
UNIVERSITY OF OULU  P .O. Box 8000  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

Professor Esa Hohtola

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Director Sinikka Eskelinen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-0816-9 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0817-6 (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
 152

AC
TA

Päivi M
äki

OULU 2015

E 152

Päivi Mäki

OPETTAJANA JA 
KEHITTÄJÄNÄ
VERTAISMENTOROINTIRYHMÄSSÄ 
KEHITTÄJÄOPETTAJAN AMMATILLISTA 
IDENTITEETTIÄ KERTOMASSA

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
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 5 2

PÄIVI MÄKI

OPETTAJANA JA KEHITTÄJÄNÄ
Vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajan 
ammatillista identiteettiä kertomassa

Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtori-
koulutustoimikunnan suostumuksel la ju lk isest i
tarkastettavaksi Linnanmaan OP-salissa (L10) 29.
toukokuuta 2015 klo 12.00

OULUN YLIOPISTO, OULU 2015



Copyright © 2015
Acta Univ. Oul. E 152, 2015

Työn ohjaajat
Professori Leena Syrjälä
Tohtori Minna Uitto

Esitarkastajat
Professori Jouni Välijärvi
Dosentti Leila Pehkonen

ISBN 978-952-62-0816-9 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0817-6 (PDF)

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

Kannen suunnittelu
Raimo Ahonen

JUVENES PRINT
TAMPERE 2015

Vastaväittäjä
Professori Anneli Lauriala



Mäki, Päivi, Teachers and developers - narratives on the professional identity of
education developers from a peer mentoring group. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 152, 2015
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This doctoral thesis discusses the creation of professional identity of education developers
working in the crossroads of administration and school development work. The subjects of the
study work as class or subject teachers, and as education developers in Support Services at the
Department of Education. The study also examines the impacts of a peer mentoring group based
on narrative and action based methods on the creation of professional identity.

The theoretical and methodological basis of this study is narrative. The goal, challenge and
learning narratives identified were then analysed using content analysis. The creation of developer
identity is seen as a series of reflecting and processing events that challenge one’s identity.
Professional identity is examined as being created through a narrative, and the research data has
been created through narration.

Challenges emerge at the crossroads of administration and school – in the arena of interaction.
Managing these challenges is described as evolution in knowledge, skills and operating methods
as well as beliefs, attitudes and feelings. The learning stories created in the reflection process
describe change, which is required for managing challenging situations. The goal narratives
emphasise expertise, the power to influence and being a peer. The education developers describe
themselves as walking alongside teachers, as peers.

Three developer identities were recognised in the education developers’ narratives: the critical
developer, the flexible developer and the self-developer. The critical developer is motivated by
being competent in an expert position. The flexible developer feels that being a teacher is an
integral part of the identity of an education developer. The work is about expressing oneself. The
self-developer’s identity includes the aspect of enhancing one’s own expertise. She or he has an
optimistic attitude towards the changes of the job. Using the peer mentoring group to support the
development of professional identity required trust amongst the group members to enable them to
share critical events that challenge one’s identity in the group.

This study is an important and topical address to the dialogue on the ways to support the
professional growth and career development of teachers as well as the development of continuous
education.

Keywords: challenging events, expertise, narrative, peer group mentoring, professional
identity, teacher’s identity
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Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan opetustoimen kehittäjäopettajan identiteetin rakentumista opetustoi-
men hallinnon ja koulujen kehittämistyön tukemisen välimaastossa. Tutkimuksen kehittäjäopet-
tajat toimivat kouluillaan luokan- tai aineenopettajina ja koko opetustoimessa kehittäjäopettaji-
na. Tutkimuksessa selvitetään myös, mikä merkitys kerrontaan ja toiminnallisiin menetelmiin
perustuvalla vertaismentorointiryhmällä on identiteetin rakentumisessa.

Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena lähtökohtana on kerronta. Luennassa tunnistet-
tua tavoite-, haaste- ja oppimiskerrontaa on analysoitu sisällöllisesti. Kehittäjäidentiteetin raken-
tumisessa on tärkeällä sijalla identiteettiä haastavien tapahtumien reflektointi. Ammatillinen
identiteetti nähdään kerronnan kautta rakentuvana, ja tutkimusaineisto on syntynyt kerronnassa.

Haasteita syntyy hallinnon ja koulun välimaastossa, vuorovaikutusareenalla. Haasteista selvi-
äminen kerrotaan muutoksena tiedoissa, taidoissa ja toimintatavoissa sekä uskomuksissa, asen-
teissa ja tunteissa. Reflektoinnissa syntyvät oppimiskertomukset kuvaavat muutosta, jota haasta-
vista tilanteista selviäminen edellyttää. Tavoitekerronnassa korostuvat asiantuntijuus, vaikutta-
minen ja vertaisuus. Kehittäjäopettajat kuvaavat itseään opettajan rinnalla kulkijoina ja vertaisina.

Kerronnasta tunnistetaan kolme kehittäjäidentiteettiä: kriittinen, joustava ja itsensä kehittäjä.
Joustavalle kehittäjälle opettajuus on kiinteä osa kehittäjäopettajan identiteettiä ja kehittäjän työ
itsensä toteuttamista. Kriittistä kehittäjää motivoi päteminen asiantuntijatehtävissä. Itsensä kehit-
täjän identiteettiin liittyy oman asiantuntijuuden vahvistaminen, optimistinen suhtautuminen
muutoksiin ja oman urapolun suunnittelu. Vertaismentorointiryhmän toimiminen ammatillisen
identiteetin rakentumisen tukena edellyttää luottamuksen syntymistä, jotta kriittisiä, identiteettiä
haastavia tapahtumia pystytään jakamaan ryhmässä.

Tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen puheenvuoro keskusteltaessa opettajien ammatillisen
kasvun ja urakehityksen tukemisen keinoista sekä täydennyskoulutuksen kehittämisestä.

Asiasanat: ammatillinen identiteetti, asiantuntijuus, haastavat tapahtumat, kerronta,
opettajan identiteetti, vertaisryhmämentorointi
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1 Johdanto  

Tarkastelen tutkimuksessani kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin kerrontaa 

työuran muutoksessa. Tutkimuksessani kahdeksan, eripituisella työkokemuksella 

varustettua yleissivistävän opetuksen opettajaa kertoo kollegiaalisessa vertais-

mentorointiryhmässä kehittäjäopettajaksi ryhtymisestään. Tutkimuksen lähtökoh-

ta on poikkeuksellinen, sillä opettajuuteen ei ole yleensä liitetty ajatusta uramuu-

toksesta tai uralla etenemisestä.  

Opettajan työn heikkoja uramahdollisuuksia ei ole pidetty isona ongelmana 

Suomessa. Opettajien hakeutuminen muihin tehtäviin on ollut vähäistä, ja se on 

perinteisesti liittynyt talouden nousukausiin (Heikkinen ym. 2010: 17). Alanvaih-

dosta ja ylipäänsä työpaikan vaihdosta haaveilee harvemmin opettaja kuin muut 

palkansaajat 1 . Suomalaisen opettajan työuraa koskevissa tutkimuksissa onkin 

keskitytty opettajaksi hakeutumisen syihin, työtyytyväisyyteen, opettajana kehit-

tymiseen työuran eri vaiheissa, opettajan ammatilliseen identiteettiin ja koulutuk-

sen riittävyyteen (ks. Laine 2004, Lauriala 1997, Niikko 1998, Väisänen 2001). 

Opettajan työuran muutosta on Suomessa tutkittu vähän. Mariikka Almiala (2008) 

on väitöskirjassaan tutkinut ensisijaisesti luokanopettajia2, jotka ovat vaihtaneet 

kokonaan alaa, siirtyneet aikuiskouluttajiksi tai opetusalan hallinnollisiin tehtä-

viin.  

Viime vuosina on näyttänyt siltä, että nuoret opettajat siirtyvät Suomessakin 

herkemmin toisiin tehtäviin (Almiala 2008: 126, Heikkinen ym. 2010: 16). Mo-

nissa muissa maissa tämä ilmiö on ollut selvästi näkyvissä jo pitkään (Ingersoll 

2011, Loonstra ym. 2009). Suomessa onkin havahduttu kehittämään opettajan 

opinto- ja urapolkuja sekä täydennyskoulutusta (Opetusministeriö 2007a, 2007b). 

Opetusministeriön alainen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta 

on työstänyt erityisenä painopistealueenaan opetushenkilöstön elinikäisen oppi-

misen mallia (Välijärvi ym. 2010: 1). Neuvottelukunnan työn tuloksena syntynyt 

polkumalli opettajan ammatillisen kehittymisen jatkumosta rakentuu vahvalle 

opettajan peruskoulutukselle, uusien opettajien tehokkaalle perehdytykselle ja 

tarkoituksenmukaiselle ammatillisen osaamisen kehittämiselle − uralla etenemistä 

                                                        
1 "Jos voisitte vaihtaa toiseen työpaikkaan samalla palkalla, niin vaihtaisitteko samalle ammattialalle, 
eri ammattialalle vai ette lainkaan vaihtaisi?" Luokanopettajista 27 % vaihtaisi samalle ammattialalle, 
15 % eri ammattialalle ja 58 % ei vaihtaisi lainkaan. Aineenopettajista 25 % samalle, 15 % eri alalle ja 
58 % ei vaihtaisi, 2 % EOS. Kaikista palkansaajista 21 % samalle alalle, 26 % eri ammattialalle ja 52 % 
ei vaihtaisi lainkaan, 1 % EOS (Tilastokeskus 2008). 
2 Almialan tutkimuksen 12 osallistujasta yksi oli aineenopettaja. 
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unohtamatta (Välijärvi ym. 2010: 1). Kiinnostus opettajan urapolun kehittämiseen 

on ollut jo muutaman vuoden ajankohtainen aihe. Tätä kirjoittaessani on valmis-

tumassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhtei-

sestä aloitteesta selvitys 3  opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon 

kehittämiseksi Suomessa. 

Tutkimukseni avaa tuoreen näkökulman opettajan urapolkuun opetustoimen 

kehittämistehtävissä. Yhtenä opettajan urapolkuna on esitetty kehittämistyön 

valmiuksien vahvistamista ja suuntautumista omaa koulua tai koko opetustoimea 

palveleviin kehittämistehtäviin (Välijärvi ym. 2010: 1). Tutkimukseni, jossa ke-

hittäjäopettajat toimivat koko opetustoimea palvelevissa kehittämistehtävissä, 

antaa tietoa opetusalan virkamiehille ja opettajankouluttajille tervetulleesta uudes-

ta mahdollisuudesta opettajan urapolulla. 

Tutkimuksessa tarkastelemaani kehittäjäopettajan tehtävään ei ole olemassa 

muodollista koulutusta, kuten ei yleensäkään kehittäjän työhön. Selviytyminen jää 

helposti opettajan itsensä ja omien verkostojen varaan. Kehittäjäopettajien aloitta-

essa uudessa tehtävässä tuntui tarpeelliselta tukea heitä uuden työn alussa. Uusien 

opettajien työn tukemisessa on hyödynnetty ryhmässä tapahtuvaa kollegiaalista 

kerrontaa eli vertaisryhmämentorointia4 (Aspfors & Hansén 2011, Heikkinen ym. 

2010, Välijärvi ym. 2010, Wang & Odell 2007).  

Kiinnostuin vertaisryhmämentoroinnista tutkimukseni kehittäjäopettajien 

identiteetin kerronnan tukena. Tutkijana ja kehittäjäopettajien esimiehenä minua 

kiinnostaa, voidaanko yhteisöllisellä, kollegiaaliseen tukeen ja tiedon jakamiseen 

perustuvalla vertaismentoroinnilla vahvistaa opettajan ammatillista identiteettiä 

hänen siirtyessään kehittäjäopettajaksi eli opettajakollegan ohjaajaksi. Tutkimuk-

sen lähtökohta on käytännönläheinen. Tavoitteina on tarjota aika, paikka ja tila5 

kehittäjäopettajien identiteettityölle ja asiantuntijuuden vahvistamiselle ryhmässä 

tapahtuvan kerronnan avulla.  

Tarkastelen kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin rakentumista erityi-

sesti vertaismentorointiryhmässä kerrottujen haasteiden kautta. Ajattelen monien 

tutkijoiden tavoin ammatillisen identiteetin kehittyvän tasaisten kehityskausien ja 

                                                        
3 Selvitystyöryhmään kuuluvat Hannu L. T. Heikkinen ja Hanna Korhonen Jyväskylän yliopiston 
Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä Jari Aho Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 
Lisätietoja selvitystyöstä URI: http://www.opesaaopettaa.fi  
4 Nimillä vertaisryhmämentorointi ja vertaismentorointi viittaan samaan toimintaan eli vertaisryhmäs-
sä mentorin ohjauksessa tapahtuvaan kollegiaaliseen kerrontaan ja tiedon jakamiseen. 
5  Tilalla tarkoitan tässä vertaismentorointiin liittyviä käytännön sopimuksia ja järjestelyitä, kuten 
sopimus työajan käyttämisestä mentorointiin, vertaismentorin palkkaus ja työtehtävien järjestely, jotka 
mahdollistivat vertaismentoroinnin. 
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kriisivaiheiden vuorottelun tuloksena (Schein 1987, Huberman 1993). Identiteetin 

ajatellaan vahvistuvan eräänlaisena uudistumisena kriittisten tapahtumien, critical 

incidents, käynnistämän reflektion kautta (Kelchtermans 6  2009, Mansvelder-

Longayroux ym. 2007, Mehrotra ym. 2014, Meijer ym. 2011, Nias 1989, Schön 

1987). Haasteiden tarkastelu antaa lisäksi käytännön tietoa siitä, mihin asioihin 

kehittäjäopettajien työn tukemisessa ja ylipäänsä toiminnan kehittämisessä on 

syytä kiinnittää huomiota. 

Kertominen liittyy työhöni monin tavoin. Se on työn keskeinen metodologi-

nen lähtökohta, mutta samalla myös osa tutkittavaa ilmiötä eli kehittäjäopettajan 

ammatillisen identiteetin kerrontaa. Kertominen on samanaikaisesti metodologi-

nen väline, jolla tutkija tekee kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin kehit-

tymistä havaittavaksi. Kerronta on myös opettajan ammatillisen identiteetin eli 

tutkittavan ilmiön kehittymisen väline. Näin tutkittava ilmiö konstruoituu ja kehit-

tyy samanaikaisesti, kun sitä tehdään havaittavaksi.  

Myös tutkimusaineisto perustuu pääasiassa puhuttuun kieleen eli kehittäjä-

opettajien ohjatussa vertaismentorointiryhmässä syntyneeseen kerrontaan. Osa 

kerronnasta rakentuu fokusryhmäkeskustelussa7, jossa osallistujat ja tutkija teke-

vät yhteistä tulkintaa aikaisemmasta kerronnasta. Kerronnallinen aineisto on vi-

deoitu ja litteroitu. Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä muodostaa tutki-

mukseni kontekstin. 

1.1 Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä  

Kehittäjäopettajien ryhmä aloitti uudessa työssä Oulun opetustoimessa lukuvuon-

na 2007–08. Osana toimintajärjestelmän uudistamista rekrytoitiin sisäisellä haulla 

kehittämisen tukipalveluihin seitsemän opettajaa vastaamaan tiettyjen ohjausalo-

jen kehittämisestä. Kehittäjäopettajat valittiin tehtävään edellisenä keväänä kirjal-

lisen hakemuksen ja haastattelun perusteella 20 hakijan joukosta.  

Kehittäjäopettajan tehtävä opetustoimen hallinnossa vastaa erityisesti 1990-

luvulla tapahtuneeseen opettajantyön muutokseen. Opettajankoulutuksen tavoit-

teeksi tuli laaja-alainen opettajuus. Opettajan työn osana nähtiin oman työn ref-

lektointi, arviointi ja tutkiminen. Opetuksen yksilöinti, kansainvälistyminen, tieto-

tekniikka, verkko-oppimisympäristöt ja moninaisuuden kohtaamisen merkitys 

                                                        
6 Kelchtermans (1993, 2005, 2009) ei puhu identiteetistä, vaan hän käyttää käsitettä self-understanding, 
joka ilmenee vain kerrottaessa tai selkeässä itse-reflektiossa eli itsensä kerronnassa.  
7 Fokusryhmäkeskustelussa käytettyä stimulated recall -menetelmää (Patrikainen & Toom 2004: 239) 
kuvaan aineiston yhteydessä. 
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muokkasivat opettajuuden professiota entistä moniulotteisemmaksi. Opettaja ei 

ollut enää pelkkä tiedon jakaja, vaan ohjaaja tai mahdollistaja erilaisissa oppi-

misympäristöissä. (Kivinen & Rinne 1994: 75.)  

Kehittäjäopettajien tiimin tehtävänä on tukea kouluilla toimivien opettajakol-

legoiden työtä moninaisten haasteiden keskellä ja vahvistaa opettajien osaamista. 

Kehittäjäopettajien ohjausaloja ovat tutkimuksen aikaan 1) kieli, kulttuuri ja me-

diataito, 2) luonnontieteet ja matemaattiset aineet, 3) taito- ja taideaineet, 4) vies-

tintä ja kansainvälisyys, 5) vastuullinen vaikuttaminen ja 6) opetusteknologia, 

johon valittiin kaksi opettajaa8. Kehittäjäopettajien yhteinen tehtävänkuva ja kun-

kin ohjausalan tehtävänkuvat ovat liitteessä 1. 

Kehittäjäopettajien tiimiin liittyi myös aikaisemmin valittu kulttuuriyh-

dysopettaja. Hänen tehtävänään on edistää kulttuuriopetussuunnitelman toteutu-

mista ja tuoda kulttuurialan toimijoita yhteistyöhön opettajien ja oppilaiden kans-

sa. Tämä tehtävä on ollut Oulun opetustoimessa vuodesta 1986. 

Kehittäjäopettajan työ perustuu aikaisemmalle ohjaavan opettajan tehtävälle. 

Oulun opetustoimessa on ollut ohjaavia opettajia peruskoulun syntyvuosista lähti-

en. Ohjaavat opettajat toimivat tuolloin yhteistyössä lääninkouluttajien kanssa ja 

edistivät peruskoulu-uudistuksen toteutumista. Ohjaavia opettajia oli useimpien 

kuntien opetustoimissa viemässä eteenpäin uuteen koulujärjestelmään siirtymistä.  

Oulussa ohjaavan opettajan nimike on korvattu tehtävänimikkeellä kehittäjä-

opettaja. Kehittäjäopettajista puhuminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei opettajan 

työhön liity monenlaista koulun ja oman työn kehittämistä. Kehittäjäopetta-

janimike vastaa paremmin tehtävän painotuksessa tapahtunutta muutosta. Opetus-

alan kehittämishankkeissa toimiminen on tullut merkittävämmäksi kehittäjäopet-

tajan työssä. Tutkimuksen aikaan kehittäjäopettajien tehtävänä on muun muassa 

edistää opetustoimessa meneillään olevaa kehittämishanketta, jonka tavoitteena 

on edistää teknologian hyödyntämistä opetuksessa.  

Kehittäjäopettajan nimikkeellä halutaan tehdä eroa aikaisempaan ohjaavan 

opettajan tehtävään myös siksi, että Oulun kehittäjäopettajien työtehtävistä ja 

opetusvelvollisuuden huojennusperiaatteista on sovittu paikallisesti Oulun opetus-

toimen ja Opetusalan Ammattijärjestön yhteistyönä. Opetusalan virkaehtosopi-

muksessa tunnistetaan kehittämistyön osalta ylituntihinnoittelu, olipa lisätehtävä 

mikä tahansa. Kehittäjäopettajan palkka ja lomaedut määräytyvät sen sijaan ope-

tusalan virkaehtosopimuksen mukaan. Kehittäjäopettajanimike on perusteltu sen-

                                                        
8 Yhtenäinen oppimisen polku -ohjausala ei toteutunut. Ohjausta järjestettiin sittemmin mm. perusope-
tuksen opinto-ohjauksen kehittämishankkeen ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmän kautta. 
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kin vuoksi, että kaupungin ohjaavat opettajat sekoitettiin välillä yliopiston harjoit-

telukoulussa opetusharjoittelua ohjaaviin opettajiin. 

Oulun aikaisemmassa ohjaavien opettajien mallissa kehittämistyöhön varattu 

resurssi jakautui yli 20 opettajalle. Jokaisessa opetettavassa aineessa ja joissakin 

aihekokonaisuuksissakin oli ohjaava opettaja, jonka opetuspäällikkö nimitti yh-

deksi lukuvuodeksi. Resurssi oli pieni, eikä yhdeksi vuodeksi nimittäminen vah-

vistanut sitoutumista. Toimintajärjestelmän uudistamisessa resurssi keskitettiin 

seitsemälle opettajalle, joiden ohjauskenttä on laajempi ja toimikausi kolme vuot-

ta. Kehittäjäopettajalla on mahdollisuus jättää tehtävä aikaisemmin, muttei kesken 

lukuvuotta. Työnantajaa sopimus velvoittaa kolme vuotta.  

Kehittäjäopettajia rekrytoitaessa valintaperusteissa toivottiin oman ohjausalan 

tuntemuksen lisäksi kokemusta kehittämistehtävistä tai -hankkeista. Kehittäjä-

opettajilta edellytettiin hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa sekä verkostoitu-

mis- ja kansainvälisyysvalmiuksia (Liite 1). Uuden toiminnan tavoitteena oli 

myös edistää opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien toteutusta ja avata rajapin-

toja koulun ja hallinnon yhteistyölle. 

Useimmissa kunnissa ohjaavien opettajien järjestelmästä on luovuttu. Oulus-

sa on sen sijaan pidetty tärkeänä tuoda ”kentän väen” ääntä kehittämistyöhön. 

Kehittäjäopettajien merkitys on suuri esimerkiksi meneillään olevassa opetus-

suunnitelmien uudistamistyössä. Resurssia onkin lisätty kehittäjäopettajien työ-

hön, kehittäjäopettajat ovat liittyneet osaksi opetustoimen rakenteita9 kehittäjätii-

min muodossa ja heidän kehittäjäidentiteettinsä rakentumista on pyritty tuke-

maan. Tutkimukseni kuvaa juuri viimeksi mainittua toimintaa.  

Kehittäjäopettajat tekevät yhteistyötä monien ulkomaisten kollegoiden kans-

sa. Ohjaavia opettajia, advisory teachers/advisors, toimii useissa Euroopan mais-

sa. Tutkimuksen kehittäjäopettajilla on yhteistyökumppaneita esimerkiksi Belgi-

assa, Tanskassa ja Walesissa. Kehittäjäopettajat tutustuvat ulkomaisten kolle-

goidensa työhön ja vaihtavat hyviä käytänteitä esimerkiksi Euroopan unionin job 

shadowing -ohjelman kautta. Kotimaisia kollegoita ei juuri ole. 

Kehittäjäopettajat ovat koulun ja opetustoimen hallinnon yhteisiä työntekijöi-

tä. He toimivat opettajina omilla kouluillaan kolme päivää viikossa ja tukipalve-

luiden kehittämistehtävissä kaksi päivää. Kehittäjäopettajalla on kaksi esimiestä: 

oman koulun rehtori ja tukipalveluissa päällikkötason esimies.  

Kehittäjätiimin esimiehenä järjestin uuden työn alkaessa kehittäjäopettajille 

tutustumistilaisuuden vertaismentoroinnista. Kerroin, että kehittäjäopettajilla olisi 

                                                        
9 Rakenteilla tarkoitan tässä Anthony Giddensin (1984) mukaan  organisaation sääntöjä ja resursseja. 
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mahdollisuus muodostaa oma, kerrontaa ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntävä 

vertaismentorointiryhmä. Näkemykseni mukaan ryhmä tarjoaisi opettajille suvan-

topaikan, jossa he voisivat keskustella uudesta työstä, jakaa uuden työn tuomia 

haasteita ja oppia yhdessä uutta työtä. Kerroin, että olen kiinnostunut tutkijana 

seuraamaan, miten vertaismentorointiryhmä vastaisi näihin tavoitteisiin. 

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmään suhtauduttiin alusta alkaen in-

nostuneesti. Olimme tutustuneet vertaismentorointiajatukseen valmistautuessam-

me valtakunnalliseen vertaismentorointihankkeeseen (Verme), johon Oulun ope-

tustoimen edustajia oli pyydetty mukaan. Innostusta vertaismentorointiin lisäsi 

myös se, että kehittäjäopettajilla olisi mahdollisuus kouluttautua vertaismento-

reiksi kyseisessä hankkeessa. 

Kehittäjäopettajat kokoontuivat ensimmäiseen vertaismentorointitapaamiseen 

marraskuussa 2007. Ryhmän ohjaajana eli mentorina toimi koulutettu ryhmäoh-

jaaja Minna Salmi. Hänellä on aikaisempaa kokemusta opetustoimen vertaisryh-

mistä, ja hän on tottunut käyttämään vertaismentoroinnille ominaisia kerronnalli-

sia ja toiminnallisia menetelmiä. Ryhmän työnimeksi muodostuikin heti KerToi-

ryhmä. Osallistuin itse kaikkiin istuntoihin sekä tutkijana että ryhmän jäsenenä. 

Tapaamiset videokuvattiin.  

Tutkimuksessani kehittäjäopettajat kokoontuvat säännöllisesti vertaismento-

rointiryhmään kertomaan työstään ja sen haasteista erityisesti uuden uran alku-

vaiheessa. Työuran muutos tarkoittaa tutkimuksessani, että osaksi tuttua opettajan 

työtä on tullut opetustoimen kehittäjäopettajana toimiminen. Tämä muutos voi-

daan ymmärtää opettajan erilaisena urapolkuna, ei uran vaihtona (Välijärvi ym. 

2010: 4). Ammatillisen identiteetin kerronnan taustalla oleva urapolun muutos 

tarkoittaa opettajuuden laajenemista kehittäjäopettajuudeksi. 

