkaisuus 
rinnakkaisuus  
kuuluminen  

6.4.1  Huoli, sitoutuminen ja kodintunne 

Opettajien kertomukset, joissa puhuttiin kylien fyysis-sijainnillisista tekijöistä, nostivat 
puheeseen aika tavalla yhteisiä teemoja, joskin niiden persoonallisissa merkityssisällöissä 
oli vivahde-eroja. Yhdeksi keskeiseksi paikkatunteeksi, joka tuli esiin erityisesti etäisyyk-
siä ja syrjäisyyttä koskevissa kuvauksissa, oli huoli. Huoli liittyi moneen eri asiaan. Ylei-
sellä tasolla huoli liittyi koettuun vastakkainasetteluun etelän ja pohjoisen välillä. Etelä 
on mielenkiintoinen käsite pohjoisia alueita koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Leena 
Suopajärvi (1999) on tutkimuksessaan jäljittänyt etelän erilaisia merkityksiä lappilaisten 
yleisönosaston kirjoituksissa. Hänen tutkimuksessaan etelä saa monia eri merkityksiä, 
eikä etelä ollut hänen saamiensa tulosten mukaan objektiivinen maantieteellinen vaan 
ajatuksellinen viittauskohde. Pääsääntöisesti etelää määriteltiin vastakohtien kautta. Suo-
pajärven tutkimuksen mukaan Lapissa ajateltiin usein, että etelässä asiat ovat paremmin 
kuin Lapissa, että etelä määrittää toimintaa Lapissa ja että etelän lait vaikuttavat haital-
lisesti Lapin elämään. Etelä oli myös lähtemisen suunta. (Suopajärvi 1999, 18.) 

Mielenkiintoista oli havaita lähes identtisiä ajatuksia Suopajärven ja oman tutkimuk-
seni välillä. Tutkimukseni opettajat kokivat, että monet heidän elämäänsä vaikuttavat 
päätökset tehdään muualla ja että päätökset ovat koko valtakuntaa koskettavia; erilaisia 
alueita ja elämäntapoja ei oteta tasapuolisesti huomioon. Samanaikaisesti koettiin, että 
kaikkien ääni ei edes ulotu Helsinkiin päätöksentekijöille asti. Ja vaikka ääni kuuluisikin, 
sitä ei kuunnella. Tämä kokemus liittyy vallan puutteen tunteeseen suhteessa omiin asioi-
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hin, jopa “kartalta katoamisen” pelkoon. Nähdäkseni etelä oli myös tässä tutkimuksessa 
osin metaforinen ilmaisu, jonka avulla omaa paikkaa ja elämäntapaa määriteltiin.  

Toinen suuri huoli tutkimukseni opettajilla oli pelko oman elämäntavan menettämi-
sestä. Huoli päätöksenteon keskittymisestä Helsinkiin ja pohjoisen elämäntavan katoami-
sesta oli luonnollisesti erityisen keskeinen kahdella saamelaisella opettajalla, jotka olivat 
oman opettajantyönsä ohella tiiviisti mukana porotaloudessa. Mutta myös muiden opetta-
jien kertomuksista välittyi kuva, että pohjoinen elämäntapa on erilainen kuin muualla. 
Tätä elämäntapaa haluttaisiin säilyttää, ja yksi suuri huoli liittyi tulevaisuuteen. Millai-
silta kylät näyttävät tulevaisuudessa, mikäli elämäntapa muuttuu? Tyhjenevätkö kylät? 
Miten olisi mahdollista kehittää kyliä vetovoimaisiksi nuorille ihmisille?  

Huoli tulevaisuudesta liittyi kylien tulevaisuuden lisäksi myös oppilaiden tulevaisuu-
denpohdintoihin sekä huoleen koulujen tulevaisuudesta. Säilyvätkö koulut ja pystyvätkö 
ne tulevaisuudessa huolehtimaan myös saamenkielisestä opetuksesta? Kaikki opettajat 
pitivät nuorten kouluttautumista tärkeänä, joskin sen merkityksen olisi mielellään nähty 
palvelevan omaa kylää tai aluetta. Mutta mitkä olisivat ne tulevaisuuden työpaikat, joihin 
oppilaita voisi rohkaista kouluttautumaan? Nuorten poismuuton edessä opettajat ilmaisi-
vat olevansa aika voimattomia ja ristiriitaisessakin asemassa. Tässä mielessä Annan kom-
mentti on hyvin osuva: ”Hyvä että ne lukee, mutta toisaalta tympäsee ajatus, että Nokialle 
minä niitä koulutan.” Kylän väestön määrän pieneneminen heijastuu väistämättä koulujen 
oppilasmääriin. Tätä kautta pohdittiin opettajan työnkuvan muuttumista. Tulevaisuuden 
opettajan tulisi olla pätevä opettamaan useita erilaisia aineita usealle eri vuosiluokalle.  

Lähtemisen ja jäämisen kuvauksissa opettajat puhuivat kotiseudustaan, kylästään ja 
kodistaan sekä sitoutumisen tunteesta tai sen puuttumisesta. Kuvaavaa lähtemisen koke-
mukselle oli, että se koettiin vaikeana, olipa sitten kysymys lopullisesta tai tilapäisestä 
lähtemisestä. Tämä ilmentää eriasteista sitoutumisen tunnetta paikkaa kohtaan. Opettajien 
kertomuksissa liittyivät paikkaan sitoutumisen tunne ja kodintunne toisiinsa. Samankal-
taisia tuloksia on saanut Keskitalo-Foley (2002, 99) tulkitessaan lappilaisten naisten pa-
luukertomuksia. Myös hänen tutkimuksessaan sitoutuminen ilmensi monitasoista henkis-
tä kodintunnetta, jonka juuret olivat lapsuudenkokemuksissa. Tutkimuksessani sitoutumi-
nen ja kodintunne tulivat erityisen selvästi esiin niiden opettajien kertomuksissa, jotka 
toimivat omalla syntymäseudullaan. Esimerkiksi Matti ilmaisi sitoutumisensa paikkaan 
sisäisenä tahtona asua juuri "täällä". Matin tarina kokonaisuudessaan välittää kuvaa, että 
hän oli kotonaan. Mahdollisuus tehdä mielekkäiksi koettuja asioita liittyi läheisesti kodin-
tunteeseen. Opettajien koulua koskevissa kuvauksissa tuli selkeästi esille heidän sitoutu-
misensa työhön ja nimenomaiseen kouluun. Sitoutumisen ja kodintunnetta lisäsivät paik-
kaan liittyvä elämäntapa ja luonto. Luonnosta puhuttaessa ei tutkimuksessani tullut esille 
myyttisiä tai ”villin luonnon” kuvauksia, joita pohjoisesta mielellään kerrotaan (Lehtola 
1997; Shields 1991). Ne ovatkin tietyllä tavalla osa suuria kertomuksia, diskursseja, joita 
pohjoisesta luonnosta on tapana kertoa. Tutkimuksessani kuvastavat sitoutuminen, kodin-
tunne ja huoli yhdessä sitä, että paikka koettiin tärkeäksi.  

Koti, paikka ja sitoutuminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Kokemus kuulumisesta on tär-
keä, sillä ihminen kuuluu paikkaan ja paikka kuuluu ihmiselle, kirjoittaa Granfelt (1998, 
104). Hän jäsentää (1998, 103–106) kodin käsitettä kolmen tason avulla. Ensimmäisellä 
tasolla on ruumiillinen ja elämyksellinen kokemus. Tämä kodittomuuden äärimmäinen 
muoto merkitsisi, että missään ei olisi omaa tilaa, jonne tuntisi kuuluvansa. Toiseksi koti 
voi olla suhde, joka muodostuu ihmisen ja hänelle tärkeän toiminnan tai tilan välille. Koti 
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suhteena liittyy ajatteluun kodin ja identiteetin keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tällöin 
se voi olla myös hyvin toimiva ihmissuhdeverkosto. Sen puuttuminen näkyisi ulkopuoli-
suuden tai yksinäisyyden kokemuksina. Kodin kolmantena tasona Granfelt määrittelee 
sisäisen kodin. Se merkitsee mahdollisuutta vetäytymiseen ja antaa turvaa. Sisäisessä 
kodissa saan tuntumaa siihen, mitä lopulta ajattelen ja mihin haluan pyrkiä. Se on oma 
sisäinen maailma. Erilaisissa kodin kokemusten kuvauksissa (Granfelt 1998, 105; Huttu-
nen 2002, 329; Relph 1996, 908) tulee esille voimakas turvallisuuden ja kuuluvuuden 
sekä sisäinen, kaikilla aisteilla koettavissa oleva tunne. Tunne voi laajeta koskettamaan 
monia eri tärkeitä elämänalueita ja lisätä ihmisen sitoutumisen tunnetta näitä elämän-
alueita kohtaan. Koti on paikka, jonne tuntee kuuluvansa ja joka tunnetaan parhaiten. 
Voimakas kodin ja sitoutumisen tunne ilmentää asukkaan näkökulmaa paikkaa kohtaan.  

Husu (2001, 65) on nostanut tutkimuksessaan esiin opettajien sitoutumisen tunteen. 
Hän esittää, että sitoutuminen työhön ja kouluun on keskeisesti seikka, joka herättää opet-
tajissa toivon tunteen. Myös omasta tutkimuksestani voin löytää samankaltaisia yhty-
mäkohtia. Tulevaisuuteen suuntautuvana tunteena toivo on varmasti se tekijä, joka sitout-
taa opettajia paikkaan ja työhön. Toivo säilyy siitä, että oma työ ja nuorten kouluttautumi-
nen saavat aikaan jotakin hyvää tulevaisuudessa, vaikka sitä juuri tässä ja nyt olisi mah-
dotonta määritellä. 

6.4.2  Tunnustuksen ja arvostuksen tunne  

Opettajien kertomuksissa paikan arjesta puheet kietoutuivat kahden kulttuurin ympärille. 
Aineistostani voi päätellä, että kulttuurien olemassaolo on näkyvä osa kylän elämää. 
Hermans (2001, 269, 272) haastaa tutkijat pohtimaan dialogisia suhteita kulttuurien vä-
lillä, oman itsensä sisällä sekä niiden eri kulttuuristen positioiden välillä, joihin ihminen 
tuntee kuuluvansa. Keskiössä ovat erilaiset vastakohtaisuudet, kuten: täällä–siellä, men-
neisyys–nykyisyys, kotimaa–vieras maa, minä–muut. Tämä näkökulma korostaa ajatusta, 
että identiteettejä ei niinkään määritellä ”keskipisteissä”, vaan juuri erilaisissa rajapin-
noissa. Rajat ovat läsnä kaikissa identiteettimääritelmissä. (Hermans 2001, 269, 272; Pie-
tikäinen et al. 2002 13.) Hermansin edellä mainitseman kaltaiset suhteet tulivat esiin 
opettajien kertomuksissa. Vastakkaisuus tuli esiin jo aiemmin ”etelän” kokemuksissa, 
mutta vastakkaisuudesta kerrottiin myös puhuttaessa eri kulttuureista. Muita aineistossani 
esiin tulleita rajapinta-käsitteitä olivat kuuluminen ja rinnakkaisuus. Näiden suhteen teh-
tiin eroja meidän ja muiden välillä ja niiden voi nähdä liittyvän arvostuksen saamiseen ja 
antamiseen.  

Tutkimuksessani esiin tulleita rajapinta-käsitteitä on mielenkiintoista tarkastella lä-
hemmin 'tunnustuksen' käsitteen avulla, jonka on katsottu liittyvän yksilön identiteetin 
muotoutumiseen. Pohjaan ajatukseni tunnustuksesta Honnethin (1996) ja Taylorin (1994; 
1995) kirjoituksiin sekä Heikkisen ja Huttusen (2002b) pohdintoihin tunnustuksen dialek-
tiikasta. Edellä mainittujen tutkijoiden ajatukset puolestaan paikantuvat Hegelin kirjoi-
tuksiin; he yhdistävät toisiinsa 'tunnustuksen' ja 'kamppailun' käsitteet. Tunnustuksen 
merkitystä erityisen ammatillisen identiteetin muodostumisessa on tarkastellut Hirvonen 
(2003) väitöskirjassaan. Huttunen ja Kaunisto (2004) ovat tutkineet yhden opettajan elä-
mänkertomuksen valossa tunnustuksen saamisen kamppailua. 
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Honnethin (Honneth 1996; myös Heikkinen & Huttunen 2002b, 280) näkemysten mu-
kaan ihmisen koko elämä voidaan kuvata kamppailuksi tunnustuksen saamisesta. Mene-
mättä sen pidemmälle ihmisen eri kehitysvaiheissa ilmeneviin tunnustuksen tarpeisiin ja 
kamppailuihin keskityn tässä yhteydessä tarkastelemaan tunnustusta siten, kuin se ilmeni 
aineistossani. Huomautan, että kamppailua tässä yhteydessä ei tule ymmärtää raastavana 
taisteluna, vaan kamppailu voi tarkoittaa lievempääkin hyväksynnän etsimistä. Taylorin 
(1994; 36; 1995, 72–77) tapaan ajattelen, että tunnustus on luonteva ja erityisen tärkeä 
osa ihmisten välistä sosiaalista toimintaa eikä siihen liity välttämättä kamppailua. Tun-
nustuksen saamisen tarve liittyy monentasoiseen toimintaan. Tärkeässä osassa ihmisen 
kannalta on arkipäivän ja läheisten ihmisten välisissä suhteissa ilmenevä tunnustus, mutta 
myös erilaisten ryhmien ja yhteiskunnan taholta tuleva tunnustus, joka merkitsee toteutu-
essaan ihmisten välistä tasa-arvoa.  

Aineistossani näkyi tunnustuksen ja arvostuksen saamisen tarve sekä yhteisön että yk-
silön tasolla. Lähiyhteisö voidaan Honnethia (1996, 128–129) mukaillen nähdä arvoyh-
teisön tasona ja yhteisöltä saadun tunnustuksen kautta ihminen hyväksytään osaksi yhtei-
söä. Yksilö saa arvostusta osakseen. Tunnustuksen saamisen kautta ihmisessä syntyy it-
searvostus, joka puolestaan vahvistaa hänen identiteettiään. Tutkimuksessani eri kulttuurit 
voidaan ymmärtää arvoyhteisön tasoina. Opettajat ilmaisivat selvästi kuuluvansa jom-
paankumpaan arvoyhteisöön. Näihin kuuluminen ei aiheuttanut kenelläkään epäselvyyttä, 
yhtä mielenkiintoista esimerkkiä lukuun ottamatta. Yksi haastattelemistani opettajista 
kuvasi, miten hänellä oli ollut aiemmin tapana esiintyä juhlatilaisuuksissa saamentakki 
yllään, mutta miten hän oli luopunut siitä, koska oli kokenut sen herättävän ristiriitaa ym-
päristössään. Jos hän olisi tuntenut ympäristönsä hyväksyvän hänen pukeutumisensa 
saamelaiseen asuun, olisi kysymys ollut tunnustuksen saamisesta. Tunnustus olisi puoles-
taan vahvistanut hänen itsearvostustaan ja muokannut hänen identiteettiään ja paikkatun-
nettaan suhteessa saamelaisuuteen. Ympäristö osoitti hänelle kuitenkin kuulumisen ja ei-
kuulumisen rajan siinä suhteessa.  

Toisessa esimerkissä voidaan tunnustuksen etsiminen nähdä yhteisölle tai ryhmälle tu-
levan tunnustuksen etsimisenä. Ihminen, joka kuuluu johonkin ryhmään, voi ryhmän 
saaman arvostuksen kautta tuntea myös henkilökohtaista arvostusta. Esimerkiksi aineis-
tossani tuli esille, että saamelaiset opettajat puhuivat tunnustuksen saamisesta omalle 
kielelliselle ja kulttuuriselle ryhmälleen. Tätä tunnustuksen etsintää ei käyty pelkästään 
paikallisella tasolla vaan koko valtakunnan tasolla. Kokonaisuudessaan paikan asukkaat 
puolestaan käyvät tunnustuksen kamppailua suhteessa ”etelään” oman elämäntapansa ja 
paikan säilymisen puolesta. Ryhmä tai kollektiivi, johon he silloin samastuivat, voisi olla 
esimerkiksi pohjoiset tai lappilaiset ihmiset. Tunnustuksen antaminen saattaisi tässä tapa-
uksessa merkitä esimerkiksi resurssien ja päätäntävallan siirtämistä sinne, mihin päätök-
set vaikuttavat.  

Tunnustus on ilmiönä monitasoinen. Tärkeässä osassa yksilön kannalta on arkipäivän 
ilmiöihin ja läheisten ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä tunnustus, mutta merkittävää on 
myös erilaisten ryhmien ja yhteiskunnan taholta tuleva tunnustus. Paikan asukas tarvitsee 
ulkopuoleltakin tulevaa tunnustusta, koska paikat eivät ole olemassa erillisinä saarek-
keina, vaan eri tavoin sidoksissa muihin paikkoihin. 

Opettajien paikkakertomuksissa tuli esille aika ajoin suomalaisuuden ja saamelaisuu-
den vastakkaisuus. Vastakkaisuuteen liittyy usein ajatus siitä, että toinen määritellään 
puuttuvien ominaisuuksien kautta, jolloin tuloksena voi syntyä negatiivisia määrittelyjä 
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toisesta (Hermans 2001, 262). Tällaisten määrittelyjen johdosta on vaikeaa sekä antaa että 
saada tunnustusta. Vastakohtaisuuksien kautta tapahtuva määrittely voi helposti johtaa 
myös yhteisön tasolla negatiiviseen tunnustuksen kierteeseen, jolloin tunnustusta ei an-
neta. Ryhmien välisestä näkökulmasta tarkasteltuna se ei johda mihinkään. Sen sijaan 
rinnakkaisuus sisältää ajatuksen vastavuoroisesta tunnustuksen antamisesta ja saamisesta 
(Taylor 1994; 36; vrt. Heikkinen & Huttunen 2002b, 278), jolloin kysymys on positiivi-
sesta tunnustuksen kehästä. Rinnakkaisuuden tunnustaminen sisältää enemmän kuin vain 
ajatuksen: ”antaa toisen olla”: se sisältää arvostuksen antamisen toiselle.  

Elbaz-Luwisch (2004, 408) liittää opettajien paikkakokemuksia käsittelevässä tutki-
muksessaan tunnustuksen saamisen niin ikään myönteiseen paikkakokemuksen synty-
miseen. Hänen tutkimuksessaan opettajat kokivat paikan merkityksellisenä vasta kun 
saivat muilta ihmisiltä tukea omalle työlleen. Tämä on yksi osoitus kanssaihmisten väli-
sen tunnustuksen ja arvostuksen merkityksestä. Tämänkaltaisia tunnustuksen ja arvos-
tuksen muotoja näkyi myös oman tutkimukseni koulukertomuksessa. Opettajien kerto-
muksissa tunnustuksen saaminen näkyi erityisesti suhteessa oppilaiden vanhempiin. Op-
pilaat ja heidän vanhempansa ovat merkittäviä ihmisiä opettajan työssä, ja tutkimukseni 
opettajat kuvasivat suhteensa heihin tärkeiksi ja keskeisiksi. 



7 Moniääninen paikka 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että asukkaan näkökulma paikkaan on tärkeä, kun halu-
taan ymmärtää paikkojen erityisluonnetta. Paikkatunne ilmaisee erityistä suhdetta yksilön 
ja paikan välillä. Paikkatunteet ilmentävät paikkojen ominaisluonnetta, paikkaa sisältä-
päin. Puhuminen yleisellä tasolla paikkojen ulkoisista ominaisuuksista tai sijanneista kar-
talla, ikään kuin neutraalisti, sivuuttaa paikkoihin liittyvät subjektiiviset ja emotionaaliset 
merkitykset, jotka asukkaan näkökulmasta ovat kaikkein tärkeimpiä. Paikoista puhutta-
essa on oleellista kaksi asiaa: tarkastellaanko ilmiöitä asukkaan vai ulkopuolisen näkökul-
masta, ja millä käsitteillä paikoista puhutaan.  

Paikan asukkaiden kertomina paikat ovat moniäänisiä. Moniäänisyys ilmentää jokai-
sen henkilökohtaista, kokemuksellista suhdetta paikkaan, ja yksittäinen paikan asukas 
käyttää monia eri ääniä paikkaa kuvatessaan. Tutkimukseni mukaan jää paikan asukkaal-
takin aina jotakin, mihin on vaikeaa ellei mahdotonta päästä sisälle. Tietynasteinen ulko-
puolisen näkökulma paikkaan voi jäädä pysyväksi. Asukkaan ja ulkopuolisen näkökulmi-
en erot tulivat tutkimuksessani erityisen hyvin kuvatuiksi opettajien kertomuksissa. 
Shieldsin (1991, 3) mukaan kulttuuriset järjestelmät asettuvat toistensa yhteyteen siten, 
että jotkut paikat jäävät marginaaliin ja toiset tulevat keskiöön. Päätöksentekijöiden, ul-
kopuolisten näkökulmasta tutkimukseni kylät sijaitsevat kaukana, rajalla, tai jopa margi-
naalissa. Mitä kauempana kylät sijaitsevat, sitä oudompia ne ovat. Mutta asukkaan näkö-
kulmasta katsottuna taas päätökset tehdään kaukana, ehkä jopa marginaalissa. Tutki-
muksessani marginaalisuus tuli esille sekä maantieteelliseen etäisyyteen viittaavana käsit-
teenä että kulttuurisena ja henkisenä suhteena.  

Lapin kylien asukkaat olivat huolissaan kylistään ja kouluistaan, mutta huolen joh-
dosta paikan asukas voi kehittää paikkaansa. Historiallista taustaa vasten tarkasteltuna 
asukkaiden tuntema huoli esimerkiksi päätöksenteon keskittymisestä toisaalle on aiheelli-
nen. Aiempien tutkimusten mukaan (esim. Aikio 1988; Rochon 1993; Müller-Wille 1996) 
on kaikissa Pohjoismaissa valtion harjoittama politiikka ollut saamelaisia syrjivää mo-
nella elämänalueella; kielen, koulutuksen, elinkeinon ja asuinalueiden konteksteissa, mit-
kä kokemukset vaikuttavat näiden tutkimusten mukaan edelleen valtion ja saamelaisten 
välisiin suhteisiin. Mutta tutkimuksessani myös suomalaiset opettajat olivat huolissaan 
politiikasta, joka hylkii syrjäisiä alueita. Syrjäisyys tuntui erityisesti jokapäiväisten palve-
lujen niukkuutena tai niiden puuttumisena. Nämä lisäsivät tunnetta taloudellisesta ja sosi-
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aalisesta epätasa-arvosta ja vastakkainasettelusta etelän ja pohjoisen elämäntapojen välil-
lä.  

Pohjoiseen elämäntapaan liittyvän porotalouden koettiin olevan keskeinen elämäntapa, 
jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää. Opettajat kuvasivat, että luontaistalouden varassa 
eläminen on niukkaa ja sen rinnalle on mietittävä muita mahdollisuuksia, jotta toimeen-
tulo olisi turvattu. Perinteisten elämäntapojen väistyminen on tyypillinen kehityskulku 
länsimaisissa yhteiskunnissa. Giddensin (1991, 5) mukaan siirtyminen moderniin yhteis-
kuntaan tarkoittaa, että traditio menettää otettaan yhä enemmän. Kehityskulku koskettaa 
myös saamelaisten elämäntapaa yhä voimakkaammin, koska perinteinen porotalous enää 
harvoin kannattaa nyky-Suomessa. Pitkällä aikavälillä se merkinnee, että saamelaisten 
kulttuuri muuttuu ja heidän identiteettinsä rakentumisen perusta muuttuu sikäli, kuin se 
on perustunut luontaistalouteen.  

Paikat muuttuvat. Giddensin (1991) mukaan, mitä enemmän yksilön arki perustuu 
vuorovaikutukseen lokaalin ja globaalin kanssa, sitä enemmän yksilöt ovat pakotettuja 
neuvottelemaan eri elämäntyylien tarjoamien mahdollisuuksien välillä. Ihmiset ova pako-
tettuja myös valitsemaan. Yksilölle tarjoutuu yhä enemmän vaihtoehtoja eri elämäntyy-
leistä, mutta tarjolla on vain vähän apua siihen, miten eri vaihtoehdoista tulisi valita sopi-
vin. Elämäntyylien valinnat sisältävät aina riskien arviointia, ja valinnat muodostuvat 
keskeiseksi tekijäksi identiteetin rakentumisessa. (Giddens 1991, 80.) Neuvottelua käy-
dään paitsi lokaalin ja globaalin myös yhteisöjen ja ryhmien välillä, kuten tämän tutki-
muksen aineisto osoittaa. Neuvottelun tuloksena yksilö valitsee jotakin oman identi-
teettinsä rakennusaineiksi. Kylän arjessa neuvottelua käytiin kahden kulttuurin välillä 
kuulumisen ja ei-kuulumisen rajapinnoilla sekä etelän ja pohjoisen välillä.  

Kylien kaksikielisyys ja -kulttuurisuus olivat tutkimukseni keskeisiä lähtökohtia ai-
neiston hankinnassa. Tutkimuksessani empiiriset esimerkit kielistä painottuvat saamelais-
ten opettajien kertomuksiin, mikä on ymmärrettävää sikäli, että saamelaiset ovat vielä 
nykyäänkin Suomessa joutuneet taistelemaan kielensä puolesta, eivät suomalaiset. Histo-
riallisessa perspektiivissä on myös suomalaisilla liittynyt äidinkielen käyttöön monenlai-
sia vaiheita. Suomen kieli on ollut alisteisessa asemassa milloin suhteessa ruotsiin, mil-
loin venäjään (Dufva 2002). Vastaavankaltaista kamppailua kielen olemassaolosta ovat 
käyneet saamelaiset kaikissa Pohjoismaissa, eikä taistelu heidän osaltaan ole vielä edes 
ohi. Saamen kielen alisteinen asema Suomessa on jättänyt jälkensä, jotka ulottuvat tähän 
päivään saakka. Kylän arjessa kahden kielen ja kulttuurin olemassaolo kerrottiin tavalla, 
joka kuvasi niiden olevan edelleenkin vastakkain, jopa kilpailemassa toisiaan vastaan.  

Lähihistorian asioiden tiedostaminen on merkittävää, jotta voi osaltaan ymmärtää sitä 
keskustelua, jota tälläkin hetkellä käydään eri kielten ja kulttuurien asemasta esimerkiksi 
juuri Ylä-Lapin kunnissa. Utsjoen kylää ja kulttuuria 1970-luvulla tutkinut Müller-Wille 
(1996) on kirjoittanut saamenkielisten kielioloista ja valtion pyrkimyksistä milloin tukea 
saamen kieltä, milloin jopa estää sen käyttöä. Müller-Willen (1996) mukaan suomi ja 
saame ovat kielinä olleet saamelaisilla alueilla aina eri asemassa. Kielillä oli alusta alkaen 
ikään kuin eri toimialueet. Se liittyi osaksi siihen, että suomalaiset, jotka muuttivat saa-
melaisille alueille, olivat tavallisesti virkamiehiä, opettajia, pappeja ja rajamiehiä. Suo-
malaisten viranhaltijoiden ja saamelaisten kohdatessa suomalainen osapuoli oli yleensä 
poikkeuksetta dominoivana osapuolena. Suomalaiset tunsivat omat virkatehtäviinsä liit-
tyvät toimintaympyrät, mutta heidän täytyi perehtyä itselleen vieraisiin ekologisiin ja 
sosiokulttuurisiin asioihin. Saamelaiset puolestaan tukeutuivat paikalliseen suhdever-
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kostoonsa ja omaan etniseen ryhmäänsä. Suomalaiset sitä vastoin löysivät tukea alueelli-
sella ja valtakunnallisella tasolla omasta yhteisöstään, ja heidän asemansa paikallisissa 
kulttuurikontakteissa oli vahvempi saamelaisiin verrattuna. (Müller-Wille 1996, 29.)  

Viitteitä näistä kielten omista toimialueista oli edelleen nähtävissä opettajien kerto-
muksissa. Esimerkiksi Anna kuvasi poronhoidon kielen olevan saamen kieli puhuttaessa, 
mutta kun asioista piti kirjoittaa, vaihtui kieli suomeksi. Poronhoito on ollut alun perin 
saamelaisten toiminta-alue, joten saamen kieli on kehittynyt monipuoliseksi tällä elämän-
alueella (Svonni 1996, 23). Luonnollisesti kirjoittaminen suomeksi liittyy myös siihen, 
että saamenkielinen kirjoitus on suhteellisen uusi ja kehittymässä oleva asia. Perinteisesti 
saamea on enemmän puhuttu kuin kirjoitettu.  

Suomen kielen toimialue on selvästi ollut pitkään koululaitos17. Esimerkiksi Utsjoelle 
vuonna 1742 perustetun katekeettakoulun tarkoituksena oli opettaa kirjoittamista, luke-
mista, suomen kieltä ja evankeelista uskoa myös saamelaiselle väestölle. Pyrkimyksiä 
järjestää saamenkielistä opetusta on ollut mm. Inarissa jo 1900-luvun alussa, mutta käy-
tännössä saamelaisalueiden koulut eivät toteutuneet (Lehtola 1998, 285). Poikkeuksena 
tästä Utsjoen kunnan Outakosken koulu, jossa saamenkielistä opetusta on annettu jo vuo-
desta 1903 alkaen (Lassila 2001, 110). Vuonna 1930 Utsjoelle valmistuneen kansakoulun 
jälkeen lähes kaikki kunnan lapset osallistuivat suomen kielen opetukseen ja samalla 
saamelaiset lapset joutuivat intensiivisempään kosketukseen suomen kielen ja muiden 
suomalaisten kulttuurin elementtien kanssa. Saamenkielinen opetus alkoi Utsjoen kun-
nassa alkuopetuksesta vuonna 1975 (Korkeakoski 1997, 24). Kouluopetus onkin vai-
kuttanut paljon saamelaisväestön lisääntyvään suomen kielen omaksumiseen. Suomessa 
säädettiin 1.6.1922 kielilaki, jonka mukaan opetuskielen on oltava lapsen äidinkieli. Tut-
kimusten mukaan tätä säännöstä kouluhallitus kuitenkin toteutti harvoin, sillä sen pyrki-
myksenä oli kielellisesti homogeeninen eli suomenkielinen oppilsaines. Tämän lisäksi 
paikkakunnan opettajilta puuttui pätevyys opettaa saamen kielellä. Saamenkielisiä koulu-
kirjoja ei liioin ollut: esimerkisi ensimmäinen saamenkielinen aapinen ilmestyi vasta 
1935. (Aikio-Puoskari 2002, 97; Müller-Wille 1996, 30–31.)  

