
A
B
C
D
E
F
G

UNIVERSITY OF OULU  P .O. B  00  F I -90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

PUBLICATIONS EDITOR

Professor Esa Hohtola

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Hannu Heikkinen

Director Sinikka Eskelinen

Professor Jari Juga

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-0335-5 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0336-2 (PDF)
ISSN 0355-323X (Print)
ISSN 1796-2242 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
E

SCIENTIAE RERUM 
SOCIALIUM

E
 141

AC
TA

A
nna-M

aija Puroila, Saara-Leena K
aunisto &

 Leena Syrjälä (toim
.)

OULU 2013

E 141

Toimittaneet Anna-Maija Puroila,
Saara-Leena Kaunisto & Leena Syrjälä

NAISEN ÄÄNELLÄ
PROFESSORI EILA ESTOLAN JUHLAKIRJA

OULUN YLIOPISTO,
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA





A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S
E  S c i e n t i a e  R e r u m  S o c i a l i u m  1 4 1

ANNA-MAIJA PUROILA, SAARA-LEENA KAUNISTO & 
LEENA SYRJÄLÄ

NAISEN ÄÄNELLÄ
Professori Eila Estolan juhlakirja

OULUN YLIOPISTO, OULU 2013



Copyright © 2013
Acta Univ. Oul. E 141, 2013

 

 

ISBN 978-952-62-0335-5 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0336-2 (PDF)

ISSN 0355-323X (Printed)
ISSN 1796-2242 (Online)

Kannen suunnittelu
Raimo Ahonen

JUVENES PRINT
TAMPERE 2013



Puroila, Anna-Maija, Kaunisto, Saara-Leena & Syrjälä, Leena (eds.)
In a Woman’s Voice. Essays presented to Professor Eila Estola
University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 141, 2013
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This book is compiled in honour of professor of early childhood education Eila Estola from the
University of Oulu on her 60th birthday. The book consists of two parts. The first part contains
perspectives and memories connected with Eila Estola’s multiple professional roles as an
innovator of early childhood education, leader, teacher educator, researcher and supervisor. The
second part deals with the key themes of Estola’s research work – childhood, teacher’s work,
embodiment of teacher’s work as well as ethicality and narrativity in research. The authors
represent Eila Estola’s colleagues, partners and students. 

Keywords: early childhood education, embodiment, ethics, interpersonal relations,
narrative research, teacher research





Puroila, Anna-Maija, Kaunisto, Saara-Leena & Syrjälä, Leena (toim.)
Naisen äänellä. Professori Eila Estolan juhlakirja
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 141, 2013
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen professori Eila Estolan 60-vuotisjuhla-
päivän kunniaksi. Kirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää näkökulmia ja muis-
teluja, jotka liittyvät Eila Estolan moninaiseen tehtäväkenttään varhaiskasvatuksen kehittäjänä,
johtajana, opettajankouluttajana, tutkijana ja tutkimustyön ohjaajana. Toinen osa käsittelee Esto-
lan tutkimustyön keskeisiä teemoja – lapsuutta, opettajuutta, opettajan työn ruumiillisuutta sekä
tutkimustyötä läpäisevää eettisyyttä ja kerronnallisuutta. Kirjoittajat ovat Eila Estolan työtove-
reita, yhteistyökumppaneita sekä opiskelijoita. 

Asiasanat: etiikka, ihmissuhteet, kerronnallinen tutkimus, opettajatutkimus,
ruumiillisuus, varhaiskasvatus





 
Professori Eila Estola 60 vuotta 

 
Parhaimmat onnittelut 
merkkipäivän johdosta! 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta 

Oulun yliopisto 
Riitta-Liisa Korkeamäki 

dekaani 

Kuva 1. Professori Eila Estola (Kuva: Hannu. L.T. Heikkinen) 
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VÄLIIMME SYTTYY VALOJUOVA 

  

Kuva 2. Leena Syrjälä ja Eila Estola (Kuva: Minna Uitto) 
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Juuri tarinankertojat keksivät tähtikuviot ja antoivat niille nimet. ”Vetämällä 

kuvitellun viivan lähekkäin olevien tähtien välille he antoivat niille hahmon 

ja identiteetin”, on englantilainen kirjailija John Berger kirjoittanut. ”Tähdet 

seurasivat tuolla viivalla toisiaan kuin tapahtumat kertomuksessa. Tähtikuvi-

oiden hahmottaminen ei tietenkään muuttanut tähtiä eikä liioin sitä pimeää 

tyhjyyttä joka niitä ympäröi. Se muutti ihmisten tavan tulkita yötaivasta.” 

(Mazzarella 2003: 43.)  

Tähän sitaattiin Eila Estola päätti Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnas-

sa 4.11.2013 pidetyn varhaiskasvatuksen professoriesitelmänsä. Nyt ensiaskeleet 

professorina ovat jo takanapäin ja uudet haasteet odottavat oven takana. 

Eilan ammatillinen polku varhaiskasvatuksen professoriksi on kulkenut mo-

nenlaisten tehtäväkenttien kautta: lastentarhanopettajasta lastentarhanopettaja-

opiston rehtoriksi, opettajasta opettajankouluttajaksi, tutkijasta tutkimustyön oh-

jaajaksi. Monien tehtävien ja vastuiden keskeltä hahmottuu ihminen, työtoveri, 

ystävä. Me työtoverit ja kollegat olemme oppineet tuntemaan Eilan armoitettuna 

tarinankertojana, jonka lähettyvillä on inhimillisyyttä, tahdikkuutta, rohkeutta, 

kauneudenrakkautta sekä paljon iloa ja huumoria. Kun aloimme Eilalta piilossa 

suunnitella tätä kirjaa, joku totesikin: ”Miten saisimme kirjaan Eilan huumorinta-

jun esille?” 

Kirjan nimi Naisen äänellä viittaa siihen, että Eila on tehnyt työtä naisena ja 

tuonut naisnäkökulmaa tiedeyhteisöön, päätöksentekoon ja johtajuuteen. Eila on 

halunnut nostaa esiin naisen ääntä myös tutkimuksissaan. Väitöskirjassaan Eila 

ehdottaa, että kouluihin ja opettajankoulutukseen tarvitaan usein korostuvan hal-

linnon kielen sijasta toisenlaista kieltä, jota hän tutkimuksessaan kutsuu äidin 

kieleksi. Monissa Eilan tutkimuksissa onkin vaikutteita sukupuolentutkimuksesta. 

Eila on liikkunut tutkimuksissaan opettajatutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen 

välimaastossa. Hän aloitti yksittäisten opettajien kertomuksista edeten kohti ryh-

mässä tuotettuja kertomuksia. Samalla hänen kiinnostuksensa suuntautui kokonai-

sista elämäntarinoista arjen tilanteissa rakentuviin pieniin kertomuksiin. Viime 

vuosina Eila on palannut takaisin pienten lasten maailmaan, heidän kertomustensa 

äärelle. Eilan tutkimustyötä läpäisee ajatus siitä, miten ihminen tulee todeksi eri-

laisissa suhteissa. Ihmissuhdemoraali ja välittämisen etiikka näkyvätkin keskei-

sesti hänen tuotannossaan.  

Kirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa lukijalle avautuu nä-

kökulmia Eilan tehtäväkenttään varhaiskasvatuksen kehittäjänä, johtajana, opetta-
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jankouluttajana, tutkijana ja tutkimustyön ohjaajana. Toinen osa käsittelee Eilan 

tutkimustyön keskeisiä teemoja – lapsuutta, opettajuutta, opettajan työn ruumiilli-

suutta sekä tutkimustyötä läpäisevää eettisyyttä ja kerronnallisuutta.  

Opettajille, kasvattajille, tutkijoille ja opiskelijoille kirja tarjoaa mahdolli-

suuksia pysähtyä kasvatuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kannalta olen-

naisten kysymysten äärelle. Kirja sopii käytettäväksi materiaalina varhaiskasva-

tuksessa ja opettajankoulutuksessa. Kokonaisuutena teos luo välähdyksiä yhden 

tutkijan uraan ja sopii siten peiliksi tutkijan uraa suunnitteleville.  

Tämä kirja on syntynyt Eilan työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden yhteis-

työn tuloksena. Eilan pitkäaikainen työtoveri Päivi Jäälinoja valitsi kirjaan Eilaa 

ajatellen rikkaita kielikuvia sisältävän Rakel Liehun (1982) runon. Kirjan väliot-

sikot on kirjailijan suostumuksella johdettu runosta. Taiteilija Jussi Jäälinojan 

taideteokset kuvittavat kirjaa runon hengessä. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka 

olette myötävaikuttaneet kirjan syntymiseen!  

Eila, tämän kirjan myötä haluamme saatella sinua uudelle vuosikymmenelle 

ja uusiin tehtäviin. Sydämelliset onnittelumme – tunturivuokon rohkeutta tuleviin 

päiviin! 

 

Oulussa 23.11.2013 

Anna-Maija, Saara-Leena ja Leena 

 

Lähteet: 

Liehu R (1982) Liian lähellä, liian äkkiä. Porvoo, WSOY. 
Mazzarella M (2003) Tähtien väliset viivat. Esseitä identiteetistä. Suomentanut Raija Vii-

tanen. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
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SANAT ASETTUVAT LÄHEKKÄIN HÄNESSÄ 

  

Kuva 3. Hannele Karikoski, Helena Seppälä, Eila Estola ja Eija Arposalo (Kuva: Hannu Lounila). 
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Lastentarhatyön, koulun ja opettajankoulutuksen 
kehitysvaiheiden yhtymäkohtia vuosina 1856–1995  

Elise Lujala1 

Suomen julkisen varhaiskasvatuksen lähtökohdat ovat kiinteästi yhteydessä 

maamme kansaopetuksen kehittämiseen ja sen toteutumisen alkuvaiheisiin. Myös 

maamme ensimmäisten lastentarhanopettajien koulutus liittyy kansanopetusjärjes-

telmämme syntyvaiheisiin. 

Vuonna 1856 keisari Aleksanteri II velvoitti käynnistämään kansansivistyk-

sen uudistustoimet Suomessa. Senaatti sai tehtäväkseen kohentaa yleistä kansan-

opetusta ja saattaa maaseutujenkin kansanopetuksen selkeän koulujärjestelmän 

piiriin. Seuraavien kymmenen vuoden aikana päädyttiin rakentamaan kansakoulu-

järjestelmää, jonka ihannemalliin kuuluivat myös lastenseimi ja lastentarha. Nii-

den toimintaan perehtyminen sisältyi osaksi opettajankoulutusta, joka käynnisti 

kansakoulu-uudistuksen toteuttamisen. Seuraavien yli sadan vuoden aikana nousi 

eri tahoilta esiin aktiivisia aloitteentekijöitä, jotka esittivät kasvatuksen ja opetuk-

sen jyrkkien rajojen poistamista sekä eri opettajankoulutuksien välisten yhteyksi-

en rakentamista niin julkisen varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin alueille.   

Varhaisen kansanopetuksen luoma perusta  

Maamme ensimmäisten lastentarhanopettajien koulutus ja lastentarhojen perus-

taminen liittyivät Uno Cygnaeuksen ehdotukseen pohjautuneen kansanopetusjär-

jestelmän luomiseen. Cygnaeuksen esityksen mukaan maaseudun tyttökoulujen 

yhteyteen tuli perustaa alle viisivuotiaille tarkoitettu lastenseimiryhmä sekä viisi- 

ja kuusivuotiaille tarkoitettu lastentarhan ensimmäinen osasto. Lastentarhan toi-

selle osastolle siirtyneiden ikä vaihteli seitsemästä yhdeksään tai kymmeneen 

vuoteen. Esitys herätti laajaa ja tiukasti vastakkaisia näkökantoja sisältänyttä 

julkista keskustelua. Suunnitelman yksityiskohtaisesta, koko maata kattaneesta 

ratkaisusta luovuttiin, mutta ns. täydellinen tyttökoulu sisäoppilaitoksineen, las-

tentarhoineen ja lastenseimineen toteutui kuitenkin Jyväskylän ja Tammisaaren 

seminaarien mallikoulujen yhteydessä sekä Siitoisten kansakoulussa, joka siirtyi 

osaksi Sortavalan seminaaria. Seminaarien mallikouluun kuuluva lastentarha ja 

                                                        

 
1 KT. 
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lastenseimi määriteltiin ensimmäisen kerran koulujärjestelmän osaksi vuoden 

1866 kansakouluasetuksen pykälissä 83 ja 84. Kun mallikoulujen lastentarhatoi-

minta lakkautettiin vuonna 1900, siirtyi Cygnaeuksen suunnitelman mukainen 

lastentarhan toisen osaston opetussuunnitelma ensimmäisten kouluvuosien oppi-

sisällöksi. (Lujala 2007: 65–68, 77.) 

Asetus väliaikaisesta Jyväskylän seminaarista annettiin maaliskuussa 1863, ja 

maamme ensimmäisten lastentarhanopettajien ulkomailla saama koulutus palveli 

Jyväskylän seminaarin mallikoulun antamaa opettajankoulutusta. Seminaarin 

ensimmäisenä johtajana ja uudistuksen vastuullisena toimeenpanijana Uno Cyg-

naeus halusi turvata niin lastentarhapedagogiikan kuin alkuopetuksen ja kansa-

kouluopetuksen tasokkuuden seminaarin opettajille Keski-Euroopassa annetun 

koulutuksen avulla. Lastentarhatoimintaan ja alkuopetukseen perehtyjistä ensim-

mäinen oli Cygnaeuksen sisarentytär Fanny John, joka opiskeli vuosina 1859–

1863 Hampurin lastentarhanopettajattarien valmistuslaitoksessa ja Bernin kansa-

kouluseminaarissa. Opiskelunsa aikana hän sai suoran kosketuksen Friedrich 

Fröbelin 1830-luvulla luomaan pedagogiikkaan ja sen toteuttamiseen aatteen 

perustajan tarkoittamassa muodossa. Kun maassamme tarvittiin lisää koulutettuja 

lastentarhanopettajia, lähetettiin vuonna 1861 vielä neljä valtion stipendiaattia 

opintomatkalle Saksaan. Heistä pitkäaikaisimmin toimi mallikoulun opettajana 

Jyväskylässä Christina Nappa. (Lujala 2007: 70.)   

Sosiaalipedagogisiin lähtökohtiin pohjautuvan lastentarhatyön uranuurtaja 

maassamme oli Hanna Rothman, joka tyttökoulun suoritettuaan hakeutui opiske-

lemaan Berliiniin Pestalozzi-Fröbel-Haus’iin. Koulutuslaitoksen perustaja Hen-

riette Schrader-Breymann oli aiemmin ollut Friedrich Fröbelin oppilaana ja toi-

minut hänen työtoverinaan, mutta Berliniin muutettuaan päätynyt painottamaan 

työssään pedagogiikan lisäksi ns. vähäosaisten lasten kasvatusta. Hanna Rothman 

valmistui laitoksesta vuonna 1882 ja asetti tavoitteekseen perustaa Helsinkiin 

vähävaraisten perheitten lapsille tarkoitetun lastentarhan, jossa painottuisi hänen 

koulutuspaikkaansa vastaava sosiaalipedagoginen näkemys. Hankkeeseen tarvit-

tavan rahoituksen puuttuessa hän aloitti ensin varakkaiden perheiden lapsille 

suunnatun lastentarhan ja liitti siihen myös ajan tavan mukaan pikkulastenkoulun. 

Laitoksen vihki kannustavin sanoin käyttöön Uno Cygnaeus. Kansanlastentarhan 

toiminta pääsi alkamaan vasta viiden vuoden kuluttua. (Lujala 2007: 80–81.) 

Ajalle tyypillisesti 1800-luvun lopulla toimineet lastentarhat olivat uusien 

kansanlastentarhojen lisäksi joko mallikoulujen osa, pikkulastenkoulujen rinnalla 
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toimiva alempi aste tai erillisiä varhaista kasvatusta antavia yksityisiä yksikköjä, 

jotka kaikki yhdistyivät kansanopetukseen. (Lujala 2007: 87.) 

Lastentarhanopettajakoulutuksen varhaiset vuodet  

Maamme nykyisen varhaiskasvatuksen perustana oleva lastentarhanopettajien 

koulutus syntyi kansanlastentarhatyön yhteyteen. Uranuurtajina olivat Hanna 

Rothman ja Elisebeth Alander, jotka ylläpitivät Helsingin Sörnäisten kaupungin-

osassa Hanna Rothmanin vuonna 1888 perustamaa ja Helsingin Fröbel-lai-

tos -nimellä alkanutta kansanlastentarhaa. Varsin pian kävi ilmi, että työn laaje-

neminen edellytti uusien koulutettujen lastentarhanopettajien saamista. Ensim-

mäinen Sörnäisten kansanlastentarhan toimintaan liittyvä kasvattajatarkurssi alkoi 

syksyllä 1892. Pääsyvaatimuksena koulutukseen oli 18 vuoden ikä ja tyttökoulun 

päästötodistus. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa kurssille hyväksytyille sellai-

nen käytännöllis-teoreettinen opetus, että he voivat menestyksellisesti toimia 

kansanlastentarhoissa ja vastaavissa laitoksissa opettajattarina ja johtajattarina 

sekä itse perustaa lastentarhoja. Ensimmäiset kurssit olivat yksivuotisia, mutta jo 

vuonna 1896 koulutus muutettiin kaksivuotiseksi. Tällöin toisen vuoden opiskelu 

painottui erikoistumiseen, joko lapsiryhmätyöhön tai johtajan ja esiopetuksen 

tehtäviin. Koulutus oli ruotsinkielistä, kunnes valtiovallan kehotuksesta aloitettiin 

vuonna 1905 myös suomenkielinen opetus. Tarkoituksenmukaiset toimitilat sekä 

opetus- ja harjoittelumahdollisuudet koulutus sai vuonna 1908, kun Ebeneser-

kodille suunniteltu oma rakennus valmistui. Sen lastentarharyhmät toimivat opis-

kelijoiden harjoittelupaikkoina ja ylimmän kerroksen tilat varattiin koulutuksen 

käyttöön. (Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992: 13, 15, 21, Lujala 2007: 79–82.) 

Ebeneseristä tuli käsite, joka kattoi sekä laajan fröbeliläisen lastentarhatyön että 

lastentarhanopettajien koulutuksen. 

Valtiovallan taholta koulutus sai ensimmäisen kerran tukea vuonna 1897, kun 

lastentarhanopettajien koulutukselle myönnettiin valtionapua ja samalla se määri-

teltiin hallinnollisesti kouluhallituksen alaiseksi. Ensimmäisen tarkastuksensa 

kouluhallitus teki vuonna 1911. Tuolloin keskusviraston organisaatio oli jo kol-

mentoista vuoden ajan toiminut osastojakoisena, ja niin lastentarhatoiminta kuin 

lastentarhanopettajien koulutus kuuluivat kansanopetusosaston alaisuuteen. Vas-

taavasti jokainen lastentarha kuului paikallisesti kunnan kansakouluntarkastajan 

valvonnan piiriin. (50 vuotta Lastentarhaseminaarityötä 1942: 12–13, Lujala 

2007: 86.)  
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Koulutoimen alaisena lastentarhatyön edustajat saivat kutsun seitsemänteen-

toista yleiseen kansakoulukokoukseen vuonna 1919. Tällöin kaikille opettajaryh-

mille yhteisten luento-osuuksien lisäksi lastentarhatoiminnan edustajat kokoon-

tuivat myös omana ryhmänään pohtimaan toimintasektorinsa kehittämistä. Toisil-

le kokouksen osanottajaryhmille lastentarhatyötä esiteltiin tarkastaja Elsa Boreni-

uksen pitämällä yhteisluennolla ja kokouksen yhteyteen kootussa näyttelyssä. 

(Kerkkonen 1919.)  

Koulutoimen puolella lasten varhaisten vuosien opettajina toimivien kierto-

koulun ja alkukoulun opettajien valmistus oli alkuun yksityisten tahojen ylläpitä-

mää. Ensimmäinen valtion ylläpitämä alkukouluseminaari aloitti toimintansa 

vuonna 1918. Lähes kaikki autonomian aikana toimineet alkukouluseminaarit 

olivat yksivuotisia ja opiskelijoiden pohjakouluvaatimuksena oli kansakoulu. 

Suomen itsenäistyttyä aloitettiin valtiovallan toimesta työ kaikkien alkukouluse-

minaarien saamiseksi kaksivuotisiksi. Samoin pyrittiin muuttamaan yksityiset 

seminaarit valtion ylläpitämiksi oppilaitoksiksi. (Hyyrö 2006: 165–168, 207–

208.) 

Hämeenlinnassa oli vuoteen 1918 asti toiminut yksityinen kierto- ja pikku-

kouluseminaari. Uusi kaksivuotinen alkukouluseminaari aloitti toimintansa syk-

syllä 1919. Sen johtaja Aukusti Salo toi toistuvasti esille ajatuksen, että alkukou-

luseminaarit voisivat valmistaa myös lastentarhanopettajia. Hänellä oli myös 

visio, että ”lähemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa lastentarha tulee 

muodostumaan yleiseksi kouluksi”. Hän toi ajatuksensa voimakkaasti esille lehti-

kirjoituksissaan ja vuoden 1919 kansakoulukokouksessa, jossa oli läsnä lastentar-

hanopettajien ja Lastentarhaseminaari Ebeneserin sekä maaseudun alakansakou-

lunopettajien edustus. Salon näkemyksen mukaan yhteisessä seminaarikoulutuk-

sessa molemmat opettajaryhmät saisivat samat yleis- ja ammattitiedot, jotka an-

nettiin alemman kansakoulun opettajiksi valmistuville. Koulutusohjelmat eroaisi-

vat lähinnä vain opetusharjoittelun osalta. Alakansakouluun hakeutuvien harjoitte-

lu tapahtuisi kansakoulussa, ja lastentarhanopettajiksi aikovien harjoittelu toteu-

tuisi seminaarin yhteydessä toimivassa lastentarhassa. Lisäksi alakansakoulutyö-

hön aikovien tuli perehtyä myös lastentarhatyöhön ja Fröbelin pedagogiikkaan. 

(Hyyrö 2006: 210, 213, 263–265, Lujala 2007: 191–193.) 

Salon esitys sai kokouksessa aikaan voimakkaan vastalauseiden ryöpyn. Väi-

tettiin, että työskentely lastentarhoissa ja alakansakouluissa oli varsin erilaista. 

Tarkastaja Elsa Boreniuksen mukaan lastentarhanopettajilla oli oma vahva identi-

teettinsä eikä heillä ollut tarvetta kuulua opettajien joukkoon. Oman koulutus-
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luonteen säilyttämistä Borenius perusteli myös lastentarhan menettelyjen psyko-

logisilla perusteilla. Yksi esille noussut kysymys oli myös pohjakouluvaatimusten 

erilaisuus. Lastentarhaseminaariin hyväksyttiin vain erityisperusteluin muita kuin 

tyttökoulun suorittaneita, kun taas alakansakouluseminaariin tultiin opiskelemaan 

kansakoulupohjalta. Lehtikirjoittelussaan Salo puolestaan ihmetteli, mistä jatku-

vasti lisääntyneisiin lastentarhoihin riittäisi tulevaisuudessa tyttökoulun käyneitä 

opettajia. Myönnytyksenä hän esitti vaihtoehtoa, jossa lastentarhaseminaarin rin-

nalle hyväksyttäisiin myös alakansakouluseminaarin kautta saatu tutkinto. Salon 

kannanottoja voi sanoa osaltaan kärkeviksi ja pinnallisiksi, kun hänen mielestään 

mm. lastentarhat olivat itsenäisyyden alkuvuosiin asti ”herraskaisia laitoksia”. 

(Lujala 2007: 191–193.) Hänen silloiset ajatuksensa eivät näytä tuovan julki Cyg-

naeuksen lastentarhatyölle asettamien opetussisältöjen tuntemusta ja lastentarhan 

toisen osaston opetustavoitteita. Hyyrön (2010: 86–87) mukaan myöhemmin 

Salon Cygnaeusta kohtaan tuntema arvostus oli tutkimustyön ja pikkulapsipeda-

gogiikkaan perehtymisen myötä muuttunut. Väitöskirjatekstissään vuonna 1939 

Salo kannatti Cygnaeuksen aatteita ja myönsi tämän arvostukset ja näkökannat 

yleensä osuviksi. Salo toi julki ehdotuksen nimittää Cygnaeusta ”Suomen kansa-

koulun isäksi” ja samoin Cygnaeukseen olisi Salon mielestä tullut liittää myös 

kunnianimet ”Suomen lastenseimen ja lastentarhan isä”. 

Vuonna 1923 pidetystä Lastentarhaseminaari Ebeneserin 30-vuotisjuhlasta tu-

li pohjoismaisen yhteistyön lähtökohta, sillä tilaisuuteen oli kutsuttu koulutuksen 

ja lastentarhojen edustus myös muista pohjoismaista. Ensimmäinen pohjoismai-

nen lastentarhakokous pidettiin Kööpenhaminassa kesällä 1925. Tämän jälkeen 

kokoonnuttiin eri pohjoismaissa kolmen tai neljän vuoden välein yli viiden vuosi-

kymmenen ajan. Suomi isännöi kokouksia Helsingissä vuosina 1928 ja 1950, 

Jyväskylässä 1964 ja Espoon Dipolissa 1978. Kulloisenkin tapaamisen kokousan-

nin lisäksi kongressit tarjosivat lähtökohdan muille yhteistyömuodoille mm. eri-

laisten luentovierailujen, kokousten, pienimuotoisten tapaamisten ja opintomatko-

jen muodossa. Elisebeth Alanderilla oli paitsi kotoa saadun kielitaidon myös poh-

jakoulun ja ulkomailla tapahtuneen jatkuvan kouluttautumisen pohjalta hyvät 

edellytykset laajaan kansainväliseen kanssakäymiseen. Hän osallistui pohjoismai-

seen yhteistyöhön aina 1930-luvulle asti. (Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992: 

24–25.) 
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Uusia koulutuksia, erilaisia lähtökohtia  

Toisen maailmansodan jälkeen yhä useammat kunnat näkivät tarpeelliseksi lasten-

tarhojen perustamisen. Ongelmaksi muodostui kuitenkin valtionapusäädösten 

edellyttämä pätevien lastentarhanopettajien saaminen (Laki 296/1927). Paine 

uusien koulutusmahdollisuuksien luomiseen kohdistui Ebeneser-seminaariin, 

jossa vuotuisten aloituspaikkojen lisäämisen ohella järjestettiin vuonna 1949 

myös poikkeuskoulutusta alakansakoulunopettajille ja sosiaalikasvattajille (Ruo-

konen 2007: 124). Alakansakoulunopettajien kohdalla voidaan sanoa Aukusti 

Salon 1920-luvulla esittämän yhteisen koulutuksen haaveen näin toteutuneen 

esimerkinomaisesti. 

Vuonna 1947 Ebeneserin toiminta laajeni Jyväskylään, jonne perustettiin yli-

oppilaspohjainen Ebeneser-kodin Jyväskylän seminaariosasto. Paikkakunnan 

valintaan vaikutti paitsi kaupungin maantieteellinen sijainti myös Jyväskylän 

Kasvatusopillisen korkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet antaa pätevää teo-

riaopetusta mm. kasvatustieteen, psykologian ja eräiden harjoitusaineiden alueel-

ta. Samoin korkeakoululta oli saatavana teorialuokan lisäksi erityistiloja, vaativi-

en oppiaineiden opetusluokkia ja välineitä sekä koko kampusalueen palvelut, jopa 

mahdollisuus osallistua värikkääseen ylioppilaselämään. Ensimmäisen vuosiker-

tomuksen mukaan lastentarhaseminaariosasto pääsi alkamaan ”samalla paikalla, 

missä noin 80 vuotta sitten Uno Cygnaeus perusti maan ensimmäisen lastentarha-

osaston seminaarinsa yhteyteen”. (Kasurinen & Saares 1998: 11–12.) 

Jyväskylässä pohjakoulutusvaatimuksen lähtökohtana oli ajatus lastentarhan-

opettajakoulutuksen liittämisestä opettajankoulutuksen yhteyteen. Keväällä 1949 

korkeakoulun opettajaneuvosto teki opetusministeriölle ensimmäisen esityksen 

lastentarhanopettajien valmistuksen sisällyttämisestä korkeakoulun ohjelmaan ja 

40 lapsen tutkimuslastentarhan perustamisesta. Työ lastentarhanopettajakoulutuk-

sen ja opettajakoulutuksen yhdistämiseen jatkui myös Jyväskylän lastentarhase-

minaarin itsenäistyttyä 11.1.1965. Hallinnollisesti itsenäisen seminaarin toimin-

nasta vastasi marraskuussa 1964 perustettu Jyväskylän seminaarin kannatusyhdis-

tys. Vuonna 1969 seminaari aloitti yliopisto-opintojen sisällyttämisen lastentar-

hanopettajatutkintoon. Opetusohjelmaan kuuluivat kehityspsykologian, erityispe-

dagogiikan ja sosiologian peruskurssit sekä kasvatustieteiden approbatur-

arvosana. Näin edettiin kohti yliopistokoulutusta ja opettajankoulutukseen nivou-

tuvaa koulutusohjelmaa. (Kasurinen & Saares 1998: 39, 81–82.) 
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Tampereella lastentarhaseminaarihankkeen tavoitteena oli valtion ylläpitämä 

koulutus. Ensimmäisen eduskunnalle osoitetun valtiollista lastentarhaseminaaria 

koskevan aloitteen teki helmikuussa 1947 kansanedustaja Alpo Lumme yhdessä 

kuuden muun edustajan kanssa. Lumme, koulutukseltaan kansakoulunopettaja, oli 

tuolloin Tampereen kaupungin lastensuojelutyön johtaja ja hyvin selvillä vallitse-

vasta lastentarhanopettajapulasta. Sivistysvaliokunta puolsi tehtyä ehdotusta ja 

piti Tamperetta mahdollisena koulutuspaikkakuntana, mutta kun asia siirtyi edus-

kunnasta hallituksen käsittelyyn, ehdotus hylättiin. Seuraavissa eduskunta-

aloitteissa painotettiin joko toiminnan pedagogista merkitystä tai äitien työssä-

käynnin mahdollistamista. Olennaista aloitteiden valmistelussa oli paikallisten 

naisjärjestöjen tekemä yhteistyö yli puoluerajojen ja muiden aatteellisten näkö-

kantojen. Toistuvien eduskunta-aloitteiden tultua hylätyksi Tampereen kaupun-

ginhallitus päätti maaliskuussa 1954 asettaa seminaaritoimikunnan valmistele-

maan seminaarin perustamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi jo toukokuussa 

1954 Tampereen Lastentarhaseminaarin Säätiön perustamisen ja lahjoitti toimin-

nan aloittamisen mahdollistavan alkupääoman. Seminaarin pääsyvaatimuksena oli 

Ebeneser-seminaarin tavoin keskikoulututkinto. Seminaari aloitti toimintansa 2. 

helmikuuta 1955 Kalevan lastentalon tiloissa. (Jerkku 2011: 26–27, 31–32, 47, 

74–76, 105, 114.) 

Maamme lastentarhanopettajien koulutus oli alkanut ruotsinkielisenä. Sen 

rinnalla vuonna 1905 aloitettu suomenkielinen koulutus toteutui aluksi vuorovuo-

sin ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Viime sotien jälkeen ruotsinkielisten kurs-

sien käynnistyminen harveni pääsääntöisesti kolmen vuoden välein tapahtuvaksi. 

(Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992: matrikkelitiedot, Sjöberg 2007: 13.) Sa-

maan aikaan kasvoi koko maassa lastentarhojen perustamistarve ja Ebeneser-

seminaariin kohdistui paine suomenkielisen opettajakoulutuksen lisäämisestä. 

Vastaavasti ruotsinkielisen koulutuksen asema haluttiin pitää vakiintuneena, joten 

heräsi keskustelu ruotsinkielisen seminaarin perustamisesta. Vuonna 1954 ruotsa-

lainen kansanpuolue lähetti ruotsinkieliselle lastentarhanopettajien yhdistykselle 

perustamishanketta koskevan kyselyn. Vastauksen mukaan vallitsi pula ruotsin-

kielisistä lastentarhanopettajista eikä heitä riittänyt varsinkaan pienimpiin kau-

punkeihin. Opettajien määrän lisäämistä perusteltiin myös sillä, että koulutus 

antoi hyvän peruslähtökohdan muihinkin sosiaalisiin hoitotehtäviin, kuten lasten-

kotien johtajattariksi ja koululaisten iltapäivähoitoon eli nuorimpien koululaisten 

hoitoryhmiin. (Sjöberg 2007: 13.) 

Ruotsinkielisen koulutuksen osalta pyrittiin Tampereen hankkeen tavoin saa-

maan eduskunnan suostumus valtion ylläpitämän oppilaitoksen perustamiseen. 
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Huhtikuussa 1954 tehdyn aloitteen takana olivat kaikkien eduskuntapuolueiden 

ruotsinkieliset kansanedustajat. Kouluhallituksen ruotsinkielinen osasto kokosi 

myönteisen kantansa tueksi joukon ruotsinkielisiä kasvatuksen, sosiaalitoimen ja 

kansanterveyden tukijärjestöjä, ja näin kyseessä oli selvästi myös kielipoliittinen 

ja ruotsin kielen asemaa vahvistavaksi koettu aloite. Kun ilmeni, että valtio ei 

edelleenkään ollut valmis ylläpitämään lastentarhanopettajakoulutusta, haluttiin 

hanke toteuttaa perustamalla yksityinen koulutuslaitos. Seminaarin perustamista 

valmistelevan valiokunnan tehtävänä oli varmistaa Ebeneserin valmius ruotsin-

kielisen koulutuksen lopettamiseen. Lisäaikaa uuden koulutuksen perustamiseen 

saatiin, kun Ebeneser oli valmis järjestämään vielä vuonna 1957 valmistuneiden 

opiskelijoiden koulutuksen. Uuden seminaarin koulutuspaikkakunnaksi oli esitet-

ty Helsinkiä, mutta mm. opetusharjoittelupaikkojen riittämättömyyden vuoksi se 

ei saanut kannatusta Ebeneserinkään taholta. Sosiaaliministeri Tyyne Leivo-

Larsson puolestaan ilmoitti, että hän puoltaa koulutuksen perustamista vain, jos se 

sijoitetaan johonkin Pohjanmaalla olevaan kaupunkiin. (Sjöberg 2007: 13–17.) 

Kyseessä oli siis myös aluepoliittinen ratkaisu. 

Pietarsaaren valinta koulutuspaikaksi herätti runsaasti vastustusta, mutta sen 

etuina mainittiin, että seminaari rikastuttaa maaseudun kulttuurielämää pääkau-

punkiseudun ulkopuolella, kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö on laajempaa pie-

nessä kaupungissa, valtion määrärahamahdollisuudet ovat suuremmat maaseutu-

kaupungissa ja että suomenruotsalaisten kannalta ei ole suotavaa liian suuri kes-

kittyminen pääkaupunkiseudulle. Kannatusyhdistys perustettiin elokuussa 1956. 

Opiskelijoiden pohjakouluvaatimukseksi tuli keskikoulututkinto, ja Pietarsaaren 

lastentarhaseminaarin, Svenska barnträdgårdsseminariet i Jakobstad, ensimmäiset 

opiskelijat aloittivat opintonsa tammikuun toisena päivänä 1958. (Sjöberg 2007: 

14–35, 59.) 

Lastentarhanopettajapula vaikeutti 1960-luvulla Pohjois-Suomen lastentarho-

jen perustamista, ja lastentarhanopettajakoulutuksen saamisen lisäksi pohdittiin 

myös muiden opettajaryhmien koulutuksen laajentamista maamme pohjoisiin 

osiin. Ratkaisua hakiessaan Oulun ammatinvalinnan ohjauksen piiritoimiston 

neuvottelukunta teki Oulun kaupungille ehdotuksen talousopettajia, käsityönopet-

tajia ja lastentarhanopettajia kouluttavasta oppilaitoksesta, jossa samalla hyödyn-

nettäisiin eri opettajaryhmien tarjoamaa synergiaetua. Kaupunginhallitus asetti 

vuonna 1965 toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin maisteri Jouko Mä-

kelä. Selvitystyön jälkeen päätettiin jatkaa vain lastentarhanopettajien koulutus-

hanketta, ja seminaarille perustettiin kannatusyhdistys syksyllä 1967. Sen jäsenik-
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si liittyivät Oulun kaupunki, paikallinen lastensuojelutyötä tekevä Nuorten Ystä-

vät ry -yhdistys sekä eräät yksityishenkilöt. Oulun lastentarhaseminaarin opiskeli-

javalintojen pohjakouluvaatimukseksi määriteltiin ylioppilastutkinto, ja valinta-

kriteereissä haluttiin painottaa pohjoissuomalaisuutta. Lisäksi opiskelijavalintojen 

perusteissa otettiin huomioon, että perustajajäsenet kokivat lastensuojelutyössä 

ongelmalliseksi äitien lisääntyneen yksinhuoltajuuden, ja sosiaaliministeriön 

myönteisen päätöksen turvin päädyttiin aloittamaan myös miesten kouluttaminen 

lastentarhanopettajiksi. Koulutus käynnistyi syyskuun alussa 1968, ja kurssilla oli 

mukana yksi miesopiskelija. Opetussuunnitelmaan liitettiin alusta lähtien kasva-

tustieteen yliopistotasoiset opinnot, aluksi pakolliset kasvatustieteen approbatur-

arvosanaopinnot. Hallinto oli muiden lastentarhaseminaarien tavoin aina 1970-

luvun alkuvuosiin asti sosiaaliministeriön ja sosiaalihallituksen valvonnan alaista. 

(OMA, Oulun lastentarhaseminaarin arkisto, Hf:1, Ua:1.)  Pohjoissuomalaisuus 

korostui uudelleen, kun koulutus sai vuonna 1983 erityistehtävän, kolmen prosen-

tin kiintiön saamenkielentaitoisten opiskelijoiden koulutusta varten.  

Koulutukset pedagogiikan vastuunkantajina 

Kansainvälisesti tarkastellen maamme varhaiskasvatukselle luotiin ensimmäisenä 

pohjoismaana selkeät pedagogiset lähtökohdat, joskin niiden monipuolinen kehit-

täminen tapahtui verkkaisesti. Varhaislapsuuden ja julkisen varhaiskasvatuksen 

pedagoginen merkitys ei suomalaisen lastentarhatyön syntymisen aikaan ollut 

nykypäivän tavoin ymmärrettyä ja arvostettua. Erityisesti ensimmäisen maail-

mansodan ja maamme itsenäistymisen jälkeen korostui lasten oppimis- ja kas-

vuedellytysten kehittämisessä kouluikäisten kasvatus, ja nuorempien kasvatukses-

sa painotettiin lähinnä sosiaalipedagogisten arvojen toteutumista. Olennaista tuon 

ajan varhaiskasvatuksen kehityksen tarkastelussa on nähdä lastentarhanopettaja-

koulutusten asema pedagogisen varhaiskasvatustyön puolestapuhujana. 

Itsenäisen Suomen varhaisina vuosina jouduttiin kiinnittämään huomiota val-

tiontalouden niukkuuteen. Sen seurauksen ryhdyttiin uudistamaan maan hallintoa, 

ja pyrkimyksenä oli keskushallinnon tehostaminen ja supistaminen. Lastentarha-

työn kannalta uudistukset johtivat ministeriövaihdokseen. Hallintovastuu siirtyi 

kouluhallituksen kansanopetusosaston alaisuudesta sosiaaliministeriön alaisuu-

teen vuonna 1924. Edistysaskeleeksi kuitenkin voidaan sanoa uuden lastentarhoja 

koskevan lain syntymistä. Tuo laki lastentarhojen valtionavusta ja sitä tarkentava 

asetus annettiin vuonna 1927. Laki määritteli tarkoituksenmukaisten olosuhteiden 
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ja raportointivelvoitteiden lisäksi myös lapsiryhmäkoot sekä henkilökunnan päte-

vyysvaatimukset. (Lujala 2007: 193–198, Laki 296/1927.) 

Keskushallinnon asettamiin vaatimuksiin kuuluivat vuosittaiset toimintakau-

si-ilmoitukset sekä toimintakertomukset, joissa annettiin yhteys- ja tilastotietoja 

mm. toimintapäivistä, lapsilukumääristä, ruokailusta, terveystilanteesta ja van-

hempain yhteistyön määristä. Opetussuunnitelmallista sisältöä edustivat vain 

tiedot toteutetuista keskusaiheista. (KA, Sosiaaliministeriön huolto-osaston arkis-

to, Ech 1–2, Eci 1.) Pedagogista kehittämistyön ohjausta lastentarhat eivät saaneet 

keskusvirastoltaan. Sosiaaliministeriön ohjaus oli jokseenkin samaa kuin Rantalan 

(2003: 156) mukaan opetusministeriössä, jonka ”onkin kuvattu olleen aina 1960-

luvulle saakka vain eräänlainen postikonttori kouluhallituksen ja valtioneuvoston 

välillä”. 

Lastentarhojen pedagoginen kehittämistyö oli aina 1970-luvulle asti lähes 

kokonaan henkilökunnan aktiivisuuden varassa ja toiminnan laadun vastuuhenki-

löitä olivat pedagogisen koulutuksen saaneet lastentarhanopettajat. Tällöin olen-

naista oli, että koulutus pystyi antamaan valmistuville opiskelijoilleen riittävän 

vahvan pedagogisen perustan ja ammatti-identiteetin, jotta he olivat valmiita toi-

minnassaan toteuttamaan lastentarhatyölle asetettuja pedagogisia tavoitteita. Ra-

kenteita ja menettelytapoja kehitettiin yksikkö- tai paikkakuntakohtaisesti, mutta 

valtakunnallisesti pedagogista kehittämistyötä ei valtiovallan taholta sosiaalimi-

nisteriön alaisuuden aikana juuri tuettu.  

Valtiovalta ottaa vastuuta – tavoitteena yliopistokoulutus 

Niin koulutoimen kuin päivähoidon voimakas kehittäminen alkoi 1970-luvulla. 

Oppivelvollisuuskoulun osalta ryhdyttiin peruskoulun toteuttamisen myötä pur-

kamaan rinnakkaiskoulujärjestelmää. Päivähoidon kehittämisen kannalta taas 

ratkaiseva taitekohta oli päivähoitolain voimaantulo vuonna 1973. Vuotta aiem-

min oli toteutettu lastentarhaseminaareja koskeva hallinnonuudistus, jossa sosiaa-

liministeriöllä ja sosiaalihallituksella aiemmin ollut ylin päätäntävalta siirtyi nyt 

opetusministeriön alaisen kouluhallituksen vastuualueeksi.  

Samaan aikaan käynnistyi suoraan opetusministeriön alaisissa yliopistoissa 

kaksivuotinen ns. uusimuotoinen lastentarhanopettajien koulutus (ULO). Se aloi-

tettiin varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean suuntaviivojen mu-

kaisesti syksyllä 1973 sekä Jyväskylän yliopistossa että Joensuun korkeakoulussa. 

Seuraavina vuosina ULO-koulutus laajeni alkamaan Kajaanin, Rauman ja Savon-
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linnan filiaaleissa ja vuonna 1975 vielä Turun yliopiston Turun toimipisteessä. 

Koulutukset olivat Jyväskylän ULO-koulutusta lukuun ottamatta opettajankoulu-

tuslaitosten alaisia, Jyväskylässä suoraan kasvatustieteellisen tiedekunnan alainen 

yksikkö. Koulutuksen piti olla kolmivuotinen kokeilu, minkä jälkeen sen oli mää-

rä vakinaistua, mutta päätös lykkääntyi mm. päivähoitolain voimaantulon aiheut-

taman henkilökuntapulan vuoksi. Lastentarhanopettajien koulutusta ei voitu su-

pistaa, joten uudenmuotoinen lastentarhanopettajakoulutus jatkui toistaiseksi 

yhteensä kuudella paikkakunnalla Jyväskylän, Joensuun, Turun sekä Oulun yli-

opiston alaisena. (Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö 

1974: 72–73, Outakoski-Aho 1998: 121, Turunen 2007: 275.) 

Vuoden 1973 opettajankoulutustoimikunnan mietinnössä (1975: 145–147) 

ehdotettiin, että lastentarhanopettajien koulutus tulisi liittää muuhun korkeakou-

luissa tapahtuvaan opettajankoulutukseen. Tavoitteeksi asetettiin nelivuotinen, 

160 opintoviikon laajuinen ja muuhun opettajankoulutukseen laadullisesti rinnas-

tettava koulutus. Kolmivuotiseksi koulutuksen tuli laajeta jo 1970-luvulla ja neli-

vuotiseksi seuraavalla vuosikymmenellä. Samalla määriteltiin, että luokanopetta-

jien koulutusta voitaisiin osin hyödyntää lastentarhanopettajiksi koulutettaville. 

Koulutusohjelmia toisiinsa kytkemällä saavutettaisiin myös taloudellisten voima-

varojen säästöä. Lisäksi nähtiin, että nelivuotiseen koulutukseen voitaisiin sisäl-

lyttää erikoistumista varhaiskasvatuksen eri aloille. 

Luokanopettajan koulutusohjelman päävastuuksi määriteltiin peruskoulun 

ala-asteen opetus, minkä lisäksi mietinnössä (1975: 88–89) nähtiin luokanopetta-

jan tehtäväksi myös kuusivuotiaiden opetuksesta huolehtiminen. Osittain samaan 

aikaan työskennellyt varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea viittasi 

esikoulun opettajien koulutuksessa esikoulukomitean mietintöön, mutta ei katso-

nut voivansa omassa mietinnössään (1974: 122–123) tehdä kyseistä koulutusta 

koskevaa ehdotusta, koska kuusivuotiaiden koulutusratkaisua ei ollut vielä vah-

vistettu. Kannanotoksi kuitenkin kirjattiin, että lastentarhanopettajien siirtymisen 

peruskoulun ala-asteen opettajiksi tulee olla mahdollista siten, että edelleenkoulu-

tuksessa otetaan huomioon varhaispedagogiikkaan aikaisemmin hankittu koulutus 

ja alalla saatu kokemus. 

Vuonna 1977 kaikkien viiden lastentarhaseminaarin hallinto ja myös nimet 

lopulta muuttuivat. Seminaarien yhteisen neuvottelukunnan monivuotisen työn 

tuloksena lastentarhaseminaarit siirtyivät elokuun alussa valtion oppilaitoksiksi, 

lastentarhanopettajaopistoiksi. Asetuksen mukaan niiden tehtäväksi tuli toteuttaa 

lastentarhanopettajatutkintoon johtavaa koulutusta, jonka opetussuunnitelma ja-

kautui yleis- ja aineopintoihin sekä käytännön harjoitteluun. Opisto- ja ULO-
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koulutuksien yhteistyö alkoi yhtenäisen kolmivuotisen opetussuunnitelman val-

mistelulla. Kolmivuotinen koulutus alkoi opistoissa vuonna 1983 ja ULO-

koulutuksissa vuotta myöhemmin. (Lujala 1993: 10, Turunen 2007: 275.) 

1990-luvulle tultaessa hahmoteltiin jo lastentarhanopettajakoulutuksen toteut-

tamista kokonaisuudessaan yliopistojen yhteydessä. Lastentarhanopettajien yli-

opistotyöryhmä jätti siirtoa esittäneen muistionsa toukokuussa 1992, ja sen perus-

teella hallitus teki esityksen opistokoulutuksesta luopumisesta ja yliopiston kasva-

tustieteellisiin tiedekuntiin siirtämisestä. Oulun yliopistossa siirtoa valmistele-

maan nimettiin Eeva Hujala-Huttusen johdolla toiminut työryhmä, jossa oli edus-

tus niin Oulun kuin Kajaanin koulutuksista sekä Oulun kaupungin päivähoidon 

hallinnosta ja lastentarhanopettajayhdistyksestä. Työryhmän tehtäväksi oli määri-

telty yliopistokoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen, varhaiskasvatuskes-

kuksen ja opetusharjoittelun toteuttamismallien luominen sekä opintojen täyden-

täminen yliopistokoulutukseksi. Käytännössä työryhmä saattoi erityisesti opetus-

harjoittelun ja pedagogisten opintojen osalta jatkaa sitä opetuksen kehittämistyö-

tä, joka oli aloitettu rehtori Eila Estolan johdolla lastentarhanopettajaopiston uusi-

en toimitilojen suunnittelun yhteydessä 1980-luvun puolivälin jälkeen. Lapsiryh-

män toimitilat kuuluivat yliopistokoulutuksen suunnitelman mukaan osaksi var-

haiskasvatuskeskusta. Sen toiminta-ajatus määriteltiin kolmijakoiseksi, varhais-

kasvatus ja päivähoito, perus- ja täydennyskoulutus sekä yliopistokoulutukselle 

keskeinen tutkimustoiminta. Syyslukukausi 1995 aloitettiin Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan alaisena. (Turunen 2007: 275–277.) 

Kohti tutkimuspohjaista kehittämistyötä 

Puolentoista vuosisadan aikana ovat lastentarhatyön ja lastentarhanopettajakoulu-

tuksen painopisteet vaihdelleet pedagogisen kasvatusnäkemyksen ja sosiaalitoi-

meen liitetyn lastensuojelutyön välillä. Koulutuksien piirissä on 1940-luvulta 

lähtien pyritty määrätietoisesti laaja-alaiseen koulutuskokonaisuuteen ja opetta-

jankoulutuksen yhteyteen. Yhteiskunnan päätöksenteolta on toistuvasti kaivattu 

varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen arvostusta. Niiden pedagogista merkitys-

tä korosti jo Aukusti Salo, joka lopetti väitöskirjatekstinsä todeten, että Cygna-

euksen yhteiskunnallemme esittämät pikkulapsipedagogiset aatteet puhuivat lap-

sen ja kasvatuksen puolesta ”intomielisesti”. Hänen mielestään Cygnaeuksen 

asettamat vaatimukset edustivat ensi kertaa esille tuotua ”taistelua pienen lapsen 

oikeuksien puolesta”. (Salo 1939: 453.) 
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Voimakkaita muutoksien ja kehittämisen ajanjaksoja ovat olleet kansakoulu-

laitoksen ja kansakoulunopettajien koulutuksen aloittamisen jälkeen maamme 

itsenäisyyden alkuaika 1920-luvulla, toista maailmansotaa seurannut jälleenra-

kennusaika sekä 1970-luvun peruskoulua, päivähoitoa ja lastentarhanopettajakou-

lutusta koskenut muutosten vuosikymmen. Julkiselle varhaiskasvatukselle ja 

maamme lastentarhanopettajakoulutuksen tasolle asetetut lähtökohtatavoitteet 

saavutettiin 1990-luvulla, kun koulutus siirtyi yliopistojen yhteyteen. Samalla 

mahdollistui tutkimuspohjainen kehittämistyö sekä kasvatuksen ja opetuksen 

laaja-alainen tarkastelu lapsen näkökulmasta, 1990-luvun uusi painotus työstä 

lasten hyväksi. Varhaiskasvatuksen tutkimus luo pohjaa arvostuksen lisääntymi-

selle, mikä puolestaan edistää 2000-luvun tutkimuspohjaista kehittämistyötä. 
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Risteäviä ammatillisia polkuja  

Kirsti Karila2 

Eilan ja minun elämänpolut ovat lomittuneet toisiinsa jo pian neljännesvuosisa-

dan ajan. Tutustuimme toisiimme 1990-luvun alkupuolella toimiessamme sillois-

ten lastentarhanopettajaopistojen rehtoreina. Tuohon aikaan koulu-

/opetushallitus säänteli ja standardoi melko vahvasti opistokoulutuksen opetus-

suunnitelmatyötä ja koulutuksen kehittämistä. Opistojen rehtoreilla oli tapana 

kokoontua säännöllisin väliajoin neuvottelemaan ajankohtaisista lastentarhan-

opettajien koulutukseen liittyvistä asioista koulu-/opetushallituksen virkamiesten 

kanssa. Noissa tapaamisissa Eilalla oli poikkeuksetta paljon annettavaa: hänestä 

välittyi voimakas tahto kehittää koulutusta, ja hänellä oli jo tuolloin hieno kyky 

argumentoida ideoitaan. Tuona aikana Eilan ja koko hänen johtamansa Oulun 

lastentarhanopettajaopiston väen ajatukset ja kehittämishankkeet toimivat innoit-

tajina niille ideoille, joita toivoin Tampereellakin voitavan toteuttaa.   

Tuolloin alkoi myös kansainvälinen yhteistyö juurtua osaksi lastentarhan-

opettajakoulutusten kehittämistä. Mieleeni on erityisesti jäänyt lastentarhanopet-

tajaopistojen rehtoreiden matka Englantiin ja Skotlantiin. Tutustuimme matkan 

aikana moniin paikallisiin koulutusyksiköihin ja saatoimme yhdessä pohtia koulu-

tuksen kehittämistä noiden kokemusten valossa. Matkan kuluessa kuulimme Eilan 

kanssa pariinkin otteeseen ihmettelyä siitä, kuinka noin nuoret ihmiset (ehkä myös 

nuoret naiset) voivat olla lastentarhanopettajaopistojen rehtoreita. Meille ikä, 

saati sitten sukupuoli, ei tuolloin ollut eikä varmasti nytkään ole toimintaamme 

rajaava tekijä.  

1990-luvulla alkoi myös lastentarhanopettajakoulutuksen akatemisoituminen.  

Suomen Akatemia tuki tuolloin varhaiskasvatuksen tutkijakoulutusta VARTUTKO-

ryhmän toimintaa rahoittamalla. Ryhmä oli yhdenlainen tutkijakoulu, joka kokosi 

varhaiskasvatuksesta ja lapsuudesta kiinnostuneita eri tieteenalojen jatko-

opiskelijoita yhteen. Olimme Eilan kanssa tohtoriopiskelijoina samassa pienryh-

mässä, ja niissä merkeissä pääsimme yhteisiin keskusteluihin myös tutkimukseen 

liittyen. Meidän lisäksemme tuohon pienryhmään kuuluivat Anna-Leena Välimäki 

ja Helvi Kaksonen. Luodaksemme uskoa tohtoriprojektiemme onnistumiseen vit-

sailimme, kuinka tohtoreiksi valmistuttuamme istuisimme jossain kahvilassa toh-

                                                        

 
2 KT, varhaiskasvatuksen professori, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. 
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torin hattujen kanssa. No, kokemuksen myötä tietomme ja ymmärryksemme tohto-

rihattuun liittyvistä kulttuurisista merkityksenannoista on lisääntynyt, eikä tuota 

kahvilareissua ole sellaisenaan toteutettu. Mutta ilmeisesti tämä näky antoi voi-

maa opiskeluille, kun kaikki saimme tuon tohtorihankkeemme päätökseen.  