1.2 Tutkimustehtävät ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävänäni on kuvata ja tulkita kehittäjäopettajien identiteetin kerrontaa 

vertaismentorointiryhmässä työuran muutoksessa. Työn tutkimuksellisena ja käy-

tännöllisenä tavoitteena on opettajan urapolun taitteen eli kehittäjäopettajaksi 

ryhtymisen ja ammatillisen identiteetin kohtaamispintojen tarkastelu. Tutkimuk-

seni on luonteeltaan kuvailevaa, mutta myös uutta tietoa tuottavaa ja toimivia 

käytänteitä etsivää. Kehittäjäopettajien esimiehenä ja toiminnasta vastaavana 

virkamiehenä tehtävänäni on kehittää toimintaa, mieluiten yhdessä työntekijöiden 

kanssa. Pelkkä maailman kuvaaminen ei riitä. Maailmaa pitää muuttaa parem-
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maksi ja nimenomaan tutkimuksessa mukana olevien ihmisten kannalta. (Syrjälä 

& Heikkinen 2002: 158.) 

Subjektiivisen uratulkinnan mukaan ammatillinen identiteetti kehittyy tasais-

ten kehityskausien ja kriisivaiheiden vuorottelun tuloksena (Schein 1987, Huber-

man 1993). Useat tutkijat käsittävät ammatillisen identiteetin kehittymisen erään-

laisena uudistumisena merkittävien kriittisten (haastavien) tapahtumien kautta. 

Toisena tutkimustehtävänäni on selvittää, millaiset kehittäjän työhön liittyvät 

kriittiset tapahtumat haastavat kehittäjän ammatillista identiteettiä ja miten haas-

tavista tapahtumista kerrotaan ammatillisen identiteetin rakentamisessa. 

Kehittäjäopettajien toiminnan ja ryhmäkerronnan kehittämisen kannalta on 

tärkeää kuulla, mitä kehittäjäopettajat kertovat vertaismentorointiryhmän merki-

tyksestä. Erityisen kiinnostavaa on kuulla kehittäjäopettajien kerrontaa vertais-

mentorointiryhmässä tapahtuvasta kerronnasta, ryhmän toiminnasta ja kehittä-

misajatuksista. Kolmantena tutkimustehtävänä on tarkastella opettajien oman 

kerronnan kautta kollegiaaliseen tukeen ja tiedon jakamiseen perustuvan vertais-

mentorointiryhmän merkitystä opettajan ammatillisen identiteetin kerronnan tu-

kena. 

Yllä kuvatun pohdinnan tuloksena olen kiteyttänyt tutkimustehtäväni seuraa-

viin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten kehittäjäopettajat kertovat ammatillista identiteettiään työuran muutok-

sessa? 

2. Miten haastavista tapahtumista kerrotaan rakennettaessa kehittäjäopettajan 

ammatillista identiteettiä?  

3. Millaiseksi kehittäjäopettajat kertovat vertaismentorointiryhmän merkityksen 

ammatillisen identiteetin rakentumisessa?  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan luvussa 4.2. Siinä opettajat kertovat 

kehittäjäopettajaksi ryhtymisestään työuran alussa ja kuvaavat niitä tavoitteita, 

jotka ovat saaneet opettajan hakeutumaan kehittäjäopettajan urapolulle eli etsi-

mään opettajan perustehtävän ylittäviä haasteita. Luvuissa 4.3 ja 4.4 vastaan toi-

seen tutkimuskysymykseen eli kehittäjäidentiteettiä haastavien tilanteiden kerron-

taan. Luvussa 4.4 käsitellyt kehittäjän opit kuvaavat sitä muutosta, jota ammatil-

lista identiteettiä haastavista tilanteista selviäminen edellyttää (Bakkenes ym. 

2010).  

Tulosten kuvaus huipentuu kolmeen erilaiseen kehittäjäkertomukseen. Laa-

jasta ryhmäkerrontaan perustuvasta aineistosta ja erityisesti tarkempaan luentaan 

valitusta tavoite-, haaste- ja oppimiskerronnasta olen rakentanut uudelleenkerron-



 18

tani kautta erilaisia kehittäjäkertomuksia kuvaamaan tutkimuksessa rakentuvia 

erilaisia kehittäjäidentiteettejä. Kuvaan niitä luvussa 4.5. Näissä kehittäjäkerto-

muksissa kiteytyy kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin ja sitä haastavien 

tilanteiden kerronta työuran muutoksessa. Luvussa 4.5 kootaan kehittäjäkerto-

musten muodossa vielä vastauksia sekä ensimmäiseen että toiseen tutkimuskysy-

mykseen. Luvussa 4.1 vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen eli selvitän 

vertaismentorointiryhmän merkitystä ammatillisen identiteetin kerronnassa. 

Väitöskirjatutkimukseni Opettajana ja kehittäjänä – vertaismentorointiryh-

mässä kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä kertomassa on kerronnallinen 

tutkimus. Kerronnallisuus ilmenee tutkimukseni metodologisina, ontologisina ja 

epistemologisina perusteina (Spector-Mersel 2010). Ontologisena ja epistemolo-

gisena lähtökohtana on käsitys sosiaalisesta todellisuudesta ensisijaisesti kerrottu-

na todellisuutena, jossa kertomuksilla on merkittävä rooli ihmisen kehittymisessä, 

jokapäiväisessä toiminnassa ja työssä (Spector-Mersel 2010: 211). Tutkimukseni 

ontologisena lähtökohtana on käsitys opettajasta kertovana ja yhteisen kertomisen 

kautta oppivana ihmisenä. Tutkimuksen teoreettis-metodologisessa tarkastelussa 

hyödynnän opettajien ammatillisen identiteetin tutkimusta sekä vertaismentoroin-

tiryhmäkerrontaan perustuvaa opettajatutkimusta.  

Kehittäjäopettajien kerrontaa tulkitsemalla pyrin tavoittamaan toimivia käy-

tänteitä vertaismentorointiryhmäkerronnan hyödyntämisestä myös opetusalan 

kehittämisasiantuntijoiden työn tukena. Vertaismentorointiryhmäkerronnasta saa-

tuja tuloksia voitaneen soveltaa laajemminkin opettajien ammatillista kehittymis-

tä, työhyvinvointia ja täydennyskoulutusta koskevassa kehittämistyössä. Useissa 

opettajien ammatillisen identiteetin merkitystä korostavissa tutkimuksissa (Bei-

jaard ym. 2004, Goodson & Cole 1994, Kelchtermans 2009, Syrjälä 2002) on 

tuotu esiin yhteisen keskustelun ja reflektoinnin merkitystä ammatillisen identi-

teetin rakentumisen tukena. Oman organisaationi näkökulmasta tutkimus antaa 

tietoa kehittäjäopettajien toiminnasta ja tuo esiin toimintaan liittyviä kehittämis-

tarpeita. Osallistun tutkimuksellani myös keskusteluun opettajan uramahdolli-

suuksien laajentamisesta opetuksen kentällä.  

1.3 Tutkijan kertomus 

Omat kokemukseni työurallani ovat vaikuttaneet tutkimuksen syntyyn. Olen niitä 

opettajia, jotka ovat poikenneet perinteiseltä opettajan polulta samoin kuin tutki-

mukseni kehittäjäopettajat. Ammatillinen polkuni on kulkenut opettajasta opetus-

toimen kehittäjäopettajaksi ja edelleen kunnan opetushallinnon virkamieheksi. 
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Tätä polkua peilaan tutkimuksessani kehittäjäopettajien kerronnasta syntyneessä 

aineistossa. Tutkimus on inhimillistä toimintaa, jossa tutkija lukee ja tulkitsee 

aineistoaan omien tulkintaskeemojensa ja merkitysrakenteidensa kautta. Se, miten 

tutkija tavoittaa aineistoonsa tallentuneen käsitysten ja merkitysten kirjon, on 

yhteydessä siihen, kuinka hyvin tutkija tuntee tarkastelemaansa asiaa ja millaises-

sa dialogissa käsitykset ja merkitykset ovat syntyneet. (Lapadat & Lindsay 1999, 

Mahlakaarto 2010, Usher 1996.)  

Tutkimukseni opettajien kertomukset kehittäjäopettajaksi hakeutumisesta ja 

työhön liittyvistä odotuksista ja pyrkimyksistä koskettavat monilla tavoin oman 

työurani pohdintoja. Merkittävä tapahtuma urallani oli kutsu opetustoimen ohjaa-

vaksi opettajaksi kymmenen opetusvuoden jälkeen. Ohjaavana opettajana toimin 

opettajan työni ohella oman ohjausalani opettajien vertaistukijana, koordinoin 

vastuualueeni täydennyskoulutusta, opetussuunnitelmaa ja kehittämistoimintaa 

samoin kuin tutkimukseni osallistujat tekevät. Toimin myös useissa valtakunnalli-

sissa kehittämisverkostoissa. Omalla koulullani olin kehittämässä opetussuunni-

telmaa, englanninkielistä opetusta ja kansainvälistä toimintaa sekä rakentamassa 

yhtenäiskoulua koulun hallinnon toimijana. Myös tutkimukseni opettajat ovat 

aktiivisesti mukana valtakunnallisissa verkostoissa ja oman koulunsa kehittämi-

sessä. 

Lopulta kehittämistyö vei minut mukanaan ja siirryin kokonaan opetustoimen 

kehittämistehtäviin. Vastuualueekseni muodostui muun muassa kehittäjäopettajien 

toiminta. Kun Oulun opetustoimen organisaatiota jälleen kerran uudistettiin muu-

tama vuosi sitten, koin tilaisuuden tulleen paneutua tutkimuksen muodossa kehit-

täjäopettajien työhön, jota toimintajärjestelmän muutoksessa myös kehitettiin.  

Loikka turvallisesta kouluympäristöstä moniammatillisissa aikuisverkostoissa 

toimivaksi yhteistyön tekijäksi vie usein kauas opettajan perustehtävästä. Koko-

päiväiseksi kehittäjäksi ryhtyminen on itseltäni vaatinut sellaisten ammatillisten 

valmiuksien ja sellaisen osaamisen kehittämistä, joihin formaali opettajankoulutus 

liitettynä pitkäänkään opettajakokemukseen ei anna valmiuksia. Erityisesti tutki-

mukseni kehittäjäopettajien identiteettiä haastavat kriittiset tapahtumat ovat tuo-

neet pintaan omia kokemuksiani, joita olisin kehittäjän työn alussa mielelläni 

jakanut luottamukseen perustuvassa ryhmässä. Kehittäjäidentiteetin vahvistumi-

nen on itseltäni edellyttänyt tietoista asiantuntijafoorumeiden etsimistä ja kollegi-

aalisiin keskusteluihin hakeutumista. Omien kehittäjäkokemusteni pohjalta haluan 

olla edistämässä kehittäjäopettajien selviytymistä uudessa työssä.  

Olen ollut näköalapaikalla opetustoimen kehittämisyksikössä seuraamassa 

opettajan erilaisten urapolkujen avautumista viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
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Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallien muututtua 

hankerahoitukseen perustuviksi kunnissa on syntynyt tarvetta rekrytoida myös 

opettajia hankkeiden koordinaattoreiksi ja projektipäälliköiksi. Myös erilaiset EU-

pohjaiset rahoitusmallit ovat lisänneet opetusalan hanke- ja kehittämishenkilöstön 

tarvetta. Lisäksi kuntatoimijat ja erityisesti opetuspuolen kehittäjät ovat haluttuja 

yhteistyökumppaneita yliopiston ja muiden kehittämishankkeita koordinoivien 

toimijoiden parissa. Työssäni kehittämis- ja laatupäällikkönä olen seurannut lähel-

tä uuden hanke- ja projektihenkilöstön työn haasteita. Tutkijana minua on vienyt 

eteenpäin halu selvitellä opettajan erilaista urapolkua ja suunnata vertaismento-

rointia työyhteisön sisällä juuri kehittämistehtävissä toimivien tueksi.  

Tutustuin ryhmässä tapahtuvaan kerrontaan siirryttyäni opettajan työstä ope-

tustoimen kehittämisyksikköön. Ensimmäisiä tehtäviäni oli olla järjestelemässä 

Oulun yliopiston tutkijoiden ja opettajankouluttajien kanssa maahanmuuttajaopet-

tajillemme KerToi-menetelmää toteuttava ohjattu vertaismentorointiryhmä. Sa-

malla pääsin tutustumaan professori Leena Syrjälän luotsaamaan Opettajanelä-

mää-tutkimusryhmään ja sittemmin Elävä Kertomus -ryhmään, josta on tullut 

tutkijaminäni kotipesä. Ryhmät ovat innostaneet myös minua tutkimaan opettajien 

kerrontaa. Koska kerronnallisessa tutkimuksessa käsitellään kieltä eri muodoissa 

– merkityksiä, tekstejä, vuorovaikutusta – tuntui kertomusten ja kerronnan tutki-

minen filologin, kielen rakastajan, koulutustaustaani vasten hyvältä. Eri opettaja-

ryhmillemme järjestetyistä KerToi-ryhmistä saatu hyvä palaute rohkaisi perusta-

maan uusille kehittäjäopettajillemme oman ryhmän, joka muodostaa tutkimukseni 

osallistujaryhmän. 

Vertaismentorointi on ollut osa työtäni monella tasolla tutkimuksen aikaan. 

Olin mukana kuntaedustajana Työsuojelurahaston tukemassa Vertaismentorointi 

opettajan tukena -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Verme). Osallistuin neljän 

kehittäjäopettajan kanssa KerToi-ryhmän rinnalla vuosina 2008−09 Verme-

hankkeessa toteutettuun vertaismentorikoulutukseen ja toimin vertaismentorina 

uusien rehtoreiden vertaismentorointiryhmässä (Mäki 2010). Verme-hankkeen 

kautta osallistuin myös kansainväliseen tutkijaverkostoon10, jonka tavoitteena oli 

muun muassa vertaismentoroinnin teoriatiedon ja käytännön toiminnan vahvista-

minen vastavalmistuneiden opettajien työn tueksi.  

Perehtyneisyyteni vertaismentorointiin, pitkä ja monipuolinen opettaja- ja ke-

hittäjäkokemukseni sekä läheinen yhteistyö kehittäjäopettajien kanssa antavat 

hyvät valmiudet eläytyä kehittäjäopettajan työhön sekä analysoida, ymmärtää ja 

                                                        
10 Newly Qualified Teachers in Nothern Europe (URI: http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne) 
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tulkita kehittäjäopettajien kerrontaa vertaismentorointiryhmässä. Kulttuurinen 

kompetenssini kehittäjäopettajien maailmaan on selvä. Yhteisessä vertaismento-

rointiryhmässä syntyneet kertomukset ovat palauttaneet mieleeni omia kehittäjä-

kokemuksiani ja auttaneet toivottavasti näkemään aineistossa jotakin enemmän ja 

vahvemmin kuin kehittäjäopettajien maailmassa ummikkona kulkeva näkisi. Nä-

en oman kertomukseni mahdollisuutena syventää ymmärrystä kehittäjäopettajien 

kerronnasta, mutta samalla tilaisuutena saada myös itselleni eväitä heidän kerron-

nastaan. Jaanhan edelleenkin kehittäjäopettajien kanssa yhteistä kehittäjän maail-

maa.  

Tutkijakertomuksessani on aiheuttanut eniten pohdintaa kahtalainen asemani 

tutkijana ja kehittäjäopettajien esimiehenä. Osa opettajista on minulle tuttuja pit-

kältä ajalta. Tämän näen myönteisenä juuri kerrontaan perustuvassa tutkimukses-

sa. Nykyisen esimiesaseman voi kuitenkin ajatella tuovan mukanaan miellyttä-

misefektiä ja vaikeutta asemoida esimies tutkijaksi. Ryhmässä ollessani olen hel-

potuksekseni kokenut, että oma kehittäjäopettajan taustani liittää minut vahvasti 

osallistujiin ja vähentää tutkijan asemointia esimieheksi. Kerronnallisessa tutki-

muksessa tarkoituksena on, että kertoja ja tutkija saavuttavat yhteisen ymmärryk-

sen, jossa kertoja antaa merkityksiä asioille omalla äänellään. On todettu, että 

läheiset ja pitkäaikaiset suhteet tutkijan ja osallistujien välillä tuovat syvyyttä 

kertomuksiin (Clandinin & Connelly 2000: 171, Hatch & Wisniewski 1995: 117, 

Heikkinen 2002: 190).  

Koska vertaismentorointiryhmä on tarvittaessa toiminut kehittäjäopettajien 

perehdyttämispaikkana, olemme keskustelleet myös työhön liittyvistä käytännön 

kysymyksistä. Keskusteluissa olen ollut mukana yhtenä osallistujana, joten rinnal-

la kulkenut tutkimus ei ole päässyt päärooliin tapaamisissa. Ryhmässä olen ha-

vainnut, että tämä seikka on vahvistanut tunnetta yhteisestä, vertaisten välisestä 

keskustelusta ja vapauttanut osallistujat kertomaan näkemyksistään.  

En kuitenkaan usko, että esimiesasemani kautta syntyvää valtasuhdetta voi-

daan tutkimuksessani ohittaa. Ryhmätapaamisten teemoituksessa ei tämän vuoksi 

ole esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan esimiestyöhön tai johtamiseen. 

Näistä teemoista olisi voinut olla haastavaa kertoa ryhmässä. Näitä asioita kehittä-

jäopettajat ovat käsitelleet kanssani säännöllisissä arviointi- ja kehityskeskuste-

luissa. Ryhmässä on kuitenkin syntynyt kriittistäkin kerrontaa, joka on liittynyt 

johtamiseen. Tämän olen tulkinnut kertovan ryhmässä syntyneestä luottamuksen 

ilmapiiristä. Voi olla, että kehittäjäopettajien esimiehenä korvani ovat herkistyneet 

kuulemaan johtamiseen liittyvää kerrontaa ja olen kuullut opettajien kertomuksis-
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sa asioita, jotka ovat antaneet pohdittavaa ja opittavaa esimiestehtävääni. Kerron 

tästä enemmän luvussa viisi, jossa pohdin tutkimuksen antia. 

1.4 Väitöskirjan rakenne  

Väitöskirjani koostuu viidestä pääluvusta. Johdannon alussa olen avannut tutki-

mukseni aihepiiriä ja kertonut kiinnostuksestani käsillä olevaan tutkimusaihee-

seen. Olen kuvannut lyhyesti, mitä tutkin työssäni sekä miksi ja miten aion tutki-

mukseni toteuttaa. Johdannossa olen avannut myös tutkimustehtävää ja muotoillut 

sen tutkimuskysymyksiksi.  

Tutkijan kertomuksessa olen kuvannut edellytyksiäni tehdä kehittäjäopettaji-

en kerrontaan perustuvaa tutkimusta. Olen selvittänyt omat lähtökohtani ja kiin-

nostukseni ymmärtää opettajien kerrontaa. Tutkimuksessani henkilökohtainen 

side tutkittavaan ilmiöön auttaa tutkimustehtävän muotoilussa ja tutkimusmene-

telmien valinnassa. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on päästä lähelle 

tutkittavaa ilmiötä ja tavoittaa tutkimuksen osallistujien näkökulma asiaan. (Pat-

ton 2002: 49.)  

Luku kaksi on tutkimukseni teoreettisten ja menetelmällisten valintojen poh-

dintaa. Tarkastelen ammatillista identiteettiä ja siihen liittyviä asiantuntijuuden ja 

ammatillisen kehittymisen näkökulmia aikaisemman tutkimuksen pohjalta. Keski-

tyn kuitenkin tutkimuksiin, joissa ammatillinen identiteetti nähdään kerronnan 

kautta rakentuvana, mikä on tämän tutkimuksen ydin. Käsittelen lyhyesti myös 

tutkimuksen käytännön toteutusta eli vertaismentorointiryhmäkerrontaa ja erityi-

sesti ryhmässä tapahtuvaa reflektointia. 

Kolmannessa luvussa käsittelen tutkimusaineiston analyysiä. Kerron tutki-

mukseen osallistuneista sekä kuvaan aineiston syntyä, analyysin rakentumista ja 

tutkimusta ohjanneita eettisiä periaatteita. Analyysin eri vaiheissa on kysymys 

erilaisista aineiston lukutavoista.  

Luku neljä sisältää aineiston analyysin tulokset eli vastaukset tutkimuskysy-

myksiini. Luvussa viisi pohdin tutkimustuloksiani sekä niiden teoreettista antia ja 

hyödynnettävyyttä käytännön toiminnan kehittämisessä. Lukuun viisi sisältyy 

myös tutkimuksen arviointia, joka kerronnallisessa tutkimuksessa kilpistyy tutki-

muksen uskottavuuden ja eettisyyden pohdinnaksi. Käsittelen tutkimukseeni liit-

tyviä eettisiä valintoja jo aineiston kuvauksen yhteydessä kolmannessa luvussa. 

Tämän teen siitä syystä, että monet, osallistujien omaan kerrontaan perustuvan 

tutkimuksen eettiset valinnat liittyvät erityisesti aineiston syntyyn. Näissä valin-

noissa on yleensä kyse vakiintuneiden eettisten toimenpiteiden toteuttamisesta. 
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Luvussa viisi sen sijaan pohdin eettisyyttä erityisesti osallistujien ja tutkijan väli-

senä suhteena. Viimeisessä luvussa teen myös johtopäätöksiä tutkimukseni koko-

naisuudesta ja merkityksestä. 

Työssäni on runsaasti suoria aineistolainauksia osallistujien oman äänen tuo-

miseksi tutkimukseen. Luettavuuden lisäämiseksi olen selkeyttänyt suoria laina-

uksia lisäämällä välimerkkejä ja käyttämällä kirjoitettua puhekieltä. Suorien ai-

neistolainausten esittelyssä olen käyttänyt yhtenäisiä merkintöjä seuraavasti: 

 

[sana] asiayhteydestä ymmärrettävä pois jäänyt sana tai korjaus 

(…)  alkuperäisestä tekstistä on poistettu yksi virke 

[…] alkuperäisestä tekstistä on poistettu vähintään kolme virkettä 

(naurua) alkuperäisessä tilanteessa esiintynyt ei-kielellinen ilmaisu tai 

tulkintaa täydentävä huomautus 

-                lainauksen edessä osoittaa, että lainaukset muodostavat dialogin 

Aineistolainauksissa kertojan nimi on suoran lainauksen alussa kaksoispisteen 

erottamana (ks. alla). Kertojat olen anonymisoinut eli tehnyt tunnistamattomiksi 

antamalla heille uudet nimet. Mentori Minna Salmi on antanut luvan käyttää 

myös hänen oikeaa nimeään tutkimuksessa. Tutkija esiintyy tutkimuksessa omalla 

nimellä.  

Suoran aineistolainauksen lopussa on suluissa tapaamisen päivämäärä ja si-

vunumero, jolla viittaan lainauksen paikkaan litteroidussa KerToi-aineistossa. 

Seuraavassa lainauksessa on mentorin ja Simon dialogia ensimmäisestä KerToi-

tapaamisesta marraskuulta 2007. 

- Mentori: Onks’ tähän ryhmän ideaan teillä kommentteja? Ajatuksia? 

- Simo: Mitä sä tarkotat? 

- Mentori: Tästä, että mitä me nyt ruvetaan tekemään tässä KerToi-ryhmässä. 

Ihan niin kuin teidän kehittäjäopettajien koulutuksen sisällä tällainen oma 

ryhmä. Tähän luottamuksellisuuteen ja sitoutumiseen? (22.11.07, s. 5) 
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2 Tutkimuksen teoreettis-metodologisia 
lähtökohtia 

Tutkimukseni liittyy kerronnalliseen opettajatutkimukseen (Clandinin & Connelly 

2000, Elbaz-Luwisch 2005, Estola 2003, Kaunisto 2014). Työssäni selvitän am-

matillisen identiteetin kerrontaa vertaismentorointiryhmässä ja tarkastelen amma-

tillista identiteettiä kerrottuna identiteettinä. Kerronta on olennainen osa tutki-

muksen käytännön toteutusta eli kehittäjäopettajien kerrontaa kollegiaalisessa 

vertaismentorointiryhmässä. Kasvatustieteellisen tutkimukseni lähtökohtia ovat 

kerronnallisuus, ammatillinen identiteetti ja vertaisryhmämentorointi.  

Kertomisen näen ennen kaikkea persoonallisen ja ammatillisen kasvun väli-

neenä (Syrjälä 2002: 204). Tutkimuksessani tarkastelen kehittäjäopettajien amma-

tillista identiteettiä erityisesti identiteettiä haastavien kriittisten tapahtumien ker-

ronnan kautta. Ajattelen, että kertomukset ovat sanallistettuja kokemuksia. Teks-

teiksi kirjoitettua ammatillisen identiteetin kerrontaa voi analysoida ja kuvata 

sekä samalla ymmärtää identiteetin rakentumista (Cortazzi 1993: 5−24, Kelch-

termans 1993: 447). Kerronnan hyödyntäminen ammatillisen identiteetin tarkaste-

lussa on tutkimukseni metodologinen valinta. Kertominen on myös osa tarkastel-

tavaa ilmiötä eli kerrottua ammatillista identiteettiä. 

Tutkimukseni käytännön toteutuksen muodostaa kehittäjäopettajien kerronta 

vertaismentorointiryhmässä. Yleensä ajatellaan, että laadullisessa tutkimuksessa 

on tärkeää kuvata ja ymmärtää tutkittavaa asiaa tietyssä kontekstissa. Siksi tarkas-

telen ammatillisen identiteetin kerrontaa vertaismentorointiryhmässä, joka on 

tutkimusaineistoni syntypaikka. Tarkatelen myös itse vertaisryhmämentorointia, 

joka tutkimuksessani liittyy sekä työssä oppimiseen että ammatillisen identiteetin 

rakentumiseen. 

Kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin tarkasteluun liittyvät olennaisesti 

asiantuntijuuden ja osaamisen näkökulmat. Asiantuntijuus on ollut yksi suosi-

tuimmista työhön ja yhteiskuntaan liittyvistä käsitteistä 1990-luvulta lähtien (Iso-

pahkala-Bouret 2005: 5). Asiantuntijuuden ei ajatella enää selittävän vain sitä, 

mitä ihmiset tekevät työyhteisöissä. Yhä useammin asiantuntijuutta tarkastellaan 

osana ammatillista identiteettiä (Isopahkala-Bouret 2005: 5, Paloniemi ym. 2010: 

20), niin kuin tutkimuksessani. 
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2.1 Kerronnallisuus  

Kerronnallisen tutkimuksen lähestymistavat ovat moninaistuneet. Aikaisemmin 

tutkijoiden kiinnostus kohdistui kertomusten sisältöihin ja rakenteisiin. Kerron-

nallisessa tutkimuksessa on kiinnostuttu kertomisen kontekstuaalisuudesta, vuo-

rovaikutuksesta ja kerrontaprosesseista (Bamberg 2008: 183−184, Gubrium & 

Holstein 2008, Riessman 2008). Laajojen elämäntarinoiden ohella on löydetty 

myös pienet kertomukset, jotka ovat pieniä sekä kirjaimellisesti että kuvaannolli-

sesti (Bamberg & Georgakopoulou 2008: 5). Pienet kertomukset ovat arjen vuo-

rovaikutustilanteissa syntyviä lyhyitä kerronnallisia välähdyksiä. Niitä voi lähes-

tyä elämää ja identiteettiä rakentavina sosiaalisina käytäntöinä, ei niinkään val-

miina kertomuksina. (Georgakopoulou 2007.) 