Suomen kieli on hallinnut saamelaisten lasten koulunkäyntiä alusta alkaen, mikä tuli 
esille myös tämän tutkimuksen aineistossa. Se, millä kielellä opetusta annetaan, on edel-
leen ajankohtainen. Tällä hetkellä eletään vaihetta, jossa pyrkimyksenä on tukea äidinkie-
len käyttöä ja kehittää niin kieltä kuin kulttuuriakin. Kuitenkin vasta vuodesta 1985 läh-
tien on saamelaisilla ollut oikeus käydä koulua äidinkielellään ja saamen kielen kirjoitta-
minen ylioppilastutkinnossa on ollut mahdollista vuodesta 1980 alkaen vieraana kielenä 
ja vuodesta 1994 alkaen äidinkielenä. Tällä hetkellä ala-asteen opetuksessa saamen-
kielinen opetus on vakiinnuttanut asemansa saamelaisalueella, mutta edelleen yläasteelta 
eteenpäin tilanne on huonompi. Syynä tähän on saamenkielisen oppimateriaalin sekä 
opettajien puute. Tällä hetkellä on kaikilla peruskoulun luokilla (1–9) Enontekiöllä, Ina-
rissa, Ivalossa, Karigasnimessä, Kilpisjärvellä, Sevettijärvellä ja Utsjoella mahdollisuus 
opiskella saamen kielellä (Saamen kieli perus- ja lukio-opetuksessa Suomessa 2003–
2004).  

                                                           
17 Kattavan kuvauksen koululaitoksen kehittymisestä katekeettakouluineen Lapissa saa esimerkiksi Lassilan 
(2001) tekemästä tutkimuksesta. Saamelaisten kielioloista ja Suomen valtion suhtautumisesta saamen kieleen on 
kirjoittanut mm. Marjut Aikio (1988). 
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Koulun voi sanoa olevan muuttumassa saamenkielisellä alueella yhä enemmän mo-
lempien kielien toimialueeksi (Svonni 1996, 23). Saamenkielisen opetuksen asema on 
turvattu lainsäädännöllä, ja vanhemmilla on oikeus valita lastensa koulunkäynnin kieli. 
Kuitenkaan ei eri saamen kielten olemassaolo ole tänä päivänäkään itsestäänselvyys. 
Kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen säilymisen hyväksi on tehty työtä 
esimerkiksi koulujen kielipesien muodossa. Saamenkielisten opettajien pula on edelleen 
uhkatekijä saamenkieliselle opetukselle. 

Opettajien kertomuksissa koulu piirtyi aika positiiviseksi työpaikaksi, jossa toiminta 
oppilaiden, toisten opettajien ja vanhempien kanssa näytti lähes saumattomalta. Varsinai-
sia ongelmia ei kukaan maininnut, kamppailusta puhumattakaan. Kaksikulttuurisuus oli 
koulussa arkipäivää. Silti se ei ollut kertomusten perusteella niin arkipäivää, kuin voisi 
kuvitella, kun esimerkiksi vierailee kouluilla. Opettajat kyllä kuvasivat, miten molemmat 
kulttuurit näkyvät koulujen yleisilmeessä ja opetussuunnitelmissa. Silti haastatteluissa 
tuli esille näkemyksiä, joiden mukaan se ei ole riittävää. Henkilökohtaisella tasolla sekä 
yksi suomalainen että yksi saamelainen opettaja ilmaisivat olevansa epävarmoja oman 
tietonsa riittävyydestä toisesta kulttuurista. Kumpikaan opettaja ei ollut varma siitä, mitä 
toisesta kulttuurista voisi kertoa omassa opetuksessaan, ja siksi siitä oltiin mielummin 
puhumatta lainkaan. Mielenkiintoiseksi tämä havainto tulee siksi, että koulujen oppilaissa 
ja opettajissa on jo pitkään ollut edustajia molemmista kulttuureista; voisi siis olettaa, että 
kanssakäyminen olisi lisännyt keskinäistä kulttuurien tuntemusta siten, että se näkyisi 
koulun opetuksessa enemmän. Koulukertomusten perusteella syntyi kuva, että suomalai-
silla ja saamelaisilla opettajilla on omat alueensa opetuksessa ja että ne eivät kovin usein 
kohtaa toisiansa. Varsinaisesta saamelaisten ja suomalaisten opettajien yhteistyöstä en voi 
tämän tutkimuksen perusteella sanoa mitään, sillä haastatteluissani en suoraan siitä asi-
asta kysynyt eikä asia tullut haastatteluissa esille. 

Saamelaiset opettajat ovat vähemmistönä opettajakunnassa, niin myös saamenkielinen 
opetus. Näin on myös esimerkiksi Utsjoella, jossa saamelaiset muodostavat enemmistön 
asukkaista. Saamenkielisen opetuksen vähyyteen katsottiin olevan monia syitä, mm. jat-
ko-opintojen huonompi tarjonta saamenkielisille, huonommat opetusmateriaalit sekä li-
sääntyneet avioliitot suomalaisten ja saamelaisten välillä, mikä johtaa yleensä siihen, että 
suomi valitaan helpommin opetuskieleksi. Merkittävästi kielivalintoihin kerrottiin vaikut-
tavan myös sen, että ylioppilaskirjoituksissa ei voi kirjoittaa saamen kieltä kuin joko vie-
raana (lyhyenä) kielenä tai äidinkielenä. Kokonaisuudessaan ylioppilaskirjoituksia ei siis 
voi suorittaa saamen kielellä.  

Koulu heijasti kyläänsä. Jos tunnettiin huolta kylien hiipumisesta ajan saatossa, niin 
samoin kerrottiin kouluista. Vaikka sekä saamelaisten että suomalaisten oppilasmäärien 
toisaalta uskottiin pienenevän, ajateltiin myös, että saamenkielisen opetuksen suhteellinen 
osuus kasvaisi. Tämä voisi olla seurausta onnistuneesta koulutuspolitiikasta, jolla on py-
ritty tukemaan alkuperäisväestön mahdollisuuksia opiskella äidinkielellään. Se voi yh-
täältä heijastaa ajatusta siitä, että Lapin kylien uskotaan pienenevän ja muodostuvan tule-
vaisuudessa yhä enemmän saamelaisesta väestöstä. Nykyisten koulujen ajateltiin antavan 
hyvät valmiudet jatko-opinnoille, mutta samanaikaisesti tunnettiin huolta siitä, että koulu-
tuksen jälkeen vain muutamat oppilaat palaavat takaisin kotiseudulleen kotikuntaa kehit-
tämään. Paikkakunnalla ei ole tarjota koulutetuille töitä.  

Luomani fiktiivisen koulutarinan tarkoituksena on ollut luoda todentuntuinen kuva La-
pin kylien pienistä kouluista. Koulujen pieni koko näyttikin vaikuttavan moneen asiaan. 
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Pienillä kouluilla on tutkimusten (Kalaoja 2002; Korpinen 1998a; Korpinen 1998b) mu-
kaan omat vahvuuteensa, jotka tulisi voida nähdä. Tämän tutkimuksen koulujen vahvuus 
näkyi opettajien kertomuksissa yleisenä viihtyvyytenä, joka on tärkeä arvo sinänsä esi-
merkiksi työssä jaksamisen kannalta. Viihtyvyyteen vaikutti erityisesti pienten koulujen 
mahdollistama läheinen kanssakäyminen sekä oppilaiden että vanhempien kanssa. Har-
greavesin (2002) tutkimuksen mukaan emotionaalinen läheisyys on tärkeä tekijä luota-
essa hyvää oppimisen ilmapiiriä. Emotionaalinen läheisyys ja etäisyys muodostuvat Har-
greavesin (2002, 9) mukaan viidestä eri osa-alueesta, joita ovat sosio-kulttuurinen, mo-
raalinen, ammatillinen, poliittinen ja fyysinen läheisyys. Vaikka tutkimukseni ei suoraan 
kohdistunut opettajan työssään kokemiin tunteisiin, on mahdollista olettaa, että juuri pie-
net koulut tarjoavat paikan, jossa monilla Hargereavesin mainitsemilla alueilla on mah-
dollisuus saavuttaa sopiva emotionaalinen läheisyys. 

Koulujen kaksikulttuurisuus ja pieni koko ovat asioita, jotka tulisi voida nähdä rikkau-
tena eikä esimerkiksi pelkästään taloudellisena resurssikysymyksenä. Tyypillistä haastat-
telemieni opettajien työnkuvalle oli sen moninaisuus. Monet opettajat opettivat oman 
aineensa lisäksi – sen, mihin olivat aikoinaan pätevöityneet – monia muita aineita. Yläas-
teen opettajat antoivat opetusta myös ala-asteella. Nämä kaksi seikkaa nähtiin tulevai-
suuden visioksi yhä enemmän, koska oppilasmäärien ennustettiin laskevan. Pienet oppi-
lasmäärät sekä pula muodollisesti pätevistä opettajista vaikuttavat samaan suuntaan. Tä-
mä asettaa lähitulevaisuuden koulutuspolitiikalle ja opettajankoulutukselle todella suuria 
haasteita. Miten pienten kylien koulutoimi tulisi järjestää, jotta toisaalta opettajat kokisi-
vat työnsä mielekkäänä ja toisaalta oppilailla olisi mahdollisuus tasa-arvoiseen kou-
lutukseen? 

Tutkimukseni opettajat ovat kuvanneet kylämaisemaa ja sen sosiaalista maisemaa ker-
toen samalla omasta suhtautumisestaan paikassa ilmeneviin asioihin. Näissä kertomuk-
sissa he ovat määritelleet itseään suhteessa muihin. Kertoessaan mielenmaisemistaan 
opettajat samanaikaisesti pohtivat, miksi ovat sinne tulleet, miksi lähtevät tai jäävät. Tut-
kimukseni mukaan ei paikan asukkaalle ole tarjolla todellisia vaihtoehtoja lähtemisen ja 
jäämisen välillä. Erityisen hankala on nuorten tilanne. Lähteminen paikasta voi olla hyvin 
ambivalentti kokemus: lähteminen ei ole helppoa, mutta ei myöskään jääminen. Pitkä 
välimatka kilometreinä merkitsee suurta koettua henkistä etäisyyttä.  

Jääminen tai paluu pienelle paikkakunnalle on tutkimusten (Pohjola 1989) mukaan 
sotkenut itsestäänselvyyksiä suomalaisessa muuttotutkimuksessa, jossa oletettu suunta on 
maaseudulta kaupunkeihin. Tätä outoa ilmiötä, jossa ihmiset haluavat pois kaupungeista 
ja muuttavat maalle, on selitetty arvostusten muuttumisella, ihmissuhteiden tärkeydellä, 
kotiseuturakkaudella, eli muilla kuin taloudellisilla asioilla (Keskitalo-Foley 2004, 56; 
Paasi 1990, 44). Paasin (1990, 43) mukaan aluekehityksen tutkimisessa sellaiset käsitteet 
kuin 'omaehtoisuus', 'alkuperäisyys', 'kulttuuri', 'identiteetti', 'paikallisuus' ja 'yhteisö' ovat 
nousseet vahvasti esille. Käsillä olevassa tutkimuksessa paikan asukkaat käyttivät edellä 
mainittuja käsitteitä kuvatessaan kyliensä arkea ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Tutki-
mukseni tukee näkökulmaa, että paikat ovat ihmiselle edelleen tärkeitä ja ne koetaan en-
nen kaikkea tunteiden avulla. Vaikka ihmiset siirtyvät paikasta toiseen, he kuljettavat 
mukanaan elettyjä paikkoja. Niiden merkitys voi aueta vasta myöhemmissä elämänvai-
heissa.  



8 Annan minäkertomus 

Olen asettanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi haastattelemieni opettajien äänten kuule-
misen, mutta samanaikaisesti tulkintaani ohjaa ajatus siitä, että yksilöllinen narratiivi si-
sältää myös tarinoita yhteisöstä ja sosiaalisesta. Siksi opettajan kertoma tarina on lopulta 
moniääninen. Esittämieni lähtökohtien mukaisesti tarkastelen, mitä `ääni´ merkitsee 
omassa tutkimusaineistossani. Onko ylipäätään mahdollista kuulla erilaisia ääniä samassa 
haastattelupuheessa? Monikon käyttämisellä ääni-käsitteen yhteydessä painotan yhden 
kertojan moniäänisyyden lisäksi sitä, että katson todellisuutta voitavan esittää usealla eri 
tavalla ja että niistä ei voida sanoa, mikä on oikea tapa. Eri äänten erottaminen ei ole yk-
siselitteistä. Lähdenkin analyysissäni siitä, että äänten erottaminen toisistaan ei ole itse-
tarkoitus, vaan se on metodinen keino tutkijalle pilkkoa aineistoa ja päästä syvemmälle 
aineiston tulkinnassa. Tämän analyysimetodin avulla minulla on mahdollisuus tarkastella, 
millaisia ääniä haastattelussa esiintyy ja miten eri äänien ilmenemistä voidaan ymmärtää. 
Analyysitekniikkani mahdollistaa myös eri äänten tarkastelun rinnakkain. Kulkevatko ne 
sopusoinnussa, vai esiintyykö niiden välillä ristiriitaisuuksia? Mikä äänistä on voimak-
kain? 

Wortham (2001, 47) huomauttaa, että voicing ei ole mikään säännönmukainen teoriaan 
perustuva metodinen ohje. Äänten analyysiä ei voi tehdä "noudattamalla vain joitakin 
ohjeita", esimerkiksi liittämällä jotkin tietyt sanat tai ilmaisut vastaaviin sosiaalisiin tyyp-
peihin. Bahtin korostaa äänen elävää luonnetta, mikä tarkoittaa, ettei elävä ääni ole yksin-
kertaisesti sama asia kuin staattinen sosiaalinen positio tai rooli. Jokainen ääni esitetään 
jostakin positiosta, mutta se tapahtuu keskellä itsemäärittelyn prosessia. Positiointi mah-
dollistaa yksilölle tulkinnan ja arvioinnin tekemisen itsestään ja ympäröivästä maail-
masta, ja samalla se tuottaa jonkin tietyn näkökulman maailmasta ja hänestä itsestään 
(Bakhtin 1981, 291.) Siksi voidaan sanoa, että mikään ääni ei esitä vain jotakin staattista 
positiota, vaan "koko persoonaa" tai "näkökulmaa". Ihminen puhuu kyseisestä positiosta, 
mutta ääntä ei kokonaan voida määritellä kyseisestä positiosta katsoen. (Wortham 2001, 
39.) 

Edellisissä luvuissa olen luonut kontekstia opettajuuden kuvaamiselle kylän ja yhtei-
sön sekä koulun kuvausten avulla. Tässä luvussa haastattelemistani opettajista yksi, An-
na, kertoo omasta opettajuudestaan. Hänen äänensä on ollut mukana yhtenä seitsemästä 
edellisissä luvuissa. Syitä, joiden vuoksi valitsin juuri Annan kertomuksen syvemmän 
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analyysin kohteeksi, on useita. Ehkä yksi tärkeimmistä syistä on se, että Anna on saame-
lainen ja koin tärkeäksi saada saamelaisen opettajan äänen kuulumaan opettajatutki-
muksessa. Toiseksi, olen suunnannut aineistonkeruuni osittain Lapin saamelaiskyliin ja 
koen, että tutkimukseni olisi ollut puolittainen, mikäli en olisi tätä valintaa tehnyt. Toi-
saalta voidaan aiheellisesti kysyä, jääkö nyt jokin puoli kertomatta? On tietenkin niin, että 
tutkimuksestani olisi tullut toisenlainen, jos olisin valinnut suomalaisen opettajan kerto-
muksen syvemmän analyysin kohteeksi. Mutta katson, että valitsemalla saamelaisen 
opettajan tarina, pystyn paremmin kuvaaman opettajuuden kehittymistä juuri paikan nä-
kökulmasta. Annahan toimii syntymäseudullaan ja edustaa omalla kulttuurillaan alkupe-
räisväestön kulttuuria.  

Luku 8 rakentuu kokonaisuudessaan siten, että aluksi esitän Annan kertomisen tapaa ja 
kertomistilannetta (8.1). Luku 8.2 on rakentunut siten, että tekemäni haastattelun analyy-
sin perusteella olen valinnut ne teemat, jotka ovat mukana Annan minäkertomuksessa. 
Valitsemani temaattiset kokonaisuudet näkyvät alaotsikoiden nimissä. Annan tarina ete-
nee vahvasti hänen oman äänensä varassa, mistä johtuu sitaattien runsaus alaluvuissa 
8.2.1–8.2.5. Nimeän niissä jo alustavasti ne äänet, jotka esiintyvät Annan kertomuksessa.  

Annan minätarinan äänten avulla tekemäni analyysi tuo esiin opettajan tiedon moni-
äänisen luonteen, jota ovat aiemmin tutkineet mm. Elbaz-Luwisch et al. (2002). Myös 
Keskitalo-Foley (2004, 24) on pohtinut tutkimuksessaan moniäänisyyttä. Hän näkee mo-
niäänisyyden sisältyvän niin ikään kertojan kertomaan elämäntarinaan jo sinänsä ja vai-
kuttavan oleellisesti tutkimuksen tarkoitukseen: aineistoa ei käytetä teoreettisten oivallus-
ten kuvittamiseen (ks. Atkinson 2002, 135), vaan tärkeitä ovat ne asiat, joita haas-
tattelevat itse tuovat esiin. Tämä tavoite on ohjannut luvun 8 rakentumista. Varsinaiset 
tulosluvut, joissa tulkitsen esiin tulleita ääniä, on luku 8.3 alalukuineen sekä luku 9, jossa 
tuon esiin Annan minäkertomuksesta esiin nostamaani tietämisen tapaa. 

8.1  Kerrottu tarina ja tarinan tuottamisen konteksti 

Termit storytelling event ja narrated event (Wortham 2001) viittaavat tärkeisiin ilmiöihin 
moniäänisen tarinan kuulemisessa. Ensimmäisellä Wortham tarkoittaa kertomisen vuoro-
vaikutteista kontekstia, jossa puhuja ilmaisee jotakin, kertoo jostakin tapahtumasta. Haas-
tattelutilanteessa se viittaa kertojan ja haastattelijan väliseen vuorovaikutukseen. Narra-
ted event edustaa mennyttä vuorovaikutusta kertomuksessa mukana olleiden ihmisten 
kanssa. Analyyttisesti nämä kaksi on pidettävä toisistaan erillään. Worthamin mukaan 
monologinen lähestymistapa kiinnittää huomion vain narrated event -tasoon. Bahtinin 
dialogisen ajatuksen mukaan kumpaakaan tasoa ei voi tarkastella huomioimatta jotakin 
toisesta. Tutkimuksessa se tarkoittaa, että huomio ei kiinnity vain esitettyyn sisältöön 
vaan myös siihen positioon, josta kertoja tuottaa äänen ja ilmaisun. (Wortham 2001, 19–
21.)  
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Ennen Annan minäkertomusta esitän tiivistelmät kerrotusta tarinasta ja kertomisen ta-
vasta18 laajempana versiona aiemmin esitetystä. Termi kertomisen tapa lähenee merkityk-
seltään Worthamin toista termiä (storytelling event), mutta ei kuitenkaan tarkoita täysin 
samaa. Kertomisen tapa viittaa havaintoihini henkilöstä kertojana sekä kokemuksiini 
omista positioistani. Näiden kahden yhteenvedon avulla haluan tarjota lukijalle mahdolli-
simman paljon tietoa kertomistilanteesta ja tarinan tuottamisen tavasta. Annan ja minun 
välistä vuorovaikutusta en ole analysoinut koko haastattelun keston ajalta, mutta pohdin 
sitä myöhemmin muutaman esimerkin avulla luvussa 10. 

Annan kertomisen tapa. Annan tapa kertoa oli hyvin avoin, eikä minun tarvinnut esit-
tää paljon välikysymyksiä. Anna sanoikin minulle jälkeenpäin olevansa "tarinallinen ih-
minen". Anna kertoi paljon opettajantyöstään, mutta myös lapsuudestaan ja muusta elä-
mästään. Annan tarinaa oli helppo kuunnella. Annan tavassa kertoa opettajaksi tulemi-
sestaan korostui, että asiat tapahtuivat jotenkin sopivasti oikeaan aikaan, vaikka hän itse 
ei ollut tietoisesti päättänyt hakeutua opettajan ammattiin. "Hiljaisella19 tavalla aktiivi-
nen" kuvaa mielestäni Annan kertomisen tapaa. Haastattelu kesti kaikkiaan noin kolme 
tuntia sisältäen puolen tunnin ruokatunnin. Koin oman positioni haastattelussa olleen 
pääasiassa suomalaisen. On vaikea sanoa, missä vaiheessa sen tiedostin, ja oliko kyseinen 
positio minulle annettu vai otinko sen itse. Suomalaisen positio tuli esille erityisesti haas-
tattelun niissä kohdissa, joissa Anna halusi kertoa minulle, miten saamelaisuudessa jokin 
asia on ollut tai on edelleen. Positio avautui minulle uudestaan aineistoa lukiessani ja 
analysoidessani.  

Annan kerrottu tarina. Oman tarinansa kertomisen Anna aloittaa määrittelemällä it-
sensä perheen kautta ja kuulumisella porosaamelaiseen yhteisöön. Kertomuksen juoni 
voidaan tiivistää seuraavanlaiseksi. Annan oma koulunkäynti alkoi saamenkielisenä, suo-
mea taitamattomana, suomenkielisessä koulussa. Annalla ei ole muistoja varsinaisesta 
opetuksesta näiltä ajoilta, mutta kouluun lähtö on tapahtumana jäänyt mieleen. Varhaista 
kotoaähtöä, kun hän joutui 7-vuotiaasta 16 vuoden ikään saakka asumaan lukuvuodet 
koulun asuntolassa, Anna kuvaa tuntemuksella: "koko elämän olin ollut pois kotoa." 
Opiskelu ei häntä myöhemmin kiinnostanut, koska hän koki kotoa uudestaan lähtemisen 
vaikeaksi. Sama lähtemisen vaikeus näkyi vielä myöhemmällä iällä, kun hänelle olisi 
tarjottu työpaikkaa toiselta paikkakunnalta. Sen sijaan Anna valitsi jäämisen kotipaikka-
kunnalleen, vaikka se merkitsi samalla työttömyyttä. Paikka-analyysissä olen kuvannut 
Annan paikkaan sitoutuneeksi.  

Anna perusti 18-vuotiaana perheen ja on miehensä kanssa edelleen mukana tiiviisti 
porotaloudessa. Opiskelu tuli uudelleen ajankohtaiseksi aikuisiällä, lähinnä taloudellisen 
aseman parantamiseksi. Opiskelun kautta hänellä olisi parempi mahdollisuus saada paik-
kakunnalta töitä. Opinnot etenivät yksityisoppilaana lukiossa samanaikaisesti opettajan 
työtä tehden sekä saamen kielen opintoja suorittaen. Anna kuvaa tulleensa opettajaksi 
epätavanomaista tietä ja sattumien kautta. Epätavanomaista on Annan mukaan se, että 
hän on alkanut opiskella vasta aikuisiällä, yli 40-vuotiaana. Opiskelu yksityisoppilaana 

                                                           
18 Luvussa 4 olen esittänyt jokaisesta haastattelemastani opettajasta, myös Annasta, lyhyen tiivistelmän, jossa 
selostin jokaista kerrottua tarinaa ja tarinan tuottamisen kontekstia tiivistetysti.  
19 `Hiljainen´ kuvaa tässä yhteydessä Annan kertomisen tapaa. Se on jollakin tavalla vaatimaton, itseään koros-
tamaton, mutta ei tarkoita silti passiivista asennetta. Tätä näkökulmaa on vaikea nähdä tekstistä suoraan. Se tuli 
paremminkin esille kertomistilanteessa. 
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lukiossa tapahtui samaan aikaan kuin saamen kielen approbaturin suorittaminen ja opetta-
jana toimiminen. Suhteellisen lyhyt opettajaura koostuu kolmen kuukauden opetuksesta 
aikuisten kanssa, minkä jälkeen Anna on ollut opettajana lukiossa ja yläasteella haastatte-
lun ajankohtaan mennessä yhteensä kolme lukuvuotta.20 Koulua, jossa Anna opettaa, voi 
kuvata hyvin koulutarinan koulun kaltaiseksi. 

8.2  Opettajan työn ulottuvuuksia 

Seuraava Annan kertomus opettajan työstä on syntynyt haastattelun temaattisesta analyy-
sistä. Kukin temaattinen kokonaisuus alkaa jollakin sitaatilla, joka liittyy kylään tai kou-
luun. Sen tarkoituksena on muistuttaa lukijaa paikasta, jossa Anna toimii opettajana. Si-
taatit olen koonnut eri opettajien haastatteluista. Annan kertomus etenee temaattisten ko-
konaisuuksien avulla; siinä ovat sekä tekemäni tulkinnat että esimerkit niistä haastattelun 
osista, joihin tulkintani perustan. Ennen Annan suoria lainauksia kuvaan johdatteluksi 
tulevaan lainauksen sisältöä. Sitaatin jälkeen teen tulkinnan erottaen esille tulleet äänet. 
Luvussa 8.3 jatkan analyysiä eri äänistä ja pohdin kysymyksiä: Mitä äänet edustavat ja 
mitä ne tuovat esiin Annan opettajuudesta?  

Annan tarinan analyysissä esiintyvät ilmaisut on ymmärrettävä osana Annan moni-
äänisyyttä. Esimerkiksi käyttäessäni ilmaisuja "saamelainen ääni" tai "opettajan ääni" en 
tarkoita, että kyseinen ilmaisu tai ääni pätisi jokaiseen saamelaiseen tai jokaiseen opetta-
jaan. Tässä luvussa on kysymys yhden opettajan kertomuksesta. Tulkintojani on luettava 
niin, että "saamelainen ääni" on dialogissa Annan muiden äänien kanssa tullut osaksi hä-
nen persoonaansa ja osaksi hänen persoonallista saamelaista ääntään. Bahtinin ventrilo-
quate tarkoittaa juuri tätä. Omassa elämähistoriassamme olemme omaksuneet itsellemme 
vaikutteita eri tahoilta, ja ilmaisujemme kautta puhumme näillä äänillä. Mutta annamme 
niille oman painotuksemme ja käytämme niitä omien intentioidemme suuntaisesti.  

Opettajan työn ulottuvuuksia kuvaavan kertomuksen juoni rakentuu seuraavien teemo-
jen kautta: opettajaksi ryhtyminen, dialogia kahden kulttuurin rajapinnalla, kohtaamisia 
oppilaiden ja vanhempien kanssa, omassa luokkahuoneessa ja tulevaisuus. Valitsemani 
teemat kuvaavat jotakin olennaista Annan elämässä ja työssä. Niiden voidaan ymmärtää 
kuvaavan tietynlaisia käännekohtia tai merkityksellisiä vaiheita. Esimerkiksi opettajaksi 
ryhtyminen aikuisiällä on yksi käännekohta Annan elämässä. Käännekohdat ovat elämä-
kerrallisissa tutkimuksissa usein keskeisessä asemassa, ja tavallisesti ne tunnistetaan vas-
ta jälkikäteen. Käännekohdilla tai avainkokemuksilla on vahva henkilökohtainen merki-
tys. Niiden olemassaolo näkyy aineistossa joko niin, että kertoja itse sen toteaa, tai jonkin 
tilanteen hyvin yksityiskohtaisena kuvauksena (Kelchtermans 1993, 206–207.) Monet 
merkitykselliset asiat Annan opettajantyön kuvauksissa liittyivät kohtaamisiin oppilaiden, 
vanhempien kanssa sekä saamelaisuuden ja suomalaisuuden kohtaamisiin. Kohtaamiset 

                                                           
20 Haastattelun ajankohtana (v. 2000) Anna toimi opettajana ilman muodollista kelpoisuutta. Samana vuonna 
hän hakeutui ja pääsi Oulun yliopiston järjestämään saamenkielisten opettajien koulutukseen, jonka tarkoituk-
sena on parantaa saamen kielen ja saamenkielisen aineenopetuksen tilaa saamelaisalueella. Toisen kerran ta-
vatessamme, marraskuussa 2004, hänen opintonsa olivat hyvin edenneet ja hän tulee saamaan muodollisen 
kelpoisuuden opettaa saamen kieltä.  



 

 

106

 

tuovat esiin työn ristiriitoja, mutta toisaalta ne myös vahvistavat oman paikan löytämistä. 
Vaikka kuvauksilla on henkilökohtainen merkitys Annalle opettajana kehittymisen kan-
nalta, voidaan kuvausten kautta ymmärtää laajemminkin esimerkiksi monikulttuurisissa 
ympäristöissä toimivien opettajien ja oppilaiden maailmaa.  

8.2.1  Opettajaksi 

"Edelleen on vaikeaa saada ala-asteen jälkeen päteviä saamelaisia opettajia.  
Niitä ei yksinkertaisesti ole olemassakaan.” 

Annan opettajaksi ryhtyminen noudattaa aika tavanomaistakin tapaa tulla opettajaksi: 
sattumalta. Ratkaisevaa opettajan työn onnistumisen kannalta ei ole, mikä sai ryhtymään 
opettajaksi, vaan tutkimusten (esim. Estola et al. 2003) mukaan yhtä hyvin sekä ns. kut-
sumusopettajat että opettajan työhön ”ajautuneet opettajat” toimivat ammatissaan me-
nestyksekkäästi. Annan opettajaksi ryhtyminen ei ollut niinkään tietoinen päätös, vaan 
paremminkin kysymys oli tarttumisesta niihin mahdollisuuksiin, joita hänelle elämänti-
lanteessa tuli eteen: 

No se (opettajaksi tuleminen) on kyllä tämmösten, sanoisko sattumienkin summa. Kun 
minähän olen alkanu opiskellakin vasta yli neljäkymppisenä, (…) minä ilmoittauduin 
lukioon ja siinä vierähti muutama vuosi hiljakseen kursseja suoritellen. (…) Ei mulla 
sillon, kun minä lähin sitä lukiotakin lukemaan, niin ei mulla oikeen ollut mitään sem-
mosta, että joo, minä luen siksi, että minusta tulee se ja se. Minä oon vaan niin ku 
ajautunu tähän.  

Minun mies sanoi, että kun sinä olet keskikoulun käynyt, niin ala opiskelemaan, että 
kun tämmösella paikkakunnalla monesti on, että ei tarvi olla kuin ylioppilas, niin saa 
jo tämmösiä pätkätöitä, sijaisuuksia ja muita, että olis jotakin lisätienistiä. 