Kohtasimme tieteellisissä merkeissä myös kansainvälisissä konferensseissa. 

Kuinka hienolta tuntuikaan liittyminen kansainväliseen tutkijayhteisöön ja omien 

tutkimusten esittely kuuluisien yliopistojen, vaikkapa Sorbonnen, saleissa.  Kan-

sainvälinen yhteistyö on nyttemmin muuntunut osin arkiseksi työksi, mutta sen 

merkitys omien ajatusten rikastajana ja uusien perspektiivien antajana on säily-

nyt ennallaan.  Tämä näkyy hienosti myös Eilan tieteellisessä tuotannossa. Näihin 

ulkomailla tapahtuneisiin kohtaamisiin liittyvät myös kokemukseni Eilasta moni-

puolisena kulttuurin ja taiteen ystävänä.    

Viimeisen vuoden aikana olemme jälleen olleet yhteistyössä Varhaiskasvatuk-

sen pedagogiikka -teoksen tekemisen merkeissä. Tässä teoksessa Eila on yhdessä 

Anna-Maija Puroilan kanssa valottanut lasten kuulemisen ja narratiivisen peda-

gogiikan merkitystä.  On hienoa nähdä, että tuo tutustumisemme alkuajoista läh-

tien ilmennyt palo kehittämiseen ja uusiin näkökulmiin ei ole sammunut, vaan se 

on edelleen jalostunut. Tämän ovat huomanneet myös tutkimuksen rahoittajat. Se 

taas ei herätä minussa kummastusta vaan iloa siitä, että rahat ovat menneet hy-

vään kohteeseen.  

Jaamme parhaillaan Eilan kanssa myös haasteen siitä, millä tavoin varhais-

kasvatuksen tieteellisen tutkimuksen antia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa. Eila toimii varhaiskasvatuksen lakia uudistavan ryhmän valmis-

teluryhmässä ja minä tuossa lakiryhmässä. Tehtävä ei ole ihan kaikkein yksinker-

taisin, mutta kovin mielenkiintoinen.   

Kun ajattelen Eilan ja minun yhteisiä polkuja, tulee mieleeni väistämättä hä-

nen lisäkseen myös monia muita henkilöitä.  Vaikka Eilan kontribuutio ja itsenäi-

nen tila ovatkin kiistattomat, on hän ennen kaikkea henkilö, joka kykenee yhtei-

seen toimintaan toisten ihmisten kanssa. Näistä yhteisistä hankkeista läheisten 

työtovereiden kanssa on syntynyt monia hienoja asioita, joista me kaikki voimme 

olla ylpeitä ja iloisia. 
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Johtajuus muutosten keskellä  

Hannele Karikoski3, Eeva-Liisa Kronqvist4 & Aila Tiilikka5 

Johdanto 

“Each teacher, whether a woman or a man, applies some relational moral. 

But this is not easy, because it might be attractive to adopt the voices appre-

ciated in the official, authoritative discourse.” (Estola 2003.) 

Tässä luvussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen koulutuksen muuttumista siirryt-

täessä 1980-luvulta 2000-luvulle. Muutosta tarkastellaan Oulun lastentarhanopet-

tajakoulutuksen, varhaiskasvatustyön muutosten ja johtajuuden näkökulmasta ja 

ennen kaikkea koulutuksen akatemisoitumisen mukanaan tuomien haasteiden 

myötä.  Luvun teemoja ovat siten koulutuksen muutokset, johtajuus ja työyhtei-

sön toiminta, ja niitä peilataan tämän juhlakirjan päähenkilön – Eila Estolan – 

johtajuusposition kautta.  Monet muutoksista koskivat kuitenkin samaan aikaan 

myös muita varhaiskasvatuksen koulutuksia sekä niiden johtajuutta ja työyhteisö-

jen toimintaa – kutakin työyhteisöä omalla tavallaan.  

Oulun lastentarhanopettajakoulutus muutoksessa 

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen rehtoreina ovat vuodesta 1968 olleet He-

lena Peltola, Selina Pirilä, Maarit Hult ja Kari Suhonen, jonka sijaisena toimi Kari 

Kainulainen. Elise Lujala hoiti useita rehtorin sijaisuuksia sekä seminaari- että 

opistovaiheessa. Eila Estolan rehtorikaudella, vuonna 1995, koulutus siirtyi osaksi 

Oulun yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa.  

Kun Eila Estola astui Oulun Lastentarhanopettajaopiston rehtorin tehtäviin 

1.8.1985, aloitettiin koulutuksen sen hetkisten tavoitteiden ja sisällön analyysi ja 

arviointi. Sen seurauksena jatkui työyhteisössä yhteinen koulutuksen kehittelytyö. 

Samalla Eila Estola perehtyi uuteen tehtäväänsä sekä varhaiskasvatuksen koulu-

tuksen rehtorina että uusia työtapoja tuovana henkilöstön johtajana. Hänen pääta-

voitteenaan oli koulutuksen tason nostaminen, minkä vuoksi mm. vahvistettiin 

                                                        

 
3 KT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
4 FT, dosentti, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
5 KT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
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yhteyttä Oulun yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan sekä korostettiin 

henkilöstön ja opiskelijoiden tutkivaa työotetta ja tutkimuksen ja käytännön tiivis-

tä yhteyttä. Hänen johdollaan käynnistettiin opettajien täydennyskoulutussuunni-

telma, toteutettiin työyhteisön kehittämispäivät sekä aloitettiin kansainvälinen 

opettaja- ja opiskelijavaihto. Näillä konkreettisilla toimenpiteillä kehitettiin moni-

puolisesti koulutusta ja tuettiin henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. 

Koulutuksen johtavat arvot määriteltiin vuonna 1987, mikä ennakoi muutosta. 

Arvoihin sisältyivät yhteistyökykyisyys, vastuullisuus, yksilöllisyys ja aloitteelli-

suus. Kehittämistyössä toteutui moniäänisyys. Sekä tutkimus- että työelämätar-

peet tulivat merkityksellisiksi lähtökohdiksi koulutuksen muutosprosessissa 

(Opettajakunnan pöytäkirjat 1985–1993.)  

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen tiivis yhteys yliopistoon oli alkanut jo 

ennen varsinaista rakenteellista siirtymistä osaksi yliopistoa. Esimerkiksi yliopis-

tolliset arvosanat kasvatustieteessä ja psykologiassa olivat osa tutkintoa. Koulutus 

oli monin tavoin dynaamista, rehtorin innovatiivisesti johtamaa sekä johtokunnan 

tukemaa.  Tavoite koulutuksen siirtymisestä yliopistoon muun opettajakoulutuk-

sen yhteyteen oli elänyt erilaisine vaiheineen jo Oulun lastentarhanopettajakoulu-

tuksen perustamisesta lähtien. Yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena 

(Turunen 2007) opisto rahoitti kasvatustieteiden tiedekunnassa ensin vuonna 1990 

tilapäisen lehtorin viran, joka muutettiin työsopimussuhteiseksi apulaisprofessuu-

riksi vuonna 1993. Yliopistotasoisten opintojen määrä oli tässä vaiheessa 44,5 

opintoviikkoa. Kolmivuotinen opetussuunnitelma laadittiin vuonna 1983 yhteis-

työssä Oulun yliopiston Kajaanin yksikön lastentarhanopettajakoulutuksen (ULO) 

kanssa. Opetussuunnitelma muotoutui kolmivuotiseksi 120 opintoviikon laajui-

seksi tutkinnoksi, joka sisälsi yleis-, aine- ja syventäviä opintoja. (m.t. 275.) Ku-

vatut muutokset tukivat ja ohjasivat lastentarhanopettajakoulutuksen kehittymistä 

korkeakoulutasoiseksi sekä varhaiskasvatuksen oppiaineen akatemisoitumista. 

Lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen kokonaisuudessaan yliopistojen 

alaisuuteen vuonna 1995 merkitsi pitkäaikaisen koulutuspoliittisen tavoitteen 

toteutumista. 

Varhaiskasvatusalan akatemisoitumista koko maassa vauhdittivat professo-

rinvirkojen perustamiset eri yliopistoihin sekä opiskelumahdollisuudet kandidaa-

tin ja maisterin tutkintoihin. Varhaiskasvatus sai, niin käytännön kasvatustyönä, 

oppiaineena kuin tutkimusalana, akatemisoitumisensa perustan ja kasvualustan. 

Yliopistoon siirtymisen yhteydessä myös Ouluun vakinaistettiin vuonna 1996 

apulaisprofessuuri, jonka erityisala oli varhaiskasvatus ja sijoituspaikka Oulu. (ks. 
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Husa & Kinos 2001: 19–20, 100–102.) Tehtävää hoiti vuoteen 2005 Eeva Hujala. 

Tämän jälkeen professorin tehtävä Oulussa oli vakinaisesti täyttämättä vuoteen 

2012, jolloin tehtävään nimitettiin Eila Estola. 

Mitä akateemisuus toi Oulun varhaiskasvatuksen koulutukseen? 

Yliopistokontekstiin siirryttäessä keskeinen muutos opistokoulutuksissa oli tut-

kimuksellisen orientaation vahvistuminen varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden ja 

koko varhaiskasvatuksen kentän hahmottamisessa. Oulun lastentarhanopettaja-

koulutuksen opetussuunnitelman tavoitteiksi oli jo 1980-luvulta lähtien asetettu 

varhaiskasvatuksen tutkimustiedon seuraaminen ja soveltaminen (Opetussuunni-

telmat 1986–1995). Muutoksen jälkeen uusi orientoituminen merkitsi opetuksen 

ja opetushenkilöstön entistä aktiivisempaa suhdetta tutkimukseen ja tutkimustie-

toon sekä tutkimuksen tuottamiseen. Ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen kehit-

tymistä ei voitu nähdä perinteisenä käsityömäisenä oppimisena ja tietotaidon 

omaksumisena. Tilalle rakentui käsitys tieteen- ja ammattialan teoriaperustan, 

filosofian ja arvopohjan tiedostavasta sekä aktiivista oppimista tuottavasta koulu-

tuksesta. Tutkimus ja varhaiskasvatus oppiaineena tuli nähdä kokonaisuutena, 

joka muodostuu näistä kahdesta osasta (Hujala 1996: 489).  

Koulutuksen akatemisoituminen merkitsi myös Oulun koulutuksen opetus-

henkilökunnalle jatkokoulutuksen haastetta, johon kasvatustieteiden tiedekunnan 

sekä varhaiskasvatuksen jaoksen johdolla oli kannustava ja opintoja tukeva ote. 

Tiedekunta tarjosi opetushenkilöstölle mahdollisuuden suorittaa tutkintovaatimus-

tensa mukaisesti Ammatillistieteelliset opinnot, 40 ov (PD-koulutus), osana tiede-

kunnan kasvatustieteen jatko-opintoja. Kiinnostusta jatko-opintoihin lisäsi myös 

se, että niin valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen piirissä kuin Oulun koulutuk-

sessakin elettiin innostunutta pedagogisen kehittämisen aikaa projekteineen ja 

kehittämishankkeineen, joista kumpusi myös tutkimushalukkuutta (ks. esim. Aar-

nivala & Mäkelä 1999, Estola & Kess 2004, Lahikainen & Rusanen 1991, Liimo-

la & Voutilainen 1993, Hujala-Huttunen & Estola 1995, Sosiaalihallitus 1989, 

Tiilikka 1999, Välimäki 2013). Työyhteisön johtamistavan tuloksena yhteisössä 

oli omaksuttu kollegiaalinen ja dialogisuutta tavoitteleva keskustelukulttuuri, joka 

myös toimi työn tutkimisen ja kehittämisen pontimena. 

Innostusta loivat myös aihepiirit, jotka tukivat opetustyötä. Ajateltiin, että voi 

opettaa myös sitä, mitä itse tutkii. Runsaan vuosikymmenen aikana lisensiaatin 

tutkielmia ja väitöskirjoja syntyi alun toista kymmentä. Vuonna 1998 oli myös 

alkanut laaja kansainvälinen Suomen Akatemian rahoittama johtajuustutkimus 
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professori Eeva Hujalan johdolla. Väitöskirjojen ja lisensiaattitöiden aiheet liit-

tyivät mm. varhaiskasvatustyöhön, opettajuuteen päiväkodissa ja koulussa, lasten 

toimijuuteen, perhepäivähoitoon, vanhempien yhteistyöhön, varhaiskasvatuksen 

historiaan ja palvelurakenteisiin sekä koulun aloittamiseen. (ks. esim. Välimäki 

1998, Estola 1995, Pekkarinen 1999, Puroila 2002, Parrila 2002, Estola 2003, 

Kronqvist 2004, Tiilikka 2005, Lujala 2007, Karikoski 2008.) 

Kandidaattitasoisessa lastentarhanopettajakoulutuksessa muutos näkyi tutki-

musopintojen ja opinnäytetyön tieteellisen laadun korostumisena. Opinnäytetyöt 

pyritään integroimaan tiedekunnan ja/tai varhaiskasvatuksen tutkimushakkeiden 

aihepiireihin. Työn avulla opiskelija syventää asiantuntemustaan ja osaamistaan 

oman ammatillisen profiilinsa rakentumiseksi. Akatemisoitumisen vaiheessa las-

tentarhanopettajuus alettiin nähdä professionaalisena oman alan asiantuntijuutena. 

Osaamisvaatimukset nojaavat educare-mallin mukaan kasvatuksen, opetuksen ja 

huolenpidon kokonaisuuteen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005). Asi-

antuntijuuteen sisältyivät työn arvojen tiedostaminen ja niistä sopiminen, varhais-

kasvatustietämyksen hallinta, pedagogisten työskentelymenetelmien hallinta, 

yhteistyö- ja tiimitaidot sekä oman työn tutkiminen ja kehittäminen niin yksilölli-

sesti kuin työyhteisössä (ks. esim. Estola 1997, Hujala et al. 1998, Karila 1997, 

Lastentarhanopettajan ammattietiikka 2004). Opetusharjoittelut ja tiiviit kontaktit 

varhaiskasvatuksen kenttään ja kehittämispäiväkoteihin tukivat työelämäyhteyttä 

ja tarjosivat aineksia opiskelijoiden opinnäytteisiin sekä mahdollisuuksia muuhun 

tutkimukseen. Koulutuksen laatuun kiinnitettiin huomioita ja laadun arviointia 

ryhdyttiin kehittämään. Kaiken kaikkiaan koulutuksen lähtökohdaksi hahmottui 

käsitys laaja-alaisesta varhaiskasvatuksen pedagogisesta asiantuntijuudesta, joka 

antaa valmiudet toimia erilaisissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävissä. 

Haasteet 2000-luvun akateemiselle asiantuntijuudelle 

Siirryttäessä 2000-luvulle varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa kohdattiin valta-

kunnallisesti uusia, yhteisiä haasteita, jotka koskettavat varhaiskasvatustyötä ja 

alan koulutusta myös Pohjois-Suomessa. Pedagogisen koulutuksen saaneita las-

tentarhanopettajia oli kentällä entistä vähemmän, koska muiden ammattiryhmien 

suhteellinen osuus kasvoi. Lisäksi erilaiset pedagogiset tehtävät lisääntyivät ja 

sisälsivät uusia haasteita lastentarhanopettajille. Uusia odotuksia kohdistuu myös 

erilaisten perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kasvatuskumppanuuden 

ideaan. Työyhteisöltä odotetaan osaavaa moniammatillista tiimityötä sekä kykyä 
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oman työn arviointiin, kehittämiseen ja työssä oppimiseen. Näihinkin tehtäviin 

koulutuksen tulee antaa valmiuksia samalla, kun työn uusista vaatimuksista tarvi-

taan lisää tutkimusta. (ks. esim. Karila & Nummenmaa 2001, Kinos, Karila & 

Palonen 2010, Kupila 2010, Tiilikka 2010.) 

Lastentarhanopettajan tehtävänä on toimia myös oman moniammatillisen tii-

minsä pedagogisena vastaavana, ja siksi ammattiryhmältä odotetaan vahvaa 

osaamista haasteisiin vastaamisessa. Tällöin tarvitaan Tynjälän (1999) mukaan 

erityisalan asiantuntemusta, joka sisältää kykyä löytää ja soveltaa tietoa ja siten 

kehittää työtä ja tuottaa oppimista. Asiantuntijatyö on myös jatkuvaa ongelman-

ratkaisua, joka johtaa uuden oppimiseen. Tällöin oppiminen liittyy reflektoivaan 

toimintatapaan, jossa opitaan pohtien ja arvioiden omaa työtä. (m.t. 161–162.) 

Moniammatillisen varhaiskasvattajatiimin yhteinen suunnittelu, sujuva ja asian-

tunteva toteutus sekä oman työn arviointi tarjoavat mahdollisuuden tutkia ja ke-

hittää omaa työtä. Tässä prosessissa lastentarhanopettajan rooli on keskeinen. 

Lastentarhanopettajan työhön kuuluu monipuolisia ihmissuhteita, joissa tulee 

esille myös tunteisiin ja moraaliin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi tehtäväalueet 

voivat sijoittua esimerkiksi päivähoidon, esiopetuksen, avoimen varhaiskasvatuk-

sen, koululaisten iltapäivätoiminnan tai lasten ja nuorten taidekasvatuksen piiriin. 

Työn ihmissuhteisiin sisältyvät ennen kaikkea kasvatussuhteet lapsiin, mutta li-

säksi keskeisiä ovat myös yhteistyösuhteet lasten vanhempiin, omiin kollegoihin 

sekä alan muihin asiantuntijoihin. Pienten lasten kasvattaminen on sensitiivistä ja 

vahvaa tietoisuutta vaativaa ammatillista tunnetyötä, jonka tueksi ja kehittämisek-

si tarvitaan usein myös kollegiaalista tukea. 

Professori Eila Estolan johdolla on Oulun yliopistossa toteutettu useita Suo-

men Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita, joissa vastataan edellä mainittui-

hin varhaiskasvatustyön ja -tutkimuksen tarpeisiin. TelLis-hankkeen  mielenkiin-

non kohteena on lapsen hyvinvointi hänen kertomanaan ja kokemanaan. BE-

LONG-projektissa tutkitaan yhteistyössä henkilöstön ja lasten kanssa kerronnal-

listen käytäntöjen kehittämistä lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lasten 

yhteenkuuluvuuden tunteen edistämiseksi. EMOT-projekti  käsittelee uran alku-

vaiheessa olevien lastentarhanopettajien sekä esi- ja alkuopetuksenopettajien työn 

tunteita. (ks. Elävä kertomus.) Lisäksi Eila Estolan tutkimuksissa on kehitelty ja 

sovellettu varhaiskasvatuksen piiriin Vertaismentorointi-menetelmää lastentar-

hanopettajan työn tueksi (ks. Estola et al. 2005, Estola et al. 2007, Myllymäki 

2013). Tällä kehittelytyöllä on mahdollisuus tarjota varhaiskasvatuksen henkilös-

tön tarpeisiin osuvaa, joustavasti ja taloudellisesti toteutettavaa ammatillista tu-

kea, josta on saatu hyviä kokemuksia moniin edellä mainittuihin haasteisiin. Tästä 
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näkökulmasta avautuu lastentarhanopettajakoulutukselle edelleen uusia aiheita ja 

mahdollisuuksia niin perus- kuin täydennyskoulutuksen piirissä. 

Johtajana asiantuntijaorganisaatiossa 

Johtajuus ja sen muutokset ja muutospaineet ovat aina yhtä ajankohtaisia teemoja. 

Kun tämän luvun teemana on muutos ja johtajuus varhaiskasvatustyössä ja erityi-

sesti lastentarhanopettajien koulutuksessa Oulussa, on luonnollista, että johtajuu-

den ydinkäsitteiksi nousevat mm. pedagoginen johtajuus ja akateeminen johta-

juus.  Opistotasoisen lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen osaksi yliopis-

to-organisaatiota oli suuri askel koko suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Las-

tentarhanopettajakoulutusta oli johtanut siihen asti rehtori. Oulun yliopistossa 

entisen opiston rehtorin virka muutettiin erikoistutkijaksi. Erikoistutkijan viran 

perustaminen korosti jo vahvasti alkanutta varhaiskasvatuksen tutkimustraditiota. 

Varhaiskasvatuksen koulutus organisoitui tiedekunnassa tapahtuneiden muutosten 

myötä osaksi tiedekuntaa ja yhdeksi jaokseksi, jonka nimeksi tuli varhaiskasva-

tuksen jaos. Varhaiskasvatuksen jaosta johti professori ja myöhemmin mm. Eeva-

Liisa Kronqvist, Elise Lujala ja Eila Estola. Johtajat kohtasivat pedagogisten 

haasteiden lisäksi akateemisen asiantuntijaorganisaation tuomat vaatimukset, ja 

näiden lisäksi haettiin vielä selkeää asemaa ja paikkaa osana tiedeyhteisöä. Näin 

vuosien jälkeen voi kuitenkin sanoa, että integroituminen on tapahtunut luonte-

vasti ja varhaiskasvatuksella on oma spesifi osaamisalueensa ja identiteettinsä 

Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. 

Mikä sitten erottaa ilmiöinä johtajuuden yleensä ja johtajuuden akateemisessa 

asiantuntijaorganisaatiossa? Akateemisella johtajuudella tarkoitetaan yleensä 

esimiestyötä ja johtajuutta korkeakouluympäristössä, erityisesti yliopistoissa. 

Pedagoginen johtajuus voi viitata moneen asiaan: 1) pedagogisten organisaatioi-

den ja toimintojen johtamiseen, 2) sellaiseen johtamistoimintaan, jonka päämäärät 

ja arvot ovat pedagogisia ja joka tähtää kasvuun ja oppimiseen (Hällström 2006), 

sekä 3) johtamiseen, jossa käytetään kasvatustieteellistä tietoa ja taitoa. Tunnettua 

on, että käsitteet leadership ja management ovat johtajuuden kulmakiviä ja ne 

pätevät myös akateemisessa ja pedagogisessa johtajuudessa. Näitä kahta käsitettä 

on keinotekoista erottaa täysin toisistaan. Leadership-käsite johtajuudessa viittaa 

kuitenkin yleensä ihmisten johtamiseen ja kykyyn saada organisaatio sitoutu-

maan. Management-käsite puolestaan korostaa asioiden johtamista ja kykyä joh-

taa järjestelmiä. Käsitteet eivät ole toistensa vastakohtia vaan toisiaan täydentäviä 
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ja molempia tarvitaan tehokkaassa johtamisessa. Hyvä johtaja osaa yhdistää mo-

lemmat. 

Akateemisen johtajuuden elementteinä pidetään tavallisesti kolmea keskeistä 

johtajuuden roolia: tutkimusjohtajuus, pedagoginen tai kasvatuksellinen johtajuus 

ja hallinnollinen johtajuus (Siddique et al. 2011). On kuitenkin todettu (esim. 

Sipilä 2005), että akateemisen asiantuntijaorganisaation johtamisessa on erityisiä 

haasteita. Johtajuudelle ei tunnu olevan ”tilaa”, johtajuutta toteutetaan joko oman 

toiminnan ohella tai määräaikaisena. Johtajuuden valintakriteereinä voivat yli-

opistoissa olla pikemminkin akateemiset ansiot kuin ansiot johtajana. Mikäli hal-

linnollinen tai pedagoginen johtajuus korostuu, tutkimusjohtajuus saa vähemmän 

tilaa ja aikaa ja päinvastoin. Nikkasen (2011) akateemisia johtajia koskevan selvi-

tyksen mukaan akateemista johtajuutta pidetään hyvinkin erilaisena kuin johta-

juutta esimerkiksi samankokoisessa ei-akateemisessa organisaatiossa. Yliopistos-

sa on lukuisa määrä huippuasiantuntijoita, jotka eivät helposti suostu johdettavik-

si. Alaiset odottavat autonomiaa, itsenäisyyttä, konsultatiivista otetta sekä kollegi-

aalisuutta (Middelhurst et al. 2009). Myös johtajakoulutus yliopistoissa on ollut 

viime vuosiin saakka vähäistä, ja johtaminen saattaa etäännyttää tutkimustyöstä, 

joka yliopistossa tutkijana ja opettajana olevalle on yleensä innostuksen lähde ja 

motivaattori. Vuorovaikutustaidot ja hyvä tiimi ympärillä ovat akateemisen johta-

jan parhaita työvälineitä. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa johtajuudella oli ollut 

selkeä asema koulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Siirtyminen osaksi 

kasvatustieteellistä tiedekuntaa ja koko yliopisto-organisaatiota toi mukanaan 

uudenlaisen johtajuuden, jossa tutkimuksen ja koulutuksen tuli integroitua vah-

vasti osaksi koulutusta. Tälle oli hyvää pohjaa luotu jo ennen siirtymistä yliopis-

toon, kuten luvun alussa todettiin. 

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa johtajuus on aina ollut vahvasti yhteisöllis-

tä ja erilaisia näkökulmia on opeteltu ja opittu ymmärtämään. Henkilökunta Ou-

lun koulutuksessa on ollut verraten pysyvää, mikä on helpottanut yhteistyön ja 

tiimien toimivuutta. Tämä vaatii hyvää kollegiaalista työtapaa ja dialogista johta-

juuskulttuuria. (vrt. Wink 2010: 140.) Johtajuuteen osallistuvat kaikki organisaa-

tiossa toimivat jäsenet – jokainen omalla tavallaan – tukena, kriitikkona, hiljaise-

na puurtajana, innovaattorina. Johtajan alaisella puolestaan on ainakin kaksi vel-

vollisuutta – johdettavana oleminen ja toimiminen perustehtävän suuntaisesti.  

Viime aikoina johtajuustutkimuksessa on noussut yhä vahvemmin esille jae-

tun johtajuuden käsite (Gronn 2002, Jones 2012). Ilmiönä se soveltuisi erinomai-

sesti akateemiseen kulttuuriin. Monissa korkeakouluorganisaatioissa on implisiit-

tisesti noudatettukin vahvaa jaetun johtajuuden periaatetta. Esimerkkinä tästä 
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voisi olla tapa, jossa yksikön professori vastaa tutkimusjohtajuudesta pääosin ja 

yksikön johtaja pedagogisesta ja hallinnollisesta johtajuudesta. Jaettu johtajuus ei 

helposti taivu määritelmäksi, mutta perusajatuksena siinä on luoda vaihtoehto 

perinteiselle yksilökeskeiselle, yksilöiden taitoihin fokusoituneelle johtajuudelle. 

Jaettu johtajuus rakentuu vahvasti kontekstin ja tilanteiden sekä yksilöllisen au-

tonomian ja luovuuden vuoropuhelulle. Pieni tiimi, joka toimii ketterästi ja jossa 

luovuudelle annetaan runsaasti tilaa, voisi parhaimmillaan täyttää jaetun johtajuu-

den periaatteet.  

Varhaiskasvatuksen koulutuksen rehtorit, jaosjohtajat ja tiimin johtajat ovat 

olleet vuosien aikana merkittäviä roolimalleja sekä henkilöstölle että myös opis-

kelijoille. Opettaminen ja tutkiminen ovat varhaiskasvatuksen tieteenalan kulma-

kiviä, vaikka työ lasten ja perheiden parissa usein onkin se urapolku, johon suurin 

osa tähtää. Tutkimukseen perustuva opetus on voinut parhaimmillaan antaa hyvän 

roolimallin myös tieteelliselle uralle, ja vuosien aikana on perusopiskelijoista 

kuoriutunut myös väitelleitä tutkijoita ja opettajia. Samoin positio sekä koulutuk-

sen että päiväkotien johdossa voi parhaimmillaan antaa pontta nuorelle opiskeli-

jalle tavoitella tehtävää. Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoista on verra-

ten suuri osa naisia ja heidän urapolkunsa alkaa koulutuksesta. Polut ovat erilaisia 

(vrt. Ekonen 2007), ja eräänä pontimena tiedeuralle voi olla korkeatasoinen kou-

lutus, joka motivoi halua kehittää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja siihen pohjau-

tuvaa käytäntöä. 

Yliopisto-organisaatiot ovat 2000-luvun lopulla olleet suurten muutosten kes-

kiössä. Taloudellisuus ja tehokkuus sekä kansainvälisyys ovat tulleet keskeisiksi 

tavoitteiksi. Hierarkkista organisaatiota on purettu ja tutkimusta ja tutkijakouluja 

kehitetty. Tehokkuuteen ja talouskasvuun pyrkivät koulutusjärjestelmät voivat 

tuoda mukanaan byrokratian purkamista ja huomion kiinnittämistä organisaation 

toiminnan heikkoihin lenkkeihin sekä parempaan laatuun, mutta suurin uhka nou-

see “tärkeiden” ja “vähemmän tärkeiden” yliopistollisten oppiaineiden erottelusta. 

Martha Nussbaum (2011) on teoksessaan ottanut esimerkiksi USA:ssa tapahtuvan 

kehityksen korkeakouluissa, joissa humanistiset aineet ovat jääneet talous- ja 

teknologiatieteiden jalkoihin. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmien sisällöllisessä 

kehittämisessä tulisi säilyä humanismin perinne, sillä, kuten Nussbaum (2011) 

korostaa, humanistiset tieteet ja taiteet tekevät maailmasta paremman paikan elää. 

Demokratiassa tarvitaan tiedollisen sivistysperinteen lisäksi myös empaattisuu-

teen, luovuuteen ja sosiaalisuuteen kasvattavia elementtejä. Kasvatustiede ja var-

haiskasvatus ovat paikkansa ansainneet ainakin paljon käsiteltyjen PISA-
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tutkimusten valossa. Luovat aineet ja opiskelijoiden kehittäminen ja tukeminen 

rohkeuteen ja itseilmaisuun teoreettispainotteisten oppiaineiden lisäksi ovat olleet 

aina keskeisiä varhaiskasvatuksen koulutuksessa – näin jo vuodesta 1968, jolloin 

Oulussa aloitettiin ensimmäisten lastentarhanopettajien koulutus. Eila Estolan 

johtajuuden aikana uudet avoimet oppimisympäristöt sekä opiskelijoiden reflek-

tiivisten taitojen kehittäminen ovat olleet eräitä keskeisiä kehittämistavoitteita. 

Niissä on onnistuttu päätellen koulutuksesta kerätyistä myönteisistä palautteista 

vuosien aikana.   

Lopuksi 

Tässä luvussa on varhaiskasvatuksen koulutusta ja koulutuksen johtajuutta tarkas-

teltu muutoksen, kasvun, kehityksen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Olemme 

tätä kirjoittaessamme todenneet, että muutos on aina mahdollisuus, mikäli työyh-

teisöllä on yhteinen visio ja näkemys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Aina 

päämäärä ei ole ollut työyhteisössä kristallinkirkas, ja on jouduttu myös pysähty-

mään ja tutkailemaan, missä nyt menemme ja mitä sellaisia ulkoisia ja sisäisiä 

paineita on, jotka estävät työn kehittämistä. Muutos on Oulun lastentarhanopetta-

jakoulutuksessa kuitenkin ollut läsnä kaiken aikaa, mutta erityisesti siirryttäessä 

1980-luvulta 2000-luvulle, ja se on tuonut oman dynamiikkaansa johtajuuteen ja 

työyhteisöön. 

Johtajuus antaa parhaimmillaan mahdollisuuden aitoon oppimiseen, kasvami-

seen ja henkiseen kasvuun. Kasvatusorganisaatioita on usein kuvattu käsiteparilla 

toivo- ja toiveyhteisöt (Sergiovanni 2005). Toiveorganisaatiot perustuvat haavei-

siin ja toiveisiin, että ”asiat olisivat paremmin”. Haaveilu voi johtaa passiiviseen 

odottamiseen ja kyvyttömyyteen muuttaa toimintatapojaan. Toivo-organisaatiossa 

puolestaan uskotaan, että jäsenet voivat päätyä hyviin saavutuksiin, ja se orientoi-

tuu toimintaan ja muutokseen. Toivo perustuu todellisuuteen, se on realistista 

toivoa. Johtajuudelle se merkitsee toivon kääntämistä toimintaan. Toivejohtajuus 

odottaa jotain tapahtuvaksi ja siksi muutos on vaikeaa. Tavoitteet eivät ole realis-

tisia. Toimivassa organisaatiossa on tilaa olla, luoda, jakaa ja viedä yhdessä ideoi-

ta eteenpäin toteutuksen asteelle. Toivojohtajuutta tarvitaan erityisesti organisaa-

tioissa, joissa luodaan uutta, kasvatetaan tulevia opettajia ja orientoidutaan tule-

vaisuuden taitoihin ja valmiuksiin eikä pelkästään siihen, mitä tänään tarvitaan. 

Toivojohtajuus on konkretisoitunut työyhteisömme työskentelytavassa varhais-

kasvatuksen koulutuksen kehittämiseksi läpi vuosikymmenten. 
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“..the academic world and the administration do not appreciate hope in the 

sense in which teachers adopt it. Teachers’ hope is closer to the language of 

the mother in its tendency to look forward to a future even when there is no 

‘logical reason’ for it..” (Estola 2003.) 
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Rouva Rehtori tuli taloon 

Markku Huovinen6  

Anna-Maija: Minä oon monesti kuullu sen jutun, kun sinä tapasit Eilan ensi 

kertaa. Miten se menikään? 

Tämä tapahtu siellä Ynnillä. Se oli vuonna 83 tai 84, mitähän se ois ollu. Ku 82 

elokuussa minä menin talloon ja olin pari vuotta Karin [aikaisempi Oulun lasten-

tarhanopettajaopiston rehtori] aikana. Ja Eila tuli Karin tilalle rehtoriksi. Se oli 

siellä, missä on Holiday Inn nykysin. Siinä oli se Ynnin suurhalli, se puuhalli, 

joka purettiin sitte. Ja siellä takana oli se iso parkkipaikka. Ja siinä oli meillä se 

sisäpiha, missä oli meillä henkilökunnalla jonku verran autoja. Siinä oli pääovi, 

mistä mentiin meijän opiston tilloihin. Siellä oli kellarissa luokkatilat ja muut. 

No, se oli siihen aikaan, ku mulla oli semmonen auto ku lada. Ja minä olin 

sen pakoputkea työaikana auton alla koluamassa ja paikkaamassa sitä. Ja minä 

kuulin, ku joku tuli pihhaan siihen, ja sitte kuulu korkokengän napsutus. Sirot 

sääret tuli sitte siihen, ku minä auton alla olin. Ja minä katon, että mikä siihen 

pysähty siihen minun viereen. Minä sieltä auton alta kysyn, että ”Mitä?” Se sano, 

että mistä löytyy lastentarhanopettajaopiston rehtori. Minä neuvon siinä naama 

nokisena ja käjet nokisena, että tuosta ovesta vaan sissään. Se Eila lähti kävellä 

sipsuttaan sinne ja minä, että onkohan tuo joku opiskelija tai tuleva opiskelija. 

Että se mennee niin sievästi sipsuttaen sinne. No, Eila meni sinne ylös. Minä jat-

kon hommani loppuun. 

Sitte meni joku viikko aikaa. Meijät kututtiin sitte sinne rehtorin huoneeseen 

muistaakseni ja esiteltiin, että tässä on meijän uus, tuleva rehtori, Estolan Eila. 

Se oli minusta niin koominen tilanne, minä tosiaan pijin Eilaa opiskelijana. Että 

en osannu yhtään yhistää siihen, että hän on tulossa siihen rehtorin haastattel-

luun. Kattoin, että niin nuorekas, joku opiskelijaneitokainen tulossa kyssyyn jota-

kin opintoihin liittyviä asioita. Se mulla jäi Eilasta semmosena ensimmäisenä 

muistona mieleen. 

  

                                                        

 
6 Virastomestari, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
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Varhaiskasvatuksen tutkijana: tielläni elän tarinat 
todeksi 

Anna-Maija Puroila7 

Tähyilen tietoa, tartun tarinaan 

Tuomas Anhava (1955) kirjoittaa runossaan Yleiset opit seuraavasti: 

”Poikani, Mikä on Totuus? 

se on se miltä asia minusta näyttää, 

mutta Tieto sanoo asian näin: 

”Totuus on tietyn Asian Tietty asema tietyssä Järjestelmässä 

jos on on ja ei ei niin niin”,  

[---] 

Ei kauneus, ei hyvyys sanoja kaipaa, pyhyys ei, 

mutta totuus on 

sanoja ilman mahdoton. 

Tieto on sanojen rakennus. Me käymme sinne, 

se herää elämään, kiihkeään, levolliseen, 

saa liikkeen, vauhdin, rytmin, 

ja tieto meidän tiedostamme, ainokainen, katoava, elää.” 

Varhaiskasvatuksen tutkijana olen alati tiedon äärellä. Surffailen tieteellisen kir-

jallisuuden syövereissä etsien tietoa. Olen tietotyöläinen – tärkein tehtäväni on 

rakentaa tietoa. Välitän tietoa opiskelijoille ja julkaisujeni lukijoille. Opetan tie-

tämistä ja tiedon tuottamista tutkimuskursseilla ja graduseminaareissa. Minua 

pyydetään pitämään asiantuntijapuheenvuoroja. Minun odotetaan esiintyvän tietä-

jänä. Tieto läpäisee arkeni. Sen takia onkin kummallista, että minulla ei ole var-

muutta siitä, mitä tieto on. Mitä lähemmäs yritän päästä tietoa, sitä kauemmas se 

pakenee. En pääse Anhavan kiteytyneeseen ajatukseen. Minulle ei riitä ”jos on on 

ja ei ei niin niin”. En ymmärrä Tiettyä Järjestelmää, tai se muuttuu niin nopeasti, 

etten pysy perässä. Teen asioista monimutkaisia. Luulen tiedon olevan jotain 

muuta kuin ilma, jota hengitän.  

                                                        

 
7 KT, YL, dosentti, yliopistotutkija, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
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Keskustelen yliopiston pääsykokeeseen valmistautuvan poikani kanssa tie-

dosta ja tietoyhteiskunnasta. Pojallani on perusteltua, kokemusperäistä tietoa siitä, 

mitä ovat mobiilit kohtaamisverkot ja captchat, spamit ja spitit. Nöyrästi tunnus-

tan, etten kulje tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Tunnistan paikkani sukupol-

vien ketjussa ja huomaan, miten tiedon merkitys ihmisten arjessa on muuttunut 

aikojen saatossa. 5-vuotias lapsenlapseni osaa käynnistää tietokoneen ja kykenee 

löytämään haluamansa pelin internetistä. Kohta hän tietää ja osaa tietokoneista 

enemmän kuin minä, joka en jokunen vuosi sitten osannut kuvitella, millaisen 

osan ajastani tulisin tietokoneen ääressä viettämään. Isoäitini kouluaineisiin eivät 

kuuluneet atk-kurssit, eikä hänen koulutiensä ollut muutoinkaan kovin pitkä. Hä-

nelle oli olennaista tietää, miten karjaa hoidetaan, miten luonnosta saadaan ravin-

toa perheen tarpeisiin, miten ommellaan kolttuja lapsille ja miten hoidetaan kipe-

ää korvaa. Hän ei ollut saanut laajaa kirjasivistystä, mutta kuulemani mukaan 

hänellä oli käytännön arjessa tarvittavaa tietoa ja sydämen sivistystä tarpeeksi 

yhden ihmisen elämäntaipaleelle. 

Jos olisin tiedon ääreen pysähtyessäni muodikas, toistaisin usein kuulemaani 

– sitä, että tieto on sosiaalisesti konstruoitua. Että tietoa ei siirretä päästä toiseen, 

kaadeta tyhjän astian täytteeksi. Että tietoa rakennetaan ja rakentaminen jatkuu. 

Vaientaisin kyselijät teoreettisilla iskulauseilla. Sujauttaisin sekaan sopivasti sivis-

tyssanoja. Sosiaalinen konstruktio, relativismi ja psyykkiset prosessit – puhumat-

takaan validiteetista ja reabiliteetista – musertaisivat uteliaimmankin kanssaihmi-

sen. Mutta olen tullut polullani maisemaan, joka vaatii vaientamisen sijasta kuun-

telemaan, pysähtymään, näkemään ja ymmärtämään. Pään tieto ei riitä, haluan 

enemmän. Kohtaan tarinan, kuulen sen ja minustakin tulee kertoja.  

Aloitan aikuisista 

Minusta piti tulla lastentarhanopettaja, tulikin. Sain elää päiväkodin arkea, olla 

osa lasten ja aikuisten muodostamaa yhteisöä. Avasin aamulla päiväkodin oven, 

sukelsin sisään seikkailuun. Opin uutta ammatistani – ja elämästä. Tänään kehos-

sani elää päiväkodin muisto. Pienten askelten äänet ovat minulle tuttuja. Tiedän, 

miltä huone tuoksuu lasten päiväunien jäljiltä. Miten lämmin lapsi on sylissäni 

unen jälkeen. Ja ne laulut, laulut, kun kaksikymmentä lasta kirkkain äänin yhtyy 

leikkiin ”Autolla ajetaan varovarovasti”. Kun se laitimmainen Ville taas innostuu, 

kaarattelee kuvitellulla autolla niin, että tipahtaa penkiltä. Tai kun Sanna kaatuu ja 
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polveen tulee kipeä, jota täytyy puhaltaa. Ja se ylpeys, jota tunnen, kun Minun 

lapseni käyttäytyvät niin kauniisti joulujuhlassa.  

Vuosia myöhemmin olen tutkijana päiväkotiarjen äärellä. Kuuntelen tutkijan 

korvin sitä arkea, jota olen lastentarhanopettajana elänyt. 

Istun päiväkodin eteisessä, havahdun kuuntelemaan äänimaisemaa. Aikuisen 

hiissaavat askeleet päiväkodin käytävällä. Toppahousujen lahkeet kahisevat 

toisiaan vasten. Ovi aukeaa, kolahtaa kohta kiinni. Eri puolilta taloa kuuluu 

tasainen lasten äänten sorina. Lähimmän ryhmätilan ovi on kiinni. Sen takaa 

kantautuu selvästi erottuvia lasten kommentteja. ”Sää otit tästä ukkelin.” ”Ei 

ku se oli tuolla.”  Taas ovi rämähtää auki, suhisevat askeleet, ovi kiinni. Nyt 

ryhmätilan ovi aukeaa. Lasten äänet tulvahtavat eteiseen. Legojen räminää 

kuuluu lasten äänekkääseen puheeseen sekoittuneena. ”Teemu, sää saat olla 

meijän kuningas!” Taas ovi on auki. Vesi kohisee ryhmätilan altaaseen. Lego-

jen räminä sekoittuu lasten ääniin. Ovi aukeaa, hiljaiset askeleet käytävää 

pitkin aulaan. Kolahdus. Kolahdus. Legojen räminää. Tasainen puheen virta. 

Ulko-oven edessä joku kopistelee kenkiään. Ovi kolahtaa. Ensimmäiset lapset 

tulevat sisään. 

Tutkijanpolkuni alkutaipaleella tavoittelen tietoa päiväkodin aikuisten kokemus-

maailmasta. Jututan ensin johtajia, myöhemmin myös muita aikuisia. Kuulen 

kertomuksia kutsumuksesta, välittämisestä.  

Siis mä en oo koskaan katunu, että mä oon ruvennu lastentarhanopettajaksi. 

Enkä mä oo vieläkään niinku ikinä ajatellu, että mä vaihtaisin tätä mihin-

kään. Se, että mä oon ite niin ihan sydämestä asti mukana tässä työssä, niin 

mä luulen, että se on se asia, että mä en väsy aina puhumaan päivähoidon 

puolesta… 

Ammattikasvattajan työ tulee lähelle, kun aikuiset avaavat näkyviin päiväkotiar-

jen kaikessa rujoudessaan ja rikkaudessaan. Kuulen kaikuja arjesta, jota olen 

itsekin joskus elänyt. Tunnen ahtauden, kun viidettä päivää peräkkäin on tulipalo-

pakkanen eikä päästä lasten kanssa ulos. Miten lapset törmäävät toisiinsa ja aikui-

siin. Tunnelma tihenee ja peittää näköalan kuin sumu syysaamuna. Syli ei riitä 

silloin, kun viisi lasta pyrkii syliin yhtä aikaa. Juuri tänään työkaverikin on sai-

raana ja sijaisia ei saada. Eivätkä aikuiset silitä myötäkarvaan. Palkkakin on pieni. 

Ja johtaja on etäällä, puhumattakaan hallinnosta. On venyttävä, venyttävä joskus 

yli omien rajojen.  



 

 

50

Mutta lähelle tulevat myös pienet ja isot ilonaiheet. Minulle kerrotaan valoi-

sista päivistä, jolloin arki pursuaa yltäkylläisenä. Että on hetki, jolloin voi olla 

lähellä lasta, pitää sylissä, kuunnella. Ja lapsi ojentaa kättään, vastaa luottamuk-

seen luottamuksella. Kun se hitainkin saa kokea onnea oppimisesta ja hiljainen ilo 

paistaa lapsen silmistä. Ja on tunne, että tekee työtä, jonka merkitys kasvaa kor-

koa tulevaisuudessa. Työkaverin kanssa voi jakaa kokemuksia varmana siitä, että 

hän ymmärtää. Uteliaana odottaa, mitä uutta työssä voi vielä oppia. Taas on päivä 

selvitty ja päiväkoti vähitellen tyhjenee. Ja mielen maisema täyttyy hiljaisuudesta, 

toivosta.  

Elämäntäyteinen kasvattajan arki, monet äänet ja tunteet kutoutuvat kuule-

missani tarinoissa yhteen. Mutta onko tarinoilla mitään tekemistä tiedon kanssa? 

Joku ehkä epäilee, mutta toinen tuntee tarinan lupauksen. Viime vuosina kasvatta-

jien tarinoille on löytynyt tilaa tutkimuskirjallisuudessa. Ensin kasvatustieteilijät 

kiinnostuivat koulun opettajien tarinoista, varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

tarinat seurasivat pian perässä (Court et al. 2009, Estola 2003). Connelly ja Clan-

dinin (2000) väittävät, että tarinoissa muotoutuu kolmiulotteinen tila kasvattajien 

tiedolle: tieto kytkeytyy kertomuksiin ajallisesti, henkilökohtaisesti ja paikallises-

ti. Aika virtaa tarinoissa menneen, nykyisen ja tulevan välillä. Tarina toimii tilana, 

jossa kertojan henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet kohtaavat kuulijassa ulko-

puolisen maailman. Ja tarinoiden paikalla on erityinen merkitys tiedon rakentumi-

sessa. Päiväkoti tuottaa tarinoita, joissa kaikuu työntekijän persoonallisuuden 

ohella päiväkodin kulttuuri ja historia. Kuuntelen niitä, kerron uudelleen – ja 

tiedän jotain.       

Lähestyn lapsia 

”Kun lapsi oppii sanan, se on alussa tyhjä kuin kaikkeus, 

merkitsee kaikkea, päivä päivältä vähemmän, 

ja lapsen sana on avoin ja tyhjä, hilpeä, surullinen 

kuin vetten pinnat.” (Anhava 1955) 

Jo päiväkodin aikuisia tutkiessani tunnen lapsen kosketuksen. Lapset ovat läsnä 

aikuisten arjessa ja tarinoissa, joskus keskellä näyttämöä, toisinaan taas taustalle 

häipyen. Mutta läsnä kuitenkin, sillä ei ole päiväkotia ilman lapsia. Muistan Kal-

len, jota jo kaksivuotiaana sanottiin vaikeaksi lapseksi. Ja Tildan, jonka rauhoitte-

lemiseen päivälepotilanteessa tarvittiin useampia aikuisia. Ja Mikaelin, joka puki 
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onnentunteensa sanoiksi kauniimmin kuin koskaan itse pystyn: Nuo puutkin on 

kuin meriruoho ja koko maailma niin kuin timantti! 

Sen takia ei kai ole ihme, että päädyn tutkijana lasten päiväkotiarjen äärelle. 

Kun olen vuosia tehnyt työtä aikuisten kanssa, lapsen arkeen astuminen avaa 

eteeni näköaloja, aavisteltuja mutta jonnekin unohtuneita. On aikaa. Lapsi huo-

maa sen ja tuo ulottuvilleni itkun ja naurun, huolen ja ilon, elämänsä värien kir-

jon. Hän opettaa minulle lapsena olemisesta, leikistä ja maailmasta monia asioita. 

Hän kertoo perheestään ja kavereistaan, leluistaan ja kirjoistaan, kodistaan ja 

mummolastaan – ja mummun mökistä, jossa voi lirauttaa saunan lattialle tai 

lumihankeen. Ja firman hiihtokilpailuista, joulunvietosta, heiluvista hampaista ja 

pääsiäismunista. Huomaan, miten lähellä häntä kulkee nauru ja hassuttelu. Hän on 

humoristi. Mutta kuolleesta koirasta kertominen itkettää. Joistakin asioista hän 

vaikenee. Kaikki ei taivu sanoiksi, lauseiksi, leikeiksi tai piirustuksiksi. Ja ne 

vaietut tarinat ovat tärkeitä, nekin.  

Eikä hän aina saa kertoa. Kaikella on aikansa ja paikkansa tämän taivaankaa-

ren alla, ja lapsen pitää sopeutua siihen. Ruoka-aikana syödään, eikä silloin saa 

höpöttää. Päiväpiirillä pitää kuunnella aikuisia ja muita lapsia. Puheenvuoron saa, 

kun nostaa käden ylös. Pojat ja tytöt, vuorotellen. Kaikkien pitää askarrella äi-

tienpäiväkortti. Eikä sisällä saa juosta, eihän? Vähitellen lapsi oppii, mitä hän voi 

kertoa ja milloin. Hänestä tulee Kansalainen. 

Yritän kertoa pienelle lapselle, mitä tarkoittaa tutkimuksen tekeminen. Oion 

mutkia suoraksi. Haluaisin tietää, minkälaista lapsilla on täällä päiväkodissa. Ja 

Milla kysyy: Ai, haluatko sinä tietää, ollaanko me kunnolla? Hämmennyn vähän, 

enkä ole varma, mitä oikeastaan haluan tietää. Mutta Aapo ryhtyy kanssatutkijaksi 

ja huolehtii nauhurin päälle päiväpiirin aikana, että kaikki saa tietää. Hän kipuaa 

syliin, pitää kynästäni kiinni ja sanoo, mitä minun pitää kirjoittaa. Me kirjoitam-

me yhdessä, millaista lapsilla on päiväkodissa. Aapo käskee minun kirjoittaa, että 

he ovat ihania. Enkä minä enää tiedä, kumman tiedosta on kyse, Aapon vai mi-

nun. 

Voisin kertoa loputtomiin niistä asioista, joita opin lapsilta. Mutta kuulen ky-

symyksen, onko lapsilla tietoa. Kykenevätkö pienet lapset olemaan mukana sel-

laisessa, jota voi kutsua tiedoksi tieteellisessä mielessä? Eikö olisi luotettavampaa 

kysyä aikuisilta, antaa aikuisten tietää lasten puolesta? Lapsihan voi keksiä itse, 

sekoittaa sadun ja toden. Näin on pitkään ajateltukin. Mutta viime vuosina tutkijat 

eri tieteenaloilla ovat kiinnostuneet lapsuudesta lasten itsensä kokemana ja mää-

rittelemänä (ks. Alanen 2009, Prout 2011). On oivallettu, että lapsilla on oman 

elämänsä suhteen sellaista tietoa, jota ei muilla ole (Viljamaa 2012). Näihin aja-
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tuksiin ankkuroin omaa tutkimustani. Ja lapsen tiedon äärellä huomaan oman 

tietoni rajallisuuden. En ole edes kuullut Bakuganeista ja Zhu Zhu Petseistä. En 

osaa piirtää dinosaurus Rexiä, puhumattakaan lentoliskoista. Mutta lapsi näyttää 

minulle ja hän on kannustava opettaja: Nyt sinä tiedät, mikä on dinosaurus Rex ja 

sinä et unohda.  

Seuraan suhteita 

Varhaiskasvatuksen tutkijana kohtaan lukemattomia yksilöitä – lapsia ja aikuisia. 

Jokainen heistä on ainutlaatuinen ja kertomisen arvoinen. Voisin kertoa päiväko-

din johtaja Jennistä, joka esittää itselleen ja päiväkodin työntekijöille tärkeän 

kysymyksen: Miksi pimeässä Suomessa valoisimpaan keskipäivän aikaan päivä-

kotien rullaverhot lasketaan alas ja lukemattomat lapset valvovat pimeissä huo-

neissa, koska eivät tarvitse päiväunia?  Tai Elmeristä, jolla on hurmaavia ajatuk-

sia unelmien päiväkodista. Tutkimustani luonnehtii kuitenkin yksilöihin keskit-

tymisen sijasta suhteiden äärellä oleminen. Olen enemmän kiinnostunut yksilöi-

den välisistä suhteista ja yksilöistä ympäristössään kuin yksilöistä sinänsä.  

Mieleeni tulee Joni, jonka tapasin tehdessäni tutkimusta Muumien päiväkoti-

ryhmässä. Jo kolmevuotiaana Joni elää monimuotoisten sosiaalisten suhteiden 

keskellä. Hän on ydinperheestä, hänellä on vanhemmat ja sisaruksia – ja mummu, 

josta hän silloin tällöin päiväkodissa kertoo. Päiväkotiin tullessaan Joni solmii 

suhteita ikätovereihin ja hänen arjessaan vieraat aikuiset alkavat esittää keskeistä 

osaa. Raijasta tulee Jonin omahoitaja ja heidän välilleen versoo välittämistä ja 

huolenpitoa. Arjen vuorovaikutuksessa Jonia kehutaan, kannustetaan, neuvotaan, 

kielletään, käsketään, kehotetaan ja paljon muuta. Mutta Joni ei ole kasvatussuh-

teessa yksinomaan objekti, huolenpidon ja kasvatuksen kohde, vaan myös aktiivi-

nen ja antava osapuoli. Hän tekee aloitteita, kertoo, toimii, osoittaa tunteitaan ja 

kiintymystään. Hän vaikuttaa aikuisten elämään ja elinympäristöönsä jo pelkällä 

olemassaolollaan.  