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmässä syntyneessä aineistossa opet-

tajien oma kerronta tulee tutkijan tarkastelun kohteeksi. Opettajien kerronta ja 

pienet kertomukset on luonteva lähtökohta tutkijalle, joka on kiinnostunut opetta-

jista, heidän tavastaan ymmärtää ja toteuttaa työtään sekä rakentaa identiteettiään 

(Syrjälä 2002). Ajatellaan, että identiteetit rakentuvat kertomuksista, joita luom-

me ja kerromme elämästämme (Connelly & Clandinin 1999: 4).  

Kerronnallisuus on liitetty minän rakentumiseen, uuden työn ja identiteettien 

sekä sosiaalisen todellisuuden pohdintoihin (Hatch & Wisniewski 1995: 115, 

Hyvärinen 2008: 447, Yrjänäinen & Ropo 2013: 21). Kerronnan merkitys tiedon 

ja identiteetin muodostumisessa huipentui 2000-luvun taitteessa niin, että alettiin 

puhua jopa kerronnallisesta eli narratiivisesta käänteestä sosiaalitieteissä. Kään-

teellä viitataan ajattelutavan muutokseen, jossa vuorovaikutuksen katsotaan ra-

kentuvan kielessä, ja tietoa pidetään subjektiivisena ja paikallisena. (Chamberlay-

ne, Bornat & Wengraf 2000: 20, Estola ym. 2007: 27.) 

Kerronnallisuus on tutkimukseni metodologinen lähtökohta. Olen koostanut 

opettajien vertaismentorointiryhmässä tapahtuneen kerronnan tutkimusaineistok-

si, dokumentoinut, lukenut (analysoinut) ja tulkinnut opettajien kerrontaa. Cathe-

rine Kohler Riessmanin (2008: 21) mukaan kerronnallista tutkimusta tekevä tutki-

ja ei löydä kertomuksia, vaan osallistuu niiden luomiseen. Olen ollut yhtenä osal-

listujana kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmässä, jossa aineisto on synty-

nyt.  

Kerronnallisuutta korostavassa lähestymistavassa aineiston analyysiä voidaan 

tarkastella kahden totuuskäsitteen pohjalta. Alun perin Bruner (1986) ja sittemmin 

Polkinghorne (1988, 1995) tekivät eron narratiivisen ja narratiivien analyysin 

välillä. Narratiivinen analyysi viittaa kieltä ja kielenkäyttöä yksityiskohtaisesti 
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tarkastelevien menetelmien, kuten diskurssianalyysin, avulla tapahtuvaan kerto-

musten analysoimiseen merkityksellisinä tarinoina. Narratiivien analyysi tarkoit-

taa kertomusten keräämistä aineistoksi ja aineiston teemoittelua. Kertomukset 

ovat näin keino päästä kiinni tutkittavaan ilmiöön. (Polkinghorne 1995: 12). Nar-

ratiivien analyysia teen tutkimuksessani orientoivan vaiheen luennassa väljässä 

temaattisessa analyysissa, kun selvitän, mistä osallistujat puhuvat, kun heitä pyy-

detään vertaismentorointiryhmässä kertomaan muun muassa kehittäjäopettajaksi 

hakeutumisesta, kehittäjäopettajana toimimisesta ja suhteesta muihin opettajiin 

sekä työn mahdollisista haasteista. Narratiivista analyysiä teen eri kerrontatapojen 

pohjalta luennan viimeisessä vaiheessa kertoessani uudelleen kehittäjäopettajan 

ammatillista identiteettiä kehittäjäkertomuksina. 

Yllä kuvatun metodologisen lähtökohdan lisäksi kerronnallisuus näkyy tut-

kimukseni ontologisena ja epistemologisena lähtökohtana. Ontologisesti kerron-

nallisuus liittyy sosiaaliseen konstruktionismiin11, joka yleensä toimii kielellisen 

orientaation ja kerronnan tieteenteoreettisena perustana. Sosiaalisen konstruktio-

nismin mukaan todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovai-

kutuksessa. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, Tynjälä 1999.) Ker-

ronnallisuus laajentaa konstruktivistista lähestymistapaa vuorovaikutusnäkökul-

man yli korostamalla inhimillisen toiminnan kerronnallista luonnetta. Kertomuk-

set voidaan nähdä osana jo olemassa olevaa sosiaalista, kulttuurista ja poliittista 

kontekstia (Bruner 1991).  

Kerronnallisessa lähestymistavassa todellisuus nähdään moninaisena. Tutki-

muksessa ei tavoitella objektiivista tai yleistävää tietoa olevaisesta, vaan paikalli-

seen, henkilökohtaiseen ja erityiseen tietoon keskittymällä pyritään laajentamaan 

ilmiöiden ymmärtämistä. Kerronnallisessa tutkimuksessa korostuukin tietämisen 

subjektiivisuus. (Hatch & Wisniewski 1995: 118, Spector-Mersel 2010: 216.) 

Lukemalla ja tulkitsemalla kehittäjäopettajien kerrontaa haluan täydentää aikai-

sempaa tutkimusta opettajan identiteetin rakentumisesta. Tarkastelen erityisesti 

kehittäjäntehtävään hakeutuneen opettajan identiteettiä ja perehdyn identiteetin 

kerrontaan juuri vertaismentorointiryhmässä. 

Tutkimukseni ontologisena lähtökohtana on, että opettajat rakentavat amma-

tillista identiteettiään vertaismentorointiryhmässä kertomalla työstään ja siihen 

liittyvistä haasteista. Se, miten kehittäjäopettaja kertoo itsensä, kuvaa hänen iden-

titeettinsä toteutumista (Mehrotra ym. 2014: 14). Ontologisesti tarkasteltuna ker-

                                                        
11  Sosiaalinen konstruktionismi liitetään keskeisesti 1960−70-luvuilla tapahtuneeseen kielelliseen 
käänteeseen, jossa tutkimuksellinen mielenkiinto alkoi suuntautua kieleen (Ks. Aro 2001). 
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tomus toimii tutkimuksessani välittäjänä kertojan ja todellisuuden välillä. Kerto-

mukseen voi koota oman identiteettinsä rakennusainekset ja kuvata identiteettiään 

kertomuksen muodossa kuulijoille. Ajattelen, että kertomalla omaa identiteettiään 

kehittäjäkollegoille, merkittäville toisille, relevant others (Beijaard ym. 2004: 

126, Syrjälä & Heikkinen 2002: 171), kehittäjäopettajalla on mahdollisuus lisätä 

omaa ymmärrystä identiteettinsä rakentumisesta.  

Ontologista pohdintaa jatkaen ajattelen, että ihminen ei ole suorassa yhtey-

dessä maailmaan, vaan tuota suhdetta on kuvattava jonkin välityksellä (Ropo & 

Huttunen 2013: 30). Välineenä ihmisen ja maailman välisen suhteen kuvaamises-

sa voivat toimia maalaukset, valokuvat tai jokin muu itseilmaisun väline. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen opettajan suhdetta maailmaan identiteetin rakentumisen 

näkökulmasta. Tämän suhteen kuvaamisessa välineenä toimii kerronta. Tutki-

muksessani kehittäjäopettajat tekevät kertomalla identiteettityötä eli rakentavat 

suhteita itseen, toisiin ja ilmiöiden maailmaan (Ropo & Huttunen 2013: 30). 

Kerronnallisuus voidaan tutkimuksessani nähdä myös konstruktivistisena 

käytännön työvälineenä (Heikkinen 2002: 144). Yksi tutkimukseni tavoitteista on 

tuottaa käytännön tietoa kehittäjäopettajan työstä ja vertaismentorointiryhmän 

toiminnasta. Ryhmässä opettajat kertovat kehittäjäopettajana toimimisesta ja niis-

tä haasteista, joita he uudessa työssään kohtaavat. Vertaisryhmässä on tavoitteena 

reflektoida tätä kerrontaa, erityisesti uuteen työhön liittyviä kriittisiä tapahtumia. 

Käytäntöön suuntautuessa kerronnallisuudella pyritään lisäämään ymmärrystä 

maailmasta. Työssä oppimisen näkökulmasta tämä voi tarkoittaa työn reflektointia 

ja kehittämistä erilaisissa työhön liittyvissä yhteisöissä, kuten tämän tutkimuksen 

vertaismentorointiryhmässä. Kerrontatutkimuksessani on näin myös toimintatut-

kimuksen piirteitä. (Hatch & Wisniewski 1995: 116−118, Heikkinen 2002: 156.) 

Kerronnallisuudella viittaan työssäni myös epistemologiseen näkökulmaan eli 

tiedonkäsitykseen, tiedon rakentamiseen ja (kerronnalliseen) tietämisen tapaan 

(Polkinghorne 1988). Kertomusten kautta liitymme toisiin (Gergen & Gergen 

1988), opimme kulttuuriamme (Kenyon & Randall 1997) ja säätelemme käyttäy-

tymistämme (Spector-Mersel 2010: 211). Kehittäjäopettajilla ei ole identiteetin 

tukena vahvoja kulttuurisia kertomuksia tai mallitarinoita, kuten opettajilla 

(Britzman 1986, Filander 2000). Voidaankin ajatella, että kertomalla kehittäjä-

opettajat luovat yhteistä kehittäjäopettajakulttuuria ja kertomusta kehittäjäopetta-

jana toimimisesta. Kerronnallisuudessa korostuu näin kertomisen keskeinen mer-

kitys olemassaolon rakentumisessa. 

Epistemologisesti kerronnallisuuteen sisältyy ajatus siitä, että kertomus syn-

tyy jossakin tietyssä olosuhteessa. Spector-Mersel (2010: 212) esittelee kolme 
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olosuhteita määrittävää näkökulmaa: kertomus liittyy vahvasti kertojan senhetki-

seen tilanteeseen, kertomus ei kuvaa todellisuutta sellaisenaan ja kertomukset 

liittyvät aina kerronnan kontekstiin. Kehittäjäopettajien kerronnassa tilannesidon-

naisuus näyttäytyy opettajien kerronnan tarkasteluna vertaismentorointiryhmässä 

urapolun eri vaiheissa. Esimerkiksi fokusryhmätapaamisessa tarkastellaan yhdes-

sä stimulated recall -menetelmällä kehittäjän polun alkutaipaleen kerrontaa nyky-

hetkestä käsin. Spector-Merselin tavoin ajattelen, että kerrontaan liittyy tietoista 

tai tahatonta sisällön valintaa. Valitsemalla kokemuksistaan sopivaa sisältöä ker-

rontaansa kehittäjäopettaja rakentaa ja kertoo vertaismentorointiryhmäläisilleen 

tavoittelemaansa identiteettiä eli kertomusta sellaisesta kehittäjäopettajasta, joka 

haluaa olla. Kolmannen näkökulman mukaisesti kehittäjäopettajan kerronta ank-

kuroituu kehittäjäopettajana toimimiseen, joka muodostaa kerronnan sosiaalisen, 

kulttuurisen ja institutionaalisen kontekstin. Myös itse vertaismentorointiryhmä 

muodostaa kehittäjäopettajien kerronnan kontekstia.  

Kerronnallisessa tutkimuksessa tarkastellaan metodologisten, ontologisten ja 

epistemologisten näkökulmien lisäksi myös tutkimuksen tarkoitusta sekä tutkijan 

ja osallistujien asemaa kerronnallisesta näkökulmasta (Spector-Mersel 2010: 

211). Kerronnalle rakentuvassa tutkimuksessa tutkijan oman roolin tiedostaminen 

korostuu. Osallistuessaan tutkimustilanteeseen tutkija on olennainen osa tutki-

maansa todellisuutta. (Hatch & Wisniewski 1995: 118, Heikkinen 2002: 188.) 

Omaa tutkijan rooliani olen pohtinut työn alkupuolella tutkijan kertomuksessa. 

Käsitän, että ymmärtäminen ja tulkinta eivät ole vain tieteen tekemistä, vaan aset-

tautumista suhteeseen tutkimuksen osallistujien eli kertojien kanssa (Isopahkala-

Bouret 2005: 39, Spector-Mersel 2010: 211). 

Kertomukset eivät synny tyhjästä. Niissä kertautuu elämän ja kertomuksen 

keskinäinen suhde. Kerronnallisuus näyttäytyy tällöin tutkimusfilosofiana eli 

inhimillisen kokemuksen ymmärtämisen tapana, jonka mukaan ihmiset, yksin tai 

yhdessä, elävät kertomuksista koostuvaa elämää (Connelly & Clandinin 2006: 

477, Spector-Mersel 2010: 211). Kun kehittäjäopettajat paneutuvat omiin koke-

muksiinsa kerronnan kautta, he joutuvat tulkitsemaan ja kyseenalaistamaan tietä-

misen tapojaan. Tässä prosessissa kehittäjäopettajan toiminta ja tieto yhdistyvät 

kerronnaksi. (Mehrotra ym. 2014: 14.) 
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Kerronnasta kertomukseen 

Kertomus ja kerronta12 ovat tutkimukseni keskeisiä käsitteitä. Usein tutkijat käyt-

tävät samassa merkityksessä käsitteitä narratiivi ja tarina (esimerkiksi Heikkinen 

2002: 142–143, Hänninen 1999: 15). Narratologisesti suuntautuneessa kirjalli-

suustieteessä tarina määritellään eri tavoin kuin kertomus. Ajatellaan, että samas-

ta tarinasta, kuten poika kohtaa tytön, voi olla useita toisistaan poikkeavia kerto-

muksia (Hyvärinen 2006: 3, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 189).  

Kertomuksia on tunnistettu ja määritelty rakenteen (Aristoteles 330−320-

luvulla eaa/1997: 166, Labov & Waletsky 1967), toiminnan (Hyvärinen 2006) ja 

sisällön (Gudmundsdottir 2006) näkökulmista. Tutkimukseni ohjatussa ryhmä-

keskustelussa on tavallisesti äänessä yksi osallistuja, joka kertoo tapahtuman 

alusta loppuun. Tässä niin kutsutussa monologisessa dialogissa (Mönkkönen 

2007: 88) on helppoa tunnistaa yhtenäinen kerrontajakso jonkun yksittäisen osal-

listujan kerronnaksi. Puhunkin tällöin tutkimuksessani Riston tai Lean kerronnas-

ta tai kertomuksesta.  

Tarkastellessani kehittäjäopettajien ryhmässä syntynyttä puhetta tai kirjoitet-

tua tekstiä käytän yleensä ilmaisua kerronta. Kerronta kuvaa vertaismentorointi-

ryhmässä tapaamisesta toiseen etenevää kerrontaprosessia. Ryhmässä tapahtuvas-

sa kerronnassa on välillä useita puhujia äänessä yhtä aikaa ja kertomukset etene-

vät hetkittäin rinta rinnan. Yhdessä kertomisessa korostuu kerronnan vuorovaiku-

tuksellinen luonne. Ryhmässä kertominen on kommunikointia ja kanssakäymistä 

− dialogista, vuorovaikutteista ja katkelmallista (Brockmeier 2004: 288). Ochs ja 

Capps (2001) tekevätkin eron jollekin kertomisen ja jonkun kanssa kertomisen 

välille. Ryhmässä kerronnalle on ominaista muun muassa usean kertojan osallis-

tuminen, kertomusten lomittuminen toisiin ja syy-seuraussuhteen rikkoutuminen 

(Bamberg & Georgakopolou 2008, Georgakopolou 2007, Salmi-Nikander 2009: 

8−9).  

Ryhmässä tapaamisesta toiseen etenevä kerronta sisältää jo mainittuja pieniä 

kertomuksia. Ne sopivat hyvin lukutapaani. Tarkastelenhan kehittäjäopettajien 

identiteetin kerrontaa myös arkisten työhaasteiden kautta. Kun tutkimuksessani 

puhun kehittäjäopettajan kerronnasta, kyseessä ovat usein juuri kehittäjäopettajan 

                                                        
12 Englannin kielessä narrative voi tarkoittaa sekä substantiivia a narrative (kertomus) tai adjektiivia 
narrative (kerronnallinen). Englannin kielessä voidaan selvyyden vuoksi käyttää substantiivia a story 
(esim. Hyvärinen 2006), joka tarkoittaa yksiselitteisesti tarinaa (kertomusta). Vivahteikkaassa suomen 
kielessämme em. erot pystytään ilmaisemaan sekä lainasanalla (narratiivi, narratiivinen, narratiivi-
suus) että suomenkielisillä sanoilla (kertomus, kerronnallinen, kerronnallisuus; tarina, tarinallisuus). 
Tutkimuksessani käytän suomenkielisiä termejä. 



 31

arjesta syntyneet pienet kertomukset. Kertomuksen keskiössä ei ole kertoja, pu-

humattakaan koko elämästä, niin kuin isoissa elämän laajuisissa kertomuksissa. 

Huomion kohteena ovat puhujan kokemat arjen pienet tapahtumat (Bamberg & 

Georgakopoulou 2008: 5), kuten alla olevassa lainauksessa.  

Lea: Minä sanon nyt semmoisen ajatuksen, että kun minä olen eilen tehnyt si-

tä läksyä ja että ei hyvänen aika, ei niinkö tapahdu mitään. Mulla oli yksi 

pikku ajatus siellä ja nyt se on tuolla [seinällä] ja siinä on kolme tähteä, niin 

sitten mulla on niinkö semmoinen olo, että kyllä se kannattaa tuoda esille nii-

tä, mitä ajattelee. Itse ajattelee vaikka, että ei kai siinä ole mitään viisasta, 

niin se sitten kuitenkin kannattaa tuoda esille, että joku muu voi ajatella, että 

siinä olikin hyvä ajatus. (22.12.07, s. 38) 

Ryhmäkeskusteluissa esiintyy myös puhetta, joka ei ole kerrontaa. Keskustelussa 

esimerkiksi ryhmän mentori käyttää puhetta monella tavalla keskustelua ohjatessaan. 

Samoin ryhmäläiset esittävät kysymyksiä, kommentteja ja myötäelämisen ilmauksia. 

Näitä puheen muotoja, joita en ole analysoinut tutkimuksessani kerrontana, avaan 

lyhyesti aineiston kuvauksen alussa.  

Aineistossani on monenlaista kerrontaa: pitkiä, yhtenäisiä kerrontajaksoja ja 

pieniä kerronnallisia välähdyksiä. Kertomuksella ymmärrän kuitenkin työssäni 

jotakin enemmän ja jotakin isompaa. Ajattelen, että tutkimuksessani kertomus on 

pitkällä aikavälillä kehkeytyvä ammatillisen identiteetin kuvaus − kertomus ker-

tomuksista. Tulkitessani kehittäjäopettajan identiteettiä tulosluvun loppupuolella 

puhun kehittäjäkertomuksesta. Tällöin kertomus muotoutuu vastauksina kysy-

myksiin, kuka olen kehittäjäopettajana, mihin kuulun ja mitä tavoittelen kehittä-

jän työssäni. Tutkimukseni lopputuloksen näen kertomuksena ammatillisen iden-

titeetin rakentumisesta. 

2.2 Ammatillinen identiteetti 

Ammatillinen identiteetti muodostaa ammatillisen kasvun perustan. Se on ihmi-

sen käsitystä itsestä työntekijänä ja suhteessa työhönsä. Arvot, tavoitteet ja yhtei-

sö luovat kontekstin, jonka sisällä työntekijä arvioi itseään, orientaatiotaan, voi-

mavarojaan, rajojaan ja toimintaansa. (Beijaard ym. 2004: 116, Eteläpelto & Vä-

häsantanen 2006: 26, Kelchtermans 1993: 257.) Ammatillinen identiteetti on niin 

monisyinen käsite, että siitä on vaikeaa antaa kaikenkattavaa kuvausta. Kasvanut 

kiinnostus ammatillisen identiteetin tarkasteluun eri yhteyksissä selittynee kiin-

nostuksella ammatillisen identiteetin muotoutumiseen. Mielenkiintoista on, miten 
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yksilö määrittelee itseään suhteessa itseen, muihin ja ympäröivään yhteisöön ja 

kulttuuriin. (Collin 2009: 24.) 

Ammatillisen identiteetin muodostuminen on pitkä prosessi. Esimerkiksi 

opettajiksi aikovilla ammatillisen identiteetin ituja on tunnistettu jo oppilasaikana 

(Kaunisto 2014: 26). Usein kuitenkin ajatellaan, että ammatillinen identiteetti 

alkaa muotoutua ammatinvalinnassa ja jatkuu ammatillisena sosialisaationa kou-

lutuksessa. Ammatillinen identiteetti mahdollistuu lopullisesti työssä oman am-

matillisen minän löytymisen ja ammattiin samaistumisen kautta. Ammatillisen 

identiteetin merkitys korostuu työuran muutoksessa, jolloin prosessi käydään läpi 

uudelleen. (Ibarra 2003: 23, Nummenmaa 2003: 48.)  

Identiteetti nähdään dynaamisena ja osin kompleksisenakin, samoin ammatil-

linen identiteetti. Maailman muuttuessa monimutkaisemmaksi myös käsitys iden-

titeetistä muuttuu sen mukana. Ihminen voi ikään kuin luoda oman historiansa 

aikana useita identiteettejä ja tarina vaihtelee kontekstista riippuen. Myös amma-

tillisen identiteetin kehittyminen voidaan nähdä elinikäisenä ja elämänlaajuisena 

prosessina. Tällöin puhutaan elämänlaajuisesta oppimisesta. (Kirpal 2004, On-

nismaa 2004: 275.) 

Tutkimuksessani opettajat ovat työuran muutoksessa matkalla kehittäjäopetta-

jiksi. Uralle on oleellista työhön liittyvien verkostojen ja sosiaalisten suhteiden 

lisääntyminen, osaamisen jatkuva laajeneminen ja monipuolistuminen. Työuran 

kannalta on tärkeää, että työntekijä tunnistaa omat persoonallisuuden piirteensä, 

arvonsa ja oppimisasenteensa sekä sosiaaliset taitonsa. (Onnismaa 2004: 279.) 

Tämä edellyttää ammatillisen identiteetin päivittämistä. Ennakoimattomuuden 

lisäännyttyä työelämässä painotetaan myös uraa yksilöllisenä tarinana (Onnismaa 

2004: 279).  

2.2.1 Opettajan ammatillinen identiteetti 

Opettajan ammatillista identiteettiä on tutkittu runsaasti (Beijaard ym. 2004: 113, 

Søreide 2007). Välillä on tarkasteltu opettajan identiteetin rakentumista työuran 

eri vaiheissa (Beijaard ym. 2000, Laine 2004, Mohammed & Quamina-Aiyejina 

2003, Søreide 2007). Toisissa tutkimuksissa taas on keskitytty selvittämään opet-

tajan identiteetin rakentumista erityisesti yksityisen ja ammatillisen puolen kie-

toutumisena toisiinsa opettajaksi tulemisessa ja opettajana olemisessa (Connelly 

& Clandinin 1999, Beijaard ym. 2004, Estola 2003, Flores & Day 2006). 

Beijaard ja kumppanit (2000) ovat tarkastelleet kokeneiden yläkoulun opetta-

jien ammatillista identiteettiä. Tutkimuksen mukaan opettajakokemus vaikuttaa 
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opettajan henkilökohtaisen tiedon vahvistumiseen ja edelleen ammatillisen identi-

teetin muodostumiseen. Kokeneiden opettajien ammatillinen identiteetti muodos-

tui tiedollisesta, didaktisesta ja pedagogisesta osaamisesta. Vallitsevana yläkoulun 

opettajien identiteetin muodostuksessa oli tiedollinen asiantuntijuus. Opettajako-

kemuksen kasvaessa eri osa-alueiden asiantuntijuus lisääntyi, mikä näkyi tasapai-

non vahvistumisena eri osa-alueiden välillä.  

Laine (2004) on selvittänyt tutkimuksessaan, millaiset käsitykset hyvästä 

opettajasta ohjaavat luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen identiteetin 

rakentumista. Laineen tutkimuksen mukaan ammatillinen identiteetti rakentuu 

dialogissa yksilön sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä. Kokemusulottuvuu-

det muodostuvat itsestä ja osaamisesta, opettajan toiminta-alueesta, toimintata-

voista ja rooleista sekä opettajan ammattiin liitettävistä vallan, vastuun, ammatin 

tulevaisuuden, ulkoisen kuvan ja ammatillisen kehityshistorian näkökulmista. 

Niikko (1998) on tutkinut fenomenografisella lähestymistavalla opettajaksi kehit-

tymisen prosesseja. Hänen tutkimuksessaan opettajaksi kehittyminen näyttäytyi 

vaiheittain tapahtuvana kypsymisenä, sisäisenä oppimisen ja kasvun prosessina 

sekä kontekstisidonnaisena ilmiönä. 

Itse identiteettikäsitettä on opettajatutkimuksessa määritelty eri tavoin, ja sitä 

on käytetty monenlaisissa yhteyksissä (Beijaard ym. 2004: 113, Søreide 2007). 

Opettajan identiteetti on liitetty muun muassa 13 eri käsitteeseen, kuten käsitys 

itsestä, minä-tunne, opettajan roolit, reflektio, käytännön toiminta ja kokemus 

(Beijaard ym. 2004: 108). Joissakin tutkimuksissa identiteettiä on tarkasteltu 

muuttumattomana ominaisuutena, joka on juurtunut perusarvoihin ja käytäntei-

siin. Toisissa tutkimuksissa identiteetti on nähty epävakaana, muuttuvana sekä 

alttiina kontekstuaalisille ja yksilöllisille tekijöille. (Beijaard ym. 2004, Day, 

Kington, Stobart & Sammons 2006, Flores & Day 2006, Søreide 2007.)  

Erityisesti kognitiivisen psykologian vahvistuminen 1980-luvun puolivälin 

jälkeen innosti opettajan ajattelun ja edelleen opettajan identiteetin tutkimiseen. 