Lainauksessa tulee esille Annan persoonallinen, "hiljainen" ääni, joka kuvaa sattumaa ja 
ei-tietoista pyrkimystä opettajan ammattiin. Hän on dialogissa muihin opettajiin ja vertaa 
omaa opettajaksi tuloaan heihin. Annan ajatus on, että opettajan ammatti valitaan tietoi-
sesti ja siksi opettajaksi opiskellaan nuorena. Hän ottaa ikään kuin etäisyyttä opettajiin, 
jotka ovat valmistuneet opettajiksi "tavanomaista ja suunnitelmallista" tietä. Kertoessaan 
opiskelunsa aloittamisesta Anna ottaa puheeseensa mukaan aviomiehensä äänen, joka 
rohkaisi opiskeluun. Annan puheessa on mukana erityisesti paikkaan liittyvä ääni: pieni-
kin lisäkoulutus avaa paikkakunnalla uusia mahdollisuuksia. Aviomiehen ääni edustaa 
myös paikan ääntä. Anna jatkaa kuvausta opintojensa etenemisestä: 

Siinä välissä (lukio-opiskelun aikana) tuli tämmönen "Saamen kieli äidinkielenä" -
kurssi, semmonen kuukauden kurssi. Koska saamelaiset eivät, esimerkiksi minun ikäi-
set ihmiset eivät osaa kirjoittaa omaa äidinkieltään, vain puhua. Minä sitten ajattelin, 
että tuosta kurssista minulle on varmasti hyötyä siellä lukiossa sitten. Minä menin sin-
ne ja kävin sen kuukauden kurssin ja opin kutakuinkin kirjoittamaan, lukea minä kyllä 
osasin, vaikka se olikin aika hidasta ja kankeaa, kun vähän luki saameksi. 
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Yllä oleva puheenpätkä on paljonkertova. Vaikka Anna mielestäni jatkaa samalla hil-
jaisella kertomisen tavalla, hän voi lyhyessäkin puheenpätkässä sanoa paljon. Annan ääni 
on tavoitteellinen ja aktiivinen. Hän haluaa osallistua kurssille edistääkseen opintojaan. 
Tämän lisäksi kurssille on selkeä tarve hänen elämäntilanteessaan. Sen avulla hän voi 
toisaalta suuntautua opettajan työhön tai hyödyntää kurssilla saamiaan taitoja muilla elä-
mänalueilla. Saamen kielen kirjallinen taito on hänellä jäänyt aikoinaan koulussa saavut-
tamatta, koska koulu tuli käydä suomen kielellä.  

Yllä olevassa Annan puheessa erottuu saamelainen ääni, jolla Anna kertoo saamelais-
ten kulttuurista oraalisena kulttuurina sekä nykypäivän saamelaisten todellisesta tilan-
teesta oman kielensä suhteen. Tämä ääni sanoo: ikäiseni saamelaiset eivät osaa kirjoittaa 
äidinkieltään, minäkään en osannut kirjoittaa saameksi hyvin, vaikka lukea osasin. Anna 
jatkaa kertomustaan omasta koulunkäynnistään, joka samalla selittää hänen ja hänen ikä-
luokkansa saamelaisten suomen ja saamen kielen taitoa:  

Kielen suhteen oli semmosta, että meillä puhuttiin vain saamea, ei koskaan suomea. 
Pohjoissaamea. (…) Sehän (koulunkäynti) alko suomen kielellä. Minä en osannut oi-
keastaan sanaakaan suomea, kun minä menin kouluun. (…) Paikkakunnalla oli tilanne 
semmonen, että suomenkielisiä oli vain muutama, että kaikki oli saamenkielisiä. 

Anna kertoo aikuisiän opinnoistaan tuoden esille epätavallista opiskelu-uraa: 

Minä olen vähän niin kuin alkanut latvasta tyveen päin menemään, että ensin kävin 
appron ja sitten ylioppilaaksi kirjoitin. Näin päin. Minä kirjotin niin ku kaksi vuotta 
sitten.  

Anna vahvistaa ääntä, jonka mukaan hän on tullut sattumalta opettajan työhön. Mutta 
samanaikaisesti hän vahvistaa saamelaista ääntä itsessään. Opinnoissa näkyy selvä tavoit-
teellisuus ja suuntautuneisuus alueelle, joka yhä selvemmin viittaa saamen kielen hallin-
taan. Annaa pyydettiin opettajaksi opintojen ansiosta, sekä lukio-opintojen että saamen 
kielen opintojen: 

Eli sen jälkeen, kun olin appron käyny, niin sitten täällä oli semmonen opettajapula ja 
sitten minua kysyttiin siihen ja minä aloin sitte siihen. Minä tulin vielä sillä tavalla, et-
tä päivää ennen kuin koulu alko, minulle soitettiin ja kysyttiin ja minulla oli tunti aikaa 
miettiä, että alanko vai en. Niin minä tulin pystymetsästä. 

Annan hiljainen ääni kuvaa hänen pikaista päätöstään ryhtyä opettajaksi. Ääni kuvaa, 
miten hänelle soitettiin, ei niinkään, että hän olisi itse hakeutunut opettajan työhön. Sa-
malla hän asettaa oman opettajaksi tulemisensa dialogiin muiden opettajien kanssa: hän 
tulee kouluun vailla koulutusta ja kokemusta. Kerronnassa tulee esille samankaltainen 
paikan ääni kuin aiemminkin. Paikkakunnalla vallitseva opettajapula mahdollistaa opetta-
jaksi ryhtymisen myös niille, joilta muodollinen pätevyys puuttuu, mutta joilla on niitä 
kykyjä ja ansioita, joita juuri sillä paikkakunnalla ja siinä koulussa tarvitaan. Annalla nä-
mä ansiot olivat saamen kielen taito ja siihen liittyvät opinnot. Opettajan uran alussa aja-
tus opettajuudesta ei ollut heti selviö Annalle, paremminkin se oli uusi ja outo asia:  

Minä vähän pelkäsin tätä opettajan työtä, niin ku ajatuksena. Etukäteen, sillon kun en 
ollut vielä ollut opettajana, niin minä ajattelin, että miten ihmeessä minä tuun toimeen 
niitten murkkuikästen kanssa, että ne varmaan niin ku sortaa minut nurkkaan ja muuta, 
että se oli vähän pelottavaa.  
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Anna kävi ennen päätöstään ryhtyä opettajaksi mielessään dialogia opettajan työn, 
oman opettajuutensa ja murrosikäisten oppilaiden kanssa. Oppilaille Anna antoi voimak-
kaan äänen. Tässä dialogissa hän oli jotenkin yksin ja kuvitellut oppilaat häntä vastaan. 
Hänen opettajanäänensä oli hiljainen, ja opettajan työ oli etäinen ajatus.  

8.2.2  Dialogia kulttuurien rajapinnassa 

"Melkein kaikki opettajathan on muualta tulleita.  
Oikeestaan vaan saamelaiset opettajat on paikkakuntalaisia."  

Kahden kulttuurin olemassaolo on arkipäivää niin kylällä kuin koulussakin. Erilaiset kult-
tuurit ja tavat voivat tulla opettajan työssä eteen yllättävissä asioissa. Annan kertomuk-
sessa käy esiin, miten eläminen kaksikulttuurisessa ympäristössä on herkistänyt häntä 
huomaamaan kulttuurisia eroja myös koulussa. Phillonin (2002, 281) mukaan yksi avain-
tekijä monikulttuurisen ymmärtämisen kehittymisessä ovat juuri yksilön omat koke-
mukset tilanteista, joissa hän joutuu reflektoimaan erilaisia kulttuurisia suhteita. Seuraa-
vassa Anna kuvaa, miten kulttuuriset erot ovat hänelle näkyneet koulun kasvatusilmapii-
rissä: 

Minä olen aika paljon tekemisissä poromiesperheitten kanssa ollu. Sitten kun minä tu-
len tänne kouluun tai olen täällä koulussa, niin yksi semmonen kasvatuksellinen seik-
ka, mikä minun silmiin on pistänyt on tämmönen, että poromiesvanhemmat kasvatta-
vat lapsensa aika itsenäisiksi, niin ku joissakin asioissa. 

Annan ääni kantaa mukanaan omaa kulttuuritaustaa, joka on saamelainen poromiesperhe. 
Sen kautta Anna kertoo oman identiteettinsä. Anna tuntee poromiesyhteisön elämäntapaa 
ja toimintojen periaatteita ja perusteita. Anna on äidin roolissa kasvattanut omat lapsensa 
poromiesperheen tapojen mukaisesti. Hänen puheessaan kuuluu kasvattajan, vanhempana 
olemisen, ääni, jonka johdosta oppilaiden kulttuuritausta on hänelle tuttu ja läheinen. An-
na antaa esimerkin, jossa hän on kokenut kulttuurien erilaisuuden kohtaavan koulussa: 

No sitten kun ne samat pojat21 tulee tänne kouluun, niin niitä kohdellaan täysin lap-
sina. Siinä tulee semmonen ristiriita. Täällä ne ei oo mitään, siis sillä tavalla mitään, ne 
on vaan lapsia. Niitä ei ollenkaan ajatella, että niillä voi kotona olla, ne voivat olla 
omaisuuden omistajia tai niillä voi olla kallis moottorikelkka omistuksessa, josta ne on 
vastuussa ja niillä on vastuuta kotona. Täällä niien kohtelu on toinen.  

Koulussa Anna kuuluu opettajayhteisöön, joka koostuu suuremmaksi osaksi muualta tul-
leista, suomalaisista opettajista. Anna toimii koulussa kulttuurien rajapinnalla. Saamelai-
sena hän tuntee oppilaiden taustoja ja kotikasvatusta, opettajana hän näkee koko koulua 
koskevia toimintatapoja ja on osa opettajayhteisöä. Anna antaa koulunsa opettajille ää-
nen, joka suhtautuu oppilaisiin lapsina. Vastakohta tälle on saamelaisen poromiesvan-
hemman ääni, joka suhtautuu oppilaisiin itsenäisinä toimijoina osana saamelaista poro-

                                                           
21 Vaikka tässä yhteydessä Anna puhuu pojista, niin ajatus pätee myös saamelaisiin tyttöihin. Myös tytöt voivat 
omistaa esimerkiksi poron ja päättää sen kohtalosta. 
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mieskulttuuria. Osa levottomuuksista koulussa voivat Annan mukaan aiheutua näistä ris-
tiriitaisista odotuksista oppilaita kohtaan: 

Mää oon ihan varma, että tämä on se asia, joka monesti aiheuttaa ristiriitoja, että kun 
se opettajien asenne niihin lapsiin on, että ne on lapsia, eikä mitään muuta. Ja sitten 
kun ne näkevät, että eiväthän he ookkaan täällä mitään, niin varmaan rupee potkimaan 
ja huitomaan (naurua) herkemmin ainakin. Ainakin se aiheuttaa jonkinlaisia sopeutu-
misvaikeuksia. 

Annan ääni on saamelaisen poromiesperheen ääni. Hän ei tässä tilanteessa niinkään puhu 
koulun tuottamasta positiosta. Hän etäännyttää itsensä koulun muista opettajista anta-
malla heille äänen, joka ei vastaa hänen omaansa eikä myöskään poromiesperheiden las-
ten ääntä. Kuulumalla samankaltaiseen yhteisöön oppilaidensa kanssa Anna tiedostaa 
asioita, jotka eivät välttämättä näy oppilaiden arjessa koulussa. Vastaava asia tulee esille 
myöhemmin Annan kertomuksessa. Koulun odotukset ja kodin odotukset oppilaita koh-
taan ovat suuret, mutta ne voivat olla erilaisia. Myös oppilaat toimivat kahden kulttuurin 
rajapinnalla. Anna valaisee kulttuurien eroavuuksia kertomalla poroerotuksesta, joka on 
merkittävä tapahtuma porosaamelaisuudessa:22 

Se on se erotusaika noin kuukauden, puolitoista. Sitten siinähän on semmosia jaksoja, 
jolloin siellä ei tapahdu mitään. (…) Kyllä se on aika vaikeaa. Minua ihan säälitti pari 
vuotta sitten, kun täällä oli muutama poromiehen tytär ja ne oli täällä koulussa. Sitten, 
kun koulupäivä päätty, minä menin kans erotuspaikalle ja mulla oli sielläkin vielä ilta-
hommia. Eli siellä on semmonen, että siellä on lukijat, jotka laskee niitä poroja ja sit-
ten se on yleensä naisten hommaa. Poromiesten vaimot ja tyttäret tekevät sitä. Kun 
minä menen sinne, niin siellä ne on ne minun oppilaatkin joskus kahen aikaan yöllä 
siellä lukemassa. Ja aamulla kaheksaksi taas kouluun. Kyllä minä ajattelin, että keh-
taanko minä nuilta raukoilta mitään vaatia, että kun ne oli niin unisena aamulla, mutta 
niin olin kyllä minäkin, mutta minun ei tarvinnut läksyjä lukia, niitten olis pitänyt, kyl-
lähän se kärsi se koulu. Eihän siitä mihinkään pääse. 

Annalla on vähintään kaksi ääntä: opettajan ja poromiehen vaimon ääni. Opettajana hä-
nellä on velvollisuudet oppilaitaan kohtaan, ja kaikille oppilaille tulisi asettaa samat vaa-
timukset koulussa. Rajapinnalla oleminen aiheuttaa ristiriitaa opettajan positiosta kat-
sottuna. Poromiehen vaimon ääni kuitenkin pehmentää tilannetta. Anna tietää, miksi tytöt 
ovat koulussa väsyneitä. Hän on pohtinut tilannetta paljon ja analysoi seuraavassa sitä eri 
näkökulmien kautta.  

Opettajien: 

Sitten kun nämä opettajat, jotka ei ole koskaan joutuneet tekemisiin semmosten asioit-
ten kanssa, niin ehkä koskaan omassakaan lapsuudessa, niin ei ne voi ymmärtää. Heil-
le se on hömpötystä lähteä sinne, vaikkei ne nyt ehkä ääneen sitä sano. 

                                                           
22 Hirvonen (2004, 47) kuvaa tilannetta Norjassa, jossa saamelaisilla oppilailla on lupa ala-asteella olla kotikas-
vatuksessa kahden viikon ajan ja ylemmillä luokilla neljän viikon ajan, ja tänä aikana lapset ovat mukana poro-
erotuksessa. Suomessa Nuorgamin koulun erikoisuutena on ”erotuskoulu”, jonne oppilaat ja opettaja siirtyvät 
2–4 viikoksi poroerotusaikaan.  
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oppilaiden: 

Sitten se on vaikea niitten oppilaittenkin tulla kysymään, kun ne tietää, että ne joutuu 
hirveästi selittämään ja olla niin ku altavastaajina ja rehtorin luokse tulla ja opettajien 
luokse ja sitten kaikki opettajat eivät varmasti suhtaudu myönteisesti. 

vanhempien: 

Sitten kun ne vanhemmatkin on semmosia, että ne ajattelee, kun ne ei oo ite käyneet 
koulua. Niillä on semmonen ajatus, että ne lapset on päivän levänneet täällä (naurua), 
niin jaksaa sitten illalla ajaa heiniä ja kun ne on lapsia, niin ei ne maha vanhemmil-
leen, niitten on tehtävä. Tietenkin ne voi nurista vastaan, mutta kun isä sanoo, että ei, 
nyt lähet ajamaan heiniä ja sillä siisti, niin se on mentävä. 

ja itsensä: 

Vasta oikeestaan sen jälkeen, kun minä olen tänne tullut, niin minä olen puhunut tästä 
asiasta, niin nämä opettajat ovat vähän huomanneet ajatella, että mikä niiden poro-
miesten lasten tilanne on erotusten aikaan, että ne on kahessa työssä. Ensin ovat koko 
pitkän päivän koulussa ja sitten siellä. 

Muille opettajille Anna antaa äänen, joka ei ymmärrä poromiesperheiden oppilaiden ti-
lannetta. Vaikka opettajat tiedostaisivatkin tilanteen, he eivät ymmärrä sitä, miksi oppilai-
den on oltava erotuksessa läsnä. Hän selittää näkökulmien eroja elämäkerrallisella koke-
muksella. Omakohtainen kokemustieto auttaa ymmärtämään, miten merkittävästa asiasta 
voi olla kysymys. Vanhempien ja opettajien näkemysten eroja voidaan selittää heidän 
erilaisilla näkemyksillään oppimisesta. Saamelaisten vanhempien näkökulmasta tärkeä 
osa oppimista tapahtuu osallistumalla perinteisiin toimintoihin, kuten poroerotukseen. 
(Hirvonen 2004, 47–48.) Hirvosen (2004) tutkimuksessa saamelaiset opettajat toivoivat 
suurempaa yhteistyötä koulun ja lähiympäristön välillä, jolloin opetuksessa olisi mahdol-
lisuus hyödyntää paremmin tekemisen avulla oppimista saamelaislasten opetuksessa. 
Monet saamelaisista opettajista olivat sitä mieltä, että merkittävä osa oppimista voitaisiin 
hyvin toteuttaa koulun seinien ulkopuolella, jolloin myös saamen kielen oppiminen ta-
pahtuisi helpommin osana luonnollisia toimintoja. (Hirvonen 2004, 116.) 

Anna esittää yllä olevissa esimerkeissä oppilaat altavastaajan positiosta. He ovat alta-
vastaajina sekä opettajiin ja rehtoriin että omiin vanhempiinsa nähden. Myös oppilaat 
toimivat kulttuurien rajapinnalla. Oppilaiden vanhempien äänen Anna esittää suhteessa 
saamelaisten omaan koulu- ja kulttuuritaustaan. Sen mukaan oppilaiden vanhemmat puo-
lestaan eivät täysin tiedosta koulun ja opettajien asettamia vaatimuksia ja haluavat omien 
lastensa olevan mukana poroerotustapahtumassa. Lapsilla on siinä oma merkittävä osan-
sa. Annalla onkin tärkeä välittävä tehtävä sekä suhteessa opettajiin että suhteessa van-
hempiin. Annan ääni on kulttuurien rajapinnalla vaikuttamaan pyrkivä ääni.  
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8.2.3  Kohtaamisia oppilaiden ja vanhempien kanssa  

"No oikeestaan sen voin sanoa, joka opettajaksi haluaa, se on niin ku kaikista tärkein 
asia, mitä opettajan pitää tehdä, niin oppia tuntemaan ne oppilaat."  

Koska opettajan työ on ihmissuhdeammatti, jossa keskeisellä sijalla ovat ammatillisen 
tiedon ja taidon lisäksi tunteet (Hargreaves 2002), on työssä jaksamisen ja menestymisen 
kannalta oleellista se, miten kohtaa toisen ihmisen. Yksittäiset kuvaukset näistä tilanteista 
puolestaan tuovat esiin olennaisia asiota opettajan ja hänen oppilaidensa välisestä suh-
teesta. Annalle on tärkeää läheisten ja luottamuksellisten suhteiden syntyminen oppilai-
siin, minkä hän katsoo olevan riippuvainen monesta eri tekijästä:  

Jotkut oppilaat on hirveän vastaanottavaisia ja semmosia jotka aktiivisesti kyselevät, 
haluavat tietää muutakin, niin ku muustakin elämästä, kun vaan oppimisesta ja lukemi-
sesta ja muusta. Esimerkiksi viime vuoden ryhmä oli erittäin semmonen, joskus meni 
ihan, sanosko juorutessa ne tunnit. Ei se tietenkään ollut mitään juoruilua, vaan sem-
mosta, puhuttiin elämästä yleensä, koulun ulkopuolisesta. Esimerkiksi avioelämästä tai 
perhe-elämästä tai lasten kasvatuksesta ja tämmösistä, että se vähän riippuu vähän 
niistä oppilaista. Minun mielestä yksi koulun semmonen tärkeä asia on paitsi opettaa 
ne siihen kuuluvat asiat, myöskin keskustella niitten kanssa elämästä yleensä. Kyllä 
me jaamme näitä kokemuksia. Esimerkiksi justiin tämä viimevuotinen, joka viime 
vuonna kirjoitti, niin minä jouduin yksinkertaisesti vastaamaan aika intiimeihinkin ky-
symyksiin. Se johtuu kyllä siitä, että me opittiin hirveän hyvin tuntemaan toisemme.  

Pääsen henkisesti hyvin lähelle oppilaita, niin kuin ihminen–ihminen-tasolle, että ei 
ole niin ku oppilas–opettaja, edes niin ku yläasteellakaan ja jotenkin on mukava, kun 
ne luottaa minuun. Minä näen, että ne kysyy minulta semmosia asioita, mitä ne ei var-
masti muilta opettajilta uskalla kysyä. 

Annan hiljainen ääni kuvaa, miten oppilaat itse edistävät hänen ja oppilaiden välisten 
hyvien suhteiden syntyä ja ylläpitoa. Oppilaille annetaan tässä suhteessa aktiivinen ja 
luottava ääni. Tämä ääni kuvaa oppilaat erilaisina persoonina, jotka haluavat kuulla aikui-
sen ihmisen ja samankaltaisen taustan omaavan kokemuksia elämästä. Hyvien suhteiden 
luomisessa Anna katsoo, että hänellä on yksi tärkeä ominaisuus: hän tuntee oppilaiden 
vanhemmat hyvin jo omilta kouluajoiltaan. Annan kertomus osoittaa tässä suhteessa kult-
tuurista läheisyyttä sekä oppilaisiin että heidän vanhempiinsa. Tutkimuksissa (esim. Har-
greaves 2002, 9) on nostettu esiin, että nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa oppilaat ja 
opettajat etääntyvät toisistaan sosiokulttuuristen taustojensa johdosta yhä helpommin. 
Tämä puolestaan haittaa läheisyyden kokemista opettajan ja oppilaiden välisissä suh-
teissa. Tässä mielessä Anna on hyvässä asemassa:  

Minun kohdalla on vielä yksi tämmönen seikka, joka vaikuttaa oppilaitten ja minun 
väleihin on se, että minä olen niitten vanhempien koulukaveri. Se vaikuttaa suoraan. 
Se vaikuttaa, ne tietää, että minä tunnen niitten vanhempansa tosi hyvin. Minä tiedän 
esimerkiksi, mitkä on niitten isien ja äitien toiset nimet, että ne niin ku, mistä sinä voit 
tietää, että minun isän toinen nimi on Ilmari. Johan minä sen tiedän ja ne niin ku kat-
too, että ai jaa tuo tietää aika paljon heidän perheestään ja heidän vanhemmistaan ja 
isovanhemmistaan. Se vaikuttaa niin ku, ehkä se tekee minusta jotenkin läheisemmän 
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heti lähtiessä. Ne niin ku uskaltavat ja ne voivat sitä kautta myöskin pohtia omia per-
heitään, kun ne kyselevät minulta asioita. 

Edellä olevassa lainauksessa Anna käy dialogia oppilaiden kanssa. Hän käyttää suoraan 
oppilaansa ääntä kuvatessaan heidän välistensä suhteiden kehittymistä. Oppilaiden äänen 
avulla Anna kuvaa, miten luottamus ja läheisyys oppilaiden kanssa syntyvät yhteisessä 
vuorovaikutuksessa. Annan ääni ei ole vain opettajan, vaan myös läheisen ihmisen ääni. 
Samalla Anna ottaa käyttöön eräänlaisen auktoriteettiäänen rinnastamalla itsensä oppilai-
den vanhempiin.  

Anna antaa esimerkin, miten opetuksen ohessa voi käydä keskusteluja koulun ulko-
puolisista asioista. Anna tekee omasta toiminnastaan heijastuspinnan kasvaville nuorille. 
Hän tarjoaa omia kokemuksiaan keskusteluun, jota vasten oppilaat pystyvät pohtimaan 
omien vanhempiensa nuoruutta ja omaa menossa olevaa nuoruuttaan: 

Minä en tietenkään koskaan kerro, että sinun isäsi tai äitisi teki nuorena tuota ja tuota, 
mutta näin yleensä, kun ne kyselevät minulta, ne voivat päätellä, että ahaa. Esimer-
kiksi ne saattavat kysyä, että minkälainen oli, kun 60-luvun mainehan on aika hurja, 
mitä te teitte nuorena. Juhlitteko te kovasti? Juhlitko sinä? Ei vanhemmat, vaan minä. 
Ne kysyy suoraan ja tämmösiä asioita. Ne voivat heti sitten miettiä, että ahaa, mitähän 
heidän isänsä ja äitinsä ovat ilmeisesti tehneet myös tuota. Tietenkin pitää olla hirveen 
tarkkana, että mitä sannoo, että ei voi tietenkään ihan kaikkea lapsille kertoa, että pitää 
muistaa vastuu. Että kyllä me niin ku vaihdettiin tämmösiä mielipiteitä elämästä ja sit-
ten arvoista paljon keskusteltiin ja sitte siitä, että mikä on saamelainen tämmönen nä-
kemys joistakin asioista, että mitä on saamelaiset arvot verrattuna suomalaiseen, niistä 
on kyllä aika vaikea keskustella minunkaan, ko siihen kai pitäis jotenkin, en tiedä mitä 
siinä pitäis tietää, mutta kyllä me ainakin keskustellaan. 

Annan ääni on opettajan ja saamelaisen, kasvattajan ja mallin. Opettajan ja kasvattajan 
ääni ottaa kantaa. Saamelainen ääni tulee esille erityisesti arvoissa. Mielenkiintoisen yksi-
tyiskohdan muodostaa kysymys suomalaisuudesta. Saamelaisena Anna empii esittää ar-
voja siitä näkökulmasta. Tämä on sama ilmiö, mikä tuli esille koulutarinassa. Suomalai-
setkaan opettajat eivät tienneet, mitä voisi saamelaisuudesta sanoa ja millaisia asioita siitä 
voisi ottaa opetukseen.  

Jos oppilaiden ääni kutsuu läheisiin suhteisiin, voi siitä aiheutua tietyllä tavalla ristirii-
taa opettajan roolin kannalta ja Anna on sen tiedostanut. Anna jatkaa pohdintaansa ja an-
taa samalla erittäin osuvan esimerkin siitä, miten dialogisuus ilmenee sisäisesti. Ikään 
kuin kaksi ääntä hänessä keskustelisi ja argumentoisi keskenään: 

Minä oon miettinyt kaks vuotta, että onko oikein vai väärin antaa jälki-istuntoo, yleen-
säkään. En ikinä oo antanu kenellekään. Minä olen ratkassut sen niin, että, kun minä 
näen, että oppilas menee nurkan taakse ja minä arvaan, että se menee tupakalle, niin 
minä käännyn muualle. Minusta se on kauhean vaikea mennä, minä oon ajatellu, että 
antakoot muut ne jälkkärit, että siinä minulla on, sanosko vastuuttomuus tai muu täm-
mönen, että minä en halua semmosiin, mutta se on minun luonteessa muutenkin, että 
on vaikeuksia kieltää viimisen päälle, että sitte vasta kun on pakko kohdata. Niin se on 
minun luonteen semmonen huono puoli omasta mielestä ja se kyllä näkyy täällä kou-
lussaki sitten, että ei niin ku halua tämmösiin inhottaviin puoliin osallistua ollenkaan, 
ellei ole ihan pakko. Minä en oo vielä ratkaissut sitä, että onko oikein. Ei mulla ole 
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niin ku periaatteessa mitään sitä vastaan, että antaa jälkkäriä, mutta minä en oo sel-
vittänyt vielä ittelleni sitä, että onko siitä mitään hyötyä. 

Opettajan ääni hänessä ilmaisee, että sääntöjen rikkomisesta tulisi antaa rangaistus ja 
kaikkien koulussa olevien tulisi toimia samansuuntaisesti. Tätä ääntä vastassa on toinen 
ääni, joka pohtii, onko jälki-istunnoilla mitään merkitystä koulutyön kannalta. Anna jat-
kaa pohdintojaan toimintatavoistaan rangaistusten suhteen: 

Kyllä minä näen, että ne antaa jälkkäriä, kun tupakkaa polttavat tai vänkäävät vastaan 
tai soittavat suutaan ja muuta, mutta, minä en koskaan anna. Esimerkiksi jos ne kiroi-
lee minun kuullen, niin en minä sano, että nyt tuli puoli tuntia tai jos joku, kun esimer-
kiksi täällä koululla oli semmosia sääntöjä, että oppilailta pitää vaatia takit ja lakit pois 
tunnilta, niin minä en aina ees huomaa, että niillä on lakki päässä. Se on minusta tois-
arvoisessa asiassa. (…) Enkä minä tiedä sitäkään, teenkö minä väärin vain oikein, vai 
miten siinä pitäisi. 

Anna on dialogissa muihin opettajiin, ja hänen oma opettajanäänensä on ristiriitainen. 
Sääntöjä on noudatettava, mutta Anna sanoo helposti jättävänsä huomioimatta tilanteet, 
joissa sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä tulisi olla joitakin seuraamuksia oppilaille. 
Anna tietää poikkeavansa muiden opettajien linjasta. Hän muodostaa opettajan identiteet-
tiään suhteessa muihin opettajiin, pohtiessaan kysymystä, mikä on hänen tapansa toimia 
eri tilanteissa: 

Kaikki päättävät, minä vain olen hiljaa ja kaikki muut päättävät semmosen tietyn lin-
jan, että pidetään tiukasti tästä linjasta kiinni. Minä onneton kun en pidä. Minä oon 
ajatellut näin, että minun ei oo pakko. Se tuo vaan riitaa, huonoja välejä. (…) Mutta 
kyllä sielä muutkin opettajat tunnustaa, ettei hänkään aina jaksa. Että hän ajattelee, että 
olkoot, kun se muuten on hyvä. En minä usko, että kaikki muutkaan aina jaksaa. 

Yllä olevassa esimerkissä Annan opettajan ääni on taas hiljainen. Anna ei kerro näkyvästi 
toimivansa niin kuin opettajien oletettaisiin toimivan. Hyvät suhteet oppilaisiin ovat etu-
sijalla. Anna tuo esille puheessaan koulunsa muiden opettajien ääniä. Ristiriita on hel-
pompi kohdata, jos tietää, että ei ole ainoa opettaja, joka ei aina jaksa olla tiukka koulun 
sääntöjen noudattamisen seuraamisessa.  

Aiemmin tuli jo esille, että Anna koki pystyvänsä luomaan läheiset suhteet oppi-
laisiinsa osaksi sen takia, että hän tuntee oppilaiden vanhemmat jo kouluajoiltaan. Lähei-
set suhteet vanhempiin helpottavat yhteydenpitoa koteihin:  

Kun nämä vanhemmat on minun koulukavereita, minä tunnen ne niin hyvin, niin aika 
helppo on siinä mielessä soittaa. Ja minä yleensä mietin jo aina etukäteen, että en vaan 
soita vanhemmille niin, että nyt tämä sinun poikas ei viitti mitään, vaan minä tietenkin 
sanon senkin, mutta sitten minulla on myöskin, tai minä yritän ehdottaa jotakin, mitä 
me voitas tehä, mitä hän vois tehä isänä tai äitinä ja mitä minä sitten olen täällä jo teh-
nyt ja mitä minä olen aikonut. Yleensä vanhemmat suhtautuu aika positiivisesti ja kyl-
lä muutosta tapahtuu heti seuraavalla tunnilla. Niin, osa on vielä sukulaisia. Jos ei mi-
nun, niin minun miehen sukulaisia. Niin aika helppoo on kyllä. Tietenkin sekin on vä-
hän kiinni, että miten lähestyy. Vähän pitää miettiä, vaikka onkin entisiä koulukave-
reita, että millä tavalla lähestyy. 
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Annan opettajan ääni on vastuullinen yhteydenotoissa koteihin. Opettajana hän miettii jo 
valmiiksi, miten asioissa olisi hyvä edetä esimerkiksi ongelmatapauksissa. Yhteydenpi-
dossa vanhempiin Anna on sekä opettajan että sukulaisen ja/tai entisen koulukaverin po-
sitiossa. Oppilaiden vanhemmille Anna antaa yhteistyökykyisen vanhemman äänen.  