Jonin päiväkotiryhmän arkeen osallistuessani huomaan, miten merkittävästi 

lasten elämää määrittävät vertaissuhteet. Päiväkodin arki on tulvillaan neuvottelu-

ja siitä, kuka kenenkin kanssa leikkii. Keinoja ei kaihdeta: Mä en kutsu sua synt-

täreille, jos et leiki mun kanssa! Näen lasten iloa hyvistä kavereista, mutta myös 

tuskaa ja pettymystä siitä, kun kaveria ei löydy ja jää yksin. Jonilla on vertaissuh-

teissa onnea. Ensin Anna on Jonin paras kaveri. Tämä parivaljakko hakeutuu 

toistensa seuraan, leikkii yhdessä, välillä sovussa, välillä riidellen ja taas sopien. 
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Sitten Veikko tulee mukaan kuvaan ja lasten yhteiselämä monimutkaistuu. Kolme 

lasta ei sovi samaan leikkiin ja yhä useammin Anna tulee sysätyksi ulkopuolelle.   

Jonin ja Veikon leikeissä keskeistä osaa näyttelevät Hero Factoryt. Keski-

ikäiselle tutkijalle ne ovat tyystin tuntemattomia tuttavuuksia, mutta Joni on suve-

reeni tässä maailmassa. Tällä tavalla minäkin pääsen kosketuksiin Hero Facto-

ry -hahmojen kanssa. 

 

Joni ja Veikko tulevat luokseni näyttäen käsissään olevia hahmoja.  

Anna-Maija: Mikä se on? 

Veikko: Se on hiofaktori.  

Joni: Mun Jompellakin [veli] on tuommonen. 

Anna-Maija: Mitä se tekee? Onko se kiltti vai pahis? 

Pojat: Ei oo. Se on pelottava. 

Veikko: Se on hiofaktori. Se on hyvä taistelemaan. 

Anna-Maija: Ketä vastaan se taistelee? 

Veikko: No niitä pahiksia. Me rakennetaan linna. 

Pojat istuutuvat legopalikoiden ääreen ja alkavat yhdessä rakentaa linnaa. 

Alan vähitellen nähdä materian monia merkityksiä. Miten kaupallisuus tunkee 

lonkeronsa pienten lasten arkeen ja miten valtavat markkinat lapsuuden ympärillä 

pyörivät. Miten lapsia houkutellaan kuluttajiksi lukemattomien trendilelujen avul-

la. Eikä ole yhdentekevää, millaisessa fyysisessä ympäristössä ja millaisten esi-

neiden ympäröiminä lapset arkeaan elävät. Huomaan, että materia saa lapset toi-

mimaan tietyllä tavalla. Hero Factoryt suuntaavat lasten toimintaa ennemmin 

taisteluleikkeihin kuin prinsessaleikkeihin. Materia myös valikoi, tuottaa eroja 

lasten välille. Jostakin syystä pienet tytöt hakeutuvat mieluummin Hello Kittyjen-

sä ja Zhu Zhu Petsiensä kuin Hero Factoryjen pariin. Mutta Joni ja Veikko ja 

Sami ja Niilo purkavat ja kokoavat niitä aina, kun saavat itse leikkinsä valita. Ja 

heistä tulee leikissä hyviksiä ja pahiksia, joiden välinen taistelu jatkuu loputto-

miin. 

Nämä välähdykset kertovat siitä, millaisten sosiaalisten, materiaalisten ja 

kulttuuristen suhteiden verkostossa Jonin päiväkotiarki rakentuu. Tutkijana olen 

kiinnostunut tietämään enemmän näistä suhteista, ymmärtämään niitä paremmin. 

Mutta suhteisuus on läsnä tutkimuksessani myös toisella tapaa, perustavaa laatua 

olevana oletuksena tiedosta. Siinä missä klassinen tiedonkäsitys vaatii tutkijalta 

objektiivisuutta ja ulkopuolisuutta tutkimuskohteeseensa nähden, suhteisuutta 

painottava tiedonkäsitys kyseenalaistaa objektiivisen tiedon mahdollisuuden sekä 
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tietäjän (tutkijan) ja tiedettävän (tutkittavan) välisen vastakkainasettelun (Gun-

zenhauser 2006, Spector-Mersel 2010). Tutkija ja tutkittava luovat yhdessä sen, 

mitä kutsumme tiedoksi. Tässä valossa Jonista kertomani ei ole puhdas kuva Jo-

nin elämästä, vaan se on väistämättä suodattunut minun havaintojeni, ajatteluni ja 

käsityskykyni läpi. Mutta olisi väärin pitää kertomaani yksinomaan päässäni syn-

tyneenä. En voisi kirjoittaa Jonista näin, ellen olisi kohdannut häntä, osallistunut 

hänen arkeensa. Meillä on Jonin ja muiden päiväkodeissa tapaamieni lasten ja 

aikuisten kanssa jotain yhteistä, jaettua – jokin hetki, ajatus, keskustelu, yhteinen 

tekeminen. Eikä ole yhdentekevää, miten tutkijana tähän yhteiseen kokonaisuu-

teen asetun. Tutkimuksen perustana oleva suhteisuus haastaa minut tutkimuseet-

tisten kysymysten äärelle (Syrjälä et al. 2006). Miten kohtaan tutkimukseeni osal-

listuvat ihmiset? Millainen valtasuhde välillemme rakentuu? Miten taiteilen etäi-

syyden ja läheisyyden välisellä akselilla? Miten varmistan, ettei tutkimuksestani 

tule haittaa tai harmia heille?   

Ymmärrämme, ymmärrämme yhdessä 

Tässä luvussa olen lähestynyt yhtä Eila Estolan työn ulottuvuutta, varhaiskasva-

tuksen tutkijuutta. Olen ajatuksilla ja sanoilla leikitellen punonut yhteen kolmea 

säiettä: pohdintoja tiedosta, tarinoita omalta tutkijanpolultani sekä Eilan tutkimus-

työssään esiin nostamia teemoja. Kirjoittamisen aikana olen palannut toistuvasti 

Eilan julkaisuihin. Olen lukenut välittämisen etiikasta, tiedon ruumiillisuudesta, 

sukupuolittuneista kulttuurisista käytännöistä, toivosta ja tunteista. Julkaisujen 

äärellä havahduin siihen, että olemme olleet varhaiskasvatuksen tutkijoina moni-

en samojen ilmiöiden äärellä. Olemme aloittaneet tutkimuksissamme aikuisista, 

siirtyneet lasten kertomuksiin ja edenneet ihmisten ja ympäristön suhteisuutta 

painottaviin yhteisiin tutkimushankkeisiin. Eilan tutkimuksissa kerronnallisuus ja 

suhteisuus ovat olleet läpäiseviä teemoja jo vuosien ajan. Minä olen löytänyt 

näiden teemojen äärelle myöhemmin, Eilan ja Leena Syrjälän johtamassa tutki-

musryhmässä.  

Työskentely tutkimusryhmässä perustuu suhteisiin, sekin. Olen viime vuosien 

tutkimushankkeissa monesti kokenut sen, miten tutkimusryhmä voi ruokkia luo-

vaa ajattelua ja yhteistä tiedon muodostusta. Miten monesti olemme tulleet yhdel-

le koolle, jokainen on tuonut mukanaan jonkin ajatuksen rahtusen, pukenut sen 

sanoiksi toisille, ja näistä yksistään vaatimattomista murusista on yhdessä muo-

dostunut enemmän kuin osiensa summa. Yksi kommentti, sananen, on voinut 
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johtaa toiseen ja taas eteenpäin. Ajatus on saanut siivet ja puhe on virrannut välil-

lämme vuolaana. Joskus on ollut mahdotonta tunnistaa, keneltä mikäkin ajatus on 

alun perin tullut. Kyse on ollut yhdessä ajattelemisesta ja yhdessä tietämisestä. 

Näin ovat vähitellen hioutuneet lukuisat yhteiset artikkelit ja tutkimussuunnitel-

mat. Tällaisella työskentelyllä ei ole ollut kovin vahvaa perinnettä kasvatustietei-

den yksilökeskeisessä akateemisessa kulttuurissa. Mutta mielikuva tutkijasta yk-

sinäisessä tutkijankammiossa on ehkä meilläkin haalistumassa. Meitä haastetaan 

yhteistyöhön, luomaan suhteita yli tieteenalan ja valtakunnan rajojen, tietämään ja 

ymmärtämään yhdessä. 

Palaan vielä tietoon ja tietämiseen. Surffaillessani internetin syövereissä tör-

mään tietää-sanan etymologiaan.  Nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan 

suomen kielen verbi tietää juontuu vanhempaa alkuperää olevasta tie-sanasta. 

Tietää on alun perin merkinnyt tien tuntemista tai jälkien muodostaman uran 

seuraamista. Mutta mikä on se tie, jonka tunnen? Varhaiskasvatuksen tutkijana 

olen kulkenut erilaisissa maastoissa ja maisemissa kulkevaa tietä. Toisinaan olen 

ollut mäen harjanteella, josta olen tähyillyt kauas eteeni avautuvaa näkymää. Vä-

lillä taas olen pysähtynyt polullani pienten yksityiskohtien äärelle. Joskus olisin 

halunnut kaivautua maan uumeniin, polun perustuksiin. Tällä hetkellä tunnen tien, 

joka on takanani. Mutta tuleva tie on tuntematon, vain aavisteltavissa. On astutta-

va eteenpäin, tunnusteltava, askel kerrallaan, aistit avoimena. Vain siten voin 

tietää, oppia tuntemaan tien. Onneksi en ota tielläni askeleita yksin. Olen kiitolli-

nen kanssakulkijoista. 
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Päreitä ja tutkimusraportteja rivissä 

Leena Syrjälä8 

Tapasimme Eilan kanssa ensimmäisen kerran tutkimuksen merkeissä yli kolme-

kymmentä vuotta sitten lastentarhaopettajaopistossa. Keskustelimme lisensiaatti-

työstä, jossa Eila aikoi tarkastella lastentarhanopettajien työtä yhteiskunnallises-

ta näkökulmasta käsin. ”Entä jos tekisit elämäkerrallisen tapaustutkimuksen?” 

ehdotin. Eila innostui ja lähti kehittelemään tutkimustaan tämän pohjalta. Emme 

vielä silloin aavistaneet, minne kaikkialle tuo tapaaminen meitä yhdessä tulisi 

kuljettamaan. Rehtorin tehtävät ja pienet lapset veivät kuitenkin aikaa. Tutkimuk-

sen teko mahdollistui Eilan lähtiessä perheensä kanssa Makedoniaan keväällä 

1994. Sain sieltä kirjeen, perusteellisen, yli 30-sivuisen esseen persoonallisista 

dokumenteista tutkimusaineistona. Eila aloitti kirjeensä: ”Olen juuri saanut val-

miiksi laskelman, että jos opintoviikkoni kertyvät samaan tahtiin kuin tähän saak-

ka, lisensiaatintyön tekeminen vie noin 10 vuotta!” 

Nämä laskelmat eivät kuitenkaan pitäneet paikkaansa, sillä Eilan lisensiaa-

tintyö valmistui vuoden kuluessa ja väitöskirja tuossa silloin arvioidussa ajassa. 

Törmäsin sattumalta työhuoneessani tuohon kirjoitelmaan ja ihmettelin, miten 

ajankohtainen se edelleenkin on ja kuinka hyvin se kuvaa Eilan intoa hänen pa-

neutuessaan itseään kiinnostavaan asiaan. 

Yhteisiin tutkimusvuosiimme sisältyy lukuisia hauskoja matkoja, joiden aika-

na olemme bonganneet kuuluisuuksia konferensseissa, kiertäneet basaareja, 

esiintyneet yhdessä, nähneet monenlaisia paikkoja. Aika erikoista oli pitää tutki-

musryhmän palaveria palmujen alla Kibbutsissa toimivan pienen hotellin pihalla 

tai uida yhdessä Kuolleessa meressä. Entä se melontareissu Kiiminkijoella, tai 

hiihtolenkki Pyykösjärven jäällä kollegojen kanssa, joista osa oli ensi kertaa suk-

sien päällä. 

Mieleenpainuva oli myös hetki, kun naulasimme pärekattoa Suvannossa Elä-

mä paikallaan -tutkimushankkeen lopussa.  Ehkä nuo naputtamamme rivit ovat 

kaikkein konkreetein jälki tutkimuksestamme tuossa kylässä. Ennen kaikkea 

olemme kuitenkin keskustelleet kaikesta, paljon muustakin kuin tutkimuksesta. 

Eilalta saa naisellisia vinkkejä koskettavista kirjoista, ruuanlaitosta, kauneuden-

hoidosta, jumppaamisesta ja yleensäkin arjessa selviytymisestä. Nyt tiedän, miten 

tukan saa papiljoteilla nopeasti kuntoon aamulla, kunhan vain muistaa ottaa ne 
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kaikki pois hiuksista ennen lähtöä. Antoisimpia ovat kuitenkin olleet hetket, jol-

loin olemme ideoineet ja kehitelleet tutkimusta eteenpäin tai saaneet vihdoinkin 

valmiiksi yhdessä kirjoittamamme tutkimusraportin tai artikkelin. 

Olemme jakaneet onnistumisen hetkiä, iloinneet myönteisistä rahoituspäätök-

sistä ja valmistuneista väitöskirjoista. Pettymyksistäkin on selvitty eteenpäin.  

Tutkimus on muuttanut meitä ja elämä kantanut. Vaikka Eila tekee työtään koko 

sydämestään, hän on toisaalta muistuttanut, että tutkimus on vain osa elämää. 

Kiitos sinulle, Eila, kaikesta siitä, mitä olen sinulta oppinut. Yhteistyötämme 

voisi kuvata räsymattona, jossa on monenlaisia kuteita ja hehkuvan värisiä ilon 

raitoja. Välissä olevat tummemmat sävyt vain syventävät kokonaisuutta, joka 

näyttää levolliselta ja vie eteenpäin. 
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Yhteisellä junamatkalla ohjaajan kanssa 

Virpi Louhela-Risteelä9 & Tiina Törmä10  

Tässä luvussa käydään dialogia kahden Eila Estolan tohtoriopiskelijan näkökul-

masta. Tiina Törmä oli ensimmäinen Eila Estolan ohjaamista opiskelijoista, joka 

väitteli kasvatustieteen tohtorin tutkinnon. Hänen väitöstilaisuutensa oli loppu-

vuodesta 2011. Virpi Louhela-Risteelä oli Eilan ohjattavista seuraava väitellyt. 

Hänen väitöstilaisuutensa oli joulukuussa 2012, jolloin Eilan ura oli edennyt pro-

fessorin nimitykseen, ja kyseisessä tilaisuudessa Eila toimi ensimmäistä kertaa 

kustoksen roolissa.  

Käymme dialogia asioista, joita olemme saaneet oppia ja opiskella yhdessä 

ohjaajamme kanssa. Vertaamme tohtorin tutkintoon johtavaa opiskeluprosessia 

yhteiseen junamatkaan väitöskirjatyön ohjaajan kanssa. Matkojemme asemakoh-

daksi tuli Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen käytävän tutkijahuone, jossa 

saimme pysähtyä meille molemmille merkityksellisen ajanjakson. Virpi sukelsi 

matkansa aikana pedagogisen rakkauden, kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen 

teemoihin opettajan näkökulmasta, ja Tiina, joka on päihdealan ammattilainen, 

syvensi tietämystään alkoholistiäitien sairauteensa liittyvistä kokemuksista. Tut-

kimusprosessien kuluessa pysähdyimme usein kysymään itseltämme, miten ar-

voista tehdään arjen tekoja, ammatissa kuin ammatissa. Näiden teemojen äärellä 

Eila toimi meille mentorina ja suunnannäyttäjänä.  

Tiinan tutkimustyö oli alkoholistiäideille väylä tulla kuulluksi.  Ammateissa, 

joissa kohdataan toisia ihmisiä, tulisi kaiken vuorovaikutuksen perusta olla toisen 

kunnioittavassa ja kuuntelevassa kohtaamisessa. Tiinan väitöskirjassa alkoholis-

tiäidit saivat näkyvyyttä sille, kuinka oma sairaus haavoittaa ja tuhoaa paitsi itseä 

myös omaa lasta.  He saivat mahdollisuuden kertoa, kuinka voimaton äiti on, kun 

hän tiedostaa menettäneensä hallinnan suhteessa päihteeseen ja sen seurauksena 

kyvyn toimia lastensa parhaaksi.  

Virpin väitöskirjassa kuulluksi tuleminen liittyi koulumaailmaan. Opetus-

suunnitelmien taustalla vaikuttavia eettisiä arvoja tulisi työstää henkilökunnan 

kesken huomattavasti nykyistä enemmän. Tulisi pohtia sitä, kuinka kuuntelemi-

nen voisi muuttua opettajien arjen pedagogiikassa käytännön moraaliksi, askelen 

pidemmälle ohi hienojen korulauseiden. Virpille tutkimuksen tekeminen oli mah-
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dollisuus raivata koulun toimintakulttuuriin liittyviä esteitä kuulluksi tulemisen 

tieltä. Tutkimuksen opettajat saivat mahdollisuuden kehittää omaa pedagogista 

toimintaansa.  

Virpi: ”Ohjaajan roolissa Eila vertasi kerran työtehtäviään rautatietyöläisen 

hommiin.  Junan on kuljettava ajallaan, oikeita raiteita, välillä sietäen pysähdyk-

siä, raiteen vaihdoksia ja odottamista. Joskus ohjaajan tehtävä on vaihtaa junaan 

oikeita vaunuja tai varmistaa, ettei vaunuja ole liikaa. Muutoin olisi vaarana, että 

vauhti hidastuu eikä perille saavuta. Ohjaajana Eila toimi niin, että hänen ovelleen 

oli helppo tulla. Hänellä on taito kuunnella ja toisaalta antaa tilaa. Jämäkästi kuin 

junankuljettaja hän suuntasi takaisin liian kauaksi vieviltä sivuraiteilta, mutta 

toisaalta hän osasi myös antaa opiskelijalle vapautta kasvaa ja kehittyä tutkijana, 

tehdä myös tarpeelliset harharetket. Opimme Eilalta paljon, ja ehkäpä hänkin oppi 

tutkimusaiheidemme kautta uudenlaisia näkökulmia päihdeäitien arjesta tai kuun-

telemisesta kontekstissa, jossa pyritään lisäämään koulun inklusiivista henkeä.”  

Tiina: ”Uskon näin. Minä hyppäsin tuohon junaan vuonna 2002, kun opintoni 

kietoutuivat hyvin tiiviisti käytännön päihdetyöhön ja päihderiippuvaisten elä-

mäntarinoihin. Varsinainen mahdollisuus irtautua työstä ja keskittyä tutkimuk-

seen, ensin lisensiaatin työhön ja sen jälkeen väitöskirjaan, tarjoutui kuitenkin 

vasta kesällä 2008. Eilan ovelle ohjattiin syksyllä 2008 jatko-opiskelija, jonka 

aihe saattoi tuntua hieman hämmentävältä: alkoholismi ja äitiys. Kun kaikki muu 

ympärillä linkittyi keskeisesti opettajuuteen ja opettamiseen, lähdimme dialogissa 

hakemaan yhteistä kokemusmaailmaa. Löysimmekin sen kasvatuksesta, van-

hemmuudesta, marginaaliperheiden asemasta yhteiskunnassa ja koulumaailmassa 

– ja ennen kaikkea yhteisestä metodistamme, kerronnallisuudesta ja elämänko-

kemuksellisuudesta. Mielestäni tavoitimme pohtivan ja luovan dialogin sävyjä, 

missä Eilan kärsivällisyydellä oli keskeinen rooli (Isaacs 2001). Hän loi ilmapii-

rin, jossa tiesimme tarkoituksen ja tavoitteet sekä uskalsimme puhua, hän piti 

keskustelun rakenteen koossa, loi tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiselle ja 

stimuloi luovaan, kriittiseen ajatteluun.” 

Virpi: ”Tavoitan tuon saman kokemuksen. Minun matkani alkoi vuonna 2006. 

Istuin kirje kädessäni keittiön pöydän ääressä ja katselin kerrostalon neljännen 

kerroksen ikkunasta humisevaa mäntymetsää. Ensimmäinen väitöskirjaprosessiin 

liittyvä onnenhäive läikehti rinnassa. Kirjeessä oli tieto hyväksymisestä jatko-

opiskelijaksi. Päällimmäisenä tunteena oli tietoisuus siitä, että tämä on ensimmäi-

nen askel kohti unelmaa. Toisaalta mieleen pyrki pelonsekaisia ajatuksia tunte-

mattomasta, jota kohti lähdettiin menemään. Mitä kaikkea mahtoi vastassa oleva 
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työmäärä tuodakaan tullessaan? Ensimmäiseksi alkoi syvällisempi tutustuminen 

juuri kerronnallisuuden ja dialogisuuden maailmaan.” 

Tiina: ”Alusta alkaen minua kiehtoi kerronnallisuudessa sen positiivisuus ja 

pyrkimys parantaa tutkimukseen osallistuvien elämää, rakentaa muutosta kohti 

parempaa (Heikkinen 2002, Chase 2005). Olin nähnyt vuosien varrella käytännön 

työssäni tarinoiden muutosvoiman, ja oli upeaa tutustua siihen, kuinka se oli 

käännetty myös tieteen kielelle. Kun kohtasin ensimmäisen kerran sinut, Virpi, 

esitellessäsi tutkimussuunnitelmaa Eilan ryhmässä, koin valtavaa iloa pedagogi-

sen rakkauden käsitteestäsi. Tuo tapaaminen oli eräänlainen alku meidän yhteisel-

le polullemme, joka johti tutkijahuoneen jakamiseen saman käytävän varrella ja 

on jatkunut ystävyytenä tänäkin päivänä.”  

Virpi: ”Meidän molempien tutkimusprosesseissa Eilan asiantuntemus kerron-

nallisuudesta, narratiivisuuden monivivahteisesta maailmasta, oli merkityksellistä. 

Narratiivisuus oli meidän molempien prosesseissa vahva kehittämistä ja tutkimis-

ta eteenpäin ohjaava voima. Kerronnallisuuden avulla ihminen jäsentää, järjeste-

lee ja prosessoi tietoa itsestään, kokemuksistaan ja ympäröivästä maailmasta 

(Bruner 1996, Lehmann 2006). Parhaimmillaan narratiivisuudella on siis ammat-

tilaisen työvälineenä jopa terapeuttista merkitystä.”  

Tiina: ”Juuri näin. Se, että pääsee kertomaan tarinaansa, voi tehdä marginaa-

liin kuuluvat ihmiset näkyviksi ja antaa heille äänen sekä tavan vaikuttaa (Chase 

2005). Kerronnallisuudella on merkittävä yksilöllinen ja sosiaalinen merkitys 

puhuttaessa muutoksesta. Muutos tarkoittaa tällöin ymmärryksen lisääntymistä 

suhteessa omaan elämään ja toimintaan. Muutosprosessin myötä ihminen kehittää 

itseään ja kriittistä ajatteluaan ja oppii uutta (Freire 1974, 1977, Mezirow 2000, 

2009, Taylor 2009). Tämän saimme kokea myös ohjattavina suhteessa Eilaan. 

Hän haastoi meitä kerta toisensa jälkeen tarkastelemaan kriittisesti omaa tieteel-

listä työtämme, syventämään ymmärrystämme, korjaamaan asemaamme suhtees-

sa tutkittavaan ilmiöön ja käymään dialogia aineistomme kanssa sekä rohkaisi 

vastaan tulleista ongelmista huolimatta jatkamaan sinnikkäästi prosessia eteen-

päin (vrt. Brookfield 2000).  Nyt loppuun tultuamme ja taaksepäin katsoessamme 

huomaamme luoneemme oman muutos- ja kasvutarinamme yhdessä Eilan kanssa 

ja kehittyneemme asiantuntijoina omassa työssämme.”  

Virpi: ”Kun tapasimme matkojemme risteyskohdassa varhaiskasvatuksen 

käytävällä, huomasimme, kuinka kahdessa näin erilaisessa tutkimusaiheessa oli 

sisimmältään jotakin syvästi yhteistä. Se liittyi yhteisen tutkimusmetodin lisäksi 

kuulluksi tulemisen merkitykseen. Yksilön henkilökohtaiseen kokemukseen, joka 

voi saada alulle päihdeasiakkaalla toipumisprosessin tai koululaisella itsetunnon 
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vahvistumisen ja omaehtoisen motivaation heräämisen. Toipumiseen liittyvässä 

ilossa ja oman itsen prosessoimisessa on jotakin samaa, mitä tapahtuu myös op-

pimisessa. Iloa siitä, että löytää uusia puolia itsestään, ja sisimmässä heräävää 

uskoa siihen, että minähän sittenkin pystyn ja osaan! Opettajan ammatissa arvois-

ta tulee arjen tekoja avoimella keskustelulla sekä pedagogisten käytänteiden ja 

opetusmetodien kehittämistyöllä. Kuuntelemiseen orientoitunut pedagogiikka 

tukee opettajia muuttamaan käytänteitä ja puitteita kohti inkluusiota ja oppilaiden 

mukaan kuulumista (Macartney 2011). Päihdetyöntekijän ammatissa arvoista 

tulee arjen tekoja asiakkaita kunnioittavissa terapiaprosesseissa, joissa työntekijä 

on kanssakulkija, kuuntelija. Kuuntelemiseen perustuvaan kohtaamiseen ei kos-

kaan liity arvottamista tai kertovan osapuolen syyllistämistä (Weare 2000).” 

Tiina: ”Freire (1974, 1977) viittaa ihmisten kohtaamiseen, jossa säilytetään 

kriittinen ymmärrys ihmisestä aktiivisena, omaa todellisuuttaan muuntamaan 

kykenevänä toimijana. Tärkeintä on auttaa ihmistä auttamaan itseään, ei riistää 

häneltä vastuuta. Tämä on tärkeä periaate päihdetyössä, jossa ei voi lähteä mah-

dollistamaan ongelmien jatkumista tekemällä asioita liikaa ihmisten puolesta. 

Vastuu on asia, joka oli myös omissa opinnoissa sisäistettävä. Eila osasi vastuut-

taa lempeästi. Asema asemalta kohden pääteasemaa hän kertoi, mitä on tehtävä. 

Vauhdin kiihtyessä aika tavalla loppua kohden hän osasi turvallisen ohjaajan roo-

lissa kuljettaa junaa perille. Lopulta huomasin itse olevani ohjaaja, puhaltavani 

höyryä hikihelmet otsalla, Eila hymyili vieressäni apuohjaajan paikalla – ja perille 

tultiin.”   

Virpi: ”Kunpa saisimme turvattua oppilaille jo peruskoulun aikana tuon sa-

man kokemuksen, kokemuksen vastuusta ja onnistumisen ilosta. Tärkeä pohtimi-

sen aihe olisikin, kuinka koulu ammattilaisineen voisi olla yhä vahvemmin per-

heitä tukeva instanssi, joka tarjoaa turvallisia ja kuuntelevia kanssakulkijoita. 

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja syrjäytymisen ilmiöihin liittyvät kysymykset 

vaativat yhteiskunnaltamme yhä lisääntyvää huomiota. Kun puhutaan koulumaa-

ilman termein monenlaisista oppijoista ja heterogeenisistä opetusryhmistä, ovat 

myös, Tiina, sinun tutkimusryhmääsi kuuluvien vanhempien lapset usein osa tätä 

oppilasjoukkoa.” 

Tiina: ”Tiedän sen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt seurantatut-

kimuksen vuonna 1987 syntyneistä, alkaen sikiökaudelta asti. Erityisen huolestut-

tavaa on, että eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa, huono-osaisuudella on tai-

pumus periytyä ja käytännössä syrjäytyminen alkaa usein jo lapsena. Näihin su-

kupolvien yli periytyviin haasteisiin kuuluvat myös alkoholi- ja mielenterveyson-
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gelmat, ja yksi yhteiskunnassamme erityishuomiota vaativa ryhmä ovat kodin 

ulkopuolelle usein juuri näistä perheistä sijoitetut lapset ja nuoret, joiden ongel-

mat nousevat esiin myös inklusiivisen opetuksen piirissä. (Paananen ym. 2012.) 

Tässä työssä moniammatillisuus sekä tiivis ja rakentava yhteistyö kodin, koulun 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, niin lastensuojelun kuin päihdehuollon, asian-

tuntijoiden kanssa on mielestäni yhä tärkeämpi kehittämisen kohde. Tavoitteena 

tulisi aina olla asiakasperheen etu, perheen mahdollisuus säilyä eheänä ja lähteä 

toipumisen tielle. Nykyisen kaltainen eriytynyt ammattitaidon korostaminen ja 

reviiriajattelu eivät edistä lasten ja perheiden etua silloin, kun puhutaan erityisasi-

antuntemusta ja moniammatillista yhteistyötä vaativista ongelmista. Esimerkiksi 

kasvatustieteellinen asiantuntemus ja osaaminen ovat jääneet sosiaalityössä aivan 

liian vähälle huomiolle viime vuosina, vaikka erityisesti kasvatukseen ja van-

hemmuuteen liittyvät ongelmat ovat perheissä korostuneet. Vastaavasti taas kou-

lumaailma voisi yhä enemmän hyödyntää sosiaalityön ammatillista osaamista 

oppilaiden kanssa kohdattavissa ongelmissa. Esimerkiksi Katajamäki (2010) avaa 

tutkimuksessaan moniammatillisuutta, sen edellyttämää pätevyyttä ja siihen op-

pimista, erittäin monipuolisesti. Meidän molempien tutkimuksellisissa mielen-

kiinnonkohteissa voi nähdä piirteitä myös syrjäytymisen prosesseja ennaltaehkäi-

sevistä ilmiöistä. Systeemisen hyvinvoinnin periaate kattaa niin yksilön, perheen 

kuin yhteisökin tukemisen.” 

Virpi: ”Koen, että koulumaailmassa on kyllä hyvää asiantuntemusta nähdä ja 

tunnistaa tämän oppilasjoukon oirehtiva käyttäytyminen ja oppilashuollon tuki-

muotoja on saatavilla. Olisi kuitenkin tiedostettava, että päihdeperheiden lapset 

ovat siitä poikkeuksellinen oppilasryhmä, että yhteiskunnan satsauksen kohteena 

tulisi olla myös päihdevanhempien vanhemmuuden tukeminen. Oppiaineiden 

sisältöihin liittyvällä tukemisella alkaa olla todellisia vaikutuksia vasta siinä vai-

heessa, kun oppilas voi jälleen kokonaisvaltaisesti hyvin. Elämme yhteiskunnas-

sa, jossa on vahvasti läsnä pyrkimys samanlaisuuteen. Meillä on vielä matkaa 

inkluusioon, kaikille tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa on arvokkaita yksilöitä, 

vahvuuksineen ja heikkouksineen. Jokaisella tulisi olla oikeus saavuttaa tarvitse-

mansa tuki ja palvelut eri elämänvaiheissa, ilman häpeää tai kynnystä hakea apua. 

Esimerkiksi erityisoppilaaksi leimautumiseen liittyy edelleen häpeän kokemuksia, 

niin lapselle kuin perheellekin. Erilaisuuden kokemusta ei välttämättä ole aina 

helppo prosessoida. Muistammeko tarpeeksi usein opettajina tämän, kun tarjo-

amme koulun tukimuotoja? Esimerkiksi päihdesairauteen liittyy häpeää ja erityis-

tä häpeää silloin, kun päihdesairaus on äidillä. Vanhempi kokee huonommuutta, 

syyllisyyttä ja häpeää. Hän voi jopa kokea menettävänsä arvonsa ulkopuolisten 
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silmissä. Nämä ovat asioita, jotka tulee huomioida myös kodin ja koulun yhteis-

työssä sekä oppilaan kohtaamisessa.” 

Tiina: ”Tuot mielenkiintoisella tavalla päihdeperheen lapsen erilaisuuden ko-

kemuksen koululuokkaan. Harvoin ajattelemme, että häpeäkin on sukupolvelta 

toiselle siirtyvä tunne silloin, kun se liittyy käsittelemättömiin ongelmiin, kuten 

vanhempien päihdesairauksiin. Oppimisen kannalta puhutaan merkityksellisten 

asioiden kokematta jäämisestä, kun lapsille välittyy tunne riittämättömyydestä ja 

kelpaamattomuudesta, eikä tilaa lapsen itseluottamuksen ja -arvostuksen kasvulle 

jää riittävästi. (Malinen 2011.) Päihdeäidillä erilaisuuden kokemus voi syntyä 

siitä, ettei ole riittävän vahva hallitsemaan päihteidenkäyttöään. Näin hän epäon-

nistuu yhteisön ja yhteiskunnan asettamien odotusten paineessa. Sisu ei riitä kan-

nattelemaan pinnalla ja pitämään kiinni työpaikasta, perheestä ja naiseudesta. 

Juoppous on yhteiskunnassamme yhä moraalinen ja sosiaalinen ongelma, ei vai-

kea sairaus. (Törmä 2011.) Pertunkari (1994) kuvaa suomalaisen sisun syndroo-

maa ja omillaan selviytymisen tärkeyttä, ja näiden voidaan nähdä liittyvän laa-

jemminkin suomalaiseen kulttuuriin ja samalla myös eritysryhmien kokemukseen 

siitä, että tulisi menestyä, suorittaa ja selviytyä, jotta ansaitsisi paikkansa yhteis-

kunnassa.”   

Virpi: ”Sisua, suorittamista ja selviytymistä vaativat kyllä myös väitöstutki-

musprosessimme! Siitä, millä tavalla opiskeluissa pinnisteleminen liittyy yhteis-

kunnallisen paikan ansaitsemiseen, voisi siirtyä aivan uuteen dialogiin, mutta se 

on ehkä toisen kertomuksen paikka. Meidän tapauksessamme opiskelujuna pääsi 

kuitenkin iloksemme perille. Olemme molemmat olleet matkallamme onnellisessa 

asemassa, työlleen omistautuneen ja tutkijan intoa ja paloa kokevan ohjaajan 

siipien suojassa.” 

Tiina: ”Aivan. Tutkimusprosessi saatiin valmiiksi, ja se päättyi väitöstilaisuu-

teen karonkka- ja promootioperinteineen. Kokemus säilyy muistoissa läpi elämän. 

Oletko ajatellut, Virpi, että meidän molempien junamatka oli monin tavoin koti-

maanmatka? Tutkimuskohteemme liittyivät suomalaiseen toimintakulttuuriin, 

suomalaisen päihdetyöntekijän, opettajien, äitien ja koululaisten kokemuksiin. 

Matkan varrella kohtasimme suuren määrän myös kansainvälisiä aiheesta kirjoit-

taneita matkalaisia, mutta kuuluimme molemmat siihen tutkijoiden marginaaliin, 

jotka tekivät valinnan kirjoittaa väitöstutkimus omalla äidinkielellä. Kuvasimme 

niitä tuntoja ja kokemuksia, joita meille tuttuun toimintakulttuuriin liittyy. Olem-

me kirjoittaneet päihdeäitien ääntä toisille äidille, opettajien ääntä toisille opetta-

jille, ja halusimme, että tekstimme kohtaavat kohdeyleisömme. Oletko samaa 
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mieltä siitä, että suomenkielisen perustutkimuksen soisi säilyttävän sille kuuluvan 

asemansa?”  

Virpi: ”Ilman muuta. Ajattelen Jouko Vahtolan (2012) tavoin kasvatustietees-

tä, kuten hän historian tutkimuksesta, että suomen kieli olisi syytä säilyttää yhtenä 

tieteen kielenä. Olen kiitollinen ohjaajasta, joka salli kilpailuhenkiseksi ajautu-

neessa yliopistomaailmassa tämän jo vähemmistöön jääneen vaihtoehdon. Tutki-

joille, jotka eivät jatko-opiskelijoina tähtää tutkijan uralle vaan ammatillisen 

osaamisen ja asiantuntijuuden syventämiseen omassa työssään, tämä mahdolli-

suus olisi äärimmäisen tärkeä säilyttää.”  

Tiina ja Virpi: ”Valitettavan moni tohtoriopiskelija kertoo kokemuksia yksi-

näisyydestä ja vähäisestä ohjaamisen määrästä tai ohjaajan tuesta. Eila kulki rin-

nallamme tukien, ohjaten, opettaen ja kuunnellen. Hän myös näki läheltä harteil-

lemme kasautuvat aikataulupaineet ja kykeni ohjaajana tukemaan meitä näiden 

paineiden keskellä. Kiitämme Sinua, Eila, lämpimästi yhteisestä, aikataulussa 

erinomaisesti pysyneestä, junamatkastamme. Toivotamme paljon onnea juhlapäi-

vänäsi!”  
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Tutkijan polulle Eilan innostamana 

Erkki Lassila11  

Suurten elämänmuutosten kynnyksellä on tarve pohtia, kuinka kerronnan nyky-

hetkeen on päädytty, millaisia kriittisiä hetkiä ja merkittäviä ihmisiä matkan var-

rella on kohdannut ja kuinka toisin oma kertomus olisi kirjoitettu, jos olisikin 

tavannut aivan toiset ihmiset ja tehnyt toisenlaisia valintoja. Ikuiseksi arvoituk-

seksi jää, olisinko minä noussut koneeseen, joka kuljetti minut toiselle puolelle 

maailmaa, Japaniin, tekemään opettajatutkimusta kerronnallisin menetelmin, 

jollei tarinani kaari olisi sopivalla hetkellä ristennyt ja limittynyt Eilan tarinan 

kanssa.  

Ensimmäinen kohtaamisemme lienee ollut vuonna 2009 Oulun yliopistossa 

omiin luokanopettajaopintoihini kuuluneella kurssilla, jonka päävetäjänä Eila 

toimi. Opettajan työtä muutosten keskellä käsitellyt kurssi ja sen innoittava vetäjä 

jäivät mieleeni hyvin positiivisina kokemuksina. Tuolloin heräsin tajuamaan opet-

tajan omien kokemusten kuulemisen ja huomioimisen merkityksen koulutyössä: 

opettaja on opetukseen ja oppilaisiin emotionaalisesti sitoutunut, ruumiillisesti 

läsnä oleva ja oman persoonansa kautta työskentelevä olento. Näkemykseni opet-

tajuudesta muuttui kokonaisvaltaisemmaksi, ja mieleeni palasivat ne humanistiset 

lähtökohdat, joiden johdattamina olin alun perin opettajankoulutukseen hakeutu-

nut mutta jotka olivat unohtuneet työn teknistä puolta painottaneiden kurssien 

sivuvaikutuksena.  

Tämä tärkeä kokemus vaikutti päätökseeni ilmoittautua Eilan vetämään gra-

duryhmään seuraavalla lukukaudella. Ryhmästä tuli opiskelijoiden sähköpostilis-

talle kutsuviesti juuri sellaisella hetkellä, kun puntaroin, mihin suuntaan lähtisin 

kandidaatin tutkielmassa aloittamaani tutkimusta jatkamaan. Ryhmän teemat 

tuntuivat olevan hyvin lähellä omiani, joten laitoin Eilalle viestiä, esitellen itseni 

ja aiheeni. Vastausviestissä toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi, ja siitä jollain 

tavalla huokui myös kiinnostus itse tutkimusaihetta kohtaan. Itse ryhmäkin oli 

vetäjänsä näköinen: lämminhenkinen, tiukka mutta ymmärtäväinen, kokeilemaan 

innostava mutta tarkasti tutkimuksen perusperiaatteita vaaliva. Eila on aina 

osannut olla ohjaajana juuri sopivalla tavalla eteenpäin sysäävä voima, joka on 

taivuttanut kokonaisuutta toivottavampaan suuntaan niin hienovaraisesti, että 

monesti olen tajunnut sen itse vasta paljon myöhemmin. Gradua työstin aika 
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omapäisesti, ja lopulta taisin kysyä henkilökohtaista ohjausta vain muutaman 

kerran, mutta ne hetket olivat sitäkin merkityksellisempiä. Olennaisempaa kuin 

tiivis konkreettinen ohjaus oli silloin ja on edelleenkin tunne ja tieto siitä, että 

hädän hetkellä ei jää pulaan.  

Sisälläni kyti pieni liekki vakavan (muttei vakavamielisen!) tutkimuksen teke-

miseen. Jälkeenpäin ajateltuna kaikkein nokkelin keino, jolla tuohon liekkiin pu-

hallettiin henkeä, oli ehdotus tutkimusmenetelmäkurssin puuttuvan kirjallisen 

suorituksen korvaamisesta: minun piti osallistua Oulussa 2011 järjestettyyn nar-

ratiivisen tutkimuksen konferenssiin ja pitää siellä omasta tutkimuksestani esitys 

yhdessä opettajatutkimukseen keskittyvässä pienryhmässä. Esityksen valmistelu ja 

omasta työstä asiantuntevalle yleisölle puhuminen veivät gradua eteenpäin suun-

nattomin harppauksin: kun tutkimuksen ydinaines oli pakko puristaa 15 minuutin 

suulliseen esitykseen, tarpeettomien rönsyjen karsiminen kävi hyvin luonnollises-

ti. Pro gradu -tutkielmani sanallisessa arviossa Eila esitti toivomuksen, että jat-

kaisin aiheestani aina väitöskirjaan asti, ja se oli hyvin merkittävä motivaattori. 

Jonkun toisen kynästä siinä olisi saattanut olla vain kohteliaan sanahelinän kai-

ku, mutta minulle se oli osoitus hyväksynnästä: vihreä valo paloi ja täytyi vain 

päättää, painaako kaasua vai lyödäkö jarrut pohjaan.  

Valmistumiseni jälkeinen kevätlukukausi 2012 meni opetusalan pätkätyöläi-

sen arkeen tutustuessa: tein sijaisuuksia Oulun ja ympäristökuntien kouluissa, 

tapasin suuren määrän luokkia ja oppilaita, oli kohtaamisia ja eroamisia, lämpi-

miä ja viileähköjä työyhteisöjä, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia ja 

kaikkea muuta, mistä on opettajatutkijalle hyötyä. Opettajia haastatellessani ja 

heidän kanssaan työskennellessäni voin sanoa, että olen ainakin hetken kypsynyt 

samassa liemessä enkä pohjaa ymmärryksessäni vain toisen käden tietoon. Kesää 

kohti tultaessa tutkimuksen tekeminen ja halu palata rakkaaksi käyneeseen Japa-

niin alkoivat tuntua opettamista houkuttelevammilta vaihtoehdoilta, etenkin kun 

tiedossa oli, että Oulun tiukan kilpailutilanteen vuoksi kotikaupungissa työllisty-

minen olisi vaikeaa eikä toisaalle muuttaminen houkuttanut. Niinpä aloin tiedus-

tella, millaisin proseduurein jatko-opintopaikkaa haettaisiin ja kenellä laitoksen 

väestä olisi halukkuutta ryhtyä ohjaajakseni.  

Muistelen, että menin joko Eilan tai Uiton Minnan ehdotuksesta ensin puhu-

maan narratiivisen tutkimuksen paikallisen gurun, Syrjälän Leenan, kanssa. Hän 

ei kuitenkaan olisi todennäköisesti kyennyt ohjaamaan väitöskirjaani loppuun 

saakka, joten päädyin takaisin Eilan hoiviin ja aloin kirjoittaa alustavaa tutki-

mussuunnitelmaa tohtorikoulutuspaikan hakemusta varten. Tutkimusaiheeni oli 
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muuttanut muotoaan gradun alkuvaiheista: yleisluontoisemmasta Japaniin liitty-

västä opettajatutkimuksesta olin siirtymässä työssä ilmenevien tunteiden ja ihmis-

suhteiden tarkasteluun ja hiljalleen fokusoitumassa kohti nuoria opettajia. Kuinka 

ollakaan, nämä samat näkökulmat olivat keskeisessä roolissa myös Eilan ja Min-

nan tutkimushankkeissa, joiden osaksi oma tutkimukseni kietoutuisi ajan mittaan. 

Ensimmäinen tiukempi sidos tuli tutkimusapulaisen pestin myötä: Pian valmistu-

vien opettajaopiskelijoiden vertaisryhmätoimintaa tarkastelevaan tutkimushank-

keeseen tarvittiin apulaista, etenkin aineistonkeruuseen. Koska omaa tutkimusai-

hettani lähellä olevaan projektiin osallistuminen veisi myös väitösprojektiani 

eteenpäin, puhumattakaan siitä että se poistaisi välittömän rahoituksenhakutar-

peen, työtarjoukseen oli hyvin helppo tarttua. Pesti projektissa kesti lopulta vuo-

den päivät, ja sen aikana tutkimus saatiin suunnitelmasta valmiiksi, hyväksyntää 

odottavaksi tieteelliseksi artikkeliksi. Väliin mahtui paljon hyviä oppimiskoke-

muksia nuorelle tutkijalle: mahdollisuus nähdä kokeneiden tutkijoiden työtä, 

suunnitella yhdessä, harjoitella puhumaan tutkimuksesta englanniksi konferens-

seissa ja ottaa ja kantaa vastuuta yhteisestä projektista.  

Projektin myötä sain laitokselta oman työpisteen, joka sijaitsi onnekkaasti 

samalla käytävällä kuin Eilan työhuone. Kun fyysinen etäisyys oli lyhyt, kynnys 

lähestyä ohjaajaa tutkimukseen liittyvissä ongelmissa madaltui, ja Eila tuli päivit-

täisten kahvihuonekohtaamisten ja käytävällä käytyjen keskustelujen myötä myös 

ihmisenä tutuksi. On vaikeaa kuvitella, millaista ensimmäisen tohtoriopintovuo-

den arki olisi ollut, jos olisin työskennellyt jossain etäämpänä ja enemmän omin 

avuin. Haasteiden kivirekeä on raskas vetää, jos kukaan ei muistuta välillä, että 

osa painavista murikoista on sangen kuvitteellisia. Ehkäpä nyt toisella puolella 

maailmaa työskennellessäni ja etäohjaussuhteessa ollessani saan siitä jonkinlai-

sen käsityksen, vaikka tilanne ei olekaan suoraan verrannollinen, sillä Eilan 

kanssa työskentelyn ja häneltä saadun tuen ansiosta olen kyennyt hiljalleen kas-

vattamaan siipiä, jotka kantavat yli monien haasteiden ja sudenkuoppien. Ilman 

näitä siipiä en olisi koskaan kyennyt pääsemään tähän pisteeseen, jossa nyt kir-

joitushetkellä olen, niin kuvaannollisesti kuin kirjaimellisestikin. 
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LÄHDEVESI JOKA HÄNESTÄ SOLISI 

 

  

Kuva 4. Takana Elina Viljamaa, Annu Haho, Anna-Maija Puroila ja Eila Estola, edessä Jaana Juutinen ja 

Saara-Leena Kaunisto (Kuva: Anne Repo). 
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Lasten pyyntöjen kuuleminen tutkimuksessa 

Maija Lanas12 

Johdanto 

Lasten kanssa työskenteleviä tutkijoita kiinnostavat usein samat kysymykset: 

Kuinka rakentaa aineistontuottamismenetelmää, joka olisi aidon lapsilähtöinen ja 

ei-välineellistävä? Kuinka päästä ymmärtämään tai kuvaamaan erilaisten lasten 

ainutlaatuista elämismaailmaa? Työmme alkuvaiheessa me tutkijat usein toivom-

me, että ymmärtäisimme paremmin lasten kokemuksia ja oppisimme heiltä jotain 

uutta, mutta huomaammekin tutkimuksen kuluessa, että nuo kokemukset pakene-

vat meitä. Ainutkertaisen tekee ainutkertaiseksi juuri sen tavoittamattomuus. Par-

hammillaankin me, tutkivat aikuiset, voimme ymmärtää vain oman senhetkisen 

käsityksemme ja kokemuksemme lapsesta ja lapsuudesta.  

Etnografisen väitöstutkimukseni (Lanas 2011) aihe oli, kuinka jotkut lasten 

teot saavat häiriökäytöksen merkityksen. Vietin yhden syyslukukauden lappilai-

sessa porokylässä kouluetnografiaa tehden. Kyläkoulun lapsilla oli kunnan opetta-

jien keskuudessa maine haastavina, väkivaltaisina, tottelemattomina ja ”mahdot-

tomina”. Tutkimuksessani minua kiinnosti, mistä tämä maine tuli. Etnografian 

aikana vietin 2–6 tuntia päivässä osallistuen koulun arkeen, haastatellen opettajaa, 

lapsia ja vanhempia sekä osallistuen oman perheeni kanssa kylän jokapäiväiseen 

arkeen. Mukana kenttätyössä olivat puolisoni ja kaksi alle kouluikäistä lastani. 

Tässä luvussa kuvaan, kuinka yritin oman tutkimusprosessini kuluessa saada 

käsitystä ”häiriökäyttäytyvien” kouluikäisten lasten omista näkemyksistä ja ko-

kemuksista. Keskityn yhteen osaan tutkimukseni menetelmää: lasten kuulemi-

seen.  

Aluksi kokeilin tutkimusmenetelminä avoimia haastatteluja ja erilaisia ryh-

mähaastatteluja, annoin lasten valita haastattelun paikan sekä pyysin lapsia piir-

tämään tai kirjoittamaan. Koin kuitenkin, että aineistontuottamistilanteet pikem-

minkin sulkivat lapsen minulta kuin olisivat avanneet lasta enemmän. Totesin, 

että sain aineistoa, joka oli olemassa vain tutkimuksessa mutta joka ei kohdannut 

lasten arkea tai minun arkeani. Tarkoituksenani ei tässä luvussa ole tarjota yleis-

pätevää menetelmää, vaan osallistun omilla kokemuksillani keskusteluun lasta ja 
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nuorta kunnioittavan tutkimuksen ja työn ehdoista ja tavoista. Tutkimuksen kulu-

essa rakentamani menetelmät pohjautuivat työlle, jota tutkimussuhteen eteen oli 

tehty, ja ne nojautuivat myös lasten pyynnöille minulta, ei vain minun pyynnöil-

leni heiltä. 

Lapsen kuuleminen tutkimuksessa 

Kun lasta on aiemmin pidetty toiminnan kohteena (esimerkiksi kasvatus-, opetus- 

ja tutkimustoiminnan), 1970- ja etenkin 1980-luvulta lähtien lasta on yhä enem-

män pidetty tuon toiminnan aktiivisena osallistujana ja kumppanina. Vaatimus 

tutkia lapsia ”in their own right” (Hardmann 1973) on kasvanut. Tämä johtuu 

muuttuneesta lapsikäsityksestä. Niin kutsutun uuden lapsuustutkimuksen (Alanen 

& Bardy 1990, Holloway et al. 2000) parissa lapset nähdään sellaisinaan mukaan 

kuuluvina ja jo mukana olevina (Qvortrup 1994) sen sijaan, että heidät nähtäisiin 

ikään kuin yhteiskunnan odotushuoneessa olevina (Alanen & Bardy 1990). Jopa 

lapsuus itsessään nähdään uuden lapsuustutkimuksen parissa sosiaalisena kon-

struktiona (James & Prout 1990). Tästä seuraa, että lapset nähdään myös poliitti-

sina toimijoina. Kun tarkastellaan lasten poliittista toimijuutta, ei tulisikaan ensi-

sijaisesti tuoda lisää valtuuksia ja velvotteita lapsille, vaan tulisi tarkastella, kuin-

ka lapset jo osallistuvat neuvotteluun julkisista asioista (Kallio 2006). 

Tämä on suuri tutkimuksellinen ja eettinen haaste. Gallacher ja Gallagher 

(2008) kiinnittävät artikkelissaan huomion kahteen lapsuustutkimuksen yleiseen 

virheoletukseen. Ensinnäkin, useat lapsilähtöiset menetelmät olettavat, että aikui-

sen tulee voimaannuttaa, osallistaa tai valtauttaa lapsi, jotta tämä voi osallistua, ja 

näin lapsen omat tavat osallistua jäävät huomioitta. Kirjoittajat muotoilevat asian 

osuvasti: 

As such, we cannot help but consider the impetus towards ‘empowerment’ in 

‘participatory’ childhood research somewhat ironic. The very notion of ‘em-

powerment’ implies that, without aid and encouragement from adult-designed 

‘participatory methods’, children cannot fully exercise their ‘agency’ in re-

search encounters. In this way, advocates of ‘participatory methods’ risk per-

petuating the very model that they purport to oppose. (Gallacher & Gallagher 

2008: 502.) 

Toiseksi, Gallacher ja Gallagher kyseenalaistavat yleisen erottelun passiiviseen ja 

aktiiviseen osallistumiseen, joista jälkimmäiseen useimmat lapsilähtöiset mene-
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telmät sijoittavat itsensä. Yleinen oletus on, että esimerkiksi kyselyjen täyttämi-

nen on passiivista osallistumista ja menetelmät, jotka vaativat lapselta jonkinlaista 

toiminnallista, ruumiillista osallistumista, ovat jollain tavalla lapsilähtöisempiä. 

Kirjoittajat analysoivat, kuinka näennäisen lapsilähtöiset tutkimukset usein itse 

asiassa noudattavat koulusta tuttuja pedagogisia käytänteitä, joihin lapset ovat 

tottuneet mukautumaan. Heidän mukaansa osallistumisella tarkoitetaan yleensä 

jollain ennalta määrätyllä tavalla osallistumista, kun taas joillain muilla tavoilla 

osallistuminen (esimerkiksi puhumattomuus haastattelussa, kameran rikkominen 

lasten omaan valokuvaukseen nojautuvassa tutkimuksessa) merkitsee ei-

osallistumista. Osallistumisen tavat on siis ennalta rajoitettu niihin tapoihin, jotka 

vastaavat aikuisen käsitystä sopivista tavoista, ja menetelmä käsittää keinoja pitää 

lapset kiinni annetussa tehtävässä. 