Teacher thinking research movement (mm. Calderhead 1987, Elbaz 1983) toi 

tutkimuksen kohteiksi opettajan ajattelun ja kokemusten tarkastelun. Opettajat 

nähtiin aktiivisina toimijoina ja oman henkilökohtaisen tiedon ja teorioiden kehit-

täjinä (Lauriala 2004: 21). Samalla löydettiin opettajien omat kertomukset arvok-

kaina tutkimuslähteinä (Beijaard ym. 2004: 113, Kelchtermans 2009: 260). Oma 

tutkimukseni liittyy viimeksi mainittuun tutkimussuuntaan, jossa tarkastellaan 

opettajan ammatillisen identiteetin rakentumista opettajan oman kerronnan kautta.  
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2.2.2 Ammatillisen identiteetin kerronta 

Opettajan kerrotun identiteetin nähdään muotoutuvan dialogisesti ja moniäänisesti 

keskustelussa ja keskustelun kautta. Ajatellaan, että kerronnassa opettaja rakentaa 

merkityksellistä tarinaa itsestä. (Connelly & Clandinin 1990, Elbaz-Luwisch 

2002, Giddens 1991, Mehrotra ym. 2014, Syrjälä 2002.) Kertomuksia voidaankin 

tarkastella identiteetin heijastumina tai identiteettiä ylläpitävänä kerrontana.  

Ammatillisen identiteetin kerronnan keskiössä voi olla ammatillisen identi-

teetin kehittyvä ja elämäkerrallinen luonne. Kerronnassa syntyvä käsitys itsestä 

ammatillisena toimijana näyttäytyy dynaamisena, kehittyvänä ja muuttuvana. 

(Kelchtermans 2009: 261.) Ajattelenkin, että tutkimukseni kehittäjäopettajien 

kerronta ei ole vain tulkintaa uuteen työhön liittyvistä tapahtumista tai kokemuk-

sista, vaan myös ammatillisen identiteetin muokkaamisen väline. Kertomisen 

kautta kehittäjäopettajat asemoivat itseään suhteessa uuden työn tuomiin koke-

muksiin (Ropo & Huttunen 2013: 10).  

Ihmisellä on ilmeinen tarve tarinallistaa elämäänsä (Meretoja 2003: 75, Ri-

coeuer 1991: 434−435, Ropo & Huttunen 2013: 10). Vaikka kokemuksen voidaan 

ajatella olevan jotakin enemmän kuin kertomus (vrt. Bruner 1986; alkuperäinen 

life as narrative -käsite), kertomukset ovat ymmärrettävä tapa rakentaa itsen eri 

osasia, identiteettejä ja sosiaalista todellisuutta (Hyvärinen 2008: 447). Tutkimuk-

sessani näen tämän tarkoittavan sekä kehittäjäopettajan kerrontaa itsestä, työn 

tavoitteista ja haasteista sekä omista mahdollisuuksista toteuttaa itseään kehittäjä-

opettajana koulujen ja opetustoimen välimaastossa.  

Opettajan identiteetin kehittymistä on kuvattu ihmisten välisissä suhteissa ta-

pahtuvaksi kontekstuaaliseksi eli tilannesidonnaiseksi ilmiöksi. Identiteetin kehit-

tymistä voidaankin kuvata jatkuvana prosessina, jossa yksilö tunnistaa itsensä ja 

hänet tunnistetaan tietynlaiseksi persoonaksi tietyssä kontekstissa. (Mead 1934, 

Beijaard 2004: 108.) Tutkimuksessani perinteinen opettajan ammatillisen identi-

teetin rakentumisen määritelmä ”how teachers define themselves to themselves 

and to others” (Lasky 2005: 901) voidaankin kirjoittaa muotoon: kuinka kehittä-

jäopettajat kertovat itsensä itselleen ja toisille vertaismentorointiryhmässä.  

Kerronnallisesta näkökulmasta voidaan tarkastella myös identiteetin tulevai-

suusulottuvuutta. Markus ja Nurius (1987, vrt. myös Hamman ym. 2012) ovat 

kuvanneet sitä mahdollisen minän käsitteellä. Sillä he tarkoittavat ihmisen käsi-

tystä siitä, mitä hän voisi olla, mitä hän toivoo olevansa tai mitä hän pelkää ole-

vansa tulevaisuudessa. Käsitys mahdollisesta minästä ohjaa nykyhetken valintoja 

ja arvioita (Isopahkala-Bouret 2005: 24). Mahdollinen minä on osoittautunut 
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hyödylliseksi käsitteeksi osana opettajan ammatillisen identiteetin käsitettä ku-

vaamaan opettajan asiantuntijuuden kehittymistä (Hamman ym.  2012: 308). Ke-

hittäjäopettajien kerronnassa ajattelen mahdollisen minän pohdinnan kertovan 

uuteen työhön liitetyistä odotuksista sekä mielikuvista: millaiseksi kehittäjäasian-

tuntijaksi haluan tulla.  

Tutkimukseni kehittäjäopettajan identiteetin rakentuminen liittyy muutoksen 

kertomiseen. Kehittäjäopettajaksi ryhtymisessä on kyseessä harkittu, vapaaehtoi-

nen muutos. Harkittu muutos voi liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin sekä opiske-

lu- tai työpaikan vaihdokseen (Markham 1994: 8, 68). Muutokseen liittyy useim-

miten myös samana pysymistä (Ibarra 2003: 23). Kehittäjäopettajilla samana 

pysymistä edustaa opettajan työn jatkuminen. Muutoksen vapaaehtoisuutta tutki-

muksessani vahvistaa se, että kaikilla tutkimuksen opettajilla on pysyvä opetus-

työ, eikä kenelläkään ole työttömyyden tai opetustuntien vähenemisen uhkaa. 

Muutoksen kokemukselle on lisäksi ominaista ihmisen omakohtainen tulkinta 

tapahtuneesta (Löyttyniemi 2004: 44). Tutkimuksessani tätä omakohtaista tulkin-

taa tehdään vertaismentorointiryhmässä. 

Kerrontaan perustuvassa ammatillisen identiteetin tutkimuksessa pohditaan 

usein identiteetin ja itsen suhdetta. Muun muassa Michael Bamberg (2011) on 

tarkastellut ansiokkaasti identiteetin ja itsen suhdetta kerronnallisessa tutkimuk-

sessa. Opettajien uratarinoita tutkinut belgialainen kasvatustieteilijä ja psykologi 

Geert Kelchtermans (2009: 261) puhuu identiteetin sijaan itseymmärryksestä, 

self-understanding. Kelchtermansin mukaan opettaja kehittää koko työuransa ajan 

omaa tulkintakehystään. Se on eräänlainen kognitiivinen järjestelmä, linssi, jonka 

kautta opettaja tarkastelee työtään, hakee merkityksiä työhönsä ja siinä toimimi-

seen. (Kelchtermans 2009: 261.) Kelchtermans (1993, 2005, 2009) kuvaa it-

seymmärryksen kautta rakentuvan itsen eräänlaisena dynaamisena identiteettinä.  

Omassa tutkimuksessani olen päätynyt määrittelemään identiteetin ja itsen 

lähes synonyymeiksi, mutta eri tarkoituksiin varatuiksi käsitteiksi. Opettajatutki-

muksessa on tullut tavaksi käyttää käsitettä ammatillinen identiteetti opettajista 

puhuttaessa, kun taas opiskelijoiden kohdalla on useimmiten keskitytty käsityk-

seen itsestä juuri opintojen aikaisena ilmiönä (Lauriala & Kukkonen 2005: 200). 

Puhunkin tutkimuksessani ensisijaisesti kehittäjäopettajan tai opettajan ammatilli-

sesta identiteetistä.  

Useat tutkijat ovat korostaneet kriittisten tapahtumien merkitystä identiteetin 

muodostumisessa (Engeström 1992, Hytönen 2002a, Keltchermans 1993, Mans-

velder-Longayroux ym. 2007, Meijer ym. 2011, Moir 1999, Nias 1989, Schön 

1987, Sikes 1985). Kriittisten tapahtumien yhteydessä Kelchtermans korostaa 
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haavoittuvuuden (Nias 1999: 226) käsitettä. Nimi haavoittuvuus, vulnerability, 

herättää kummallakin kielellä mielikuvia tunteesta. Haavoittuvuus ei Kelchter-

mansin (2005: 998) mukaan ole niinkään tunne, vaan eräänlainen opettajan työ-

hön liittyvä tila. Se viittaa tilanteisiin, joissa opettajan käytännön tieto joutuu 

törmäyskurssille esimerkiksi koulua koskevassa kehittämisessä tai suhteissa van-

hempiin (Kelchtermans 2005: 997). Tutkimuksessani kehittäjäopettajat kertovat 

vastaavista tilanteista toimiessaan opetustoimen kehittämishankkeissa. 

Kerronnallisessa tutkimuksessani, jossa perehdytään opetustoimen hallinnon 

ja koulujen välimaastoon paikantuvaan kerrontaan, ei ainoastaan valoteta opetta-

jan kertomia kokemuksia. On tärkeää pohtia myös sosiaalisia, kulttuurisia ja insti-

tutionaalisia rakenteita, jotka vaikuttavat näihin kokemuksiin (Clandinin & Con-

nelly 1995: 5). Kehittäjäopettajien henkilökohtaisen käytännön tiedon ohella on 

luotava ymmärrystä opetustoimen hallinnosta ja koulusta kulttuurisina järjestel-

minä ja instituutioina, jotka vaikuttavat opettajuuteen (Lauriala 2004: 23). On 

tärkeää, että kehittäjäopettajat tiedostavat myös opetustoimessa vallitsevia val-

tasuhteita ja rakenteita ja niiden merkitystä oman identiteetin rakentumisessa.  

Tutkimukseni kehittäjäopettajat ovat osa opetustoimen maisemaa, kuten muut 

merkitykselliset toiset: opettajat, rehtorit, hallinnon edustajat ja asiantuntijaver-

kostojen toimijat (Beijaard ym. 2004: 126, Clandinin & Connelly 1995: 5, Syrjälä 

& Heikkinen 2002: 171). Nämä merkitykselliset toiset edustavat tutkimuksessani 

ja kehittäjäopettajien maisemassa erilaisia näkymiä, kuten mainittuja sosiaalisia, 

kulttuurisia ja institutionaalisia rakenteita. Voidaan ajatella, että kehittäjäopetta-

jien täytyy rakentaa kertomusta uudenlaisesta ammatillisesta identiteetistä mai-

semassa (Clandinin & Connelly 1999: 115), jota he työssään tarkastelevat uudesta 

näkymästä. 

Asiantuntijuus, ammatillinen uusiutuminen ja rajojen ylittäminen ovat elin-

ikäisiä haasteita (Eteläpelto ym. 2014). Jo Lave & Wenger (1991) puhuessaan 

käytäntöyhteisöissä tapahtuvasta oppimisesta kytkevät toisiinsa työssä oppimisen 

ja ammatillisen identiteetin omaksumisen (ks. Billett 2001: 63). Tutkimukseni 

kehittäjäopettajien vertaisryhmämentoroinnissa ensisijaisena tavoitteena on tukea 

kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin kerrontaa. Koska ammatillinen kasvu 

ja oppiminen nähdään nykyään osana identiteettityötä (Billett 2008, Day 1999, 

Eteläpelto ym. 2014, Paloniemi ym. 2010), identiteetin rakentumisessa on kysy-

mys myös asiantuntijuudesta. Sitä pohdin seuraavaksi. Sitten kuvaan vertaisryh-

mämentorointia ryhmässä tapahtuvana yhteisenä oppimisena ja asiantuntijatiedon 

rakentamisen ja jakamisen tapana. 
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2.2.3 Asiantuntijuus 

Asiantuntijuutta on kuvattu eri tavoin (esimerkiksi Bereiter & Scardamalia 1993, 

Eraut 1994, Isopahkala-Bouret 2005, Tynjälä 2004). Perinteisesti asiantuntijuus 

on määritelty korkeaksi, lisääntyväksi osaamiseksi, jossa tiedot, taidot ja itsesää-

tely ovat kietoutuneet joustavaksi kokonaisuudeksi (Ruohotie 2006: 164–167). 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että asiantuntijuus vahvistuu henkilökohtais-

ten kompetenssien uusiutumisen ja monipuolistumisen, mutta ennen kaikkea ver-

kostoitumisen kautta (Kelchtermans 1993, Kelchtermans & Vanderberghe 1994, 

Isopahkala-Bouret 2005).  

Asiantuntijuustutkimuksessa osaamista ja sen kehittymistä voidaan tarkastella 

kolmesta näkökulmasta. Asiantuntijuuden kehittyminen nähdään tiedon hankinta-

na, osallistumisena ammatilliseen kulttuuriin sekä nämä kaksi näkökulmaa yhdis-

tävänä tiedon luomisen prosessina (Hakkarainen ym.  2002: 450−460, Tynjälä 

1999: 130). Ensimmäinen, niin sanottu kognitiivinen näkökulma korostaa asian-

tuntijuutta yksilötason ilmiönä. Kognitiivisen oppimisteorian mukaan oppiminen 

tapahtuu irrallaan muista elämän toiminnoista ja ympäristöistä. (Tynjälä 1999: 

128.) Tämä tutkimus on tuottanut tietoa asiantuntijatiedon elementeistä, tasoista 

ja tiedonkäsittelyprosesseista (ks. Dreyfus & Dreyfus 1986, Benner 1984/1989, 

Eraut 1994, Eteläpelto 1998).  

Oppimisprosesseihin liittyvä tutkimus on laajentanut yksilötason ilmiötä osal-

listumisen ja sosiaalisen oppimisen tarkasteluun. Oppimisteoreettisesti puhutaan 

tilannesidonnaisesta oppimisesta, jossa tietäminen ja tekeminen kuuluvat yhteen. 

Kyseisen koulukunnan keskeisiä teesejä on oppiminen sosiaalistumisena johonkin 

kulttuuriin. (Tynjälä 1999: 128−129.) Osallisuuden näkökulmasta asiantuntijuu-

den oletetaan paikantuvan työorganisaatioihin ja verkostoihin ja kehittyvän liit-

tymisenä yhteisöön ja sen käytänteisiin (Eteläpelto & Tynjälä 1999: 10). Tutki-

mukseni osallistujien kannalta nämä kaksi näkökulmaa voisivat tarkoittaa opetta-

jan sosiaalistumista kehittäjäopettajien heimoon ja kehittäjäopettajan asiantunti-

juuden rakentumista ja osallisuuden vahvistumista osana opetustoimen organisaa-

tiota, verkostoja ja yhteisöjä.  

Tiedonluomisnäkökulmassa yhdistyvät yksilöllinen tiedonkäsittelyprosessi ja 

yhteisöllisyys. Asiantuntijuutta tarkastellaan yksilöllisenä ja yhteisöllisenä tiedon 

luomisen prosessina (ks. Tynjälä 2004), jossa kontekstitekijät ja oppimisen sosiaa-

linen luonne täydentävät yksilöllistä tiedonkäsittelyperspektiiviä. Käsityksessä 

lähestytään sosiaalisen oppimisen teoriaa, jonka keskeinen idea on oppiminen 
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osallistumisprosessina. Oppimisen konteksti määritellään käytäntöyhteisöksi, 

community of practice (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998).  

Käytäntöyhteisö voidaan käsittää ryhmäksi, joka jakaa yhteisen huolen tai 

ongelman tai tuntee kiinnostusta samaan aiheeseen (Wenger 2007: 1). Ryhmän 

yhdistävänä tehtävänä voi olla myös halu kokoontua säännöllisesti syventämään 

tietyn aihealueen tuntemusta ja asiantuntijuutta. Asiantuntijuuden ja osaamisen 

syventäminen perustuu Wengerin mukaan juuri säännölliseen vuorovaikutukseen. 

Aikuisten elämässä työyhteisöt ovat keskeisiä käytäntöyhteisöjä oppimisen näkö-

kulmasta (Wenger 1998). Tutkimukseni vertaismentorointiryhmää voidaan pitää 

eräänlaisena käytäntöyhteisönä, jonka jäseniä yhdistää halu kehittyä uudessa 

työssä ja kehittää työkäytänteitä. 

Asiantuntijatiedon voi määritellä muodostuvan käytännön tiedosta, teoriatie-

dosta sekä metakognitiivisesta ja reflektiivisestä tiedosta. Teoriatieto on yleensä 

koulutuksessa saatua oppikirjatietoa, ns. eksplisiittistä tietoa, jota tarvitaan työhön 

liittyvässä viestinnässä, neuvotteluissa ja perusteluissa (Tynjälä 2011: 83). For-

maali, teoreettinen tieto muuttuu asiantuntijan informaaliksi tiedoksi, kun sitä 

käytetään ongelmien ratkaisuun (Bereiter & Scardamalia 1993: 42).  

Käytännön tieto käsittää hiljaista, kokemuksesta syntyvää tietoa. Siihen kuu-

luvat arviointikyky ja ongelmanratkaisutaidot sekä toimialueen kulttuurinen tieto. 

(Tynjälä 2004: 180, Tynjälä 2006: 105−109.) Käytännön tieto voidaan hahmottaa 

sekä älylliseen että moraaliseen maailmaan liittyvänä. Useiden tutkijoiden mu-

kaan opettajan käytännön tieto onkin osa opettajan identiteettiä. Tätä opettajan 

käytännön tilanteissa sovellettavaa tietoa Jean Clandinin (2014) kutsuu nimellä 

personal practical knowledge. Geert Kelchtermans (2014) taas puhuu opettajan 

henkilökohtaisesta tiedosta ja opetukseen liittyvistä käsityksistä nimellä subjecti-

ve educational theory. Freema Elbaz-Luwisch (2014) liittää käytännön tiedon 

osaksi opettajan moninaista läsnäoloa, presence. Käytännön tilanteissa näyttäyty-

vä know-how-tieto tulee esiin vastauksina kysymykseen miten. Sitä syntyy arjen 

tilanteissa ja ihmisten, paikkojen ja asioiden välisissä suhteissa (Clandinin 1992: 

125).  

Ajatellaan, että teoria ja käytännön tieto yhdistyvät metakognitiivisen ja ref-

lektiivisen tiedon alueella. Tätä aluetta kutsutaan itsesäätelytiedoksi. Se pitää 

sisällään kyvyn arvioida omaa toimintaa ja tietoisuuden omista toimintatavoista. 

(Tynjälä 2006: 106−107.) Asiantuntijuuden kehittymisessä olennaista on teoriaa, 

käytäntöä ja itsesäätelytaitoja integroimalla uudistaa ja synnyttää uusia käytäntei-

tä (Tynjälä 2006: 110). Tämä on vertaisryhmämentoroinnissa toteutuva tiedon 

rakentumisen tapa. 
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2.3 Vertaisryhmämentorointi 

Mentorointi käsitteenä ja ilmiönä saa monenlaisia tulkintoja eri yhteyksissä. Työ-

elämään liittyvästä keskustelusta tekemieni havaintojen mukaan mentorointia 

esitetään nykyään tuoreena tapana tukea työntekijöitä mitä erilaisimmissa työhön 

liittyvissä tilanteissa. Yhä useammin – niin kuin tässäkin tutkimuksessa – mento-

roinnilla viitataan suomalaisessa kontekstissa kollegiaaliseen, vuorovaikutukselli-

seen vertaisryhmätoimintaan (ks. Heikkinen ym. 2010). Vertaisryhmämentoroin-

nilla tarkoitetaan ryhmäläisten vastavuoroista ajatusten vaihtoa ja tiedon yhteistä 

rakentamista, jossa kaikki osapuolet oppivat (Heikkinen & Huttunen 2008: 205). 

Kehittäjäopettajien vertaisryhmämentorointia suunnitellessani ajatuksena oli 

tarjota kehittäjäopettajille aika, paikka ja tila kehittäjäopettajuuden yhteiseen 

pohdintaan, kriittiseen reflektointiin ja näiden tuloksena – mahdollisesti kuulla 

vahvempaa kerrontaa kehittäjäopettajuudesta. Jaan useiden tutkijoiden käsityksen 

ammatillisen identiteetin kehittymisestä yhteisen kerronnan ja reflektoinnin kaut-

ta. Esimerkiksi kehittäjäopettajan työhön liittyvän käytännön tiedon tekeminen 

kollegoille näkyväksi ja läpinäkyväksi edellyttää tilaisuuksia keskustella koke-

muksista ja pohtia niitä kriittisesti (Cohen & Hill 2000: 307, Collin 2006: 411, 

Lauriala 2004: 28). 

2.3.1 KerToi-menetelmästä vertaisryhmämentoroinniksi 

Suomalaisen vertaisryhmämentoroinnin juuria löytyy oululaisesta KerToi-

menetelmästä, joka syntyi 2000-luvun alussa Oulun yliopiston kasvatustieteiden 

tiedekunnan Opettajanelämää-tutkijaryhmässä. Ryhmän tutkijat ovat tarkastelleet 

yli kymmenen vuoden ajan opettajien työtä ja elämää kerronnallisesta näkökul-

masta (mm. Heikkinen & Syrjälä 2002, Estola ym. 2007, Kaunisto 2014). Sekä 

KerToi-menetelmään että vertaisryhmämentorointiin liittyvä opettajatutkimus 

(Estola ym. 2007, Heikkinen ym. 2010, Heikkinen ym. 2012, Kaunisto 2014) 

avaava näkökulmia tutkimukseni kehittäjäopettajien kerronnan tarkasteluun ja 

tulkintaan. 

KerToi on käytännönläheinen toimintamalli, joka pohjautuu teoreettiseen tut-

kimustietoon kertomuksista ja kerronnasta (ks. Estola ym. 2007). KerToi-

ryhmässä osallistujat jakavat kokemuksiaan kertomalla tai toiminnan kautta ku-

vaamalla. KerToi-menetelmän kerronnallinen toteutus muistuttaa monia ryhmä-

työn ja työnohjauksen muotoja. Yhteneväisyyksiä löytyy jopa narratiiviseen tera-
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piaan, jossa kertomuksilla ja kerronnalla katsotaan olevan parantava, eheyttävä 

voima. 

KerToi-menetelmästä vaikutteita saanutta suomalaista opetushenkilöstön ver-

taisryhmäkeskustelua on kehitetty edelleen vertaisryhmämentorointina, jonka 

lähin englanninkielinen vastine on peer group mentoring (Heikkinen ym. 2010, 

Heikkinen ym. 2012). Vertaisryhmämentorointia on kehitetty lukuisissa peräkkäi-

sissä toimintatutkimushankkeissa vuodesta 2006. Kehittämistyötä on tehty yli-

opistojen yhteistyönä yhdessä tutkijoiden, opettajien ja opetustoimen virkamies-

ten kanssa.  

Vertaismentorointiryhmässä tapahtuva kollegiaalinen kerronta on kuvainnol-

lisesti saanut siivet valtakunnallisissa toimintatutkimushankkeissa Verme 

2008−10 ja Osaava-Verme. Vertaisryhmämentoroinnin käytänteet ovat kiteytyneet 

ja kehittyneet näissä koulutus- ja kehittämishankkeissa, joiden osana ja rinnalla 

on kulkenut aktiivinen tutkimustyö (Heikkinen ym. 2012: 271−282, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014). Kehittämistyöstä on julkaistu useita teoksia ja artikke-

leita (ks. Aspfors & Hansen 2011, Heikkinen ym. 2010, Heikkinen ym. 2012), 

joissa vertaisryhmämentorointia tarkastellaan sekä kokemusperäisen että tutkitun, 

käytännössä koetellun tiedon pohjalta. 

KerToi-menetelmä ja vertaisryhmämentorointi, tutkimukseni juuret ja siivet, 

kumpuavat erilaisista tutkimustraditioista. KerToi-menetelmä perustuu vahvaan 

kerronnalliseen tutkimusperinteeseen, kun taas vertaisryhmämentorointia on kehi-

tetty toimintatutkimushankkeissa. KerToi-ryhmissä kantavana ajatuksena on ker-

ronnan eheyttävä, uudistava, jopa hoitava voima. Kun kertomuksia käytetään 

opettajaryhmässä tai opettajaksi opiskelevien ryhmässä, kuunteleminen, kertomi-

nen ja asioiden jakaminen mahdollistavat vertaistuen ja ammatillisen kasvun 

(esim. Elbaz-Luwisch 2005). Vertaisryhmämentorointia taas kuvataan osaamisen 

kehittämisen menetelmänä, jossa kokeneet osaajat ja nuoret työntekijät jakavat 

kokemuksiaan ja osaamistaan pienryhmissä. Toiminnan tavoitteena on tukea työs-

sä oppimista ja työhyvinvointia. (Heikkinen ym. 2012: 11). 

KerToi-menetelmää toteuttavassa opettajatutkimuksessa keskeisenä on myös 

ollut äänen antaminen ryhmille, joita ei ole yleensä kuunneltu, kuten lappilaiset 

opettajat (ks. Erkkilä 2005). KerToi-menetelmässä puhutaan opettajan kertomuk-

sen äärelle pysähtymisestä, usein jaksamisen näkökulmasta (Kaunisto 2014). 

KerToi-menetelmää on korostettu itsetutkiskelun välineenä, joka kuitenkin mah-

dollistaa myös kriittisen työolosuhteiden ja -ehtojen tarkastelun (Estola ym. 2007: 

87). Kertomalla itsestään eli jakamalla eri tavoin kokemuksiaan ihminen oppii 

tuntemaan ja ymmärtämään itseään (Estola ym. 2007: 35). KerToi-menetelmässä 
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jokaista osallistujaa pidetään oman elämänsä parhaana asiantuntijana (Estola ym. 

2007: 13). 

Vertaisryhmämentorointia on viety eteenpäin toimintatutkimushankkeissa, 

jotka ovat perustuneet käsitykselle konstruktivistisesta työssä oppimisesta ja am-

matillisen identiteetin rakentumisesta kerronnan kautta (Estola ym. 2014, Heikki-

nen ym. 2010: 41−43). Vertaisryhmämentoroinnin syntyyn ja vahvistumiseen ovat 

vaikuttaneet monet eurooppalaiset ja kotimaiset kehittämisasiakirjat ja tutkimus-

ohjelmat sekä kansainvälinen tutkijoiden ja opettajankouluttajien yhteistyö, jossa 

on nähty vertaisryhmämentoroinnin arvo.  