8.2.4  Omassa luokkahuoneessa 

"Mutta minun mielestä tämä on ihan tavallinen koulu. Suomalainen koulu. Minusta 
tämä ei korosta mitenkään sitä saamelaisuutta erityisesti. Se ei se mee puoliksikaan 
täällä koulussa ollenkaan, vaan kyllähän nämä koulut yleensä on paljon enemmän 
suomalaisia kuin saamelaisia. Saamelaisethan on virallisesti enemmistönä, mutta 

kyllä täällä koulun tasolla suomenkieliset ryhmät ovat paljon, paljon suurempia noin 
kokonaisuutena."  

Tutkimuksissa opettajan praktisesta tiedosta korostetaan, että yksityiskohtaiset kuvaukset 
opetuksesta tuovat esille opettajan persoonallista tietoa, myös sen hiljaista muotoa (Clan-
dinin 1985; Elbaz 1983; Husu 2001). Niin ikään kertomukset työstä kertovat aina jotakin 
myös sen tekijästä (Husu 2001, 63). Onkin mielenkiintoista tarkastella, mitä Anna kertoo 
omasta luokastaan. Anna opettaa saamelaisista tai puoleksi saamelaisista perheistä tulevia 
oppilaita. Oppilasryhmät ovat pieniä, noin 5–6 oppilaan ryhmiä. Kuvatessaan minulle 
opetuksen arkea Anna aloittaa keskeisestä ongelmasta saamen kielen opetuksessa: 

Saamen kielen opetuksen yksi sellanen aika määräävä tekijä on oppimateriaalin vä-
hyys. Se on semmonen, mikä niin ku leimaa koko sitä opetusta ja jo ennen kuin minä 
edes tulin tänne opettajaksi, niin oltiin perustettu sellanen työryhmä, että kun on hir-
veen paljon semmosta monistemateriaalia, että alettas tekeen kirjaa siitä. Minä oon 
siinä ollu mukana koko ajan ja kaikki hyppytunnit menee niin ku siinä plus se on sa-
malla sitten tuntien valmistelua ja samalla niin ku mietitään koko ajan eteenpäin niitä 
kursseja. 

Opettajan äänellä Anna kuvaa, miten paljon käytännön työstä menee aikaa kunnollisen 
opetusmateriaalin tekemiseen:  

Tämä koskee vierasta kieltä. Ja sitten se on sitä, esimerkiksi äidinkielisille on aika vä-
hän oppimateriaalia eli jos aikoo saameksi opettaa, niin pitää esimerkiksi poimia ne 
tiedot sieltä suomen kielen oppikirjasta, esimerkiksi jostakin äidinkielen käsikirjasta ja 
kääntää ne saameksi, siis siinä on hirvee työ.  

Anna puhuu saamelaisen opettajan äänellä. Ääni kertoo, että kaikilla saamelaisilla opetta-
jilla on sama ongelma Suomen kouluissa. Jos opettaa saamea tai saameksi, se tarkoittaa 
samalla, että työ on erilaista kuin suomalaisilla opettajilla, vaikka olisi samassa koulussa 
opettajana. Saamelaisena opettajana täytyy ratkaista monia käytännön ongelmia. Anna 
jatkaa kuvailuaan ja pohdintaansa opetusmenetelmistään: 

Ja sitten miettiä koko ajan, että miten minä tämän opetan, joskus minä kirjotan taululle 
ja oppilaat kirjottaa sieltä. Minä oon ajatellut näin, että se samalla edistää kirjoitustai-
toa, oikeinkirjoitustaitoa, kun joutuu kirjottamaan. Joskus minä kirjotan ite tietoko-
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neella ja monistan niille, ettei niiden tartte niin paljon kirjottaa ja sillon keskitytään jo-
honkin muuhun, sisältöihin taikka muihin. Sitten, ei se tietenkään riitä, että kattoo siel-
tä suomen kielen äidinkielen käsikirjasta näitä asioita, vaan pitää myöskin niin ku ot-
taa tämä saamelainen kulttuuri ja elämäntapa ja saamelaisuus siinä vielä erikseen poh-
dinnan alle. Eli kyllä se on sitä oppimateriaalin kanssa painimista aika pitkälle, että. 

Opettajan äänellä Anna kuvaa, että puute oppimateriaalista aiheuttaa sen, että hänellä ei 
ole esimerkiksi malleja, kuinka opettaa eri asiat, vaan ne on aina itse kehitettävä. Opetta-
jan äänellä hän ilmaisee, että opetusmetodina eivät taululle kirjoittaminen ja kirjoituksen 
kopioiminen vihkoon ole hyvä menetelmä. Toisaalta näin Anna voi edistää saamelaisten 
oppilaiden kirjoitustaitoa, joka on etenkin aiemmin ollut heikko. Saamelaisen opettajan 
ääni kuvaa, miten tärkeää on opetuksessa tuoda esille saamelaista kulttuuria. Näin oppi-
laat tulevat tietämään omasta menneisyydestään, siitä, keitä he ovat.  

Opetuksessa on aina jotakin persoonallista. Annalla on henkilökohtainen tavoite ope-
tuksessaan. Se tulee saamelaisuudesta: 

No se on ihan varma, että ne kieliopit kyllä unohtuu, mutta yks, joka minun sydäntä 
lähellä niin ku aineena muutenkin, on historia. Minä aina yritän ujuttaa sinne opetuk-
seen mukaan saamelaista historiaa, kun sitä historian opetusta ei saa mistään. Niin ku 
omasta historiasta ei niin ku kuule missään. Niin tuota, historian minä yritän sinne aina 
ujuttaa ja minä niinku, minusta historia on hirveän tärkeä ihmiselle, oma historia, oma 
kansan historia, oma valtion historia ja kaikki tämmöset, että minusta se omaan histo-
riaan tutustuminen ja sen muistaminen on, minusta se on tärkeää. Minä aina mietin, 
aina kun minä luen, että mihin minä voisin tämän ujuttaa sinne opetukseen mukaan. 
Minä tunnen paikalliset asiat ja esimerkiksi oman sukuni ja tämmöstä, mutta tämmöstä 
koko saamelaisten, koko tämmöstä saamelaisten historiaa kansana, niin kyllä minä 
olen ne lukenut, lukemalla oppinut ja minä aika paljon luen sitä historiaa ihan omasta 
mielenkiinnosta. 

Annan ääni on saamelaisen ääni. Tämä ääni tuo esille näkökulman, että saamelaisten his-
toria on unohdettu alue koulun opetuksessa. Anna on dialogissa oman menneisyytensä ja 
oman kansansa historian ja tulevaisuuden välillä. Anna antaa esimerkin lähihistorian ta-
pahtumasta: 

Jotakin Alta- Kautokeinojoen patoamisesta, niin olin järkyttynyt sillon kaks vuotta sit-
ten, kun ne oppilaat, jotka mulla oli sillon, ne oli syntyneet muistaakseni sinä vuonna, 
kun oli tämä Alta, niin yks oppilas oli kuullut koko asiasta. Joo, kyllä minä olen jota-
kin kuullut, eikös siellä ollut jotakin poliisejakin? Mutta toiset eivät olleet kuulleet mi-
tään. Silloin minä niin ku tajusin, että mitään ei tiedetä. 

Anna tuo esille äänen paikkaan ja kulttuuriin liittyvästä menneisyydestä. Joen patoamisen 
ympärillä käyty taistelu on ollut yksi merkittäviä tapahtumia, missä paikalliset ihmiset 
ovat ryhtyneet vastustamaan taloudellisia hankkeita suojellakseen omaa elinympäristöään 
ja elämäntapaansa. Annan ääni on täynnä tunnetta. Hän itse käy dialogia saamelaisten ja 
paikallisen historian kanssa, ja nimenomainen tapahtuma luokassa havahdutti hänet sii-
hen, että oppilailta vastaava dialogi puuttuu. Annan ääni on huolestunut juuri siitä, että 
oppilaat eivät tunne menneisyyttään. Anna laajentaa Altajoen esimerkkiä kauemmas taak-
sepäin historiassa: 
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Ei tiedetä esimerkiksi jotain Ruotsin kuninkaan tekemistä laeista, ei Lapinmaan ra-
joista, ei kansanliikkeistä, eikä esimerkiksi niin ku osata ajatella, että saamelaisten his-
toria liittyy suomalaisten, venäläisten, ruotsalaisten, norjalaisten historiaan. Että kun 
siellä on ollut niin ja niin, niin meillä se on heti näkynyt jollakin tavalla. Että ajatel-
laan, että saamelaisten historia on oma klönttinsä jossakin, jolla ei ole mitään teke-
mistä muitten kansojen kanssa, että eihän se tietenkään niin ole, että puhumattakaan, 
että tiedettäs jostakin vielä varhemmista ajoista, oikeestaan saamelaisten historiasta ei 
oppilaat tiedä yhtään mitään. Minusta tuntuu, että nämä saamelaiset nuoret niin jopa 
vähän enemmän tietävät esimerkiksi jostakin intiaanien historiasta, koska sehän tulee 
siellä maailmanhistorian joukon mukana, kuin omastaan. Täytyy kyllä muistaa, että 
saamenkielisessä opetuksessa sellainen vakava asia kuin opettajapula, että se on tosi 
huutava, että minä en esimerkiksi tunne yhtään saamelaista historian opettajaa, että se 
on se yksi puoli siinä asiassa, että miksi jotakin ei opeteta. 

Annan ääni on aktiivinen. Oman opetuksensa avulla hän haluaa laajentaa oppilaidensa 
tietämystä saamelaisten menneisyydestä ja vahvistaa oppilaiden saamelaista identiteettiä. 
Annan äänen voi kuulla sisältävän myös kritiikkiä historian oppisisältöjä kohtaan.  

8.2.5  Tulevaisuus 

"Mää tiedän sen, että kaikki oppilaat, jotka niin kun lähtevät pidempään koulua käy-
mään, tulevat asumaan jossakin muualla kuin tällä alueella."  

Kielen opettajana Annalla on hyvä mahdollisuus ottaa opetukseensa mukaan oppilaille 
läheisiä ja ajankohtaisia elämään liittyviä aiheita pohdittavaksi. Eräs tällainen on oppilai-
den tulevaisuus ja jatko-opinnot:  

Minä oon joskus laittanut niille ainekirjoituksiin semmosia aiheita, että `Kotoa pois, 
mutta mihin?´. Niin sitten ne kirjoittivat, että heille on hirveä halu lähteä pois täältä, 
koska maailma kiinnostaa. Ja ne kaupunkien mahdollisuudet ja muukin kuin tämä tä-
käläinen maaseutuelämä kiinnosti. Että halutaan vaan lähteä kattomaan, miltä maailma 
näyttää, mikä on ihan nuorille tietysti luonnollista ja jotenkin niin ku, oikeestaan se on 
hyväkin, että ne aattelee niin toisaalta. Nuoren niin ku luonteeseen ja nuoren täm-
möseen elämänvaiheeseen kuuluukin uteliaisuus, että haluaa kokea ja nähdä, että se on 
tervettäkin. Mutta sitten oikeestaan yksikään ei ole koskaan kirjoittanut, että ikinä en 
tuu takaisin, että kun mää täältä pääsen lähtemään, niin koskaan en tuu takasin, vaan 
päinvastoin. Ne niin ku kirjottaa, että sitten kun hänellä on perhe ja sitten kun hän on 
asettunut ja vakiintunut ja sitten kun hän on niin ja niin vanha kenties tai muuta täm-
möstä, niin kyllä hän voisi ajatella tulevansa takaisin, jos vaan olisi työtä. Sitä niitten 
aineitten kautta ollaan, että ei niin hirveesti olla puhuttu. Mutta ne kumminki, vaikka 
on kymmenenki aihetta, niin ne tarttuu siihen. 

Anna kertoo opettajan äänellään voivansa hyvin laittaa oppilaat pohtimaan tulevaisuut-
taan nimenomaan paikan näkökulmasta katsottuna. Annan opettajan ääni kantaa muka-
naan ääntä, joka on paikkakuntaa rakastava. Mahdollisuus palata kotiseudulleen ei ole 
yksiselitteistä. Annan omat arvostukset tulevat esiin dialogissa oppilaiden kanssa. Hänen 
äänensä on optimistinen. Hän antaa oppilailleen äänen, joka on maailmaan suuntautunut 
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ja utelias. Annan ääni kantaa mukanaan toivon aspektia, joka on viimeaikaisissa opettaja-
tutkimuksissa (esim. Estola 2003a; Husu 2001, 65) nostettu näkyvästi esiin. Toivo on 
tulevaisuuteen suuntaava aspekti opettajan työssä. 

Opettajan työhön sisältyy erilaisia dilemmoja ja ratkaistavia ristiriitoja. Anna kertoo 
omasta opettajantyön dilemmastaan: 

Henkilökohtaista ristiriidan tunteita aiheuttaa se, että toisaalta kun niitä kouluttaa ja 
niitä innostaa lukemaan ja kouluttautumaan, niin se myöskin tarkottaa sitä, että taval-
laan, niin ku opettaa niitä oppilaita niin ku, miten sitä sanos, muita varten, jotakin No-
kiaa varten, joka on siellä kaukana. Että minä en ollenkaan opeta niitä niin ku tätä seu-
tua varten, vaan mitä pitemmälle ne lukee, sen varmemmin niitten on lähdettävä. Toi-
saalta kuitenkin haluais, että kun minä niitä opetan, niin minä näkisin ne sitten aikui-
senakin täällä töissä ja tekemässä työtä paikkakunnan hyväksi, mutta se ei oo jotenkin 
mahollista, tuntuu, että se ei oo mahollista. Se niin ku tuo semmosia ristiriidan tuntei-
ta, että toisaalta on hyvä, että ne lukee, mutta toisaalta tympäsee ajatus, että Nokialle 
minä niitä koulutan tai jollekin. Nokia nyt oli vertauskuva.  

Annan ääni on moniääninen; äänet ovat ristiriitaisia keskenään. Opettajan ääni innostaa 
oppilaita lukemaan ja hankkimaan koulutusta. Koulutuksen hankkiminen on arvostettava 
ja hyvä asia oppilaiden tulevaisuuden kannalta. Samalla toinen ääni kuvaa, että kouluttau-
tumisella on kääntöpuoli. Sen varmemmin nuoret muuttavat pois kotiseudultaan. Opetta-
jana hän on varmistamassa sitä. Paikkakuntaan sitoutuneen ääni kertoo, että mieluummin 
hän kouluttaisi oppilaitaan kehittämään omaan kyläänsä. Anna on dialogissa opettajuu-
tensa, paikkakuntansa ja tulevaisuuden kanssa. Näiden kolmen äänen välillä on jotakin 
ristivetoista, mitä hän ei ole vielä ratkaissut. Kysymykseeni, pyrkiikö hän innostamaan 
oppilaitaan jatko-opintoihin saamen kielen parissa, Anna vastaa myöntävästi: 

Mutta tietenkin sen pitää olla aika hienovaraista, että ei ala kovin paljoa esimerkiksi 
pakottaan. 

Anna näkee opettajan työn merkittävänä ammattina. Omalla toiminnallaan hän voi vai-
kuttaa sekä koulussa että koulun ulkopuolisessa elämässä positiiviseen kulttuurin kehit-
tymiseen: 

Opettajan työ on yhteiskunnallisesti ajateltuna yksi avainammateista siinä mielessä, et-
tä mitä sitten jos ei oliskaan opettajia ollenkaan. Mitä sitten tapahtuis? Että tuntuu vä-
hän, että tuntuu kuin kaikki pysähtyis, että mitä sitten? Että siinä mielessä se tuntuu, 
että koko ajan vaikuttaa johonkin ja minun mielestä tärkeetä on se, että sanotaan siitä 
oravanpyörästä, jossa pyöritään, että puhutaan siitä aika negatiivisella tavalla, mutta 
minusta se on aika tärkeetä, että saamelaisetkin pysyvät siinä oravanpyörässä mukana 
koko ajan siinä vauhdissa, millä se pyörii. Jos siitä tippuu pois, niin sitten kaikki on 
mennyttä. Siinä on vaan pysyttävä mukana, eli siihen voi vaikuttaa, että pysyy siinä 
mukana. 

Kun Anna pohtii opettajan ammatin merkittävyyttä, hänen puheeseensa tulee saamelainen 
ääni. Opettajan työlle Anna antaa tietynlaisen katalysaattorin merkityksen, ja samassa hän 
alkaa pohtia, mikä on saamelaisten tulevaisuus ja asema yhteiskunnassa, jossa kaikki 
muuttuu nopeasti. Hänen äänensä on aktiivinen, ja hän näkee saamelaisuuden kehittyvänä 
kulttuurina ja painottaa kulttuurin jatkuvan kehittymisen tärkeyttä.  
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Anna jatkaa opettajan työn merkittävyydestä ja kertoo omakohtaisen esimerkin siitä, 
miten yksittäisellä ihmisellä voi olla merkitystä muutoksen aikaansaamisessa: 

Sitten siihen kielen asemaan, että se kieli vaan ei kuolis. Mää niin ku yritän kaikkialla 
muuallakin kuin täällä koulussa opiskelijoihin vaikuttaa siihen. Myöskin tuolla aikuis-
ten maailmassa tuolla koulun ulkopuolellakin yritän siihen vaikuttaa kaikin tavoin. 
Esimerkiksi siellä porotalouden puolellakin, vaikka siellä kaikki niin ku suullinen käy-
dään saameksi, mutta heti kun tartutaan kynään, niin sillon tulee suomen kieli siihen. 
Siihen minä yritän aina vaikuttaa, että kirjoitetaan myöskin saameksi. (…) tietenkin 
tämmöstä pitkää tekstiä kun kirjottaa, niin pakkohan se on suomeksi kirjottaa, kun ei 
kukaan jaksa lukea, kun ei oikein osaa, mutta aina kun on tämmösiä pieniä listoja tai 
lyhyitä asioita. (…) Kyllä ne oli oikein tyytyväisiä, sen näki ilmeestä, että kun minä 
panin saamelaisen nimen enkä suomalaista. Koska saamen kielellähän suvun nimi on 
eri kuin sukunimi ja minä käytin näitä suvun nimityksiä, että kyllä ne oli ihan tyyty-
väisiä, eikä kukaan sanonut, että tämmöstä. Sillain minä yritän vähän joka paikassa 
vaikuttaa. Pitää olla vaan vähän niin ku, pitää vain miettiä, että missä käyttää ja missä 
ei voi, että tulee sitten käytännön vaikeuksia, kun ihmiset ei osaa lukea. 

Annan opettajan ääni ei rajoitu vain koulun sisäpuolelle. Annan äänessä on mukana saa-
melaisten kulttuuria ja historiaa. Annan ääni on aktiivinen, ja hän ilmaisee sen kautta ha-
luavansa, että saamen kieli kehittyy ja ihmiset yhä enemmän pystyisivät kieltä käyttä-
mään myös tulevaisuudessa.  

8.3  Minäkertomusta kuljettavat äänet 

Esitän yhteenvedon ääni-metaforan avulla niistä keskeisistä opettajan työn ulottuvuuk-
sista, jotka Annan minäkertomuksessa nostin esiin. Äänten erottaminen toisistaan on tut-
kimuksessani aineiston analyysin ja sen abstrahoinnin tekninen metodi, ja lopullinen ta-
voite on ymmärtää persoonallisen tiedon moniääninen luonne. Tämän lisäksi ääni-meta-
fora on tuonut esiin, keneen Anna on suhteessa kertoessaan opettajan työstään. Ihminen 
sinänsä on kokonaisuus, jossa kokonaisuuden eri osat muodostavat hänen oma persoonal-
linen tapansa toimia myös opettajana. Elämäkerralliset, narratiiviset, elämänhistorialliset 
ja muut ihmisen kokonaisuuden huomioivat tutkimukset juuri painottavat, että opettajan-
työtä ymmärretään paremmin, kun tiedetään opettajan persoonallisesta elämästä enem-
män (esim. Goodson & Sikes 2001, 61). Näkökulma korostaa opettajan työn kontekstuaa-
lista luonnetta. 

Annan minäkertomuksesta erottamani äänet eivät ole toisiinsa verraten yhteismitalli-
sia. Annan äänillä voidaan katsoa olevan intensiteetti; jokin ääni esiintyy toista painok-
kaammin tai useammin. Tätä intensiteettiä kuvaa Annan `hiljainen ja aktiivinen ääni´. 
Äänet menevät toistensa kanssa osin limittäin ja leikkaavat toisiaan, jolloin voi olla vai-
keaa yksiselitteisesti väittää, että kyseessä on esimerkiksi saamelainen ääni. Analyysis-
säni `saamelainen ääni´ ja `saamelaisen opettajan ääni´ ovat ne äänet, jotka useimmin 
leikkaavat toisiaan. Äänten välillä ja yhden äänen sisällä voi esiintyä myös ristiriitaisuuk-
sia. Ääni on joskus hyvin tavoitteellinen ja välillä taas epävarmempi. Pyrin seuraavassa 
analyysissäni kuvaamaan näitä äänten ilmaisuja ja ulottuvuuksia. Olen nimennyt ääniä 
kuvatakseni sitä, kuka puhuu. Eri äänet kuvaavat Annan erilaisia positioita ja niitä per-
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soonallisia sisältöjä, joilla hän kertoo opettajantyöstään. Tämän lisäksi käytän ääni-
metaforaa kuvaamaan muita minäkertomuksessa esiintyviä ihmisiä, Annan dialogisia 
suhteita eri tahojen kanssa. Millaisen äänen Anna antaa esimerkiksi oppilailleen, heidän 
vanhemmilleen tai muille opettajille?  

8.3.1  Hiljainen ääni kuuntelemisena 

Annan tarinan alkaessa hahmottua oli yksi kertomusta eteenpäin vievistä äänistä eräänlai-
nen voima, jolla kertomus kulki eteenpäin. Kertomus alkoi tavalla, jota olen kuvannut 
hiljaiseksi ääneksi. Se tuli esille useissa kohdissa, mutta erityisesti Annan kuvauksessa 
opettajaksi ryhtymisestään. Annan hiljainen ääni kuvasi opettajuuden omalla kohdalla 
olleen sattumaa, ei niinkään tietoista pyrkimystä tulla opettajaksi. Edelleen hiljainen ääni 
kuvasi, miten hänelle soitettiin ja kysyttiin hänen halukkuuttaan tulla opettajaksi, ei niin-
kään, että hän olisi itse aktiivisesti hakeutunut opettajan työhön. Hiljaisella äänellä en 
tarkoita passiivista asennetta, vaan paremminkin sen voisi määritellä olevan toisen ihmi-
sen kuuntelua ja kuulemista. Hiljainen ääni on myös itsensä kuulemista siinä mielessä, 
että hiljaisella äänellä sanottu ilmaisu ei ole vielä vahva osa omaa persoonallista horisont-
tia, vaan siihen liittyy etsintää. Kertoessaan opettajuutensa alkuvaiheesta Anna käytti ni-
menomaan hiljaista ääntä. Hän vertasi omaa opettajaksi tuloaan yleensä opettajaksi tu-
loon ja totesi oman tiensä olleen erilainen. Tavallisesti opettajaksi opiskellaan nuorena. 
Anna otti ikään kuin etäisyyttä opettajiin, jotka ovat valmistuneet opettajiksi tavan-
omaista ja suunnitelmallista tietä. Heihin Annan oli vaikea samastua. Omasta opettajaksi 
tulemisestaan hän käytti termiä pystymetsästä tullut, joka viittaa tietynlaiseen kokematto-
muuteen. Omasta opettajuudestaan puhuessaan Annan hiljainen ääni voimistui kerronnan 
edetessä. Opettajuus oli tulossa osaksi häntä itseään, ja Anna oli löytänyt oman tapansa 
toimia opettajana. 

Toinen selkeä alue, jossa Anna puhuu hiljaisella äänellä, kuvasi hyvien suhteiden syn-
tymistä oppilaiden kanssa. Hän painotti sitä, miten oppilaat itse omilla olemuksillaan 
edistivät hänen ja oppilaiden välisten hyvien suhteiden syntyä ja ylläpitoa. Kysymys on 
oppilaiden kuuntelemisesta. Kun Anna myöhemmin puhui koulun säännöistä ja rangais-
tuksista, hänen äänensä oli taas hiljainen. Anna totesi toimivansa toisin, kuin hänen ole-
tettaisiin opettajana toimivan eli olevan tiukka tietyissä yhteisesti sovituissa asioissa ja 
antavan oppilaille rangaistuksia sääntöjen rikkomisista. Annan hiljainen ääni kuvaa risti-
riitaisuutta. Hänen on vaikea hyväksyä omaan opettajuuteensa kaikkia niitä puolia, joita 
mahdolliset opettajakuvat välittävät. 

8.3.2  Saamelainen ääni olemisen tapana 

Analyysini tuloksena saamelaisuus ilmeni vahvaksi osaksi Annan horisonttia. Se näkyi 
kertomuksessa sekä opettajan työstä että muusta elämästä. Taylorin (1992, 27) mukaan 
horisontaalinen kehys sisältää aina myös arvoja ja moraalisia kannanottoja. Annan minä-
kertomuksessa arvot tulivat esille erityisen selvästi juuri saamelaisen äänen kohdalla. 
Saamelainen horisontti ei toiminut perustana pelkästään opettajan työssä tai toiminnassa 
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koulun ulkopuolella, porotaloudessa, vaan tasapainoisesti molemmilla elämänalueilla. 
Sen voisi sanoa olevan Annan ihmisenä olemisen tapa tai ominaisin minä.  

Kun Anna kuvasi opettajantyötään, hänen äänensä kantoi mukanaan omaa kulttuuri-
taustaa ja se täsmentyi vielä erityisesti saamelaiseksi poromiesperheeksi; sen kautta hän 
kertoi oman identiteettinsä. Anna tuntee poromiesyhteisön elämäntapaa, toimintojen peri-
aatteita ja perusteita. Saamelainen ääni on mukana opetuksessa ja sen liittäminen osaksi 
omaa opetusta näytti luonnolliselta, koska myös oppilaat ovat saamelaisia tai osaksi saa-
melaisia taustoiltaan. Saamelainen ääni lähensi häntä ja oppilaita toisiinsa. 

Erityisesti saamelainen ääni Annan horisontaalisessa kehyksessä toi opettajan työhön 
persoonallisen paikallisen tiedon näkökulman, jota olen Annan minäkertomuksessa ku-
vannut esimerkkien avulla. Saamelainen ääni oli mukana Annan kertomuksessa heti alus-
ta alkaen ja tuli esille useissa kohdin kertomuksen edetessä. Anna kertoi itsensä saame-
laiseksi juuriltaan. Oman syntymäseutunsa hän kuvasi saamelaiseksi yhteisöksi muuta-
mine taloineen. Anna toi esille saamelaisten kulttuuria oraalisena kulttuurina sekä nyky-
päivän saamelaisten tilannetta oman kielensä suhteen. Saamelaisilla on hyvin pitkä ta-
rinankertomisen perinne (Niia 1991, 154–155), joka tutkimusten mukaan on muuttu-
massa. Suullisen kerrontatradition kautta saamelaiset ovat välittäneet sukupolvelta toi-
selle arkipäivän viisautta, legendoja ja kansakunnan yhteistä muistia erilaisten tarinoiden 
muodossa. Annan saamelainen ääni on osa tätä traditiota. Hän edustaa itse sukupolvea, 
joka on vasta aikuisiällä perehtynyt saamen kielen kirjoitukseen, ja nyt hän on mukana 
edistämässä ja elämässä prosessia, jolla kieli saadaan myös kirjoitettuun muotoon. Saa-
men kielen säilymisen ja arvostuksen kannalta se on ensiarvoisen merkittävää. Saamelai-
nen ääni tuli esille Annan kertoessa aikuisiän opinnoistaan. Opintojen kuvauksesta alkoi 
hahmottua Annan tavoitteellisuus ja suuntautuneisuus alueelle, joka yhä selvemmin viit-
tasi saamen kielen hallintaan ja saamelaiseen kulttuurin tuntemukseen.  

Toimiminen kaksikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa ei ole aina yksinkertaista, ja 
henkilökohtaisella tasolla voi rajapinnalla oleminen joskus aiheuttaa ristiriidan ja riittä-
mättömyyden tunteita. Vaikka kulttuurit näkyvät päällepäin koulussa, esimerkiksi kaksi-
kielisinä kyltteinä, ei eri kulttuurien ominaispiirteitä aina nähdä koulutyössä. Annan ker-
tomuksessa tuli erityisen hyvin esille, miten kulttuurien erilaisuus voi heijastua koulun 
arkeen tai pahimmassa tapauksessa jäädä piiloon. Annan kertomuksessa tuli selkeästi 
esille hänen oma asemansa koulun yhteisössä. Saamelaisena hän tuntee saamelaisten op-
pilaiden taustoja ja kotikasvatusta, opettajana hän tuntee koulun yleiset tavoitteet. Anna 
toimi koulussa kulttuurien rajapinnalla, ja se aiheutti hänelle joissakin tapauksissa ristirii-
taa, jota hän kuvasi erinomaisin käytännön esimerkein kertomuksessaan. Esimerkki po-
roerotusajasta toi esille, että kuulumalla samankaltaiseen yhteisöön oppilaiden kanssa 
opettajalla on mahdollista tiedostaa asioita, jotka eivät välttämättä näy oppilaiden arjessa 
koulussa. Tieto ei kuitenkaan poistanut hänen kokemaansa ristiriitaa. Poroerotuksen li-
säksi toinen merkittävä asia, jossa Anna oli kohdannut vastaavaa ristiriitaa, on saamelais-
ten tapa kasvattaa lapset hyvin itsenäisiksi. Sitä ei koulun arki puolestaan huomioinut 
hänen näkemyksensä mukaan riittävästi. Kuvatessaan koulun arkea Annalla oli samanai-
kaisesti vähintään kaksi ääntä, opettajan ja saamelaisen poromiehen vaimon ääni. 

Anna on kasvattanut omat lapsensa poromiesperheen tapojen mukaisesti. Kertoessaan 
suhteista oppilaisiinsa Annan ääni ei ole vain opettajan, vaan myös läheisen ihmisen ääni. 
Tämän äänen perusta on toisaalta omassa vanhemmuudessa, äitinä olemisessa, ja toisaalta 
se nousee samankaltaisesta kulttuuritaustasta oppilaiden kanssa. Oppilaiden kulttuuri-
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tausta on tuttu ja läheinen. Käyttämällä oppilaiden kanssa yhteistä kulttuurista ääntä Anna 
koki pääsevänsä lähemmäs oppilaitaan ja sitä kautta saavansa oppilaidensa luottamuksen. 
Joissakin tapauksissa Anna voi ottaa käyttöön eräänlaisen vanhemmuuden mukanaan 
tuoman auktoriteettiäänen rinnastamalla itsensä oppilaiden vanhempiin. 