Nämä menetelmät, sanovat Gallacher ja Gallagher, voivat olla onnistuneita ja 

hyviä, mutta niiden lapsilähtöisyys on kyseenalaista. Omien tutkimustensa pohjal-

ta he kuvaavat, kuinka lapsilähtöisyyden tulee huomioida juuri lasten omat aktii-

viset tavat osallistua: jättää ohjeistus huomioitta, ottaa tutkimusvälineet (esimer-

kiksi tutkijan vihko) omaan käyttöön, käyttää tutkijaa kiipeilytelineenä. Lapset 

osaavat kertoa arjen kokemuksistaan taitavasti, mutta lapsen kuunteleminen vaatii 

aikuiselta erityistä valppautta ja aikuiskeskeisen asemansa tiedostamista (Kyrön-

lampi-Kylmänen 2007).  

Lapsuustutkimuksen parissa ollaan siis usein yhtä mieltä siitä, että lapsiläh-

töisyys sekä lapsen kunnioittaminen ja kuuleminen ovat tutkimuksen etiikan kan-

nalta tärkeitä. Se, mitä nämä tarkoitavat käytännössä ja kuinka ne voidaan saavut-

taa, on kuitenkin jatkuvan metodologisen keskustelun aiheena – ja niin tuleekin 

olla.  Tässä luvussa osallistun tuohon keskusteluun tuomalla yhden näkökulman 

lapsilähtöisen tutkimusmenetelmän kehittämisestä omaa tutkimusta varten. Läh-

den edellä esitellyistä ajatuksista, että lasten valtauttamisen ja voimaannuttamisen 

sijaan on mielekkäämpää nähdä lapsi itsessään valtautuneena ja voimaantuneena 

ja että osallistumistapojen tarjoamisen (ja sen myötä rajaamisen) sijaan on mie-

lekkäämpää tarkastella, kuinka lapsi jo osallistuu. 

Dialogisuus lapsitutkimuksessa 

Lapsilähtöisyyden ja dialogisen lapsitutkimuksen tavoitteena ei siis ole aikuisläh-

töisyyden kieltäminen vaan tunnustaminen. Minä ja lapset kohtaamme välissäm-

me olevassa tilassa, jossa neuvottelemme sanallisesti ja sanattomasti kohtaami-

semme ehdoista ja tavoista, dialogissa. Dialogi Bakhtinilaisittan (Holquist 1990) 
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ajateltuna on olemassaoloa. Siten neuvottelun dialogisuus ei riipu aikuisen tai 

lapsen valinnasta, vaan kaikki, mitä suhteessa sanotaan, on tavalla tai toisella 

dialogista ilmaisua, joka rakentaa suhdetta. Näin ollen, kun tutkijan sanallinen 

ilmaisu lapselle saattaa olla ”tutkimus on lapsilähtöinen”, voi sanaton, suhteen 

rakenteissa asti muotoiltu ilmaisu samanaikaisesti olla ”suhteessamme lähdemme 

minun tutkimukseni tavoitteista ja aikuisten kehittelemistä menetelmistä, joiden 

puitteissa sinun tehtäväsi on tarjota minulle tietoa minun tarkoituksiani varten”. 

Lapsi puolestaan ilmaisee toiminnallaan, kuinka omaksi ja kiinnostavaksi hän 

kokee menetelmän ja tavoitteen. 

Omassa tutkimuksessani vältin ilmaisemasta sanallisesti lapsilähtöisyyttä ja 

yritin sen sijaan muokata sanatonta ilmaisuani sellaiseksi, että se ilmaisi tunte-

maani kunnioitusta, tavoittelemaani kuulemista ja haluani rakentaa kuulemani 

perustalle. Toimin näin sen vuoksi, että kokemani kunnioitus, kuulemishalu ja 

lapsilähtöisyys ovat kerrassaan yhdentekeviä, ellen onnistu välittämään niitä tut-

kimukseen osallistuville lapsille tavoilla, jotka ovat juuri heille selkeitä. Onnistu-

misemme ja epäonnistumisemme lapsi ilmaisee meille samassa dialogissa, omalla 

sanattomalla ja sanallisella ilmaisullaan. Tutkimussuhde on näiden ilmaisujen 

vaihtamispaikka, ja siten keskeinen tutkimuksessa. 

Tutkimussuhteen rakentaminen, murtuminen ja rakentaminen aineistoa 
tuotettaessa 

Väitöskirjassani (Lanas 2011) kuvaan tutkimussuhteen rakentamista jatkuvana 

työnä, ja miellän tämän työn myönteiseksi. Toimivaa tutkimussuhdetta ei raken-

neta kerran tutkimuksen alussa niin, että se olisi sen jälkeen staattisena olemassa, 

vaan suhde on olemassa nimenomaan siihen läpi tutkimuksen investoituna dy-

naamisena työnä. Se, kuinka paljon työtä lapset ja nuoret olivat valmiita inves-

toimaan suhteeseemme, oli sidoksissa siihen, kuinka paljon työtä minä puolestani 

olin valmis investoimaan. Omassa tutkimuksessani tämä työ oli, kuten edellä 

korostan, pyrkimystä muokata sanatonta ilmaisuani sellaiseksi, että se ilmaisee 

tuntemaani kunnioitusta, tavoittelemaani kuulemista ja haluani lähteä lapsen 

lähtökohdista. Selitän tämän tarkemmin. 

Jotta voin ilmaista kunnioitusta osallistujalle ymmärrettävällä tavalla, minun 

on ensin ymmärrettävä, mitä kunnioitus juuri tuolle osallistujalle tarkoittaa ja 

minkälaisen kunnioituksen vilpittömän ilmaisun juuri meidän suhteemme mah-

dollistaa. Samoin, jotta voin ilmaista halukkuutta kuulla, mitä osallistujat tahtovat 
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kertoa, minulla on oltava jonkinlainen ymmärrys siitä, kuinka kukin osallistuja 

kertoo, ja avoimuutta kuulla myös sellaisia asioita, joiden olemassaolosta minulla 

ei edes ole käsitystä. Lopulta, jos tahdon ilmaista lapsilähtöisyyttä, minun on 

kyettävä, kuten itse sanakin sanoo, lähtemään siitä, mistä lapsi lähtee. Tämä 

paikka ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan kukin lapsi lähtee milloin mistäkin tunneti-

lasta, tietotaustasta tai motivaatiosta. Näin ollen lapsilähtöisyys tarkoittaa erään-

laista kellumista ja edellyttää kykyä lähteä useasta vaihtuvasta paikasta kerrallaan.  

Tutkimussuhteemme siis rakentui, kun yritin oppia tapoja ilmaista tuntemaani 

kunnioitusta, kuulla oppilaita ja selvittää, mitä sellaisia lähtökohtia kohtaamisel-

lemme oli, joissa oppilaat eivät joutuisi mukautumaan minun tapoihini. Havait-

sinkin hyvin pian, että suhteeseen investoidusta työstä huolimatta suhde ei kyen-

nyt kannattelemaan suunniteltuja aineistonkeruutilanteita. Kun yritin haastatella 

lapsia tai kerätä aineistoa jollakin ennalta määritellyllä tavalla, suhteemme ikään 

kuin hajosi hetkellisesti: lakkasimme olemasta Maija ja Iina, Maija ja Joni tai 

Maija ja Elmeri, ja muutuimme tutkijaksi ja tutkittavaksi lapseksi. Uudessa tilan-

teessa minä olin itselleni suhteellisen tutussa roolissa, tutkijana, mutta oppilaat 

eivät, he olivat hetkellisesti ikään kuin vieraita itselleen. Koko se moneen suun-

taan yltävä ja moneen suuntaan kommunikoiva lapsi – vuoroin riehakas, innostu-

va, ärtynyt, keskittynyt, raivostunut, lempeä, yrittävä tai väsynyt – typistyi ennalta 

määritellyssä aineistonkeruutilanteessa parhaimmillaankin yhdeksi ohueksi versi-

oksi itsestään. 

Tämä johtuu siitä, että aineistonkeruumuodon ollessa ennalta määrätty – oli 

kyseessä sitten puhuminen, kirjoittaminen tai kuvien tuottaminen – lapsi voi tuot-

taa vain sen sallimaa aineistoa. Lapsi voi näillä keinoilla ilmaista vain sellaista, 

joka a) voidaan jähmettää kuviksi tai sanoiksi, ja vain sellaista, minkä hän on b) 

halukas jähmettämään. Voidakseen ilmaista haluamiaan asioita lapsi joutuu myös 

kääntämään asioita kieleltä toiselle (esimerkiksi sanattomalta sanalliselle), ja 

yhteisön kulttuuriset koodit ja tutkimussuhde rajoittavat sitä, mitä lapsi voi ajatel-

lakaan ilmaisevansa.  

Pian kenttämatkan alettua päätinkin luopua kokonaan ennalta suunnitelluista 

aineistonkeruumenetelmistäni ja keskittyä pelkästään edellä artikuloimaani yri-

tykseen muokata sanatonta ilmaisuani sellaiseksi, että se ilmaisee tuntemaani 

kunnioitusta, tavoittelemaani kuulemista ja haluani lähteä lapsen lähtökohdista. 

Näin ollen oppilaat saivat valita ja osoittaa aineistonkeruutavat, ja minun tehtä-

väkseni jäi sopeutua. Lapsen sijaan minä olin siis se, jonka vastuulle jäi kieleltä 

toiselle kääntäminen. Tämä lähtökohta oli holistinen: lähdin ajatuksesta, että otan 

mitä tarjotaan ja osallistun tavoilla, joilla oppilaat kutsuvat minut osallistumaan. 
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Otin siis ohjeeni vastaan oppilailta. Oppilaat ilmaisivat ohjeensa erilaisten suorien 

ja epäsuorien pyyntöjen muodossa.  

Analyysin ensimmäinen vaihe tapahtui jo kentällä ja käsitti näiden pyyntöjen 

kuulemisen ja tulkitsemisen. Erottelin kenttämatkan kuluessa neljänlaisia pyyntö-

jä: 

1. Suora pyyntö: ”Tule meille”, ”tule mukaan tähän peliin”, ”auta tehtäväs-

sä”, ”tee kutimukseni”, ”anna vitonen”. Näiden pyyntöjen toteuttaminen oli 

paikoin helppoa, paikoin vaikeaa, osittain mahdotonta. En antanut vitosta, en 

tehnyt kutimusta. Aina en edes auttanut tehtävässä, koska halusin kunnioittaa 

opettajan tilaa luokassa. Jokaisen kotona kävin. Kun olin lasten luona, teim-

me mitä he toivoivat. Esimerksi Akselin luona pelasimme, Iina näytti huonet-

taan ja marsuaan, Elmeri esitteli nettisivuaan ja kertoi juttuja perheestään. Jo-

ni näytti valokuvia ja kertoi niistä, kunnes totesi, että hänen on aika lähteä ja 

katosi moottorikelkallaan metsään.  

2. Epäsuora pyyntö: Vaikka kaikkia suoria toiveita en voinut toteuttaa, saatoin 

toteuttaa epäsuoran toiveen sanojen takana. ”Anna vitonen” oli lapsen esittä-

mä vitsi, jolle voin nauraa. ”Tee kutimukseni” oli Iinan tapa pyytää minua tu-

kemaan häntä käsityössä. Istuin siis vierellä rupatellen ja kuunnellen ja autoin 

joissain vaikeissa kohdissa, jos silmukka putosi tai jos silmukat olivat niin 

tiukalla, ettei kudin liikkunut puikolla. 

3. Sanattomat suorat pyynnöt, jopa ottamiset: Näyttivät ensin epäsuorilta 

pyynnöiltä, mutta olivat suoraakin suorempia. Esimerkkejä: Iina seisomassa 

tuttavan luona edessäni niin, että peitti näkökenttäni enkä nähnyt muita kuin 

hänet. Akselin ja Iinan tapa halailla minua ja kertoa minulle tavallisista arki-

sista asioistaan. Jonin tapa ottaa tilaa läheltäni ja tulla lähelle vain vitsien 

kautta. Se, kun Elmeri suostutteli minut moponsa kyytiin tavatessamme vii-

meistä kertaa, ajoi pihaa ja teitä ympäriinsä hidastamatta eikä päästänyt mi-

nua pois kyydistä, sillä olin lähdössä kotikaupunkiini. Minua nolotti tutkija-

tovereiden edessä, nauroin ääneen litimärän tossumopon kyydissä, ja se oli 

Elmerin tapa tehdä ero hänen Maijansa ja tutkija-Maijan välillä. 

4. Epäsuorat ottamiset. Olivat joskus vaikeita tulkita. Olivat kuitenkin siinä 

mielessä helppoja, että jos en itse pilannut mitään, lapsi huolehti niiden saa-

misesta. Lapset käyttivät minun läsnäoloani, minulta kysymättä, omiin tarkoi-

tuksiinsa. Esimerkki: Elmeri haki lämmintä auktoriteettia soittamalla suutaan, 

päsmäröimällä ja komentelemalla. Aluksi hän kohdisti käytöksensä minuun, 
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mutta kun en reagoinut mitenkään, hän siirtyi kohdistamaan sen muihin lap-

siin paikalla ollessani ja vilkuili minuun. En enää voinut jättää reagoimatta, 

sillä silloin olisin osoittanut toisille lapsille, että heitä sai kohdella ikävästi ei-

kä aikuinen puuttunut tilanteeseen. Huomasin, että Elmeri näytti jollain taval-

la helpottuneelta, kun sanoin hänelle lämpimän tiukasti, että nyt riittää, ja hän 

lopetti siihen paikkaan. 

Kokonaisuutena kyseessä oli pyyntöjen ja vastausyritysten vuoropuhelu.  

Kokemuksien jakamista – kertomista sanoitta 

Pyynnöissään oppilaat keskittyivät niin sanottuun tavalliseen arkiseen olemiseen. 

Suurin haaste ei ollut aineiston tuottaminen vaan sen analysointi. Koin hyvin 

konkreettisesti sen heittäytymisen hetken, josta narratiiviset ja etnografiset tutkijat 

puhuvat, jossa tutkimuksesta päästetään hetkellisesti irti, jotta siitä voisi saada 

uuden otteen. Kokemuksista, jotka oppilaat jakoivat kanssani, ei saanut kootuksi 

koherenttia narratiivia. Minut oli otettu mukaan suuriin ja pieniin hetkiin, help-

poihin ja vaikeisiin tunteisiin, ja minulle oli kerrottu loputtomasti elämän yksi-

tyiskohtia, mutta mitä enemmän koin, sitä selkeämmin oppimani väisti kaikkia 

yrityksiä kategorisoida tai löytää yhteisiä linjoja. Kenttämatkan päätyessä minulla 

oli valtavasti ensikäden kokemuksia ja tunteita, joita lapset olivat kanssani omasta 

toiveestaan omilla tavoillaan jakaneet. Mutta mitä minä olin akateemikkona saa-

nut tietää?  

Pyynnöillään oppilaat kehittivät kertomisen tavan, joka suhteessamme toimi: 

kokemuksien jakamisen. Näin he onnistuivat kertomaan minulle asioita, joiden 

kertomiseen sanat olisivat olleet riittämättömiä. Annan yhden esimerkin aivan 

kenttämatkan lopusta. 

27.10.2008 

Minä menin [poro]erotuksiin oppilaiden houkuttelemana. ”Sun pitää tulla 

sinne, ei sitä voi selittää.” Ja olihan se hieno mahdollisuus, joka piti käyttää. 

Kuinka vakavia he olivat, oppilaat. Niin isoja, ja lapsia yhtä aikaa. Iina väis-

telee kirnussa kohti vauhkona metrin päässä syöksyviä poroja kepeydellä, jol-

la hän ei koskaan suorita käsialaharjoituksia. Hän ja pojat näyttivät koko 

ajan hirveän hyviltä. Jotenkin ihminen näyttää vietävän hyvältä, kun on ruu-

miillisesti elementissään. He eivät koskaan näytä siltä salissa. Vaikka yksi 

poika ujosteli muita poromiehiä, ja vaikka lapset esittelivät puukkojaan yl-
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peänä tavalla, joka kertoi, ettei niiden kantaminen ole heillekään arkea, se oli 

heidän paikkansa. He kutsuivat minua laavuihinsa, kirnuun ja nauhaa vetä-

mään, ja tulemaan toistekin niin innoissaan, että hekin halusivat, että näen 

heidät siellä. Koulussa heistä on varjo, tuolla ruumis. 

Se on rankkaa touhua, tuo porotouhu. Se ei kiinnosta minua etäällä, mutta 

läheltä se on hypnotisoivaa. Vauhkot poron silmät, sarven vierestä valuva ve-

ri, satojen porojen röhkintä, se jalkojen ja sarvien määrä; miehet ja naiset, 

joiden katse kulkee korvien yli, äkkinäinen askel keskelle savimerta ja nopea, 

tiukka ote sarvesta. Tunteiden sekamelska. Aloittelijan pieni pelko, jota mu-

kanani olevan lapseni säikähdykset säestivät, porojen kauhu, minun suruni, 

paikallisten eräänlainen vakavuus ja rentous, poromassan mahtipontisuus. 

Kun oppilaat veivät minut poroerotuksiin, he eivät näyttäneet minulle pelkästään 

itselleen tärkeää tapahtumaa, vaan he näyttivät minulle myös itsensä erotuksissa. 

Siihen saakka olin nähnyt heidät vain koulussa ja pari kertaa ohimennen sen ul-

kopuolella. He osoittivat minulle, mikä ero on koulun mahdollistaman minäkuvan 

ja vapaalla muodostetun minäkuvan välillä: Koulussa hyvä minäkuva oli jotain, 

mikä ansaitaan toimimalla tavoilla, joista saa kehuja auktoriteetilta. Poronhoidos-

sa hyvä minäkuva oli omalla toiminnalla tehtävä, itse omalla ruumiilla tuotettava, 

ei arvioinnin tulos. Toiseksi, he näyttivät riemuissaan minulle kaiken sen, mitä he 

osasivat ja mistä he eivät koskaan koulussa saaneet kunniaa. Siihen saakka olin 

nähnyt heidät lapsina, jotka olivat jatkuvasti jonkun toisen elämän reunalla opet-

telemassa taitoja, joita he eivät täysin hallinneet ja jotka olivat tärkeitä muualla. 

Nyt näin heidät oman elämänsä keskellä tekemässä asioita, joita he olivat vauvas-

ta saakka tehneet yhteisönsä kanssa, ja puhumassa tavalla, jolla he puhuivat sil-

loin, kun hyväksyntä ei ollut pyydettävä asia vaan itse tuotettava.  

Toinen esimerkkini kuvaa, kuinka sanattomuus on joskus jopa kokemuksen 

jakamisen ehto esteen sijaan. Joskus asiaa ei voisi ilmaista sanoin. Esimerkki 

kuvaa myös, kuinka rakennettu suhde toimii joko kertomisen mahdollistavana tai 

estävänä kehyksenä. 

6.12.2008 

Joni hallitsee jo kopioimisen täysin. Kun koululehdet piti kasata, sanoin että 

hän saisi ryhtyä tekemään sitä ja saisi ottaa kaveriksi jonkun jos tahtoo. Hän 

sanoi ”Tule sie kaveriksi” ja minähän menin. Joni laittoi opettajainhuoneen 

oven kiinni. Istuimme lattialla polvillamme ja kokosimme lehtiä äänettömästi. 
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Välillä jompikumpi kommentoi jotain, esimerkiksi huonosti mennyttä niittiä ja 

naurahti, mutta harvoin. Tunnelma oli minusta mukava, ja hetki jäi mieleeni. 

Pieni ääni minussa naputti koko tunnin ajan, että minun pitäisi käyttää tilai-

suus hyväkseni, ”tehdä tutkimusta”, mutta menetelmäni mukaisesti ajattelin, 

että Joni puhuu, jos haluaa puhua. Vaikka olisinkin puhunut jos hän olisi ha-

lunnut, nautin täysin rinnoin hiljaisesta, leppoisasta suvannon hetkestä kes-

ken koskena virtaavaa ja kuohuvaa päivää. Hetki oli hyvä tuollaisena. Se oli 

puhetta, ettei tarvinut puhua. 

Niittaustunti oli eleettömyydestään ja eräänlaisesta passiivisuudestaan huolimatta 

yksi kenttämatkan voimakkaista kokemuksista. Tätä ennen Joni (13 vuotta) ei 

ollut oikeastaan ottanut minkäänlaista kontaktia minuun ohimennen kerrottuja 

vitsejä lukuun ottamatta. Jonin itse valitsema osallistumisentapa oli pitää hyvän-

tuulisen etäiset välit, ja olin hyväksynyt, että menetelmäni mukaisesti minun ei 

tule työntää häntä kohti muunlaista osallistumisentapaa. Jonin ja minun suhde oli 

rakentunut tutkimuksen kuluessa eräänlaiselle myönteiselle toistemme rauhaanjät-

tämiselle. Ja tälle rakentuneelle suhteelle nyt jakamamme hetki ja siinä tapahtunut 

sanaton kertominen rakentui: toistemme rauhaanjättämiselle.  

Niittaustunti vastasi yhteen minulle tärkeään kysymykseen. Olin aikaisemmin 

usein miettinyt, kuinka oppilaat jaksoivat koulussa, joka oli ollut oppimisympäris-

tönä raskas jo useamman vuoden: Jatkuva sulkemisuhka, yhtenään vaihtuvat opet-

tajat, epäreilut vaatimukset, kylän sisäset haasteet, ristiriidat vanhempien ja kou-

lun välillä... Opettaja oli kovilla, sen tiesin, ja itsekin olin väsynyt. Mietin, kuinka 

ihmeessä lapset jaksoivat sen kaiken keskellä – etenkin Joni, jota erityisen monet 

näistä haasteista koskivat. Niittaustunnin aikana pääsin yhteen Jonin jaksamista 

edistävistä keinoista: hän rajasi itselleen oman, yksityisen tilansa keskelle koulu-

päivää. Sulkiessaan opettajainhuoneen oven Joni sulki hetkeksi oven ulkopuolelle 

kaiken paitsi rauhallisen, äänettömän niittauksen – mukaan luettuna vaikeat tun-

teet. Hän teki itselleen suvannon ja otti minut siihen mukaan, koska oli suhteem-

me aikana oppinut, että minä en häiritsisi hänen suvantoaan. 

Pohdinta 

Olen tässä luvussa pohtinut oman tutkimukseni kautta, kuinka lapset tai nuoret 

pyysivät minua kuulemaan. Olen tarjonnut esimerkkejä tilanteista, joissa oman 

ymmärtämisen ulkopuolelle katsominen ja lapsen opetettavaksi asettuminen vaa-

tivat heittäytymistä ja samalla vahvaa suhteeseen investoimista. Se, kuka lapsi on, 
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kuka minä olen, mitä tutkiminen tarkoittaa ja mitä tutkimuksen osallistujana ole-

minen tarkoittaa, muotoutuu tuossa suhteessa. Kuten Gallacher ja Gallagher 

sanovat: 

Rather than seeing actions as produced by the conscious intentions of pre-

existing subjects, we would suggest the reverse: that subjectivity is performa-

tively produced through the continuous unfolding of action. (Gallacher & 

Gallagher 2008: 509.) 

Uusi lapsuustutkimus ei pelkästään edellytä, että kohtaamme lapsen aina uudes-

taan, aina uudenlaisena, vaan että kohtaamme itsemme tässä suhteessa aina uu-

destaan, aina uudenlaisena.  
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Kiveltä kivelle koiran ja kirahvin seurassa 
– tutkimuksen esittämistä monin tavoin 

Elina Viljamaa13, Leena Syrjälä14, Susanna Kinnunen15 ja Mirkka Syrjälä16 

Olipa kerran pieni koiranpen-

tu. Hänellä ei ollut äitiä ei-

kä isää. Eräänä päivänä 

koira päätti lähteä retkelle 

metsään. Hän pakkasi mu-

kaan leipää, omenan, kaa-

kaota, makuupussin ja teltan.  

Perinteinen kertomus alkaa Olipa 

kerran. Näin aloitti kahdeksanvuotias Saarakin tarinansa käyttäen kulttuurista 

oppimaansa mallia. Me tutkijatkin aloitamme tutkimuksistamme ja niiden tulok-

sista kertomisen sanomalla Olipa kerran. Tutkimuksen tarina alkaa aikaisemman 

tutkimuksen sekä teoreettisten ja metodologisten taustasitoumuksien esittelemi-

sellä. Sitten seuraavat tutkimuskysymykset sekä tietoa käytännön toteutuksesta ja 

analyysistä. Lopusta lukija tietää löytävänsä tulokset ja johtopäätökset. Konfe-

renssiesitys pitää ehtiä esittää kahdessakymmenessä minuutissa. The end. Any 

questions? Väitöskirjat, artikkelit ja konferenssiesitykset ovat tiedemaailman 

tarinoita, joissa toistuu tuttu juoni.  

Kun Saara jatkaa kertomustaan, se ei etenekään odottamallamme tavalla. 

Lapsen kerronta on rikasta eikä asetu kulttuuriseen uomaan. Voisimmeko me 

tutkijatkin kertoa työmme tuloksista useammilla erilaisilla tavoilla? Voisimmeko 

ottaa esityksiimme oppia kaikesta siitä, mitä kertomuksista ja kertomisesta tie-

dämme? Hyvä kertomus koskettaa, tuo esiin jotain odottamatonta, on moniääni-

nen ja kertomisen arvoinen. Kertominen voi näkyä liikkeinä, kuvina tai muina 

tuotoksina. Meillä tämän luvun kirjoittajilla on vuosien varrelta kokemuksia mo-

nenlaisista kokeilevista esittämisen tavoista. Kuitenkin, vasta kun tutkimustemme 

osallistujiksi tuli lapsia, aloimme toden teolla tarkastella myös omia tapojamme 

kertoa tutkimuksesta.  

                                                        

 
13 KT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
14 FT, professori, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
15 KM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
16 TaM. 
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Tässä luvussa pohdimme, miksi ja milloin olemme halunneet kertoa tutki-

muksistamme myös perinteisestä akateemisesta kirjoittamisesta ja esittämisestä 

poikkeavilla tavoilla ja mitä tämä on merkinnyt tutkimuksen uskottavuuden kan-

nalta. Erityisesti pohdintamme kohdistuu lapsiin liittyviin tutkimuksiimme. Kir-

joitamme vapamuotoisesti ”kiveltä toiselle hyppien”, niin kuin lapset kertoilles-

saan. Välillä puhelemme vuorotellen, välillä taas yhteen ääneen.   

Leena 

Vaikka me kirjoittajat olemme eläneet lapsuuttamme eri vuosikymmeninä, meitä 

kaikkia on yhdistänyt kiinnostus satujen ja mielikuvituksen maailmaan sekä mo-

nenlaiseen esiintymiseen. Näyttelijää ei minusta, pienestä runonlausujatytöstä 

tullut, vaikka sitä minulle ehdotettiinkin. Tutkijan tielle jouduttuani olisin halun-

nut kirjoittaa edes vähän henkilökohtaisemmin jo heti ensimmäistä tieteellistä 

artikkelia Kasvatus-lehteen valmistellessani. Silloin 1970-luvun alussa minua 

neuvottiin kuitenkin, ettei sellainen tyyli sovi muille kuin kokeneille professoreil-

le! Väitöskirjani liittyi koulukokeiluun, ja jouduin monessa vaiheessa kertomaan 

tuloksistani osallistujille erilaisissa yhteisissä seminaareissa. Tärkeintä oli kuiten-

kin kirjoittaa opinnäytetyö perinteisen kaavan mukaan. 1980-luvun puolivälissä, 

toteuttaessamme avoimen opetuksen kehittelyä Oulun Normaalikoulussa, jouduin 

miettimään tutkimuksen raportointia uudestaan. Koko kevään kestäneessä hank-

keessa, jossa Elina Viljamaa oli graduntekijänä, koimme unohtumattomia hetkiä 

lasten liikkuessa eri toimintapisteissä yhdessä tutkien ja oppien. Osallistuimme 

kaikki innolla, ja kevään lopussa pääsiäisjuhlassa meillä aikuisilla oli kyyneleet 

silmissä. Elimme yhdessä tutkimusta ja sen tuloksia, jotka näkyivät lapsille erilai-

sina koulupäivinä.  

Monet toimintatutkimustyppiset hankkeet alkoivat innostaa erilaiseen kirjoit-

tamiseen ja tulosten esittämiseen muutenkin kuin kirjoittamalla. Toteutimme 

draaman kokemuksellisen oppimisen seminaarissa, esitimme Minna Uiton kanssa 

yhdessä hänen gradunsa (Uitto 2003) tuloksista kirjoitettua runoa monissa tilai-

suuksissa sekä kokeilimme Eila Estolan kanssa monenlaista dialogia tutkimustu-

lostemme esittämisessä. Esityksemme saivat vastakaikua, ne tempasivat kuulijat 

mukaansa ja herättivät keskustelua. Kokeilut innostivat meitä jatkamaan. Saman-

aikaisesti ajattelutapamme muuttui. Mutta miten arvioida tutkimusta, joka ei nou-

data perinteistä akateemista kirjoittamisen tapaa? Ensimmäisen kerran jouduin 

miettimään tätä ollessani Hannu L. T. Heikkisen vastaväittäjänä. Väitöskirjassa 
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(Heikkinen 2001) oli muutamia lukuja tiedeproosaa, fiktiivistä tekstiä, jota arvi-

oidessani sovelsin lähinnä kaunokirjallisia kriteerejä. Keskustelu kerronnallisen 

tutkimuksen arvioinnista ei päättynyt väitöstilaisuuteen vaan jatkuu vieläkin 

(Heikkinen et al. 2012). 

Elina 

Tulin Elävä kertomus -ryhmään syksyllä 2002 kuuntelemaan. Olin innoissani 

kuulemastani. Kuulin puhetta kertomisesta ja kertomuksista minulle arkikäsitystä 

laajemmalla mutta tutulta tuntuvalla tavalla. Ryhmässä tehtiin opettajiin liittyvää 

tutkimusta. Minusta oli hienoa, että yhdenkin opettajan kertomus ja elämä nähtiin 

tärkeänä. Olin lukemassa lasten leikistä tehtyä tutkimusta ja olin myös alka-

nut ”seurata kynällä” omien lasteni leikin kulkuja. Leikkiminen ja mielikuvitus-

leikiksi kutsumamme maailma oli minulle tuttua ja tärkeää omasta lapsuudestani 

ja sittemmin omien lasteni kautta. Viihdyin ja viihdyn siinä edelleen. En välttä-

mättä ole konkreettisesti mukana, mutta mielikuvissani saatan matkata leikin 

maailmoissa lapsia seuratessani ja omia askareitani tehdessäni. Kun ympärilläni 

virtaa innostunut leikki, myös minun on hyvä olla. Leikin ”seuraaminen kynällä” 

oli hauskaa, vaikka en tiennyt tarkkaan, miksi sitä tein. ”Tehdessään ei aina kovin 

tarkasti tiedä mitä tekee”, kirjoittaa Merete Mazzarella (1997: 25).  

Ystäväni leikistä kirjoittamat sadut (Hintikka 2004) ja oma tutustumiseni ker-

ronnalliseen ajatteluun sysäsivät minua uudelleen tutkimuksen polulle. Lasten 

leikeissä näin toteutuvan samoja asioita, joista tutkimusryhmässä ja narratiivisesta 

tutkimuksesta kertovassa kirjallisuudessa puhuttiin. Keskeistä oli ajatus, että ker-

tominen on ihmiselle luontainen tapa ymmärtää itseään ja maailmaa. Kerronnalli-

suutta käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimuksia lukiessani hyppäsin sanojen puhua 

ja kirjoittaa yli ja ajattelin niiden tilalle leikin toiminnassa virtaavaa kerrontaa. Se 

toimi mielestäni hyvin. Ryhmässä annettiin kaikki tuki ajatella näin ja minua 

kannustettiin tutkimaan ja kirjoittamaan.  

On minulla toisenlaisiakin muistoja tieteen maailmaan tutustumisesta. Muis-

tan vaikeuden, jota tieteellisen keskustelutavan seuraaminen minulle välillä tuotti. 

Kun keskustelu etääntyi itselleni tutusta tavasta puhua ja ”kohosi metatasolle”, 

niin kuin sitä nyt osaisin luonnehtia, tipahdin kärryiltä. Tulkitsin sen johtuvan 

siitä, että olin aloittelija tutkimuksen maailmassa. Näin asia varmasti olikin. Mut-

ta vuosien varrella olen yhä uudelleen kirjoittanut päiväkirjaani tutkimuspäivien 

tai konferenssien jälkeisestä hämmennyksestäni. Lukuisten hienojen ja hyvin 

valmisteltujen esitysten kuuntelemisen jälkeen minun on pitänyt muistuttaa itseä-
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ni siitä, että kaikki nämä tutkijat puhuvat lapsista ja lasten maailmasta. Varmasti 

he ovat saaneet nähdä lasten vilpittömyyttä, energisyyttä ja tunteiden kirjoa, josta 

äitinä kotona lasten tekemisiä seuratessani olen päässyt osalliseksi, mutta mitä on 

tapahtunut, etten itse tavoita esityksistä enää lasten tuntua? Kun aineisto on kerät-

ty ja tutkija alkaa työskennellä sen kanssa, miten pitäisi toimia, että vielä lukijakin 

tai esityksen kuuntelija tavoittaisi edes hitusen siitä, missä tutkija on ollut? Vai 

pitääkö sellaista tavoitella? Tarvitseeko kirjoituksen tai esityksen ”tuntua tutulta” 

ja ”herättää kaikuja” kuulijassa, katsojassa, lukijassa? 

Susanna 

Minä tulin mukaan graduryhmään kymmenisen vuotta myöhemmin. Löysin pai-

kan, johon oli helppo tulla ja kuulua kokonaisena ihmisenä. Taiteesta ja piirtämi-

sestä kiinnostuneena, omien pienten lasteni kasvua ihmettelevänä mietiskelin 

gradun aihetta. Luin tutkimuksia lasten piirtämisestä kummastellen, mihin niistä 

on kätketty elämän maku. 

Kuuntelen kuiskuttelua ja 

etsin kirjoista vastauksia. 

Lasten taiteen salaisuuksien maassa. 

Mutta missä ne pienet ajatukset? 

Missä piirtämisen laulu? 

(Kinnunen 2008) 

Vastaus löytyi läheltä, kun lapseni kutsuivat piirustustarinoiden äärelle: ”Äiti, äiti 

katoo!” Aloin pohtia, mitä on lasten kertominen. Pienten lasten spontaanit piirus-

tustarinat eivät rajautuneet vain kuvaksi yhdelle paperille vaan olivat paljon muu-

takin: liikettä, laulua, tutkimusta, kuiskuttelua, hiljaista mietiskelyä. Miten ne 

asettuvat kerronnallisuuden rytmiin? 

Merkityksellinen avain tähän pohdintaan oli Elinan kommentti, jossa hän eh-

dotti, että piirustustapahtumaa pikkutarinoineen voi ajatella eletyksi hetkeksi. 

Hetket tarinoina. Siitä avautui uusia mahdollisuuksia kohdata aineistoa laajem-

min, poiketa valmiiksi määritellyiltä kertomuspoluilta. Ajatukseni vapautuivat 

enemmän mukaan lapsen elämään. Piirroksista alkoi rakentua tarinoita, joita sanat 

olivat vain täydentämässä, tarinoita, joista ei voinut kirjoittaa vain pelkistettyjä 

faktoja. Lapseni tekemät viivat ja pisteet eivät muodostaneet pelkkää tutkittavaa 



 87

tasoa tai osaamisen pintaa, vaan niihin sisältyi paljon tunteiden kirjoa, leikkiä, 

kujeilua, uteliaisuutta ja oivalluksia. Vieressäni alkoi rakentua myös tyttäre-

ni ”pikkugratu”. Olin totisesti oppijana. Opintomatkani lasten kerronnan parissa 

sai jatkua rikkaana, kun pääsin mukaan lasten kertomuksia koskevaan tutkimus-

projektiin. Anna-Maija Puroilan, Eila Estolan ja Leena Syrjälän kanssa kävimme 

kuuntelemassa päiväkotilasten arjen kertomuksia: Monipolvisia, monimuotoisia, 

koskettavia ja hauskoja. Pieniä, mutta niin tärkeitä. Niistä tutkimustekstiä kirjoit-

taessani huomaan jälleen käyväni kamppailua tuottavan muottiin kirjoittamisen ja 

elämän ihmettelyn välissä. Palaaminen ajatuksissa tarinoiden pienten kertojien 

äärelle, takaisin arkeen, on ollut hyvä mittari suunnan tarkistamisessa. 

Mirkka 

Pari vuotta sitten viimeistelin kuvataidekasvatuksen opintojani Lapin yliopistossa. 

Taideproduktiokurssi yhytti tieni mukaviin ihmisiin ja kiinnostaviin kysymyksiin 

lapsen kerronnasta. Kurssin tehtävänä oli visuaalisen teoksen toteuttaminen tie-

teenaloja yhdistäen. Tuoreena äitinä ja opettajana lapset ja varhaiskasvatus kiin-

nostivat minua. Ilokseni pääsin tekemään kurssitehtävääni yhteistyössä Anna-

Maijan kanssa. Suunnittelin, miten taiteen keinoin voisin avata varhaiskasvatuk-

seen liittyvän tutkimuksen tuloksia (Puroila 2010). Lopputulos konkretisoitui 

päiväkotilasten arkea käsittelevänä taideproduktiona, jossa visuaalinen ilmaisu ja 

lasten kertomisen tutkimus yhdistyivät: varhaiskasvatuksen koulutuspäivään osal-

listujia tervehti pieni puinen kaappi, jonka sisältä saattoi löytää lapsista kertovan 

visuaalisen tarinan, kun vain viitsi notkistaa polvensa lapsen korkeudelle. Kaapis-

sa avautui päiväkotiympäristöä kuvastava näyttämö, jossa lasten tarinat ja koke-

mukset olivat konkreettisena osana tilaa. Projektin aikana tutustuin meneillään 

olevaan tutkimuksen lapsen kertomisesta – innostus oli tarttuvaa! Yhteistyö jatkui 

ja tulin mukaan kuvittamaan Koira ja kirahvi -kirjaa. Jonkinlaisena uutena aavis-

tuksena kutittelee nyt mieleni pohjalla kysymys, mitä tapahtuu, kun lapsi kuvitus-

teni äärellä rakentaa tulkinnallaan jälleen uuden tarinan.  

Erilaisia tutkimusaiheita – erilaisia esittämistapoja 

Tutkimusryhmämme aiheet ja perinteisen tieteellisen kirjoittamisen yhdistäminen 

ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet haasteellisiksi tehtäviksi. Huomaamme, 

että olemme pyrkineet laajentamaan tutkimuksista kertomisen tapojamme, pohti-

matta aina kovin tietoisesti, miksi niin teemme. Jälkeenpäin voimme nähdä, että 
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tutkimuksemme ovat kohdistuneet aiheisiin, joille perinteisen esittämisen tavat 

eivät parhaalla mahdollisella tavalla tee oikeutta. Viimeisimmissä, lapsiin liitty-

vissä tutkimuksissamme olemme alkaneet myös ääneen puhua ja etsiä perusteita 

toisenlaisille esittämisen tavoille. Kirjoittaminen aina etäännyttää eletystä ja koe-

tusta, mutta lasten ollessa kyseessä etäisyys voi kasvaa häiritsevän suureksi. 

Olemme kokeneet, että lasten elämiseen ja olemiseen oleellisesti kuuluvia asioita 

muuttuu ja häviää, kun niitä käännetään akateemiselle kielelle. Lapsi voi ”mennä 

pesuveden mukana”.  

Lasten olemisessa on paljon sellaista, joka ei ole ensisijaisesti sanallista. Lap-

set leikkivät, touhuavat, piirtävät, askaroivat ja ovat paljon liikkeessä. Elinan 6-

vuotias poika oli tehnyt huomioita lasten ja aikuisten liikkumisen eroista. Hän 

kysyi, miten ihmeessä aikuiset voivat istua niin pitkään paikoillaan ja jutella. 

Lapsille ominaisempaa on ajatustenvaihtoon kuuluva liike ja kehon käyttäminen 

rikkaasti. Susanna taas kertoi, että kun hänen tyttärensä tuli kysymään lupaa puo-

lukkaherkun tekemiseen, hän sinkoili selostaessaan koko keittiön leveydeltä puo-

lelta toiselle ja täytti innoissaan koko tilan. Susannan teki mieli kokeilla samaa, ja 

hän kokeilikin. Susanna kuvailee, miten työläältä hänestä tuntui samanaikaisesti 

puhua ja olla niin isossa liikkeessä. Susanna Helavirta (2007) puolestaan kirjoittaa 

lasten haastattelemiseen liittyvistä huomioistaan. Miettiessään ja pohtiessaan 

vastauksia tutkijan kysymyksiin lapset liikkuivat paljon.   

Tanssista tutkimusta tehnyt Helena Saarikoski (2010) on pohtinut, miten vai-

keaa liikettä on muuttaa sanoiksi. Kun kuitenkin muutamme, eikö meidän pitäisi 

pyrkiä edes sanoilla mukailemaan alkuperäistä elävää liikettä ja liikkumista, Saa-

rikoski kysyy. Yleisemmin voisimme kysyä, ovatko aiheemme ja tapa, jolla siitä 

kirjoitamme, sopusoinnussa keskenään. Saarikoski (2010: 7) kirjoittaakin, että 

jos ”tutkimusta ei mallinneta tutkimuskohteen mukaan, minkä mukaan sitten? Jos 

tutkimuskohde ei muotoile tutkimusta, mikä sen muotoilee? Vastaus on arvatta-

vasti vallitsevien akateemisten diskurssien paradigmaattiset standardit, jotka mää-

rittävät ja sanallistavat tutkimuskohteen ulkoapäin, ilman huomiota tai kiinnostus-

ta tutkittavien ihmisten kokemuksiin ja näkemyksiin. Paikallinen tietämys ja tie-

tämisen tavat alistetaan elitistisille akateemisille tietämisen tavoille.” Stephanie 

Springgay (2008) kysyy, miten kirjoittaa visuaalisista ja kehollisista kohtaamisis-

ta. Hän pohtii akateemisen kirjoittamisen rajoja. Voiko kirjoittamalla kuvata sitä, 

mikä ylittää kielen rajoja? Springgay yrittää hahmottaa kysymyksiään moniker-

roksisen esittävän kirjoittamisen keinoin. (Springgay 2008: 11–12.)   



 89

Mari Krappalan (2003: 167) mukaan lapsi, samalla tavalla kuin taide, voi 

horjuttaa rationaalista ajatteluamme aukaisemalla aistien ulottuvuuksia. Hän ko-

rostaa, että lapsen kohtaamisessa ei riitä pelkkä tiedollinen kapasiteetti. Susanna 

kertoo, kuinka lasten piirustustarinoiden aistisuus, tunteikkuus ja ilmaisun moni-

muotoisuus (Kinnunen 2008, Kinnunen & Einarsdottir 2013) toivat hänelle tun-

teen, että ajatukset on esitettävä toisenlaisessa muodossa, ainakin lisänä perintei-

sen tekstin rinnalla. Akateemiseen kirjoittamiseen on ollut vaikea sisällyttää lasten 

kanssa elettyä elämää tunnetiloineen. Susanna on pohtinut, tekeekö esimerkiksi 

tunteikkuus kirjoituksesta vähemmän tiedettä ja enemmän itselle kirjoittamista. 

Sopivan reitin löytäminen on vaatinut esitystapojen ja sanavalintojen tasapainotte-

lua.  Koira ja kirahvi -kirjaan kirjoitimme "Lapsen tekstiä on käsitelty helläva-

roin". Se kuvasi mielestämme paremmin suhtautumistamme lapsen kirjoittamaan 

tarinaan kuin "Lapsen tekstiä on muokattu vähän”.  Sana ”hellävaroin” sisältää 

tunnetta ja arvostusta.  

Sanat ovat ”tapa laulaa maailmaa ja tehdä se monin tavoin”, kirjoittaa Mauri-

ce Merleau-Ponty (2002: 217). Mielenkiintoiseksi yhdessä elämisen tekee se, että 

samoillakin sanoilla on ihmisille erilaisia merkityksiä. Mutta jos kutsumme kirjoi-

tukseemme sanoja, jotka auttavat meitä itseämme tietämään tunteella, voi saman-

henkinen lukija myös löytää niistä tuttuutta ja tarttumapintaa. Merleau-Pontyn 

ajatusta on helppo laajentaa sanoista myös monenlaisiin muihin ilmaisuihin ja 

muotoihin, jotka kaikki ovat erilaisia tapoja ”laulaa maailmaa”.  Onko muotojen 

kanssa samoin kuin sanojen? Kun kutsuu omaan esitykseensä muotoja, jotka it-

sessä koskettavat tietämisen monia kerroksia, tunteitakin, esitys voi herättää tun-

teita myös toisessa.  

Tieteeseen kuuluu etääntyminen kohteesta, yleistäminen ja abstrahoiminen. 

Kerronnallinen tietäminen ponnistaa toisenlaisista lähtökohdista (Bruner 1986: 

11–43). Tämä voi aiheuttaa tutkimusta tekevälle ristiriitaa (Viljamaa 2012: 34–

38). Kertomisen ytimen etsiminen kuitenkin muistuttaa, että tutkimuksesta kuu-

luukin kertoa niin, että se herättää lukijassa, kuuntelijassa ja katselijassa tuttuuden 

tunteen (Bruner 1986: 11, Conle 2005: 10, Heikkinen et al. 2012: 9–10).   

Kirjoittaessamme tai kertoessamme tutkimuksesta olemme tekemisissä myös 

vallan kanssa.  Tutkimusagendat ovat edelleen aikuisten aluetta, johon sopiviksi 

taivuttelemme, editoimme, typistämme ja muotoilemme lasten selostukset (Farrell 

2005: 176–177).  Emme tietenkään voi toistaa näkemäämme ja kokemaamme, ja 

vaikka voisimmekin, ei sekään ole sitä, mitä tutkimuksissamme mukana olleet, 

vaikkapa lapset, asioista ajattelevat. ”Vähä väärennetty tota”, totesi Elinan poika 

lukiessaan veljensä sanelemaa Peikkometsä-tarinaa (Viljamaa 2012: 137, 192–
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193). Niin se onkin, me kaikki väistämättä vähän väärennämme, sillä tapahtumien 

ja kokemusten uudelleen kertominen ja kirjoittaminen muuttavat koettua, nähtyä 

ja kerrottua. Siksi juuri, olisiko meidän hyvä myös tutkimuksissamme pohtia, 

miten omilla valinnoillamme muutamme merkityksiä, erityisesti silloin, kun kir-

joitamme sanattomasta ja kielettömästä? (Marin 1996: 18, Suojanen 1996: 38, 41, 

Perttula 1996: 91–93, Richardson & St. Pierre 2005, Strandell 2010: 106–107.) 

Robert Atkinson (1998: 76) tähdentää, että tutkimuksen eettisyyden kannalta 

tutkijan tulee pohtia, miten yhteys alkuperäisen intention ja valmiin työn välillä 

säilyisi. 

Yksi tutkimukseen liittyvä eettinen lähtökohta on, että tutkimuksen tulisi jol-

lakin tavalla hyödyttää niitä, joita se koskee.  Kirjoittamalla ja kertomalla tutki-

muksesta tavalla, jota mukana olevat eivät voi ymmärtää, me tutkijat omistamme 

heidät ja heidän ajatuksensa itsellemme. Hilkka Munterin (1996: 79) mu-

kaan ”kirjoittamalla tavalla tai tavoilla, jota tutkittavat eivät halua tai osaa lukea, 

tutkija rajoittaa yleisöään sulkemalla pois ihmiset, jotka olisivat kaikkein kykene-

vimpiä väittelemään hänen tulkinnoistaan. Kysymys on kirjoittamisen tavoista ja 

julkaisuareenoista ja on siksi eettinen ja metodologinen ongelma.”   

Näihin kysymyksiin tutkimusryhmämme törmäsi erityisesti, kun kiinnos-

tuimme paikan merkityksestä ihmisen elämässä ja hyvinvoinnissa. Miten voi-

simme kertoa tutkimuksessamme kahden pohjoisen pikku kylän elämästä, koulu-

päivistä, kasvatuksesta perheissä ja luonnon merkityksestä ihmisten arjessa? Lee-

na kertoo, miten ”me tutkijat näimme ja koimme hyvää elämää kävellessämme 

vanhaa kyläreittiä, istuessamme nuotiolla kyläläisten kanssa, hiihtäessämme tun-

turissa, vieraillessamme koulussa ja osallistuessamme kyläseminaareihin noissa 

koskemattoman luonnon ympäröimissä kylissä”. Kaikesta tästä kirjoittamiseen ja 

kertomiseen toisille tutkijoille tarvittiin paljon kuvia ja lainauksia kyläläisten 

omasta puheesta. Vaikka esitykset yleensä herättivät kiinnostusta ja artikkeleita 

sekä väitöskirjoja hyväksyttiin, tuntui monesti, että paljon olennaista jäi kuulijoil-

ta tavoittamatta. ”Emme pystyneet kertomaan tiedemaailmaan sopivilla tavoilla 

läheskään kaikesta, mitä noissa kylissä olimme oppineet. Puhuessamme tutki-

muksestamme kyläläisille ja muille pohjoisen asukkaille kyläseminaareissa, pai-

kallislehdissä ja kokouksissa pääsimme lähemmäs kuulijoita. Silti koimme riittä-

mättömyyttä tulosten raportoinnissa varsinkin, kun mietimme tutkimuksen merki-

tystä kyläläisille. Ainakin jotain konkreettista ja näkyvää silti jäi tutkimukses-

tamme kylään, kun Eilan kanssa pärekattotalkoissa onnistuimme naulaamaan 

muutamia rivejä päreitä uusittavana olevaan kattoon.”  
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Jos Munterin (1996) ajatuksen ottaa tosissaan, myös lapsilla tulisi olla mah-

dollisuus väitellä tulkinnoista. (ks. Viljamaa 2012: 190–191.)  Olemme ottaneet 

ajatuksen tosissaan ja halunneet miettiä, miten lapset pääsisivät osallistumaan 

tutkimustemme tulosten arviointiin. Meillä on kokemusta siitä, että lapset spon-

taanisti tarttuvat tekemiimme graduihin ja väitöskirjoihin sekä erilaisiin käsikir-

joituksiin, joista löytävät itseään tai itselleen tuttuja asioita, ja kommentoivat 

tekemisiämme (Kinnunen 2008: 86, 93, Viljamaa 2012: esim. 131–137). Olemme 

halunneet myös julkaista tutkimustemme tuloksia erityisesti lapsia ajatellen. 

Konkreettisena ilmentymänä tästä olemme julkaisseet lapsille ja aikuisille Koira 

ja kirahvi -kuvakirjan (Viljamaa & Syrjälä 2013), josta seuraavaksi kerromme.   

Koira ja kirahvi -kirja 

– tutkimustuloksia lapsille ja aikuisille 

Kun aloimme tutkimusryhmässämme miettiä, miten voisimme välittää lasten 

kertomiseen liittyvien tutkimustemme tuloksia takaisin lapsille, kyseenalaistui 

hyvin pian se, että me esitämme ja lapset vastaanottavat meidän esityksemme. 

Aloimme suunnitella kirjaa, jonka kanssa ollaan ja kerrotaan, aikuisten kanssa tai 

lasten kesken. Tarkastelimme tutkimusryhmässämme yhdessä tuloksia. Kirjaan 

tulisi saada näkyviin sitä, mitä ja miten Anna-Maija, Eila, Susanna ja Leena olivat 

päiväkotiarjessa nähneet, kuulleet ja ymmärtäneet lasten kertovan hyvinvoinnis-

taan (Puroila, Estola & Syrjälä 2012a, 2012b). Elinan ja Susannan tekemät huo-

miot kotiympäristössä lasten kerronnan monista muodoista ja esteettisyydestä 

sekä kerronnasta tietämisen tapana saisivat myös näkyä (Viljamaa 2012, Kinnu-

nen 2008, Kinnunen & Einarsdottir 2013). Entäpä Virpi Louhelan (2012) koulu-

ympäristöön sijoittuva tutkimus kaikille yhteisestä koululiikunnasta, voisiko sekin 

olla kirjassa mukana? Kirjasta pitäisi tulla sellainen, että sillä olisi käyttöä aikuis-

ten ja lasten yhteisissä hetkissä ja se auttaisi rikastamaan kerronnallista ympäris-

töä.   

Elina ja Susanna saivat tehtäväkseen, muiden evästyksellä, ideoida kirjaa. He 

puhuivat ja piirsivät polkuja ja virtoja, lapsihahmoja ja mielikuvitusolentoja. Pui-

takin voisi olla. Puun oksille vaatteita ja muita ”esityskamppeita”. Kurkistusikku-

noita, toden ja mielikuvituksen maisemia. Lopussa voisi olla irrotettavia hahmoja, 

joilla voisi leikkiä ja kertoilla. Voisivatko lapset luoda ne itse? Jo se, että lapsi 

kertoo, on hyvinvointia. Lapsilla on paljon tarinoita, he pulppuavat juttuja. Kirjan 

tulisi innostaa kertomaan. Paljon tapahtuu myös aikuisista riippumatta. Voisimme 

oppia vuorovaikutuksessa. Lasten erilaisuus saisi näkyä: ujot, hiljaiset ja roh-
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keammat, tytöt ja pojat, muitakin kuin suomalaisia lapsia pitäisi kirjassa olla. 

Eläimiä, mielikuvitushahmoja. Kirjan kertomus, mikä se olisikin, voisi mukailla 

lapsen kerrontaa, sen fragmentaarisuutta, monia sivupolkuja, mielikuvituksen ja 

toden rajan utuisuutta, sitä ettei kertominen ole sanoihin sidottua. Mutta mistä 

kertomus?  

Ratkaisu oli liian helppo, jotta olisimme sen heti oivaltaneet. Tietenkin, tar-

vitsemme kirjaan lapsen itsensä kertoman tarinan. Valitsimme Saaran kahdeksan-

vuotiaana kirjoittaman kertomuksen koirasta ja kirahvista. Kerroimme hänelle 

ensin ideastamme, niin hyvin kuin siinä vaiheessa osasimme. Saara kertoi, että 

tarinan kirjoittaminen oli alkanut koulussa, toisen luokan syksyllä, opettajan an-

tamana tehtävänä. Saara muisteli kysyneensä Artulta, koulukaveriltaan, mistä 

kirjoittaisi. ”No kirjoita vaikka koirasta ja kirahvista”, ehdotti Arttu. Ja niin Saara 

aloitti aavistamatta, että kirjoittamisprosessi jatkuisi vuoden ajan. Saara kirjoitti 

kertomusta omalla ajallaan, mutta sovitti myös koulussa annettuja aiheita koiran 

ja kirahvin maailmaan. Tarinaa pulppusi yhteensä kahdenkymmenenyhden ker-

tomuksen verran.  