KerToi-menetelmässä ja vertaisryhmämentoroinissa on paljon yhtäläisyyksiä. 

KerToi-menetelmä tukee vertaisryhmämentoroinnissa sovellettavaa integratiivista 

pedagogiikkaa. Siinä kokemuksellista tietoa pyritään yhdistämään teoreettiseen 

tietoon ja itsesäätelytietoon, joka liittyy oman toiminnan ohjaamisessa tarvitta-

vaan reflektiiviseen arviointiin, tietoisuuteen omista vahvuuksista ja heikkouksis-

ta. KerToi-menetelmässä kehitetyt välineet, kuten analyyttiset kirjoitustehtävät, 

pienryhmäporinat ja ylipäänsä mentorointikeskustelu tukevat kokemuksellisen 

tiedon reflektointia ja käsitteellistämistä ja vastaavasti auttavat käsittelemään 

käsitteellisen tiedon tarkastelua kokemuksen valossa. (Heikkinen ym. 2010: 44.)  

Kiinnostukseni vertaisryhmäkerrontaan on syntynyt tutustuessani KerToi-

menetelmään. Jo vuosituhannen alussa Oulun opetustoimen opettajia osallistui 

Oulun yliopiston tutkijoiden järjestämiin vertaisryhmiin (ks. Estola ym. 2007, 

Kaunisto 2014). Tutkimukseni jatkaakin Oulun yliopiston kerronnallista opettaja-

tutkimusperinnettä ja antaa samalla KerToi-menetelmän perinteen mukaisesti 

äänen ryhmälle, kehittäjäopettajille, joiden kerrontaa ei ole kuultu. Myös KerToi-

menetelmään liittyvä eetos on läsnä työssäni. Sen mukaan opettajan työ on mo-

raalista, välittämiseen pohjautuvaa toimintaa, joka on eettisesti ja emotionaalisesti 

haastavaa. Tutkimukseni vertaismentorointiryhmän käytännön toimintaperiaatteet 

sekä luottamuksellisuuden ja keskustelun eettisyyden periaatteet ovat yhteisiä niin 

KerToi-ryhmille kuin vertaisryhmämentoroinnillekin. Tutkimukseni osallistujat 

valitsivat itse ryhmänsä nimeksi KerToi-ryhmä.  

2.3.2 Vertaisryhmämentorointi oppimisena ja ammatillisen 
identiteetin rakentamisena  

Vertaisryhmämentorointia kuvataan yhdessä oppimisena ja konstruktivistisena 

tiedon rakentamisena. Vertaisryhmämentoroinnissa sovellettava integratiivinen 

pedagogiikka (Tynjälä 2008), jossa kokemuksellista tietoa yhdistetään teoreetti-
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seen tietoon ja itsesäätelytietoon, tukee ammatillisen identiteetin kerrontaa ver-

taismentorointiryhmässä. 

Vertaisryhmämentoroinnin vahvuutena on työyhteisöissä ja toimintajärjes-

telmissä olevan hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen kerronnan, yhdessä tekemi-

sen ja reflektoinnin kautta (Heikkinen ym. 2010: 31, 50, Heikkinen & Huttunen 

2008: 203). Vertaismentorointiryhmässä kerrotaan asioista omien kokemusten ja 

aiempien käsitysten pohjalta varsin vapaamuotoisesti. Ryhmän tarkoituksena on 

tuoda osallistujien kokemukset tietoiselle ja käsitteelliselle tasolle, jotta kunkin 

ymmärrys puheena olevista asioista lisääntyisi. (Heikkinen ym. 2010: 13−14.) 

Kertominen on ennen kaikkea merkityksiä yhteen liittävä konstruktio. Yksit-

täisiin ilmiöihin tai asioihin liittyvät, monesti varsin abstraktit ja ei-kielelliset 

merkitykset on liitettävä yhteen ja koottava osaksi kielennettyä kertomusta. Täl-

laista tiedollisesti jäsentyvää prosessia kohti merkityksistä luotua, itselle koke-

muksellisesti mielekästä kertomusta voidaan kutsua kerronnalliseksi oppimiseksi. 

(Ropo & Huttunen 2013: 23−24.) 

Vertaisryhmämentoroinnissa korostuu ajatus oppimisesta yhteisen tiedon ra-

kentamisena. Tieto ei siirry kokeneelta kokemattomalle, vaan uutta tietoa luodaan 

yhdessä konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteiden mukaisesti lähtökoh-

tana ihmisen kokemukset ja käsitykset. Konstruktivistinen suuntaus perustuu 

ajatukseen oppijan toimijuudesta ja toiminnan tavoitteellisuudesta (Collin & Bil-

let 2010: 215). Vertaismentoroinnissa tiedon rakentamista vahvistetaan mahdollis-

tamalla konstruointia tukeva vuoropuhelu, keskustelu ja dialogi (Heikkinen & 

Huttunen 2008: 204−205). 

Vertaismentoroinnissa on kysymys vuorovaikutuksesta (Gubrium & Holstein 

2008, Spector-Mersel 2010). Osallistujat liittyvät kerrontaan omasta kokemusho-

risontistaan: kuunnellen, kommentoiden, kerrontaa haastaen tai sitä jatkaen. Ver-

taiskeskustelussa toteutuu sosio-konstruktivismin keskeinen ajatus, jonka mukaan 

ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa ja kehittyvät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 

(Berger & Luckman 1987, Burr 1995).  

Vertaisryhmämentorointiin liittyy dialogisuus. Dialogissa tulkinta rakentuu 

ihmisten välisessä keskustelussa, jolle on olennaista juonellisuus, yhdessä kerto-

minen ja kuuntelu. (Vrt. Atkinson 1998: 75, Connelly & Clandinin 1988, Jaatinen 

2003.) Dialogi on ikään kuin ihmisten välistä ajatusten virtaa, jossa kukaan osal-

listujista ei omista tietoa tai ole sen alkuperäinen lähde (Heikkinen ym. 2012: 49). 

Vertaismentorointiryhmässä syntynyttä kerronnallista tietoa kehittäjäopettajuudes-

ta ei voikaan nähdä yksinomaan kehittäjäopettajien tuotoksena, vaan se on kaik-

kien, kehittäjäopettajien, tutkijan ja mentorin, yhteinen tuotos (Spector-Mersel 
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2010: 216, Wang & Odell 2007: 477). Jo viime vuosisadan alussa syntynyt loo-

king-glass self -käsite (Cooley 1909) viittaa identiteetin ja vuorovaikutuksen suh-

teeseen, jossa osallistujat löytävät oman toimintansa merkityksen suhteessa toisiin 

(Morgan 2012: 161).  

Kerronnalliseen oppimiseen ja identiteetin rakentumiseen liittyy olennaisesti 

reflektointi. Jo Dewey (1938: 4) korosti kirjoituksissaan reflektion mer-

kitystä: ”We do not learn from experience…we learn from reflecting on experi-

ence.” Reflektointi ei niinkään tarkoita teorioiden pohdiskelua, vaan omien, sosi-

aalisiin tilanteisiin liittyvien käytänteiden reflektointia (Bourdieu 1985). Merki-

tykset luodaan tilanteissa, joiden tapahtumat muuttuvat kokemuksiksi persoonal-

listen tulkintojen kautta. Merkitykset eivät vain synny tai löydy itsestään, vaan ne 

ovat kognitiivisten prosessien, kuten reflektoinnin, tulosta. (Yrjänäinen & Ropo 

2013: 22.) Reflektion kautta on mahdollista tavoittaa kognitiivisen näkökulman 

lisäksi oppimiseen olennaisesti liittyvä emotionaalinen ja intuitiivinen näkökulma 

(Greene 1986).  

Syvempi ammatillinen itseymmärrys ja tulkinta työn perimmäisistä tarkoituk-

sista ja päämääristä rakentuu kertomisen kautta (Heikkinen ym. 2010: 40). Ym-

märränkin reflektoinnin työssäni laajassa merkityksessä sekä haluna että valmiu-

tena käsitellä omaa toimintaa, tunteita ja kokemuksia (Kelchtermans 2009: 267). 

Kokemus sinänsä ei muuta ihmistä, eikä kokemusta voida analysoida havainnoi-

malla. Kokemuksen reflektointi, mikä kuuluu olennaisena vertaisryhmämento-

rointiin, mahdollistaa identiteetin rakentumisessa olennaisen muutoksen ja kehit-

tymisen. (Robinson & Hawpe 1986.) Erityisesti tunnetyössä, kuten opettajina ja 

kehittäjäopettajina, työtä tehdään koko persoonalla. Tunteet, henkisyyden näkö-

kulmat ja käsitys itsestä kuuluvat siihen kiinteästi. (Day 1999: 94, Palmer 2003: 

379−380.) 

Reflektointi, tulkinta ja uudelleen tulkinta suuntautuvat aina menneisiin ta-

pahtumiin. Ne eivät voi muuttaa tapahtunutta, mutta ne voivat suunnata tulevaa 

kehittymistä, jota on mahdollista arvioida taas jälkeenpäin. (Eraut 1994: 146−149, 

Hytönen 2002b: 58, Schön 1987: 26−32.) Tämä on vertaismentoroinnin kautta 

tapahtuvan asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentumisen tapa. 

Olen kuvannut edellä tutkimukseni teoreettis-metodologisia lähtökohtia. 

Koska haluan kertoa tutkimusprosessin rakentumisen mahdollisimman autentti-

sesti, kuvaan lukuprosessin rinnalla syntyneitä teoreettisia pohdintoja niissä koh-

din aineiston lukemista, kun ne ovat olleet ajankohtaisia. Kerronnalliselle tutki-

mukselle ominaiseen tapaan teoriaa kehitetään ja paljastetaan tutkimusprosessin 

aikana (Clandinin & Connelly 2000: 41, Cresswell 2007: 40−41).  
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3 Tutkimusaineisto ja analyysin kulku 

Kerronnallinen tutkimusaineistoni on syntynyt runsaan kahden vuoden aikana 

vertaismentorointitapaamisissa, joihin vastavalitut opetustoimen kehittäjäopettajat 

kokoontuivat kertomaan työstään. Opettajat tapasivat seitsemän kertaa noin kah-

den tunnin mittaisissa istunnoissa. Kokoontumiset järjestettiin osana päivittäistä 

työtä, mutta työpaikan ulkopuolella. Tapaamiset videoitiin, ja videomateriaali 

litteroitiin eli purettiin kirjalliseen muotoon sana sanalta. Litteroitua tekstiä kertyi 

202 sivua (Times New Roman -fontti 12, riviväli 1). Yhdellä A4-sivulla on kes-

kimäärin 400 sanaa.  

Litteroin itse kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä tapaamista. Litterointityö-

hön palkattu opiskelija kirjoitti teksteiksi kolmen tapaamisen videomateriaalin. 

Videokuvan katsominen on helpottanut litteroinnin tarkastusta ja mahdollistanut 

merkityksellisten ei-kielellisten elementtien kirjaamisen.  

Tutkimusaineistossa on litteroidun ryhmäkeskustelun lisäksi lyhyitä kirjoitet-

tuja tekstejä, joita ryhmäläiset ovat tuottaneet osana tapaamisten toiminnallisia 

toteutuksia. Viimeisessä KerToi-tapaamisessa pohdittiin, millainen olen kehittäjä-

opettajana ja mitä saan aikaan tehtävässäni. Tähän teemaan liittyi kirjallinen teh-

tävä, jossa kehittäjäopettajat kirjoittivat mahdolliselle seuraajalleen kirjeellisen 

ohjeita evästykseksi kehittäjäopettajan työhön. Kirjeen voi kirjoittaa myös nimet-

tömänä. Opettajien käsin kirjoittamasta aineistosta syntyi kolme Word-muodossa 

kirjoitettua A4-sivua samoilla fontti- ja sivumäärityksillä kuin videoaineiston 

litteroinnissa. Osallistuessani tutkijana vertaismentorointitapaamisiin kirjasin 

istuntojen jälkeen havaintoja erityisesti ryhmän vuorovaikutuksesta. Näitä ver-

taismentorointiryhmäkeskusteluista tekemiäni muistiinpanoja olen hyödyntänyt 

analyysissa.  

3.1 Kehittäjäopettajat tutkimuksen osallistujaryhmänä  

Kehittäjäopettajien ryhmään kuuluu neljä naisopettajaa ja neljä miesopettajaa. 

Tutkimuksen alkaessa opettajat ovat 35−52-vuotiaita. Osallistujaryhmässä on 

kaksi luokanopettajaa ja kuusi aineenopettajaa. Kummallakin luokanopettajalla on 

lisäksi aineenopettajan pätevyys. Toinen heistä opettaa tutkimuksen aikana yhte-

näiskoulussa, toinen alakoulussa. Aineenopettajista kolme toimii yhtenäiskouluis-

sa, yksi yläkoulussa ja kaksi yläkoulussa ja lukiossa.  

Kehittäjäopettajat esiintyvät valitsemillani nimillä Arja, Jaana, Lea, Martti, 

Niina, Pasi, Risto ja Simo. Arja ei ole mukana ensimmäisessä KerToi-
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tapaamisessa, mutta liittyy ryhmään muiden kehittäjäopettajien ja tutkijan kan-

nustuksesta. Arja siirtyy tutkimuksen aikana koulullaan tehtäviin, jotka edellyttä-

vät koko opetusresurssin käyttöä koulutyöhön. Arja on mukana vain kolmessa 

tapaamisessa. Ryhmän toiseksi viimeisessä tapaamisessa on mukana uusi kehittä-

jäopettaja Kati, joka ei ole mukana itse tutkimuksessa.  

Kaikki tutkimusryhmäläiset ovat kokeneita opettajia. Ainoastaan ryhmän 

kuopuksella on alle kymmenen vuotta opetuskokemusta. Uudistaja-opettajia tut-

kineen Laurialan (1998: 120−121) mukaan uudistumista etsivä opettaja onkin 

yleensä hieman yli kymmenen vuotta työssä ollut.  

Jaanalla, Pasilla, Niinalla ja Martilla on aikaisempaa kokemusta opettajakol-

legoiden ohjaamisesta. Arjalle, Lealle, Ristolle ja Simolle kehittäjäopettajana 

toimiminen on uusi tehtävä. Tutkimuksen osallistujaryhmässä on kokemuksen 

ääntä ja vasta-alkajia, mikä voi rikastuttaa kerrontaa ja tarjota uutta tietoja ja laa-

jempia näkökulmia keskusteluihin (Heikkinen ym. 2012: 48). 

3.2 Kerronnasta tutkimusaineistoksi  

Ennen vertaismentorointitapaamisten aloitusta teemoittelin ryhmän tapaamisrun-

gon väljästi etukäteen. Vertaismentorointiperiaatteiden mukaisesti myös tapaamis-

ten käytännön toteutus suunniteltiin ennakolta. Ennen jokaista tapaamista kävin 

mentorin kanssa läpi tapaamisen teeman ja käytännön toteutuksen.  

KerToi-tapaamisten suunnittelulla tavoittelin syvää ja yksityiskohtaista ker-

rontaa kustakin aiheesta (Morgan 2012: 168). Tavoitteena oli tuoda kuuluviin 

kunkin opettajan ääni ja tuottaa tutkimusaineistoa tutkittavien kanssa yhdessä. 

Keskustelurunko jousti tarvittaessa, ja tapaamisten teemoja muokattiin matkan 

varrella opettajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Osallistujat saivat tarvittaessa 

tilaisuuden jakaa ryhmän kanssa esimerkiksi jonkin ajankohtaisen tai muuten 

askarruttavan ohjaukseen, opettajuuteen tai niiden yhteen sovittamiseen liittyvän 

asian. Ryhmän mentori huolehti KerToi-tilaisuuksien lopullisesta toteutuksesta: 

suunnitelman mukaisesta etenemisestä ja tarvittavista joustoista. 

Yksittäisiin tapaamisiin mietimme mentorin kanssa toiminnallisia tehtäviä 

kerronnan virittäjiksi. Toiminnallisten toteutusten kautta voidaan kertoa eri tavoin 

kuin sanallisesti (Estola ym. 2007: 13). Toiminnallisia tehtäviä olivat muun muas-

sa kuvakorttien, piirtämisen, kirjoittamisen ja erilaisten esineiden käyttö kerron-

nan käynnistäjinä. Esimerkiksi viidennessä tapaamisessa valittiin kokoontumisti-

lasta esine, jonka kautta kerrottiin jostakin henkilökohtaisesta ominaisuudesta, 

jota haluttiin vahvistaa kehittäjäopettajana. Tapaamisissa hyödynnettiin myös 
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draamamenetelmiä, kuten eri roolissa esiintymistä, roolin vaihtoa ja patsasmene-

telmää kehittäjäopettajan työssä ilmenevien tilanteiden kertomiseen toiminnan 

kautta. (ks. KerToi-menetelmistä Estola ym. 2007: 124−127.) Taulukosta 1 näky-

vät yksittäisten tapaamiskertojen päivämäärät, nauhoitusten kestot, osallistuja-

määrät sekä tapaamisten teemat, kysymykset ja sulkeissa toiminnalliset tehtävät.  

Taulukko 1. Kehittäjäopettajien ryhmätapaamisten aikataulu, osallistujat ja sisältö. 

Tapaamisaika, kesto, osallistujat Teemat, kysymykset, toiminnalliset tehtävät 

I 22.11.2007, 2 h 15 min  

7 opettajaa 

Opettajasta kehittäjäksi: Miksi olen hakeutunut 

kehittäjäopettajaksi? (korttitehtävä) 

Millaisena näen itseni kehittäjäopettajana kahden 

vuoden kuluttua? Millainen olen kehittäjäopettajana 

nyt? (pienryhmäporina ja patsasmenetelmä) 

II 20.12.2007, 1 h 40 min  

8 opettajaa 

Kehittäjäopettajana uudessa tehtävässä: Miltä tuntui 

olla uudessa tehtävässä hankekoululla (jana) 

Miten ja millä nimellä kuvaan tehtävääni 

kehittäjäopettajana suhteessa muihin opettajiin? 

III 20.3.2008, 2 h 15 min  

7 opettajaa 

Opettajan ja kehittäjäopettajan vaateet: Millaisissa 

opettajan ja/tai kehittäjäopettajan työssä 

kohtaamissani tilanteissa olen kokenut onnistuneeni 

tai osaaminen on joutunut koetukselle? 

(pienryhmäporinat ja porinoiden purku, roolin otto) 

IV 24.4.2008, 2 h 30 min  

7 opettajaa 

Opettajana olemisesta: Mitkä ovat opettajan työn 

kipeitä puolia? (piirros ja siitä kertominen) 

V 22.5.2008, 1 h 56 min  

6 opettajaa 

Opettajan ja kehittäjäopettajan roolit 

(patsasmenetelmä) ja vertaismentorointiryhmän 

arviointia: Mitä puolia itsessäni kehittäjäopettajana 

haluan vahvistaa tulevia vuosia ajatellen? (esineen 

kautta kertominen) 

VI 8.1.2009, 2 h 52 min  

5 opettajaa 

Fokusryhmätapaaminen (Stimulated recall -

menetelmä; videokatkelman pohjalta tapahtuman 

reflektointi nykyisyydestä käsin) 

VII 18.3.2010, 1h 28 min  

6 opettajaa 

Kehittäjäopettajana olemisesta (väittämät ja niihin 

reagointi): Mikä olen kehittäjäopettajana nyt? Mitä 

saan aikaiseksi tehtävässäni? (Kirje seuraajalleni) 

Vertaismentorointitapaamisten teemoituksella olen pyrkinyt siihen, että yksittäi-

sessä tapaamisessa keskitytään 1–2 kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin 

kerrontaa syventävään teemaan. Taulukkoon olen kirjannut myös tapaamisten 

kysymysrungon. Esimerkiksi ensimmäisen tapaamisen kysymykset liittyvät kehit-
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täjäopettajaksi hakeutumiseen sekä kehittäjäopettajana toimimiseen nyt ja tulevai-

suudessa. Kysymysten tehtävänä on ollut kannustaa pohtimaan ammatillista iden-

titeettiä ja tavoitteita, joita kehittäjäopettajat asettavat uudelle työlle. Osa kysy-

myksistä on toiminut kerronnan käynnistäjinä, osa ohjeina jonkin toiminnallisen 

osion aloitukseen. 

Vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajan ammatilliseen identiteettiin 

liittyviä kriittisiä tapahtumia lähestytään kysymyksellä kehittäjäopettajan kompe-

tenssia haastavista asioista. Viidennellä tapaamiskerralla arvioidaan vertaismento-

rointiryhmän toimintaa ja jaetaan ajatuksia vertaismentorointiryhmän merkityk-

sestä ammatillisen identiteetin kerronnan tukena. 

Ryhmän tapaamiset painottuvat kolmen vuoden toimikauden ensimmäiseen 

vuoteen. Tätä voi pitää kehittäjäopettajan työhön perehtymisen aikana eli induk-

tiovaiheena. Tuolloin selviävät kehittäjäopettajan työn vaatimukset, toimintatavat, 

työympäristö ja oma osaaminen. Induktiovaiheella tarkoitetaan uusista opettajista 

puhuttaessa vähintään yhden lukuvuoden kestävää opettajan ammatin alkuvaihet-

ta, jossa uusi opettaja perehtyy opettajan työhön (European Trade Union Commit-

tee for Education 2008: 48, Jokinen ym.  2012: 28, 34). KerToi-ryhmän tarkoituk-

sena on ollut tukea kehittäjäopettajia uuden työn aloitusvaiheessa. Syyslukukau-

den alussa ennen vertaisryhmämentoroinnin aloitusta tukipalveluyksikössä järjes-

tettiin draamamenetelmillä toteutettu työpajapäivä koko henkilökunnalle. Tässä 

tilaisuudessa kehittäjäopettajat tutustuivat toisiinsa ja tukipalveluiden muuhun 

henkilökuntaan.  

Kehittäjäopettajien induktiovaiheessa vertaismentorointiryhmään kokoonnut-

tiin melkein kuukausittain. Viidennen kerran jälkeen pidettiin fokusryhmätapaa-

minen, jossa keskustelin osallistujien kanssa alustavista tulkinnoistani valittujen 

video-otosten pohjalta. Tässä tapaamisessa osallistujat ja tutkija tekivät yhteistä 

tulkintaa aikaisemmasta kerronnasta. Keväällä 2010 kokoonnuttiin vielä yhteen 

tapaamiseen, kun kolmen vuoden sopimuksen loppusuora oli käsillä. 

Vuorovaikutus vertaismentorointiryhmässä 

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmään osallistuessani olen tunnistanut 

vuorovaikutuksen yhdeksi ryhmäkeskustelun kiinnostavimmista piirteistä. Ryh-

mäkeskustelussa syntyvän aineiston ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää yhteis-

tä kerrontaa, joka tekee vertaismentorointiryhmän vuorovaikutuksesta omanlai-

sensa keskustelumuodon. Vaikka vuorovaikutuksen kuvaaminen on haasteellista 

(ks. Valtonen 2005: 240), kuvaan seuraavaksi KerToi-istunnon kulkua ja kerron-
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nan rakentumista. Samalla kuvaan, millaista puhetta ryhmässä syntyy, ja rajaan 

tutkimusaineistoani ryhmässä syntyvään kerrontaan. Kuvaukseen sisältyy muu-

tamia esimerkkejä mentorin puheesta ryhmässä. 

Kuvaan kerronnan rakentumista ja ryhmän vuorovaikutusta yhden esimerkin 

avulla. Jotta kerronnan rakentumisen kuvaus ei venyisi kohtuuttoman pitkäksi, 

rajaan tarkasteluni ryhmätilanteeseen, jossa käsitellään kehittäjäopettajan identi-

teettiä haastavaa tapahtumaa. Ryhmän aloitusvaihe on mielenkiintoinen ryhmäy-

tymisen ja koko ryhmän orientoitumisen kannalta. Siksi olen valinnut esimerkin 

ensimmäisestä KerToi-tapaamisesta.  

Yhteinen kertomus alkaa 

Istuuduimme kehittäjäopettajien ja mentorin kanssa ensimmäisen kerran kerron-

tapiiriin marraskuussa 2007. Kokoontumispaikkana oli kaunis, historiallinen 

Kruununmakasiini ja sen kivijalassa sijaitseva kiltahuoneisto. Tila oli aikaisem-

min toiminut rakennusmestareiden kokoontumispaikkana. Rakentamisesta olisi 

kysymys tässäkin: kehittäjiksi hakeutuneiden opettajien ammatillisen identiteetin 

rakentamisesta. Kuvaaja touhuaa videokameran parissa. Punaiset tuolit odottavat 

ringissä. 

Mentori: Tervetuloa tähän KerToi-ryhmään. Minun nimeni on Minna Salmi. 

Miksi minä olen tässä ryhmässä ohjaamassa, niin viime vuonna ja toissa 

vuonna ohjasin maahanmuuttajaopettajien ja lastentarhanopettajien KerToi-

ryhmiä ja olen koulutukseltani toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja ja sitten 

työskentelen näiden mentorointiryhmien kanssa ja olen myös työnohjaaja. 

Olen myös bibliodraamaohjaaja, joka tulee siitä, että peruskoulutukseltani 

olen teologi, teologian maisteri. (22.11.2007, s. 1) 

Mentorin esittäytymisen jälkeen ryhmäläiset esittäytyvät. Mentori pyytää osallis-

tujia esittelemään lyhyesti itsensä ja kertomaan nimensä. Opettajat esittäytyvät 

muutamalla lauseella. Ensimmäisenä itsensä esittelee Martti, joka kertoo, mitä 

hän opettaa, mitä ohjausalaa edustaa ja kuinka kauan hän on ollut kaupungin pal-

veluksessa. Martin lyhyen puheenvuoron jälkeen muut kertovat samat asiat itses-

tään.  

Esittelykierroksen puheenvuorojen kautta raottuu näkymä ryhmän vuorovai-

kutuskontekstiin. Vuorovaikutuskonteksti kuvaa puheenvuorojen ja kertomusten 

asettumista keskustelun kulkuun. Puheenaiheiden rajaukset, kannanotot ja keskus-

telijoiden väliset suhteet ovat toisistaan riippuvaisia ja syntyvät ja tarkentuvat 
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suhteessa toisiinsa keskustelun kulussa. (Jokinen ym. 1999: 31.) Esittäytymiskier-

roksella opettajien sana on vapaa, mutta Martin ensimmäinen puheenvuoro näyt-

tää antavan muille osallistujille mallin puheenvuoron pituudesta ja sisällöstä. Jos 

opettajia olisi esimerkiksi haastateltu erikseen, esittelyn sisällöissä olisi voinut 

olla enemmän vaihtelua. Joku olisi ehkä kertonut työssä viihtymisestä, toinen 

perheestään tai harrastuksistaan.  