Anna oli koulussaan välittävässa asemassa oleva henkilö, jolla on kanavat auki mo-
neen suuntaan. Parhaimmillaan tällaisessa asemassa oleva henkilö pystyy saamaan aikaan 
positiivista vaikutusta ja ymmärtämystä asioissa, joissa kulttuurien tavat ovat erilaisia. 
Koulujen kasvatuskulttuurin näkyväksi tuleminen ja yhteisen arvoperustan luominen 
edellyttävät, että opettajat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Husu 2002a, 133). 
Tästäkin näkökulmasta koulut tarvitsevat opettajia, jotka tuntevat erilaisia lähiyhteisön 
etnisiä tai alakulttuureja. Räsäsen (2002, 99) mukaan kulttuurien rajapinnoilla toimivat 
henkilöt ovat usein niitä, joilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa erilaisissa kulttuuri-
sissa konteksteissa. Opettajan työ kaksikulttuurisessa ja -kielisessä koulussa on tuonut 
monia uusia asioita Annan horisontaaliseen kehykseen, ja hän on joutunut työssään pohti-
maan usean kulttuurin näkökulmasta esiin tulevia asioita.  

Annan saamelainen ääni toi esille äänen paikkaan ja kulttuuriin liittyvästä menneisyy-
destä. Saamelainen ääni lähenikin usein paikan ääntä. Sikäli se ei ole kovin yllättävää, 
sillä Annan kertoma paikka on perinteistä saamelaisten asuttamaa seutua. Anna kävi jat-
kuvaa dialogia saamelaisuuden ja paikallisen historian ja oman henkilökohtaisen histori-
ansa kanssa. Opetustyössään hän oli havahtunut huomaamaan, että tämän päivän oppilail-
ta puuttuu tietoisuus menneisyydestä ja nimenomaan oman kulttuurin ja paikan mennei-
syydestä. Anna oli huolestunut siitä, että oppilaat eivät tunne menneisyyttään, ja hän pyr-
ki opetuksensa avulla vahvistamaan myös oppilaiden saamelaista ääntä. Annan näkemys 
paikallisuudesta ja saamelaisuudesta oli niiden kehittymistä korostava. Kulttuurin näkö-
kulmasta se tarkoittaa, että kulttuurin on vastattava ympäristöstä aiheutuviin muutoksiin 
siten, että se voi pysyä elävänä näistä muutosvaatimuksista huolimatta.  

Saamelainen ääni tuli esille Annan pohtiessa opettajan ammatin merkittävyyttä. Opet-
tajan työlle Anna antoi suuren merkityksen, ja samassa hän alkoi pohtia, mikä on saame-
laisten tulevaisuus ja asema yhteiskunnassa, jossa kaikki muuttuu niin nopeasti, kuin ny-
kyajan yhteiskunnassa tapahtuu. Saamelainen ääni oli hänessä voimakas myös silloin, 
kun hän puhui koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Saamelaisen äänen mukaan hän voi 
vaikuttaa sekä koulussa että koulun ulkopuolisessa elämässä oman kulttuurinsa positiivi-
seen kehitykseen. 

8.3.3  Paikan ääni mahdollisuutena 

Paikan äänellä tarkoitan niitä erityisiä ilmaisuja, jotka Annan kertomuksessa voidaan ym-
märtää ja tulkita tietyn paikan näkökulmasta. Tämän äänen kuulemisessa olen käyttänyt 
hyväkseni niitä tuloksia, joita sain analysoidessani paikkakokemuksia. Luvussa 6 teke-
mäni tulkinnat Annan paikan kokemuksista toivat esille hänen voimakkaan sitoutumisen 
tunteensa paikkaa kohtaan. Sitoutumisen tunne liittyi hänellä erityisesti kodin tunteeseen 
ja läheisiin ihmissuhteisiin. Vastaavankaltainen paikan ääni, jossa näkyi sitoutumisen 
tunne, tuli esille hänen kertoessaan opettajantyön käytännöistään. Anna haluaisi nähdä 
oppilaansa palaavan koulutuksen jälkeen kotipaikkakunnalleen kehittämään sitä. Siksi 
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Anna koki tarpeelliseksi panna myös oppilaansa pohtimaan kotiseutuaan ja mahdollista 
paluuta takaisin koulutuksen jälkeen. Paikkakokemuksista oli huoli erityisen selkeä An-
nan paikan äänessä. Hän oli haastattelemistani opettajista toinen niistä, joka ei tulisi 
muuttamaan paikkakunnalta pois ja tunsi erityistä huolta pohjoisesta elämäntavasta ja 
tulevaisuudesta. Anna koki huolta niin ikään saamelaisten oppilaiden mahdollisuudesta 
oppia omaa kulttuuriaan luontevasti koulunkäynnin ohessa. 

Paikan ääni tuli esille Annan kertoessa opettajuuden alkuvaiheesta. Pienikin lisäkoulu-
tus voi avata paikkakunnalla uusia mahdollisuuksia. Paikkakunnan opettajapula mahdol-
listaa opettajaksi ryhtymisen myös niille, joilta muodollinen opettajan pätevyys puuttuu, 
mutta joilla on niitä kykyjä ja ansioita, joita juuri sillä paikkakunnalla ja siinä koulussa 
tarvitaan. Annalla tämä oli saamen kielen taito ja siihen liittyvät opinnot.  

8.3.4  Saamelaisen opettajan ääni vahvistuvana  

Opettajan äänen vähittäisen vahvistumisen Annan minäkertomuksessa voi nähdä olevan 
yhteydessä saamelaiseen ääneen. Opettajan työn alkuvaiheessa hänen oma opettajan ää-
nensä ei ollut vahva ja ajatus opettajuudesta sisälsi asioita, joita Anna ei tuntenut omak-
seen. Mutta opettajan ääni lähti vahvistumaan, samalla kun se sai persoonallisia piirteitä 
saamelaisuuden pohjalta. Opettajan ääni alkoikin muuttua yhä enemmän saamelaisen 
opettajan ääneksi. Merkittävää tässä prosessissa on ollut se, että Annalla on ollut mahdol-
lisuus opetuksessaan nojata tärkeiksi kokemiinsa arvoihin ja toimia taustaltaan samankal-
taisen oppilaiden kanssa. Erityisesti vahvat äänet auttoivat Annaa löytämään oman paik-
kansa koulussa.  

Opettajan äänellä Anna kuvasi käytännön opettajantyötään. Puhuessaan opettajan käy-
tännön työstä hän käytti heijastuspintana saman koulun opettajia, jotka ovat enemmistöl-
tään suomalaisia. Anna otti heti aluksi esille, miten paljon turhauttavaa aikaa hänen opet-
tajantyöstään menee opetusmateriaalin valmistamiseen. Oppimateriaalien puute aiheuttaa 
mm., että opettajalla ei ole esimerkiksi valmiita malleja siitä, kuinka opettaa eri asiat, 
vaan hänen on ne aina itse kehitettävä. Kuvatessaan käytännön työtään, esimerkiksi tau-
lulle kirjoittamista, Anna sanoi, että opetusmetodina taululle kirjoittaminen ja kirjoituk-
sen kopioiminen vihkoon ei ole hyvä opetusmenetelmä, mutta toisaalta hän löysi siitä 
myös pedagogisesti hyviä puolia. Ne liittyvät juuri saamelaisten kirjoitustaidon edistä-
miseen.  

Opettajan äänellä Anna kuvasi eräänlaista tavoiteltavaa ja yleisesti hyväksyttyä tapaa 
opettaa, mihin sisältyy mm. se, että opetusmateriaalit ovat itsestäänselvyys eikä opettajan 
aikaa tuli enää käyttää perusmateriaalin tekemiseen. Kuvatessaan saamen kielen opetusta 
tämä erityinen saamelaisen opettajan ääni kertoo, että pula opetusmateriaalista koskettaa 
kaikkia saamelaisia opettajia Suomen kouluissa (ks. Korkeakoski 1997, 30). Jos opettaa 
saamea tai saameksi, se tarkoittaa samalla, että työ on erilaista kuin suomalaisilla opetta-
jilla, vaikka olisi samassakin koulussa opettajana. Saamelaisena opettajana täytyy rat-
kaista monia käytännön ongelmia, jotka liittyvät oppimateriaalipulaan. Sama ääni sanoo, 
että opetusmateriaalin ei tulisi olla ongelma tämän päivän Suomessa. Anna kuuluu vä-
hemmistöryhmään, eikä tunne siihen kuulumisesta poistu opettajan työssä. Jopa koulussa 
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voi tämän johdosta tuntea edustavansa vähemmistöä. Käytännön ongelmat muistuttavat 
siitä, että Anna ei ole osa ympäröivää valtakulttuuria. 

Saamelaisen opettajan ääni kuvaa Annan kertomuksessa hänen näkemystään siitä, että 
opetuksessa on tärkeää tuoda esille saamelaista kulttuuria, jotta oppilaat tietävät, keitä he 
ovat. Pelkästään suomenkielisen opetusmateriaalin kääntäminen saamen kielelle ei mah-
dollista oman kulttuurin ja paikallisuuden tuomista esiin. Samankaltaisia näkemyksiä 
ovat kertoneet myös muut saamelaiset opettajat (Korkiakoski 1997, 32). Opettajana An-
nalla on mahdollisuus vahvistaa oppilaiden saamelaista identiteettiä. Opetuksellaan Anna 
haluaa paitsi lisätä saamelaisen kulttuurin ja historian tuntemusta myös edistää saamen 
kielen kirjoitustaitoa, joka on perinteisesti ollut heikko.  

8.3.5  Oppilaiden ja heidän vanhempiensa ääni 

Opettajanuran alussa Annalla ei ollut paljoa kokemusta toimimisesta opettajana. Tästä 
ajasta hän puhui hiljaisella äänellä, ja opettajuus oli hänelle vielä etäinen ajatus. Mieles-
sään hän toisaalta pelkäsikin opettajan työtä ja se johtui osaksi äänestä, jonka hän antoi 
oppilaille. Se oli tietyllä tavalla voimakas ja vastakohtana hänen omalle hiljaiselle opetta-
janäänelleen. Opettajana toimimisen myötä hän tuli huomaamaan, että käytäntö oppilai-
den kanssa oli mukavaa. 

Pääasiassa Anna antoi oppilailleen hyvin aktiivisen ja luottavaisen äänen. Hän antoi 
oppilailleen äänen, joka on maailmaan suuntautunut ja utelias. Tämä ääni kuvasi oppilaat 
erilaisina persoonina, jotka haluavat kuulla vanhemman ihmisen ja samankaltaisesta yh-
teisöstä tulevan kokemuksia elämästä. Oppilaiden ääni kutsui (vrt. Estola & Syrjälä 2002, 
60) Annaa olemaan läheinen ihminen. Mutta toisaalta: jos oppilaiden ääni kutsui läheisiin 
suhteisiin, siitä saattoi myös aiheutua tietynlaista ristiriitaa opettajan roolin kannalta ja 
Anna oli sen tiedostanut. Opettajan ääni hänessä kertoi, että sääntöjen rikkomisesta tulisi 
antaa rangaistus ja että kaikkien koulussa olevien tulisi toimia samansuuntaisesti. Tätä 
ääntä vastassa oli toinen ääni, joka pohti, mitä merkitystä jälki-istunnoilla oli. Dialogissa 
oppilaiden äänten kanssa Anna kuvasi tehtäväkseen elämän opettamisen: kuulla oppilaita 
ja keskustella heidän kanssaan. Oppilaille Anna antoi samankaltaisen saamelaisen äänen, 
kuin hänellä itsellään oli. Siksi he voivat kokea yhdessä jotakin erityistä, mihin muilla ei 
ole sisäänpääsyä.  

Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, että oppilaat voivat merkittävällä tavalla vahvistaa 
opettajan identiteetin kehittymistä. Samankaltaisia tuloksia on saanut Estola (2003b, 52) 
tutkimuksessaan opettajan työn moraalisesta luonteesta. Ollessaan herkkä oppilaan ää-
nelle opettaja saa oppilailtaan vahvistusta omalle työlleen. Oppilaan ääni voi toimia jopa 
tunnustuksena opettajalle. Opettajan ja oppilaiden välistä hyvää vuorovaikutusta voisi 
luonnehtia tästä näkökulmasta vastavuoroisena tunnustuksena, jolloin kysymyksessä on 
arvostuksen antaminen ja saaminen. On kuitenkin huomautettava, että opettajan ja oppi-
laan välinen suhde on erityinen pedagoginen suhde, mikä merkitsee, että vuorovaikutus ei 
voi olla koskaan symmetristä (Van Manen 1991, 522), mutta kuten Kansanen (1999, 83) 
toteaa, se voi olla mahdollisimman demokraattista. Siksi oppilaan taholta tulevaa tunnus-
tusta ei voi pitää yksistään sellaisena asiana, joka määrittää opettajan ja oppilaan välistä 
suhdetta. Estola (2003b) nostaakin esille Vaughanin ajatuksen lahjaparadigmasta. Sen 
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keskeinen ajatus on, että toisen ihmisen eteen tehdään jotakin hyvää odottamatta vasta-
lahjaa. Lahjaparadigman avulla voidaan kasvattajan asemassa olevan toiminta nähdä sel-
laiseksi, joka ymmärtää lapsen tarpeet ja vastaa niihin odottamatta lapselta vastalahjaa. 
(Estola 2003b, 51–52.) 

Joissakin erityistapauksissa Anna esitti oppilaat altavastaajan positiosta. Altavastaajan 
positio näkyi tilanteissa, joissa oppilaat joutuivat sekä koulussa että kotona toimimaan 
konkreettisesti kahden kulttuurin rajapinnalla. Koulussa oppilaat olivat altavastaajina 
tilanteissa, joissa kodin vaatimukset asettivat heidät vaikeaan tilanteeseen koulussa. 
Omiin vanhempiinsa nähden he joutuivat olemaan niin ikään tietyllä tavalla altavastaa-
jina. Koulu asettaa vaatimuksia, mutta erityisesti poroerotuksen aikana oppilaat tekivät 
asioita omien vanhempiensa ja tradition vaatimusten mukaisesti. Oppilaiden vanhempien 
äänen Anna esitti suhteessa saamelaisten omaan koulutaustaan. Sen mukaan oppilaiden 
vanhemmat puolestaan eivät täysin ymmärtäneet koulun ja opettajien asettamia vaati-
muksia, mikä osaltaan sai aikaan ristiriitoja oppilaiden arjessa. Pääasiassa Anna antoi 
oppilaiden vanhemmille yhteistyökykyisen vanhemman äänen. Suhteissaan oppilaiden 
vanhempiin Anna on sekä opettajan että sukulaisen tai entisen koulukaverin positiossa. 

8.3.6  Muiden opettajien ääni 

Annan kertomuksessa tuli jo alkuvaiheessa esille, että hän etäännytti itsensä koulun muis-
ta opettajista jo opettajaksi opiskelunsa perusteella, koska ei pystynyt samastumaan hei-
hin. Annan muille opettajille antama ääni kuvastaa eräänlaista institutionaalista opettajaa, 
millä tarkoitan yhteisössä syntyneitä yleisiä käsityksiä opettajasta ja opettajaksi opiske-
lusta. Kauppilan & Tuomisen (1996, 160) mukaan opettajat muodostavat Suomessa taus-
toiltaan ja elämänkulussaan varsin homogeenisen ryhmän. Yhteisössä kulkevat, usein 
myyttisetkin tarinat, pitävät yllä uskomuksia siitä, mitä on hyvä opettaminen ja millainen 
on hyvä opettaja (McEwan 1997, 87). Tämän lisäksi omat henkilökohtaiset kokemuk-
semme vaikuttavat siihen, mitä pidämme hyvänä opetuksena. Tällaiset kuvat toimivat 
malleina, joihin omaa opettajuutta voidaan peilata. Mutta voidaan kysyä, tarjoavatko ne 
liian ihannoidun kuvan opettajasta? Mitä jos opettaja ei tunnista itsessään ympäristön 
tarjoamaa opettajakuvaa? Annan etäännyttäminen perinteisestä `nuorena opettajaksi val-
mistuneesta pätevästä opettajasta´ on osoitus tällaisten mielikuvien olemassaolon vah-
vuudesta. Mikäli itse ei koe istuvansa juuri siihen muottiin, voi olla vaikeaa kehittää 
omaa opettajuuttaan, ellei löydy toisenlaisia kertomuksia opettajuudesta. 

Samankaltaista etäännyttämistä tapahtui myös silloin, kun oli kyse koulun sääntöjen 
noudattamisen valvomisesta. Etäännyttämistä oli havaittavissa myös niissä tilanteissa, 
joissa oppilaiden kulttuuri tuli esiin koulun arjessa. Tällöin Anna koki olevansa lähem-
pänä oppilaitaan kuin koulun muita opettajia. Joissakin tilanteissa Anna antoi koulunsa 
opettajille toisenlaisesta kulttuurista, suomalaisuudesta, tulevan äänen. Sen mukaan oppi-
laisiin suhtaudutaan enemmän lapsina. Suomalainen ääni ei myöskään ymmärrä poro-
miesperheiden oppilaiden tilannetta. Ja vaikka opettajat tiedostaisivatkin tilanteen, he 
eivät ymmärrä, miksi oppilaiden on oltava erotuksessa läsnä.  

Annan kertomus antoi viitteitä siitä, että hän aika ajoin vertasi omaa opettajaksi tule-
mistaan eräänlaiseen opettajuuden "mallitarinaan", jossa opettajaksi opiskelu on tietoisen 
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valinnan tulosta ja päätös opettajaksi ryhtymisestä tehdään jo nuorena. Annan oma opet-
tajaksi tuleminen ei istunut tähän mallitarinaan, eikä se siten voinut vahvistaa Annan 
opettajanääntä. Rajoittavien mallitarinoiden rinnalle tarvitaan myös toisenlaisia tarinoita. 
Syrjälä (2000, 19) kiinnittää artikkelissaan huomiota sellaisten kilpailevien tarinoiden 
tärkeyteen, jotka purkavat opettajan ammattiin liittyviä ideaaleja ja raivaavat tilaa uuden-
laiselle ymmärtämykselle opettajan työstä. Siksi monenlaisten tarinoiden kuuleminen 
olisi tärkeää. McEwanin (1997, 88) mukaan narratiivisen tutkimuksen esiin tuomat tarinat 
voivat parhaimmillaan toimia vapauttavina tarinoina tuodessaan esille uudenlaisia tapoja 
kertoa kasvatuksen ja opetuksen ilmiöistä. Niiden vapauttava voima perustuu juuri julki-
tuotuun persoonalliseen kokemukseen. Ne toimivat vastakertomuksina usein koulujär-
jestelmässäkin esiintyviä, pakottavia tarinoita vastaan. 

8.3.7  Epilogi 

Vaikka opettajaksi ryhtyminen on ollut sattumaakin, niin haastattelun keski- ja loppuvai-
heessa Annan kerronta opettajuudestaan muuttui sellaiseksi, joka viesti tavoitteellista ja 
vaikuttamaan pyrkivää asennetta. Huolimatta siitä, että Anna tuli opettajaksi ikään kuin 
sattumalta ja monia asioita tapahtui ikään kuin sattumalta, niin kaikella voidaan nähdä 
olleen tarkoitus jälkikäteen ajateltuna. Kerrottuna opettajan työn näkökulmasta nämä sat-
tumat muodostavat juonen ja tavoitteellisen pyrkimyksen tehdä opettajan työtä saamelai-
sena. Voisi sanoa, että Anna esitti opettajuutensa alkuvaiheen hiljaisen äänen avulla, mut-
ta äänen voimakkuus ja tavoitteellisuus lisääntyivät puhuttaessa nykyhetkestä sekä kou-
lun ulkopuolisesta toiminnasta. Ensimmäisen kerran Annan ääni oli tavoitteellinen, kun 
hän puhui saamen kielen opinnoistaan. Hän halusi osallistua kurssille edistääkseen opin-
tojaan. Tämän lisäksi kurssille oli selkeä tarve hänen elämäntilanteessaan. Sen avulla hän 
saattoi toisaalta suuntautua opettajan työhön tai toisaalta hyödyntää kurssilla saamiaan 
taitoja muilla elämänalueilla. Opettajana toimiessaan Annan ääni oli tietyillä alueilla erit-
täin tavoitteellinen. Se näkyi erityisesti saamelaisen kulttuurin ja kielen edistämisen koh-
dalla. Toimiessaan kahden kulttuurin rajapinnalla Anna toimi aktiivisesti moneen suun-
taan. Hänellä onkin tärkeä välittävä tehtävä suhteessa opettajiin ja suhteessa vanhempiin.  

Annan minäkertomusta voidaan lukea kuvauksena opettajan työssä esiintyvien ristirii-
tojen tai opettajan identiteetin kehittymisen kannalta. Mutta mielenkiintoista sitä on tar-
kastella kertomuksena paikan etsimisestä. Aloittavana opettajana, jolta puuttui muodolli-
sen pätevyys, hän etsi omaa tapaansa toimia ja omaa paikkaansa koulussa ja luokassa. 
Paikan etsimisessä hän tukeutui vahvaan osaan horisonttiaan, siihen, jonka hän koki ar-
vokkaaksi ja merkitykselliseksi myös oppilaiden näkökulmasta. Kelchtermansin ja Balle-
tin (2002, 107; myös Elbaz-Luwisch 2004) mukaan noviisiopettaja joutuu etsimään kou-
luyhteisössä paikkaansa ja neuvottelemaan siitä kollegojen, oppilaiden ja heidän van-
hempiensa kanssa ja etsimään tunnustusta omalle työlleen. Näitä neuvotteluja Annakin 
kävi. Mutta Annan vahvuus oli toisaalta se, että hänellä oli paikka. Hän tunsi kuuluvansa 
siihen ympäristöön ja yhteisöön, jonka osana hän opettajantyötään teki. Toisaalta koulu 
paikkana ei välttämättä vastannut täysin sitä, mitä Anna saamelaisena opettajana olisi 
odottanut. Hän koki usein toimivansa eri tavoin kuin koulun muut opettajat ja olevansa 
aika ajoin yksin. Kuitenkin oettajien keskinäinen vuorovaikutus ja tuki ovat tärkeä asia 
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opettajan ammatillisen identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Esimerkiksi Feuerverge-
rin (1997, 46) tutkimuksessa tuli esiin, että opettajilla, jotka kuuluivat koulunsa vähem-
mistöön, puuttui mahdollisuus olla osana opettajayhteisöä ja saada sieltä tukea omaan 
ammatilliseen kasvuunsa. Siksikin olisi tärkeää, että kaikilla opettajilla olisi mahdollisuus 
tuntea olevansa osa koulun opettajakuntaa. 

Annan ja minun välisessä keskustelussa 4.11.2004 tuli esille joitakin merkittäviä asi-
oita, jotka katson tarpeelliseksi liittää tämän analyysin lopuksi. Keskustelimme tekemis-
täni tulkinnoista, eikä Anna halunnut muuttaa mitään. Hän myös sanoi allekirjoittavansa 
sen, mitä oli ensimmäisessä haastattelussaan kertonut. Itseäni on askarruttanut monista 
tulkinnoistani erityisesti ilmaisu: ”hiljaisella tavalla aktiivinen”, ja siksi kysyin Annalta 
suoraan, avautuiko kyseinen ilmaisu hänelle. Tässä Annan vastaus: 

Itse asiassa minä tiedän olevani hiljaisella tavalla aktiivinen, vaikka en ollut sitä 
sanoiksi pukenut. Mutta tiedän, että olen sellainen ihminen muissakin asioissa kuin 
työssä. Se on, että minä tiedän olevani sellainen, kun minun mies on just toisenlainen. 
Hän on paljon, paljon aktiivisempi kuin minä ja hän tuo sen esille koko ajan suullisesti 
ja toiminnassa. Hänen liikkeensäkin ovat ihan erilaisia kuin minun. Ne ovat tuhat ker-
taa aktiivisempia kuin minun liikkeet. Minun liikkeet ovat rauhalliset ja huomaamat-
tomia. Minä toimin huomaamattomalla tavalla, mutta kuitenkin asiat etenevät. 

Yllä olevassa Anna mielestäni hyväksyi esittämäni ajatukseni hiljaisesta, mutta aktiivi-
sesta toimijasta edelleen selventäen sitä. Anna on edelleen samassa koulussa opettajana ja 
tekee opintojensa ohella saamelaisopetuksen opetussuunnitelmaa ja oppimateriaaleja. 
Hänen mukaansa tilanne oppimateriaalin suhteen ei ole muuttunut neljässä vuodessa: ”Ei 
ole paljon parantunut, mutta ei ole huonotunutkaan.” Keskustelumme perusteella voi 
sanoa, että Annan opettajantyö ei ole muuttunut merkittävästi toisenlaiseksi ensimmäisen 
ja toisen tapaamisemme välillä. 

Annan minäkertomuksen analyysissä kuvasin äänten avulla sitä horisonttia, josta An-
nan kehys opettajana toimimiselle muodostuu. En väitä, että analyysini olisi tyhjentävä 
tai lähelläkään sitä. Sen sijaan pystyin ottamaan esille joitakin ääniä, joiden avulla Annan 
minäkertomuksen rakentumista on mahdollista kuvata ja ymmärtää. Annan minä-
kertomuksessa äänet toimivat kukin omalla tavallaan peilinä Annan opettajuuden raken-
tumisen ymmärtämiseksi. Kaikki äänet eivät suinkaan esiinny yhtä vahvoina, ja eri tilan-
teissa eri äänet tulevat enemmän esille, jolloin jotkut toiset äänet puolestaan jäävät kuu-
lematta. 

Eri äänten välillä oli havaittavissa myös ristiriitaisuuksia. Ristiriitaisuutta ei ilmennyt 
Annan minäkertomuksessa vain saamelaisuuden ja suomalaisuuden välillä, vaan sitä nä-
kyi sisäisenä ristiriitana Annan horisontaalisessa kehyksessä. Näkyvimpänä ristiriitana oli 
nuorten mahdollinen poismuutto kotiseudultaan. Annan opettajan ääni innosti oppilaita 
lukemaan ja hankkimaan koulutusta. Koulutuksen hankkiminen on arvostettava ja hyvä 
asia oppilaiden tulevaisuuden kannalta. Samalla toinen ääni kuvasi, että kouluttautumi-
sella on kääntöpuoli. Sitä varmemmin nuoret muuttavat pois, ja opettajana hän on varmis-
tamassa sitä. Tämä Annan näkemys kuvastaa aika yleistä huolenaihetta, joka liittyy Lapin 
nuorten poismuuttoon (vrt. Keskitalo-Foley 2004, 12). Paikkakuntaan sitoutuneen ääni 
kertoi, että mieluummin hän kouluttaisi oppilaitaan kehittämään omaan kyläänsä. Eittä-
mättä Annan paikan ääni ja saamelainen ääni kietoutuvat toisiinsa. Kylän kehittäminen 
merkitsee myös saamelaisuuden kehittämistä. (vrt. Niia 1991, 152).  



9 Paikka ja tietäminen 

Tutkimukseni lähtökohtana oli narratiivinen tietämisen tapa (Bruner 1985, 98), jolla ko-
rostin sen mahdollisuutta kuvata inhimillistä toimintaa haluineen, toiveineen, tunteineen 
ja päämäärineen. Niin ikään määrittelin narratiivisen tiedonmuodostuksen olevan kon-
tekstuaalista, subjektiivista ja kokemuksellista. Ajatus opettajuuden rakentumisen tutki-
misesta eri äänten dialogina on pohjautunut viimeaikaisiin narratiivisiin tutkimuksiin, 
joissa painotetaan ihmisen sidoksisuutta sosiaaliseen, kulttuuriseen ja fyysiseenkin kon-
tekstiin (Goodson 2000; Kelchtermans 1993; Moen et al. 2003). Näitä lähtökohtia tutki-
muksessani tarkensin lisäksi tiedon moniäänisyydellä, jota tarkastelin yhden opettajan 
kertomuksen avulla. Tämän jälkeen looginen kysymys kuuluu, millaista tietoa Annan 
minäkertomus toi esiin.  

Kokonaisuutena luomani minäkertomus eri äänineen kuvastaa persoonallista paikal-
lista tietämistä, joka on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja on paikkaan sidoksissa. Tämän-
kaltaisen tiedon muodostumista ei voi ymmärtää ilman näkemystä paikasta, jonka osana 
tieto on tuotettu. Luonteeltaan persoonallisen paikallisen tiedon voidaan luonnehtia ole-
van kokemukseen perustuvaa, osaksi hiljaista tietoa, kuten usein on luonnehdittu esimer-
kiksi opettajan praktisen tiedon olevan (esim. Husu 2002a, 133; Lauriala 2004, 22; Linde 
2001; Polanyi 1958). Esimerkki artikuloidusta, eksplisiittisestä tiedosta on puolestaan 
teoreettinen tieto, joka Laurialan (2004, 22) mukaan on usein irrallaan opetuksen käytän-
nöstä. Annan minäkertomuksen avulla kuvaamani persoonallinen paikallinen tieto lä-
heneekin Connellyn & Clandinin (1988, 25) käsitystä opettajan persoonallisesta prakti-
sesta tiedosta. Myös he katsovat kyseisen tiedon sisältävän kokemukset menneisyydestä 
ja nykyisyydestä sekä odotukset tulevaisuudesta. Yksi hyvä esimerkki hiljaisesta tiedosta 
on Linden mukaan yksilön käsitys omasta identiteetistään. Jos sitä kysytään, on vaikea 
kuvata eksplisiittisesti, mistä se on muodostunut. Narratiivit ovatkin Linden (2001, 161) 
mukaan hyvä keino jäljittää hiljaista tietoa, koska tarinat tuovat esimerkein luontevasti 
esiin olemassa olevia käytänteitä. Myös Carter (1993, 7) kirjoittaa, että juuri tarinoiden 
avulla on mahdollista päästä tietämisen jäljille; mitä opettaja tietää, miten tieto on raken-
tunut ja miten tieto muuttuu. Siksi voidaan sanoa, että persoonallinen paikallinen tieto 
tulee esille narratiivisessa tietämisessä.  

Persoonallisen paikallisen tiedon lähikäsite on myös traditionaalinen tieto, erityisesti 
sen hiljainen muoto (Kalstad 1996, 22). Traditionaalista tietoa on luonnehdittu holisti-
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seksi, koska se vaatii pitkäaikaista osallistumista yhteisön eri toimialueisiin. Myös se on 
luonteeltaan elämäkerrallista ja kokemukseen perustuvaa. Saamelaisten tietoa voidaan 
kuvata traditionaaliseksi tiedoksi, joka välittyy sukupolvelta toiselle kertomusten muo-
dossa sekä oleellisena osana kulttuurisia toimintoja (Hirvonen 2004, 45).  