Olipa kerran aloituksen jälkeen Saara esittelee toisen päähenkilöistä, pienen 

koiranpennun. Koiranpennulla ei ole isää eikä äitiä, siispä sen on pakattava rep-

punsa ja lähdettävä maailmalle. Tähän asti mikään ei erota kahdeksanvuotiaan 

kertomusta vaikkapa kansansadusta. Lukija tai kuuntelija on viritetty odot-

tamaan sadulle tyypillistä juonen kehittymistä kohti kertomuk-

sen huippukohtaa ja kertomuksen sulkeutumista tapah-

tumien tultua päätökseen. 

Tarina kuitenkin yllättää. Saaran jatkaessa 

kulttuurissa opittuun kertomuksen malliin sekoit-

tuu toisenlaisia, lapselle ominaisia kertomisen 

tapoja. Kirjoitetusta kertomuksesta välittyy 

samoja asioita, joita olemme 

havainneet vaikkapa leikin ker-

ronnassa. Ajattelemmekin, että 

lapset käyttävät kertomista 

ymmärtääkseen itseään ja heitä 

ympäröivää maailmaa paitsi 

sanallisissa kertomuksissaan, 

yhtä lailla siinä, mitä he tekevät 

leikkiessään, piirrellessään ja 
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askaroidessaan. Puhe voi toki säestää toimintaa ja mukailla sitä, mutta monesti 

sanat jäävät jälkeen lasten hypellessä kiveltä toiselle, kahlatessa virrassa, sukelta-

essa peiton alle telttailemaan tai matkatessa junalla Afrikkaan.  

Kertomus itsessään, kuinka muuten voisi ollakaan, avaa meille, millaista on 

lapsen kertominen. Usein siinä ei ole vain yhtä juonta, vaan monia sivujuonia 

(Viljamaa 2012: 109–122). Kertominen on enemmän tapahtumankaltaista, moniin 

suuntiin haaroittuvaa, samanlaista kuin kansankertojien jutustelu (vrt. Skiftesvik 

2005: 15). Juuri syntyneet kirahvinpoikaset unohtuvat kertojalta, kun koira ja 

kirahvi päättävät lähteä Afrikkaan. Aikuisen lukijan mieleen saattaa hiipiä huoli 

poikasten kohtalosta. Kun ne jälleen putkahtavat tarinaan, yksi poikasista ihmette-

lee Minne te olette menossa? ja Miksi ette ottaneet omia poikasianne mukaan? Me 

emme muistaneet, toteaa kirahvi mutkattomasti. Se siitä.  Mutta kirahvi lupaa 

ystävällisesti odottaa. Lapsen tarinaan putkahtavat asiat eivät kuitenkaan koskaan 

tule tyhjästä. Kertomuksessa on paljon asioita, joiden voisi, muodossa tai toisessa, 

ajatella kuuluvan lapsen omaan kokemusmaailmaan: ystävyyttä, erilaisuutta ja 

ulkopuolisuutta, unohtumista, iloa, pelkoa, huolta ja jännittämistä. Aikuisten 

muistamattomuuskin on paitsi Saaralle myös monille muille lapsille tuttu asia. 

Kertomuksessa sillekin on tilaa. Mieleen tulevat tapahtumat ja omat kokemukset 

sekoittuvat myös sulavasti muille tapahtuneisiin asioihin ja vaikkapa lapsen lu-

kemiin tai kuulemiin kertomuksiin. (Viljamaa 2012: 177–178).   

Ajassa ja paikoissa liikutaan sujuvasti. Koira ja kirahvi -kerotmuksessa jou-

lua seuraavassa hetkessä on pääsiäinen ja sen jälkeen uudenvuodenaatto. Lapsi 

siirtyy kerronnassaan juhlasta toiseen erilaisella periaatteella kuin kronologisessa 

aikajärjestyksessä. Samoin on paikkojenkin suhteen: metsässä ja sirkuksessa, 

Suomessa ja Afrikassa, eikä matkustamiseen tuhlata aikaa. Turhaan ei kannata 

myöskään viipyä asioissa, jotka eivät ole niin tärkeitä. Aamulla talo oli valmis ja 

Huomenna heillä oli kaikki tarvittavat. Aikaa annetaan sille, mikä on lapsen mie-

lestä tärkeää. Niinhän tekevät kirjailijatkin. (Engel 2006: 202–203.)  

Aikuisten mielestä lasten kerotmukset ovat katkelmallisia, eivätkä ne ole aina 

johdonmukaisia. Näin voikin sanoa, jos vertaa lasten kertomuksia aikuisten ker-

tomuksiin. Mutta asiaa voi ajatella toisinkin. Lasten kertomukset voivat tuntua 

meistä epäloogisilta siksi, että niiden logiikka on erilainen kuin omamme. Kun 

sanomme, ettei kolmevuotias vielä pysty tuottamaan loogista kertomusta, kyse 

voi ollakin siitä, ettemme aikuisina pysty enää tavoittamaan kolmevuotiaan lo-

giikkaa. Olemme unohtaneet, millaista on olla kolmevuotias. Oma aikuismie-

lemme rakenne estää meitä elämästä kolmevuotiaan tavoin. Lasten kertomista 

ennakkoluulottomasti katsellessamme ja kuunnellessamme olemme kuitenkin 
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näköalapaikalla, katselemassa juuri kyseiselle lapselle ominaista tapaa elää, olla 

ja kertoa.  

Kertoessaan lapsi yhdistelee asioita kokonaan uudeksi, itselleen tärkeäksi ta-

rinaksi. Olipa kerran alun lisäksi tarinasta löytyy monia muitakin kulttuurimme 

vaikutteita, vaikkapa jouluun kuuluva koputus ovelta ja kysymys: Onkos täällä 

kilttejä lapsia? Lapset eivät suinkaan jäljittele kulttuurista lainattuja asioita suo-

raan ja sellaisenaan, niin kuin eivät muitakaan huomioita siitä, miten asiat maail-

massa ovat ja tapahtuvat. Sitä vastoin he leikittelevät niillä ja käyttävät niitä 

omiin tarkoituksiinsa (Viljamaa 2012: 180). Lääkäripelkokin kääntyy ylösalaisin. 

Potilaaksi asteleekin leijona, jolloin Lääkäri kyllä vähän arkaili. Maailman kat-

sominen leijonan, lääkärin, potilaan, koiran, kirahvin tai vaikkapa poikasen asen-

nosta saa siitä esille aina erilaisia ulottuvuuksia. Kun vielä toden ja mielikuvituk-

sen raja on utuinen, tai onko sitä edes, näyttäytyy maailma lapselle kerronnan 

myötä rikkaana ja vaihtelevana, avoimena useille erilaisille mahdollisuuksille 

yhden ainoan sijasta.  

Meillä oli nyt kertomus, joka jo itsessään sisälsi kaikkea sitä, millaista lapsen 

kerronta on. Halusimme vielä saada kirjaan mukaan tutkimustemme muita tulok-

sia. Kertomuksen ja tutkimustulosten kanssa lähestyimme kuvittajaa, Mirkka 

Syrjälää. Ei ollut ollenkaan vaikeaa saada Mirkkaa syttymään ajatukseemme tu-

losten välittämisestä kertomuksen ja kuvituksen yhteissoittona. Emme vain kerto-

neet, mitä olemme etsimässä, vaan yhdessä Mirkan ja tutkimusryhmämme kanssa 

ideoimme ja suunnittelimme kuvituksen osuutta. Saimme seurata vierestä taiteel-

lista prosessia, jossa kuvat kietoutuivat paitsi lähtökohtana olevaan lapsen tari-

naan myös muihin tutkimustuloksiin.  

Mirkka 

Kuvittamisprosessi lähti liikkeelle tutkimustulosten jäsentämisestä konkreettisiksi 

piirrettäviksi asioiksi ja toisaalta lapsen kertoman tarinan omaksumisesta. Kirjan 

kuvitus alkoi luontevasti rakentua kerroksellisesti kahden maailman kuvaamises-

ta: Lapset toimivat arkisessa päiväkotiympäristössään, eläinhahmot seikkailevat 

mielikuvitusmaailmassa. Kuvissa tulevat esille lapsen kertomisen tilanteet ja tavat 

sekä muut kertomiseen vaikuttavat asiat lasten arjessa: fyysinen terveys ja kehi-

tys, sosiaaliset suhteet, osaaminen, emootiot ja toiminta – se, miten lapsi kertoo. 

Lasten mielikuvitusmaailman kuvissa puolestaan konkretisoituu lapsen kertomuk-
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sen sisältö – se, mitä lapsi kertoo. Vaikka tapahtumat sijoittuvat päiväkotiympäris-

töön, on ne helppo kuvitella myös kotiin, kouluun tai vaikkapa kerhoon.  

Kuvitus mukailee lapsen kertomista siten, että mielikuvitusmaailma ja näky-

vä todellisuus kulkevat rinnakkain ja sisäkkäin: välillä arkinen päiväkotiympäristö 

muuttuu osittain Afrikan savanniksi tai häviää kokonaan ja lapset seikkailevatkin 

juna-asemalla koiran ja kirahvin matkassa. Niin voi käydä ihan tavallisena päivä-

nä, ihan tavallisessa päiväkodissa. Merkittävä osa kirjan kuvista kertoo sosiaali-

sista tilanteista, joihin päiväkotilasten hyvinvointi näyttää pitkälti rakentuvan. 

Lasten välisissä suhteissa näkyvät kullekin lapselle muodostuvat roolit, konflikti-

tilanteet, joukkoon kuuluminen ja kuulumattomuus. 

Aikuisen ja lapsen välisen suhteen toimiessa 

lapsi ratsastaa leijona-hoitajalla metsästysret-

kelle. Toisessa tilanteessa sama hoitaja nä-

kee kyseisen lapsen riehuvana riiviönä, 

vaikka lasten mielestä kyse on 

koiran ja kirahvin ensitapaa-

misesta. Lapsi haastaa kas-

vattajan kysymään itseltään, 

mitkä kertomisen keinot 

ovat hyväksyttyjä. 

Elina 

Kuvittamisprosessi muistutti paljon tutkijankin työtä. Mirkka äänitti kokoukset, 

teki merkintöjä, piirsi ja luonnosteli. Tieteen ja taiteen tekemisessä on paljon yh-

täläisyyksiä, miksi ei siis olisi myös tuotoksissa. Kuvitus ei ole kirjassa lisänä ja 

koristeena. Se ei myöskään vain myötäile koiralle ja kirahville tapahtuvia asioita.  

Kuvitus on oma, itsenäinen kertomuksensa. Juuri kuvituksen ansiosta kirjasta tuli 

monikerroksinen.  

Kuvitus ja lapsen kerronta polveilevat niin, että kuvat tuovat lapsen kerron-

nassaan käsittelemän aiheen päiväkodin lasten maailmaan, sellaisena kuin tutki-

muksissamme siitä kirjoitamme. Näin lapsen käsittelemä teema syvenee ja laaje-

nee. Kun lapsen kertomuksessa kirahvi alkaa tuntea olonsa yksinäiseksi, koska 

lähettyvillä ei ole muita samanlaisia, tarttuu kuvittaja mahdollisuuteen käsitellä 

lasten kertomaa toiseutta. Lapsilla on kokemuksia siitä, millaista on olla erilainen 

kuin muut, tai miltä tuntuu, kun ei osaa puhua samaa kieltä, ei pääse leikkiin mu-

kaan tai ei tule ymmärretyksi.  
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Päiväkotitutkimuksessamme huomasimme myös, että rajat aikuisten ja lasten 

maailmoiden välillä ovat toisinaan jyrkät. Anna-Maija Puroila (2010) vertaa päi-

väkotia näyttämöihin, joissa henkilökunnan kahvihuone ja sosiaaliset tilat ovat 

aikuisten käytössä olevia takanäyttämöitä. Lapsilla ei ole niihin pääsyä ilman 

lupaa. ”Onko päiväkodissa lapsille takanäyttämöä – yksityistä tilaa?” kysyy Pu-

roila (2010: 4). Tutkimuksessa toteutettu valokuvausprojekti antoi lapsille kuiten-

kin mahdollisuuden rikkoa perinteisiä rajoja ja liikkua myös päiväkotinäyttämön 

takahuoneissa, aikuisten reviirillä. (Puroila 2010.) 

Lasten kanssa kertomisen ydinkysymysten äärelle 

Lasten kertomista tutkiessamme olemme huomanneet olevamme kertomisen 

ydinkysymysten äärellä. Rajat perinteiseen kertomukseen ovat murtuneet ja jopa 

melkein hajonnet, kun tutkijoina olemme miettineet kuka tai ketkä kertomuksissa 

oikeastaan ovat äänessä. Lasten kertomukset rakentuvat vuorovaikutuksessa yh-

teisessä toiminnassa, johon voi osallistua aikuisia ja lapsia. Kertominen onkin 

aina vastavuoroista ja muuttaa kaikkia prosessissa mukana olevia. Kertomuksia 

onkin tarkasteltava kulttuurisina, kolloboratiivisina, katkelmallisina, monimuotoi-

sina, kirjoitettuina ja elettyinä. 

Lasten kanssa olemme oppineet paljon kertomisen esteettisyydestä. Emme 

tarkoita esteettisyydellä kauneutta, vaan sitä, mitä sana aisthésis perimmältään 
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tarkoittaa: sellaista tietoa ja ymmärrystä, jossa aistien, tunteiden, mielikuvituksen 

ja ajattelun yhteistyönä syntyy ymmärrystä ja tietoa maailmasta ja itsestä (von 

Bonsdorff 2009: 4). Esteettinen tietäminen on myös kykyä olla samaan aikaan 

sekä aktiivinen, utelias ja etsivä että passiivinen, avoimen vastaanottavainen, 

valmis yllätyksiin ja toisenlaisiin ratkaisuihin. Tutkimusta tehdessämme voimme 

tavoitella sensitiivisyyden ja tunteiden säilyttämistä huomataksemme, mikä on 

tärkeää, ja kyetäksemme muuttamaan omia käsityksiämme. Lasten kanssa maail-

maa katsoessamme ja tutkiessamme myös oma tapamme hahmottaa kertomusta 

on muuttunut ja elää jatkuvasti. Muutos on näkynyt tutkimusryhmämme nimessä-

kin. Opettajanelämää on vaihtunut nimeksi Elävä kertomus.  

Lapsen tieto on arvokasta sellaisenaan, ei vasta sitten kun se käsitteellistetään 

tieteellisesti hyväksyttävään muottiin. Aikuisen rakennelma lapsesta ja lapsella 

olevasta tiedosta voi etääntyä kauas alkuperästään. Mitä ja kenen tietoa tutkimus 

silloin tuottaa? Tarvitsemme monenlaisia tutkimuksista kertomisen tapoja. Aka-

teemisen kirjoittamisen genre sopii moniin aiheisiin hyvin, mutta myös toisenlai-

silla kirjoittamisen ja esittämisen tavoilla on paikkansa. Esitystapa voi ja sen pi-

täisi mukailla tutkimuksen kohdetta ja tutkimukseen osallistujia.  

Osallistujilla, myös aivan pienillä lapsilla, pitäisi olla mahdollisuus hyötyä 

tutkimuksen tuloksista ja mahdollisuus myös ilmaista niistä ajatuksiaan. Emme 

saa vetäytyä vastuusta ajattelemalla, että lapset eivät sellaiseen vielä kykene. 

Kysymys on yhtä lailla siitä, että me tutkijat emme ole tottuneet kertomaan tutki-

muksistamme tavoilla, jotka olisivat mukana oleville luontevia.  Tieto, joka kos-

kettaa tunteita ja koettua ja jota ei aina ole mahdollista tai helppoa sanallistaa, ei 

ole tieteellistä kirjoittamista vähempiarvoista. Pikemminkin voi sanoa, että se on 

perustavampaa tietoa maailmasta, ja siksi jossakin mielessä myös merkitykselli-

sempää (Merleau-Ponty 2000: 170–171, 177). Tarja Pääjoki (2003: 193), kirjoit-

taessaan taiteellisen tietämisen totuudesta, kertoo Erno Paasilinnan syyttäneen 

kirjallisuudentutkijoita siitä, että he kirjoittavat kirjallisuuden päälle. Paasilinnan 

mielestä tutkijat osoittavat meille aurinkoa ja menevät samalla joukolla sen eteen. 

Lapsiin ja lapsuuteen liittyvää tutkimusta tehdessämmekin voimme etsiä sellaisia 

lapsista kertomisen tapoja, joilla emme varjosta lasten aurinkoa. 

Koira ja kirahvi -kertomus alkoi Olipa kerran mutta se ei pääty sanoihin 

Loppu hyvin kaikki hyvin. Toki lapset saattavat kertomuksensa niinkin lopettaa. 

Tarinankertojan asennossa kulttuurista tuttu fraasi voi putkahtaa mieleen. Koiran 

ja kirahvin loppu on kuitenkin avoin, niin kuin lasten kertominen, oleminen ja 

eläminen tapaavat olla (vrt. Engel 2006: 210). Koira ja kirahvi ovat lähteneet 

talveksi Afrikasta ja vuokranneet pienen mökin Haltiajärven rannalta. Koira pää-
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see luistelemaan jäälle. Kirahvi ei luistele, sillä Eihän 

ollut varmaan sellaisia luistimiakaan tehty, jotka 

sopisivat kirahvin jalkoihin. Jos olisi, hän kyllä 

ostaisi semmoiset. Emme tiedä, onko Saara ajatel-

lut lopettaa kertomuksensa kohtaan, jossa kirahvil-

la kyllä paleli, koska hänellä ei ollut kaulahuivia. Vai 

onko kertomus, kirjoitetussa muodossaan, riittävästi jo 

palvellut häntä paikkana, jossa hänen maailmansa on 

saanut rakentua ja kertomus kutoutua useista eri osasis-

ta yhteen ehjäksi, lasta palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Niin tai näin, viehättävää on, että loppusanat jättävät 

mahdollisuuden paitsi Saaralle itselleen myös jokaisel-

le kirjaan tutustuvalle jatkaa kertomuskudelman 

tekemistä, omista aineksistaan, kokeillen ja 

monin eri värisävyin. Kertomuksen viimei-

siksi sanoiksi on jäänyt huudahdus: Kuka 

nyt niin pitkää kaulahuivia rupeaisi teke-

mään!  
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Opettajuuden vallitseva kertomus ja muutama 
villi vaihtoehto 

Hannu L. T. Heikkinen17 & Rauno Huttunen18 

”Minusta tulee opettaja. Se on turvallinen ratkaisu: on selkeä ammatti, johon 

tarttua. Kaikkihan tietävät, mitä opettajan työ on. Kaikkihan ovat olleet kou-

lussa.” 

Moni opettajankoulutukseen hakeutuva nuori kuvittelee tietävänsä, millaista opet-

tajan työ on.  Koulutuksessa käsitys monipuolistuu, mutta työelämään siirtyminen 

on silti korkea kynnys. Opetusharjoittelu ei anna täysin oikeaa kuvaa opettajan 

työstä. Huomattava osa harjoittelusta toteutuu harjoittelukouluissa, joissa opetta-

jan työn koko kirjo ei avaudu. Opettajana oleminen on muutakin kuin luokkahuo-

neen tai koulun sisällä olemista, eikä harjoittelussa pääse opettajan arjen kanssa 

kosketukseen (mm. Kiilakoski 2003). Ei siis ole ihme, jos uusi opettaja kokee, 

ettei hänellä ole riittäviä eväitä arjesta selviämiseen.  

Viime aikoina myös Suomessa on herännyt huoli opettajien hakeutumisesta 

pois opetusalalta. Esimerkiksi USA:ssa ja monissa Euroopan maissa opettajien 

pako alalta on suuri ongelma (Jensen et al 2012, Picard & Ria 2011, Tynjälä & 

Heikkinen 2011). Opetusalan ammattijärjestö on useaan otteeseen kantanut huolta 

siitä, että pätevät opettajat hakeutuvat toisiin tehtäviin (esim. Laaksola 2007ab, 

Luukkainen 2013). On käynyt kuitenkin ilmi, että OAJ on liioitellut tietoja opetta-

jien alanvaihtohalukkuudesta (Leiviskä 2013). Koulutuksen tutkimuslaitoksessa 

tehdyn Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen mukaan yleissivistävän 

koulutuksen opettajista 16,9 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opettajista 

17,9 prosenttia vaihtaisi muuhun työhön niin voidessaan. Tämä on paljon vä-

hemmän kuin ”lähes joka kolmas opettaja”, kuten OAJ on tiedottanut (Luukkai-

nen 2013). Noin puolet suomalaisista on pysytellyt yhdessä ainoassa ammatissa 

uransa aikana, eikä opetusalalla tilanne merkitsevästi eroa muista ammattiryhmis-

tä (Jokinen et al 2013). Alustavien tulosten mukaan näyttäisi siltä, että opettajat 

pysyvät ammatissaan jopa paremmin kuin muiden alojen edustajat.  

Kuitenkaan tilannetta ei ole syytä tulkita niin, ettei Suomessa uusi opettaja 

kaipaisi tukea työnsä alkuvaiheeseen. Äskettäin tehdyn laajan kansainvälisen 

                                                        

 
17 KT, dosentti, erikoistutkija, Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 
18 YTT, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
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katsauksen perusteella (Tynjälä & Heikkinen 2011) työn alkuvaihe koetaan kaik-

kialla raskaaksi, ja sen syyt ovat varsin samanlaisia eri maissa. Uuden opettajan 

henkistä kuormaa lisäävät epävarmuus työllistymisestä, pätkätöiden ketjuuntumi-

nen sekä vaikeudet löytää vakinainen työpaikka, osaamisen ja itseluottamuksen 

puute, työperäisen stressin kokemukset, uuden työntekijän asemaan liittyvät sosi-

aaliset ongelmat työpaikalla, vaikeudet saada tukea opettajan työn hallintaan sekä 

vaihtoehtoisiin uramahdollisuuksiin liittyvät pohdinnat. Opettajille siirtymä työ-

elämään on jyrkempi kuin monissa muissa ammateissa. Opettajan ammattia on 

kuvattu ”varhaisen ylätasangon uraksi”, koska siinä siirrytään heti opiskelun jäl-

keen täyteen juridiseen ja pedagogiseen vastuuseen (Tynjälä & Heikkinen 2011). 

Sitä vastoin muilla aloilla edetään tavallisesti vähemmän vastuullisista tehtävistä 

vastuullisempiin, ja vuosien mittaan työntekijällä on aikaa totutella uusiin tehtä-

viin. Ei ihme, jos opettajan työssä aloittaminen on raskaampaa kuin muilla aloilla. 

Siksi erityisesti opettajan työn alkuvaiheessa on syytä tarjota tukea.  

Vaikka opettajien alanvaihtoon liittyvää ongelmaa lienee Suomessa liioiteltu, 

kysymys on tärkeä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Tämän luvun tarkoi-

tuksena ei ole vastata kysymykseen, vaihtavatko opettajat ammattia enemmän vai 

vähemmän kuin muut tai minkä kokoinen ongelma vaihtaminen meille on. Jä-

tämme kysymykseen vastaamisen mielellämme niille tutkijoille, joiden työhön se 

kuuluu. Tarkoituksenamme on tässä luvussa valottaa opettajan ammatinvalinnan 

kysymyksiä filosofisista ja sosiologisista näkökulmista, joiden kautta pyrimme 

avaamaan ammatin vaihtamiseen liittyvän pohdinnan nivoutumista identiteetti-

työhön. Lähtökohtamme on, että erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen punnitse-

minen on olennainen osa ihmiselämää. Työuran miettiminen on olennainen osa 

identiteettityötä, joka jatkuu muodossa tai toisessa läpi koko elämän. Ammatti on 

ollut perinteisesti tärkeimpiä identifioitumisen välineitä: vastaus kysymyk-

seen ”kuka olen” on rakentunut vahvasti työn ja ammatin kautta. Nykyään amma-

tin tai työtehtävän identifioiva voima on vähentynyt, mutta opettajan ammatissa 

se on edelleen varsin vahva.  

Opettajuus identiteettinä 

Opettajan ammatti vaikuttaa voimakkaasti yksilön itsetulkintaan, ja sillä on myös 

yhteisössä hyvin erityinen merkitys. Opettajien elämää ja käyttäytymistä seura-

taan erilaisella otteella kuin muiden ammattiryhmien. Oppilaiden vanhempien 

tiedetään olevan joskus niin kiinnostuneita lastensa opettajien elämästä, että tark-
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kailun kohteeksi joutumisesta saattaa tulla opettajalle taakka. Etenkin pienissä 

yhteisöissä, joissa kaikki tuntevat toisensa, opettajan tekemiset kiinnostavat kaik-

kia. Tämä juontuu osaltaan ammatin eettisestä pohjavireestä: lasten ja nuorten 

kasvattajalta odotetaan myös omassa elämässään sellaista arvopohjaa ja sellaisia 

moraalisia valintoja, joiden varaan voi kasvattajan tehtävänsä perustaa.  

Toisaalta opettajan ammatin vahvasti identifioiva merkitys juontuu perinteistä 

ja kulttuurista. Opettajan tehtävällä on pitkä historiallinen perinne. Opettajan 

ammatin voi sanoa olevan edelleen varsin vahva professio. Tätä kuvaa sekin, että 

suomen kielessä tunnetaan yleisesti sana ”opettajuus”, joka viittaa vahvaan sosi-

aaliseen rooliin tai identiteettiin. Emme käytä esimerkiksi sanontoja ”autonkuljet-

tajuus”, ”insinööriys”, ”lehdenjakajuus”, ”konduktööriys” tai ”hierojuus”. Sitä 

vastoin tunnetaan samaan tapaan rakentuvat sanat ”naiseus”, ”isyys” ”äiti-

ys”, ”pappeus” ja ”vanhemmuus”. Yhteistä näille sanojen muodostamistavoille on 

se, että niiden avulla kuvataan jotain vahvoja identifioitumisen tapoja. Ihmisen 

käsitykselle itsestään on suuri merkitys sillä, onko hän mies, nainen, äiti tai isä – 

tai vaikkapa pappi tai opettaja.  

Opettajana oleminen on siis enemmän kuin ammatti tai työtehtävä. Se määrit-

tää vahvasti ihmisenä olemisen tapaa tai yhteiskunnallista asemaa. Opettajaksi 

tullessaan yksilö valitsee jonkin tietynlaisen olemisen muodon, joka on jo val-

miiksi sosiaalisesti rakentunut. Hän voi toki valita, missä määrin hän pyrkii sulau-

tumaan siihen sellaisenaan tai missä määrin hän ottaa projektikseen vastustaa sitä. 

Opettajuus liittyy vahvasti vallitsevaan kertomukseen, jonka pohjalta opettajana 

olemisen tapa hahmottuu tietynlaisen paradigmaattisen mallin kautta. Yksi tapa 

identifioitua on myös lähteä rakentamaan vaihtoehtoista identiteettiä opettajana, 

joka tekee eroa vallitsevaan kulttuuriseen opettajuuden kertomukseen.  

Tässä luvussa valotamme erilaisia lähestymistapoja hahmottaa opettajuutta 

vallitsevan kertomuksen (’master narrative’) ja vaihtoehtoisten kertomusten 

(’counter narratives’) dialektiikkana. Käsiteparin suomentaminen on hankalaa, 

eikä niitä ole mahdollista tiivistää kahteen sanaan. Narratiivisen tutkimuksen 

verkoston Kertonetin keskustelussa syksyllä 2013 (Hyvärinen 2013) ’master nar-

rativen’ suomennokseksi esitettiin käsitteitä hegemoninen kertomus (Teppo Sin-

tonen), valtatarina (Hanna Nikkanen ja Vilma Hänninen), hallitseva kertomus tai 

hallitsevat kertomukset (Anne Heimo), mallitarina (Tuija Hovi), hallitseva tarina 

(Leena Ruopsa), haltijatarina (Outi Korpilähde), pääkertomus (Aila Wallin), piir-

retarina (Pekka Kurvinen), lähdetarina (Anne Piccolo ja Suvi Ronkainen) sekä 

kulttuurisesti jaettu, vakiintunut tarina (Sirkku Varjonen).  
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Itse emme ehdottaneet mitään, koska olemme hidasälyisiä. Sitä vastoin Han-

nu tuli pohtineeksi Kertonetin verkkokeskustelussa käsitteen merkitystä ja etymo-

logiaa, Jean-Francois Lyotardin, Jerome Brunerin ja Michel Foucaultin filosofi-

siin näkemyksiin viitaten. Kun keskustelusta on nyt kulunut tarpeeksi kauan, 

olemme valmiit tekemään ehdotuksemme. Tässä luvussa käytämme käsitet-

tä ’vallitseva kertomus’. Ymmärrämme käsitteen siten, että se viittaa sellaiseen 

tulkinnan ja kertomuksen rakentamisen tapaan, joka on tyypillinen tietylle ajalle, 

paikalle, yhteiskunnalle ja kulttuurille. Vallitseva kertomus on varmana tietona 

pidetty uskomus, eräänlainen ajattelun malli tai paradigma, vakiintunut tapa ker-

toa ja ymmärtää. Siihen kietoutuu paitsi pitkää historiaa ja vankkaa perinnettä, 

myös valtaa ja sen käyttämistä, joskus jopa sortoa tai vähintäänkin hegemonisia 

intressejä eli pyrkimystä saattaa jokin vallitseva ajattelutapa ainoaksi oikeaksi. 

Joskus vallitsevaa kertomusta käytetään kasvatuksessa siten, että kasvatuksesta 

muodostuu indoktrinaatiota (Huttunen 2009). Tällöin jokin uskomusjärjestelmä 

nähdään niin itsestään selväksi, että sen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle 

sellaisenaan ilman kriittistä reflektiota nähdään pelkästään oikeaksi teoksi. Toi-

saalta käsitettä käytetään myös neutraalimmassa merkityksessä ilman, että vallan, 

kamppailun, indoktrinaation, voimaantumisen ja valtautumisen pyrkimykset oli-

sivat selkeästi läsnä. Siksi valtakertomus olisi kenties liian vahva ilmaisu ja pää-

dyimme käsitteeseen vallitseva kertomus.  

Käsitteen vastinparina (merkityksessä ’counter narrative’) käytämme käsitettä 

vaihtoehtoinen kertomus. Jos emme oleta, että vallitseva kertomus olisi aina he-

gemoninen tai valtakertomus, myös käsite vastakertomus olisi liian vahva ilmai-

su. Joskus toki vaihtoehtoiset kertomukset ovat ehdottomasti vastakertomuksia, 

mikäli niiden avulla luodaan selkeästi vastakohtapositio vallan ja hegemonian 

kertomuksille. 

Tässä esittelemme kolme hiukan erilaista tapaa luoda vaihtoehtoisia kerto-

muksia opettajuudelle, erityisesti siitä näkökulmasta, miten opettajien hakeutu-

mista toiselle alalle voidaan ymmärtää. Tarkoituksenamme ei ole tässä edes yrit-

tää tyhjentää kokonaan filosofian ja narratiivisen tutkimuksen pajatsoa tältä osin – 

hyvin kiinnostavia vaihtoehtoisen kertomisen jäsennyksiä löytyisi esimerkiksi 

Jürgen Habermasin, Charles Taylorin, Jerome Brunerin, Paul Ricoeurin, Stuart 

Hallin ja monien muiden käsiteapparaatteja soveltamalla. Tarkoituksemme on 

tarjota maistiaiset vaihtoehtokertomusten rakentamisen tavoista soveltaen Pierre 

Bourdieun (1995), Emile Durkheimin (1990) ja Zygmunt Baumanin (1996) nä-

kemyksiä siitä, mitä moderni identiteettityö on. Tarkoituksemme ei ole pyrkiä 
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myöskään näiden teoreetikkojen kattavaan esittelyyn, vaan pikemminkin poimia 

valikoiden joitakin näkökulmia, joiden kautta opettajuuden sosiaalista ja yksilöl-

listä rakentumista voi ymmärtää. Jokainen näistä teoreetikoista tarjoaa vaihtoeh-

toisia tapoja käsitteellistää vallitsevan kertomuksen ja vaihtoehtoisen kertomuk-

sen välistä suhdetta. Jokainen valitsemistamme vaihtoehdoista toisaalta on ym-

märrettävissä paremmin vain omassa kehyksessään. Tiedostamme siis tässä tar-

kastelussa riskin päätyä filosofiseen eklektismiin, jossa ajatuksia sovelletaan il-

man, että tarkastelua riittävällä tavalla kytketään kyseisen filosofin kokonaisnä-

kemykseen. Syvästi tietoisena tästä riskistä käymme kuitenkin tehtävään käsiksi – 

pohtimaan, mitä annettavaa Bourdieulla, Durkheimilla ja Baumanilla on niille, 

jotka haluavat ymmärtää opettajan ammattiin ja erityisesti alan vaihtamiseen liit-

tyviä kysymyksiä.  

Opettajuus habituksena ja kenttänä: Pierre Bourdieu 

Opettajuutta voidaan kuvata kentän ja habituksen käsitteillä, jotka nykymuodos-

saan on esitellyt ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu. Lyhyesti koko Bourdieun 

sosiologia perustuu ajatukseen, että yhteiskunta muodostuu erilaisista kentistä, 

joilla toimivat ihmiset kilpailevat kentillä arvokkaista pääomista käyttäen vä-

lineenään elämänsä aikana kasvatuksen ja koulutuksen perusteella muodosta-

maansa habitusta (Roos 2003). Habituksella tarkoitetaan suuntautumis- ja toimin-

tatapoja, joita ihmisellä on ja jotka vaikuttavat hänen valintoihinsa. Se viittaa sekä 

ihmisen ulkoiseen olemukseen että normien noudattamiseen tietyssä yhteiskun-

nallisessa tilanteessa tai sosiaalisessa kentässä. Opettajalla on selkeä sosiaalisesti 

muodostunut habitus, ja yksilön käyttäytymistä tarkastellaan tätä kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti rakentunutta kuvaa vasten. Habitus ilmentää tietyn yhteiskuntaker-

rostuman kulttuurin rakentumista yksilössä, tässä tapauksessa opettajuuden kult-

tuurin omaksumista. Se on yhteydessä yksilön luokka-asemaan, joka ohjaa ihmi-

sen tapaa toimia. Habitus on tavallaan koko ihmisen olemisen tapa, ja samalla se 

on sekä hänen itsensä käsitys itsestään että ympäröivän yhteisön tulkinta hänestä. 

Se ei kuitenkaan muodostu tietoisten valintojen kautta, vaan se ohjaa valintojam-

me ja kaikkea käyttäytymistämme vaistonvaraisesti. Habitus muodostuu koko 

elämänhistorian, kasvatuksen ja koulutuksen kautta. Valintoja ei siis tehdä järki-

peräisen harkinnan kautta, vaan ”ruumiilla”; kaiken sen tiedon varassa, joka on 

meihin kiteytynyt elämänhistorian varrella. 

Habituksen käsitteen vastinpari on sosiaalinen kenttä, jolla yksilöt toimivat ja 

kartuttavat erilaisia pääomia. Olisi kuitenkin liian yksioikoista rinnastaa habitus 
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yksilöksi ja kenttä sosiaaliseksi yhteisöksi. Bourdieu ei pitänyt näitä ontologisesti 

erillisinä asioina dualistiseen tapaan, vaan ikään kuin saman ilmiön eri ilmene-

mismuotoina. Sosiaalisella kentällä habitus kamppailee saadakseen haltuunsa 

tärkeitä pääomia, joista yksi pääoman muoto on sosiaalinen pääoma. (ks. Bour-

dieu 1985.) 

Bourdieun teorian valossa voidaan opettajien ammatinvalinta sen kaikissa eri 

vaiheissaan nähdä osana elämänmittaista habituksen ja kentän vuoropuhelua sekä 

yksilön kannalta tärkeimpien pääomien hankkimista. Opettajan työssä tämä ilme-

nee siten, että menestyäkseen ammatissaan opettajan on saavutettava oppilaiden, 

heidän vanhempiensa, työtovereiden, esimiesten ja kollegojen luottamus ja arvon-

anto. Kuten Charles Taylor on sanonut, tunnustuksen saaminen on ihmiselle elin-

tärkeä inhimillinen tarve, ei mitään ylellisyyttä (Taylor 1992: 26). Jos näitä tun-

nustuksen pääomia ei opettajan työssä kartu, on täysin luonnollista, että yksilö 

alkaa etsiä muita tapoja saada tunnustusta ja koota muunlaisia pääomia.  

Tämän perusteella yksi tapa ymmärtää opettajan siirtymistä toiselle alalle on 

pääomien hankkiminen. Jos opettajan työ ei tunnu mielekkäältä, kenties se ei 

anna mahdollisuutta hankkia oman identiteettiprojektin kannalta tärkeitä pääomia. 

Kovin moni opettaja tuskin perustelee ammattinsa harjoittamista sillä, että pääsee 

hankkimaan materiaalisia pääomia, siis rahaa ja omaisuutta. Tämä selittää joissa-

kin tapauksissa sen, että etenkin taloudellisen noususuhdanteen aikoina opettajia 

hakeutuu muille aloille, joilla palkat ja muut edut ovat paremmat kuin opetusalal-

la. Toisaalta sosiaalisen pääoman käsite auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi 

monet opettajat päätyvät jatkamaan ammatissaan. Vaikka ammatin status onkin 

heikentynyt, opettajia arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen suhteel-

lisen paljon. Oppilaiden, vanhempien ja paikallisyhteisön kautta tuleva tunnustus 

on monelle opettajalle tärkeintä pääomaa, jonka vuoksi hän kokee työnsä palkit-

sevaksi ja jatkaa alalla.  

Sosiaalisen ja symbolisen pääoman hankkiminen voi olla myös toisaalta syy 

siihen, miksi opettajan työstä halutaan toisaalle. Jollekin opettajan työstä saatu 

tunnustus ei enää riitäkään, vaan hän kokee polttavaa tarvetta hankkia uudenlaisia 

pääomia toisilla kentillä. Esimerkiksi siirtymä yliopistoon kasvatustieteen jatko-

opiskelijaksi tuskin motivoituu sen perusteella, että hankkisi enemmän rahaa kuin 

opettajana, vaan todennäköisesti käy aivan päinvastoin. Sitä vastoin symbolisen ja 

sosiaalisen pääoman mittarilla mitattuna siirtymä väitöskirjatyöhön voi olla mie-

lekäs ratkaisu, koska se ainakin periaatteessa antaa mahdollisuuden pääoman 

kasvattamiseen.   
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Bourdieun sosiologian näkökulmasta opettajuuden valtakertomus ja vaihtoeh-

toiset kertomukset näyttäytyvät siten, että perinteiseltä opettajuuden kentältä siir-

rytään toisenlaisille sosiaalisille kentille. Näillä kentillä hankittavat pääomat ovat 

toisenlaisia kuin opettajan työssä, jolloin uudenlaisen identifioitumisen mahdolli-

suudet kasvavat. Vaihtoehtoinen kertomus perustuu toisin sanoen pelin siirtämi-

seen toiselle kentälle, jossa myös vaihtoehtoinen identiteetti mahdollistuu. Jos et 

ole onnistunut keräämään itsellesi tärkeää pääomaa opettajana, se kenties onnis-

tuu laulajana, valokuvaajana, poliitikkona tai jollain muulla tavoin.  

Opettajuus kollektiivisena ja/tai yksilöllisenä tajuntana: Emile Durkheim 

Opettajan ammatti on edelleen vahva professio. Vastaavia perinteisiä ammatteja 

ovat esimerkiksi lääkäri, poliisi, apteekkari tai kauppias. Näillä ammateilla on 

juuret jo esimodernissa maailmassa, jolloin jokaisella ihmisellä oli ennalta mää-

rätty paikka ja tehtävä, joka perustui suorastaan myyttiseen maailmajärjestykseen. 

Indentifioituminen tietynlaiseksi yksilöksi oman valinnan tuloksena on kuitenkin 

mahdollistunut vasta modernin yhteiskunnan myötä.  

Sosiologian klassikon Emile Durkheimin mukaan traditionaalinen yhteiskun-

ta ei antanut mahdollisuuksia kehittää yksilöllistä ja persoonallista identiteettiä. 

Traditionaalisessa yhteiskunnassa vallitsee mekaaninen solidaarisuus eli saman-

kaltaisten, samalla tavoin ajattelevien ja samoja arvoja kantavien ihmisten kesken 

vallitseva solidaarisuus. Mekaaninen solidaarisuus on varsin suvaitsematonta ja 

ahdasmielistä. Erilaisuutta ja toiseutta ei traditionaalisessa yhteiskunnassa juuri 

siedetä. Erilaisuutta pidetään traditionaalisessa yhteiskunnassa yhteisöä hajotta-

vana seikkana. Tällainen yhteiskunta pyrki kasvattamaan persoonia traditionaali-

sessa mielessä siten, että yksilöllinen identiteettityö ei itse asiassa ole edes mah-

dollista. Traditionaaliseen kasvatukseen ei kuulu tahdon vapauden omaavan luo-

van ja autonomiseen persoonan edistäminen. Ihmiset pyrittiin muokkaamaan 

saman mallin mukaan puhumaan yhtä ja samaa kieltä, uskomaan yhteen ja sa-

maan Jumalaan sekä pelkäämään ja rakastamaan samoja asioita. Hyvän elämän 

malleja oli vain yksi.  

Durkheimin mukaan perinteisessä mekaanisen solidaarisuuden yhteiskunnas-

sa oli hyvin vähän tilaa yksilölliselle ajattelulle eli yksilötajunnalle: kollektiivinen 

tajunta peittää lähes täydellisesti yksilötajunnan. Traditionaalisessa yhteiskunnas-

sa persoonan yksilöllisyys oli lähes olematon. Ihminen ei ollut persoonallinen, 

vaan kollektiivinen olento. Mekaaninen solidaarisuus perustuu siihen, että ihmiset 

ovat toistensa kaltaisia, mutta orgaaninen solidaarisuus edellyttää, että he ovat 
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erilaisia. "Edellinen on mahdollinen vain sikäli kuin yksilön persoonallisuus on 

sulautunut kollektiiviseen persoonallisuuteen; jälkimmäinen vain jos jokaisella 

meistä on oma toimintapiiri ja siis persoonallisuus" (Durkheim 1990: 127). Or-

gaanisessa solidaarisuudessa kollektiivinen tajunta jättää peittämättä osan yksilön 

tajunnasta. Durkheimin mielestä orgaanisessa solidaarisuudessa kokonaisuuden 

yksilöllisyys lisääntyy samalla kun sen osien yksilöllisyys.  

Modernissa yhteiskunnassa sitä vastoin tarvitaan itsenäisiä, kriittisiä ja pitkäl-

le professionalisoituneita yksilöllisiä persoonallisuuksia, eikä tällaisten persoonal-

lisuuksien syntyä voida edistää indoktrinaatioon (”samuuteen”) perustuvalla ope-

tuksella. Siksi moderni yhteiskunta ei pelkästään mahdollista erilaisuutta, vaan 

suorastaan tukee sitä. Tämä avaa myös mahdollisuuksia identifioitua ammatti-

ryhmän sisälläkin eri tavoin.  

Durkheimin käsiteapparaatissa vallitseva kertomus muodostuu siis kollektii-

visena tajuntana mekaanisen solidaarisuuden pohjalta. Tässä tapauksessa siitä 

voidaan hyvällä syyllä käyttää myös käsitettä valtakertomus, koska se pitää val-

lassaan yksilötajuntaa. Näin ollen myös vaihtoehtoinen kertomus rakentuu luon-

nostaan vastakertomuksena. Se mahdollistuu vain, mikäli yhteiskunnassa vallitsee 

orgaanista solidaarisuutta siinä määrin, että yksilöllinen identiteettityö on edes 

mahdollista. Toisaalta orgaaninen solidaarisuus mahdollistaa myös vaihtoehtois-

ten identiteettien (”vastakertomusten”) rakentamisen myös ammatin sisällä, eikä 

ratkaisun tarvitse olla välttämättä alan vaihtaminen, vaan opettajuuden reunaehto-

ja voidaan venyttää ammatin sisällä.  

Esimerkiksi Hannu on saanut kokemusta siitä, miten orgaanista opettajayhtei-

sön solidaarisuus on motoristin identiteettiposition suhteen. Ensimmäisellä kerral-

la hän tuli pääsykokeeseen pitkältä moottoripyörämatkalta parrakkaana ja nahka-

takki päällä, eikä tullut valituksi opettajankoulutukseen. Vuotta myöhemmin pää-

sykokeessa tuli maksimipisteet – kannatti siis tulla kauluspaidassa parturin kautta. 

Samaan tapaan ensimmäisessä työpaikassa moottoripyörä, nahkatakki ja ponin-

häntä aiheuttivat hitaita katseita joidenkin varttuneiden kollegojen taholta, mutta 

kaiken kaikkiaan opettajayhteisön solidaarisuus osoittautui orgaanisemmaksi kuin 

opettajankoulutuslaitoksen valintakoeraadin.  

Opettaja pyhiinvaeltajana: Zygmunt Bauman 

Yksi tapa hahmottaa opettajan ammattia on tarkastella sitä siitä näkökulmasta, 

missä määrin se mahdollistaa yhtenäisen, koossapysyvän ja vakaan minäkuvan 



 109

muodostamisen. Nykyään käsitys minästä ja maailmasta on epävakaampi kuin 

aikaisemmin esimodernissa tai modernissa yhteiskunnassa. Tilalle on tullut post-

moderni valintamyymälä, jossa jokainen hakee identiteettinsä ainekset ja kokkai-

lee niistä omannäköisensä kattauksen.  Valmiita eineksiä hyllystä löytyy kuitenkin 

vähemmän kuin ennen: perinteiset ammattinimikkeet ja työnkuvat ovat sumentu-

neet.  

Ammattien ja nimikkeiden pysyvyydellä on suuri merkitys ihmisen identi-

teettityön kannalta. Työtehtäviä kuvaavia nimikkeitä syntyy ja katoaa nopeasti 

etenkin tietotekniikan ja talouden alalla. Opettajan ammatti sitä vastoin on varsin 

vakaa ja pysyvä. ”Kuka olen” -kysymykseen opettajan on helppo vuodesta toi-

seen vastata ammattinimikkeellä: ”Olen Rauno, ja ammatiltani olen opettaja.” 

Sitä vastoin niillä aloilla, joilla nimikkeet ja tehtävät vaihtuvat, identiteettityön 

työkalutkin on luotava aina uudelleen. Yksi ammattinimike vuodesta toiseen ei 

riitä, vaan ammatillinen identiteetti on tuotettava uudelleen sitä mukaa kuin ni-

mikkeet vaihtuvat.  

Filosofi Zygmunt Baumanin (1996) sanoin perinteinen opettajan ammatti tar-

joaa hyvät työvälineet modernille Pyhiinvaeltajalle, joka tavoittelee elämässään 

yhtenäistä, koossa pysyvää ja selkeää vastausta kysymykseen ”kuka olen”. Bau-

manin mukaan ihmisen elämä voidaan nähdä modernissa yhteiskunnassa pyhiin-

vaelluksena selkeän minätulkinnan saavuttamiseksi. Pyhiinvaeltaja seuraa tähteä. 

Hänellä on kiintopiste, jota kohti kulkea. Se maailma, jossa elämme, ei kuiten-

kaan ole Pyhiinvaeltajalle suopea. Bauman vertaa ihmisen elämänkulkua vaelluk-

seen autiomaassa, jossa tuuli pyyhkii jäljet, maamerkit muuttavat muotoaan ja 

suunnistaminen on vaikeaa. Hiekkamyrsky sumentaa tienviitat ja peittää maamer-

kit eksyttäen kulkijan. Siitä huolimatta Pyhiinvaeltajalla on mielessään päämäärä, 

jossa kaikki palkitaan. Hän toivoo, että lopulta hän löytää rauhan Pyhässä Maassa 

– siellä hän saavuttaa täyttymyksen, varman vastauksen kysymykseen ”kuka minä 

todella olen”.  

Pyhiinvaeltajan tehtävä on mahdollista vain ihmiselle, joka olettaa, että ihmi-

sellä on perimmäinen olemus eli essenssi, jota kohti kulkea. Tällaista ihmiskäsi-

tystä kutsutaan essentialistiseksi. Mutta entäpä jos tuota olemusta ei olekaan? 

Entä jos ihminen onkin perimmältään jotain sellaista, joksi hän itsensä luo? Tämä 

ajatus yhdistetään yleisimmin 1900-luvulla syntyneeseen eksistentialismiin, jonka 

tunnetuin edustaja on ranskalainen filosofi Jean-Paul Sartre. Hänen mukaansa 

ihminen on ”maailmaan heitetty ja vapauteen tuomittu olento, projekti joka luo 

itsensä”. Eksistentialismissa kysymys ihmisen olemuksesta ohitetaan, sillä siihen 

ei koskaan tulla saamaan varmaa vastausta. Olemuksen sijasta lähtökohtana on 
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olemassa oleminen eli eksistenssi. Sartren sanoin: "Eksistentialistinen humanismi 

ajattelee ihmisen olevan aina itsensä ulkopuolella, koska ihminen kokoajan proji-

soi itseään ja kadottaa itseään. Ihminen aina tavoittelee päämääriä, jotka transsen-

toivat hänen nykyisen olemisensa. Ihminen on aina itsensä ylittämisen tilassa. 

Itse-transsendessi on ihmisen perustava olemistapa. Eksistentialismi on huma-

nismia, koska se muistuttaa ihmisiä siitä, että ei ole muita lainsäätäjiä kuin ihmi-

nen itse ja tässä heitteisyyden tilassa ihmisten täytyy etsiä itseään itsensä ulko-

puolelta." (Sartre 1965, 1996, Heikkinen & Huttunen 2002, Kakkori & Huttunen 

2012.) 

Siitä voimme kai sentään olla kohtalaisen varmoja, että olemme olemassa. Ja 

kun kerran satumme olemaan olemassa, tehkäämme parhaamme elääksemme 

mielekkään ja elämisen arvoisen elämän. Tämä eksistentiaalinen lähtökohta on 

myös Baumanin vaihtoehtoisten identiteettipositioiden taustalla. Postmodernissa 

maailmassa ihmiset ovat pikemminkin eksistentialistisia Kulkureita, Turisteja, 

Pelureita tai Vaeltelijoita kuin essentialistisia Pyhiinvaeltajia. Kulkuri (eng. the 

vagabond) on Baumanin hahmoista kenties klassisin: hän liikkuu elääkseen ja 

elää liikkuakseen. Kulkuria ajaa eteenpäin kulkemisen pakko: hän hakee alati 

uutta paikkaa, jossa voisi syödä ja nukkua. Peluri (eng. the player) kaipaa jänni-

tystä, ja hän vaihtaa identiteettiään, jotta ei pitkästyisi. Turisti (eng. the tourist) 

tulee hakemaan uusia matkakohteita ja kokemuksia, ottaa valokuvan ja lähtee 

seuraavaan. Suurkaupunki on elämänympäristönä kehittänyt kokonaan uuden 

identiteettiposition, Vaeltelijan (eng. the stroller; ransk. flâneur). Tämä arkki-

tyyppi kehkeytyi ranskalaisessa kirjallisuudessa 1800-luvun lopulla hahmoksi, 

jolla on paljon vapaa-aikaa kuljeskella kaduilla tai ostoksilla, nauttia ihmisten ja 

paikkojen näkemisestä ja toisaalta myös nähdyksi tulemisesta. Hän saa mielihy-

vää toisaalta väkijoukkoon sulautumisesta ja toisaalta keksiessään tapoja erottau-

tua siinä. Kaikkia näitä Baumanin esittelemiä postmoderneja arkkityyppejä yhdis-

tää se, että perillä oleminen on mahdotonta – on vain tilapäisiä pysähdyspaikkoja. 

Kiinteää identiteettiä ei edes haeta. Ei ole pyhiinvaellusta, ei tähteä seurattavana. 

On vain hetki, paikka ja seikkailu. Ja sen jälkeen toinen. On leikki minuudella. 

Elämästä itsestään tulee taideteos, performanssi. Näyttää siltä, että esimerkiksi 

sosiaalinen media on täynnä Baumanin Kulkureita, Turisteja, Pelureita tai Vaelte-

lijoita. Yhtään Pyhiinvaeltajaa emme varmuudella ole Facebookista tunnistaneet.  

Mutta mitä tekee opettaja näiden postmodernien leikittelijöiden joukossa? 

Opettajan ammatti on aina ollut pyhiinvaellusta. Se on selkeä ja vahva identifioi-

tumisen muoto; niin turvallinen ja ennustettava kuin vain matka Pyhään Maahan 
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vain voi olla. Opettajalla on missionsa, usein suorastaan elämän mittainen kutsu-

mus, tähti seurattavanaan. Mutta ongelmana on juuri tuo suunnistaminen tiettyä 

päämäärää kohti. Käärme kiemurtelee Opettajuuden Pyhään Maahan. Se kysyy, 

eikö opettajan elämä voisi olla jotain aivan muuta kuin tuo ennakoitavissa oleva 

vaellus, jonka alkupäässä on opiskelu ja sitten maisterin tutkinto, tuo portti Py-

hään Maahan, sen takana odottamassa turvallinen keskiluokkainen ammatti, oma-

kotitalo, kesämökki ja ulkomaanmatkat? Siunatuksi lopuksi siintävät turvalliset 

eläkepäivät.  

Baumanin sanoin ne opettajat, jotka harkitsevat alan ja ammatin vaihtamista, 

ovat harkitsemassa pyhiinvaelluksensa keskeyttämistä ja Pyhän Maan jättämistä 

omaan pölyynsä.  He harkitsevat siirtymistä turistin, pelurin, vaeltelijan tai kulku-

rin epävarmalle, mutta kiinnostavalle taipaleelle. Mutta alanvaihto saattaa jossa-

kin tapauksessa olla enemmänkin kuin vaihtoehto muiden joukossa, suorastaan 

eksistentiaalinen pakko. Joskus on pakko hypätä tullakseen siksi mitä on, olipa se 

sitten mitä tahansa.  