Vertaismentorointiryhmälle muodostui tapaamiskerrasta toiseen kertautuva ri-

tuaalinen rakenne. Ryhmäistunnoissa oli erotettavissa järjestäytyminen, lämmitte-

ly, teeman käsittely ja siihen liittyvä mahdollinen toiminnallinen tehtävä, teeman 

jäähdyttely sekä teeman tai KerToi-menetelmän kommentointi.  

Lämmittelykierroksella ryhmäläiset kertoivat päällimmäiset kuulumisensa. 

Ne liittyivät yleensä johonkin käsillä olevaan kehittäjäntehtävään tai ajankohtai-

seen kouluarjen tilanteeseen, josta kehittäjäopettaja oli tapaamiseen tullut. Osaksi 

lämmittelykierrosta muotoutui edellisen tapaamisen mieliin palauttaminen. Edel-

lisen teeman muistelussa arvioitiin keskustelun aihetta, toiminnallista toteutusta ja 

kerrottiin ajatuksia istunnon annista. Useimmissa tapaamisissa edellisen kerran 

muistelu tuotti uutta kerrontaa tai tarkennuksia asioihin, joista edellisellä kerralla 

oli puhuttu. Muistelun kautta palattiin pisteeseen, johon kerronta edellisellä ker-

ralla jäi ja josta se jatkuisi taas.  

Jokaisessa tapaamisessa keskusteltiin yleensä 1−2 teemasta. Keskusteluru-

peamien välissä pidettiin tauko. Rupeamien jälkeen alkoi jäähdyttely, jossa var-

mistettiin, että esimerkiksi draamallisissa osioissa otetut roolit oli purettu. Osallis-

tujat saivat vielä kommentoida käytettyjä toiminnallisia toteutuksia, kuten kortti-

työskentelyä, piirros- ja draamatehtäviä, tai palata asioihin, jotka askarruttivat. 

Mentorin rooli oli tärkeä ryhmän järjestäytymisessä. Ensimmäisen tapaami-

sen järjestäytymisvaiheessa mentori kertoi käytännön toimintaan liittyvistä asiois-

ta. Tässä niin sanotussa toimintapuheessa (Marshak 1998, Puutio 2002: 84) sovit-

tiin aikatauluista ja kuulosteltiin esimerkiksi videointiin liittyviä ajatuksia. Järjes-

täytymisvaiheessa esiteltiin yhteisen vertaisryhmämentoroinnin idea ja keskustel-

tiin osallistujien kanssa vertaismentorointiryhmän eettisistä periaatteista. Osallis-

tujat kommentoivat lyhyesti videointia ja piirissä istumista sekä kyselivät hieman 

keskustelun kulusta. Esittelykierrosta rentoutuneempi ilmapiiri näkyi litterointiin 

kirjattuna nauruna.  

Mentorin kysymykset, kommentit ja myötäelämisen ilmaukset toimivat ryh-

mässä erityisesti vuorovaikutusta vahvistavana puheena. Ryhmän mentorin määrälli-
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sesti eniten käyttämät puheen muodot13 ensimmäisessä tapaamisessa olivat kysy-

minen, edellisen kertomuksen kommentointi tai jonkin näkökulman kaiunomai-

nen toistaminen. Eniten mentorin puheessa oli kysymyksiä, joilla kannustettiin 

tarkentamaan jotakin kohtaa kerronnassa. Mentori antoi myös toimintaohjeita ja 

teki välillä lyhyitä yhteenvetoja tai määrittelyitä.  

KerToi-menetelmässä kertojaa pidetään oman elämänsä parhaana asiantunti-

jana (Estola ym. 2007: 13). Mentorin kommentit olivatkin ainoastaan ehdotuk-

senomaisia toteamuksia, joihin ryhmäläiset voivat tarttua tai olla tarttumatta. Seu-

raavassa esimerkissä mentori esittää kertomukseen liittyvän kysymyksen ja kom-

mentoi sitten kertomuksessa esiin tullutta työnjaon selkiytymättömyyttä.  

− Mentori: Ja teidän yhteistyö on kestänyt tämän syksyn?  

− Risto: Joo.  

− Mentori: Niin, sehän on vielä hyvin alussa. Siinähän teillä on mahdollis-

ta tehdä [työnjakoa], kun on aikaa puhua. (22.11.07, s. 14) 

Mentorin toimintaohjeilla oli merkitystä ryhmässä syntyvälle kerronnalle. Huolel-

lisesti suunniteltujen toimintaohjeiden ja tarkentavien kysymysten avulla päästiin 

suoraan kertomaan tapaamisen teemoista. Ensimmäisessä tapaamisessa kehittäjä-

opettajaksi hakeutumisen ja tehtävässä kehittymisen pohdintaa ohjeistettiin ky-

symyksillä ja toiminnallisen työtavan ohjeilla.  

Mentori: Lähetään miettiin vähän sitä, että nyt olet kehittäjäopettajana tässä 

vaiheessa. Miks’ olet hakeutunut tähän tehtävään ja mitä tällä hetkellä olet 

kehittäjäopettajana? Ja sitten toisaalta mennään sinne kahden vuoden taakse 

eteenpäin, että mitä sitten 22. päivä marraskuuta 2009. […]Ja mä levitän 

nämä kortit tuohon pöydälle ja katsokaa ne ensin ihan, ihan kaikessa rauhas-

sa sitten ja sen jälkeen valitkaa kaksi. (22.11.07, s. 6) 

Toimintaohjeiden etukäteissuunnittelu vähensi ryhmän vuorovaikutukseen liitty-

viä huolia. Etukäteen mietityt kysymykset ja toiminnalliset tehtävät edistivät kes-

kustelun etenemistä ryhmässä niin, että mentorin tehtäväksi jäi ryhmäkeskustelun 

tukeminen, ei ryhmädynamiikan14 luominen.  

                                                        
13  Puheen muotoja tutkiessani olen soveltanut organisaatioiden viestintää tutkineen Risto Puution 
(2002: 126) käyttämiä käsitteitä.  
14 Kurt Lewinin jo 1940-luvulla luoma käsite, joka kuvaa ryhmän eri vaiheita ja ryhmän jäsenten 
käyttäytymistä. 
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Kertomusten jakamista ja rinnastamista 

Kuten teoriaosiossa pohdittiin, ryhmässä kertomiselle on ominaista usean kertojan 

osallistuminen kerrontaan ja kertomusten lomittuminen toisiinsa (Bamberg & 

Georgakopolou 2008, Georgakopolou 2007, Salmi-Nikander 2009: 8−9). Seuraa-

vassa kuvaan, miten kehittäjäopettajaksi hakeutumisen kerronta syntyy ensimmäi-

sessä KerToi-tapaamisessa kertomusten kietoutumisena toisiinsa. Ensimmäisen 

KerToi-tapaamisen toimintaohjeena mentori pyysi kehittäjäopettajia valitsemaan 

kaksi korttia. Ensimmäinen kortti kuvasi kehittäjäopettajaksi hakeutumista ja 

nykyistä kehittäjäminää, toinen itseä kehittäjäopettajana kahden vuoden kuluttua.  

Risto ilmoittautuu vapaaehtoiseksi aloittajaksi, koska hänen mukaansa en-

simmäisen ei vielä tarvitse välittää muiden sanomisista. Riston kriittinen kerto-

mus aloittaa ryhmän yhteisen kerronnan. Riston kerrontaa seuraavissa puheen-

vuoroissa viitataan Riston kerrontaan, joka muodostaa yhteisen kerronnan kriitti-

sen alkuasetelman. 

Taulukossa 2 olen kuvannut Riston kriittisen kerronnan rakentumista. Olen 

poiminut taulukkoon Riston kerronnan ydinkohdat. Risto käyttää ryhmätilantees-

sa poikkeuksellisen pitkiä puheenvuoroja, joissa hän purkaa turhautumistaan uu-

den työn alussa. Riston kertomus tiivistyy odottamattomaan loppuratkaisuun, joka 

vie ajatukset kerrontatilanteesta tulevaisuuteen. 
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Taulukko 2. Riston kriittisen kerronnan rakentuminen ensimmäisessä (22.11.07, s. 

7−12) KerToi-tapaamisessa. 

Kerrontajakso Lainaus 

1) Esittelyjakso Miksi niinku hain tähän kehittäjän tehtävään oli se, että mää näin, että se 

ohjausala, johon minun työni liittyy, tarvitsisi jotakin kehittämistä ja minulla 

oli mielessä, että mää pääsisin vaikuttamaan niihin asioihin niin, että ne 

menisivät oikeaan suuntaan minun mielestäni. (s. 7) 

2) Konflikti Tämä instituutio, jonka jäsen nyt itsekin olen, on minun mielestäni aika 

suljettu systeemi. Ei tiedä, kuka niitä päätöksiä tekee. Minun mielestä se ei 

ole semmoinen fair play, reilun pelin henki. Semmosta puhumisen esille 

nostamista pitäisi olla enemmänki. Hyvin kriittinen olen. Minusta se on 

niinku vahvistunu syksyn aikana. Pikku pettymys päällä. (s. 7) 

3) Kehittely Olen ymmärtänyt, että tarvitaan myös tällaista vastustajaa asioille, 

vastavoimaa. Olen ehkä jossain määrin vastavoima. Olen kova puhumaan 

ja selittämään ja kyseenalaistan joka asian, mikä vastaan tulee. Kaikki 

asiat. Toisaalta niinku tärkeät asiat pitäisi pystyä löytämään, ja jos ei ite 

löydä, niin keskustelemalla muiden kanssa. (s. 9) 

4) Kriisi/kliimaksi Sitä vaan niin kuin törmää tuota vaikeisiinkin ihmisiin ja tuntuu, ettei 

keskustelua synny. Se on rasittavaa. Olis kiva olla semmosessa 

joukkueessa, joka niin ku puhaltaisi yhteen hiileen. Tunnelmat nyt ei ihan 

silleen ole tällä hetkellä. (s. 9) 

5) Loppuratkaisu Mää nyt puhun taas niin suoraan, että en mää yhtään kaartele, että jos 

musta tuntuu, että hitsi, tämä ei niinku anna, no okei palkkaa saa ja hyviä 

koulutuksia ja näin, mutta että onko se sitten oikein niinku olla siinä, jos 

tuntee, ettei pysty tekemään mitään. Jos joku toinen ihminen pystyis 

tekemään paremmin, niin minusta on ihan oikein, että vaihdetaan. (s. 12) 

Riston kerronta alkaa kahdella lyhyellä puheenvuorolla. Niiden välissä mentori 

pyytää tarkentamaan, mihin Risto viittaa puhuessaan epävarmuudesta. Risto ker-

too epävarmuuden liittyvän kehittäjäntehtävässä onnistumiseen. Lopuksi seuraa 

kaksi pitkää Riston kerrontajaksoa, joiden väliin sijoittuu kaksi lyhyempää ryh-

mäläisten kerrontajaksoa. Riston kertomus jatkuu kuitenkin yhtenäisenä väliin 

tulevista pienistä kertomuksista huolimatta. Riston kertomuksen sitoo yhteen 

selkeä juoni eli järjestys, jossa hän paljastaa tapahtumat KerToi-ryhmäläisille 

(Esslin 1980: 141).  

Juoni määritellään yleensä eräänlaiseksi kertomusta jäsentäväksi synteesiksi, 

joka toimii välittäjänä yksittäisten tapahtumien ja kertomuksen kokonaisuuden 

välillä. Se tuo yhteen toimijat, olosuhteet, tavoitteet, keinot, vuorovaikutukset ja 

odottamattomat tulokset sekä äkilliset käänteet ja pelottavat tapahtumat. Juoni on 

harvoin lineaarinen. Siihen kuuluvat takaumat, rinnakkaisuudet ja tulevaisuuteen 
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suuntautuneet osat. (Kaasila 2008: 43−44.) Riston loppuratkaisussa tuodaan ker-

tomukseen tulevaisuuden näkökulma.  

Jos joku toinen ihminen pystyis tekemään paremmin, niin minusta on ihan oi-

kein, että vaihdetaan. (22.11.07, s. 12) 

Juoni liittyy usein päähenkilön sisäiseen tai ulkoiseen ristiriitaan, konfliktiin, ja 

sen selvittelyyn. Näin on Riston kerronnassa. Kertomuksen tehtävänä taas on 

pakata jokin puoli asiasta juonelliseen muotoon eli hahmottaa tapahtumat ymmär-

rettävässä muodossa. Näin tapahtumakulkua on helppo kuljettaa, koska kerto-

muksen muodossa asiat muistetaan helpommin (Puutio 2002: 88). Riston kerto-

muksen juoni noudattaa yllättävän uskollisesti klassisen draaman viisiportaista 

mallia: 1) esittelyjakso, 2) konflikti, 3) kehittely, 4) kriisi tai kliimaksi sekä 5) 

loppuratkaisu (Aaltonen 1994: 49). Kerronnalle onkin luonteenomaista sisäinen 

logiikka, jonka varaan kertoja rakentaa kertomuksensa (Denzin 1989: 37, Kaasila 

2008: 43).  

Risto kertoo päätöksenteon hitaudesta ja vaikeudesta päästä piireihin, joissa 

hän tulisi kuulluksi. Koulun toimijana on hankalaa löytää hallinnon toimijoiden 

parista verkostoja, joiden kautta hän voisi vaikuttaa asioihin. Riston kerronta ja 

erityisesti sen loppuratkaisu käynnistää monenlaista reflektointia ryhmässä. Näin 

kriittinen kerronta ensimmäisessä ryhmätapaamisessa on yllättävä, koska ryhmän 

voisi olettaa viettävän vielä kuherruskuukautta. Ryhmätilanteessa Riston kerto-

mus tuntuu koskettavan kaikkia. Riston kerrontaan palataan ja pohditaan omaa 

tilannetta. Se näkyy erityisesti vaihtoehtoisina tapoina hahmottaa kehittäjäopetta-

jan tehtävää.  

Niina liittyy ensimmäisenä keskusteluun, koska hän on ollut Riston kanssa 

samassa projektissa, joka Riston mukaan ei ole toiminut onnistuneesti syksyn 

aikana. Niina esittelee oman nykyisyyskorttinsa ja siihen liittyvän kuvauksen 

vaihtoehtona Riston kertomuksen loppuratkaisulle.  

Niina: Tässä nämä naiset kävelee niiku tuulta vasten ja siinä tulee välillä 

semmosia kohtia, että ei niiku ollenkaan [tuule] ja silloin mennään täysillä ja 

silloin kun tuulee hirveästi ei kannatakaan. Silloin kannattaa luovuttaa ja 

odottaa, että se tuuli vähän tyyntyy ja sitte jatkaa niinku sinnepäin. On sem-

mosia asioita, joihin pystyy vaikuttaan ja sitten on yksinkertaisesti semmosia 

asioita, joihin ei pysty tällä hetkellä vaikuttaan ja sitten odotetaan, että on se 

vaikuttamisen mahdollisuus ja tehdään sitä, mitä pystytään. (22.11.07, s. 12) 
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Ryhmätilanteessa kaikilla osallistujilla ei ole selvää, mihin Riston ja Niinan ker-

ronta liittyy. Tutkija selventää lyhyellä välikommentilla, että meneillään oleva 

kerronta liittyy koko opetustoimen organisaation uudistamiseen. 

Päivi: Mehän puhumme nyt kouluverkon uudistamisesta. (22.11.07, s. 12) 

Jaana osoittaa empatiaa Ristoa kohtaan liittymällä keskusteluun ja ilmaisemalla 

sanavalinnoillaan välittämistä ja ymmärtämistä. 

Jaana: Mää ainakin ymmärrän täysin Riston turhautumisen siihen justiin, et-

tä kuinka Ristokin ohjaavana on tiukasti koulumaailmassa ja sitten sillä on 

semmoista näkemystä, niin ymmärrän turhautumisen. Ne pystyisi [ratkaise-

maan] yksistään sillä, kun kuunneltaisiin. Ne pannaan menemään eteenpäin 

semmosella vähän erikoisella tavalla. Kai opetustoimi on oppilaita varten ja 

opettajia?(22.11.07, s. 13) 

Puheenvuoronsa lopussa Jaana käyttää ironista puhetapaa, jolle on ominaista 

huumorin varjolla, epäsuorasti asioiden pilkkaaminen (Syrjälä, Estola & Uitto 

2006: 36). Ironialla hallintoa kohtaan Jaana liittyy Riston hallintoa kritisoivaan 

kerrontaan.  

Riston kerronta saa Lean pohtimaan kuvakorttinsa kautta omaa vastaavaa ti-

lannetta. Lean kerronnassa toistuu jo Riston puheessa kuulunut pettymys.  

Lea: Tuo ilme tuolla miehellä, vaikka onkin tulossa pää alaspäin, ettei se 

haittaa, vaikka on asioita, jotka menee ihan pieleen, mutta jos minulla itellä 

on hyvä olla, niin antaa mennä. Siis joku semmoinen on löytynyt kuitenkin. 

Minä olen tehnyt työtä tämän putoamisen kanssa nyt syksyllä. (22.11.07, s. 

15) 

Lea kertoo aluksi, että hän on hakeutunut kehittäjäntehtävään, koska hän on ty-

kännyt hypätä uusiin tehtäviin ja erilaisissa projekteissa on ollut mukavaa yhdessä 

tekemistä. Lopuksi hän tuo esiin omassa kehittäjäntehtävässään kohdanneen pet-

tymyksen, joka liittää hänet Riston kerrontaan. Lean pettymyksen kertomisen voi 

tulkita myös välittämisen ja empatian osoittamiseksi Ristoa kohtaan. Lea avaa 

kuitenkin kerronnassaan uuden näkökulman. Pettymyksistä voi selvitä.  

Pasi aloittaa uuden kertomuksen, joka muodostaa vaihtoehdon tapaamisen 

alusta kehkeytyneelle kehittäjäntyön kankeutta ja hallinnon hankaluutta korosta-

neelle puheelle.  

Pasi: Yksi syy, miksi mää tätä ohjaavan pestiä hain, niin mää oon jotenkin 

aina kauhean kiinnostunut, mitä sitä tapahtuu ja nytkö tämä homma pistettiin 
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uusiin kuosiin, oli mukava lähteä kattoon, että mitä tässä tapahtuu.[…] Tässä 

puhuttiin tuulimyllyistä ja mää tykkään vaikka tuulimyllyjä vastaan taistella. 

Vaikkei siitä kovin paljon hyötyä ole, niin ei siitä ole paljon haittaakaan. Joi-

takin kysymysmerkkejä on ollu, kaikki ei ole menny suunnitellulla tavalla, 

mutta sitten on tuota löytyny aivan uskomattomia yhteistyökuvioita tuon Si-

mon kanssa. (22.11.07, s. 16)  

Vaikka Pasi mainitsee myös vaikeudet, kaikki ei ole menny suunnitellulla tavalla, 

hän tuo esiin uuden toimintamallin kiinnostavuutta ja kehittäjäyhteisön mahdollis-

tamia yhteistyökuvioita. Pasi kertoo myös hallinnon kanssa toimimisesta palaten 

ryhmässä aikaisemmin käytettyyn metaforaan taistelusta tuulimyllyjä vastaan. 

Pasi korostaa kertomuksessaan humoristisesti, kuinka hän tykkää taistella jopa 

tuulimyllyjä vastaan.  

Pasin jälkeen Simo esittää oman näkemyksensä, joka liittyy Pasin kerrontaan 

kehittäjän työn mahdollisuuksista. 

Simo: Ja se, mistä mää on tässä hommassa älyttömästi tykännyt, on, että mä 

oon saanut toteuttaa itseäni sillai niin kuin mä olen halunnut ja mulle on an-

nettu siihen mahdollisuus.[…] (22.11.07, s. 17) 

Pasin ja Simon kerronta näyttäytyy tulkintani mukaan pyrkimyksinä tuoda erilais-

ta näkökulmaa kerrontaan ja vaikuttaa keskustelun kulkuun. Hännisen (1999: 79) 

mukaan kyseessä on halu muuttaa ryhmän odotuksia myötäilevää, mutta huonoksi 

koettua tarinaa. Vaikka Pasin kerronta poikkeaa Riston aloittamasta kerronnasta, 

Riston kertoma huoli hallinnon kanssa toimimisen vaikeudesta kulkee vielä Pasin 

puheessa keskustelun alussa syntyneen tuulimyllymetaforan muodossa ja liittää 

näin Pasin kerronnan ryhmäkerronnan yhteiseen juoneen kehittäjän työn haasteis-

ta.  

Yllä kuvaamaani kerrontajakson rakentumista voidaan kuvata David L. Mor-

ganin (2012) analyysimallin avulla. Keskustelun ensimmäisen vaiheen kerronta, 

jossa opettajat perustelevat hakeutumistaan kehittäjiksi ja jakavat työssään koke-

miaan haasteita, tuottaa Morganin (2012: 171) mukaan niin sanottua episoditie-

toa. Tätä kerronnassa syntyvää episoditietoa rinnastetaan uudessa kerronnassa 

esiintyvään episoditietoon. Uutta episoditietoa omista kokemuksista ja näkemyk-

sistä syntyy aina, kun aloitetaan uusi kerrontajakso edellisen pohjalta.  

Episoditiedon syntymistä kuvaa mielestäni periaate: jotakin vanhaa, jotakin 

uutta. Uudessa kertomuksessa on jotakin yhteistä edellisen kerronnan (Riston 

kerronta) kanssa, mutta uusi kerronta avaa erilaisen näkökulman (Niinan kerronta 
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sopivan hetken odottamisesta). Seuraavassa vaiheessa lähtökohtana onkin jo kaksi 

kerrontalinjaa, joihin seuraava voi liittyä (Lean kuvaus pettymyksistä selviytymi-

sestä) tai aloittaa taas uuden näkökulman (Pasin ja Simon kerronta kehittäjän 

mahdollisuuksista). Tässä vaiheessa kerronta alkaa Morganin mukaan tuottaa 

kehittäjäopettajan tehtävästä lajittelevaa tietoa, categorical knowledge, uhkien, 

selviytymisten ja mahdollisuuksien kerrontana. Lajitteluvaihe edeltää yhteistä 

tiedon järjestelemistä ja yhteistä käsitteen muodostamista. (Morgan 2012: 171.) 

Yhdessä käsitteellistämässä 

Useimmissa ryhmissä episodivaiheen jälkeinen kertomusten järjesteleminen ja 

käsitteellistäminen, organizing and conceptualizing, sekoittuvat Morganin (2012: 

171) mukaan toisiinsa. Järjestelyn ja käsitteellistämisen vaiheen ymmärrän niin, 

että osallistujat alkavat tuottaa kerronnasta abstraktimmalla tasolla yhteistä ker-

rontaa eli yhteistä käsitystä asiasta.  

Aikaisemmin kuvatussa jakamisen ja rinnastamisen vaiheessa kehittäjäopetta-

jat kertovat ensin kehittäjäopettajaksi hakeutumisesta. Uudet ja taas uudet kerto-

mukset laajentavat kehittäjäksi hakeutumisen teemaa tai liittyvät johonkin aikai-

sempaan kertomuslinjaan. Käsitteellistämisessä palataan laajasta kertomuspohjas-

ta suppeaan suppilomenetelmällä, funnel, ja yritetään löytää kerrontaa tiivistämäl-

lä yhteinen ydin. Morgan korostaa, ettei käsitteellistämisessä kuitenkaan ole kyse 

konsensuksen etsimisestä. Yhteisen käsitteellistämisprosessin tuloksena syntyy 

yhdessä tuotettu kertomus, johon osallistujat ovat tuoneet erilaisia näkökulmia, 

mikä ei kuitenkaan tarkoita, että osallistujat välttämättä ovat samaa mieltä asiasta. 

(Morgan 2012: 171.)  

Olen kuvannut yhdellä esimerkillä Morganin (2012) mallia soveltaen, millä 

tavalla yhteinen kerronta syntyy vertaismentorointiryhmässä. Kuvatussa esimer-

kissä kehittäjäopettajat rakentavat runsaan tunnin kestäneessä keskustelussa yh-

teistä käsitystä kehittäjäopettajan tehtävästä ja jakavat asiaan liittyviä tunteita. 

Katkelma osoittaa lisäksi, että yhteisessä tiedon rakentamisessa pelkkä kognitiivi-

sella tasolla pitäytyminen ei riitä, kuten teoriaa käsittelevässä luvussa todettiin. 

Kriittisen kerronnan yhteydessä on tärkeää kuulla, mitkä tapahtumat ovat aiheut-

taneet kielteisiä tunteita. Kriittisten tapahtumien sanoittaminen kerronnaksi on 

tärkeää, sillä se mahdollistaa tunteen ilmaisun. Kriittisestä kertomuksesta on vai-

kea luopua, ellei siihen liittyviä tunteita ole otettu vastaan ryhmässä. (Puutio 

2002: 45.) 
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3.3 Aineiston analyysi  

Osallistuessani kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmään ja perehtyessäni 

litteroituun kerrontaan muodostui kokonaiskuva rikkaasta aineistosta ja sen poten-

tiaalista. Pohdin, miten saisin laajasta aineistosta tuotua esiin tulkinnan kannalta 

merkityksellisen kerronnan. Laadullisessa analyysissani tutkimustehtävät 

ja -kysymykset sekä aineisto ja teoria ovat ohjanneet analyysin kulkua. Ennen tut-

kimusta ja vertaismentorointiryhmätoiminnan aloittamista laadittu temaattinen 

runko (Taulukko 1, s. 47) on ohjannut tutkimuksen toteutusta ja kannustanut osal-

listujia kertomaan kehittäjäopettajan työstä niistä näkökulmista, joita olen tutki-

muskysymyksissäni asettanut. Lukutavat ovat tarkentuneet tutkimuksen aikana 

aineiston ja teoriatiedon pohjalta. 