Persoonallinen paikallinen tietäminen on dialogissa syntynyttä tietoa (Bahtin 1991, 
71). Esimerkiksi Annan minäkertomuksen keskiössä ei ollut vain hän itse, vaan myös 
yhteisö, toiset ihmiset, paikka ja kulttuuri, joihin hän tunsi kuuluvansa. Kertoessaan opet-
tajantyöstään Anna kävi dialogia suhteessa omaan sitoutumiseensa paikkaan, saamelai-
suuteen, sukuun ja sen jatkuvuuteen. Annan minäkertomus on esimerkki siitä, miten opet-
taja työssään on itse asiassa jatkuvassa dialogissa useaan eri ihmiseen. Dialogissa oppi-
laiden äänten kanssa Anna kuvasi tehtäväkseen elämän opettamisen; kuulla oppilaita ja 
keskustella heidän kanssaan. Dialogissa muihin opettajiin Annan voi nähdä etsivän paik-
kaansa koulussa. Paikan etsinnässä keskeiset tekijät muodostuivat omista elämäkerralli-
sista kokemuksista sekä kulttuurisesta taustasta. Dialogi menneisyyden kanssa oli keskus-
telua sekä hänen henkilökohtaisen elämänhistoriansa että saamelaisten menneisyyden 
kanssa, jonka osa hän on. Anna kertoi keskustelevansa paljon oppilaidensa kanssa per-
heeseen liittyvistä teemoista. Saamelaisuuden näkökulmasta on tärkeää tietää oma sukun-
sa. Vastaavankaltainen esimerkki löytyy Hirvosen (2004, 118) tutkimuksessa, jossa saa-
melainen opettaja kertoo opetuksestaan. Myös hän kuvaa puhuvansa oppilaiden kanssa 
heidän sukulaisistaan ja läheisistään, koska hän saamelaisena ja paikallisena opettajana 
kokee olevansa erityisessä suhteessa oppilaisiinsa.  

Hirvosen (1996, 10) mukaan persoonallisen, kulttuurisen, subjektiivisen ja teoreettisen 
tiedon yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan ymmärtää näkemisen ja ko-
kemisen tapaa. Osassa työtään opettaja voi hyvin hyödyntää persoonallista paikallista 
tietämistä, kun taas osa opettajan työstä perustuu formaaliseen, nomoteettiseen tietoon. 
Saamansa korkean koulutuksen ansiosta opettajat voivat tehdä työtään periaatteessa mis-
sä paikassa tahansa. Eri tiedon lajien onnistunut yhdistäminen, niiden kriittinen arviointi 
ja reflektointi voi tuottaa kriittisiä opettajia (vrt. Phelan 2001). Laurialan (2004, 22) mu-
kaan oleellista opettajan työssä on yhdistää onnistuneesti erilaiset tiedon muodot, kuten 
esimerkiksi koulujen ja opetuksen kulttuurinen tieto23, praktinen ja teoreettinen tieto. 

Persoonallista paikallista tietämistä on mielenkiintoista tarkastella suhteessa Connel-
lyn et al.:n (1997, 673) metaforaan: teachers´ professional knowlegde landscape, opetta-
jan työn persoonalliseen, ammatilliseen ja fyysiseen maisemaan. Opettajan tietämisessä 
elämäkerralliset kokemukset, merkittävät ihmiset ja paikat avaavat ovia ymmärtämään 
hänen persoonallista tietämistään. Annan esimerkissä paikkaan sitoutuminen ja hänen 
sidoksisuutensa ympäröivään elämäntapaan ja kulttuuriin olivat merkittäviä persoo-
nallisia valintoja. Ilman niitä kertomuksia olisi ollut vaikeampi ymmärtää hänen paikka-
tunteitaan ja kuvauksiaan luokan tapahtumista. Ammatilliset kertomukset kietoutuvat 
persoonallisiin kertomuksiin. Annan minäkertomusta voidaan tarkastella näkökulmasta, 
jossa nämä eri maisemat kietoutuvat toisiinsa. Tutkimuksessani kertomukset fyysisestä 
maisemasta puolestaan avasivat ymmärtämystä pienen kylän ja pienen koulun näkö-

                                                           
23 Kulttuurinen tieto tarkoittaa tässä yhteydessä tietoa, joka muodostuu ihmiselle hänen läpikäydessään koke-
muksiaan oppilaana sekä harjoitellessaan opettajankoulutuksen aikana eri kouluissa. Jokaisella koululla on niin 
ikään omat kulttuuriset toimintatapansa. Lisäksi puhutaan opettajakulttuurista, joka sisältää normeja, arvoja, 
toimintatapoja, ongelmanratkaisuja ja myyttejä opettajan työstä. (Lauriala 2004, 23–24.)  
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kulmasta. Ne antavat konkreettisen paikan, johon Annan minäkertomus voidaan sijoittaa. 
Yhdessä nämä erilaiset maisemat ovat mukana siinä, miten opettaja omaa työtään lopulta 
tekee.  

Narratiivisessa tutkimuksessa ja tapaustutkimuksessa kysymys tuotetun tiedon ylei-
syydestä on monimutkainen. Tiukimman kannan mukaan (ks. Carter 1993, 10) tutkijan 
tulisi sitoutuessaan narratiiviseen tietämisen tapaan jopa välttää yleistyksiä. Kuitenkin 
itse asetin tutkimukseni teon alkuvaiheessa kysymyksen, mitä merkitsee olla opettajana 
Lapissa, ja olen tuonut esiin, millä yleisyyden tasolla voin tuloksia tarkastella. Saavutin 
tietoa toisaalta persoonallisesta kokemusmaailmasta, mutta toisaalta sitä ei voi ymmärtää 
ilman kontekstia. Yhden kertomuksen merkitys avautuu paremmin, kun sitä tulkitaan 
osana ympäristöä, jossa se on tuotettu. Juuri tässä on yksittäisen kertomuksen merkitys 
yleisen ymmärryksen ilmentäjänä. Jossain määrin yksittäiset kertomukset syventävät tie-
toa myös yleisestä merkitysmaailmasta.  

Paikkakertomusten ja persoonallisen paikallisen tietämisen näkökulmasta näyttäytyy 
opettajana toiminen Lapissa tutkimukseni mukaan hyvin samankaltaisena, iloineen ja 
suruineen, kuin monessa muussa suomalaisessa koulussa. Lapissa opettajana toimimisella 
on toisaalta myös oma erityisluonteensa. Tutkimuksessani mukana olleille Lapin opetta-
jille paikat merkitsevät paljon tunteiden tasolla. He tuntevat huolta kylistään ja kouluis-
taan sekä omasta paikkaan liittyvästä pohjoisesta elämäntavastaan. Viimeistään Lapin 
kylien kaksi- ja monikulttuurisuus näkyvät opettajien käytännön työssä, ja sen avulla he 
määrittivät omaa paikkaansa.  

Kertomuksissa opettajat hakivat omaa paikkaansa läheltä ja kaukaa, suhteessa etelään 
ja pohjoiseen ja suhteessa muihin ihmisiin ja kulttuureihin, ja rakensivat samalla omaa 
identiteettiään. Omaa paikkaa määriteltiin kuulumisen, vastakkaisuuden ja rinnakkaisuu-
den rajapinnoilla sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Laajemmasta näkökulmasta 
tarkasteltuna tutkimukseni tuloksia asukkaan näkökulmasta paikkaa kohtaan voidaan tar-
kastella aluepoliittisesta näkökulmasta. Tutkimuksessani saavutettu asukkaan näkökulma 
kertoi jotakin myös tutkimukseni opettajien alueellisesta identiteetistä. Sitä ei saisi Paasin 
(1990, 46) mukaan ymmärtää nurkkakuntaisuudeksi ja eron tekemiseksi muihin paikkoi-
hin, vaan ensisijaisesti oman elinympäristön luonnon ja kulttuurin piirteiden tiedostami-
seksi. Siksi alueellista identiteettiä ei tulisi nähdä myöskään passiivisena juurten etsintänä 
tai menneisyyden rakentamisena, vaan inspiraation lähteenä. Parhaimmillaan vahva ja 
dynaaminen identiteetti, jota määritellään yhä uudelleen suhteessa paikalliseen elinympä-
ristöön ja globaaliin ympäristöön, toimii resurssina innovatiiviselle toiminnalle. (Paasi 
1990, 47.)  

Karjalainen kirjoittaa (2004, 60) osuvasti, kuinka ajan ja tilan solmukohdissa – pai-
koissa – kehkeytyy minuus. Paikka koostuu monista eri tekijöistä kuten maisemasta, ma-
teriasta, ihmisistä, arvoista, tavoista, tottumuksista, sopimuksista, tunteista ja suhteista. 
Humanistinen lähestymistapa eri tieteiden alueella näyttäisi palaavan kysymyksiin, kuka 
olen ja mistä olen. Käsillä olevassa tutkimuksessa kertomukset paikoista ja tietämisestä 
tuottivat pohdintoja omista arvoista, valinnoista ja omasta identiteetistä. Tutkimuksessani 
olisi paikkaan kuulumisen kertomuksia voinut tarkastella myös narratiivisen identiteetin 
kertomuksina. Miksi olen paikkaan tullut, miksi olen tänne jäänyt, mikä paikassa on mi-
nulle tärkeää? Miksi toimin opettajana juuri tässä paikassa? Tunne kuulumisesta johonkin 
väistämättä vahvistaa identiteettiä suhteessa kuulumisen kohteeseen. Tunnustuksen ja 
arvostuksen kertomukset olivat niin ikään ilmaisuja kertojien identiteetistä. Identiteetti ei 
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ole koskaan lopullisesti valmis. Sitä kerrotaan aina uudelleen suhteessa ympärillä ole-
vaan. Paikka muuttuu sekin – ja pitää identiteetit liikkeessä.  



10 Äänten monet merkitykset 

Narratiiviseen tutkimukseen liittyy kysymys, miksi jonkun tarina kerrotaan ja toisen tari-
naa ei. Miksi joidenkin ääni kuuluu, mutta toisten ääni ei? Länsimainen kulttuuri on tois-
tanut mieluummin miesten ja sankareiden kertomuksia kuin esimerkiksi naisten tai taval-
listen ihmisten. (Bruner 1990, 114; Conle 2000.) Erityisen paikkansapitävää se on ollut 
suhteessa saamelaisista tehtyyn tutkimukseen (Hirvonen 1996, 7–8). Tosin viimeaikaiset 
narratiiviset tutkimukset ovat murtaneet tätä asetelmaa ja tehneet näkyviksi myös toisen-
laisia tarinoita. Tämä on hyvä muistutus siitä, että tutkija omine intresseineen ei ole ob-
jektiivinen tiedon etsijä, vaan vaikuttaa tutkimuksen monessa eri vaiheessa lopulliseen 
tuotokseen. Tämän näkökulman huomioiminen on erittäin tärkeää, kun puhumme äänen 
antamisesta tutkittavalle. Äänen antamista on pidetty yhtenä merkittävänä piirteenä narra-
tiivisessa ja myös feministisessä tutkimuksessa, mutta esimerkiksi Riessman (1993, 8) 
huomauttaa, että kysymys ei ole niin yksinkertaisesta asiasta. Hänen mukaansa ääntä ei 
voida antaa; sen sijaan tutkija voi kuulla ääniä, joita hän tallentaa ja tulkitsee. Olennaista 
on mielestäni ajatus siitä, että tutkija on aidosti kiinnostunut kuulemaan ja hän antaa tilai-
suuden jollekin puhua ja tulla kuulluksi.  

Clandinin & Connelly (1994) ovat pohtineet, miten teksti ja aineisto muutetaan tutki-
mustekstiksi niin, että alkuperäinen ääni säilyy tutkimuksessa. Kysymys on tasapainotte-
lusta tutkijan äänen ja kertojien äänten välillä. He katsovat, että ihmisten kokemuksiin 
keskittyvällä tutkimuksella on oma erityinen merkityksensä. Se perustuu tutkijan ja tutki-
muksessa mukana olleiden kertojien sekä tutkijan ja oletetun kuulijan väliseen suhtee-
seen. Tämänkaltainen tutkimus mahdollistaa eri osapuolten välisen keskustelun tutkimuk-
sen, minkä on katsottu saavan aikaan muutosta sekä yksilöiden että yhteisön tasolla. 
(Clandinin & Connelly 1994, 174–176.) Goodsonin (2000, 20) mukaan ihmisten koke-
musmaailman saavuttava tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella tutkittavaa ilmiötä 
monen eri prisman läpi. Opettajat antavat kertomuksillaan yhden näkökulman ja ovat 
tutkimuksessa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Ilman heitä tutkimus jäisi helposti kou-
luelämän ulkokohtaiseksi kuvailuksi eikä se kohtaisi opetustyön todellisuutta. Tutkija 
puolestaan asettaa saamansa tiedon kontekstuaalisiin kehyksiin ja tarjoaa tutkimuksensa 
kautta niin opettajille kuin toisille tutkijoille laajemman ja syvemmän näkökulman yksit-
täisten opettajien tietoon. Näin syntynyt tieto voidaan saattaa edelleen opettajankoulutuk-
sen käyttöön. Erilaisissa oloissa työskentelevien opettajien kokemustiedon välittyminen 
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opettajankoulutukseen on tärkeää, jotta opettajaksi opiskelevissa syntyisi syvempi ym-
märrys opettajan arkityötä kohtaan.  

Ajatuksenani oli ääni-metaforan käyttäminen pääasiallisesti aineiston tulkinnan väli-
neenä, niin kuin olen sitä käyttänytkin Annan minäkertomuksen analyysissä. Tutkimuk-
sen edetessä tulin kuitenkin huomaamaan, että ääni on hyvin monitahoinen asia. Ehkäpä 
sen dialoginen luonne alkoi toden teolla selvitä vasta tutkimuksen edetessä. Kysymys ei 
ole ollut vain äänen antamisesta tai äänen kuulemisesta, vaan myös äänen tuottamisesta. 
Tutkimuksessani ääni-metafora laajeni moniäänisyydeksi, joka ajatuksena on sopusoin-
nussa narratiivisen tiedonkäsityksen kanssa.  

Moniäänisyys ei vaikuttanut tutkimukseni alkuperäiseen tavoitteeseen, vaan laajensi 
näkemystäni inhimillisen tiedon ja opettajan ajattelun luonteesta. Moniäänisyys ei tar-
koita vain, että ihmisellä on monia yksittäisiä ääniä. Moniäänisyys merkitsee lisäksi, että 
ihminen voi käyttää jonkin ryhmän ääntä. Ryhmän tai kollektiivisten äänten keskeinen 
piirre on, että ne järjestävät sosiaalisissa suhteissa ilmeneviä merkityksiä. Nämä puoles-
taan sangen usein järjestyvät erilaisten vastakohtaisuuksien kautta. Esimerkiksi naiset – 
miehet tai nuoret – vanhat. Tyypillinen seuraus näistä on se, että vastakohta määritellään 
negatiivisesti, esimerkiksi joidenkin puuttuvien ominaisuuksien kautta. Vastakohtaisuuk-
sien kautta tapahtuva määrittely lataa ryhmille eri tavoin valtaa, ja siksi eri ryhmien ääni 
kuullaan toisia paremmin. (Hermans 2001, 262.) 

Bahtinilaisittain ääni-metaforaan liittyy ajatus siitä, että puhuessamme otamme huomi-
oon kuulijan. Kuulijan roolissa voi olla tilanteessa läsnä oleva henkilö, mutta puhuja saat-
taa osoittaa puheensa myös ajattelemalleen kuulijalle. Ajatuskulku pätee myös tutkimuk-
sessa. Miller (2000, 130–131) kuvaa narratiivien parissa työskentelyä kolmion avulla, 
jossa jokainen kolmion kärki vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen. Yksi kärki on kerto-
jan subjektiivinen suhtautumistapa todellisuudessa vastaantuleviin asioihin: siihen, mitä 
valintoja hän tekee todellisuuden pohjalta. Toisessa kolmion kärjessä on tutkija omine 
tutkimustehtävineen ja intresseineen. Kolmion kolmas kärki kuvaa haastattelutilannetta, 
jossa merkityksiä luodaan. Se, mitä kertoja kuvaa, on paljolti seurausta siitä, mitä hän 
ajattelee tutkijan odottavan ja miten hän näkee tutkijan reagoivan tarinaansa. Vaikka ker-
toja kuvaakin kokemuksiaan, hän arvioi samalla kertomisen vaikutusta. Vastaavasti tut-
kija arvioi kertojaa: Mistä asioista hän on valmis kertomaan? Kolmio kokonaisuutena 
kuvaa myös tutkimuksen moniäänisyyttä.  

Ääni-metaforaa käyttämällä on mahdollista päästä aineiston sisällön lisäksi arvioi-
maan, miten aineisto on muodostunut. Narratiivisessa tutkimuksessa monet tutkijat ovat-
kin olleet kiinnostuneita erityisesti aineiston tuottamisen ehdoista ja tilanteesta (Elbaz-
Luwisch 1997; Riessman 1993). Esimerkiksi haastattelutilanteessa haastateltava voi 
osoittaa puheensa suoraan haastattelijalle tai sille taholle, jota hän ajattelee haastateltavan 
edustavan. Tämän takia monet Bahtiniin nojaavat tutkijat (Elbaz-Luwisch et al. 2002; 
Wertsch 1991; Wortham 2001) katsovat tutkimuksessa olevan hyvin tärkeää itse vuoro-
vaikutustilanteen analyysi, jossa tutkijan oma positio muodostuu keskeiseksi. Tämän nä-
kökulman lisääminen aineiston analyysiin lisää tutkimuksen tulosten luotettavuutta, kos-
ka tutkija voi analysoida sen avulla aineiston tuottamiseen vaikuttaneita tekijöitä. Vaikka 
Wertsch ja Wortham edustavat toisentyyppistä tutkimusta kuin omani, on heidän metodis-
saan monia asioita, joita on mahdollista soveltaa tähän tutkimuksen. Haastateltavan ja 
haastattelijan välisen vuorovaikutuksen analyysi on tällainen. Annan minäkertomuksen 
analyysissä olen esittänyt tulkintani Annan äänistä, joten keskityn seuraavassa oman ää-
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neni analyysiin. Analyysi tekee näkyväksi omaa ääntäni ja mahdollistaa lopulta arvioin-
nin siitä, miten oma ääneni on ollut mukana tutkimuksessa. Esitän seuraavaksi kolme 
esimerkkiä Annan ja minun välisestä keskustelustamme. 

Esimerkki 1. Tutkimukseni yksi lähtökohta oli Lapissa toimivien opettajien äänten 
kuuleminen. Kun esittelin itseni Annalle haastattelutilanteessa, se tapahtui seuraavin sa-
noin:  

"Tosiaan, meillähän on tämmönen opettajien elämäkertatutkimusprojekti Oulun yli-
opistossa ja ollaan saatu jo vähän yli 100 opettajien elämäkertaa ympäri Suomen. 
Meillä oli tämmösiä lehti-ilmoituksia, Lapin Kansassakin oli, mutta just tältä alueelta 
ei kukaan opettajista kirjottanu meille ja sitte päätettiin, että haastatellaan vielä täältä 
joitakin opettajia ja varmaan puhelimessa kerroin, että soitin koulutoimentarkastajalle 
ja hän sitten antoi mm. sinun nimen." 

Yllä olevalla puheella viestitän montaa eri asiaa ja käytän kolmea eri ääntä näiden tarkoi-
tusten mukaisesti. Ensimmäinen ääni kantaa mukanaan tutkimusprojektimme ääntä. Ase-
tan itseni osaksi tutkimusryhmää ja puhun tutkijan positiosta. Oma ääneni on tutkijan 
ääni, ja siihen sisältyvä viestini on, että tulevan keskustelumme tarkoitus on tutkimus-
haastattelu. Puheellani myös viestitän, että juuri kyseiseltä alueelta, jossa Anna toimii, 
emme saaneet opettajien elämäkertoja. Puheellani annan Annalle äänen, joka täyttäisi 
"aukon" elämäkerroissamme. Sijoitan tutkimusprojektimme ja itseni Oulun yliopistoon, 
joka sijaitsee "etelässä"24. Tuon mukanani myös Lapin koulutoimentarkastajan äänen, 
joka kehotti haastattelemaan juuri Annaa. Perustelen haastattelun tärkeyttä olemassa ole-
valla, tietyltä osin täydennystä kaipaavalla aineistolla ja Lapin koulutoimentarkastajan 
äänellä. 

Esimerkki 2. Annan minäkertomuksen analyysissä kuvasin, että oma positioni oli suo-
malaisen, ja pohdin, oliko se minulle annettu vai otinko sen. Luin Annan kanssa käymäni 
keskustelun uudelleen läpi tässä merkityksessä. Useat haastattelutilanteessa esittämäni 
kysymykset ja kommentit liittyivät opettajan työhön, ja vaikka Anna niissä kertoikin saa-
melaisuudesta, ei oma positioni suomalaisena niissä kohdin tullut selkeästi esille. Vasta 
silloin, kun Anna alkoi kertoa porosaamelaisuudesta, huomasin, että olin täysin ulkopuo-
linen. Minulla ei ollut käytännössä mitään ennakkotietoa esimerkiksi siitä, millainen ta-
pahtuma poroerotus on käytännössä, eikä erityisesti siitä, miten se voi vaikuttaa koulun ja 
oppilaiden elämään. Vastaus kysymykseen, oli suomalaisuuden positio minulle annettu 
vai otinko sen, on väärin asetettu. Kyseinen positio lankesi juuri siinä tilanteessa.  

Esimerkki 3. On varmaan niin, että tiedostin oman positioni tilanteessa aika selkeästi, 
sillä myöhemmin haastattelussa, jopa käytin itsestäni termiä ulkopuolinen, mihin Anna 
puolestaan kommentoi olevansa sisäpiirissä:  

Raija: Se on jotenkin kauheen vaikea ymmärtää ulkopuolisena. 

Anna: Niin, kyllä se on sisäpiiriläisenäkin monesti vaikea ymmärtää monia asioita. 

                                                           
24 Etelä on tässä yhteydessä puhtaasti minun jälkikäteistulkintani. Haastattelussa emme missään vaiheessa pu-
huneet tässä yhteydessä etelä-käsitteellä. 



 

 

134

 

Esimerkki 3 kuvaa mielestäni osuvasti sitä, miten positiot syntyvät tilannekohtaisesti ja 
kuinka äänet liittyvät syntyviin tilanteisiin. Ilmaisu on vastaus toiseen ilmaisuun, ja Anna 
ottaa 'sisäpiirin' käsitteen käyttöön jatkaakseen minun aloittamallani kielellä. 

Edellä esitettyjen kolmen esimerkin avulla on helppo nähdä, että Annan ja minun väli-
sessä keskustelussa oma positioni tutkijana, suomalaisena, ulkopuolisena ovat vaikutta-
neet osaltaan siihen, millaiseksi vuorovaikutus ja puheen sisällöt ovat muodostuneet. Tä-
mä analyysi tekee näkyväksi ja ymmärrettäväksi väitteen, että toisessa tilanteessa ja toi-
sen haastattelijan toimesta myös Annan kertomus olisi voinut olla toisenlainen (vrt. 
Goodson & Sikes 2001, 41; Gubrium & Holstain 2002, 15). Tutkijan näkökulmasta tällai-
sen analyysin tekeminen on erittäin merkittävää. On tärkeää tiedostaa, ainakin jälkikä-
teen, mitä ääniä on itse käyttänyt vuorovaikutustilanteessa. Omaa ääni-analyysiäni en ole 
vienyt alusta loppuun systemaattisesti, sen tekeminen olisi jo toisen tutkimuksen asia. 
Mutta tärkeää on tutkijana tiedostaa, että tämäntyyppisessä tutkimuksessa ei voi olla 
neutraalisti toimiva tutkija, joka vain kerää aineistoa.  

Tutkijan positio vaihtelee sekä aineiston hankinnassa, sen analyysissä ja tulkinnassa 
että tutkimusraportin kirjoittamisessa. Tutkimusraportin kirjoittamisvaihetta on mielen-
kiintoista pohtia hieman lisää. Koska kysymys on dialogisesta toiminnasta, oletan väis-
tämättä tutkimukselleni jonkin tietyn vastaanottajan. Lienee itsestäänselvyys, että yksi 
tärkeimmistä kuulijoista on akateeminen yleisö (vrt. Elbaz-Luwisch 1997), mikä on mää-
rännyt suurelta osin kirjoittamistani. Mutta toiset tärkeät kuulijat tutkimuksellani ovat ne 
opettajat, jotka ovat minulle tarinansa kertoneet. Molemmat kuulijat ovat vaikuttaneet 
kirjoittamiseeni. 

Hoel (1997, 14) kirjoittaa osuvasti, että tutkimusraportti on eräänlainen tarina, jonka 
yhtenä osana on tutkija itse. Tutkijat kertovat tutkimuksellaan tarinan tekemästään tutki-
muksesta, eikä ole olemassa arvovapaata tutkimusta (Denzin & Lincoln 1998, 4). Narra-
tiivista tutkimusta tekevälle nämä ajatukset ovat rohkaisevia. Tällöin tutkimus tuntuu yhä 
henkilökohtaisemmalta ja sen rohkaisemana voi tehdä valintoja siitä, missä muodossa 
asioita esittää. Osa narratiivisesta tutkijoista rikkookin enemmän perinteisen akateemisen 
tutkimuksen rajoja ja esittää tutkimuksiaan runon tai fiktiivisten tekstien muodossa. Nar-
ratiivinen tietäminen rohkaisee osaltaan siihen suuntaan kirjoittamista.  

Tässä tutkimusraportissa esiin tulevat äänet kertovat opettajien paikkatunteista, työstä 
ja elämästä Lapissa. Vahvimpana äänenä on Annan moniääninen kertomus, jota hän itse 
on voinut kommentoida ennen sen julkistamista. Olen pyrkinyt esittämään kuulemani 
äänet niin aidosti, kuin se on mahdollista, samalla huomioiden, mitä tässä luvussa olen 
kirjoittanut oman ääneni mukana olemisesta. Haastattelutilanne on vaikuttanut siihen, 
millaiseksi Annan kertomus muodostui. Tutkimusraportti on minun kirjoittamani ja sisäl-
tää minun tekemiäni valintoja. Tutkijan ääneni on ollut vahvimpana, kun olen miettinyt, 
mihin muotoon asioita kirjoitan, keneen toiseen tutkijaan viittaan missäkin yhteydessä, 
mitä otan lopulliseen versioon mukaan ja mitä jätän pois. Raporttiani on luettu eri yhteyk-
sissä ja erilaisten pitämieni alustusten pohjalta. Tutkijakollegat ovat kuulemansa ja luke-
mansa perusteella tuoneet esiin oman äänensä. Tutkimusraportti on täynnä valintoja. 
Näistä valinnoista olen keskustellut eri ihmisten kanssa kuullen heidän ääntänsä, mutta 
lopulliset tutkimustani koskevat päätökset olen tehnyt itse. Tutkimukseni onkin lopulta 
moniääninen ja syntynyt pitkän ajan kuluessa.  

Tällä tutkimuksella olen halunnut tuoda esiin Lapissa työskentelevien opettajien ää-
nen. Heidän kertomuksensa ja kokemuksensa siitä, millaista on olla opettajana tietyssä 
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paikassa. Tutkimukseni kautta olen halunnut tuoda esiin opettajien äänten lisäksi erään-
laisen paikan äänen. Paikka sisältäpäin kuvaa paikan ominaisluonnetta moniäänisesti ker-
rottuna. Annan minäkertomuksen kautta vahvana äänenä on saamelaisen opettajan ääni. 
Yhdessä nämä luovat kuvaa opettajien elämästä ja työstä Lapin kouluissa.  



11 Tutkimuksen onnistumisen arviointia 

Akateemisessa tutkimuksessa on yksi tärkeimmistä ihanteista totuuden tavoittelu. Guba ja 
Lincoln (1998, 200–201) vertailevat eri tutkimusparadigmoja uskomusjärjestelminä, jois-
sa keskeisiksi näkökulmiksi tulevat paradigmojen taustalla olevat ontologiset, episte-
mologiset ja metodologiset oletukset. Keskeiset näkökulmat ovat todellisuuden luonne, 
tutkijan suhde todellisuuteen sekä kysymys, miten todellisuudesta voidaan saada tietoa. 
Narratiivinen lähestymistapa voidaan sijoittaa Guban ja Lincolnin jaossa lähinnä kahteen 
paradigmaan: kriittiseen teoriaan ja konstruktivistiseen. Ontologisen, epistemologisen ja 
metodologisten ideoiden puolesta oma tutkimukseni on lähimpänä konstruktivistista käsi-
tystä todellisuuden luonteesta; totuus ymmärretään siinä suhteellisena totuutena ja mo-
nina mahdollisina tulkintoina todellisuudesta. Tutkimuksessani tämä ajatus näkyy narra-
tiivisen lähestymistavan omaksumisena: keskittymisenä muutaman ihmisen kertomuk-
seen, heidän näkökulmiensa kuulemiseen ja heidän ilmiöille antamiensa merkitysten 
ymmärtämiseen. Lähtökohtaisesti tässä tutkimuksessa tunnustetaan saavutetun tiedon 
osittaisuus ja paikallisuus. Mutta kuten Richardson (2000, 928) kirjoittaa, tällaisella tie-
tämisellä on paljon sanottavaa maailmasta, eikä kaikkea tarvitsekaan yrittää sanoa. Tut-
kimukseni moniäänisyys korostaa niin ikään monen näkökulman mahdollisuutta suhtees-
sa todellisuuteen.  

Brunerin (1999, 90) esille tuoma käsite 'todentuntu' tavoittaa hyvin tämän tutkimuksen 
idean totuudesta. Tämän käsitteen puitteissa huomio kiinnittyy siihen, että tutkimuksen 
keinot lopullisen totuuden saavuttamiseksi ovat rajalliset. Todentuntu perustuu narratiivi-
seen tietämiseen, ja sen avulla halutaan nostaa esiin ajatus, että maailmaa voidaan katsoa 
eri näkökulmista (vrt. Guba & Lincoln 1998). Myös Gudmundsdottir (1997, 1) kysyy, 
onko mahdollista saavuttaa totuus opettamisesta, ja vastaa saman tien epäilevänsä sen 
mahdollisuutta. Esimerkiksi tutkimukset luokkahuoneista ovat sidoksissa juuri siihen 
luokkahuoneeseen ja niihin sosiaalisiin tilanteisiin, joista ei ole mielekästä yleistää tutki-
muksen tuloksia suoraan muihin luokkahuoneisiin. Ilmiöinä opettaminen ja oppiminen 
ovat kuitenkin sellaisia, jotka tulkinnallinen ja narratiivinen tutkimus saavuttavat hyvin. 
Ilmiöiden luonteen vuoksi opettamista ja oppimista on mahdollista tutkia ja tulkita eri 
näkökulmista, eikä siksi ole olemassa yhtä totuutta, vaan useita totuuksia. Narratiivisen 
tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää persoonallista ja paikallista tietoa tilanteisiin, joi-
hin ne eivät yksinkertaisesti sovi. Siksi tutkimustulosten siirrettävyyttä on jokaisessa tut-
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kimuksessa pohdittava erikseen. Kertomukset pohjaavat erilaisiin tilanteisiin ja ilmiöihin, 
joihin kertovat henkilöt ovat suhteissa omassa situationaalisuudessaan.  