Entä mitä tekee opettajankoulutus? Voiko se luopua Opettajuuden Pyhästä 

Maasta luopumatta tärkeimmästään? Onko opettajankoulutusta olemassa ilman 

vallitsevaa kertomusta Pyhiinvaeltaja-opettajasta, jonka johtotähtenä on opettajan 

ura aina eläkepäiviin saakka? Voiko opettajankoulutus antaa sijaa Kulkureille, 

Turisteille, Pelureille ja Kuljeskelijoille, vai merkitseekö vaihtoehtoisten kerto-

musten valitseminen automaattisesti sitä, että portit ovat kiinni? 

Ja niin sankarit ratsastavat auringonlaskuun 

Lopuksi haluamme esittää muutaman reunahuomautuksen ja kertoa, mitä emme 

ole tällä kirjoituksella tarkoittaneet. Ensiksi: emme ole sitä mieltä, että on aivan 

sama, minne nuoret opettajat koulutuksensa jälkeen hakeutuvat. Päinvastoin, 

näyttää siltä, että aihetta pitäisi tutkija entistäkin tarkemmin. Hämmästyttävintä 

on, että opettajien liikkuvuudesta ei ole luotettavaa ja tarkkaa määrällistä tietoa. 

Julkisuudessa asiasta esitetään paljon erilaisia käsityksiä, joista monet osoittautu-

vat tarkemmin katsoen pelkiksi uskomuksiksi.  

Toiseksi: emme tarkoita sitä, että uusia opettajia ei tarvitse tukea työnsä alku-

vaiheessa. Päinvastoin, heihin kannattaa sijoittaa sosiaalista ja materiaalista pää-

omaa monella tavalla. Jokaisessa koulussa ja jokaisella työpaikalla on syytä poh-

tia vakavasti, miten uudet opettajat otetaan vastaan työyhteisössä. Verme eli ver-

taisryhmämentorointi (Heikkinen et al. 2012) on osoittautunut erittäin lupaavaksi 

tukimuodoksi, koska siinä opettajuutta rakennetaan yhteisöllisesti yhdessä muiden 
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kanssa. Sen lisäksi tarvitaan myös muita toimia, joiden avulla uusien opettajien 

työn alkua tuetaan. Hyvin koulutetut opettajat ovat arvokas kansallisomaisuu-

temme, josta kannattaa huolehtia hyvin.  

Kolmanneksi: epäilyksemme sen suhteen, että Opettajuuden Pyhää Maata ei 

kenties ole olemassakaan, ei tarkoita sitä, että opettajan ammatillinen identiteetti-

työ pitäisi tarpeettomana lopettaa. Päinvastoin, opettajankoulutuslaitosten tulisi 

rohkaista reflektiiviseen asenteeseen suhteessa omaan identiteettiin. Opettajan-

koulutuksessa tulisi olla kuitenkin uskallusta tukea tuota identiteettityötä siten, 

että sen tavoitteena ei pidetä vain ja ainoastaan opettajan elinikäistä uraa, vaan 

pidetään mahdollisuuksia avoinna myös muille vaihtoehdoille. Mitkään demo-

kraattiset instituutiot – kuten koulukin voi parhaimmillaan olla – eivät toimi, jos 

opettajapersoonat ovat traditionaalisella tavalla lukinneet identiteettinsä. Kasvat-

tajana ja opettajana toimiminen edellyttää myös kykyä muuttaa ajattelu- ja toi-

mintatapoja. Tilaa tarvitaan myös Kulkureille, Turisteille, Pelureille ja Kuljeskeli-

joille, sekä opettajien peruskoulutuksessa että työelämässä.   
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Puzzled by Portfolio 
The story of an ongoing international conversation 

Geert Kelchtermans19, Raija Erkkilä20 & Ann Deketelaere21 

 

In the margins of formal international collaboration unintended, yet interesting 

side effects may develop. This chapter has grown out of such a ‘marginal’ conver-

sation. Geert and Raija met in 1998 in the context of the project Teachers in 

Change – A Narrative-Biographical Approach on Teachers’ Life and Work, a pro-

ject supervised by Leena Syrjälä and Eila Estola. At that time Raija was a re-

search assistant at Oulu University working on a PhD: Multi-voiced place – 

Teachers’ stories of their life and school work in Lapland (2005).  Now she is a 

Principal Lecturer in the School of Vocational Teacher Education, in the Universi-

ty of Applied Sciences in Oulu, Finland.  

Geert is a professor at the Center for Educational Policy, Innovation and 

Teacher Education of the University of Leuven in Belgium. He was invited to 

Oulu in 1998 because of his research experiences on teacher development from a 

narrative-biographical perspective. Over time the contact and collaboration with 

the colleagues in Oulu has continued in different projects, with shorter and longer 

time intervals and a varying intensity. In 2012 Geert took on a part time Visiting 

Professorship at Oulu University, where he is involved in several projects and 

different forms of collaboration. In most of them he closely collaborates with Eila 

Estola. 

Ann was trained as an educationalist at the University of Leuven and worked 

in several projects as an educational researcher, an in-service trainer, curriculum 

developer and teacher educator. In the late ‘90s she worked with Geert on the 

introduction of a learning portfolio in the teacher education program, but later she 

moved to the Faculty of Medicine on a project on the renewal of the practical 

training of future medical doctors. Her work in medical education also centered 

on improving practical learning during clerkship, using systematic reflection and 

portfolio. Out of that work grew her PhD study Learning with a portfolio in clini-

cal workplaces. Practices, pitfalls and perspectives (Deketelaere 2010).   
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During a study visit by Raija to Leuven in late 2012, we got caught in a con-

versation on the – often fascinating, yet sometimes puzzling or even frustrating 

experiences with the portfolio in students’ practical training, as medical doctors or 

as teachers.  We kept the Belgian-Finnish conversation going through Skype and 

e-mail and in this chapter we share some of the insights this “structured conversa-

tion” has resulted in.  

In this chapter we first explain our methodology as a practice-based dialogue 

and the importance of good examples of practice as tools for our own profession-

alization.  Then we state our shared belief in the possible strength and usefulness 

of the learning portfolio as a tool to support students’ learning in practical train-

ing. Next – as a way of contextualizing our voice – each of us briefly presents the 

role and purpose of the portfolio in our education programs. Then we move to a 

critical discussion of why the portfolio in practice doesn’t always operate the way 

we planned or hoped it would. We purposefully did not end the chapter with a 

conclusion, to demonstrate that the conversation is – and should be – an ongoing 

one. By doing so we invite the reader to join in, to connect or disagree… but we 

hope to stimulate colleagues in their thinking on what remains a fascinating tool: 

the learning portfolio. 

Practice-based dialogue and “good examples of practice” 

Our analytical conversation constitutes an example of a practice-based perspec-

tive on professionalization: by analyzing actual educational practices (and not just 

the ideals, goals or purposes) we try to deepen our understanding of why an edu-

cational practice works out the way it does (Kelchtermans 2013). This way we 

hope to present a “good example of practice”, rather than an “example of good 

practice” (Kelchtermans & Ballet 2009). We think that examples of good and best 

practice – however popular they are in nowadays educational jargon of policy 

makers, administrators and educationalists – often hinder professional develop-

ment. They present a practice, a particular way of acting, that by some authority 

has been labeled as being “good” or “best” and therefore should be repeated or 

imitated. The basic message in an example of good practice is that those who 

want to improve their educational practice simply need to copy and implement 

that particular practice. In this sense, however,  the call behind it as such is actual-

ly de-professionalizing, because it neglects the expertise of the audience of read-
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ers or listeners, since it basically  treats them as “the ones who don’t know the 

right way, who need to be shown how to act…”.  

Our conversation exemplifies a very different view on professionalization. 

We have engaged in the conversation as equals, working in different contexts, 

owning particular sets of expertise linked to the particular demands of these con-

texts. Our practices are not simple examples to be copied, but rather complex 

enactments of knowledge and purpose in contexts that need to be understood. It is 

the presentation of our understanding that makes the presentation of the practices 

“good” ones. Because by showing our understanding and arguing for our choices, 

we don’t tell the colleagues who read the examples what to do or how to act. We 

rather invite them to equally engage in a thoughtful dialogue and critical reflec-

tion contrasting our findings with their own professional experiences in their own 

practice. This way our approach aims at contributing to professional development 

that does not start from a remedial perspective, but rather acknowledges the ex-

pertise of colleagues, as well as its inevitably contextualized character.  

Portfolio as a tool for learning in practical education 

The portfolio has its roots in artistic disciplines (photography, architecture, fash-

ion and design…) where students as well as ‘professionals’ compose a file with 

examples of their work to demonstrate their competences and professional devel-

opment. Yet, by doing so, in a way also portray themselves, their learning, their 

development and thinking… as part of an ongoing process of constructing an 

identity. 

Within teacher education the reflective aspects of the portfolio learning (focus 

on the process rather than on the product as such) became more important. This 

was in line with cognitive and constructive views on human learning.  Portfolio 

was seen as a powerful tool to let student-teachers reflect on their own teaching 

practice as well as to deepening their self-understanding as a teacher. The portfo-

lio became a powerful instrument to support professional development (e.g. 

Mansvelder-Longayroux et al. 2007). Although the educational literature provides 

lots of arguments in favour of portfolio learning, there is less empirical research 

evidence for its actual educational effects on students’ learning. 

The concrete design and function of a portfolio differs according to its pur-

pose, which can roughly be distinguished as either an assessment or a learning 

tool. In assessment portfolios the emphasis is on students’ collection of evidence 

in order to prove their development in relation to pre-defined standards. A learn-
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ing portfolio aims at stimulating, supporting and encouraging students’ reflection 

on their own practical experiences in order to identify their personal learning 

needs and to take responsibility for their own professional development. As such, 

a learning portfolio is considered a feasible tool to support learning in relative 

open and complex contexts, like authentic workplace environments are 

(Deketelaere 2010, Van Tartwijk et al. 2007). 

All three of us work in institutes in which learning portfolios are implement-

ed. The particular purpose of the educational programs, and therefore the meaning 

and role of the portfolio, differ in many respects. With regard to the portfolio, 

however, they share the emphasis on its purpose as a learning tool, focusing on 

promoting students’ reflection and professional development. As a backdrop for 

our reflective, collegial dialogue, we first present the particularities of the three 

contexts and situate the portfolio in them.   

The portfolio in the teacher education program of the Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, KU Leuven  

The teacher education program in our Faculty (and in the entire University) con-

tains theoretical courses, university-based training sessions (with a university 

tutor) and actual internships in schools (supervised by a mentor, an experienced 

teacher in whose classes the students are doing their internship).  The latter cre-

ates the environment in which the portfolio plays its key role. In essence the port-

folio aims at stimulating students to systematically reflect on their experiences in 

practice. It is built on the concept of broad and deep reflection as part of experien-

tial learning (Kelchtermans 2009). Broad reflection implies that the students 

should not only reflect on the technical aspects of their teaching, driven by the 

question “how does it work?/how can it make my teaching more effective?”. 

These technical concerns often dominate student teachers’ reflections and are 

rightly supported by several portfolio assignments. For example students are ex-

pected to provide extensive lesson plans, which contain not only an explicit 

statement on the goals and purpose of a particular lesson, but also a detailed sce-

nario for how to set up the lesson in practice in order to achieve these purposes. 

Furthermore students need to record their lessons on video and make a detailed 

reflective analysis of some of them, which will be the basis for an extensive dis-

cussion with their tutor. They are also invited to include in the portfolio teaching 

materials they themselves developed. 
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Although this concern with technically improving one’s day to day teaching 

practice is perfectly understandable and legitimate (we want our teaching to be 

effective), it may blind the student teacher for other dimensions that are inevitably 

part in teaching practices and should therefore also be explicitly addressed in the 

reflection. These dimensions can be labeled as moral, political and emotional. 

Teaching is ‘a profoundly moral activity’ (Fenstermacher 1990: 132): firstly, be-

cause it contributes to the creation and recreation of future generations; and sec-

ondly, because teachers constantly make small but morally significant judgements 

in their interactions with children, parents and one another (Hargreaves 1995: 14). 

What seem to be technical decisions on teaching strategies, on the use of instruc-

tional materials, or on interventions for classroom management, are moral deci-

sions in their consequences (Oser, Dick & Patry 1992, Nias 1999). The moral 

dimension in teaching fundamentally refers to the question of what is educational-

ly in the best interest of the students and thus what I should do as a teach-

er/teacher educator? There is, however, no agreement about what is best for the 

students and what actions might most successfully contribute to their achieve-

ment. This is reflected in the portfolio through assignments where students are 

invited to make explicit their moral stance, define their ideas on what they believe 

would make them a good teacher or what motivates them in teaching, then con-

trast or illustrate this with practical experiences from their internship. 

Issues and dilemmas in teaching that look moral at first sight, often hide 

questions about power and interests. Who benefits from what I/we as a teach-

er/teachers do? In whose interests are we working? Who is actually determining 

the what? – and why? – questions in my/our work? These are not only matters of 

values and norms, but refer to the political dimension of teaching and teacher 

development. Power and interests are words that still carry a strong taboo for 

many teachers and teacher educators. Many student teachers – but also experi-

enced teachers – feel uncomfortable when these issues are brought up as linked to 

their work. The political is often still considered as something improper, marginal,  

just an unfortunate aspect of their particular working conditions or at best a pe-

ripheral phenomenon that does not really belong to teaching. This denial makes it 

more difficult for teachers to see the intrinsically political nature of their work 

and its fundamental relevance to their effectiveness, job satisfaction, and the qual-

ity of learning opportunities for their pupils. 

These political issues go beyond the level of the individual teacher/teacher 

educator and his/her group of students (class). They also include context issues at 

the level of the school as an organisation (for instance, relationship with heads of 
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department, management staff, etc.) and at more central levels of educational 

policy (for instance, issues of decentralisation; quality control). Discussions about 

values, goals, and teaching procedures can, in fact, carry a strong political agenda 

that is sometimes disguised as technical or moral. In the portfolio students are 

stimulated to address this political dimension through assignments that invite 

them to check out the mission statement of the school and compare/contrast it 

with actual practices; or to analyse moments where they differed in opinion with 

their mentor on how to enact particular lessons and how they dealt with it.   

Hardly any teacher or teacher educator will deny that emotions play an im-

portant part in their work. As with the political – it is still often hard for teachers 

to see that emotions are not simply a matter of personality or idiosyncratic teach-

ing style, but constitute a fundamental aspect of the job. Emotions have to be 

acknowledged as part of educational practices, driven by moral commitment and 

care for others for whom one feels responsible. They reflect teachers’ experience 

of their job situation and commitment and such constitute one dimension of 

teachers’ professionalism (Kelchtermans 2009, Schulz & Zembylas 2009). In the 

portfolio students are invited to explicitly look into their emotional experiences 

during the internship, reflect on what affected their self-esteem or what contribut-

ed to job satisfaction, selfdoubt, hope, relief, etc… 

Basically all the assignments in the portfolio aim at stimulating reflection to 

be broad enough. However, at the same time they also try to deepen student 

teachers’ reflection, by pushing it beyond the level of action to that of the under-

lying beliefs and assumptions. That movement is referred to as deep reflection: 

moving beyond the level of action to become aware of and critically address the 

ideas and assumptions that one holds on one-self as a teacher (professional self-

understanding) and on how make teaching work (subjective educational theory) 

(Kelchtermans 2009). 

The different assignments in the portfolio are also designed to cover the basic 

competences (standards) that have been legally defined by the government. Stu-

dents are invited to bring in elements from their portfolio in the feedback meet-

ings with either the mentor or their university tutor. The portfolio is used by the 

university tutor as a means of communication, to follow up on the students during 

their practical training and as a basis of experiential evidence to use in feedback 

meetings. The quality of the reflection in the portfolio is one of the criteria used to 

base the final mark the student gets for his/her practical training. 
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A portfolio to support learning during the clinical clerkship year at the 
Medical School KU Leuven  

The pre ultimate year of the undergraduate program at the Medical School of KU 

Leuven consists of a 12 month clinical clerkship during which the students rotate 

between several disciplines in affiliated hospitals.  These authentic clinical learn-

ing environments are ideal to practice their future roles as a medical doctor, 

communicator, scientist and professional as described in the Can Meds (Frank 

2005). 

During these rotations, clinical clerks are guided by clinical supervisors who 

are experienced physicians with a fulltime clinical duty. They take on this super-

vision voluntarily (without financial compensation) and often without any par-

ticular pedagogical training. As in the clinical context patient care always pre-

cedes the training of clinical clerks (Dornan 2006), clinical clerks often experi-

ence a tension between “working” (= participating in medical care) and “learn-

ing” (= taking care of their own professional learning) (Deketelaere et al. 2006).  

So, the Medical School introduced a learning portfolio to focus the attention 

of the clinical clerk on their learning tasks and to support this self-organized 

learning.  The portfolio incorporated the following functions: documenting and 

structuring the learning experiences; deepening these experiences through sys-

tematic deep and broad reflection (Kelchtermans 2009) and communicating about 

these experiences.  

Apart from stimulating reflection, communication was also a central principle 

in the portfolio design, as well as its embeddedness  in the whole practical train-

ing. All of them have been argued in the research literature to be of crucial im-

portance for successful portfolio implementation (see e.g. Van Tartwijk et al. 

2007).  We provided several occasions for the clinical clerk to discuss and interact 

about their portfolio assignments, in order to enhance their perception of the rele-

vance of compiling a portfolio.  Opportunities were provided to exchange experi-

ences in the clinical setting with peers (e.g. during case presentations) and with 

clinical supervisors (e.g. during feedback talks).  During regular reflection semi-

nars, organized at the Medical School, clinical case reports and broad and deep 

reflection assignments are discussed between students (interns) and with staff 

members from the Medical School.   

The portfolio format consists of two sections. The first section contains final 

attainment levels; assignments (e.g. clinical case reports) and formats for observa-

tion and feedback that clinical clerks have to complete. The second section con-
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sists of assignments for broad and deep reflection that they have to fill out once 

during the year, in preparation of the reflection seminars.   

The portfolio in the School of Vocational Teacher Education in the 
University of Applied Sciences in Oulu, Finland  

The School of Vocational Teacher Education offers a 60 ECTS credits teacher 

education programme. The school grants diplomas for teachers to work in voca-

tional institutes, universities of applied sciences, adult education centers, liberal 

adult education units and upper secondary schools, as well as for subject teachers 

in comprehensive and senior secondary schools.  A general entrance requirement 

for the program is a Master degree or the highest vocational degree in the major-

ing subject and a three-year work experience in the respective field. For a student 

the pedagogical studies last from one year to three years depending on their pre-

vious experiences and studies.  

The study consists of Vocational Pedagogy Unit I (15 ECTS) and unit II (7 

ECTS), Teaching Practice (13 ECTS),  Basics of Educational Science (10 ECTS) 

and optional studies (15 ECTS). The curriculum is based upon the concept of a 

vocational teacher’s work and its development and on the professional skills of a 

teacher. The objective of the curriculum, both in content and form, is to promote 

the development of a teacher as an expert in pedagogy.   

The study program starts with the compulsory Vocational Pedagogy Unit I. It 

includes nine contact days plus working in e-learning environment. After this unit 

the student teacher will be able to recognize the duties of vocational teaching. 

He/she will be able to utilize concepts of learning in planning, executing and 

evaluating teaching and learning. He/she will learn how to apply interactive peda-

gogies, as well as, various teaching and guidance methods.  

During this Vocational Pedagogy Unit I, student teachers start with their port-

folio in which they have to document their learning. The topics in the portfolio 

are similar to the topics studied in this Vocational Pedagogy Unit.  Some exam-

ples of the topics in portfolio are: my learning theory; how does the evaluation 

support learning? The analysis of my competences as a vocational teacher, etc… 

Student teachers are also expected to find and read relevant literature on each 

topic and to link the concepts they found in the literature to their own theory. So, 

through compiling a portfolio student teachers start to reflect and develop their 

own views on learning, teaching and evaluation with the help of literature and the 
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tasks in an e-learning platform. The third target of the portfolio is to link theory 

and practice. The topics should also be reflected in relation to the student teach-

er’s particular subject or professional field: “What does that mean to me as a vo-

cational teacher?” or “How do I apply this when I teach engineer students?” 

Fourthly, writing a portfolio should help a student teacher to understand the voca-

tional teacher´s professional roles, competences and various learning environ-

ments. He/she should start to think about an answer to a question: “Who am I as a 

vocational teacher?” (see Kelchtermans 2009) Finally, the student teacher is ex-

pected to show the motivation for self-directed learning and to be able to evaluate 

his/her own progress (self assessment). He/she should recognize in which area 

s/he is good and in which areas s/he should still develop him/herself.   

The portfolio evaluation is also the only evaluation for this Vocational Peda-

gogy Unit I. There is no other test or exam. Student teachers therefore receive 

feedback from two people: from a fellow student and from a tutor, who is also 

mainly responsible for the Vocational Pedagogy Unit. They both use the same list 

of criteria to look at the portfolio. The main difference between the feedback giv-

en by the student and by the tutor is that only the fellow student gives a grade. 

The grade also must be argued by additional written feedback. The tutor’s feed-

back is given in written form (without grading).  

This peer feedback format creates interesting opportunities for students 

teachers to learn and practice the skills of giving and receiving written feedback. 

In that sense it is for the student teacher a practical task to exercise reconstructive 

feedback writing. By doing this, they experience in a very concrete way what 

their future students will experience when receiving feedback by them.  

Because Vocational Pedagogy Unit I and the portfolio have to be completed 

before the teaching practice, the portfolio is the first step towards the description 

of a student teacher´s personal practical theory (van Driel et al. 2001, Connelly & 

Clandinin 1985, Elbaz 1983). It is supposed to build a solid ground for following 

studies, teaching practice period and for the continuous teacher development.  

Conversation: problems, puzzlements and promises  

In spite of the differences of the role, format and position of the portfolio in our 

three institutes, there are clearly a number of similarities, like the link with work-

place learning or practical training, the focus on reflection,  the structuring around 

the different professional roles and competences that are expected in the real 

job… . It is against the backdrop of these similarities and differences that we 
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started our conversation on the problems, puzzlements, but also positive promises 

of the portfolio.  

Problems and puzzlements 

Geert: 

 I’ve often been struck by the way students talk about the portfolio. They of-

ten tend to make a clear distinction between “doing their internship” and “do-

ing their portfolio”. Like: “I am done with my internship, but I still have to do 

my portfolio”. It looks like as if they have completely missed the idea that 

portfolio reflections and practical experiences are meant to   go hand in hand 

and strengthen the actual learning in practice. We do offer them plenty of ex-

amples, both during the skill training sessions and in the theory classes, but it 

seems like most of them are in vain… Because the connection is lost, the 

portfolio merely becomes an administrative burden that does not contribute in 

an authentic way to the experiential learning during the internship. It is just 

another writing assignment to be submitted for approval. Their language al-

ready indicates that for them these are two separate things. 

Raija:   

Yes, that sounds familiar.  The portfolio is often taken as a task itself and the 

students can´t see how it would help them to orientate to their teaching prac-

tice that is about to start later. Although students are encouraged to start with 

their portfolio during the introductory contact days, a minority of them only 

compiles their portfolio during these contact days. An additional problem is 

the fact that some students start with their portfolio without having any teach-

ing experience. For them, it’s difficult to link theory with practice, simply be-

cause they haven’t experienced any practice yet!  

The idea is that – after their teaching practice starts – students would regular-

ly go back to their previous writings in the portfolio and reflect on them, in 

order to find out whether they still agree with their writings or whether their 

opinions have changed after their experiences. But it’s astonishing to see how 

they simply forget about the whole portfolio! There may be many reasons for 

this: perhaps the portfolio writings weren’t really good or deep; perhaps the 

time interval between the portfolio writings and the practice was too long, or 
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perhaps their ideas on teaching and learning have developed so much during 

the studies that they really have moved on since the time of their writing in 

the first portfolio. 

Geert:   

Timing seems to be a crucial factor. We often notice that students postpone 

their work on the portfolio assignments until the internship is over. And as 

such it again disconnects it from the actual experiences as a student teacher 

and diminishes its potential for authentic learning. 

Ann:  

We have different meetings throughout the year in which students have to 

bring and discuss parts of their portfolio. These meetings can include peers or 

clinical supervisors or faculty members… and that helps them to avoid this 

disconnection. However, I agree… there are still students who postpone their 

portfolio assignments until just before or even just after the deadline at the 

end of the clerkship year.  

So I think it is really important that students understand that the portfolio is 

not a goal in itself, but an instrument to support their workplace learning. A 

very meaningful or powerful instrument, if properly used… But this remains 

difficult. And we observe that many students tend to remain too much fo-

cused on the formal aspects… just making sure they formally meet the re-

quirements, like making sure they obtain all the signatures that are obligato-

ry… that appears to be their key concern, rather than learning from experi-

ence! Maybe we’ve just educated the students to act this way, because we al-

ways stress these formal aspects as conditional to get a pass?  

Raija: 

Would it be a solution to abandon the formal (summative) assessment of the 

portfolio? My experience is that students value very much the narrative feed-

back they receive from their peers and tutor. Maybe we can intensify this 

feedback, for instance by giving students the opportunity to receive feedback 

in the middle of the writing process and not only when the portfolio is fin-

ished. This could be an important motivator. At this moment students go 

through the portfolio writing process on their own. 
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Another problem is that some of them can’t see much benefits of the portfolio 

assignments. One assignment is that they have to read literature, e.g. research 

on different learning theories. Students with a more practical scientific or 

technical background are not familiar with this kind of research and don’t feel 

confident with this task of reading and providing comments. It is interesting 

that students with a more human sciences background (nurses, doctors, edu-

cationalists…) don’t  have these difficulties with the pedagogical concepts.   

Ann:  

Our experience is that the assignments that are clearly related to the medical-

clinical role – like the clinical case reports – are appreciated by the students 

as relevant. Less students see the benefits of ‘broad and deep’ reflection as-

signments, which demand a more abstract level of thinking. It’s not that they 

do not find it important to reflect on emotionally significant incidents, ethical 

dilemmas or bringing bad news… but they perceive these as issues for more 

informal discussion, like with peers after working hours in a bar. They don’t 

see the difference between informal exchange of experiences and formal re-

flection that leads to professional growth. Maybe we should first train them in 

systematic reflection?  

And yet, it has to be said that some of them, after being forced to reflect and 

write upon these experiences, confess in an mail or at the end of their as-

signment that they did find it useful and did learn from it. So, we do not al-

ways have to take the students’ intuitive opinions as the primary indicator for 

our pedagogical decisions!  

Geert: 

It’s amply documented in the research literature, but also in my experiences 

with different teacher education programs, that students – and often also their 

teacher educators – tend to give priority in their reflections to the technical is-

sues of trying to achieve more effective teaching and learning results. And to 

some extent it is perfectly understandable. Keeping the teaching-learning 

processes or patient care smoothly moving forward is the most urgent con-

cern for interns or clinical clerks….  
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Ann:  

This makes me think of yet another issue:  the portfolio format. The portfolio 

we have designed and implemented is a very much pre-defined and structured 

– closed – format that doesn’t leave the student much space for a more per-

sonal, creative touch. Our concern as designers was to ensure the develop-

ment of the right competences. But in the end, this goal and its operationali-

zation in the strict format might be one of the reasons why many students see 

it as an administrative burden?  

Geert:  

That’s an interesting and difficult issue. We have been looking for a meaning-

ful “middle ground”. Although with the structure, the choice of assignments 

and the overall format of our portfolio we do aim at stimulating particular 

leaning experiences. Yet, at the same time we leave room for students’ choic-

es. They don’t need to take on all the assignments that are suggested and are 

encouraged to propose themselves meaningful and relevant learning activities 

(as an object for reflection) which they encounter in the particular situation of 

their workplace. For us it is essential that students understand the rationale 

behind the assignments and the purpose they aim at. From this understanding 

they can come up with alternative proposals. This is not only important in 

terms of their motivation and commitment. But it also shows the need to inte-

grate the frameworks from the theoretical courses – on which the rationale is 

based – in their practical experiences.  

To be honest, however, we notice that students tend to stick to the sugges-

tions, to remain on the safe path of executing what is demanded, rather than 

taking the opportunities to modify the work in a way that is meaningful for 

their individual learning process. It’s kind of paradoxical. They often com-

plain about the work load and the burden, but just don’t take the space we 

leave them … but – again – I wonder whether this is not the outcome of the 

hidden curriculum of higher education, … the need to have transparent pro-

cedures, explicit goals, etc. might eventually contribute to an attitude of just 

following the orders instead of grasping opportunities to engage in personal 

creative thinking and trusting themselves to be capable of it…. So, I think we 

might have to do more modelling in our teaching and coaching. Modelling as 

Loughran (2006) uses it: not just living up to our own principles in our teach-
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ing practice – teach as you preach – but also explicitly explain and show the 

reasons for those particular actions.  

Raija:   

The issue of the format is really a complex one. In my experience, it is exact-

ly those students who had difficulties with writing, who have said afterwards 

that the structured format had really saved them. The clear prestructuring en-

sured them that they were writing to the point, about the “the right things”. 

We really shouldn’t underestimate how much effort it takes for students with 

a very practical orientation to produce a written text and to articulate their 

own opinions. But, yes, it is true that – on the other hand – this may contrib-

ute to an attitude of rule following, rather than creative thinking.  

Ann:  

You are right. When reviewing assignments or preparing my feedback, I often 

find myself wondering what exactly triggers my feedback. Is it the quality of 

their reflection (broad/deep) or is it first of all their literary capacities? Next 

year we’ll do a pilot in which we‘ll allow students to use multimedia (e.g; 

making a short movie...) to represent and highlight one theme in their profes-

sional development during this clinical clerkship year. So, by opening up the 

spectrum of formats or media, we hope to compensate for the strong empha-

sis on writing, allowing students to use other “languages” to make their point. 

Promises 

Geert:  

Anyone listening to us would really start to wonder whether at all the portfo-

lio is a valuable instrument. It sounds as if we might better just forget about 

it… Or would you still argue that portfolio can live up to the positive expec-

tations?  

Ann:  

Oh, definitely! There are plenty of positive experiences. But – interestingly – 

not just for students’ learning.  A side effect of the introduction of our portfo-

lio was that it also turned out to be a very powerful instrument for the peda-

gogical training of clinical supervisors. As stated earlier, these supervisors are 
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experienced and competent physicians, with lots of medical competences, but 

often with little or no educational qualifications. So, when we introduced the 

portfolio for the clinical clerks, we also offered training sessions for the clini-

cal supervisors in which we explained how to guide that portfolio learning of 

their clerks. And although the training focused on the use of the portfolio, we 

inevitably got to talk about key ideas of the underlying theories on (work-

place) learning, the qualities and conditions of supervision relationships, etc. 

As a consequence we found that several clinical supervisors really incorpo-

rated the portfolio as part of their guidance activities with the clinical clerks. 

And as such, they really showed professional development of their supervisor 

skills. Others, however, didn’t pay any attention to the portfolio at all. That 

remains somewhat disappointing. But based on interviews with the supervi-

sors, we found that their neglect or indifference was strongly related to their 

personal beliefs on the added value of portfolio learning. The supervisors 

who integrated the portfolio in their practice saw it as a helpful tool in super-

vising clinical clerks as it made the expected outcomes more transparent and 

provided them with a  number of specific tools to support the actual supervi-

sion process (like the format for feedback talks, for observations, clinical case 

presentations…). The supervisors who did not integrate the portfolio per-

ceived it in the first place as a tool that was meant to be used by the clinical 

clerk or that was an administrative file needed by the Medical School, how-

ever, without seeing that the portfolio could also be meaningful and relevant 

to themselves as supervisors or contribute to their professional development 

(Deketelaere 2010).   

So we found that the learning portfolio in our Medial School really allowed 

the School to steer from a distance our students’ learning as well as their 

guidance by the supervisors during their clerkship in different hospitals. And 

this “remote control” created not only learning opportunities for the students, 

but definitely also for supervisors, at least for the ones who were able to see 

and understand its potential.    

Raija:      

I also see much benefits in portfolio learning. One important form of learning 

is that it allows making their learning and thinking visible. Their portfolio 

writing helps them to become aware of their tacit understandings, beliefs or 

norms. And – parallel to that – studying educational literature provides them 



 

 

130

with the appropriate vocabulary and theoretical concepts. The portfolio has its 

focus on developing their own personal theory: students write down ideas 

from literature; reflect on them and we stimulate –or even force- them to 

write down their own thoughts. I am deeply convinced that this is the way to 

construct your own practical theory of teaching. And this is exactly the reac-

tion we often get from students afterwards: that portfolio writing helped them 

to reflect.  My opinion is that this way of learning is much more motivating 

for an adult learner than for example reading or studying books for exams 

and tests. Furthermore, the peer evaluation was very well appreciated by our 

students. We quite often heard the comment: “It was so wonderful to read an-

other student´s portfolio. You saw in a very concrete way, how someone else 

looked from a total different perspective at these issues. I learned a lot!”  

And finally, also for me as a tutor reading the portfolio has proven to be a 

very interesting source of information on students’ background, their learning 

style, motivations and points of view… all of which really helps me in my 

later supervision activities with those students. So, really, in spite of all the 

difficult issues that remain with portfolio in teacher education, there is defi-

nitely no reason to give up the idea!  
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Opettajaksi kasvun polulla: kertomuksia ja 
kohtaamisia ryhmässä  

Saara-Leena Kaunisto22 & Minna Uitto23 

“A meeting of two: eye to eye, face to face. 

And when you are near, 

I will tear your eyes out 

and place them instead of mine, 

and you will tear my eyes out 

and will place them instead of yours, 

then I will look at you with your eyes 

and you will look at me with mine.”  

(Moreno 1914: 3) 

Tämä Morenon runo kohtaamisesta tuli mieleemme miettiessämme Eila Estolaa 

ja hänen työtään. Eila on oman uransa aikana ollut opettajankoulutuksen alueella 

monella tavalla toisintekijä. Hän on edistänyt ja kehittänyt opettajille työn tueksi 

kerronnallisia ja toiminnallisia työskentelytapoja, jotka mahdollistavat itsen ja 

toisen kohtaamisen. Kehitystyön taustalla on ollut vahva teoreettinen ymmärrys 

opettajan työstä moraalisena suhteissa olemisena (esim. Hansen 1998, Noddings 

1992). Eilan kursseilla ja mentorointikoulutuksissa osallistujat ovat saaneet py-

sähtyä oman opettajatarinansa äärelle paitsi suullisesti kertomalla myös eri aistien 

kautta – vaikkapa muistelemalla, miltä omassa koulussa tuoksui, miltä tuntui istua 

pulpetin äärellä ja millainen oli luokan äänimaailma. 

Yhteinen kiinnostus kerronnalliseen tutkimukseen on innostanut meidät mo-

nenlaisiin yhteisiin kirjoittamisprosesseihin sekä edelleen yhdessä kehittämään 

kertomiseen pohjautuvia ryhmiä opettajaksi kasvun ja opettajana olemisen tueksi 

(esim. Estola et al. 2007). Tässä luvussa jatkamme keskustelua opettajaryhmistä 

pysähtymällä muutamien tuokiokuvien äärelle. Tarkastelemme ryhmässä synty-

neitä kertomuksia ja kohtaamisia opettajaksi kasvun näkökulmasta. Lisäksi käsit-

telemme ryhmässä työskentelyn merkitystä opettajaksi kasvun prosessille. Opetta-

jaksi kasvu on vastauksen etsimistä siihen, kuka olen opettajana ja millaiseksi 

                                                        

 
22 KM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
23 KT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. 
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opettajaksi haluan tulla. Tämän kysymyksen äärelle opettajat palaavat uransa eri 

vaiheissa. (Estola 2003b.) 

Lukumme pohjana käytämme opettajaksi opiskelevien kirjoittamia esseitä. 

Esseet ovat kurssilta ”Lupa pysähtyä”, jota Saara-Leena ohjasi vuonna 2009. 

Kurssilla opiskelijat kulkivat kertomusten ja draaman kautta ajassa eteen- ja taak-

sepäin. Kulkemalla menneen ja tulevan peilissä he samalla rakensivat omaa ker-

tomustaan siitä, millaisiksi opettajiksi he haluavat tulla ja millaisten kokemusten 

kautta he ovat tulleet siksi mitä ovat. 

Lupa pysähtyä 

Vuonna 2009 Oulun yliopistossa järjestettiin kaksi kasvatustieteen syventävien 

opintojen valinnaista kurssia nimeltä ”Lupa pysähtyä”, toinen syksyllä ja toinen 

keväällä. Kurssilla opiskelijoilla oli lupa pysähtyä tutkimaan opiskeluun ja opetta-

jan työhön liittyviä kysymyksiä. Kurssille osallistui kerrallaan kymmenkunta 

luokanopettajaopiskelijaa, naisia ja miehiä. Opiskelijat ilmoittautuivat kurssille 

lähettämällä Saara-Leenalle sähköpostilla kirjeen, jossa he kertoivat, miksi halu-

sivat tulla kurssille mukaan. Saara-Leena myös haastatteli kurssille ilmoittautu-

neet varmistaakseen, että opiskelijat saivat jo etukäteen välähdyksen kurssin työs-

kentelytavoista ja olivat valmiita sitoutumaan niihin. 

Kursseilla työskenneltiin ryhmäläisten ehdoilla, joten kummastakin kurssista 

muotoutui oma ainutlaatuinen prosessinsa, vaikka työskentelytavat olivat samoja. 

Kurssi koostui 12 istunnosta, jotka pidettiin noin viikon välein. Yksi tapaaminen 

kesti kerrallaan kolme tuntia ja rakentui seuraavista vaiheista: alkukierros, virit-

täytyminen, työskentelyvaihe ja loppukierros. Ryhmä alkoi alkukierroksella, jon-

ka aikana jokainen osallistuja sai kertoa, missä tunnelmissa sinä päivänä oli ja 

mitä edellisen kerran työskentelyistä oli jäänyt mieleen. Usein jo alkukierroksella 

tuli esiin ryhmäläisiä sillä hetkellä askarruttaneita kysymyksiä, joista käsin lähdet-

tiin virittäytymään kohti päivän työskentelyä. Virittäytymisessä pyrittiin löytä-

mään ryhmää askarruttava yhteinen teema. Työskentelyvaihe toteutui useimmiten 

näyttämöllä. Näyttämötyöskentelyn jälkeen osallistujat jakoivat kokemuksiaan 

työskentelyn herättämistä tunteista ja lopuksi reflektoivat kokemuksiaan ylei-

semmällä tasolla. Kurssi edellytti intensiivistä läsnäoloa sekä oman kokemuksen 

äärelle pysähtymistä. Kurssin lopuksi opiskelijat kirjoittivat esseen omasta pro-

sessistaan ryhmässä, ryhmän merkityksestä ja työskentelytavoista. Esseissään he 
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peilasivat kokemuksiaan myös kurssin oheiskirjallisuuteen. Näitä esseitä käy-

tämme tässä luvussa. 

Kurssin työskentelytavat nojautuivat kerronnallisiin lähtökohtiin: näkemyk-

seen siitä, että kertomalla ja uudelleen kertomalla jäsennetään omaa elämää ja 

kokemuksia (esim. Elbaz-Luwisch 2005, Spector-Mersel 2010). Kurssin opiskeli-

jaryhmässä omaa elämää ja kokemuksia kerrottiin myös toimimalla. Näyttämön 

kuvitteellisessa mutta silti todentuntuisessa ympäristössä opiskelija saattoi matka-

ta tulevaan tai menneeseen, kohdata toisia ja oppia sitä kautta jotain uutta itses-

tään. Kerronnallisuuden lisäksi kurssin toinen keskeinen lähtökohta olikin mo-

renolainen psykodraama. Psykodraama viittaa Jacob Levy Morenon elämäntyölle 

pohjautuvaan teoriaan ja menetelmään, jonka ytimessä on spontaanisuus ja koh-

taaminen. 1930-luvulla Moreno kehitteli improvisoitua draamaa, jossa sosiaalisia 

tai henkilökohtaisia kysymyksiä käsiteltiin näyttämöllä. Improvisoitu draama 

osoittautui tehokkaaksi välineeksi muutosten aikaansaamiseksi yksilöiden ja yh-

teisöjen elämässä. (Aitolehti & Silvola 2008, Moreno 1946.) 

Kurssilla opiskelijat pysähtyivät tutkimaan opiskeluun ja opettajan työhön 

liittyviä kysymyksiä ja huolenaiheita rooleihin eläytymisen avulla. Morenolaises-

sa viitekehyksessä rooli viittaa mielen sisäisen todellisuuden ja ulkomaailman 

kohtaamisen pintaan. Suhteessa toiseen ihmiseen ihminen on aina jossakin roolis-

sa, ja jokaiseen rooliin liittyy vastarooli. (Aitolehti & Silvola 2008: 17.) Spon-

taanisuuden puuttuessa ihminen saattaa vain jäykästi toteuttaa annettuja rooleja. 

Rooleja voi kuitenkin olla monenlaisia, ihminen voi passiivisesti mukautua yhtei-

sön normiodotuksiin tai luoda vapaasti oman roolinsa. Opettajaopiskelijoita mieti-

tytti se, millaiseen rooliin he tulevina opettajina asettuvat. 

Roolinvaihto oli kurssin keskeisin työskentelymenetelmä. Roolinvaihdossa 

kaksi ihmistä asettuu keskenään sellaiseen suhteeseen, että molemmat pyrkivät 

ymmärtämään toinen toisensa kokemusta ja näkökulmia. Päähenkilö (kurssilla 

joku opiskelijoista) käsittelee häntä askarruttavaa teemaa eläytymällä rooleihin 

vuorovaikutuksessa toisten ryhmäläisten kanssa ja ohjaajan avulla. Apuhenkilöt 

(eli toiset ryhmäläiset) ottavat päähenkilölle tärkeiden ihmisten, asioiden tai esi-

neiden rooleja, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksessa tapahtuvan toiminnallisen 

tutkimisen (vrt. Aitolehti & Silvola 2008: 12). Kun työskentely keskittyy yhden 

osallistujan elämänhistoriaan tai sen hetken tilanteeseen, kyseessä on päähenkilö-

keskeinen psykodraama, joka kietoutuu myös ryhmän yhteiseen teemaan. Toisaal-

ta kurssilla tehtiin myös sosiodraamaa. Sosiodraama on ryhmäkeskeistä tutkimis-

ta, jolloin ryhmäläiset ottivat yhteisesti sovittuun aiheeseen liittyviä rooleja ja 

tutkivat teemaa eläytymisen ja vuorovaikutuksen avulla. (Aitolehti & Silvola 
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2008.) Näin opiskelijoilla oli mahdollisuus saada kokemusta koulumaailmasta 

erilaisista rooleista käsin ja siten löytää välineitä tulevaan kouluarkeen. 

Työskentelytavasta riippuen kuvitteelliselle näyttämölle astui koko ryhmä tai 

osa ryhmästä työskenteli näyttämöllä ja osa opiskelijoista oli yleisönä. Näyttämö 

oli kurssilla tärkeässä osassa, koska näyttämöllistämisen avulla voitiin konkreti-

soida ja tarkastella opiskelijan kokemusta. Näyttämöllä voitiin tuoda havaittavak-

si ja konkreettiseksi mielen sisällä olevia asioita tai muistoja. Kurssilla pyrittiin 

spontaaniuden ja luovuuden hyödyntämiseen, vuorovaikutuksen rakentamiseen ja 

ryhmäprosessin hyödyntämiseen. 

”Kerro, kerro kuvastin” – Omia opettajia kohdaten 

Saara-Leena: Kun muistelet omia opettajiasi, kenet heistä haluaisit kohdata 

juuri nyt? Sanoa jotain, mitä ehkä on jäänyt sanomatta, kysyä jotain tai ker-

toa sinua mietityttävästä asiasta. 

Edellä kuvattu ohjaajan kysymys viritti opiskelijoita miettimään oman elämänsä 

merkittäviä opettajia. Päähenkilökeskeisen psykodraaman kautta opiskelijoilla oli 

mahdollisuus kohdata näyttämöllä omia entisiä opettajiaan ja ottaa esille asia, 

joka siinä elämänvaiheessa tuntui tärkeältä. Psykodraamanäyttämöllä menneisyys 

tai tulevaisuus muuttuu nykyhetkeksi. Niinpä näyttämölle saattoi astua opiskelijan 

oma entinen englannin- tai liikunnanopettaja, jonka roolissa joku ryhmäläisistä 

oli. 

Yksi opiskelijoista, Tarja24, lähti muistelemaan entistä englanninopettajaansa. 

Hän muisteli erityisesti yhtä opettajaan liittyvää tilannetta, jossa oppilaat olivat 

päättäneet lintsata englannin tunnilta. Tarja pääsi kohtaamaan opettajansa näyttä-

möllä. Työskentelyn alussa näyttämölle rakennettiin koululuokka ja Tarja valitsi 

ryhmäläisiä tilanteessa tarvittaviin rooleihin oppilaiksi ja opettajaksi. Hän näytti 

ryhmäläisille ensin kunkin roolin: oli hetken opettajan tai tietyn oppilaan roolissa 

puhuen ja toimien kuin hän. Tämän jälkeen tilanne elettiin näyttämöllä. Tarja 

kertoo esseessä kokemuksestaan näin: 

Teimme näyttämölle kohtauksen kokemuksestani englannin tunnilta lintsaa-

misesta. Näyttämötyöskentely konkretisoi hyvin, miten tilanteessa oli aikoi-

                                                        

 
24 Anonymiteetin turvaamiseksi kaikki opiskelijoiden nimet sekä sitaateissa mahdollisesti esiintyvät 
nimet on muutettu. 
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naan käynyt. Englanninopettaja oli ottanut luokkamme lintsaamisen syvänä 

henkilökohtaisena loukkauksena, vaikka luokka teki tempun täysin ajattele-

matta. Luokan tarkoitus oli saada vähän jännitystä koulupäivään ja tehdä jo-

tain repäisevää. Päähänpiston jälkeinen tunti vain sattui olemaan englantia. 

Aikeeseen ei liittynyt mitään henkilökohtaista. Ilman näyttämötyöskentelyä 

minulle ei olisi koskaan selvinnyt niin kirkkaana, kuinka opettajan ja oppilai-

den ajatusmaailmat saattavat olla joskus kaukana toisistaan. Luokalta saat-

taa tulla mitä erilaisimpia ajattelemattomia tempauksia ilman loukkaamisen 

häivääkään, viattomasti. Suuri opetus minulle opettajana oli se, että kaikkea 

ei saa päästää nahan alle! Itsetunnon tulisi olla sen verran vahva, että kaik-

kea ei heti ota itseensä. Kun tämän muistaa, suojaa itseään monilta louk-

kaantumisilta. 

Katkelma osoittaa, kuinka tilanteen rakentaminen ja sen uudelleen kokeminen 

näyttämöllä näytti Tarjalle opettajan ja oppilaan erilaiset tavat hahmottaa tapahtu-

nut. Englanninopettaja otti oppilaiden lintsauksen henkilökohtaisena loukkaukse-

na, kun taas oppilaille se oli vain äkillinen päähänpisto. Roolinvaihdolla voidaan-

kin laajentaa ymmärrystä toisista ihmisistä ristiriitatilanteissa ja lisätä kykyä aset-

tua toisen asemaan (Aitolehti & Silvola 2008). Tarja kertoi ymmärtäneensä eng-

lanninopettajaansa uudella tavalla kohdattuaan hänet näyttämöllä. Opettajana 

kasvun näkökulmasta oman opettajan kohtaaminen avasi Tarjalle uutta ymmärrys-

tä opettajan ajattelutavasta. Se antoi hänelle myös välineitä oman tulevan työn 

pohtimiseen. Tarja kertoo kohtaamisen opettaneen, ettei kaikkea kannata ”päästää 

nahan alle”. Ikään kuin Tarja opettajan roolissa olisi saanut väläyksen haavoittu-

vuudesta opettajan työssä. Se herätti hänet pohtimaan, miten opettaja voisi suojata 

itseään (ks. Kaunisto et al. 2009). 

Näyttämöllä tehdyt opettajakohtaamiset virittivät ryhmäläisiä miettimään 

omia opettajiaan, jolloin ”tuli voimakkaasti tunteet pintaan”, kuten eräs opiskelija 

kuvasi. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan kohdanneet opettajiaan konkreettisesti 

näyttämöllä. Osa muisteli omia opettajakokemuksiaan työskentelyjä seuranneen 

jakamisvaiheen aikana, jolloin jokaisella oli mahdollisuus kertoa, mikä tehdyssä 

työskentelyssä kosketti tai tuntui tutulta. Katsottuaan opettajakohtaamisia näyttä-

möllä ja kuultuaan toisten kokemuksista eräs ryhmäläisistä, Sanna, jäi muistele-

maan omaa opettajaansa:   

Näin silmissäni 1–2-luokkien opettajani Railin, joka oli lämmin ja kaikkinen-

sa hyvin ymmärtäväinen ihminen. Hän näki minut kokonaisena. Erääseen 

luokkakuvaan, jossa esiinnyimme puutarhureina, Raili kirjoitti lauseen: ”Me-
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kin tarvitsemme kasvaaksemme rakkautta ja Substralia.” Jäin miettimään tä-

tä. Mitä nyt noin kahdenkymmenen vuoden jälkeen keskustelisin Railin kans-

sa, jos siihen tarjoutuisi mahdollisuus. Ehkä nyökyttelisimme yhdessä tuolle 

ravinneajatukselle. Rakkautta, niin. Ja jossain minä mittalisin itseäni Railin 

rinnalla ja kyselisin, mitkä ovat minun lukemani tässä opettajuuspuntarissa. 

Raili jätti hyvät ihanteet pienen tytön mieleen ja niistä voisin kiittää. 

Omaa opettajuutta pohtiessaan Sanna kertoo Raili-opettajan merkityksestä hänelle 

lapsena: opettaja näki hänet kokonaisena. Katkelma tuo esiin nähdyksi tulemisen 

merkityksen myös opettajaksi kasvun näkökulmasta. Muistikuva ihmisestä, joka 

näki kokonaisena, voi antaa voimaa myös siinä vaiheessa, kun oma opettajuus 

askarruttaa. Toisaalta Raili-opettaja näyttäytyy Sannan katkelmassa myös pei-

lauspintana oman opettajuuden rakentamiselle. Omalla elämänhistorialla ja kou-

lukokemuksilla on merkitystä siihen, millaiseksi opettajaksi haluaa itse tulla (Uit-

to & Estola 2009). Raili-opettaja jätti ihanteita Sannalle, ja noihin ihanteisiin 

Sanna peilaa myös itseään. Sanna kuvaa Railia ihmisenä, jonka rinnalla hän mit-

tailee itseään tulevana opettajana. Sannan kertomuksessa oman merkittävän opet-

tajan muisteleminen on myös moraalinen peilauspinta siitä, mitkä asiat tulevana 

opettajana kokee tärkeäksi. Sanna nostaa esiin rakkauden, jonka merkitys opetta-

jan työssä on tullut esiin myös aiemmassa tutkimuksessa (esim. Estola & Syrjälä 

2002). 

Oppilaan roolin ottaen 

Saara-Leena: Mitkä teemat tänään askarruttavat? Mihin ympäristöön haluat-

te lähteä niitä tutkimaan? Millaisia rooleja tarvitaan? 

Erilaiset kohtaamiset oppilaiden, kollegoiden ja rehtorien kanssa askarruttavat 

opettajaksi opiskelevia (ks. Estola 2003a, Maunu, Estola & Syrjälä 2010). Eräällä 

kurssitapaamisella ryhmäläisiä mietitytti erityisesti oppilaan rooli. Edellä kuvatun 

Saara-Leenan kysymyksen jälkeen opiskelijat päättivät, että teemaa tutkittaisiin 

maalla sijaitsevassa keltaisessa koulussa käsityötunnilla. Opiskelijat saivat itse 

valita roolinsa. Yksi opiskelijoista, Pauliina, valitsi villin oppilaan roolin. Näin 

hän kertoo esseessä kokemuksestaan: 

Neljännellä tapaamisella, jolloin aiheena oli sosiodraama oppilaan roolista, 

pääsin vauhtiin. Villin oppilaan esittäminen tuntui jotenkin vapauttavalta, 

mutta se antoi myös ymmärrystä turhautumisen synnylle. Tunne turhautumi-
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sesta oli käsin kosketeltava. Tämä kerta oli valottava esimerkki siitä, mitä 

oppilaan rooliin meneminen voi parhaassa tapauksessa antaa, ja se sai minut 

pohtimaan, mitä tehdä kauan jatkuneelle turhautumiselle… Jos kokemani 

turhautuminen sosiodraamassa villin oppilaan roolissa oli jo hyvin voimakas-

ta, ei voi muuta kuin kuvitella, mitä se oikeasti voi olla. 

Katkelma kuvaa, kuinka oppilaan rooli avasi mahdollisuuden ymmärtää villin 

oppilaan tunteita ja tilannetta ikään kuin sisältäpäin. Tilanteessa pystyi saamaan 

uutta ymmärrystä oppilaana olemisesta toiminnallisesti ja kokemuksellisesti tut-

kimalla. Rooleihin eläytymällä opiskelijat saattoivat myös tutkia erilaisia opetta-

jan työhön liittyviä huoliaan. Erästä sosiodraamaa suunniteltaessa Tarja halusi 

tutkia opettajana olemiseen liittyviä pelkoja ja päätti siksi eläytyä sosiodraamassa 

häirikköoppilaan rooliin. Seuraavassa Tarja kertoo roolistaan häirikköoppilaana ja 

sen merkityksestä: 

Ensimmäinen draamakokemukseni koululuokassa oli häirikköoppilaan roo-

lissa. Halusin ehkä juuri oppilaana olemisen kautta purkaa niitä pelkoja, joi-

ta opettajuudessa pelkäsin. Oli turvallista tarkastella tilannetta oppilaan nä-

kökulmasta, koska en periaatteessa ollut vastuussa kuin itsestäni. Opettaja on 

itsensä lisäksi vastuussa oppilaistaan ja luokan turvallisesta ilmapiiristä. Se 

vastuu oli noussut harjoitteluni aikana pelottavaan valoon, ja koin suurta 

epävarmuutta luokan esikuvana ja vastuunkantajana olemisesta. Häirikköop-

pilaan roolissa mielenkiintoista oli myös kosketus ”pahaan”. [...] Rooli tun-

tui toisaalta pelottavankin vapauttavalta, tunsin hämmennystä siitä, kuinka 

voimakkaasti halusin eläytyä ”pahiksen” rooliin. Pelkäsin, että eläytymiseni 

näyttäisi muiden silmissä niin luontevalta, että se toisi persoonastani esiin 

uusia puolia. Ehkä omassa elämässäni joudun toimimaan kunnollisesti niin 

monessa eri yhteydessä, että oli tarpeellista päästää ulos omia patoutumia, 

kiukkuja ja auktoriteettien kyseenalaistamista. 