Syvempi kerronnalliseen tutkimukseen ja ammatillisen identiteetin rakentu-

miseen perehtyminen on avannut uusia näkökulmia aineiston analyysiin. Aikuis-

kasvatuksen tutkimuksiin tutustuminen on kuljettanut kehittäjäopettajien toimin-

takenttää mielessäni lähemmäksi aikuiskasvatusta ja auttanut näkemään kehittäjä-

opettajien työtä ja vertaismentorointikeskustelua oppimisen näkökulmasta (mm. 

Hytönen 2002a, Isopahkala-Bouret 2005). Tämä on auttanut tunnistamaan myös 

kehittäjäopettajien työssään kohtaamia haasteita.  

Aineiston lukeminen eri tavoin on avannut uusia tarkastelukulmia kehittäjä-

opettajien ammatillisen identiteetin kerrontaan. Lopulliset lukutapani ovat synty-

neet omien pohdintojeni ja valintojeni tuloksena. Olen kiteyttänyt analyysiproses-

sin aineiston synnystä erilaisten lukutapojen kautta tulkintaan ja raportointiin 

kuvioon 1.  



 59

Kuvio 1. Tutkimusprosessi. 

I Aineistoon perehtyminen 

Olen ollut mukana vertaismentorointiryhmässä, jossa aineisto on syntynyt yhdes-

sä tutkimuksen osallistujien kanssa. Olen nähnyt kerrontaan liittyvät ilmeet, eleet 

ja asennot sekä kuullut äänenpainot, naurahdukset ja huokaukset. Olen tutkijana 

kuunnellut, millaista kerrontaa ja reflektointia on syntynyt keskustelun teemoista, 

kysymyksistä ja toiminnallisista tehtävistä. Ryhmään osallistuminen on synnyttä-

nyt analyysi-ideoita ja alustavaa tulkintaa kerronnasta.  

Ryhmäkeskusteluiden työstäminen tutkimuksen kerronnalliseksi aineistoksi 

on myös toiminut aineistoon perehtymisenä ja muodostanut kokonaiskuvaa ai-

neistosta. Litteroin suurimman osan kerronnasta itse. Litteroinnin jälkeen katsoin 

ja kuuntelin kirjoitettua tekstiä seuraten kaikki kertomukset uudelleen videolta − 

joitakin kohtia useaan kertaan −, tein korjauksia ja lisäsin teksteihin huomautuksia 
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muistini tueksi. Kun aloitin orientoivan lukemisen, kehittäjäopettajien kerronta oli 

tullut jo kovin tutuksi. 

II Orientoiva lukeminen 

Orientoivan lukemisen aloitin, kun viisi ensimmäistä KerToi-istuntoa eli kehittä-

jäopettajien induktiovaihe oli takanapäin. Kahden kuukauden tutkimusvapaalla 

loppuvuodesta 2008 kävin läpi viisi ensimmäistä litteroitua ryhmäkeskustelua. 

Katsoin läpi koko videomateriaalin ja kirjoitin istunnoista tiivistelmät (ks. Liite 

2), jotka ovat olleet tutkimuksen aikana hyvä muistituki ja helpottaneet aineiston 

jäsentelyä. 

Orientoivassa luennassa tein aineistostani väljää temaattista analyysiä. Ana-

lyysi oli vahvasti aineistolähtöinen. Tarkoituksenani oli selvittää, mistä osallistu-

jat puhuvat, kun heitä pyydetään vertaismentorointiryhmässä kertomaan muun 

muassa kehittäjäopettajaksi hakeutumisesta tai tilanteista, joissa he kokevat onnis-

tuneensa tai osaaminen on joutunut koetukselle, tai kun he kuvaavat kehittäjä-

opettajaa suhteessa muihin opettajiin. Merkitsin Word-tiedostona olevaan aineis-

toon eri värein teemoja, jotka toistuivat kerronnassa ja joiden tulkitsin ilmentävän 

kehittäjäopettajan identiteetin kerrontaa.  

Kehittäjäopettajien kertomuksista hahmottuivat orientoivassa luennassa alus-

taviksi sisällöllisiksi teemoiksi kehittäjäopettajan valmiudet ja työhön liittyvät 

tavoitteet, hallinnon ja koulun välimaastossa toimiminen sekä tasapainoilu kehit-

täjäopettajan ja opettajan tehtävien välillä.  

Koska yksi tutkimuksen tehtävistä on selvittää vertaismentorointiryhmän 

merkitystä kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin kerronnalle, merkitsin 

orientoivassa luennassa omalla värillä itse vertaismentorointiryhmään liittyvän 

puheen. Vertaismentorointiryhmä ja sen merkitys olivat viidennen tapaamisen 

teemoja. Ryhmän merkityksen pohtiminen tuli kuitenkin spontaanisti kerrontaan 

useissa tapaamisissa.  

III Osallistujien ja tutkijan yhteinen tulkinta 

Halusin pohtia aineistoon perehtymisen ja orientoivan luennan aikana syntynyttä 

alustavaa teemoittelua ja tulkintaa yhdessä osallistujien kanssa. Tammikuussa 

2009 kutsuin kehittäjäopettajat fokusryhmätapaamiseen, jossa kävimme läpi ai-

neistoa ja alustavaa tulkintaani.  
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Toteutin tapaamisen stimulated recall -menetelmää mukaillen. Tavoitteena oli 

palauttaa mieleen aikaisemmat ryhmäkeskustelutilanteet ja reflektoida niitä osal-

listujien kanssa. (Patrikainen & Toom 2004: 239.) Viiden mentorointitapaamisen 

videomateriaalista olin seulonut orientoivan luennan pohjalta 20 kohtaa, joiden 

tulkintaan halusin saada osallistujien näkemyksiä. Olin merkinnyt kierrosluvuin 

materiaalista kohdat, joten ne löytyivät helposti heijastettaviksi valkokankaalle. 

Videokuva vahvisti (stimulated) alkuperäisen tilanteen muistamista (recall). Jo-

kaisen tilanteen jälkeen opettajat reflektoivat tuntemuksiaan nykyhetkessä suh-

teessa kuvauksen hetkeen. Myös fokusryhmätapaaminen videoitiin ja litteroitiin. 

Tulosluvuissa on suoria lainauksia tästä kerronnasta. 

Yhteisessä tulkinnassa halusin kuulla osallistujien näkemyksiä erityisesti 

kriittisestä kerronnasta, jota olin tunnistanut sekä ryhmään osallistuessani että 

aineistoa lukiessani. Orientoivassa luennassa tunnistamistani teemoista, kuten 

hallinnon ja koulun välimaastossa toimimisesta, kerrottiin vertaismentorointiryh-

mässä yllättävän kriittisesti. Koska kehittäjäopettajat olivat työskennelleet run-

saan vuoden uudessa tehtävässään fokusryhmätapaamisen aikaan, he pystyivät 

reflektoimaan työn aloitusvaiheen kokemuksia nykyisyydestä käsin ja tunnistivat 

hyvin ryhmän syntyvaiheessa ilmenneen kriittisen kerronnan. Stimulated re-

call -menetelmällä sain vahvistusta siihen, että myös omassa aineistossani amma-

tillisen identiteetin kerrontaan liittyi runsaasti haastavien tapahtumien kerrontaa ja 

kriittistä reflektointia. Tässä vaiheessa tarkensin toisen tutkimuskysymykseni 

lopulliseen muotoon: Miten haastavista tapahtumista kerrotaan rakennettaessa 

kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä? 

Fokusryhmätapaamisen jälkeen kirjoitin ryhmän ensimmäisestä vertaismen-

torointitapaamisesta artikkelin ja pidin esityksen ISATT-konferenssissa Lapin 

yliopistossa heinäkuussa 2009. Artikkelissa käsittelin kehittäjäopettajan rooleja, 

joista osallistujat puhuivat kuvatessaan tehtäväänsä suhteessa opettajakollegoihin 

ja rinnastaessaan kehittäjäopettajana toimimista opettajan työhön. Artikkelia var-

ten tehdystä kehittäjäopettajan roolien tarkastelusta ja seminaariesityksestä (Mäki 

2009) saadusta palautteesta on ollut hyötyä ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastatessani: Miten kehittäjäopettajat kertovat ammatillista identiteettiään työuran 

muutoksessa?  

IV Temaattinen lukeminen 

Temaattisen lukemisen vaiheessa (Hyvärinen 2006: 17) tarkensin alustavia sisäl-

löllisiä teemoja, joita olin tunnistanut sekä ryhmässä ollessani että väljässä te-
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maattisessa luennassa. Samoin fokusryhmäkeskustelussa täsmentynyt haastavien 

tapahtumien kerronta tuli tarkempaan luentaan. Kun luin uudelleen alustavia tee-

moja ja palautin mieleeni niiden rinnalla fokusryhmätapaamisessa katsomiamme 

video-otoksia ja yhteistä tulkintaa, osallistujien kerrontatapa alkoi saada enem-

män merkitystä. Eri osallistujien kerronnassa sama sisältö muotoutui erilaiseksi 

kerronnaksi.  

Temaattisen lukemisen oivalluksia oli tarkastella kehittäjäopettajien vertais-

ryhmäkerrontaa ensisijaisesti kerrontatavan näkökulmasta. Temaattisen lukemisen 

tuloksena muotoutuivat kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin rakentumista 

kuvaavat pääteemat eli kerrontatavat: tavoitekerronta, haastekerronta ja oppimis-

kerronta. Vertaismentorointiryhmästä kertominen kulki analyysissa omana teema-

naan.  

Tavoitekerrontaa syntyi varsinkin ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa, jossa 

kehittäjäopettajia pyydettiin pohtimaan kehittäjäopettajaksi hakeutumista ja itseä 

kehittäjäopettajana kahden vuoden kuluttua. Tavoitekerronta kuvaa kehittäjäopet-

tajan identiteetin kerrontaa urapolun alussa. Haastekerronta yhtenä kerrontatapana 

alkoi muotoutua tutkijan mielessä jo orientoivassa vaiheessa ja vahvistui osallis-

tujien ja tutkijan yhteisessä tulkinnassa fokusryhmässä. Orientoivassa lukemisessa 

tunnistamani hallinnon ja koulun välimaastossa toimiminen ja kehittäjäopettajan 

kahtalainen tehtävä hallinnossa ja koululla muotoutui pääsääntöisesti haasteker-

ronnaksi.  

Temaattisen lukemisen kolmas pääteema, oppimiskerronta, hahmottui haaste-

kerrontaa paikantaessani. Kiinnitin huomiota haasteisiin liittyvään reflektointiin. 

Haastaviin tapahtumiin liittyi usein tapa viedä haasteen kerrontaa eteenpäin ref-

lektoimalla omia haasteeseen liittyviä tunteita tai haasteeseen liittyviä toimintata-

poja. Toisinaan ryhmäläiset ryhtyivät yhdessä reflektoimaan haastavaa tapahtu-

maa ja kertomaan omia toimintatapojaan vastaavissa tilanteissa. Tarkennettuani 

näin lukutapaani aloitin haasteiden lukemisen alusta ja merkitsin kommenttityö-

kalun avulla haastekerronnan lisäksi niihin liittyvän reflektoinnin nimellä oppi-

miskerronta.  

Kerrontatapoja eli pääteemoja paikantaessani tein kokonaisvaltaista luentaa, 

jota on käytetty esimerkiksi elämäkertojen analyysissa (Lieblich ym. 1998: 12). 

Luin kunkin kertojan koko kerrontakatkelmaa kerrontatapaa tunnistaessani. Lu-

ennassa kiinnitin huomiota muun muassa niin sanottuun tiheään kuvaukseen (Hy-

värinen 2006), jossa opettajat kertoivat yksityiskohtaisesti jostakin tapahtumasta. 

Samoin sanavalinnat ja toistot auttoivat tunnistamaan esimerkiksi haastekerron-

taa. Analyysissa hyödynsin myös ryhmäkeskustelusta ja videokuvasta äänenpai-
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noja, ilmeitä ja eleitä.  Rajasin kuhunkin pääteemaan eli kerrontatapaan valikoitu-

neille kerrontajaksoille ydinsisällön tai fokuksen ja nimesin sen kuvaavalla, pel-

kistetyllä otsakkeella, kuten vuorovaikutuksen vaikeus tai osaamisen puute. Liit-

teeseen 3 olen kerännyt esimerkinomaisesti haastekerronnan ydinsisällöt esiinty-

misjärjestyksessä KerToi-tapaamisista. Kerrontatapojen keskeisiä sisältöjä eli 

alateemoja tunnistaessani kiinnitin huomiota toistuviin sisällöllisiin teemoihin 

(Riessman 2002: 701). Kerrontatavan tunnistaminen ja sisällönanalyysi ovat kul-

keneet usein rinta rinnan ja tukeneet toisiaan. Kerrontatavoissa toistuvat sisällöt 

ryhmittelin alateemoiksi, joita kuvaan tulosluvussa.  

Seuraavat kaksi lainausta toimivat esimerkkeinä kerrontatavan ydinsisällön 

rajaamisesta ja nimeämisestä. Havainnollistan esimerkeillä sitä, kuinka sama 

sisällöllinen alateema voidaan kertoa eri tavalla ryhmässä. Kummassakin esimer-

kissä on sisällöllisesti kysymys kehittäjäopettajan ja opettajan tehtävien yhteen 

sovittamisesta. Seuraavassa lainauksessa näkyy Lean koko kerrontakatkelma, 

jonka olen tulkinnut oppimiskerronnaksi. Alleviivatut kohdat kuvaavat teeman 

ydinsisältöä. Aineistossani kerronnan ydinsisältö tai fokus usein toistuu ja sitä 

kuvataan eri sanoin, kuten alla olevassa Lean kerronnassa. 

Lea: Tuota, mitä tässä on niinku kauheasti puhuttu siitä, että töitä ja töitä ja 

töitä, että kyllä se pitää olla joku raja siinä työpäivälläkin. Ei niinku jatku-

vasti auvota niitä posteja. Jotenki tuossa, kun tästä lähti tämä [kerron-

ta]kierros ja kuuli kaikkia semmosia juttuja, mitä on nyt menossa, niin tuli 

vähän semmonen hengästynyt olo ja ahdistava olo. Kyllä mulla ainakin tässä 

on niinku jotenki semmoset matalahkot tavotteet hoitaa tätä työtä. Mulla on 

niinku päällimmäisenä tavotteena se, että minä pystyn hoitamaan [ope-

tus]työn ja ohjaavuuden ja voimaan hyvin. Se on se päätavote. En ole sem-

moista huippusuoritusta itselleni asettanut tavotteeksi. Niin tuota, mutta sillä 

lailla minä niinku koen sen. Minä olen joskus puhunukin siitä, että mulla on 

ollut jotenki vaikeampiakin aikoja töissä. Nyt kun on löytyny tasapaino, niin 

minä pidän erittäin tärkeä sitä, että se tasapaino säilyy ja että siinä on niinku 

ne omat rajat ja se hyvinvointi on niinku ykkösasia tässä rallissa. (20.3.08, s. 

69) 

Lea kertoo tasapainon löytymisestä opettajan ja kehittäjäopettajan tehtävien välil-

lä. Tasapainon löytyminen on edellyttänyt omien työn tavoitteiden sopeuttamista 

sekä opettajan työn että kehittäjäopettajan työn näkökulmista oman hyvinvoinnin 

turvaamiseksi. Myös Lean lainauksessa, niin kuin aineistossani usein, oppimis-
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kerronta kytkeytyy myös haasteeseen, johon Lea viittaa kertomalla työssä kohdat-

tuihin vaikeampiinkin aikoihin. 

Seuraavassa esimerkissä on Martin pieni kertomus, jossa sisältönä on myös 

opettajan ja kehittäjäopettajan tehtävien yhteen sovittaminen.  

Martti:Meidän koulu on siinä [hankkeessa] myös mukana ja se tuo sitte sii-

hen ajankäyttöön vielä oman haasteen. Varsinkin, kun meillä on tosi pieni yk-

sikkö, niin jokaiselle opettajalle tulee niitä tehtäviä. Se oli yksi syy, miksi vä-

lillä harkitsin, että jatkanko tässä [kehittäjäopettajan] hommassa. (22.11.07, 

s. 23) 

Olen tulkinnut Martin kertomuksen haastekerronnaksi, koska Martti kuvaa vai-

keutta sovittaa yhteen pienen koulun opettajan ja kehittäjäopettajan tehtäviä. Ko-

ko kerrontakatkelma on analysoitu ydinsisällöksi. Pienessä yksikössä koulun 

yhteiset tehtävät jakautuvat suppealle opettajajoukolle ja vastuita riittää kaikille. 

Martti tarkasteleekin kahtalaista tehtävänkuvaa ajankäytön haasteena, joka on 

saanut myös pohtimaan kehittäjäopettajan tehtävästä luopumista. Lean tarkaste-

lussa taas painottuu oivallus toteuttaa kumpaakin tehtävää tasapainossa ja sopeut-

taa työnsä tavoitteet sen mukaisesti. 

Paikannettuani aineistosta kerrontatavat ja vertaismentorointiryhmän merki-

tyksen pohdinnan poimin aineistosta nämä pääteemat neljäksi erilliseksi tiedos-

toksi. Pitkistä kerrontajaksoista valikoin aineistoon ydinsisällön lisäksi sen verran 

ydinsisällön kehittelyä, että pystyin palauttamaan mieleen kerronnan aiheen ja 

asiayhteyden. Aineiston laajuus oli tässä vaiheessa 35 % koko aineistosta eli 71 

A4-sivua samoilla fontti- ja sivumäärityksillä kuin koko aineistossa. Tarkempaan 

luentaan valikoidun aineiston ulkopuolelle jäi muun muassa ylimääräistä teksti-

massaa valituista kerrontajaksoista, järjestelypuhetta, kuulumisten vaihtamista ja 

mentorin puhetta. 

Itse vertaismentorointiryhmän pohdinnassa esiintyi muun muassa ryhmän il-

mapiirin, toiminnallisten tehtävien, kerronnan sisältöjen ja keskusteluteeman 

kommentointia. Seuraavassa on esimerkki kerronnasta, jossa pohditaan toiminnal-

lisuuden merkitystä osana vertaisryhmämentorointia. Olen nimennyt katkelman 

kokonaisuudessaan toiminnallisten menetelmien merkityksen pohdinnaksi.  

Jaana: Näihin perusistuntoihin on hyvä, että siinä on aina niinku joku kuva, 

niinku valmiita kuvia tai niinku nyt piirrettiin. Mä luulen, että muuten me, 

niinku itekki huomaamattani, ehkä toistamme itseämme, jos ei siinä oo joku 

joka sitä pikkusen sitä näkökulmaa muuttaa. (24.4.08, s.131) 
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Jätän tässä vaiheessa vertaismentorointiryhmäkerronnan tarkastelun sivuun ja 

palaan siihen tulosluvun alussa. Kuvaan ja pohdin seuraavissa alaluvuissa erik-

seen temaattisen lukemisen pohjalta syntynyttä tavoite-, haaste- ja oppimiskerron-

taa. 

3.3.1 Tavoitekerronta 

Käytän nimeä tavoitekerronta siitä kerronnasta, jossa kehittäjäopettajat kertovat 

kehittäjän työssä toimimisesta, tehtävään liittyvistä odotuksista ja tavoitteista sekä 

pohdiskelevat itseään tulevaisuuden näkökulmasta. Näistä teemoista kerrottiin 

kehittäjäopettajien ensimmäisessä tapaamisessa, kun kehittäjäopettajia pyydettiin 

kertomaan, miksi he ovat hakeutuneet kehittäjäopettajan tehtävään ja millaisena 

he itsensä näkevät kahden vuoden kuluttua, kun tehtävä on lopuillaan. Aika-

perspektiivin voi ajatella kannustavan pohtimaan työn tavoitteita ja työssä kehit-

tymistä. 

Tavoitekerrontaa esiintyi kaikissa induktiovaiheen tapaamisissa. Esimerkiksi 

toisessa KerToi-tapaamisessa kehittäjäopettajat olivat juuri käyneet omilla vas-

tuukouluillaan, joita he tukivat opetustoimen kehittämishankkeessa. KerToi-

tapaamisessa kehittäjäopettajat kertovat, millaisena he näkevät itsensä suhteessa 

opettajakollegoihin ja pohtivat näin omaa kehittäjäopettajan identiteettiään. 

Niina: Silloin kun mä olin siellä [koululla], niin mä sain niikö sellaisen vas-

taanoton, että tosi kiva, että sä olet kiinnostunut tästä meidän koulusta. Niin-

kö semmonen olo, että siellä oli tosi mukava olla. Niinkö sellainen rinnalla 

kulkija, niinkö kuuntelija. Mä en niinkö tiiä, minkälaista apua pystyn tarjoa-

maan, mutta sitten kun se hetki tulee, niin mä pystyn siinäki auttamaan, että 

ainakin etin sen, joka pystyy auttamaan, jos en ite pysty. (20.12.07, s. 42) 

Pitkään opettajatutkimusta tehneen Jennifer Niasin (1989, 1996, 1999) mukaan 

opettajat puhuvat itsestä silloinkin, kun he kertovat opettajan työstä yleensä ja 

opettajan työhön yleensä liittyvistä tehtävistä. Opettajien kokemus käsitteellistyy 

jatkuvana peilauksena itseen. Opettajia yhdistää tapa tuoda toistuvasti esiin itsen 

eri näkökulmia keskeisenä tekijänä opettajien kokemuksessa myös silloin, kun 

puhutaan opettajan työstä yleensä. (Nias 1989: 5.) Ajattelen, että kehittäjäopetta-

jat kertovat omaa ammatillista identiteettiään silloinkin, kun he puhuvat kehittäjä-

opettajan työn tavoitteista yleensä. 
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Tavoitekerrontaa (TAV), jota varjostaa jokin haaste (HAASTE), olen tarkas-

tellut myös haastekerrontana mainitun haasteen osalta, kuten alla olevassa lai-

nauksessa.  

Simo: (TAV) Mä oon sellainen visionääri ja innostun helposti asioista ja mi-

nun mielestä tämä homma on ehkä semmoinen, missä sellaisia ominaisuuksia 

tarvitaan, kunhan muistaa, miksi mä täällä olen. (HAASTE) Se mikä mua täs-

sä asiassa ahdistaa on se, että mun opetustyö kärsii. (22.11.07, s. 17 ) 

Tulososiossa, jossa kaikki saman luvun lainaukset edustavat tiettyä kerrontatapaa, 

olen jättänyt kerrontatavan merkinnät pois. 

3.3.2 Haastekerronta 

Haastekerronnassa on yleensä kyseessä tapahtuma tai tilanne, joka häiritsee kerto-

jaa tai saa aikaan kriittistä reflektointia ryhmässä. Merkitsin aineistostani joh-

donmukaisesti haastekerronnaksi seuraavat: 1) tilanne, tapahtuma tai olotila, jo-

hon liittyy jonkinasteista ristiriitaa, joka häiritsee kertojaa ja 2) tilanne, joka saa 

aikaan kriittistä reflektointia ryhmässä. (Halquist & Musanti 2012: 73.)  

Haasteet kumpuavat KerToi-ryhmän ensimmäisissä tapaamisissa hallinnon ja 

koulun välimaastossa toimimisesta ja kahden työn yhdistämisestä. Myös neljän-

nellä kerralla, jolloin puhuttiin opettajan työn kipupisteistä, syntyi luonnollisesti 

paljon haastekerrontaa. Kehittäjäopettajat kertoivat, että on tärkeää päästä puhu-

maan myös opettajantyöhön liittyvistä vaikeista asioista. Neljäs tapaaminen ajoit-

tui koulun lukuvuoden loppupuolelle, joten koulutyöstä kerrottaessa tulee haaste-

kerrontaa myös arvioinnista. Ryhmän viimeisessä tapaamisessa, jolloin kehittäjä-

opettajien kolmen vuoden toimikausi oli päättymässä, haastekerrontaa ei juuri-

kaan enää synny. Kehittäjäopettajat jakavat oppimiskertomuksia sekä ryhmässä 

kertoen että seuraajalleen kirjoittamassaan kirjeessä. 

Seuraavassa lainauksessa Arja kertoo omasta vaikeudestaan tehdä päätöksiä. 

Koko kerrontakatkelma on tulkittu haastekerronnaksi. Arjan haastekerronnan olen 

tulkinnut ammatillista identiteettiä haastavana epävarmuutena ja osaamattomuu-

tena, jonka Arja jakaa ryhmän kanssa kerrontansa kautta. 

Arja: […](HAASTE) Mulla on sitte just tosi vaikeaa tehdä päätöksiä. Mä oon 

niin kun häkellyttävän epävarma, kun mua niin kuin kalvaa pelko siitä, että 

teinkö päätöksen liian nopeasti tai teinkö oikean päätöksen. Olisiko pitänyt 

odottaa, teinkö sen liian nopeasti, teinkö sen liian harkitsematta. Olisiko pi-
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tänyt vielä kysyä siltä ja siltä jotakin. Tässä hommassa mää törmään enem-

män niin kuin omaan epävarmuuteen esimerkiksi. Mutta en väitä, etten tör-

mäisi niin kuin opettajan hommassakin. […]. (20.3.08, s. 84) 

Seuraavassa lainauksessa on esimerkki Riston kriittisestä reflektoinnista, joka 

syntyy ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa hallinnon toiminnasta keskusteltaes-

sa. 

Risto: Niin, me opettajat oltas niinku hyvä kanava tuoda asioita ja sen poh-

jalta virastolla tehtäs päätöksiä. Kenttää pitäis kuunnella paremmin, että 

missä siinä mennään. Nyt vähän niinku tuntuu, että virastolla mennään omal-

la painolla ja tehdään päätöksiä ja olkaa hyvä ja tyytykää tähän. (22.11.07, s. 

13) 

Kuten aikaisemmin on tullut esille, kehittäjäopettajilla ei juuri ole kulttuurisia 

kertomuksia ja työssä tarvittava käytännön tietokin on vasta rakentumassa. Jo 

tutkimusta suunnitellessani arvioin, että kerronnassa tulee olemaan runsaasti uu-

teen työhön liittyviä haasteita. Käytännön kokemukseni kehittäjäopettajan työstä 

sekä teoria identiteetin kehittymisestä kriittisten kokemusten synnyttämänä ref-

lektiona on ohjannut lukemaan haastekerrontaa. Haastekerronnasta muodostuneet 

alateemat, joita kuvaan tulososassa, ovat syntyneet aineiston pohjalta.  