Koska narratiivinen tutkimus perustuu kertomuksiin, voidaan oikeutetusti kysyä, ovat-
ko tarinat ja niistä tehdyt tulkinnat tosia. Gudmundsdottirin (2001, 230) mukaan kerto-
musten totuus, todentuntu, on sitä suurempi, mitä paremmin tutkija pystyy kontekstu-
alisoimaan kerrotun tarinan ja esittämään selkeän tulkintakehyksen. Kysymys on kuiten-
kin aina totuudesta, joka ei ole yhteismitallinen historiallisen totuuden kanssa (Atkinson 
2002, 134). Conlen (2000, 59; 2001, 23) mukaan narratiivisen tutkimuksen yksi tärkein 
perusta voidaan löytää ihmisten kommunikatiivisesta toiminnasta. Ajatuksensa Conle 
perustaa Habermasin teoriaan. Sen mukaan ihmiset toimivat kommunikatiivisessa vuoro-
vaikutuksessa siten, että perusorientaatio on toisen ihmisen ymmärtäminen, ei vallan 
saaminen. Tällaisessa vuorovaikutuksessa on mahdollista arvioida toisen toimintaa ja 
ilmaisujen totuutta. Myös ilmaistuja tunteita on mahdollista arvioida, samoin ilmaisujen 
selkeyttä eli sitä, miten onnistuneesti toinen ihminen kuvaa omia ajatuksiaan ja tuntei-
taan. Ilman oletuksia ajatusten, ilmaisujen ja tunteiden totuudenmukaisuudesta tavalli-
nenkin vuorovaikutus olisi mahdotonta. Siksi on luotettava vuorovaikutuksen rationaali-
suuteen; muutenhan toisen ihmisen ymmärtämisen yritykset menettäisivät mielensä. Täs-
tä toiminnan rationaalisuudesta käsin on mahdollista tehdä arvioita ja esittää kritiikkiä 
tavallisessa vuorovaikutustilanteessa. Tämä sama ajatus pätee Conlen mukaan myös nar-
ratiivisessa tutkimuksessa. Conlen (2001, 24) mukaan narratiivisen tutkijan on pystyttävä 
osoittamaan menetelleensä totuudenmukaisesti tutkimuksensa eri vaiheissa. 

Narratiivinen tiedonkäsitys korostaa totuuden suhteellisuutta ja subjektiivisuutta, mut-
ta itse tutkimusprosessissa on totuuden tavoittelu kuitenkin tärkeä kriteeri. Kaikessa tut-
kimuksessa pidetään tärkeänä, että tutkija dokumentoi huolellisesti kaikki tekemänsä rat-
kaisut sekä kirjaa omat ennakko-oletuksensa, joilla on merkitystä tutkimuksen etenemi-
selle. Tutkijana olen pyrkinyt totuudenmukaisesti kuvaamaan koko tutkimusprosessin 
siten, että tällaisen arvioinnin tekeminen olisi mahdollista. Teoreettisia ja metodologisia 
ratkaisuja tehdessään tutkija väistämättä sitoutuu joihinkin asioihin ja hylkää toisia. Olen 
esittänyt teoreettisten linssieni perustuvan narratiivis-elämäkerralliseen ja humanistiseen 
maantieteeseen, ja ne ovat rajanneet tutkimusta monissa eri vaiheissa. Valitsemani teo-
reettis-metodologinen perspektiivi ja lukemani kirjallisuus ovat määrittäneet monin ta-
voin sitä, miten olen aineistoa kerännyt, analysoinut ja tulkinnut. Tutkimuksen alussa 
tutkimustani ja aineistonhankintaa suuntasi paitsi kiinnostus pohjoisuutta ja opettajan 
ajattelua kohtaan myös aikaisempi tietoni opettajatutkimuksesta ja narratiivisuudesta. 
Tutkimusintressini mukaisesti hankin aineistoa tiettyjen näkökulmien ohjaamana.  

Yksin lähtökohdat eivät ole tärkeitä. Tutkijan tulee kyetä käyttämään teoreettisia väli-
neitä, mielikuvitusta, tyypittelyjä ja abstrahointeja, näkemään asioiden välisiä yhteyksiä 
ja merkityksiä. Ne ovat työkaluja, joita tutkija käyttää empiirisessä osassa tutkimusta. 
Näillä välineillä tutkija tekee tarinat edustaviksi, ja niihin sisältyy monia eri valintoja. 
Valintojen näkyväksi tekeminen ja niiden perustelut mahdollistavat tiedon pätevyyden 
arvioimisen. Tutkija viime kädessä ratkaisee, mitkä episodit tulevat analyysin kohteiksi ja 
mitkä eivät. Näissä kohdin tutkijan ääni on erityisen voimakas. Narratiivisessa tutkimuk-
sessa ajatellaan, että tarinan osien merkitys riippuu kertomuksen teemasta, jonka merkitys 
puolestaan perustuu tulkitsijan arvioon osien merkityksestä. Tätä osa–kokonaisuus-
vuorottelua Tolska (2002, 102) kutsuu hermeneuttiseksi kehäksi, joka on merkityksen 
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muodostamisen perusta. Hermeneuttisen rakenteensa vuoksi tarinat ovat tulkittavia eivät-
kä selitettäviä.  

Aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnan olen pyrkinyt esittämään niin huolellisesti 
kuin mahdollista. Kriittinen kysymys voidaan aineistonkeruussa kohdistaa siihen, että 
haastattelin opettajia vain kerran, lukuun ottamatta Annaa. Voidaan kysyä, olisinko saa-
vuttanut syvällisempää tai enemmän tietoa heidän kokemusmaailmastaan, mikäli olisin 
haastatellut heitä toistamiseen. Varmaankin. Toisaalta voidaan kysyä, olisiko tutkimuk-
seni muuttunut toisenlaiseksi. Todennäköisesti. Yksi haastattelukerta antaa haasta-
teltavalle mahdollisuuden kertoa tuntemuksistaan juuri sillä hetkellä. Tarinat ovat totta 
juuri siinä hetkessä. Toistuvat haastatattelut mahdollistavat asioiden tarkastelun jatku-
mossa. Niiden avulla on mahdollista tehdä tulkintoja siitä, miten ilmiöt muuttuvat aika-
perspektiivissä tarkastellen, mikäli se on tutkimuksen tarkoitus. Tässä tapauksessa se ei 
ollut. Ennakkoon olin ajatellut tekeväni usamman haastattelun mahdollisesti joillekin 
opettajille mutta koin saaneeni jo ensimmäisellä kerralla hyvin rikkaan aineiston. Toi-
saalta on huomautettava, että koko aineiston analyysin ajan olin yhteydessä sähköpostitse 
kahteen opettajaan ja heillä oli mahdollisuus kommentoida tekemiäni tulkintoja. Atkinso-
nin (2002, 131) mukaan kertojalla on oltava mahdollisuus sanoa viimeinen sana siihen, 
miten kerrottu esitetään kirjoitettuna. Tutkimuksissa katsotaan tämänkaltaisen toiminnan 
vahvistavan tutkimuksen kommunikatiivista validiteettia (vrt. Lauriala 1997, 71). Koin, 
että haastattelutilanteissa opettajat kertoivat minulle aika avoimesti asioistaan. Aineiston 
rikkaudesta on osoituksena, että sitä on mahdollisuus myöhemmin tulkita myös toisenlai-
sista näkökulmista: esimerkiksi työhön uupumisen näkökulmasta.  

Aineiston analyysissä loin aineistolähtöisesti tiettyjä teemoja, jotka mielestäni tekivät 
oikeutta opettajien äänille ja kuvasivat paikkatunteita. Annan minäkertomuksessa oli pyr-
kimyksenäni tarkastella Bahtinin ajatuksia seuraten, mistä positiosta ääni ja siihen liittyvä 
ilmaisu tuotetaan. Tässä tarkoituksessa Annan narratiivis-elämäkerrallinen haastattelu 
tarjosi kehyksen, jonka puitteissa ääniä jäljitin. Olen tietoinen tuotetun aineiston rajoituk-
sista ja oman analyysitekniikkani rajoituksista. Rohkaisevana olen kokenut kuitenkin 
myönteisen palautteen saamisen haastattelemiltani opettajilta. Äänten analyysi on mah-
dollistanut tarkastelun, miten äänet ovat dialogissa toistensa kanssa. Samanaikaisesti kir-
jallisuuden avulla pyrin luomaan äänille kontekstia ja perusteita tulkinnoille. Kontekstin 
luomisessa olen joutunut turvautumaan joihinkin yleistyksiin. Esimerkiksi käytän tutki-
muksessani käsitettä 'saamelainen', vaikka tiedän, että kansakuntana saamelaiset jakautu-
vat vielä useisiin ryhmiin asuinpaikkansa, ammattinsa ja kielensä suhteen. Silti uskon, 
että hyvin yleinen saamelaisuuden ja samankaltaisesti suomalaisuuden käsitteen käyttö 
avaavat aineistoni ymmärtämiselle tarpeellisia näkökulmia. Kysymyshän on lopulta nä-
kökulmien avaamisesta, ei lopullisen totuuden esittämisestä. 

Narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuksessa otetaan kertojan ääni autenttisena ja sub-
jektiivisena. Koska toisella ihmisellä ei ole suoraa pääsyä toisen ihmisen kokemusmaa-
ilmaan, ovat kerrotut kuvaukset ja tarinat yksi mahdollisuus kokemusten tutkimiseen. 
Kertomukset ovat kertojan tulkintoja itsestään ja maailmastaan, eivätkä ne sellaisenaan 
ole jäljennös todellisuudesta, vaan representaatioita todellisuudesta. Nämä representaatiot 
ovat kuitenkin tärkeitä pyrittäessä ymmärtämään toistemme tapoja hahmottaa ympärillä 
olevaa. Narratiivisessa tutkimuksessa on lähtökohtana luottamus kertojaan eikä kertojan 
kokemuksista esittämiä tulkintoja ole tarpeen epäillä. 
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Kysymys narratiivisen tutkimuksen merkityksestä on ajankohtainen. Mitä uutta on 
mahdollista tuottaa yhden, kahden tai kolmen opettajan kertomuksilla? Kysymys liittyy 
myös kertomusten valintaperusteisiin. Mitä haluan kertoa juuri näillä tietyillä esimer-
keillä? Onko esimerkiksi tässä tutkimuksessa esitetty Annan tarina tyypillinen tarina, ei-
tyypillinen tarina ja mitä se edustaa? Näitä jokainen pienen aineiston parissa työskente-
levä tutkija joutuu oman tutkimuksensa kohdalla miettimään. Valitsemalla Lapin opetta-
jien tarinat ja erityiseksi tapaukseksi saamelaisen opettajan tarinan valitsin myös, millai-
sia tutkimustuloksia minulla on mahdollisuus saada. En saisi ainakaan kovin yleispäteviä 
tai tyypillisiä opettajan tarinoita. Mutta ei-tyypillisen kertomuksen esittäminen voi olla 
merkityksellistä. Atkinson (2002, 136) huomauttaa, että kertomuksilla voi olla merkitys 
sinänsä. Niillä ei pyritä historialliseen totuuteen, eivätkä ne aina edes sovi jo kerrottuihin 
tarinoihin. Sen sijaan ne ovat tärkeitä, koska ne avaavat näkökulman kokemukseen. Vah-
vuutena näen valitsemillani tarinoilla olevan, että ne on esitetty tietynlaisesta konteks-
tista. Erilaisista konteksteista esitetyt kertomukset mahdollistavat uuden näkökulman 
tuottamisen jo olemassaolevaan tietoon.  

Tutkimuksellani olen pyrkinut luomaan todentuntuisen kuvan Lapin opettajien elä-
mästä ja koulutyöstä. Jossain määrin koen tutkimuksessa onnistuneeni, sillä 4.11.2004 
käydyssä keskustelussa Annan kanssa hän totesi: ”Nämä kuvaukset sopisivat moneen 
opettajaan meidänkin koululla.” Pidän hyvänä saavutuksena, mikäli esittämäni kerto-
mukset saavuttavat jotain sellaista, mikä avaa mahdollisuuksia ymmärtää opettajuuden 
erityispiirteitä kuvatunlaisessa ympäristössä. Parhaimmillaan kertomukset mahdollistavat 
kuitenkin yleisemmän tason pohdinnan. Mikä merkitys opettajan työlle on sillä, että tun-
tee kuuluvansa johonkin paikkaan? Mikä merkitys sillä on esimerkiksi oman identiteetin 
tai oppilaiden identiteetin kannalta? Annan persoonallinen paikallinen tieto osoittautui 
tutkimuksessani keskeiseksi tiedon alueeksi hänen opettajantyönsä kannalta. Siten tutki-
mukseni täydentää opettajantiedon tutkimuksen kenttää tuoden siihen uuden näkökulman. 

Tutkimuksen teon eri vaiheissa eteeni tuli monia uusia asioita myös itsestäni. Esimer-
kiksi tulin huomaamaan, että ennen haastattelujen tekemistä minun ei ole tarvinnut pohtia 
omaa suomalaisuuttani kuin satunnaisesti vieraillessani muissa maissa. Haastattelujen 
tekeminen Lapissa ja erityisesti aineiston analyysi ja tulkinta ovat saaneet aikaan, että 
olen tiedostanut tulevani toisesta kulttuurista kuin osa haastateltaviani. Se on asettanut 
eteeni monia kysymyksiä, eikä vähiten tulosten tulkinnan yhteydessä (vrt. Hirvonen 
1996, 7). Missä määrin minä edustan tutkimuksellani outsider-näkökulmaa, vierailijan 
perspektiiviä? Mitä sen johdosta jäi saavuttamatta, vai saattoiko siitä olla jopa etua? En-
nen tutkimustani tietoni saamelaisista Suomessa olivat todella vähäiset. Koen, että tutki-
mukseni edetessä tietoni heidän historiastaan ja nykypäivästään ovat jonkin verran karttu-
neet. Paljon luettavaa on kuitenkin jäänyt tulevaisuuden varaan. Rajoituksena tutkimuk-
senteossa on ollut, etten ole voinut tutustua saamen kielellä kirjoitettuihin tutkimuksiin. 



12 Eettiset kysymykset 

Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus perustuu aineistoon, joka on hyvin henkilökoh-
taista. Jo tämä asettaa tutkimukselle monia eettisiä vaatimuksia. Samanaikaisesti joudu-
taan esittämään kysymyksiä näin tuotetun tiedon merkityksestä akateemisessa maail-
massa. Elbaz-Luwisch (1997) on pohtinut narratiivisen tutkimuksen poliittisia seuraa-
muksia akateemisessa yhteisössä. Ensimmäiseksi seuraamukseksi hän nostaa uuden para-
digman, narratiivisen tietämisen tulemisen tieteelliseen tutkimukseen. Toisena merkityk-
senä Elbaz-Luwisch mainitsee opettajien kanssa tehtävän tutkimuksellisen yhteistyön. 
Mikäli narratiivinen tutkimus painottuu yhteiseen työskentelyyn opettajien kanssa, sillä 
on vaikutuksensa moneen asiaan opettajan työssä: suhteisiin oppilaiden, vanhempien ja 
muiden opettajien kanssa tai esimerkiksi omaan opetuskäytäntöön, joitakin esimerkkejä 
poimiakseni (myös Clandinin & Connelly 1994, 169). Kolmantena asiana Elbaz-Luwisch 
mainitsee tiedon ja tutkimuksen subjektiivisuuden. Subjektiivisuuden kautta tulee esiin 
kysymys yksityisen ja julkisen tiedon rajasta.  

Elbaz-Luwischin esiin nostamat asiat ovat tärkeitä myös tämän tutkimuksen kannalta. 
Tutkimuksellani olen mukana vaikuttamassa siihen, että narratiivis-elämäkerrallinen tut-
kimus on mukana akateemisessa keskustelussa yhtenä vaihtoehtona tuottaa pätevää tie-
toa. Tutkimukseni haastaa pohtimaan erilaisia tapoja tehdä tutkimusta ja tutkijan asemaa 
tutkimusprosessissa. 

Tutkimukseni käytännön toteuttamisvaiheessa on ollut monia eettisiä tilanteita, jotka 
liittyvät tutkimuksessa mukana olevien opettajien asemaan, tuotettuun tietoon sekä sii-
hen, kuinka tutkijana tietoa käytän ja millaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä niistä esitän. 
Todennäköisesti kaikkein tavallisimmat, joskin tärkeimmät eettiset kysymykset liittyvät 
siihen, kuinka voin suojata opettajien henkilöllisyyden. He ovat olleet tutkimuksen onnis-
tumisen kannalta tärkeimmät ihmiset. Erityisen haasteellista anonymiteetin säilyttäminen 
on siksi, että kyseessä ovat pienet koulut ja pienet kylät. Täysin en tämän suhteen ole 
voinut onnistua, sillä haastattelussani mukana olleet saamelaiset opettajat tiesivät alusta 
alkaen toisen mukanaolon. Keskusteluissani heidän kanssaan he molemmat kuitenkin 
hyväksyivät tilanteen eivätkä kokeneet sitä häiritsevänä. 

Tärkeä eettinen näkökulma, jonka Elbaz-Luwisch (1997) mainitsi, liittyi tutkimuk-
sessa saavutettuun tietoon. Tutkimukseni aineisto on henkilökohtaista, ja siitä kuitenkin 
tehdään tutkimukseni kautta julkista tietoa (vrt. Thomas 1995, 17). Dilemmaan yksityisen 
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ja julkisen rajasta ei liene yhtä mallia oikeasta menettelystä. Yksi tärkeä näkökulma asi-
aan on kuitenkin se, että haasteltavat ihmiset tietävät heti tutkimuksen alkuvaiheessa, 
miten ja kuka aineistoa lukee ja tulkitsee sekä mihin tutkimusta käytetään. Itse kävin läpi 
nämä asiat kaikkien kanssa haastattelujen alkuvaiheessa saadakseni heidän hyväksymi-
sensä aineiston käyttöön. Persoonallisen tiedon tekemisessä julkiseksi on tärkeää 
anonymiteetin turvaaminen. Tutkimukseni teon vaiheisiin on kuulunut keskustelut opetta-
jien kanssa siitä, miten aineistoa esitän. Tarpeen vaatiessa olen lähettänyt heille esimerk-
kejä teksteistäni. 

Ennen haastattelujen aloittamista sovin jokaisen opettajan kanssa, että tutkimuksessa 
ei mainita kenenkään nimeä. Osa opettajista ei ollut kiinnostunut saamaan muuta tietoa 
tutkimuksestani kuin sen lopullisen version. Anonymiteetin säilyttämisen turvaamiseksi 
olen jättänyt koulujen nimet pois. Toisaalta luulen, että mikäli joku todella haluaisi jäljit-
tää, mitkä koulut ovat kyseessä, se ei liene mahdoton tehtävä. Nämä ovat kysymyksiä, 
jotka askarruttavat, mutta toisaalta haluan ajatella, että tutkimukseni kiinnostavuus olisi 
toisaalla. Toivon lukijoiden kiinnostuvan enemmän lopullisista tuloksista kuin siitä, ketkä 
yksittäiset opettajat ovat minulle näkökulmiaan esittäneet.  

Tutkimuksen teon loppuvaiheessa, lokakuussa 2004, otin vielä kaikkiin opettajiin yh-
teyden varmistaakseni, halusivatko he nähdä tekstiä ennen sen julkaisemista. Yhdelle 
heistä lähetin pienen tekstin nähtäväksi. Tämän lisäksi kahden opettajan kanssa olen käy-
nyt tarpeen vaatiessa keskustelua sähköpostitse, sillä heidän kanssaan sovin jo haastatte-
lutilanteessa, että lähetän heille artikkelien käsikirjoituksia ja versioita väitöskirjasta luet-
tavaksi etukäteen. Mitään korjauksia he eivät ole niihin esittäneet, mutta käytäntö on ollut 
omalta kannaltani ensiarvoisen tärkeä. Siten olen saanut tekemilleni tulkinnoille oikeu-
tuksen juuri niiltä henkilöiltä, jotka viime kädessä voivat sanoa, vastaavatko esitetyt tul-
kinnat alkuperäistä ajatusta. Käydyn sähköpostikeskustelun kautta olen säilyttänyt yhtey-
den haastateltaviini ja tapasin heidät uudelleen marraskuussa 2004. Keskustelussa Annan 
kanssa 4.11.2004 kävimme läpi keskeiset tulkinnat hänen minäkertomuksessaan, ja sain 
vahvistusta tulkinnoille häneltä itseltään.  

Olen kokenut erittäin suureksi eettiseksi velvollisuudeksi palautteen antamisen kaikille 
opettajille siitä, miten heidän haastattelujaan olen käyttänyt. Yhtä tärkeää on ollut palaut-
teen saaminen heiltä. Esimerkiksi eräs mielenkiintoinen palaute oli Annalta. Hän kom-
mentoi tekemääni tulkintaa hänen eri äänistään yhden artikkelini käsikirjoitusvaiheessa. 
Anna kirjoitti: "En ollut tietoinen myöskään siitä, että minun suullani puhuu monta eri 
persoonaa: opettaja, saamelainen opettaja, saamelainen ihminen kollektiivisesti, jne.”. 
Minusta kommentti oli yllättävä ja rohkaiseva. Rohkaiseva siksi, että Anna hyväksyi tul-
kintani, mutta yllättävä, koska tulkinnassani saamelainen ääni oli aika vahva ja ehkä ajat-
telin kirjoittavani tulkinnassa jopa itsestäänselvyyksiä. Annan kommentti rohkaisi minua 
jatkamaan aloittamallani tiellä. Tämänkaltaisen palautteen saaminen tutkimuksessa mu-
kana olevien taholta on tutkijalle erittäin tärkeää, ja mielestäni tutkimukset, jotka perus-
tuvat todelliselle eri osapuolten väliselle yhteistyölle, ovat tärkeitä kaikille osapuolille. 
Annan kommentti osoittaa tärkeän asian tutkimuksen vaikuttavuudesta. Vaikka oma tut-
kimukseni ei ole siinä merkityksessä opettajien kanssa yhteistyössä tehty, johon Elbaz-
Luwisch (1997, 76) viittaa, on eettinen näkökulma yhteinen. Tutkimuksellaan tutkija vai-
kuttaa opettajan elämään. Esimerkiksi Annan esittämän kommentin jälkeen jäin kysy-
mään itseltäni, mikä merkitys tekemälläni tulkinnalla on ollut Annan ajatteluun itsestään 
ja sitä kautta hänen opettajantyöhönsä.  
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Olen korostanut useaan otteeseen tavoitteenani olleen Lapin opettajien äänen esiin 
tuomisen. Tutkimukseni empiirisessä osassa valitsin yhden opettajan haastattelun kuva-
takseni opettajan työtä ja ajattelua. Päätin siis, kenen äänen tai ääniä haluan esittää laa-
jemmalle tutkijayhteisölle. Se, että keskityin erityisesti saamelaisen opettajan kertomuk-
seen, on valinta, jota voidaan pohtia myös eettisestä näkökulmasta. Lähinnä minua on 
askarruttanut, olenko ollut sopiva henkilö tutkimaan ja tulkitsemaan kehkeytynyttä ker-
tomusta eräänlaisesta vierailijan näkökulmasta. Olenko saavuttanut oleellisen saamelai-
sen opettajan kertomuksesta? Eräänlainen eettinen valinta on tullut myös siinä, etten otta-
nut Annan kertomuksen rinnalle suomalaisen opettajan kertomusta. Tätä vaihtoehtoa 
pohdin, mutta päädyin lopulta siihen, että kahden kertomuksen esittäminen rinnan olisi 
tuonut toisenlaisen eettisen kysymyksen. Olisinko asettanut kaksi kertomusta rinnakkain 
vertailun vuoksi, ja mitä olisin niissä halunnut verrata? Ja ellen olisikaan niitä ekspli-
siittisesti verrannut, olisinko kuitenkin viestinyt lukijalle, että niiden vertaaminen on 
mahdollista? 

Tutkijan eettinen vastuu on suuri siinä, miten ja millaisessa kontekstissa hän ääniä tul-
kitsee. Koska lähtökohtaisesti ajattelen, että todellisuus on moninainen, luon kontekstin 
haastatteluissa esitettyjen kuvausten avulla, en esimerkiksi elämänhistoriallisen tutki-
musperinteen mukaisesti keräämällä erilaisia aineistoja, joilla vakuutettaisiin lukija jon-
kin asian paikkansapitävyydestä. Tekemäni haastattelut antavat viitteitä esimerkiksi siitä, 
millaiset yhteisöt ovat mukana opettajien tarinoissa. Opettajat eivät kerro vain itsestään, 
vaan myös läheisistään, työtovereistaan, kylästään ja koulustaan. Näin he myös itse luo-
vat kertomuksessaan kontekstia esittämilleen äänille.  



13 Pohdinta 

Tutkimuksessani saavutin tietoa opettajien paikkatunteista sekä persoonallisesta paikalli-
sesta tietämisestä. Tutkimukseni mahdollistaa pohdinnat siitä, miten nämä kaksi paikkaan 
liittyvää aspektia kietoutuvat toisiinsa, sekä kahden eri tieteenalan: humanistisen maantie-
teen ja kasvatustieteen, erityisesti opettajatutkimuksen, yhtymäkohdista. Tutkimukseni 
keskiössä oli koettu paikka, jota tarkastelin eri näkökulmista. Karjalaisen (2004, 49) aja-
tuksia mukaillen kysymyksessä voidaan sanoa olleen ympäristön erilaiset ymmärrys-
muodot, erilaiset katsomistavat. Erilaisten katsomistapojen perusteella syntyi tutkimuk-
sessani kuva paikasta moniäänisenä. Keskeisenä paikan kuvaajina olivat paikkatunteet. 
Toinen näkökulma: opettajan persoonallinen paikallinen tietäminen, ei olisi ymmär-
rettävissä ilman paikkaa ja aikaa. Ilman opettajien paikkakertomuksia minun olisi ollut 
mahdotonta ymmärtää opettajan minäkertomuksessa esille tulleita asioita.  

Paikallisuuden nostaminen esiin nyky-yhteiskunnassa voi tuntua rajoittuneelta näkö-
kulmalta, koska modernissa maailmassa korostetaan mieluummin globaalia näkökulmaa. 
Tällaisella tiedolla on kuitenkin perusteensa. Esimerkiksi Elbaz-Luwisch (2002, 4) pitää 
tärkeänä, että opettajan työtä tutkitaan paikan näkökulmasta, koska opettajan ammattiin 
kuuluu yhtenä tärkeänä alueena kulttuurin välittäminen. Tämä puolestaan merkitsee, että 
opettajien tulisi tuoda mukanaan luokkaan jokin käsitys paikasta. Tutkimukseni osoittaa, 
että paikkakokemuksilla on merkitystä opettajan tiedon kannalta. 

Erityisesti saamelaisen opetuksen näkökulmasta tarkasteltuna pidän tärkeänä persoo-
nallisen paikallisen tiedon tutkimista, koska saamelaiset ovat kansana asuneet pohjoista 
Fennoskandiaa vanhimpina tunnettuina asukkaina ja heillä on syntynyt läheinen suhde 
elintapojensa myötä juuri tiettyyn paikkaan, sen maahan, luontoon ja kulttuuriin (Korpi-
jaakko-Labba 1994). Näin syntynyt tieto on luonteeltaan hiljaista, mutta se välittyy oppi-
laille opettajan praktisen toiminnan kautta. Myös Räsänen (2002, 101) huomauttaa, että 
paikalliskulttuurilla on edelleenkin tärkeä merkitys identiteetin osa-alueena. Saamelaisen 
tiedon näkyminen opetuksessa on vähän tutkittu asia, ja erityisesti saamelaisen tiedon 
merkityksestä perusopetuksen seitsemänneltä luokalta eteenpäin ei ole tietoa. Saamelai-
siin opettajiin erityisenä ryhmänä ei myöskään ole kiinnitetty huomiota kasvatus-
tieteellisessä tutkimuksessa (Hirvonen 2004, 9). Saamelaiset muodostavat merkittävän 
etnisen ryhmän pohjoissuomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja kasvatustieteellistä tut-
kimusta olisi jatkossakin hyvä kohdentaa myös heidän opetuksensa erityiskysymyksiin. 
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Goodson (1995, 90) huomauttaa kriittisesti, että narratiivisessa tutkimuksessa on suuri 
vaara siihen, että paikallinen tieto menisi teorian edelle. Paikallisella tiedolla viitataan 
tällöin siihen, että sillä ei ole arvoa muussa paikassa. Huomautusta on syytä pohtia hie-
man, koska narratiivisen tutkimuksen keinoin saavutettu tieto on sidoksissa aina paikkaan 
ja aikaan ja tutkimuksessa lähtökohtaisesti korostetaan tiedon kontekstuaalista luonnetta. 
Termi persoonallinen paikallinen tieto kuvaa mielestäni sitä tietoa, jonka tutkimuksellani 
saavutin. Yleisemmällä tasolla tutkimukseni tulokset osoittavat, että tiedon syntyminen ja 
rakentuminen on ymmärrettävissä osana elämänhistoriallisesti koettua paikkaa ja kulttuu-
ria. Persoonallinen paikallinen tieto on yksi osa, mutta hyvin tärkeä osa opettajan prak-
tista tietoa. Connelly & Clandinin (1985, 185) kirjoittavat, että erilaiset tilanteet opettajan 
työssä houkuttelevat esiin erilaista tietämistä: persoonallista, käytännöllistä ja teoreettista. 
Opettajan työssä on monia eri ulottuvuuksia, ja on selvää, että opettajat tarvitsevat mo-
nenlaista tietoa työssään. Persoonallinen paikallinen tieto on yksi osa-alue, ja sitä voidaan 
tarkastella myös kriittisesti osana muuta tietoa. Tässä suhteessa opettajankoulutukselle 
tulee haasteeksi saada opiskelijoiden omiin kokemuksiin perustuva kulttuurinen ja prak-
tinen tieto esiin (Lauriala 2004, 23). 

Tärkeä asia tutkimuksessani liittyy kertojan näkökulman saavuttamiseen. Tutkimuk-
seni tavoitteena on ollut pysyä lähellä kokemusta. Kokemusta painottavan narratiivis-
elämäkerrallisen tutkimusotteen avulla on mahdollista ymmärtää, miten ihminen on si-
doksissa kulttuuriinsa, ympäristöönsä, perheeseensä ja omaan elämänhistoriaansa. Kun 
näin tuotetuissa kertomuksissa onnistutaan, voidaan päästä pois itsestäänselvyyksien tois-
tamisesta tai opituista ilmaisuista ja tuottaa uutta tietoa tutkitusta ilmiöstä. Paikkatunteen 
käsitteen avulla löysin viisi erityistä paikkatunnetta, jotka kuvaavat asukkaan näkökulmaa 
paikkaan. Huoli, sitoutuminen, kodintunne, tunnustus ja arvostus kuvastavat näihin kyliin 
ja kouluihin liittyviä keskeisiä tunteita. Paikkatunteet olivat positiivisia ilmauksia ja 
osoittivat, että paikka koettiin tärkeäksi. Yleisemmällä tasolla tutkimukseni osoittaa, että 
'paikkatunne' on toimiva käsite kuvaamaan asukkaan suhdetta paikkaan.  