Jokaisella tulevalla opettajalla on jo ennen koulutusta vahvoja näkemyksiä opetta-

juudesta, koska meillä kaikilla on tuhansia tunteja kokemusta koulusta ja oppilaa-

na olemisesta (Lortie 1975). Oman opettajana kasvun näkökulmasta on tärkeää 

pystyä palauttamaan mieliin, millaista on olla oppilas ja millaisia ovat oppilaana 

koetut tunteet. Draaman keinoin tämä on mahdollista. Oppilas on suhteessa opet-

tajaansa vastaroolissa. Siksi opettajaa auttaa, jos hän pystyy asettumaan oppilaan 

rooliin ja tätä kautta tavoittamaan jotain oppilaan kokemuksesta, myös tunteista. 

Edellä Pauliina puhui villinä oppilaana kokemastaan voimakkaasta turhautumi-
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sesta. Tarjan kirjoittamassa katkelmassa korostuu, kuinka oppilaan roolin ottami-

nen auttaa häntä opettajana. Opettajan työhön liittyviä pelkoja, epävarmuutta ja 

vastuun ottamisen vaikeutta on mahdollista käsitellä turvallisesti näyttämöllä 

oppilaan roolin kautta. Juuri aloittelevan opettajan on tärkeää pystyä jakamaan 

toisten kanssa omia epävarmuuden tunteita ja pelkoja tulevasta (Maunu, Estola & 

Syrjälä 2010). 

Opiskelijat valitsivat usein roolin, jonka he selittivät olevan jotain erilaista 

sille, millaisia he todellisuudessa ovat. Joskus osallistujat saattoivat ottaa itselleen 

täysin päinvastaisen roolin. Myös Tarja kuvaa omaa ”kunnollisuuttaan” ja kuinka 

toisenlaisen roolin hän häirikköoppilaana otti. Tarja tuo kuitenkin esiin, kuinka 

hän häirikköoppilaan roolissa pystyi purkamaan sellaisia tuntoja, joita ”kunnolli-

sena” ei usein tee. Tämä osoittaa kuinka roolinvaihto avaa tilaisuuden tutkailla 

erilaisiakin mahdollisia puolia itsestään. 

Myös kiusatun oppilaan rooli kiinnosti opiskelijoita. Ryhmä päätti eräässä ta-

paamisessa tutkia sosiodraaman kautta koulukiusaamista. Aija oli sosiodraamassa 

kiusatun oppilaan roolissa. Näin Aija kertoo omassa esseessään: 

Toinen merkittävä rooli minulle tämän syksyn aikana oli luokassaan kiusatuk-

si tulleen Maijan rooli. Maija ei osannut laskea matematiikan laskuja ja hä-

nen luokkakaverinsa kiusasi häntä sen johdosta. Roolityöskentelyn aikana 

minulla nousi samankaltaisia muistoja lapsuudesta, kun vastasin kysymyk-

seen väärin koko luokan kuulleen. Tämä roolityöskentely antoi hyvin vahvan 

kokemuksen siitä, miltä tuntuu, kun ei osaa ja kun siitä vielä kiusataan. 

Vaikka opiskelija sosiodraamassa eläytyykin esimerkiksi erilaisiin oppilaiden 

rooleihin, useimmiten roolista kuitenkin löytää myös jotain itselle tuttua. Aijalle 

kiusatun oppilaan rooli avasi muistikuvia omista kiusatuksi tulemisen kokemuk-

sista. Opettajaksi opiskelevalle tällainen muistikuva voi olla tärkeä myös opetta-

jana kasvun kannalta: omat osaamattomuuden kokemukset ja niistä seurannut 

kiusaaminen voidaan nähdä mahdollisuutena, jonka kautta pystytään itse opetta-

jana toimimaan toisin (Uitto & Syrjälä 2008).  

Rehtorin ja opettajan roolin ottaen 

Kun ryhmä päätti tutkia työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, Sanna päätyi rehtorin 

rooliin. Hän pohtii omaa toimintatapaansa rehtorin roolissa näin: 
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Pääsimme tutkimaan yhteisöllisiä kysymyksiä, kurkistamaan useammanlai-

seen työyhteisöön. Harjoittelimme rakentavan palautteen antamista, ja minä 

rehtorin roolissa koin olevani avainasemassa ilmapiirin luomisessa. Jälleen 

kerran roolini oli melko lähellä itseäni, sovittelin sovittelemasta päästyäni; 

koetin saada kaikki tyytyväiseksi. 

Sanna toteaa, että rooli oli melko lähellä häntä itseään: hänen toimintaansa kuvasi 

pyrkimys sovitteluun ja kaikkien tyytyväisiksi tekemiseen. Joskus sosiodraaman 

kautta voikin oivaltaa jotain olennaista omasta tavasta toimia tai olla. Siten roolin 

kautta voi ymmärtää itseään, kokeilla myös toisenlaisia toimintatapoja ja näin 

vahvistaa omien roolien monimuotoisuutta. Opettajana kasvun polulla on olen-

naista oppia tuntemaan itsensä. Kun opettajan työtä tehdään suhteissa toisiin ih-

misiin, kyky vaihtaa sisäisesti roolia eri ihmisten ja tilanteiden niin vaatiessa on 

tärkeää. 

Sosiodraamanäyttämöllä opiskelijat olivat paitsi oppilaan myös opettajan roo-

lissa. Sanna päätti kokeilla opettajan roolia, ja hän pohtii omaa rooliaan näyttä-

möllä näin: 

Sitten on aivan pakko kirjoittaa kokemuksesta, jonka sain Leenan roolissa. 

Olin hiukan varomaton. Laitoin näyttämölle epävarmimman itseni. Olin häjä-

ri, joka ei kerta kaikkiaan pärjännyt oppilaiden kanssa ja jolla ei ollut selkä-

rankaa edes kollegasuhteissa. Mieleeni nousi painajaismaisesti kuva minusta, 

jonka yli oppilaat marssivat iloisesti tömistäen. Harjoituksen jälkeen kokoilin 

rippeitäni, hoipertelin Kaijonharjun Tokmanniin ja koin voimakasta sielunyh-

teyttä henkihieveriin rääkättyä englanninopettajaa kohtaan, joka ajattelee 

nostavansa itsensä suosta vaikka-jollain-uudella-puserolla-apua-äkkiä-nyt. 

Tämä hyvin kärjistetty muistelma tuosta draamakerrasta pitää osaksi paik-

kansa. No, sitten onneksi seuraavalla kerralla työskentely jatkui, niin kuin jo 

aiemmin totesin, ratkaisukeskeisesti. 

Otimme Leenan uudelleen näyttämölle. Nyt muutkin pääsivät kokeilemaan 

hänen rooliaan. Etsimme toimintatapoja, joilla Leena saisi viestitettyä avut-

tomuuttaan reilusti – voisi pyytää tukea ihmisenä ihmiseltä. Tarvitseeko tätä 

ajatella edes minkäänlaisena heikkouden osoituksena tai muuna sellaisena? 

Eikö ole aivan tavallista, että jokainen joskus kaipaa tukea ja rohkaisua? Sii-

hen koin jotenkin päädyttävän. Kollegiaalisuus parhaimmillaan on aitoa ja 

suoraa kanssakäymistä, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä. Ja vah-
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vuuksia, niitäkin on jokaisella. Minä voin puolestani antaa apua toisenlaisis-

sa kysymyksissä – vaikka kun kaivataan herkkyyttä, heh. 

Sosiodraama mahdollistaa myös tunnekokemuksiin pysähtymisen ja niiden läpi 

elämisen. Sosiodraaman kautta voi kohdata itsen eri puolia, löytää roolistaan 

jotain tuttua ja samalla harjoitella erilaisia tapoja reagoida ja toimia. Sannan kat-

kelmassa epävarman Leena-opettajan roolin ottaminen oli merkittävä opettajako-

kemus tilanteesta, kun mikään ei suju. Sannan pohdinta osoittaa, kuinka koko-

naisvaltainen, ruumiillinenkin, kokemus tämän roolin ottaminen hänelle oli: hän 

kuvasi hoiperteluaan ja itsensä rippeiden kokoamista harjoituksen jälkeen. 

Oppimisen kannalta olennaista on kokemuksen jakaminen ja sen äärelle py-

sähtyminen. Vaikka sosiodraamassa työskennellään kuvitteellisessa maailmassa, 

työskentelyn loppuvaiheessa on aina mukana myös jokaisen oma subjektiivinen 

todellisuus. Näyttämötyöskentelyn jälkeen puhutaan ensin kokemuksellisella 

tasolla. Koettua jaetaan, jolloin opiskelijat kertovat aiheeseen liittyviä omia hen-

kilökohtaisia kokemuksiaan sekä kokemuksia roolistaan ja siitä, mitä itselleen 

tuttua he siitä löysivät. Sanna kertoo laittaneensa näyttämölle epävarmimman 

itsensä. Kokemuksellisen jakamisen jälkeen vielä reflektoidaan ja pohditaan sitä, 

mitä työskentelystä opittiin. Näin tapahtui epävarman Leena-opettajankin kohdal-

la: näyttämöllä mietittiin Leenalle toisenlaisia toimintatapoja. 

Opettajana kasvun polulla on tärkeää tutkia ja purkaa opettajuuteen liitettäviä 

vahvoja kulttuurisia mielikuvia (Mitchell & Weber 1999). Tämänkaltaiset sosio-

draamatyöskentelyt antavat siihen tilaisuuden. Sannan kirjoitus sisältää implisiit-

tisesti juuri toisenlaisen opettajakertomuksen kuin se perinteinen, jossa opettaja 

on vahva, pärjää ja toimii yksin. Leena-opettajan kohdalla hänelle etsitään keinoja 

toimia yhdessä toisten opettajien kanssa, hän tunnustaa avuttomuutensa ja saa olla 

oma itsensä. 

Millaisena astun koulun näyttämölle? 

Kurssi viritti opiskelijoita miettimään tulevaa todellista koulun näyttämöä ja itseä 

siihen astumassa. Sanna pohtii sitä seuraavasti: 

Millaisena astun koulun näyttämölle? Minkä roolin otan? On hyvä aika kysyä 

tätä, kysyä kuka olen. Paljon tiedänkin. Tiedän, että minun luokassani lue-

taan Lindgreniä ja kuunnellaan Anni tannia. Tiedän, että minun luokassani 

kiusaamiseen on nollatoleranssi. Tiedän, että ikkunassa ilahduttavat räikeän-
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raikkaat verhot ja lapsilla on jokaisella oma vastuutehtävänsä. Paljon lepää 

kuitenkin syvällä tiedostamattomassa. Minulle eskarilaisen etuhampaaton 

hymy on palkitsevinta maailmassa, mutta kovin hyvin en ole perillä siitä, mi-

kä minua oikeasti ohjaa. 

”Kuka olen opettajana” on opettajaidentiteetin rakentumisen olennaisin kysymys 

(Estola 2003b). Sannan katkelma tuo esiin niitä seikkoja, jotka hän tällä hetkellä 

näkee ja tietää osaksi omaa opettajuuttaan. Osa näistä seikoista on hyvin konk-

reettisia: Sanna kuvaa, miltä hänen luokkansa tulee näyttämään ja mitä siellä 

tehdään. Katkelma myös nostaa esiin suhteet oppilaisiin työn palkitsevimpana 

osana (Kelchtermans 2009). Näiden Sannalle varmojen seikkojen lisäksi katkelma 

kuitenkin muistuttaa, kuinka opettajana kasvu jatkuu yli opettajankoulutuksen (ks. 

Estola 2003b). Sanna toteaa, että on asioita, joita hän ei vielä tiedä tai tiedosta. 

Siinä mielessä ryhmässä on mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 

opettajana. 

Sanna kuvaa esseessä matkaansa ryhmässä ja opettajaksi kasvamistaan näin: 

Ryhmää kohtaan pikku hiljaa rakentunut luottamus toi tullessaan vapauden 

ilmaista itseään ja ajatuksiaan. [...]Kyllä minulla on oikeus olla esillä tällai-

sena, kyllä minä varmaan saan olla se mikä olen. Miksi tätä edes pohdin, sa-

noinhan alussa päätyneeni antamaan luvan itselleni itsenä olemiseen? Kui-

tenkin vanha minä, entinen hyväksynnän hakija, nostaa aina päätään esiin 

kaikissa ihmissuhteissa ja tilanteissa. Minussa soi vahvana kysymys, olenko 

arvokas. Ja jos ei ole vakuuttunut omasta arvostaan, ei oikein voi täysillä ar-

vostaa toisiakaan. Meneeköhän se niin? Luulen vähän. Rakasta lähimmäistä-

si niin kuin itseäsi(kin on rakastettu). Kuitenkin pystyin kurssin lopuksi vilpit-

tömästi toteamaan, että jokainen meistä ansaitsee oikeutensa kukkia ja ku-

koistaa. Löysin osuvan kuvan korttivalikoimasta – kivimuodostelmassa jokai-

nen pienikin siru on korvaamaton kokonaisuuden kannalta, tärkeä paikal-

laan. 

Sannan katkelma tuo esiin, millaisia aineksia ryhmä on antanut hänen opettajaksi 

kasvulleen. Hän kuvaa aluksi luottamuksen rakentumista ryhmään. Kun joukko 

opiskelijoita on tullut ryhmäksi ja sen jäsenet alkavat luottaa toisiinsa, he uskalta-

vat vähitellen käsitellä juuri tärkeiksi kokemiaan aiheita. Sannan katkelmasta 

välittyy, kuinka ryhmä näyttäytyi hänelle paikkana tarkastella kysymystä ”olenko 

arvokas”. Ryhmä avasi Sannalle mahdollisuuden tutkia omaa tapaansa olla suh-

teessa toisiin. Katkelmassa Sanna kuvaa, että on tunnistanut oman tarpeensa tulla 
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hyväksytyksi ja on pyrkinyt antamaan itselleen luvan olla sellainen kuin on. Muu-

tokset lähtevät liikkeelle siitä, että kertojan oma kertomus muuttuu, kun jotain 

tapahtuu hänessä (Elbaz-Luwisch 2005). Kurssin lopussa Sanna kertoo ymmärtä-

neensä, kuinka ”jokainen meistä ansaitsee oikeutensa kukkia ja kukoistaa”. Koh-

taamisen ydintä on se, tulenko kuulluksi sellaisena kuin olen. Kohtaamisessa, 

toisen ihmisen hyväksyessä minut, löytää minuutensa uudella tavalla (Silkelä 

2003). 

Lopuksi 

Tässä luvussa olemme tarkastelleet opettajaopiskelijoiden esseiden kautta opetta-

jaksi kasvamista ja ryhmän merkitystä kasvuprosessille. Ryhmässä kytkeytyivät 

yhteen mennyt, nykyhetki ja tuleva. Kerronnallisten ja draamallisten työskentely-

tapojen kautta omaan opettajuuteen avautui erilaisia näkökulmia. Ensinnäkin, 

opiskelijat rakensivat omaa opettajakertomustaan ryhmässä kohtaamalla omia 

opettajiaan: Omat opettajamuistot näyttäytyivät peilauspintana, jota vasten ym-

märrystä opettajana olemisesta rakennettiin. Opettajamuistojen kautta tuli esille 

opettajan haavoittuvuus mutta yhtä lailla nähdyksi tulemisen merkitys. Toiseksi, 

omaa opettajakertomusta rakennettiin ryhmässä vaihtamalla roolia: Oppilaan 

roolin kautta opiskelijat saivat kosketusta esimerkiksi kiusatun oppilaan tai häi-

rikköoppilaan tunteisiin. Kun koetut roolit liittyvät osaksi omaa opettajatarinaa, 

samalla voi tapahtua opettajaksi kasvua. Kolmanneksi, ryhmässä suuntauduttiin 

kohti tulevaa koulun näyttämöä ja kohdattiin toisia.   

Oman opettajuuden rakentuminen on elämänmittainen prosessi. Lupa pysäh-

tyä -kurssin tapaisia ryhmiä tarvitaan opettajankoulutuksessa, mutta myös opetta-

jan uran muissa vaiheissa. Viime aikoina Osaava Verme -verkosto on kehittänyt 

ryhmissä tapahtuvaa vertaisryhmämentorointia erityisesti uran alkuvaiheessa 

olevien opettajien työn tueksi. Vaikka luvussamme kuvataan ryhmän merkitystä 

opettajaksi kasvun tukena, on kuitenkin muistettava, ettei ryhmä automaattisesti 

edistä opettajaksi kasvua. Ryhmään tarvitaan luottamusta sekä omien kokemusten 

jakamiseen ja kertomiseen kannustavaa ilmapiiriä. Kontekstina ryhmä voi avata 

mahdollisuuksia kohtaamiseen ja sitä kautta oppimiseen. Tutkimuksemme niin 

opettajien perus- kuin täydennyskoulutuksesta on osoittanut, että parhaimmillaan 

ryhmistä muodostuu merkittäviä jakamisen paikkoja, joissa avautuu uusia näkö-

kulmia omaan kertomukseen (esim. Kaunisto, Estola & Leiman 2013). Ryhmässä 
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voi syntyä myös kohtaamisia, joissa Morenon sanoin “I will look at you with your 

eyes and you will look at me with mine”. 

Eila on ollut uransa aikana monella tavalla kohtaamisten äärellä. Eila on tut-

kinut kohtaamista opettajan työssä: joskus kohtaaminen on saattanut liittyä oppi-

laan ja opettajan väliseen suhteeseen, joskus taas ilmennyt toiseen suuntautumise-

na ja samalla ”tulevaisuuteen kurottautumisena” (Estola 2003b). Kohtaamiset 

ovat näyttäytyneet myös ryhmässä tapahtuvina keskusteluina ja tunteiden jakami-

sina (Uitto, Kaunisto, Syrjälä & Estola, painossa). Kohtaamisia on syntynyt myös 

yhteisissä koulutuksissamme ja tutkimusprojekteissamme. Viimeisin yhteinen 

tutkimusprojekti alkoi syyskuun 2013 alussa. Suomen Akatemian rahoittamassa 

hankkeessa tarkastellaan opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta. Tutkimus 

keskittyy aloitteleviin lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajiin. Tätä kirjoittaes-

samme odotamme innolla tulevia yhteisiä hetkiä tutkimuksen parissa ja samalla 

olemme muistelleet mennyttä: yhdessä tekemisestä syntyvää energiaa ja yhdessä 

etsimisen ja löytämisen iloa. Eila, kiitos kohtaamisista matkan varrella ja kyvystä-

si kohdata toinen ihminen lämmöllä! 
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Musiikin opettaja taiteilijana ja kasvattajana – 
dilemmasta dialogiin 

Eeva Kaisa Hyry-Beihammer25 & Hanna M. Nikkanen26  

Alkusoitto 

Matti, pianisti ja pianonsoitonopettaja: Ja mä oon jotenki semmosissa peda-

gogisissa yhteyksissä toiminut lähinnä, että työ tähtää niitten kappaleitten 

esittämiseen jossain vaiheessa, tutkinnossa, konsertissa tai jossain, että kap-

paleen julkinen esitys on se päämäärä. (...) Asioitten siis niinkun välissä luo-

viminen tavalla tai toisella on yks hyvän opetuksen kriteeri (...) toisaalta niin-

ku välittää traditiota eteenpäin tälle ihmiselle ja sitä kautta sen ihmisen kaut-

ta muille seuraaville sukupolville jos halutaan ja toisaalta nimenomaan sitte 

auttaa sitä ihmistä tulemaan enemmän ja enemmän omaksi ittekseen.27   

Heli, peruskoulun opettaja: Ite oon aika ylpee, että luokka on pystyny tämmö-

sen [itse sävelletyn ja sanoitetun musiikkiesityksen] tekemään. Vaikka voi ol-

la et joku tulee kattomaan et eipä tää hääppönen laulu ollu, mut kun ite tie-

tää, mitä sen taakse on sisältyny, niin mä en ite pidä tässä vaiheessa sitä tär-

keimpänä et miten se sit menee se meidän varsinainen esitys. Vaik se on ihan 

kiva et menee hyvin jos menee, mut et se on tärkeintä et lapset on tehny tälla-

sen jutun ja kohtuu pitkäjänteisesti. Et ne on nähny sen et miten se on alotettu 

ja nyt se on valmis. (...) Mutta oon mä sen lapsillekin sanonu [rumpujen soi-

tosta], et esityksessä täytyy olla jo vähän enemmän harjoitellut. Et kaikki ky-

kenee toki, mut siihen tarvittais vähän enemmän harjottelua ja nyt meillä ei 

oo siihen aikaa niin täytyy valita sellainen, joka aika hyvin jo hallitsee sen 

homman. Kuitenkin se on sit se totuus.28 

                                                        

 
25 KT, yliopistotutkija, Salzburgin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, Itävalta. 
26 MuM, tohtoriopiskelija, Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansan-
musiikin osasto. 
27 Esimerkki on pianotaiteilija ja -pedagogi Matti Raekallion tutkimushaastattelusta, jossa hän pohtii 
työtään ohjaavia periaatteitaan (Hyry 2007: 86, 149). 
28 Esimerkki on Nikkasen väitöstutkimuksen aineistosta. Heli, musiikkiin erikoistunut luokanopettaja, 
pohtii tulossa olevaa kevätjuhlaa, jossa esitetään luokan oppilaiden yhdessä säveltämä ja sanoittama 
laulu. 
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Edellä olevat kaksi kertomusta erilaisista musiikkikasvatuksen ympäristöistä va-

lottavat musiikkikasvatuksen laajaa kenttää ja sen erilaisia toimijoita. Ne avaavat 

musiikkikasvattajan reflektiivistä pohdintaa: kuinka opettaja työssään punnitsee 

omaksumiaan arvoja ja käytäntöjä suhteessa siihen, mitä haluaisi opiskelijoilleen 

tarjota ja miten se olisi parasta tehdä. Matti Raekallio on esimerkki länsimaisen 

klassisen musiikin alan niin sanotusta mestariopettajasta, jonka opetus tähtää 

esiintyvien taiteilijoiden kouluttamiseen ja opiskelijoiden kanssa harjoiteltavien 

teosten julkiseen esitykseen. Siksi mahdollisimman pitkälle viety soittotaidon 

oppiminen on yksi opetuksen ja opiskelun tärkeimmistä päämääristä. Mesta-

riopettaja voi valita opiskelijansa, ja opetus tapahtuu opettajan ja opiskelijan kah-

denvälisessä kohtaamisessa, niin sanotussa mestari–kisälli-suhteessa, jossa eks-

pertti tutustuttaa ja ohjaa noviisia käytännön toiminnan kautta alan perinteisiin ja 

saloihin. Raekallion kertomuksen lopussa tulee esille, että opettajan on kuiten-

kin ”luovittava” perinnettä välittävän taiteilijan ja erilaisia opiskelijoita kohtaavan 

pedagogin haasteiden välillä. Heli puolestaan on esimerkki peruskoulun opettajas-

ta, joka opettaa luokalleen muiden aineiden ohessa myös musiikkia. Hänen tehtä-

vänään on opetussuunnitelman (Opetushallitus 2004) mukaan tukea musiikillisten 

taitojen lisäksi jokaisen oppilaan hyvän musiikkisuhteen rakentumista sekä koko-

naisvaltaista kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Helin kertomuksesta käy ilmi, 

kuinka hänen tavoitteenaan on yhteisen musiikkiesityksen valmistamisen kautta 

välittää oppilailleen myös kokemus pitkäjänteisyyttä vaativasta musiikillisesta 

prosessista, jossa on alku ja loppu. Esityksen musiikki on lasten säveltämää, sa-

noittamaa ja kuvittamaa, ja sen esittämiseen osallistuvat kaikki luokan oppilaat. 

Kertomuksen loppu luo jännitteen: vaikka Helin mielestä esityksen valmistamis-

prosessin merkityksellisyys on esityksen onnistumista tärkeämpää, tavoitteena on 

kuitenkin myös musiikillisesti hyvä ja hallittu esitys. Siksi esimerkiksi rumpalin 

vaativaan tehtävään on valittava sellainen oppilas, jolla on jo riittävät taidot kel-

vollisen musiikkiesityksen luomiseksi. Luvussamme olemme kiinnostuneita tästä 

jännitteisestä välitilasta, jossa musiikkikasvattaja suuntaa katsettaan sekä kasvat-

tajan että muusikon näkökulmasta.  

Matin ja Helin kertomukset ovat persoonallisia, opettajan käytännön kielen 

(’language of practice’) kertomuksia, jotka tuovat esiin heidän ajatuksiaan, pää-

määriään, tunteitaan ja moraaliaan (Estola 2003: 30–32). Narratiivitutkijoiden 

tavoin ymmärrämme, että persoonalliset kertomukset eivät ole erillisiä kertomuk-

sia vaan ne ovat sidoksissa kulttuurisiin ja sosiaalisiin yhteyksiinsä, niin sanottui-

hin suurempiin kertomuksiin (Baddeley & Singer 2007) tai kulttuurisiin tarina-
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malleihin (MacIntyre 2004), joissa kiteytyvät kullekin yhteisölle ominaiset käsi-

tykset hyveistä ja paheista ja joiden kautta välittyy ymmärrys oikeasta ja väärästä. 

Niihin sisältyy aina moraalinen ulottuvuus, ja ne välittävät ja ylläpitävät yhteisön 

traditioita ja arvoja (ks. esim. MacIntyre 2004, Hänninen 1999, musiikkikasva-

tuksen alalla Juntunen & Westerlund 2011). Kuten Bruner (2006: 230) korostaa, 

opimme kulttuuriamme meitä ympäröivien tarinoiden kautta. Persoonalliset ker-

tomukset voidaan nähdä jatkuvana neuvotteluna suhteessa vallitseviin kulttuuri-

siin tarinamalleihin. Matin ja Helin kertomukset näemme neuvotteluna musiikin 

opettajasta tradition välittäjänä, muusikkona ja pedagogina. Näissä neuvotteluissa 

luodaan myös dilemmoja: Millaiseen suhteeseen asettuvat musiikki ja kasvatus? 

Miten painottuvat musiikin, musiikillisen taidon ja perinteen merkitys sekä oppi-

laslähtöisyys, oppilaiden henkilökohtaiset tarpeet ja päämäärät? Voiko musiikin 

opettaja olla sekä taiteilija että pedagogi?  

Luvussamme jatkamme näiden dilemmojen pohdintaa. Musiikkikasvattajiksi 

määrittelemme kaikki opettajat, jotka opettavat musiikkia joko formaaleissa tai 

informaaleissa ympäristöissä. Tähän lukuun olemme valinneet keskustelukump-

paneiksi työtään reflektoivan pianonsoitonopettajan ja koulun musiikin opettajan, 

sillä olemme itsekin toimineet näissä tehtävissä ja myös tutkineet niitä (Hyry 

2007, Hyry-Beihammer 2011, Nikkanen & Westerlund 2009, Nikkanen 2010, 

Odendaal ym. painossa). Ajattelemme, että tällaisissa keskusteluissa opettajat 

samalla kertovat identiteettiään etsien vastausta kysymykseen, kuka minä olen 

musiikkikasvattajana, pedagogina tai taiteilijana. Pohdinnan taustoittamiseksi 

selvitämme ensin, miten narratiivinen lähestymistapa ankkuroituu tutkimuk-

seemme ja miten musiikkikasvattajan työn voi nähdä rakentuvan narratiivisesti. 

Alan kirjallisuuden avulla tarkastelemme kahta musiikkikasvatuksessa vahvasti 

vaikuttanutta tarinamallia, mestari–kisälli-mallia sekä käsitystä musiikillisesta 

taidosta ja lahjakkuudesta. Pohdimme niiden muunnelmia ja erilaisia tapoja ker-

toa tarinamallien dikotomioita ja dilemmoja kohti vuorovaikutusta ja dialogia.  

Aika, vuorovaikutus ja paikka musiikkikasvattajan koordinantteina 

Käyttämämme narratiivinen lähestymistapa pohjautuu ajatukseen ihmisen pyrki-

myksestä hahmottaa ja jäsentää elämäänsä ja kokemuksiaan kertomusten avulla. 

Narratiivista lähestymistapaa on viime vuosina käytetty paljon kasvatuksen tut-

kimuksessa, myös musiikkikasvatuksen alalla (Barrett & Stauffer 2009: 1). Lä-

hestymistapa on antoisa erityisesti silloin, kun musiikkikasvatusta ei tarkastella 

vain yksittäisinä oppimistilanteina tai oppimisen tuloksina vaan ihmisten välisenä 
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merkityksellisenä toimintana. Suomalaisissa alan narratiivissa tutkimuksissa inst-

rumenttiopetusta on tarkastelu sekä opiskelijoiden (Hirvonen 2003, Huhtanen 

2009, Huhtinen-Hildén 2012) että opettajien (Huhtanen 2004, Broman-Kananen 

2005) näkökulmasta tai molempia näkökulmia yhdistäen (Hyry 2007, Rikandi 

2012). Koulujen musiikinopetusta on tutkittu opettajien kertomusten kautta 

(Kauppinen 2010, Muukkonen 2010, Nikkanen 2010).  

Musiikkikasvatuksella on erilaisia toisistaan poikkeavia ympäristöjä, kuten 

tämän luvun alussa toimme esille. Niitä yhdistää kuitenkin kasvatus kontekstina, 

joka luo musisoinnille omat erityislaatuiset mahdollisuutensa ja rajoituksensa. 

Kasvatuskontekstissa kohtaavat niin yksilö ja yhteisö kuin perinne ja uudistami-

nen. Kasvatuksen päämäärät ja sen välittämät arvot ovat myös aina sidoksissa 

ympäröivään yhteisöön. Reflektoiva musiikin opettaja pyrkii työnsä valintoja 

punnitessaan ottamaan huomioon yhtäältä menneisyyden, nykyhetken ja tulevai-

suuden, toiseksi sekä yksilön että yhteisön edun ja kolmanneksi ympäristön tar-

joamat puitteet ja asettamat vaatimukset.  

Clandinin ja Connelly (2000: 49–51) kuvaavat narratiivista lähestymistapaa 

avaruutena, jolla on kolme ulottuvuutta: aika, vuorovaikutus ja paikka. Ajallisella 

ulottuvuudella näkökulma laajenee ‘taaksepäin ja eteenpäin’ kattamaan nykyhet-

ken lisäksi myös menneisyyden ja tulevaisuuden. Vuorovaikutuksen ulottuvuudel-

la kurotetaan ‘sisäänpäin ja ulospäin’, niin henkilökohtaisiin kuin sosiaalisiin 

merkityksiin. Paikan ulottuvuus taas tuo mukanaan fyysisen paikan ja sosiaalisen 

kontekstin luomat mahdollisuudet ja rajoitukset. Näiden ulottuvuuksien kautta 

voidaan hahmottaa myös musiikkikasvatuksen suurten ja pienten kertomusten 

rakentumista. Ajallisella ulottuvuudella musiikkikasvatuksen tehtävänä voidaan 

ajatella olevan yhtäältä opastaa ymmärtämään ja hallitsemaankin perinteisiä mu-

sisoinnin tapoja, auttaa liittymään muusikoiden joukkoon tai opettajankoulutuk-

sessa osaksi kasvattajasukupolvien ketjua. Toisaalta tavoitteena on samalla kan-

nustaa viemään eteenpäin musiikillista perinnettä sekä yhteisön ja ammattikunnan 

kulttuuria ja osaamista, toisin sanoen tekemään yhä paremmin ja mielekkäämmin, 

uudistamaan osaamista ja käytäntöjä. Yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen ulot-

tuvuudella etenkin niin sanotuissa formaaleissa kasvatuskonteksteissa kohtaavat 

yksilön oikeus kehittää osaamistaan ja hyvinvointiaan sekä yhteisön pyrkimys 

saada koulutuksen avulla yhteisön kulttuuria ja hyvinvointia eteenpäin vieviä 

osaajia. Paikan ja kontekstin ulottuvuudella pohditaan, mikä on merkityksellistä 

ja mahdollista juuri tässä tilanteessa, juuri näiden ihmisten kesken ja juuri näissä 

materiaalisissa puitteissa. Kun musiikkikasvattaja kertoo omaksumaansa mallita-
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rinaa uudelleen, hänen kertomuksessaan resonoivat historiallinen jatkumo, oppi-

laan yksilöllinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä paikka eli tapahtumien situaatio. 

Musiikin opettajaksi opiskelemisen lähtökohta poikkeaa useimmista muista 

ammateista, sillä opiskelemaan tullessaan opiskelijoilla on jo käsitys siitä, mitä 

musiikin opettaminen on. Kaikki opettajaksi opiskelevat ovat seuranneet läheltä 

alan ammattilaisten työtä useiden vuosien ajan jo ennen alalle ryhtymistään, kun 

esimerkiksi insinööriopiskelijat ovat harvoin päässeet seuraamaan insinöörin 

arkityötä ennen opintojensa aloittamista. Suomalainen musiikinopetuksen järjes-

telmä mahdollistaa pitkäjänteisen opiskelun musiikkileikkikoulun, musiikkiopis-

ton ja konservatorion kautta musiikillisiin ammattiopintoihin alan ammattioppilai-

toksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Musiikin harrastajille opetusta 

tarjoavat myös muun muassa kansalais- ja työväenopistot. Mahdollisesti alle kou-

luikäisestä lähtien opiskelijoille on karttunut kokemusta erilaisista musiikin opet-

tajista ja erilaisista tavoista opiskella musiikkia. Jo varhain he ovat omaksuneet 

käsityksen siitä, mikä on tässä yhteisössä tavoiteltavaa ja mikä vastaavasti vältet-

tävää, mitkä ovat hyveitä, paheita, saavutuksia tai häpeän aiheita, ja alkaneet ker-

toa itseään suhteessa kulttuurisiin mallitarinoihin. Siten ammattiin johtavaan kou-

lutukseen siirryttäessä ei suinkaan lähdetä ammatillisen identiteetin suhteen liik-

keelle tabula rasa -tilasta. Lähtökohtana on jo huikea määrä hiljaista tietoa, joka 

muodostaa perustan arvoille, moraalille ja etiikalle.  

Sillä, että musiikin opettajaksi opiskelevilla on usein jo pitkä historia musii-

kin opiskelun parissa, on sekä hyvät että huonot puolensa. Yhtäältä suhde opetet-

tavaan aineeseen – musiikkiin – on jo opiskeluja aloitettaessa varsin syvä ja oma-

kohtainen. Tulevalla musiikkikasvattajalla on myös jo laajalti kokemuksellista 

tietoa sekä musiikin opetuksen sisällöistä että keinoista. Toisaalta tällainen koke-

muksellisesti omaksuttu tieto jää helposti sanallistamatta ja analysoimatta ja se 

omaksutaan siten usein kyseenalaistamattomana itsestäänselvyytenä. Siksi mu-

siikkikasvattajaksi opiskelevaa olisi opintojensa aikana hyvä tukea pohtimaan, 

tunnistamaan ja arvioimaan omia opiskelu- ja oppimiskokemuksiaan. 

Useimpien musiikkikasvattajaksi opiskelevien omat opinnot ovat toteutuneet 

edellä kuvatussa musiikkioppilaitosjärjestelmässä, jonka olennainen ominaisuus 

on viime aikoihin asti ollut oppilaiden valikointi. Musiikkikasvattajat ovat itse 

olleet hyvistä parhaita, musiikkiopinnoissa etenemiseen on liittynyt kokemus 

lahjakkuudesta ja taidosta, johon useimmat muut eivät ole yltäneet. Muuttuvassa 

musiikkikasvatuskulttuurissamme he tulevat kuitenkin todennäköisesti kohtaa-

maan hyvin heterogeenisen oppilasjoukon. Tehtävänä ei ole vain seuloa parhaita 

ja viedä heitä eteenpäin, vaan virittää musiikkiharrastusta mahdollisimman laajal-
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le ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Siksi oman opiskelun aikana omaksutut 

toimintamallit eivät todennäköisesti ole riittävät, eivätkä ehkä edes mielekkäät, 

toimivat tai opetussuunnitelman mukaiset.  

Jos opettajaksi kasvun haastetta sanoitetaan edellä esitellyn narratiivisen ava-

ruuden käsittein, ajan ulottuvuudella musiikkikasvattajaksi opiskeleva joutuu 

reflektoimaan suhdettaan sekä musiikin että kasvatuksen traditioon ja nykyhet-

keen mutta myös tulevaisuuteen. Yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen ulottu-

vuudella opettajaksi kasvava joutuu kertomaan oman roolinsa uudelleen musiikil-

lisella kentällä. Kun oman musiikkiharrastuksen päämäärän voidaan ajatella ole-

van oman hyvän elämän rakentamisessa, musiikkikasvatustyössä musisoinnin 

tavoitteena on toisen henkilön hyvän elämän rakentamisen tukeminen. Muukko-

sen (2010: 158) tutkimuksessa peruskoulun musiikinopettaja “Marja” kuvaa: ”Et 

jos ei muuta niin mä olen sitä varten olemassa, että mä autan sitä ihmistä keksi-

mään omia tapoja käsitellä musiikkia. Enhän mä oikeestaan musiikkia opeta. 

Vaan mä opetan sitä ihmistä löytämään itse sen musiikin.” Paikan ja kontekstin 

ulottuvuus on aiempaa tärkeämpi, kun musiikkikasvatuksen kenttä on laajennut 

viime vuosituhannen lopun musiikkioppilaitoskeskeisyydestä. Eri konteksteissa 

tapahtuvalla musiikin opetuksella on erilaiset tavoitteet ja tehtävät. Opettaja jou-

tuu yhtäältä mukauttamaan opetustaan, mutta toisaalta hän on saanut myös paljon 

mahdollisuuksia uusien toimintatapojen kokeiluun ja luomiseen.  

Narratiivisen lähestymistavan näkökulmasta jokainen toimija sekä hyödyntää 

että muokkaa kulttuurista tarinavarantoa ja siitä rakentuneita tarinamalleja (Hän-

ninen 1999, MacIntyre 2004). Tarinamalleilla29 tarkoitetaan kulttuurissa vakiintu-

neita malleja erilaisten tarinoiden juonen kulusta ja siten niitä voidaan ajatella 

yhteisön konventioiden tiivistäjinä: miten erilaisissa rooleissa tai tilanteissa tulee 

toimia, miten asiat menevät oikein tai mitä ei saa tehdä (Harré & Moghaddam 

2003: 6). Tarinamallit voivat saada sanallisen muodon mutta ne välittyvät myös 

sanattomasti, esimerkiksi toiminnassa tai hiljaisina oletuksina ja uskomuksina. 

Kun kokemuksia jäsennetään ja tulkitaan suhteessa kulttuurisiin tarinamalleihin, 

näitä tarinamalleja kerrotaan uudelleen joko vahvistaen tai kyseenalaistaen. Jos 

tarinamalli on ristiriidassa oman kokemuksen ja ymmärryksen tai muuttuneen 

kontekstin kanssa, sitä voidaan varioida tai se voi saada vastatarinamallin. Näin 

                                                        

 
29 Tarinamallista käytetään myös termiä mallitarina, esim. Ylijoki 1998, näiden termien välillä valit-
semisesta ks. myös Saarilammi 2007. 
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ollen jokainen myös rakentaa kulttuurin tarinavarantoa luomalla uusia versioita 

tarinamalleista.  

Mestari–kisälli-tarinan uudelleen kertominen  

Yksi musiikkikasvatuksen alalla vahvimmin vaikuttavia mallitarinoita on jo lu-

kumme alussa mainitsemamme mestari–kisälli-perinne (ks. esim. Kingbury 1988, 

Burwell 2013). Tämä kulttuurinen mallitarina kuvaa musiikin ammattilaisen ide-

aalikehitystä kisällistä mestariksi ja viitoittaa tien menestykseen. Mestari–

kisälli-opetusta on kuvattu jopa ”salaisena puutarhana” (Rostwall & West 2003: 

214), jossa opettaja ja oppilas kohtaavat kahden kesken ja jonne muilla ei ole 

pääsyä. Perinteeseen liitetään tärkeänä oppimismenetelmänä niin sanottu malliop-

piminen, joka suppeasti ymmärrettynä tarkoittaa jäljittelevää oppimista, jossa 

oppilas nähdään passiivisena vastaanottajana. Mestari–kisälli-opetus voidaan 

nähdä myös laajemmin alan perinteitä säilyttävänä ja uusintavana mahdollisuute-

na, nelisuuntaisena vuoropuheluna opettajan, oppilaan, instrumentin ja musiikki-

teoksen (perinteen) välillä (Kennell 2002). Omalla toiminnallaan ja muusikon 

esimerkillään opettaja on johdattamassa aktiivista opiskelijaa musiikintekijöiden 

yhteisöön, alan ammattikuntaan ja eetokseen, jossa korostuu sitkeä työskentely 

korkeatasoisten musiikillisten päämäärien saavuttamiseksi. (Hyry 2007: 156–

157.) 

Mestari–kisälli-perinne viitoittaa ja vahvistaa etenkin muusikoksi ja esiinty-

väksi taiteilijaksi aikovan elämänpolkua. Alan valinnan perusteena on usein mu-

siikki tai soittaminen, ja opiskelijat kertovat identiteettiään muusikkouden kautta 

(Hirvonen 2003). Kuitenkin suurin osa musiikinopiskelijoista päätyy opettajiksi 

taidoiltaan ja motivaatioltaan hyvinkin heterogeeniselle oppilasjoukolle, jolloin 

perinteinen mestari–kisälli-malli ei tarjoa enää riittävää pohjaa ammatti-

identiteetin rakentamiseksi. Tällainen tilanne voi johtaa ammatilliseen ristiriitaan, 

jossa muusikkous ja opettajuus näyttäytyvät toisensa pois sulkevina mahdolli-

suuksina. Opettajuus voi määrittyä ”joutumisen kokemuksena” (Huhtanen 2004: 

3) tai opettajat kokevat olevansa ”ylikouluttautuneita” tai ”väärinkouluttautunei-

ta” ja sopimattomia opettamaan oppilaita, jotka eivät ole yhtä innokkaita harjoit-

telemaan kuin he itse ovat olleet. (Broman-Kananen 2005: 173–174.) Edelliset 

esimerkit olivat soitonopetuksen alalta, jossa mestari–kisälli-perinne on ollut 

vahvimmillaan vaikuttaen sekä instrumenttiopettajien identiteetin määrittelyyn 

että opetuksen käytäntöihin.  
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Instrumenttiopetuksessa tilanne on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 

muuttunut. Esimerkiksi musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmien uudistuneissa 

perusteissa (Opetushallitus 2002, 2005) korostetaan monipuolisen ohjelmiston ja 

soittotaidon oppimisen ohella monipuolisia musiikillisia taitoja, ja oppilaitoksia 

rohkaistaan instrumenttiopetuksen lisäksi kuuntelukasvatukseen, esiintymiskoulu-

tukseen ja musiikin perusteiden integroimiseen, yhteissoittoon sekä soiton ja lau-

lun opetukseen. Uusissa perusteissa korostetaan monimuotoisen musisoinnin 

opetuksen lisäksi myös oppilaslähtöisyyttä, joka tarkoittaa muun muassa oppilaan 

henkilökohtaisen musiikkisuhteen tukemista ja musiikkimieltymyksen arvosta-

mista sekä oppilaasta lähtevää tavoitteen asettelua (ks. myös Hyry-Beihammer et 

al. 2013). Uudistunutta opetussuunnitelmaa voidaan pitää yhtenä merkittävänä 

alan mallitarinaehdotuksena, joka virallisena asiakirjana mahdollistaa, jopa vel-

voittaa, opettajat näkemään ja toteuttamaan opetustaan uudella tavalla ja tätä 

kautta luomaan uusia alan tarinamalleja. On myös huomattava, että tämä muutos 

liittyy suomalaisessa musiikkimaailmassa tapahtuneeseen suurempaan musiikkifi-

losofiseen paradigmakeskusteluun, jonka virittäjänä voidaan pitää amerikkalaisen 

musiikkifilosofin, David Elliottin, teosta Music Matters (Elliott 1995). Kun kes-

kusteluissa on aiemmin ollut vallalla teosten merkitystä korostava esteettinen 

musiikkikasvatusfilosofia, sen rinnalle tai jopa sitä korvaavaksi on tuotu Elliottin 

tarjoama niin sanottu praksiaalinen musiikkikasvatus, jossa merkityksellistä on 

musiikillinen toiminta ja sen kautta kasvattaminen. Yhtenä perusideana on, että 

musiikki kuuluu kaikille ja että eri ’musiikkeja’ ei voi arvottaa toista paremmaksi 

tai huonommaksi. Musiikkikasvatuksessa on tärkeää musiikkilajista riippumatta 

musiikin ’hyvin tekeminen’ ja sen kautta ’hyvään’ kasvattaminen. (Ks. esim. Wes-

terlund & Väkevä 2009.)  

Musiikinfilosofisen paradigmakeskusteluun ja suomalaisen musiikkikasva-

tuksen ”suuriin tarinoihin” ovat vaikuttaneet viimeksi kuluneen vuosikymmenen 

uudet oppimiskäsitykset, jotka ovat olleet vallalla jo aiemmin muussa kouluope-

tuksessa. Esimerkiksi edellä kuvatun musiikkioppilaitoksen opetussuunnitelman 

oppijakeskeinen ajattelu pohjaa vahvasti jo 1990-luvulla kouluopetukseen levin-

neeseen konstruktivistisen oppimisen käsitykseen. Tällä vuosituhannella oppi-

miskäsityksiä koskevassa keskustelussa myös musiikkikasvatuksen alueella ovat 

korostuneet sosiokulttuuriset näkökulmat ja niiden myötä muun muassa oppi-

misyhteisön merkitys ja informaali oppiminen. Oppija nähdään paitsi tiedon 

omaksujana ja oppimisyhteisöön osallistujana myös yhä enemmän tiedon luojana 

(Wenger 1998, Paavola & Hakkarainen 2005; musiikkikasvatuksen alalla mm. 
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Westerlund 2002, Green 2008, Partti & Karlsen 2010, Partti et al. 2013). Lukum-

me alun esimerkkikertomuksissa Matti Raekallion opetuksen teoskeskeisyy-

den, ”kappaleiden esittämisen”, voi nähdä viittaavan esteettisen musiikkikasva-

tuksen lähtökohtiin ja oppimista yksilön toimintana korostavaan näkökulmaan, 

kun taas Helin opetuksen toimintakeskeisyyden, ”lapset on tehny tällasen jutun”, 

voi nähdä edustavan sosiokulttuuriseen musiikkikasvatusfilosofiaan perustuvaa 

käytäntöä sekä toimijuutta ja yhteisöllisyyttä korostavaa oppimiskäsitystä.  

Opettajuuden tutkimuksessa on havaittu, että opettaja on avainasemassa kou-

lujen muutosprosessissa – uudistusten onnistumisessa ratkaisevaa on opettajan 

kyky uudistua (Hargreaves 1994: ix). Tämän mukaisesti voidaan päätellä, että 

opettajat ovat myös musiikkialan opetuksen muutosagentteja. Kaija Huhtanen 

(2012) on tuonut soitonopettajakoulutukseen ”muutosagenttikoulutuksen”. Huhta-

sen toimintatutkimukseen kuuluvassa portfoliotyöskentelyssä opiskelijat ovat 

reflektoineet opettajuuttaan ja hakeneet tasapainoa soittamisen ja opettamisen 

välillä. Opiskelijaryhmissä toteutettu yhteinen reflektio on Huhtasen mukaan 

edistänyt avoimuutta pedagogikoulutuksen keskustelukulttuurissa sekä alan itses-

täänselvyyksien ja perusarvojen kyseenalaistamista.  

Yksittäinen opettajakin voi oman työn reflektoinnin seurauksena muuttaa 

opetuskäytäntöjään ja varioida tuttua tarinamallia tai jopa luopua siitä. Opettajan-

kouluttaja Inga Rikandi (2012: 18) kertoo, kuinka huomasi mestari–

kisälli-perinteen opettajajohtoisen yksilöopetuksen perinteen vahvan vaikutuksen 

omaan opetukseensa myös vapaan säestyksen ryhmätunneilla. Opettaja valitsi 

kurssimateriaalin ja käytti paljon aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjauk-

seen, ja kurssi päättyi yksilölliseen koetilanteeseen tutkintolautakunnan edessä. 

Kurssin toimintatapojen reflektointi johti toimintatutkimusprojektiin, jonka aika-

na vapaan säestyksen opetuksen käytäntöjä kehitettiin ja reflektoitiin yhdessä 

opiskelijoiden kanssa yhteisöä hyödyntävämmäksi ja opiskelijan toimijuutta tu-

kevammaksi. Opiskelijoiden ehdotuksesta muun muassa vertaisopettamista lisät-

tiin ja yksilökoe muokattiin ryhmätentiksi.  

Mestari–kisälli-tarinamalli on vaikuttanut vahvasti myös koulujen musiikin-

opetukseen, vaikka tässä kontekstissa ei toteudukaan tarinamallille ominainen 

yksilöopetus. Opettajaa on kuitenkin usein ajateltu mestarina, joka hallitsee kai-

ken keskeisen alallaan, joka tietää mikä on hyväksi oppilaalle ja joka osaa joh-

donmukaisesti ohjata oppilaita tiedon ja taidon teillä. Etenkin opettajankoulutuk-

sissa ja opetusharjoitteluissa on pitkään korostunut yksittäisen tuntisuunnitelman 

laatimisen ja toteuttamisen taito, kun taas kasvatuksellisen jatkumon rakentami-

nen vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa on jäänyt vähälle huomiolle. Oppimis-
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käsitysten muutosten myötä muun muassa vertaisoppimisesta on tullut ihanne. 

Samoin hyväksyttyjä ja arvostettuja ovat myös tilanteet, jossa oppilaat opettavat 

opettajaa. 

Vertaisoppimisen opettajakertomuksena ovat tämän luvun toisen kirjoittajan, 

Hanna Nikkasen, kokemukset hänen palattuaan vuonna 2011 useiden vuosien 

tutkimusvapaalta koulutyöhön ja ensi kertaa yläluokkien musiikin opettajaksi. 

Hän pohtii opettajan työn muutosta työstä poissaolon aikana: ”Vapaani aikana 

verkosta löytyvä musiikkimateriaali ja sen välityskanavat olivat lisääntyneet eks-

ponentiaalisesti. Musiikkikulttuuri myös uudistuu ja rikastuu yhä nopeammin. 

Oppikirjojen ilmestyessä niiden sisältämä laulusto ei enää ole sitä musiikkia, mitä 

oppilaat kuuntelevat päivittäin. Tyylien kirjo on myös valtava, eikä mikään kou-

lun oppimateriaali tai kurssin opetussuunnitelma voi kattaa tätä kaikkea. Vaikka 

osasin lähteä etsimään tietoa ja materiaalia opetuksen aineksiksi itsekin, oppilaani 

ovat ohjanneet minut löytämään sellaisia tiedonlähteitä ja käyttömahdollisuuksia, 

joita en olisi osannut edes etsiä, ja etenkin sellaista musiikkia, jonka äärelle en 

olisi muuten löytänyt. Opettajana suunnittelen yhä kurssin opiskelun raamit vas-

taamaan opetussuunnitelman asettamia tavoitteita, mutta kurssin toteuttamisen 

tavat, esimerkiksi soitettavat kappaleet tai musiikkinäytelmän valmistaminen, 

muotoutuvat dialogissa oppilaiden kanssa.”  

Musiikillisen lahjakkuuden myytin purkaminen  

Tämän luvun kirjoittajien sukupolvi on vielä omien opintojensa alkuvaiheessa 

perinyt myytin musikaalisuudesta synnynnäisenä ominaisuutena, jolla on siunattu 

vain harvoja ja valittuja. Musiikillisen lahjakkuuden on artikuloitu olevan jopa 

jumalallista alkuperää, ja taiteilija voidaan nähdä välittäjänä Jumalan ja tavallisen 

kansan välillä (Saarilammi 2007). 

Nykyiset musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmat (perusopetuksen ja taiteen 

perusopetuksen perusteet, Opetushallitus 2002, 2004, 2005) kertovat käsityksen 

musiikillisesta lahjakkuudesta toisin. Koulun kaikille yhteisen musiikinopetuksen 

ja musiikkioppilaitoksen laajan oppimäärän tavoitteena on tukea jokaisen oppi-

laan musiikillisten taitojen kehittymistä. Niin sanottua musikaalisuutta nähdään 

siis olevan jokaisella, ja opettajan tehtävä on ohjata oppilasta musisoimaan omilla 

taidoillaan ja kehittämään taitojaan edelleen.  Tällaista käsitystä ilmentää myös 

alussa siteerattu Helin kommentti. Vaikka hän toteaa, että esitykseen rumpalik-
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si ”täytyy valita sellainen, joka aika hyvin jo hallitsee sen homman”, hän tarken-

taa myös, että kaikki kykenevät toki harjoittelemalla oppimaan.  

Monesti laaja, valikoimaton oppilaskunta ja korkea musiikillinen laatu on 

nähty toisensa poissulkevina. Musiikkikasvattajan kasvatustehtävä ja taiteellinen 

tehtävä on käsitetty ikään kuin saman janan ääripäinä: mitä enemmän painotetaan 

kasvatusta, sitä enemmän joudutaan tinkimään musiikillisesta laadusta ja päinvas-

toin. Esimerkiksi Huhtasen (2004) tutkimuksessa monet pianonsoiton opettajat 

tunsivat joutuneensa luopumaan muusikkoudestaan. Musiikin taiteella, joka on 

ollut heille itselleen merkityksellisintä, ei välttämättä tunnu olevan paikkaa opet-

tajan toimenkuvassa.  