Tunnustuksen saaminen osoittautui tärkeäksi asukkaan itsearvostuksen ja oman elä-
mänhallinnan kannalta, ja tutkimukseni tuloksia voidaan tarkastella rinnan niiden tutki-
musten kanssa, jotka painottavat äänen ja vallan yhteyttä. Mikäli ihmisellä on tunne siitä, 
että hänen äänensä ei kuulu, ei hän voi myöskään kokea, että hänellä olisi valtaa tärkeinä 
pitämiinsä asioihin. Toisaalta, mikäli ääni tunnustetaan, se mahdollistaa elämänhallinnan 
ja vallan tunteen. Vallan ymmärrän Keskitalo-Foleyn (2002, 98) tavoin positiivisena, hy-
vään tähtäävänä voimana. Tunnustuksen kieltäminen puolestaan voi tuottaa monin tavoin 
vahinkoa; ääripään esimerkkinä siitä on esimerkiksi kansallinen syrjintä (Taylor 1994, 
25–26). Elämänhallinta, emansipaatio, valta ja voimaantuminen liittyvät läheisesti tun-
nustukseen ja arvostukseen.  

Siitonen (1999, 82–91) on väitöskirjassaan käynyt systemaattisesti läpi 'voimaantumi-
sen' käsitteen alkuperää tutkimuskirjallisuuden perusteella, ja hän päätyy määrittelemään 
voimaantumisen henkilökohtaiseksi ja sosiaaliseksi prosessiksi, jossa voimaa ei voi antaa 
toiselle. Henkilökohtaisuudesta huolimatta voimaantumiseen vaikuttavat toiset ihmiset, 
olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. (Siitonen 1999, 117–118.) Nähdäkseni voimaantumi-
sen sosiaalinen prosessi merkitsee juuri tunnustuksen saamista ja antamista. Ilman sitä 
käy voimaantuminen, oman äänen saaminen kuuluviin ja elämänhallinnan kokeminen, 
vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. Tutkimukseni osoittaa, että paikan asukas tarvitsee tun-
nustusta ja arvostusta paitsi rajojen sisäpuolelta myös ulkopuolelta, koska paikat eivät ole 
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olemassa erillisinä saarekkeina, vaan eri tavoin sidoksissa muihin paikkoihin. Tutkimuk-
sessani koettiin tunnustuksen saaminen merkittäväksi valtakunnan ja kylän tasolla, mutta 
myös koulun tasolla, jossa tunnustusta haettiin erityisesti saamenkieliselle opetukselle. 
Tunnustuksen puute näkyy tällä hetkellä esimerkiksi siinä, että saamenkieliseen opetus-
materiaaliin ei ole osoitettu riittävästi resursseja. Tutkimukseni osoitti, että ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa opettajat saavat tunnustusta kollegoilta, oppilailta ja heidän 
vanhemmiltaan. 

Tutkimuksellani pyrin osoittamaan, että narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen myö-
tä voidaan etsiä sopivia metodeja, joiden avulla persoonallinen ja paikallinen tieto voitai-
siin tehdä näkyväksi; parhaimmillaan sillä olisi vaikutusta opettajien ammatillisen kasvun 
tukemiseen. Opettajankoulutuksen näkökulmasta tämä merkitsee uudenlaisia työtapoja ja 
opiskelijoille tilaisuuksia kertoa omia elämäkerrallisia tapahtumiaan. Opettajaksi opiske-
levalla olisi hyvä olla mahdollisuuksia etsiä omassa elämänhistoriassa olevia vahvoja 
elementtejä. Sitä kautta opettajaksi opiskeleva saisi tunnustusta omille äänilleen ja vah-
vistusta identiteetin kehitykselle. Näiden narratiivisten työtapojen kokeilu on osin jo 
käynnistynytkin joissakin opettajankoulutusyksiköissä (Conle 2001; Craig 2003; Heikki-
nen et al. 2004). Narratiivisten ja elämäkerrallisten menetelmien avulla on mahdollisuus 
päästä oman tiedon perusteisiin ja etsiä elämäkerrallisesti muodostuneita ääniä. Monet 
äänet meissä kantavat mukanaan vahvoja arvoja, jotka ansaitsevat tulla näkyviksi. Arvot 
heijastavat Taylorin (1992) mukaan omaa horisontaalista kehystä, joka on jokaiselle opet-
tajalle tärkeä toiminnan perusta. Taylorin ajattelussa korostuu horisontaalisen kehyksen 
moraalinen perusta, koska arvojen myötä ihminen ottaa kantaa siihen, mikä on elämässä 
hyvää ja mikä ei. Mikäli ihminen ei Taylorin mukaan tiedä horisonttiaan tai menettää sen, 
on kysymys identiteettikriisistä. Tutkimukseni sivuaa siten opettajatutkimuksia, jotka 
tarkastelevat opettajan työtä eettisenä ja moraalisena työnä. Hargreaves (2002, 13) huo-
mauttaa, että tunteet ja moraali liittyvät läheisesti toisiinsa opettajan työssä. 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli tutkia opettajan työn moniäänistä luonnetta. Kiin-
nostus tähän kysymykseen lähti aiemmista narratiivisista tutkimuksista, joissa voice-
näkökulmaa on pohdittu. Halusin tarkastella aineiston avulla, millaisia ääniä yhden opet-
tajan kertomuksessa voidaa erottaa. Tutkimuksen tuloksena esitin yhden tavan, miten 
moniäänisyyttä voitaisiin avata narratiivisessa tutkimuksessa. Vaikka ääni on Annan ääni, 
on siinä mahdollista kuulla elämäkerrallisesti muovautuneita, kulttuurista ja erilaisista 
yhteisöistä tulevia ääniä. Goodson & Sikes (2001, 77) katsovat, että puhuminen vain yk-
silön omasta persoonallisesta äänestä on pelkkä illuusio. Sen sijaan kysymyksessä on aina 
prosessi yksilön ja hänen kulttuurisen maisemansa välillä, prosessi, jonka elämänhisto-
riallinen tutkimus voi saattaa näkyväksi.  

Annan minäkertomuksen avulla opettajan työtä on mahdollista tarkastella monesta eri 
näkökulmasta. Sitä voidaan tarkastella aloittavan opettajan näkökulmasta; äänten avulla 
voidaan ymmärtää erilaisia tekijöitä, joista opettajan tieto rakentuu. Tutkimukset no-
viisiopettajista ovat tärkeitä tuodessaan esiin niitä ongelmia, joiden äärellä uraansa aloit-
tavat opettajat ovat (Elbaz 1991, 8; Kelchtermans & Ballet 2002, 105). Erityisesti Annan 
minäkertomus tuo esille näkökulmia toiminnasta opettajana kahden kulttuurin rajapinnal-
la. Kulttuurien rajapinnalla toimiminen ei ole helppoa, mutta se on erittäin tärkeää, koska 
koulumme ovat muuttumassa yhä enemmän monikulttuurisiksi paikoiksi. Monikulttuuri-
sissa kouluissa on useita erilaisia ryhmiä, joiden äänet olisi hyvä saada tutkimusten kautta 
esiin. Feuerverger (1997) on tutkinut opettajia, jotka opettavat vähemmistökieliä Kanadan 
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kouluissa. Hän huomauttaa, että edelleen on suuri vaara siihen, että näiden kieliohjelmien 
marginalisoitumisten myötä marginalisoituvat myös niissä opettavat opettajat. He ovat jo 
tällä hetkellä usein äänettömiä, ja heidän on vaikea integroitua koulun muuhun opettaja-
kuntaan. Tämän johdosta voi opettajankoulutus menettää paljon siitä arvokkaasta tiedos-
ta, joita nämä opettajat ovat saavuttaneet. (Feuerverger 1997, 40.) 

Opettajatutkimuksessa tarvitsemme erilaisia tarinoita opettajan ammatillisen kasvun 
tueksi. Laurialan (2004, 36) saamien tulosten mukaan opettajien praktisen tiedon tutki-
mus hyödyntää sekä tutkimuksessa mukana olleita opettajia että niitä opettajia, jotka lu-
kevat tehtyjä tutkimuksia. Tutkimukset voivat paljastaa, miten erilainen tieto voi toimia 
toisaalta opettajan kasvua rajoittavana tai toisaalta sitä tukevana asiana. Olemassa olevien 
rajoittavien mallitarinoiden purkaminen ja erilaisten tarinoiden kertominen on tärkeää. 
Conle (2000, 56) kuvaa, miten hän onnistui opiskelijoidensa tuottamien kertomusten 
kautta purkamaan tosina pidettyjä asioita monikulttuurisessa opiskelijaryhmässään. 
Goodson ja Sikes (2001, 75) kiinnittävät huomion samaan asiaan kirjoittaessaan käsikir-
joituksesta, johon ihmiset pyrkivät elämäänsä sovittamaan. Keskustelua tulisi saada ai-
kaan siitä, miten yksilölliset kertomukset eivät aina sovellu tarjottuihin kertomuksiin. 
Erityisesti monikulttuuristuvassa yhteiskunnassamme, jossa opettajilta vaaditaan yhä 
enemmän osaamista yhä useammalta alueelta, olisi tärkeää kuulla mallitarinoita purkavia 
kertomuksia. Samanaikaisesti on huomattava, että tälläkin hetkellä koululaitoksemme 
opettajat toimivat hyvin erilaisissa kouluissa ja erilaisissa oloissa. Heidän kertomustensa 
kuuleminen on tärkeää. Marginaaleista esitetyt kertomukset voivat toimia vapauttavina 
kokemuksina uusille opettajille. Tarvitsemme tulevaisuudessa yhä enemmän opettajia ja 
muita henkilöitä, joilla on mahdollisuus toimia avainasemassa eri kulttuurien välillä. Par-
haimmillaan se merkitsisi, että eri kulttuureilla ei olisi saman koulun sisällä omia toimi-
alueitansa, vaan ne toimisivat keskenään vuorovaikutteisesti. Monikulttuurisuus asettaa 
luonnollisesti opettajankoulutukselle haasteita, mutta myöskään jo työssä toimivia opetta-
jia ei saisi unohtaa.  

Tärkeä näkökulma narratiivisessa tutkimuksessa liittyy kertomisen merkitykseen. 
Conle (2000, 53) kirjoittaa tarinoiden ”resonanssista”. Hänen mukaansa silloin, kun jokin 
tarina kohdataan kokemuksellisesti, tyypillinen reaktio on esimerkiksi: ”Tämä muistuttaa 
minua siitä, kun…” ja näin alkaa uusi kertomus koetusta. Tällainen resonanssi pitää tutki-
muksen liikkeessä ja tuottaa yhä uusia kertomuksia ja tutkimuksia. Nähdäkseni näin re-
sonoiva kertomus ja tutkimus eivät ole olleet turhia, vaan parhaimmillaan se saa aikaan 
uuden tutkimuksen, joka syventää tietoa jo saavutetusta. Bruner (2002, 15) kirjoittaa, että 
tarina yhdistää menneisyyden, nykyisyyden sekä tulevaisuuden odotukset. Niinpä se ei 
olekaan vain väline jonkin ongelman ratkaisemiseksi, vaan myös niiden löytämiseksi. 
Elämä ei ole produkti vaan prosessi, kirjoittavat Goodson ja Sikes (2001, 43), ja sama 
pätee myös tutkimukseen.  

Tämän tutkimuksen johdosta heräsi uusia kiinnostuksen kohteita, joihin olisi mielen-
kiintoista keskittyä tulevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi opettajan identiteetin rakentumi-
sen näkökulmasta olisi kiinnostavaa tutkia monikulttuurisen koulun mikropoliittista to-
dellisuutta. Aiempien tutkimusten (esim. Kelchtermans & Ballet 2002) mukaan opettajat 
käyttävät koulussa ns. mikropoliittisia strategioita, joilla he pyrkivät saavuttamaan ja säi-
lyttämään ideaaliset olosuhteet oman opetuksensa suhteen. Monikulttuurisen koulun kon-
tekstissa kiinnostavaksi kysymykseksi tulee esimerkiksi, mitkä tekijät koulun mikropo-
liittisessa todellisuudessa vahvistavat opettajan identiteettiä ja mistä hän saa tukea omalle 
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persoonalliselle tavalleen tehdä työtä. Tutkimukseni myötä on minussa vahvistunut nä-
kemys narratiivisen lähestymistavan merkittävyydestä. Narratiivit ovat erityisen merkit-
täviä tutkittaessa esimerkiksi identiteettien kehittymistä erilaisissa konteksteissa. Metodi 
mahdollistaa kokemuksen systemaattisen analyysin sekä saavuttaa tietoa siitä, miksi ih-
misen merkitykset muuttuvat. Narratiivit ovat ikkuna elämään ja osoittavat, että tarinat 
syntyvät aina osana jotakin tilannetta.  

Tutkimukseni puhuu osaltaan Lapin pienten koulujen puolesta. Kunnilla on suuria pai-
neita minimoida kustannuksia ja yhdistää kouluja suuremmiksi yksiköiksi. Näin on tehty 
myös Lapissa, mutta pitkien etäisyyksien johdosta raja tulee vastaan myös koulujen yh-
distämisessä. Osa kouluista tullee Lapissa säilymään kaikesta huolimatta suhteellisen 
pieninä ja opettajan työn luonne voi yhä enemmän muuttua senkaltaiseksi moniaineen-
opettajan työksi, kuin haastattelemani opettajat kuvasivat. Toivon tutkimuksellani voivani 
osallistua menossa olevaan keskusteluun pienten koulujen säilyttämisen ja niiden kehit-
tämisen puolesta. Koulujen lakkauttaminen ja yhdistäminen suuriksi yksiköiksi näyttää 
tällä hetkellä olevan suuntaus, joka koskettaa suurempiakin kuntia.  

Tämä tutkimus on opettanut minua tarkastelemaan paikkaa paljon laajemmasta näkö-
kulmasta, kuin aluksi osasin ajatella. Paikan tutkimuksessa on erittäin tärkeää myös vast-
edes omaksua monitieteellinen näkökulma ja pohtia paikkojen merkitystä ihmisen myö-
hemmissä valinnoissa ja mahdollisuuksissa. Onhan kysymyksessä ihmisen suhde ympä-
ristöönsä, minkä tarkastelu vaatii sekä ihmisen että hänen ympäristönsä ja tämän lisäksi 
vielä tämän monitasoisen suhteen tarkastelun ymmärtämistä. Paikkoihin liitettävien mer-
kitysten moninaisuus kuvastaa, että paikalle ei voi asettaa vain yhtä merkityssisältöä. 
Erilaiset perspektiivit, maailmankatsomukset, intressit ja elämäntilanteet tuottavat erilai-
sia paikan ja ympäristön ymmärrysmuotoja ja katsomistapoja monin eri sävyin. (Karja-
lainen 2004, 49.) Paikkasuhteemme ovat Karjalaisen (2004, 60) sanaa käyttääkseni lähi-
kartoitusta. Näitä suhteita kuvaa, että ne ovat kaikin aistein koettuja ja tulkittuja tunneti-
loja.  

Paikan tutkimuksen kritiikki esittää kysymyksen, onko nykyisessä globalisoituvassa 
maailmassa mielekästä ja hyödyllistä puhua paikasta lainkaan (Massey 2003, 55). Kritii-
kin huomioiden vastaan tutkimukseni perusteella kysymykseen myöntävästi. Kansainvä-
listyvässä maailmassa ihmiset ja erityisesti pääoma liikkuvat yhä nopeammin, mutta toi-
saalta ihmiset elävät elämäänsä jossakin paikassa. On tärkeää tunnustaa, että paikat ovat 
yhä avoimempia ja niiden identiteetit muuttuvat. Mutta se ei merkitse, että paikat menet-
täisivät merkityksensä ihmisen elämässä. Sen sijaan on syytä huomata, että käsitteet, joil-
la paikoista puhutaan, eivät ole neutraaleja. Paikkoja kuvaaviin käsitteisiin liittyy helposti 
sellaisia vivahteellisia merkityksiä, jotka eivät kerro asukkaiden näkökulmaa, paikkaa 
sisältäpäin. Siksi olisikin tärkeää tarkoin miettiä, millä käsitteillä paikoista kerrotaan. 
Aineistossani esille tullut käsite 'kasvukeskus' voisi olla esimerkkinä tästä. Voidaan ky-
syä, millaista identiteettiä paikan asukas rakentaa, mikäli hän tietää asuvansa kasvukes-
kuksessa, tai jos hän tietää asuvansa paikassa, joka nimetään syrjäkyläksi. Millainen si-
säinen tahto kehittyy paikan asukkaalle lähteä, palata tai jäädä ja kehittää ympäristöään? 
Vai onko niin, että globalisaation ja pääoman näkökulmasta onkin toivottavaa, että ihmi-
set ovat helposti liikkuvia ja liikuteltavia?  
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 Liite 1 Haastattelujen teema-alueet 

Haastattelujen teema-alueet: 

Arkityö 

Liikkeelle tästä hetkestä, tästä päivästä 

− Kerro aluksi, millainen oli työpäiväsi tänään (tyypillinen, ei-tyypillinen) 
− Kerro tästä koulusta ja työyhteisöstä 
− Kerro tästä kylästä, millaista on olla opettajana juuri tällä kylällä 
− Kerro tämänhetkisestä elämäntilanteestasi (perhe/harrastukset/vapaa-aika, jne.) 
− Kuvaile työurasi (koulut, mahdolliset paikanvaihdot) 
− Mitä merkittäviä vaiheita työuraasi kuuluu? 
− Miksi juuri tietyn aineen opettaja? 
− Miten opettajan työ on muuttunut sinun kokemuksesi mukaan? 
− Miten oppilaat ovat muuttuneet? 
− Mitä ovat opettajan työn ilot ja surut? 
− Mistä saat voimia työhösi? 
− Mitä ovat kantavia teemoja tai tavoitteita työssäsi? 
− Mitä haluat opetuksesi välityksellä antaa oppilaillesi? Jos ajatellaan, että oppilaat 

unohtavat monet opetetut yksityiskohdat ja faktat, niin mitä ainakin haluaisit heidän 
muistavan opetuksestasi? 

− Mikä on opettamasi aineen merkitys oppilaille? 
− miten kuvailisit itseäsi opettajana? 
− Mihin opettajan työssäsi voit vaikuttaa? 
− Mitä eväitä haluat oppilaillesi antaa? 
− Miten kuvailisit maailmankatsomustasi? 
− Millaisena näet juuri tämän kylän ja yleensä Lappilaisten nuorten tulevaisuuden?  
− Miten alueen eri kulttuurit näkyvät arjessa? 

Elämäkerralliset teemat 

− Missä olet kasvanut ja elänyt? 
− Kerro omasta lapsuuden ympäristöstäsi ja muistoista 
− Kerro omasta koulun käynnistäsi ja opettajistasi 
− Kerro jotakin perheestäsi ja saamastasi kasvatuksesta 
− Kerro suvustasi 
− Missä ovat juuresi/minne tunnet kuuluvasi? 
− Onko elämässäsi joitakin merkittäviä henkilöitä/paikkoja/kokemuksia? 
− Miten ja miksi päädyit opettajan uralle? 
− Kerro opettajankoulutuksestasi ja opiskelustasi 
− Mitä odotat tulevaisuudelta, (omalta, oppilaiden, yhteiskunnan, Lapin) 
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Identiteetti  

− Mihin porukkaan tai ryhmään tunnet kuuluvasi? 
− tunnetko kuuluvasi tälle kylälle? 
− mitä tämä kasvuympäristönä antaa parhaimmillaan? Toisaalta, mikä täällä ärsyttää? 
− voidaanko mielestäsi sanoa, että tällä kylällä on jokin oma alueellinen identiteetti tai 

omaleimainen piirre? 

Lapin problematiikka 

− Mitä ovat Lapin alueen vahvuudet 
− Miten tämä kylä ja Lappi on muuttunut sinun aikanasi? 
− Näkyykö kouluelämässä joitakin erityisesti Lappilaisuuteen/pohjoisuuteen liittyviä 

asioita 



 Liite 2 Informaatio haastateltaville 

15.3.2000 

Hei! 

Soitin ja lupasin kertoa hieman enemmän tutkimuksestani, jonka työnimenä on tällä het-
kellä: "Opettajana pohjoisessa". Toimin tällä hetkellä Oulun yliopistossa kasvatustietei-
den yksikössä tutkijakoulun koordinaattorina. Omaa tutkimustani teen sujuvasti töiden 
kanssa limittäin. 

Olen siis kiinnostunut siitä, millaista on toimia opettajana Pohjois-Lapissa. Minua ki-
innostavat erityisesti yläasteen/lukion opettajien kertomukset omasta arkipäivän työstään 
kaikkine iloineen ja suruineen. Juuri siksi sinun tarinasi on tärkeä. Mikä opettajan työssä 
sinua ihastuttaa ja mikä vihastuttaa? Mitä tavoitteita olet asettanut työssäsi ja minkä tur-
vin jaksat? Miten opettajan työ on muuttunut? Lisäksi minua kiinnostavat elämä-
kerralliset, erityisesti kouluun ja kasvatukseen liittyvät teemat. Esimerkiksi muistot ja 
kokemukset omasta koulunkäynnistä, kodista, vanhemmista, omista opettajista ja tietysti 
se, miten päädyit opettajaksi juuri tietylle koululle ovat kiinnostavia teemoja. Ajattelen 
niin, että kunkin ihmisen elämä muodostaa kokonaisuuden, joten halutaksemme ym-
märtää tätä päivää, on hyvä kuulla myös jotakin menneisyydestä.  

Lappi alueena kiinnostaa minua erityisesti. Itse olen samoillut Inarin järven pohjois-
puolta meloen ja vaeltaen. Minua on jäänyt askarruttamaan, miten elämä, kasvaminen, 
koulunkäynti ja opettaminen voivat olla erilaista kuin muualla Suomessa. Vai ovatko ne? 
Miten Lapin kulttuuri, maantieteellinen sijainti ja ympäristö näkyvät työssäsi ja elämäs-
säsi? Toisaalta, millaisena näet lasten ja nuorten tulevaisuuden? 

Tässä joitakin ajatuksia, joista haluaisin keskustella kanssasi. Haastattelut ovat luon-
teeltaan enemmänkin keskusteluja, joissa tärkeämpänä on sinun näkökulmasi kuin minun 
tekemäni kysymykset. Sinulla on siis mahdollisuus kertoa vapaasti työstäsi ja elämästäsi. 
Minun on tarpeellista nauhoittaa keskustelut, jotta voin palata niihin tarvittaessa. Voimme 
sopia tapaamisessamme siitä, haluatko esiintyä omalla nimelläsi vai peitenimellä. Väitös-
kirjaksi tarkoitettu tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa, professori Leena 
Syrjälän vetämää tutkimusprojektia "Opettajana Muutoksen keskellä". Siinä on koottu eri 
tavoin noin 100 opettajan elämänkertoja. Tutkimusprojektista löytyy lisää osoitteesta: 
http://wwwedu.oulu.fi/homepage/life.  

Olen tulossa haastattelumatkalle Lappiin viikolla 14. Otan vielä yhteyttä, jotta voimme 
sopia tarkemmin tapaamisesta. 
 
Yhteistyöterveisin: 
Raija Erkkilä 
Kasvatustieteiden yksikkö, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto, p. 08-553 3710 
email: rerkkila@ktk.oulu.fi, http://wwwedu.oulu.fi/homepage/rerkkila 
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 Liite 3 Esimerkki haastattelun 1. vaiheen analyysistä 

Raija: Kerro vähän näistä sun taustoista. Sulla on saame äidinkielenä. Miten sun lapsuu-
den perheessä nämä kielet meni? 

Anna: Jos vaan kieltä ajatellaan, niin mehän asuttiin hyvin syrjässä, eli se oli semmonen 
paikka, joka oli tiettömän taipaleen takana, eli tästä vielä pohjoiseen. Sinne ei ollu tietä, 
siellä oli vaan kaks taloa, eli meidän talo ja naapurin talo. Niitten väli oli vain 150-200 
metriä. Sitten siellä oli onneksi leikkikaverikin vielä. Se oli vähän vanhempi ja poika, 
mutta kyllä me hyvin leikittiin silti. Mulla oli kaksi siskoa vielä. Minä olin vanhin.  

− tulee syrjäiseltä paikkakunnalta 
− lapsena, vanhimpana siskona  

Anna: Kielen suhteen oli semmosta, että meillä puhuttiin vain saamea, ei koskaan suo-
mea. Pohjoissaamea. Minä en osannut oikeastaan sanaakaan suomea, kun minä menin 
kouluun. 

− lapsena saamenkielinen, koti saamenkielinen 

Raija: Miten se koulunkäynti meni. Olen lukenut, että jossain vaiheessa oli kausi, jolloin 
ei saamelaiset saaneet omalla äidinkielellään käydä koulua. Miten sinulla oli? 

Anna: Joo ei saanut, en saanut minäkään, että sehän alko suomen kielellä ja tämä minun 
vanha kansakoulun opettaja, joka oli nainen ja hyvä opettaja,  

− saamenkielisenä suomalaiseen kouluun, koulussa hyvä suomalainen opettaja 

niin minä olen jälkeen päin kysellyt häneltä niistä ajoista ja kysyin, vaikka sen jälkeen 
kun ite oon ollu opettajana, että miten ihmeessä sinä olet meitä opettanut, mulla ei ole 
oikeen muistikuvia siitä, että miten se opetus oikein sujui 

− opettajana oleminen herätti kysymyksen, kuinka oli itse tullut opetetuksi 

ja hän sitten sanoi, että siihen aikaan oli näitä, semmosia pahvitauluja, kun ei ollut näitä 
heittimiä, eikä mitään muitakaan. Niin siihen aikaan oli näitä kukkia, ruumiinjäseniä, eli 
mitä oli piirretty pahvitauluille, ne oli värikkäitä ja kauniita kuvia ja sitten tämä opettaja 
sanoi, että hän ripusti niitä pahvitauluja, oli ne vaikka ruumiinjäseniä tai mitä hyvänsä, ne 
oli niin ku historiassa oli omat taulunsa ja biologiassa omat taulunsa ja tämmösiä ja 
maantietoon oli omat kuvataulunsa, niin hän ripusteli niitä ja käytti niitä apuna opetuk-
sessa.  

− hyvä opettaja, kuvataulut 

Mutta tosiaan mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että miten se koulu oikein alko. Minä 
muistan muutamia tämmösiä riitatapauksia, niin ku toisten tyttöjen kanssa, mutta en ope-
tuksesta, on hyvin vähän, ihan muutama, mutta nekin ajottuu siihen aikaan, kun minä 
osasin jo suomea, olin jo oppinut. 

− oppilaana ei muistikuvia koulun alkamisesta, opetuksesta vain jotakin sen jälkeen, kun 
suomenkieli oli hallussa 
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 Liite 4 Esimerkki kertomuksen ääni-analyysistä 

Episodi 1. 

Raija: No, kerro minkälainen on tämmönen opettajan arkityö. Miten se päivä menee tääl-
lä koululla? Mitä teet ja minkälaista se opetus on? 

Anna: No, opetuksen yksi semmonen, saamenkielen opetuksen yksi sellanen aika mää-
räävä tekijä on oppimateriaalin vähyys. Se on semmonen, mikä niin ku leimaa koko sitä 
opetusta. Ja jo ennen kuin minä edes tulin tänne opettajaksi, niin oltiin perustettu sella-
nen työryhmä, se lähti sieltä SAAKista se ajatus. Työryhmä, että kun on hirveen paljon 
semmosta monistemateriaalia, että alettas tekeen kirjaa siitä. Minä oon siinä ollu mu-
kana koko ajan ja kaikki hyppytunnit menee niin ku siinä, plus se on samalla sitten tun-
tien valmistelua ja samalla niin ku mietitään koko ajan eteenpäin niitä kursseja. Tämä 
koskee vierasta kieltä. Ja sitten esimerkiksi äidinkielisille on aika vähän oppimateriaalia 
eli jos aikoo saameksi opettaa, niin pitää esimerkiksi poimia ne tiedot sieltä suomenkie-
len oppikirjasta, esimerkiksi jostakin äidinkielen käsikirjasta ja kääntää ne saameksi, siis 
siinä on hirvee työ.  

Taulukko 1. Episodin 1. tulkinta. 

Haastattelupuhe Kenen ääni? Intentio: 
…saamenkielen opetuksen yksi 
sellanen aika määräävä tekijä on 
oppimateriaalin vähyys. Se on 
semmonen, mikä niin ku leimaa koko 
sitä opetusta (…), että alettas tekeen 
kirjaa siitä. Minä oon siinä ollu 
mukana koko ajan ja kaikki 
hyppytunnit menee niin ku siinä (…)  

Opettajan ääni: Opettajan 
käytännön työstä, minulla 
menee paljon aikaa 
kunnollisen 
opetusmateriaalin 
tekemiseen. 

Kuvailu:  
informaatiota minulle ja kaikille niille, 
jotka eivät tunne saamen kielen 
opetuksen arkea. 

…Tämä koskee vierasta kieltä. Ja 
sitten se on sitä, esimerkiksi 
äidinkielisille on aika vähän 
oppimateriaalia eli jos aikoo 
saameksi opettaa, niin pitää 
esimerkiksi poimia ne tiedot sieltä 
suomenkielen oppikirjasta, 
esimerkiksi jostakin äidinkielen 
käsikirjasta ja kääntää ne saameksi, 
siis siinä on hirvee työ. 

Saamelaisen opettajan ääni: 
Kaikilla saamelaisilla 
opettajilla on sama ongelma 
Suomen kouluissa. Jos 
opettaa saamea tai saameksi, 
se tarkoittaa samalla, että työ 
on erilaista kuin 
suomalaisilla opettajilla, 
vaikka olisit samassa 
koulussa opettajana.  

Argumentaatio: Saamelaisena 
opettajana täytyy ratkaista monia 
käytännön ongelmia: opetusmateriaalin 
ei tulisi olla ongelma tämän päivän 
Suomessa. 

Koko tekstin sanoma. Saamelaisten ääni 
(kollektiivinen narratiivi):  

Argumentaatio:  
Anna kuuluu vähemmistöryhmään ja 
tunne siihen kuulumisesta ei poistu 
opettajan työssä. Jopa koulussa edustat 
vähemmistöä. Käytännön ongelmat 
muistuttavat siitä, että et ole osa 
ympäröivää valtakulttuuria. 
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