Tätä kirjoitettaessa käydään lehtien palstoilla keskustelua suomalaisen mu-

siikkikoulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Muun muassa kapellimestari Susanna 

Mälkki on ollut huolissaan siitä, että entistä harvempi suomalaislapsi saa soitto-

tunneilla kurinalaista klassista koulutusta, mikä pudottaa Sibelius-Akatemiaan 

tulevien suomalaisopiskelijoiden lähtötasoa (Sirén 2013a). Vantaan musiikkiopis-

ton rehtori vastaa hänelle, että musiikkiopistot ovat alkaneet kantaa vastuunsa 

myös niistä opiskelijoista, joista ei tule musiikin ammattilaisia. Musiikkiopistois-

sa on yhä ”osaamista ja tahtoa kouluttaa huippumuusikon alkuja. Musiikkiopisto-

jen tehtävä on paljon laajempi. Pidän erittäin tärkeänä, että kasvatamme tasapai-

noisia aikuisia, joilla on hyvät elämän eväät ja elinikäinen harrastus“, kirjoittaa 

Monna Relander (2013, ks. myös Sirén 2013b). 

Kun tarina musiikillisesta lahjakkuudesta ja oppimispotentiaalista on muuttu-

nut, on myös käsitystä musiikillisesta laadusta ja sen saavuttamisen keinoista 

tarkasteltava uudelleen. Viimeaikaiset tutkimukset kertovat siitä, että musiikilli-

nen laatu ei ole menettänyt merkitystään. Juuri tunne musiikin kiinnostavuudesta 

ja hyvin musisoinnista on olennainen seikka, joka kiehtoo oppilaita (Kosonen 

2001), ja kokemusta musiikillisesta mielekkyydestä ja ilosta myös opettajat ha-

luavat välittää (Huhtanen & Hirvonen 2013). Nykyisten opettajien kertomuksissa 

laadukkaasta musiikkikasvatuksesta musiikillinen ja kasvatuksellinen laatu eivät 

ole toisilleen vastakkaisia vaan ne kietoutuvat toisiinsa. Myös Heli toteaa: ”[M]ä 

olin aika yllättyny et tosi näppärästi kaikki pysyivät rytmissä. (...) Jonkun semmo-

sen jutun ne on ottanu, minkä avulla ne pystyy seuraamaan. Et vaik se ois se toi-

sen malli, niin niillä on kehittyny aika mukavasti se että tuntuu et se pysyy kasas-

sa se laulu, et mun ei tarvitse olla edessä näyttämässä sitä perusrytmiä, vaan se oli 

aika yllättävää huomata et miten hyvin ne hoiti sen homman! (...) Kauheen keskit-

tyneesti jotenkin, et lapset oikeesti kuuntelee, miten pitäis soittaa ja yrittää napata 
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sen (...) toinen toistaan tukien. Et ne joilla se ei luonnostaan tuu niin pystyy vih-

jeitten avulla pysymään.“ (Nikkasen väitöstutkimuksen aineisto.) 

Parhaimmillaan musiikillinen ja kasvatuksellinen laatu kannattelevat toinen 

toistaan. Toisaalta pahimmillaan puutteet toisessa vievät pohjan myös toiselta. 

Kehnosti soitetulla musiikilla on vaikea tukea myönteistä kasvua, toisaalta loista-

vakaan musiikillinen suoritus ei hyvitä traumaattista valmistautumisen prosessia. 

Uudenlainen musiikillisen taidon ja laadun tarinamalli kertoo siitä, että juuri mu-

siikillinen ilo ja merkityksellisyyden kokemus auttaa oppilasta pyrkimään omaan 

parhaimpaansa. Musiikin ilon ja merkityksellisyyden tarjoamiseksi yhä useam-

mille perinteinen valikoinnin periaate on saanut käänteisen vastatarinan: oppilaita 

ei valikoida ja seulota musiikin vaatimusten mukaan vaan musiikki valitaan oppi-

laiden mukaan. Musisoitavan ohjelmiston valintaan vaikuttaa se, mikä juuri näitä 

oppilaita kiinnostaa, mitä nämä osaavat tai ovat oppimassa ja mitä näillä taidoilla 

voidaan tehdä niin, että tarjoutuu kokemus mielekkäästä ja laadukkaasta mu-

sisoinnista (Nikkanen & Westerlund 2009). 

Muusikkouden ja opettajuuden yhteenkertominen  

Edellä olemme tarkastelleet musiikinopetukseen perinteisesti liitetyn mestari–

kisälli-tarinan ja musiikillisen lahjakkuuden tarinan muunnelmia ajallisissa ja 

paikallisissa yhteyksissään. Ne osoittavat, että ”mestarista” on tullut oppimisen 

ohjaaja ja oppilaan kanssa yhdessä oppija ja oppilaasta keskustelukumppani ope-

tustilanteessa. Taitavana pidetty musiikin opettaja, tämän päivän mestari, osaa 

taiteilla monenlaisen musiikin, oppilaiden musiikillisten taitojen ja toiveiden sekä 

kasvun haasteiden välillä (Huhtanen & Hirvonen 2013). 

Vielä kysymyksesi jää, miten musiikin opettaja omassa ammatillisessa ker-

tomuksessaan yhdistää muusikkouden ja kasvattajuuden. Matti Raekallion kerto-

muksessa ratkaisevaa on ollut oman ja oppilaiden muusikkouden yhdistäminen 

opetuksessa, jolloin opettaja saa myös oppilailta hänen muusikon työtään innotta-

via ajatuksia ja ideoita:  

Jos oppilaaseen on ottanut sen asenteen, että antaa ihmisten olla sellasia 

kuin ne on, niin sillon siit hyötyy itte kaikkein eniten (...) Opettamisprosessi 

todella tuo oivalluksia sekä opettajalle että oppilaalle. Tietenkin opettaminen 

vie aikaa – jatkuvasti sekä tuntien aikana että niiden jälkeen huomaa, ettei it-

se ole omien kappaleiden suhteen sellaisessa kunnossa kuin mitä voisi olla, 



 159

jos olisi enemmän aikaa harjoitella. Kuitenkin ne ajatukset ja ideat, joita saa 

tunneilla, korvaavat menetettyä harjoitteluaikaa. (Hyry 2007: 83.) 

Minna Muukkosen (2010) tutkimus osoittaa, että kaikki opettajat eivät edes koe 

tilannetta dilemmana. Koulun musiikinopettajia koskevan haastatteluaineiston 

pohjalta Muukkonen esittää ”monipuolisuuden eetosta” musiikin opettajan arjen 

virittäjänä. Virallisen opetussuunnitelman linjassa opettajat käyttävät erilaisia 

opetusmenetelmiä, musiikillisia materiaaleja ja etenkin yhteisen musisoinnin 

muotoja oppilaan musiikillisen maailmankuvan laajentamiseksi. Opettajuus ja 

muusikkous sementoituvat ”peruskallioksi”, jonka varaan opettajat rakentavat 

opetuskäytäntöjään ja antavat muusikkoutensa opiskelijoiden ja koulujen käyt-

töön (Muukkonen 2010: 225–226). Tutkimuksen kertomuksista käy ilmi, että 

oman muusikkouden ylläpitäminen ja kehittäminen ja esiintymiset opetustyön 

ohessa ovat opettajalle ”henkireikä”, joka auttaa jaksamaan opetustyössä (Muuk-

konen 2010: 126).  

Muukkosen (2010) tutkimuksen tulokset poikkeavat alan kansainvälisistä tut-

kimuksista ja siten myös vallalla olevista käsityksistä musiikin opettajan opetta-

juus–taiteilijuus-dilemmasta. Esimerkiksi ruotsalaisen Christer Bouij’in (2000) 

tutkimuksen mukaan esiintyvänä taiteilijana toimiminen näyttäytyi musiikin alalla 

arvostetuimpana ja haasteellisimpana ammattipositiona myös musiikkikasvatuk-

sen eli koulun musiikinopettajien koulutuksessa. Bouij’in tutkimus tuo esiin val-

litsevan kilpailun päästä esiintyjäksi. Jos tämä ei toteudu, on löydettävä jokin muu 

merkityksellinen asema, esimerkiksi ryhdyttävä opettajaksi. Opettajasta esiinty-

jäksi siirtymistä ei Bouij’in (2000: 57) mukaan juurikaan tapahdu.  

Myös suomalaisissa tutkimuksissa (Hirvonen 2003, Huhtanen 2004, Hyry 

2007) on raportoitu etenkin pianonsoiton opiskelijoiden ja opettajien kokemaa 

ristiriitaa siitä, että alalle on hakeuduttu toiveena tulla pianotaiteilijaksi mutta 

työtilaisuuksien vähyyden vuoksi todennäköinen ura aukeaa opettajana. Suomessa 

opettajan työ on kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna varsin arvostettua, ja mu-

siikkikasvatuksen koulutuksiin onkin hakijoita moninkertaisesti hyväksyttyihin 

nähden. Suomessa – monista muista maista poiketen – opiskelijat valitaan suo-

raan musiikkikasvatuksen alan koulutukseen, josta pätevöityy mm. koulujen mu-

siikinopettajaksi, ja musiikkikasvatuksen pääsykokeet ovat yleensä selkeästi eri-

laiset kuin muusikon linjalla. Monissa muissa maissa on päästävä ensin muusikon 

koulutukseen voidakseen hakea musiikin opettajaopintoihin; tällaisen koulutuksen 

rakenteen voi nähdä vahvistavan muusikkopainotteista musiikinopettajan tarina-

mallia. Suomessa musiikkikasvattajien koulutus on myös keskimääräistä pidempi, 
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joten opintojen aikana ehtii saada hyvät musiikilliset taidot. Monet musiikkikas-

vattajat ovatkin myös esiintyviä taiteilijoita. Tämän perusteella on ymmärrettävää, 

että Bouij’in tutkimuksen tulokset30 eivät välttämättä vastaa suomalaista tilannet-

ta. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on alkanut rakentua muusikkouden ja opetta-

juuden yhteen nivova tarinamalli. Huhtinen-Hildénin (2012) tutkimuksessa tämä 

sanoittuu ”pedagogiseksi taiteilijuudeksi”, jolloin opetuksessa on jotain samaa 

kuin musiikkiteoksessa tai sen luomisessa. Tutkimuksen opettajaopiskelijoille 

paras opetustilanne oli pedagogis-taiteellinen kokonaisuus, ”jossa opettaminen on 

kuin sävellys ja jokainen tunti kuin draaman kaari” (Huhtinen-Hildén 2012: 122). 

Tällainen opetustilanne voi olla myös oppilaan paras, kuten Hyryn (2007: 17) 

kuvaamasta soitonoppilaana olemisen kertomuksesta voidaan päätellä. ”Näihin 

tunteihin [hyviin pianotunteihin] oli liittynyt myös musiikin tekemisen ilo. Ajatte-

lin, että hyvässä soittotunnissa on jotain samasta prosessista kuin tunnilla soitetta-

van teoksen säveltämisessä, uuden luomista.” Muusikkous ja opettajuus kietoutu-

vat toisiaan tukeviksi myös Muukkosen (2010) tulkinnassa ”monipuolisuuden 

eetoksesta”, joka pohjautuu opettajien kertomuksiin siitä, että he pyrkivät tarjoa-

maan ”jokaiselle jotakin”. Opettajan laaja musiikillinen ammattitaito sekä hyvä 

oppilaan tuntemus ja oppilaan kohtaamisen taito yhdistyneenä opetuskontekstin 

huomioimiseen rakentavat hyvää opettajuutta. 

Loppusoitto 

Tässä luvussa olemme tarkastelleet musiikin opetukseen liitettyä taiteilijuus–

opettajuus-dilemmaa instrumenttiopettajan ja koulun musiikin opettajan näkö-

kulmasta lähinnä alan suomalaisiin tutkimuksiin perustuen. Tavoitteenamme on 

ollut selvittää, miten musiikin, musiikillisen lahjakkuuden ja perinteen merkitys 

sekä toisaalta oppilaiden henkilökohtaiset ja yhteisölliset tarpeet painottuvat ope-

tuksessa. Tätä kautta pyrimme myös vastaamaan kysymykseen, voiko musiikin 

opettaja olla sekä taiteilija että pedagogi. Lähestyimme kysymystä narratiivisen 

tutkimuksen keinoin tarkastelemalla musiikin opetukseen liitettyjä tarinamalleja 

ja niiden variaatioita opettajien ja tutkijoiden kertomina.  

                                                        

 
30 Myös ruotsalainen musiikkikasvatuksen koulutus on muuttunut Bouijin tutkimuksen jälkeen ja sen 
vaikutukset alkavat näkyä uusimmissa tutkimuksissa (Georgii-Hemming 2013). 
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Taiteilijuus ja opettajuus ovat musiikin opettajuuden peruselementtejä, ja jo-

kainen musiikin opettaja joutuu ottamaan kantaa kysymykseen, millaiseen suhtee-

seen hänessä asettuu taiteilija ja pedagogi. Vastaukset eivät asetu lineaarisesti 

janalle, jonka toisessa ääripäässä olisi taiteilijuus ja toisessa kasvattajuus, vaan 

kysymykseen voidaan vastata eri tavalla, riippuen siitä, miten se ymmärretään 

ajan, vuorovaikutuksen ja paikan ulottuvuudella. Taiteilijuus ja opettajuus voi-

daan myös yhdistää, kertoa yhteen. Tällaisessa kertomuksessa tai tarinassa ope-

tustyö koetaan omaa muusikkoutta tukevana ja avartavana tai muusikkous opetus-

työn voimavarana. Niissä luodaan alan uutta tarinamallia, jossa musiikki nähdään 

yhtä aikaa opetuksen päämääränä ja välineenä (Westerlund 2003, Väkevä 2004, 

Juntunen & Westerlund 2011); musiikinopetus näyttäytyy musiikin (perinteen) 

luomisena, säilyttämisenä ja uusintamisena ja samalla myös osana kasvatusta, 

jonka tavoitteena on toisen henkilön hyvän elämän rakentamisen tukeminen. Lu-

kumme alun kertojat artikuloivat sitä oppijan ”musiikin ilon löytymisenä” (Heli) 

tai ”omaksi ittekseen tulemisena” (Matti). Tällainen tarinamalli palautuu ihmis-

suhteisiin perustuvaan ja tulevaisuuteen suuntaavaan opettajan työn moraalisiin 

ulottuvuuksiin (ks. Estola 2003).  

Tarkastelussamme näkyy, kuinka tutkimus voi tuoda esille alan hiljaisia tari-

noita tai vastatarinoita. Muukkosen (2010) tutkimus esitteli uudenlaisen tyytyväi-

sen musiikin opettajan tarinamallin, jossa työn monipuolisuus ja kasvattajuuden ja 

muusikkouden yhteen kutominen oli työn arkea kannattava eetos. Huhtasen 

(2009) toimintatutkimuksessa opiskelijat tuottivat uudenlaista keskustelukulttuu-

ria pohjaksi alan muuntuville kertomuksille. Alan tarinavarannon rikastuttamisek-

si tarvitsemme erilaisia alan toimijoiden kertomuksia ja tutkijoina olemme vas-

tuussa, millaisia kertojia tutkimukseemme valitsemme, kenen ääntä kuuntelemme 

(Hyry-Beihammer, Estola & Syrjälä 2013). Tarkastelumme on antanut eniten tilaa 

opettajien kertomuksille. Seuraavaksi olisi kiinnostavaa kuunnella ja tutkia, mil-

laisia mestari–kisälli-tarinoita tai taidon tarinoita ja niiden muunnelmia musiikin 

oppilaat ja opiskelijat kertovat. 
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"Taking the imagination visiting" 
Reflections on embodied pedagogy  

Freema Elbaz-Luwisch31 

 

In 1998 I was invited to visit Oulu to take part in meetings of Leena Syrjälä’s 

research group. Leena had written beforehand that she and Eila Estola would 

meet me at the airport, and that I would recognize them easily enough: two mid-

dle-aged Finnish women. I responded that they would no doubt recognize me too: 

middle-aged and not Finnish-looking. And so it was. I felt at home in Finland, and 

with my hosts, very quickly. No doubt a shared academic language and interests 

have a lot to do with this, but there was more. Somehow, many of my experiences 

in Finland remind me of the home I grew up in, in Canada, and of my family, 

Jews from Eastern Europe. The reserved friendliness of Finnish people reminds 

me of my mother; the airy and clean lines of Finnish style, and the carefully pre-

pared Finnish food, all call to mind my mother’s kitchen.  

On my first visit a young couple was part of the research group, and they 

brought along their infant son. When I asked the baby’s name, I was surprised to 

learn that he did not have a name yet: it was autumn, and he would not be chris-

tened until the spring. This custom apparently dates back to the time before mo-

torized transportation. Since it was difficult to travel with a baby during the win-

ter, and many infants did not survive their first year, it became customary to wait 

for warmer weather before christening babies. I wondered if the young parents 

had chosen their baby’s name, and if they secretly called him by it, if only in their 

minds, but was too shy to ask; it was hard for me to imagine not giving one’s 

baby a name for so long.   

In 2000 Eila spent six months in Haifa while working on her doctoral disser-

tation, and over the years I’ve been lucky to visit Finland many times, at different 

seasons of the year: the long dark days of winter gently lit by the reflection of 

moon on snow, the coming of spring felt almost tangibly in the extra few minutes 

of light that pour into each passing day, and the spaciousness of summer nights in 

which families enjoy visiting, hiking and playing, with no need to worry about 

children’s bedtimes. One concrete result of the cooperation with Finnish col-
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leagues was a joint publication (Estola & Elbaz-Luwisch 2003) at the end of 

which Eila and I reflected on the nature and quality of our work together:  

Our work together began when Eila came to Israel and noticed the voice of 

the body in the texts of a Finnish teacher, Helena. We agreed that this topic 

was worth exploring further. Once we had made this decision, bodies were 

suddenly everywhere, demanding attention—in our teaching, in the stories of 

teachers we had collected, but also in our everyday lives. We started writing 

in Israel in the sun and finished in Finland during midwinter. In breaks from 

writing we walked on the beach in Israel, went skiing in Finland, and had a 

Finnish sauna. We listened to music from the desert and Finnish tango music, 

and the different rhythms punctuated our thinking and writing. These bodily 

experiences of writing (Hocking et al. 2001) also taught us how deeply our 

identities are embodied, how many feelings and values we carry all the time 

in our bodies. (Estola & Elbaz-Luwisch 2003: 715.) 

Here, I draw on Hannah Arendt’s notion of ‘taking the imagination visiting,’ de-

scribed by Zerilli as the “art of imaginatively occupying the standpoints of other 

people” (Zerilli 2005: 176) to explore what I have learned from my experience of 

visiting and working with Finnish colleagues, and to consider the pedagogical 

implications of this learning. Barr and Griffiths (2004) elaborate on the way that 

Arendt connected an understanding of storytelling and of using the imagination to 

understand the perspectives of others, with a concern for critical thinking. "Being 

critical, for Arendt, does not call for disinterest, detachment or withdrawal from 

political commitment. Instead, it requires ‘training the imagination to go visiting’ 

and this is done by means of stories. By storytelling, she asks, ‘How would you 

see the world if you saw it from my position?’" (Barr & Griffiths 2004: 7) Put a 

little differently, “In order to tell yourself the story of an event from an unfamiliar 

standpoint, you have to position yourself there as yourself” (Disch 1994: 158). 

And in Arendt’s own words:  

I form an opinion by considering a given issue from different viewpoints, by 

making present to my mind the standpoints of those who are absent; that is, I 

represent them. This process of representation does not blindly adopt the ac-

tual views of those who stand somewhere else, and hence look upon the world 

from a different perspective; this is a question. . .of being and thinking in my 

own identity where actually I am not. (Arendt 1993: 241.) 
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Barr and Griffiths add that “By means of taking the imagination visiting I am both 

distanced from the familiar and taken to unfamiliar standpoints” (Barr & Griffiths 

2004: 7). Visiting in this sense is not tourism – looking from the safe distance of a 

spectator, nor should it be reduced to empathy which involves putting oneself into 

the situation of the other. According to Disch (1994: 158), “Visiting involves 

constructing stories of an event from each of the plurality of perspectives that 

might have an interest in telling it and imagining how I would respond as a char-

acter in a story very different from my own. It is a kind of representation that 

arrives at the general through the particular”.  

Thus visiting, like narrative inquiry, involves immersing oneself in the details 

and particularities of a situation viewed from diverse points of view. Attention to 

detail and to the particular might seem to be focused on the ‘surface’ of the world, 

but the purpose of such visiting could not be more serious. Arendt’s driving con-

cern is with judgment, with the search for ways to respond to totalitarianism and 

with the possibilities of freedom. The notion of visiting is elaborated in an ethical 

and epistemological context in relation to the work of Kant on judgment.  

An idea that is closely allied to Arendt’s notion of ‘visiting’ is elaborated by 

Maria Lugones (1987) with the phrase “world”-travelling. Lugones speaks about 

the practice, imposed as a matter of course on people outside society’s main-

stream, and particularly women of color, of shifting flexibly “from the main-

stream construction of life where she is constructed as an outsider to other con-

structions of life where she is more or less ‘at home’” (Lugones 1987: 3). Alt-

hough such travelling is largely imposed and the world being travelled to is a 

hostile one for the outsider, Lugones points out that the practice of world-

travelling can also be taken up voluntarily and that it can be seen as a “skillful, 

creative, rich, enriching and, given certain circumstances, as a loving way of be-

ing and living” (Lugones 1987: 3).  The potential of ‘world’-travelling is found in 

the act of  sharing, for some time and to some degree, the lives and perspective of 

the people whose world one is visiting—without this sharing, without interaction, 

there would be little potential for significant learning. 

The terms ‘taking the imagination visiting’ and ‘world’-travelling are both 

metaphors for coming to know other worlds, through travel that is intellectual, 

imaginative and emotional rather than geographical. However, actual travel can 

also be a form of ‘visiting’ in the Arendtian sense. In travelling to unfamiliar 

places, I find that I am more open to construction and reconstruction of myself 

and my world(s), less concerned about being competent, not taking rules as sa-

cred, and “finding ambiguity and double edges a source of wisdom and delight” 
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(Lugones 1987: 17).  I’m also more likely to be “playful,” as Lugones (1987: 17) 

understands it: open to surprise and to “being a fool.” All these qualities, in fact, 

are what for Lugones make ‘world’-travelling possible and worthwhile. 

I noticed these qualities in Eila when she spent time in Israel, and they are al-

so evident in her work as she strives to understand children and their teachers, in 

her willingness to be surprised and to revise her previous understanding. I also 

noticed how, in the presence of someone from another country and another cul-

ture, I myself became more aware of peculiarities of my own culture that might 

need explaining to the visitor. There are, of course, many commonalities: hikers 

on an out-of-the-way path greet strangers in Finland, as they do in Israel; at con-

certs, in supermarkets and in libraries, we tend to behave similarly. Visiting one 

another's countries we face a common difficulty: we cannot understand the lan-

guage, and have to draw on a range of resources to make ourselves understood.  

In education, of course, there are both similarities and differences. When a film 

about Finnish education was shown on Israeli television recently, the filmmaker 

couldn’t hold back his surprise at the lack of exams in Finnish schools, nor at the 

nonchalance with which Finnish parents sent their children off to walk several 

kilometers to the local school in the darkness of a winter morning. Eila and I re-

flected on the way that differences and similarities played out in relation to the 

body: 

Based on our own experiences in two cultures and after visiting schools in 

both countries, we have the impression that there are many similarities in the 

embodied practice of teaching. On opening the door there is no doubt that you 

have come into a school: corridors, classrooms, blackboards, desks, teachers 

standing in front of the class or walking around. But as teachers’ stories showed 

us, there are differences as well, in the amount of noise, in the rules of appropriate 

behavior, in patterns of relating and touching, in styles of movement. In a multi-

cultural world it is becoming more and more important to understand the cultural 

ground of our bodies and the power different bodies have. (Estola and Elbaz-

Luwisch 2003: 715–716.) 

On visiting China in 2010, I was astonished to discover the enormous power 

invested in the body of the teacher, especially a teacher visiting from abroad. I 

was accompanied everywhere by students and on long trips someone always in-

sisted on carrying my luggage and computer. All my questions were answered, 

my needs anticipated, my comments listened to with interest. When I said that I 

wanted to go shopping and asked only to be shown the way to the right shops, my 
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concern for the time and energy of my hosts was dismissed. This time not one but 

two students accompanied me, helped to bargain for better prices and shared their 

opinions about quality and style; they made me feel that we were simply a group 

of women friends enjoying the day together. Visiting a school, I saw what looked 

like a series of expert performances by teachers who seemed to be enjoying their 

work. The children, like their teachers, were well dressed and well behaved. Their 

bodies, from my perspective, were strictly regulated and controlled: they sat up 

straight, wore neat uniforms, and did not talk out of turn; but they all looked hap-

py to be at school, even one tired lad who participated in a group project while 

lounging across the table on which electrical circuitry was being manipulated. I 

waited for the teacher to notice and discipline him but it seemed that what looked 

to me like a violation of accepted behavior was tolerated. Cultural rules, in short, 

are intricate and complicated, though they may be understood easily, and often 

intuitively, without words, by the native member of the group. 

The idea of ‘visiting’ has many educational implications, and it can provide 

us with guidelines for the work of enlarging the understanding. First, visiting is 

done with the body: one has to be present both physically and emotionally in 

order to learn from the experience. (Can one be present physically in on-line 

learning? Perhaps.) Kelchtermans (2009) relates to presence with the statement 

that “Who I am in how I teach is the message.” He is concerned about the vulner-

ability of teachers, which inevitably makes it more difficult for teachers to be 

present. Kelchtermans highlights three elements that make up this vulnerability: 

teachers are not in full control of their working conditions, they cannot be in con-

trol of student outcomes which are influenced by many personal, social and situa-

tional factors, and they are called on to make multiple decisions in the course of 

every day but must do this without a clear ground for their decisions. Kelchter-

mans (2009: 269) hopes that critical reflection, “examining and unmasking the 

moral and political agendas in the work context and their impact on one’s self-

understanding, one’s thinking and actions,” can enable teachers to “regain the 

authorship of their selves,” and thereby, I would add, be more present in the class-

room.   

Not knowing enough, it seems, is a central feature of teaching, as it is of 'vis-

iting' and encountering other cultures. Since by definition one can never know 

enough in advance to ensure proper behavior, one has to risk being inappropriate 

and experiencing embarrassment. But if we can never know enough, paradoxical-

ly attention to detail becomes crucial: Arendt believed that “the essence of educa-

tion is natality, the fact that human beings are born into the world” (Arendt 1993: 
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174). From this it follows that children must be brought up and educated with 

great care, introducing them to the world as it is, in all its specificity in order to 

prepare them to live well in the world of the future. Specificity and detail are the 

tools that allow us a deeper understanding of the complexities of our situation.  

Being present, taking risks and attending to detail are important and valuable 

in themselves, yet they are only preparation for the task of seeing the world from 

the position of the other, and thus learning what it is like from another perspec-

tive. And all this, for Arendt, is in turn preparation for the ultimate task of educa-

tion, that of preparing the young to bring something new into the world. The 

stakes are high given the many problems, the pains and challenges of global soci-

ety. Fortunately, the way there is bound to be interesting and cannot fail to touch 

the heart.   
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Kosketus opettajuudessa 

Johanna Aromaa32 & Taina Kinnunen33 

Opettajan moraalinen asento 

Eila Estola (2003) on pohtinut kosketuksen merkityksiä opettajan työssä. Hän 

puhuu kosketuksesta fyysisenä, emotionaalisena ja moraalisena asentona suhtees-

sa oppilaisiin. Kosketuksen etiikka on läpikotaisin sidoksissa ihmisten välisiin 

suhteisiin, mihin Estola viittaa puhuessaan kosketuksesta opettajuuden ”relatio-

naalisena moraalina”. Hänelle kosketuksen hienovaraiset eleet edustavat opetta-

juudessa intuitiivista, epävirallista tietoa ja taitoa, ambivalenttia ja rajoilla liikku-

vaa, opettajan ”hiljaista ääntä”, jota on usein vaikea pukea sanoiksi.  Omassa 

yläkoulun opettajien haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessamme havaitsim-

me, että opettajat luovat tietoisesti ja tiedostamattaan kosketuksella, tai sen puut-

teella, konkreettista ja symbolista läheisyyttä oppilaisiin (Kinnunen & Seppänen 

2009). Kosketuksen pedagogiikka on paitsi ruumiillista tietoa myös tunnetta vaa-

livaa ja vaativaa. Se on luovaa ja uusia mahdollisuuksia avaavaa, mutta myös 

epävarmaa ja riskialtista. Estola (2003: 67) kirjoittaakin Tuula Gordoniin kolle-

goineen viitaten, kuinka monet opettajat kokevat koskettamisen outona ja jopa 

pelottavana myös siksi, että läheisyys tekee ihmisestä haavoittuvan. 

Jaamme Estolan ajatuksen kosketuksesta opettajan moraalisena ja eettisenä 

asenteena, jossa ilmentyvät laajemmat kosketusta ja opettajuutta säätelevät kult-

tuuriset sopimukset. Näemme kosketuksen ikään kuin porttina ihmissuhteiden 

perimmäisiin rakenteisiin, ja yksi merkittävimmistä aikuisen ja lapsen välisistä 

suhteista muotoutuu kouluympäristössä. Mielestämme kosketuksen merkitystä 

opettajuudessa ja pedagogiikassa tulisi pohtia perusteellisesti ja kiireellisesti uu-

destaan. Tämä voi tuntua oudolta, sillä kosketus ja tieto, puhumattakaan koske-

tuksesta ja opettajuudesta, erotetaan kulttuurissamme päättäväisesti toisistaan. On 

ammatteja, joihin kosketus kuuluu luontevana osana työtä, kuten hieroja, lähihoi-

taja ja kampaaja. Suomessa, toisin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, lastentarhan-

opettajakaan ei voi välttyä kosketukselta. Vielä alakoulussa pienet oppilaat saatta-

vat ottaa välitunnilla opettajaa kädestä kiinni, mutta murrosikäiset kiertävät opet-
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tajan kaukaa. Opettaja joutuu nykyään miettimään tarkkaan, millä tavalla uskaltaa 

oppilasta koskettaa – jos ollenkaan. Yliopistossa kosketuksesta ollaan jo niin 

kaukana, että sitä tulee harvoin miettineeksi lainkaan. 

Fyysisen etäisyyden säilyttämistä opettajan ja opiskelijan välillä pidetään 

useimmissa tilanteissa itsestään selvänä. Ylipäätään kosketuksesta opettajuudessa 

tyypillisesti joko vaietaan tai se mielletään osaksi (nais)opettajan myötäsyntyisiä 

vuorovaikutuskeinoja. Kun opettajan työhön kuuluvaa kosketusta käsitellään 

esimerkiksi mediassa, aiheena ovat tyypillisesti epäilyt liiallisesta kurinpidosta ja 

toisinaan myös seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuntuu siltä, että kosketuksen 

ammatillisesta merkityksestä opettajuudessa on kulttuurissamme mahdotonta 

puhua sortumatta väittelyyn opettajan epäammattimaisesta käytöksestä. Harvoin 

kuulee analysoitavan vaikkapa hellivän, rohkaisevan tai suojelevan kosketuksen 

merkityksestä opettajuudessa, saati lapsen tai nuoren oikeudesta kosketukseen. 

Mitä tekemistä kosketuksella sitten ylipäänsä on opettamisen kanssa muuten 

kuin erityisenä huolenaiheena, johon liittyy monia tabuja, kieltoja ja kirjoittamat-

tomia sääntöjä? Miten kosketus liittyy tietoon ja oppimiseen? Mitä seurauksia voi 

olla, jos kosketus kitketään opettajuudesta kokonaan? Seuraavassa pohdimme 

kosketusta ihon tietona ja ihmisen arkaaisena tapana sitoa itsensä toiseen. Omien 

ja muiden kokemusten pohjalta mietimme, mitä kosketus voisi tarkoittaa opetuk-

sessa peruskoulutasolta yliopistoon.  

Ihojen välisyys 

Kosketus kehittyy aisteistamme ensimmäisenä ja sammuu meistä viimeisenä. 

Kosketus on kaikille nisäkkäille, erityisesti kädellisille, olennainen tapa saada 

tietoa maailmasta.  Kosketuksen avulla luomme elintärkeän suhteen lajikump-

paneihimme. Ihmislasten ja nisäkkäiden pentujen tiedetään kehittyvän vajaasti ja 

jopa kuolevan ilman emonsa kosketusta. Hyvä kosketus käynnistää tehokkaimmin 

ihmisruumiin oksitosiinierityksen, joka on yhteydessä hyvänolon ja turvallisuu-

den tunteisiin. Oksitosiini laskee verenpainetta ja sydämensykettä, vahvistaa im-

muniteettia, lievittää kipua ja rohkaisee yhteyteen toisten kanssa (Uvnäs Moberg 

2007). Kosketus on perustavan tärkeää paitsi lapsen kehittymiselle myös aikuisen 

onnellisuudelle. Jokaisen iho ikävöi jotakuta: hoivaajaa, rakastettua, lasta, ystävää 

tai vaikkapa lemmikkieläintä. 

Koskettaminen on yhtä aikaa sekä syvästi henkilökohtainen että sosiaalinen, 

jaettu kokemus. Tämä kaksijakoisuus on yksi kosketuksen kiehtovista piirteistä. 
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Koskettajan ja kosketettavan rajat hämärtyvät, he luovat yhdessä uudenlaisen 

aika-tilan, kuten filosofi Erin Manning (2007) toteaa. Taidekasvattaja ja tutkija 

Stephanie Springgay (2008) esittää, että kosketus on tapa kohdata toinen “avau-

tumalla” tälle ennalta määrittelemättömällä tavalla. Hänelle kosketuksella on 

kahtalainen merkitys. Ensinnäkin kosketus merkitsee konkreettista, fyysistä iho-

kontaktia. Toiseksi kosketuksessa oleminen tarkoittaa henkistä läheisyyttä johon-

kin. Japanin kielessä nämä kaksi merkitystä yhdistyvät läheistä ihmissuhdetta 

tarkoittavassa sanassa sukinshippu, ”ihosuhde”. Termillä on etnologi Tomie Hah-

nin (2007) mukaan alun perin tarkoitettu äidin ja lapsen välistä kiinteää fyysistä 

sidettä, jonka uskotaan olevan hyvinvoinnin, turvallisuuden tunteen ja viime kä-

dessä toimivien sosiaalisten suhteiden perusta. 

Japanitutkija Diana Adis Tahhan (2008) puolestaan kirjoittaa japanilaisesta 

yhdessä nukkumisen tavasta (soine), jota noudatetaan paitsi kodeissa myös esi-

merkiksi lastentarhoissa. Kahden lähekkäin nukkuvan väliin ajatellaan muodosta-

van tilan, joka liittää nukkujat paitsi toisiinsa myös kaikkiin ympäröiviin esinei-

siin ja koko universumiin. Yhdessä nukkumisen merkityksiä avatakseen Tahhan 

viittaa japanilaisen filosofin Hiroshi Ichikawan käsitteeseen mi, jolla tarkoitetaan 

paitsi fyysistä ruumista (engl. body) myös mieltä, sielua, itseä ja suhdetta toisiin; 

koko ruumiillistunutta olemassaoloa. Myös länsimaisessa filosofiassa on pohdittu 

sitä, miten koko olemassaoloamme voisi kuvata eräänlaisena ihosuhteena ympä-

röivään maailmaan. Olemme aina kosketuksissa johonkin, kuten filosofi Maxine 

Sheets-Johnstone (2010) muistuttaa. Kosketus on ihon tietoa, muttei toisaalta 

rajoitu mihinkään tiettyyn aistielimeen. Tunnemme koko ruumiillamme. (Hahn 

2007.) 

Ihon arkaaisen tiedon käyttäminen ja läheisen ihmissuhteen mieltäminen iho-

jen välisyyteenä ovat yleismaailmallisia inhimillisiä piirteitä. Kosketuksen tavat 

ja muodot kuitenkin vaihtelevat kulttuurista toiseen. Kosketuksen tapoja säädel-

lään yhteisöllisesti, ja niistä tulee kokemuksen myötä ruumiillistunutta tietoa. 

Kosketusaistin välityksellä saatu ja välitetty tieto vastaavasti tulkitaan aina kult-

tuurisessa kontekstissaan. Koulu heijastaa kulttuurista kosketusperinnettä ja sa-

malla kasvattaa tietynlaiseen kosketuskulttuuriin. Kosketus koulussa kertoo pal-

jon meidän aikuisten tavasta kohdata lapsi iloissa ja suruissa.  

Välittäminen ja opettamisen käsityömäisyys 

Sotavuosina syntynyt Helka kuvaa kosketuselämäkerrassaan lapsuutensa dramaat-

tista kokemusta, jonka hänen ruumiinsa muistaa vielä seitsemän vuosikymmenen 
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jälkeen. Helka oli loukannut itsensä lievästi koulun voimistelutunnilla, jolloin 

opettaja oli rientänyt ottamaan hänet syliinsä ja kysellyt hänen vointiaan. Koke-

mus oli Helkalle aivan uusi, sillä omien vanhempiensa hän ei muista koskaan 

hellineen häntä mitenkään. Se oli myös ”enemmän kuin pieni sieluni sieti”, Helka 

kirjoittaa, sillä hän ei liikutukseltaan voinut lopettaa itkuaan koko päivänä. (Ks. 

Kinnunen 2013.) 

Helkan kirjoitus on sydäntä särkevää luettavaa kahdesta syystä. Se kuvaa sitä 

tyypillisesti sanallistamista vaille jäänyttä hellyyden niukkuutta, jota niin moni 

suomalainen kantaa ruumiissaan. Varsinkin Helkan ikäpolven edustajien ja 1930-

luvulla syntyneiden, sodan jalkoihin jääneiden lasten, lapsuusmuistot kertovat 

siitä, miten lapset usein kokivat vanhempiensa suhtautuvan heihin välinpitämät-

tömästi tai jopa vihaavan heitä (vrt. Näre 2008, Näre & Kirves 2010). Helkan 

koulumuisto havahduttaa pohtimaan myös sitä, miten tärkeä opettajan kosketus 

voi olla. Se voi pelastaa oppilaan mahdollisuuden onnellisuuteen, terveyteen ja 

rakkauteen. Opettaja voi olla se ainoa aikuinen, joka konkreettisesti osoittaa oppi-

laalle tämän arvon sulkemalla hänet suojelevaan syliinsä. Sen ansiosta oppilas 

ehkä kykenee aikuisenakin solmimaan rakkaudellisen suhteen omaan puolisoonsa 

ja lapsiinsa. 

Surullista on, että nykyään opettajia kuitenkin ohjeistetaan koskettamaan op-

pilaitaan mahdollisimman vähän. Varsinkin miesopettajan kosketus on tabu; se 

mielletään helposti likaiseksi, rikolliseksi ja sairaaksi (vrt. Mitchell & Weber 

1999: 127–128, 146). Homoseksuaalit opettajat epäilemättä joutuvat eniten varo-

maan eleitään. Kenties pelko tulla leimatuksi pedofiiliksi ei ole ainoa syy, miksi 

opettajat pidättäytyvät koskettamasta oppilaitaan. He ehkä kokevat, etteivät osaa. 

Syynä voivat olla paitsi omat lapsuudenkokemukset myös länsimaisia opetuskäy-

täntöjä sinnikkäästi läpäisevä käsitys ruumiin ja tiedon erillisyydestä. Tiedon 

erottaminen ruumiista ja käsitys opettajasta (ruumiittoman) tiedon (ruumiittoma-

na) jakajana on haitannut kosketuksen pedagogisen merkityksen ymmärtämistä 

opettajuudessa. Kosketus kuitenkin voisi olla opettamiseen luonnollisesti kuuluva 

elementti, jolla tunnustettaisiin olevan paitsi pedagogista myös emotionaalista 

merkitystä. Se voitaisiin mieltää osaksi aikuisten yhteistä kasvatusta ja huolenpi-

don vastuuta. Onko oppilaalla jopa oikeus kosketukseen?   

Oppimisvalmiudelle ja -motivaatiolle rauhoittavalla kosketuksella on erinäi-

sissä koululuokille tehdyissä kokeissa todettu olevan merkittävää hyötyä (esim. 

Field 2003, Uvnäs Moberg 2007). Toisaalta varsinkin taide- ja taitoaineissa kos-

ketus on yhä luonteva, joskaan ei aina tiedostettu, oppimisen muoto. Kädentöissä 
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työskentely tapahtuu sananmukaisesti käsien välityksellä, ja niissä myös opetta-

minen on käsityömäistä. Musiikin opiskelussa suhde instrumenttiin muodostuu 

pitkälti kosketuksen avulla. Soitonopettaja saattaa avustaa oikean soittoasennon 

kanssa hapuilevaa oppilasta korjaamalla konkreettisesti tämän asentoa. Myös 

tanssissa kosketus usein täydentää tai jopa korvaa muita pedagogisia keinoja, 

kuten sanallista ohjeistusta. Tanssinopettaja voi kosketuksen avulla samanaikai-

sesti ”lukea” oppilaan ruumiillisia impulsseja ja ohjata tämän liikkeitä ja asentoja 

(Hahn 2007). Tieto voi tässä mielessä välittyä kirjaimellisesti ruumiista ruumii-

seen. Nämä esimerkit vihjaavat kosketuksen ja ruumiin merkitykseen tietämisen 

ja oppimisen prosesseissa – seikka, jonka moni opettaja ainakin intuitiivisesti 

tiedostaa, mutta josta harva uskaltaa puhua avoimesti.   

Taito kommunikoida ruumiillisesti on tärkeää erityisryhmien parissa työsken-

televille opettajille. Jos oppilaalla on vaikeuksia ilmaista itseään sanallisesti tai 

tulkita opettajan puhetta, kosketus voi toimia tärkeänä merkitysten välittäjänä. 

Hyvä opettaja aistii ruumiillisesti asioita, joita ei välttämättä pueta sanoiksi asti 

tai joille ei löydy sanoja. Johannan tanssinopettajille tekemissä haastatteluissa 

ilmeni, kuinka osa opettajista käyttää kosketusta usein tiedostamattaan, antamalla 

tilanteen ohjata sopivia tapoja lähestyä toista. ”Kehot kertovat, miten haluavat 

tulla kosketetuiksi”, yksi opettajista kuvasi. Kosketuksen merkitysten lukutaito, 

eräänlainen taktiili empatia, sisältää ymmärryksen kosketuksen kietoutumisesta 

valtasuhteisiin. Kosketus onkin aisteistamme kenties poliittisin. Voi pohtia, onko 

kosketus koskaan täysin tasa-arvoinen ja miten eri tavoin sen valtasuhteet pitäisi 

huomioida opetustilanteessa. Kosketuksella on voima rakentaa siltoja ihmisten 

välille, mutta hyväksikin tarkoitettu kosketus ilman lupaa tai väärällä hetkellä voi 

vahingoittaa. Kosketuksen kielioppi on hyvin hienovarainen, eikä koskaan yksise-

litteinen. Kosketuksen dialogisuuteen onkin sisäänkirjoitettu moraalinen vaati-

mus: kosketuksen on aina oltava toista kunnioittavaa. Kosketuksen kanssa työs-

kentely vaatii opettajalta erityistä herkkyyttä, jota kuitenkin on mahdollista oppia. 

On jopa kysyttävä, onko opettajana työskentely mielekästä ilman rohkeutta kos-

kettaa oppilasta sellaisessa tilanteessa, kun tämä sitä tarvitsisi.  

Tanssivien kantapäiden kautta  

Me molemmat kirjoittajat olemme oivaltaneet jotain oleellista kosketuksesta tans-

sissa. Tanssi on piirtänyt omien kehojemme rajoja ja opettanut, miltä kehon sisäi-

nen kinesteettinen ykseys, ja sen puute, tuntuvat. Tanssi on opettanut syvällisiä 

asioita suhteesta toiseen. Ikänsä ”yksin mutta ryhmässä” tanssineelle Tainalle 
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argentiinalainen tango merkitsi ehkä liian radikaalia uutta asentoa ihojen välisyy-

dessä. Alkuhuuman jälkeen hän on ajautunut (toivottavasti väliaikaiseen) tango-

kriisiin, jossa tangon vaatimaa läheisyyttä ja vastavuoroisuuden energiaa on poh-

dittava uudestaan.  

Johannalle luottamus tanssillisten kohtaamisten voimaan syntyi esteettömässä 

tanssissa, jossa jokaisella on mahdollisuus liikkua vapaasti omista lähtökohdis-

taan käsin ja jossa valmiiden  askelkuvioiden sijaan keskitytään liikkujien keski-

näiseen vuorovaikutukseen. Tanssissa kosketetaan muutakin kuin ihoa. 

Myös ”mieli… sisin tulee kosketetuksi”, kuten eräs esteettömän tanssin opettaja 

toi esille. Opettaja puhui huomioiduksi tulemisesta ja liikuttumisesta osana koske-

tuksen merkityksiä. Kosketus ei ole ainoastaan tapa tietää vaan myös tuntea.  

Ohjatessaan yliopisto-opiskelijoille luovan liikkeen työpajoja Johanna havah-

tui kosketuksen pedagogisiin mahdollisuuksiin myös tanssikentän ulkopuolella. 

Yksi opiskelijoista kuvasi kokemuksiaan työpajasta jälkeenpäin:      

Liikkuessani tilassa ajoittain tuntui siltä, ettei liike ollut enää vain minun tai 

toisen omaa, vaan meidän kaikkien yhteistä. Tätä kautta muihin paikalla ol-

leisiin ihmisiin sai hetkeksi yhteyden, jonka kaltaiseen ei olisi mitään mah-

dollisuuksia tavallisella luennolla istuessa. Oli kiinnostavaa nähdä ja katsoa 

muita uudella ja erilaisella tavalla liikkeen kautta ... löytää itsestä, muista ih-

misistä ja ympäristöstä uusia näkemyksiä. Alun jännitys vaihtui vähitellen 

kohdallani innostumiseksi ja heittäytymiseksi mukaan tilanteeseen – katso-

malla rohkeasti, mitä tapahtuu, voi todella tuntea voittavansa itsensä!     

Kuten opiskelija vihjaa, taktiilis-kinesteettinen tieto on tietoisuutta siitä, miten 

ihminen on sekä erillinen että riippuvainen toisista ihmisistä. Kohtaamisen – kos-

ketuksen – hetkellä itse ja toinen muodostuvat osana yhteistä merkityksen raken-

tamisen prosessia (Springgay 2008). Oman ruumiillisen kokemuksen kautta syn-

tyvä oivallus voi olla mullistava. Muilta opiskelijoilta saatu palaute vahvisti käsi-

tystä siitä, että tanssi voi avata uusia näkökulmia paitsi itseen, toisiin ja ympäris-

töön myös opiskeltavaan aiheeseen. Abstraktit käsitteet ikään kuin lihallistuvat 

tanssittaessa (vrt. Myers 2012).  

Voisiko tanssilla ja muilla taidelähtöisillä menetelmillä olla laajemminkin 

merkitystä esimerkiksi yhteisöllisyyden lisäämisessä ja hyvinvoinnin edistämises-

sä yliopistossa? Viemällä huomiota kehojen väliseen sanattomaan viestintään 

tanssilla on potentiaalia ohjata muun muassa eettisempään ajatteluun ja toimin-

taan. Tanssissa esimerkiksi kosketuksen erilaisia laatuja voi opetella tunnistamaan 
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kinesteettisesti omassa ruumiissaan ja kasvattaa siten ”kosketussanastoaan” (ks. 

Hahn 2007). Samalla luottamuksen rakentaminen kehon ja kosketuksen kanssa 

työskenneltäessä on ehdottoman tärkeää, sillä ruumiiden (ei vain ajatusten) koh-

datessa täytyy opiskelijan sanoin ”itsestä antaa uudella tavalla jotakin”.    

Pitääkö haastateltavaa halata?   

Lapsina opimme ensisijaisesti koskettelemalla ja tunnustelemalla asioita, ja vielä 

aikuisinakin navigoimme arkiympäristössämme jatkuvasti kosketuksen avulla. 

Mutta mitä ylemmäs kipuamme koulutuksen portailla, sitä hämärämmin tiedos-

tamme kosketuksen yhteyden tietoon ja oppimiseen. Yliopistossa opiskelu, opet-

taminen ja tutkiminen mielletään pääsääntöisesti ”ajatustyöksi”, jota toki voi 

terveellisillä elämäntavoilla ja liikuntaharrastuksilla tehostaa. Ruumiin suora 

yhteys tietoon, tietämiseen tai vaikkapa yliopistopedagogiikkaan on rajautunut 

yksittäisten opettajien ja ”marginaalisten” oppialojen, kuten taideaineiden, suku-

puolentutkimuksen ja joiltain osin opettajakoulutuksen, intressiksi. Kosketus on 

vieroksuttu aihe jopa ruumiillisuuden tutkimuksessa. Se on yllättävää ja hämmen-

tävää tilanteessa, jossa akateemisen teoriamuodin on väitetty kehittyneen ylei-

semmästä ”ruumiillisuuden käänteestä” kohti ”aistimellisen” ja ”affektiivisen” 

käännettä. Akateemisissa kahvipöydissä kosketus tutkimusaiheena herättää lähin-

nä epäuskoista hihitystä. 

Kosketusta on kuitenkin mahdotonta paeta esimerkiksi kulttuuriantropologi-

alle ja kasvatustieteille kodikkaassa etnografiassa. Jotkut etnografit ovat jo pit-

kään vaatineet aistimellisuuden ottamista vakavasti epistemologiaa ja metodolo-

giaa koskevissa keskusteluissa. Osallistuvan havainnoinnin/havainnoivan osallis-

tumisen on muistutettu olevan tiedollinen, emotionaalinen ja aistimellinen koh-

taaminen tutkijan ja tutkittavien välillä, ja tämän sivuuttaminen on kohtalokasta 

tutkimuksen luotettavuudelle (esim. Pink 2009). Eri aistien merkityksen kulttuu-

rinen vaihtelu vuorovaikutuksessa ja tiedon hankkimisessa on niin ikään tiedetty 

tosiasia, ja se pitäisi itsestään selvästi huomioida jo tutkimusta suunniteltaessa. 

Aistimellisen etnografian piirissä on jopa nostettu esiin kysymys siitä, onko län-

simaisen tietokäsityksen sitoutuminen näköaistin valta-asemaan perustavasti vää-

ristänyt käsityksiämme vieraista kulttuureista (Howes 2010, Stoller 1989, 1997).  

Pään pensaaseen pistäminen aistimellisuuden kysymyksissä ei ole mahdollis-

ta myöskään tutkimuseettisistä syistä. Jopa kosketuksesta on uskallettava puhua. 

Mitä kosketus voisi tarkoittaa osana etnografian eettisiä periaatteita ja tapaetiket-

tiä? Erityisesti ”postmodernissa” antropologiassa (esim. Fox 1991) ja feministi-
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sessä metodologiassa (ks. Ramazanoĝlu & Holland 2002, Reinharz 1992) virisi jo 

1980-luvulla vilkas keskustelu kenttätyö- ja haastattelutilanteiden eettisistä pul-

mista ja tutkijan moraalisista velvollisuuksista. Monipuolisesta keskustelusta 

huolimatta ihmistutkimuksen eettiset pelisäännöt mielletään usein vain sitoutumi-

seksi jonkinlaiseen tekemisestä pidättäytymiseen, kuten lupaukseen olla vaaran-

tamatta henkilösuojaa tai levittämästä tutkittavia vahingoittavaa tietoa. Tutkitta-

viin tulisi säilyttää molemmille osapuolille turvallinen etäisyys läpi tutkimuspro-

sessin. Mutta onko tutkijalla aktiiviseen ruumiillisuuteen ja tunteisiin liittyviä 

moraalisia velvoitteita? Me kirjoittajat olemme joskus pohtineet, voiko haastatel-

tavaa halata vaikkapa tilanteessa, jossa hän purskahtaa itkuun kesken puheensa. 

Vai pitääkö häntä halata? Miten halaamisen metodologista taitoa tulisi opettaa 

etnografian kurssilla yliopistossa?  
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VUOKON ROHKEUTTA HENGITTÄMÄÄN LUOTU 
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Kerrottiin munkki Alekseista, joka oli saanut sydämeensä 

niin levottoman jumalarakkauden, että hänen oli alati oltava 

liikkeellä. Niin hän kulki talosta taloon ja ihmiset hänen 

lähdettyään hämmästyneinä, ravittuina kysyivät: Oliko tupamme 

enkeleitä täynnä? Mutta eräänä iltana, väsyneenä kulkemiseen hän 

ajatteli: Kirjoitan kaiken muistiin ja pääsen vaeltamasta. Katso, 

Jumalani, jalkani ovat hiertyneet ja palavia rakkoja täynnä, 

sydämeni väsynyt. 

Niin hän alkoi kirjoittaa, asettaa sanoihin lähdevettä joka 

hänessä solisi, mutta huomasi heti, että sanat vuotivat pahasti: 

ei niistä ollut kannattamaan ei aamun kirkkauden, ei yön 

huokauksen painoa. Ja niin hän hiljaisena vetäytyi yksinäisyyteen, 

alkoi tutkia maata, vettä, sileän kiven ajan tallettanutta 

muotoa, kuokki pellon, kylvi viljan, silitti vanhan puun miltei 

ääneen puhuvaa runkoa. 

 

Ja tapahtui, että maa, maan väkevyys alkoi antaa hänelle sanoja, 

yksinkertaisia ja pitäviä, ja ne asettuivat lähekkäin hänessä, 

ja niiden väliin syttyi valojuova, kiihkeä varmuus: juuri 

tällä tavalla sydän, avoin ihmissydän kannattaa koko maailmaa, 

silmänräpäyksen se sitä kannattaa, tunturivuokon nöyryyttä, 

vuokon rohkeutta hengittämään luotu. 

 

LIEHU (1982) 
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