3.3.3 Oppimiskerronta 

Oppimiskerronnassa tuodaan esiin haastavissa tilanteissa syntyneitä toimintatapo-

ja ja oppimiskokemuksia tai reflektoidaan ryhmässä eräänlaisena jälkiviisautena 

haastavaa tilannetta, niin kuin Jaana seuraavassa katkelmassa. Lainaus muodostuu 

pitkästä kerronnasta poimituista kerrontakatkelmista, joista rakentuu Jaanan op-

pimiskerronnan ydinsisältö. 

Jaana: (OPP) Mä huomasin semmosen mitä mää aattelin, että jatkossa täytyy 

olla semmoseen jotenki valmistautuneempi, että muistaa, että aina ei tarvitse 

kommentoida joka asiaa. […] Niin he [hankekoulun opettajat] rupesivat sitä 

sitten niinkö tavallaan keskenään ja sitten kun mä olin siinä, niin mä ajatte-

lin, että pitäiskö minun sanoa tuohon jotakin että, yyym, ymmärrän, niin sitte 

mä ajattelin, että parempi, kun ei sano yhtään mitään. […] Pitää vain muis-

taa, että he siinä haluavat purkaa paineita. Semmoinen, jota mä voin kuvitel-

la, että jatkossa kaikillakin tulee eteen, että miten ne koululla on tietyt kuviot 
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järjestetty. Kun on joku jolle purnata, niin sitä ehkä käytetään [hyväksi] jat-

kossa. (20.12.07, s. 47) 

Jaana kertoo, kuinka hän on oppinut olemaan kommentoimatta kaikkia opettajien 

vuodatuksia. Hän on oppinut, että opettajilla on tarve saada purkaa paineita, kun 

on joku (hallinnon) edustaja, jolle voi valittaa. Kerrontansa lopussa Jaana huo-

mauttaa, että tällaiseen tilanteeseen muutkin ryhmäläiset voivat joutua. Jaanan 

kerronnan oppi on, ettei tarvitse sellaista mennä kommentoimaan, johon ei ole 

pyydetty kommenttia. Silloin riittää, että kuuntelee ja jättää toiselle tilan purkaa 

paineita, kuten Jaana asian ilmaisee.  

Opettajan oppimista käsittelevissä tutkimuksissa opettajan oppimista kuva-

taan muutoksena15. Muutosta tapahtuu muun muassa tiedoissa ja uskomuksissa 

sekä käytänteissä (Bakkenes ym. 2010, Clarke & Hollingsworth 2002, Tynjälä 

2008). Työssä oppimista tutkineen Päivi Tynjälän mukaan (2008: 135) oppimises-

sa on kyse yksilön tai ryhmän ajattelutapojen ja toiminnan muutoksesta. Tarkaste-

lenkin tulosluvussa oppimiskerronnan alateemoja ammatillisen identiteetin raken-

tumista kuvaavana muutoksen kerrontana. Näen, että kertomuksen tehtävänä on 

selittää muutosta ja vähentää muutokseen liittyvää häiriötä (Isopahkala-Bouret 

2005: 24, Weick 1995: 129).  

Yllä olevan lainauksen Jaanan kerronnasta tulkitsen esimerkiksi muutokseksi 

käytänteissä. Jaana on oppinut, että kuunteleminen usein riittää, ei tarvitse aina 

tuoda omaa näkökulmaa. Tulkitsen, että Jaanalla tapahtuu myös muutosta tunteis-

sa, joita täytyy vaimentaa. Purnaamista ei pidä tulkita henkilökohtaisesti, vaan 

nähdä se hallinnon toimijoiden työhön kuuluvana.  

Koska työni fokus on vertaisryhmämentoroinnissa, en tarkastele kehittäjä-

opettajien oppimista muissa työhön liittyvissä tilanteissa. Rajaan tarkastelun ver-

taismentorointiryhmän vuorovaikutuksessa syntyneeseen oppimiskerrontaan.  

Useissa oppimista käsittelevissä tutkimuksissa korostetaan oppimista yhteise-

nä reflektointina ja vuorovaikutuksena (Clarke & Hollingsworth 2002, Little 

2007) tai tuodaan reflektointia esiin yhtenä oppimistapana muiden oppimistapojen 

joukossa (Kwakman 2003, Lohman & Woolf 2001, Tynjälä 2008, Van Eekelen 

ym. 2005). Bakkenes ja kumppanit (2010: 535) korostavat, että useimmat oppi-

mistavat voivat toteutua yksilöllisinä tai vuorovaikutuksellisina prosesseina. Vuo-

rovaikutusta ei siis pitäisi erottaa omaksi oppimistavaksi. Ajattelen, että kehittäjä-

opettajat oppivat uutta työtään monessa yhteydessä opettajien, hallinnon toimijoi-

                                                        
15 Sanaa muutos käytetään tässä neutraalissa merkityksessä. 
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den ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vertaismentorointiryhmässä heillä on tilai-

suus tuoda kokemuksiaan kerronnan kautta yhteiseen reflektointiin tietoiselle ja 

käsitteelliselle tasolle, jotta osallistujien ymmärrys kerrotuista asioista lisääntyisi.  

Oppimiskerrontaa tulkitessani minua on kiinnostanut enemmän kehittäjäopet-

tajien matkan teko kuin päämäärä eli lopputulos. Oppimiskerronnan näen ensisi-

jaisesti keskusteluna, joka auttaa kehittäjäopettajia hyväksymään keskeneräisyyttä 

ja kehittää heidän reflektiivisiä valmiuksia käsitellä haastavia tilanteita.  

3.3.4 Kehittäjäkertomus 

Lähimmäksi inhimillistä kokemusta voidaan päästä tutkimalla ihmisten kerrontaa 

kokemuksista ja kokemusten rakentamista kertomuksiksi (Clandinin & Connelly 

2000, Elbaz-Luwisch 2005, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Tutkimuksessani 

tarkastelen kehittäjäopettajien kokemuksia edellä kuvaamani kerrontatapojen 

analyysin kautta. Analyysini viimeisessä vaiheessa rakennan kerrontatapojen 

pohjalta kehittäjäopettajien kertomat kokemukset uusiksi kertomuksiksi konstru-

oimalla kolme kehittäjäkertomusta.  

Tapaamisesta toiseen tarkasteltuna kehittäjäopettajien kerronnassa esiintyy 

omintakeista kerrontaa ja kerrontatapojen käyttöä. Luvun 4.5 kehittäjäkertomuk-

set ovat syntyneet tutkijan tulkintana etsimällä kerronnasta vastauksia kysymyk-

siin, mikä on tärkeää kehittäjäopettajan työssä, mihin kontekstiin kehittäjäopetta-

jat työssään liittyvät ja millaisena he näkevät omat mahdollisuutensa vaikuttaa 

työhönsä ja toteuttaa itseään työnsä kautta kehittäjäopettajina. Kertomusten koos-

tamisessa olen käyttänyt kehittäjäopettajien omaa kerrontaa ja omia metaforia. 

Syntyneet kehittäjäkertomukset ovat tutkijan konstruktio aineistosta (Hänninen 

2009: 7). 

Olen kuvannut aineiston temaattisessa analyysissa syntyneitä pää- ja alatee-

moja kuviossa 2. Analyysin pääteemat eli kerrontatavat muodostuvat tavoiteker-

ronnasta, haastekerronnasta ja oppimiskerronnasta. Tavoitekerronta on syntynyt 

aineiston pohjalta lukemalla, mitä opettajat kertovat kehittäjäopettajuudesta työ-

uran alussa. Haaste- ja oppimiskerronnan lukemista on ohjannut teoria ammatilli-

sen identiteetin kehittymisestä tasaisten kehitysvaiheiden ja kriisikausien vuorot-

teluna. Kriisikaudet tulevat esiin haastekerronnassa. Kehittäjäopettajan ammatilli-

sen identiteetin rakentumisen kerrontaa kuulen kriittisiin tapahtumiin liittyvässä 

reflektoinnissa, jota aineistossani ilmentää oppimiskerronta.  

Tavoite-, haaste- ja oppimiskerronnan alateemat ovat syntyneet tutkimusai-

neistosta temaattisen luennan pohjalta. Myös kehittäjäkertomusten alateemat ovat 



 70

syntyneet aineistolähtöisesti konstruoidessani kehittäjäkertomuksia tavoite-, haas-

te- ja oppimiskerronnan pohjalta. Tulosluvut olen otsikoinut mukaillen analyysin 

pää- ja alateemoja. 

Kuvio 2. Aineiston pää- ja alateemat sekä kehittäjäkertomukset. 

Yhteenvetona kuvaan aineiston lukutapojani holistisen ja analyyttisen luennan 

vuorotteluksi (Kuvio 3). Aineiston synnyn ja litteroinnin jälkeen olen aineistoa 

lukiessani soveltanut kahdenlaista fokusointia. Välillä olen lukenut aineistoa ho-

listisella eli kokonaisvaltaisella otteella tavoitteena ymmärtää tutkimuskohdetta 

laajasti. Koko aineiston tasolla tätä kuvaa esimerkiksi erilaisen kerronnan paikan-

taminen aineistosta. Analyyttistä luentaa (Lieblich ym. 1998) olen käyttänyt esi-

merkiksi tulkitessani kerronnan pohjalta kehittäjäkertomuksia. 
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Kuvio 3. Aineiston syklinen lukuprosessi. 

Jokainen lukukerta ja siitä syntynyt tulkinta ja dokumentointi ovat luoneet pohjaa 

seuraavalle lukukerralle ja vieneet tulkintaa syvemmälle. Tutkimusprosessissa 

seuraavat toistuvasti, syklisesti, holistisen ja analyyttisen luennan sekä tulkinnan 

ja dokumentoinnin vaiheet. Prosessia voi kutsua myös iteratiiviseksi, koska luku- 

ja tulkintaprosessin eri vaiheet ovat tuoneet tulkintaan uusia näkökulmia ja vah-

vistaneet lopullista tulkintaani, jota kuvaan tulosluvussa 4. 

3.4 Tutkimuksen eettiset näkökulmat 

Lähestymistavasta riippumatta laadullisen aineiston koostamiseen, analyysiin ja 

tulosten raportointiin liittyy runsaasti eettisiä kysymyksiä (Creswell 2007: 141). 

Kun tutkimus perustuu osallistujien omaan kerrontaan, niin kuin tässä tutkimuk-

sessa, eettiset näkökulmat korostuvat (Clandinin & Connelly 1995, Elbaz-

Luwisch 2005, Josselson 2007, Syrjälä ym. 2006). Ensisijainen vastuu tutkimus-

raportin eettisestä viestistä on tutkijalla. Tutkimus on kuvaus siitä, miten tutkija 

asian ymmärtää, tulkitsee ja kirjaa tulkintansa tutkimusraportiksi (Josselson 2007: 

549).  
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Kehittäjäopettajien osaamisen tueksi perustetun vertaismentorointiryhmän 

toimintaperiaatteisiin sisältyy kaksi keskeistä eettisyyden näkökulmaa: luotta-

muksellisuus ja keskustelun eettisyys. Luottamuksen periaate tarkoittaa, että 

kaikki ryhmässä puhuttu jää ryhmän sisälle. Keskustelun eettisyydellä koroste-

taan, ettei ryhmän tarkoituksena ole toimia juorujen levittämisen foorumina, jossa 

puhutaan muiden ihmisten henkilökohtaisista asioista (Heikkinen ym. 2010: 43). 

Opettajan ammattieettiset periaatteet ja lakiin perustuva opettajan salassapitovel-

vollisuus ovat olleet itsestäänselvyyksiä ryhmän keskusteluissa. Ryhmä on silti 

tarjonnut paikan puhua luottamuksellisesti vaikeistakin työhön liittyvistä asioista.  

Ajatus kunkin osallistujan omasta kertomuksesta on eettisesti haasteellinen. 

Kerrontaa arkipuheessa tutkinut Neal Norrick (2000: 189) on havainnut, että ker-

tomukseen liittyy usein vähintään kaksi kertojaa, jolloin lopulta on mahdotonta 

sanoa, kuka on kertoja tai edes alkuperäinen kertoja. Sama ilmiö on nähtävissä 

toisinaan vertaismentorointiryhmässä. Myös Jean Clandinin ja Michael Connelly 

(2000: 176−177), jotka ovat tutkineet yli kahdenkymmenen vuoden ajan opetta-

juutta ja opettajan identiteettiä, pohtivat kertomusten omistajuutta. He päätyvät 

omistajuuden sijaan painottamaan osallistujien yhteistä vastuuta kertomuksista. 

Vastuunäkökulma korostuu tutkijan osalta jopa niin, että tutkija on yleensä varo-

vaisempi siitä, miten osallistujat tutkimuksessa näyttäytyvät kuin, mitä osallistujat 

itse edellyttävät.  

Olen tutkijana pohtinut eettisestä näkökulmasta aikaisemmin kuvaamaani 

Riston kerrontaa (Luku 3.2) kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmän synty-

vaiheessa. Olen miettinyt, olisiko ryhmän mentori voinut ottaa aktiivisemman 

roolin Riston kertomuksen rinnalla vai olisiko tutkijan pitänyt ottaa vahvemmin 

esimiesrooli ryhmässä. Osallistujat toivat omissa kertomuksissaan Riston kerto-

muksen jälkeen monin tavoin esiin omia pettymyksiään ja vaikeuksiaan ja samal-

la osoittivat välittämistä ja empatiaa Riston kokemukselle.  

Välittämisen etiikkaa on tuotu esiin osana ryhmien keskustelukulttuuria (Es-

tola ym. 2007: 54). Ryhmäkeskustelussa tunneherkkyys, vastuuntunto ja halu 

tehdä hyvää osoittavat välittämistä. Tutkijoiden mukaan voisi puhua dialogisuu-

desta osallistujien välillä. Se näkyy esimerkiksi Riston kerronnan käynnistämässä 

vuoropuhelussa. Välittämiseen kuuluu erilaisten tunteiden ja tunnetilojen sallimi-

nen. Kertomus saattaa herättää ärsytystä, mutta samalla myötätuntoa. Tärkeintä 

kuitenkin on, että kertomus otetaan vakavasti. Tässä kiteytyy välittämisen etiikka. 

(Estola ym. 2007: 56.)  
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Koska Riston kertomus ja sen kertominen tutkimusraportissa askarruttivat 

minua, pyysin Ristoa lukemaan tutkimukseni ennen esitarkastusvaihetta. Riston 

kannustavat kommentit vähensivät eettistä huoltani.  

Olen pohtinut eettisestä näkökulmasta myös sitä, mikä merkitys koko ryhmän 

toiminnalle oli Riston osoittamalla avoimuudella ja rohkeudella jakaa ryhmän 

ensimmäisessä tapaamisessa niin kriittisiä ajatuksia. Näen, että Riston kerronta 

teki todeksi KerToi-ryhmän alussa sovitut luottamuksen ja vapaaehtoisuuden 

periaatteet. Ryhmällä oli lupa tuoda yhteiseen keskusteluun vaikeitakin asioita. 

Simo kiteytti asian näin. 

Simo: Mulle tuli semmoinen fiilis, että oltiin aika rehellisiä ja avoimia, eikä 

kerrottu pelkkiä kivoja juttuja. (22.11.07, s. 36) 

Olen ratkonut kertomusten omistajuuteen liittyviä eettisiä haasteita tutkimusteh-

tävieni pohjalta. Tutkimukseni kannalta ei ole olennaista, kenen kertomuksesta on 

kysymys tai voidaanko kertomusta edes omistaa yksittäiselle ryhmän jäsenelle. 

Tarkoituksena on, että opettajat rakentavat yhdessä kertomalla kehittäjäopettajan 

ammatillista identiteettiä, kehittävät työtä ja kehittyvät siinä. Tutkimuksen yhtey-

dessä on korostunut kehittäjäopettajien ryhmän yhteinen tavoite toiminnan kehit-

tämiseen ja samalla yhteinen vastuu tähän liittyvästä kerronnasta.  

Tutkimuskohteen valinta, kuten ketä kuunnella tai mitä tutkia, voidaan nähdä 

eettisenä valintana (Uitto 2011: 58). Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, 

miten kehittäjäopettajat kertovat ryhmätilanteessa ammatillista identiteettiään. 

Deontologisesta eli velvollisuuksien näkökulmasta perustelen tutkimuskohteeni 

valintaa sillä, että kehittäjäopettajien esimiehenä ja päällikkötason toimijana teh-

täväni on kehittää jatkuvasti omaa, työntekijöideni ja koko organisaation toimin-

taa. Näen, että kehittäjäopettajien tiimi, joka koostuu opetustyötä tekevistä perus-

koulun ja lukion opettajista, joilla on päivittäinen kosketus kouluyhteisöihin – 

opettajiin, rehtoreihin, oppilaisiin ja opiskelijoihin – on merkittävin kumppanini 

opetuksen kehittämisessä. Kehittäjäopettajien identiteetin vahvistaminen, muun 

muassa osaamis- ja työskentelyedellytyksiä parantamalla, on ensiarvoisen tärkeää 

koko kehittämisen vastuualueen toiminnan onnistumiselle. 

Ryhmäkeskusteluun varatulla paikalla on merkitystä hyvän ilmapiirin ja sen 

myötä hyvän, luottamuksellisen kerronnan syntyyn. Julkisiin tiloihin, kuten kou-

luun, saattaa liittyä merkityksiä ja rooleja, jotka voivat tietoisesti tai tiedostamatta 

kantautua ryhmän keskusteluihin (Saikkonen 2012: 100). KerToi-ryhmä on ko-

koontunut kahdessa paikassa. Ensimmäiset keskustelut käytiin rauhallisessa, kau-

niisti entisöidyssä Kruununmakasiinissa, jossa oli tilaa toiminnallisuuteen. Vii-
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meinen kokoontuminen pidettiin työpaikan takkahuoneessa, joka on tunnelmal-

taan intiimi ja rauhallinen. Ryhmän kokoontumispaikat olivat etäällä ulkopuolis-

ten hälinältä ja häirinnältä, ja näin fyysiset tilatkin viestivät kiireettömyyden tun-

tua ja tukivat luottamuksellisen, rentoutuneen keskustelun syntyä kollegoiden 

kanssa. Ryhmän mentorilla on ollut merkittävä osuus luottamuksellisen ilmapiirin 

luomisessa. Hän on ollut viime kädessä vastuussa siitä, että ryhmässä käyty kes-

kustelu on ollut eettisen tarkastelun kestävää.  

Osallistujat eli kehittäjäopettajien ryhmä asettaa monia haasteita eettisyydel-

le. Tutkimuksessani olen noudattanut neljää yleistä, osallistujien näkökulmasta 

korostuvaa eettisyyden periaatetta: osallistujia ei saa vahingoittaa eikä pettää, 

tutkimukseen osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja tutkimustiedon 

tulee olla luotettavaa ja tunnistamatonta (Case 2002: 171).  

Tulosten kirjoittamisvaiheessa olen anonymisoinut kehittäjäopettajat vaihta-

malla heidän nimensä, jättämällä kertomuksista pois murrepiirteet ja viittaukset 

kehittämisaloihin. Olen karsinut suorat viittaukset koulujen nimiin, kehittämisoh-

jelmiin tai nimeltä mainittuihin henkilöihin. Kaikista näistä toimenpiteistä huoli-

matta jotkut kehittäjäopettajien kanssa läheisessä yhteistyössä olleet saattavat 

tunnistaa tai luulevat tunnistavansa jonkun osallistujista. Toivon, että tutkimukse-

ni lukija liittyy tutkimukseni eettiseen sopimukseen eikä kerro eteenpäin näitä 

tuntemuksiaan.  

Luonnollisesti kehittäjäopettajat tuntevat ja tunnistavat toistensa kerronnan. 

Osallistujat ovat antaneet eettisen lupauksen olla viemättä eteenpäin ryhmässä 

puhuttua. Minulla tutkijana on osallistujien lupa kirjoittaa tämä tutkimuskertomus 

kehittäjäopettajia ja yhteisen kehittäjäryhmämme kertomuksia kunnioittaen. Opet-

tajilla on ollut mahdollisuus lukea tutkimustani ja kommentoida sitä analyysin 

ensimmäisen vaiheen jälkeen. Osallistujilla on ollut mahdollisuus lukea koko 

väitöskirja ja kommentoida sen eettisiä näkökulmia ennen julkaisua.  

Taulukkoon 3 olen kerännyt tutkimukseni eri vaiheisiin liittyvät eettiset nä-

kökulmat ja konkreettiset toimenpiteet eettisyyden vahvistamiseksi. Taulukko on 

toiminut tutkijan muistilistana, ja siihen olen palannut tutkimukseni aikana.  
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Taulukko 3. Eettiset vastuut tutkimuksen eri vaiheissa. 

Ennen tutkimusta Tutkimusvaiheen aikana Raportointi- ja julkaisuvaiheessa 

Tutkimuskohteen ja osallistujien 

valinta 

Tutkimusotteen valinta 

Ryhmän periaatteista sopiminen 

osallistujien, mentorin ja 

videokuvaajan kanssa 

Tutkimuslupa organisaatiosta 

 

Vertaismentorointikeskustelun 

eettisyydestä huolehtiminen 

ryhmässä 

Luottamukselliseen kerrontaan 

sopivan tutkimuspaikan 

osoittaminen 

Stimulated recall -tapaaminen 

osallistujien kanssa tulkinnan 

luotettavuuden ja eettisyyden 

vahvistamiseksi 

Eettinen sopimus litterointiin 

osallistuneen opiskelijan kanssa 

Osallistujien ja tutkimusaineiston 

anonymisointi  

Muiden tutkijoiden aineistojen ja 

tulosten kunnioittaminen 

Tulosten kuvaaminen luotettavasti 

ja osallistujia kunnioittaen  

Osallistujien mahdollisuus 

tutkimusraportin kommentointiin 

Tutkimuksen uskottavuuden ja 

eettisyyden pohdinta osana 

tutkimuksen arviointia 

Useimpia taulukon asioita olen pohtinut tässä luvussa. Tutkimusotteen valintaa 

käsittelin jo edellisessä luvussa. Arvioin tutkimusta uskottavuuden ja eettisyyden 

pohdintoina työn loppupuolella.  

Tutkijaa harmittanut, pitkäksi venähtänyt aika KerToi-aineiston synnyn ja ra-

portin kirjoittamisen välillä on kääntynyt vahvuudeksi eettisyyden kannalta. Tänä 

aikana kehittäjäopettajia on rekrytoitu monta kertaa. Osa kehittäjistä on lopetta-

nut, osa jatkanut pitempään. Jotkut ohjausalat ovat muuttuneet. Raportin julkaisu-

vaiheessa ulkopuolisen on entistä vaikeampaa selvittää, keitä osallistujat ovat ja 

kuka sanoi mitäkin. 
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4 Tulokset – Kehittäjäopettajan ammatillisen 
identiteetin kerronta 

Aloitan tulosten tarkastelun takaperoisesti viimeisestä tutkimuskysymyksestäni. 

Tarkastelen ensin vertaismentorointiryhmän merkitystä kehittäjäopettajien amma-

tillisen identiteetin kerronnan rakentumisessa. Näen tämän myös tarkasteluna 

identiteetin sovittelusta kulloiseenkin yhteisöön (Beijaard ym. 2004, Lauriala 

1997, Wenger 2003). Tutkimuksessani kehittäjäopettajat kertovat identiteettiään 

kehittäjäopettajien yhteisössä eli omassa tiimissään. Tutkimuksen aikaan kehittä-

jäopettajat tekevät työtä koulun ja hallinnon välimaastossa, mikä luonnollisesti 

vaikuttaa ammatillisen identiteetin kehittymiseen ja kuuluu kerronnassa.  

Seuraavaksi tarkastelen kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin kerrontaa 

tavoitekerronnan, haastekerronnan ja oppimiskerronnan kautta. Tutkimuskysy-

mykseni ovat: 1) Miten kehittäjäopettajat kertovat ammatillista identiteettiään 

työuran muutoksessa? 2) Miten haastavista tapahtumista kerrotaan rakennettaessa 

kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä? 3) Millaiseksi kehittäjäopettajat ker-

tovat vertaismentorointiryhmän merkityksen ammatillisen identiteetin rakentumi-

sessa? Tavoitekerronta liittyy ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja työni ot-

sikkoon Opettajana ja kehittäjänä. Valotan yhtä opettajan urapolkua eli opetuksen 

kehittämistehtäviin hakeutumista ja tarkastelen, miten opettajat kertovat ammatil-

lista identiteettiään tehtävän alussa. Kehittäjäopettajaksi hakeutumisesta ja kehit-

täjäopettajana olemisesta keskusteltiin erityisesti ensimmäisessä KerToi-

tapaamisessa marraskuussa 2007, ja aiheeseen palattiin viimeisessä tapaamisessa 

maaliskuussa 2010.  

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen tarkastelen haastekerrontaa. Uu-

teen tehtävään ryhtyminen ei rakennu menestystarinoista. Kehittäjäopettajien 

kerronnassa tulevat esiin uuden työn tuomat haasteet ja pettymyksetkin. Selvitän, 

mitkä asiat virittävät haastekerrontaa ja mitä sisällöllisiä merkityksiä kehittäjä-

opettajat kerronnassaan haasteisiin liittävät.  

Myös oppimiskerronnan tarkastelu muodostaa vastausta toiseen tutkimusky-

symykseen. Oppimiskerronnassa tarkastelen haastaviin tapahtumiin liittyvää ref-

lektointia ja erilaisia valmiuksia, joita osallistujat työssään kehittävät haasteista 

selvitäkseen. Kuten teoriaosassa olen kuvannut, ymmärrän ammatillisen identitee-

tin kehittyvän kriittisten tapahtumien ja tapahtumiin liittyvän reflektoinnin kautta.  

Lopuksi teen kertomuksista synteesiä kertomalla uusia kehittäjäkertomuksia. 

Tapaamisesta toiseen erottuvien teemojen tiivistämisen jälkeen kerronnasta alkaa 

erottua yhteneväisiä, ammatillisen identiteetin rakentamisen kertomuksia. Ne ovat 
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syntyneet kehittäjäopettajien vastauksina kysymyksiin, mikä on tärkeää kehittäjä-

opettajan työssä, mihin kontekstiin kehittäjäopettajat työssään liittyvät ja millai-

sena he näkevät omat mahdollisuutensa vaikuttaa työhönsä ja toteuttaa itseään 

työnsä kautta kehittäjäopettajina. Kehittäjäkertomukset täydentävät vastausta 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

4.1 Vertaismentorointiryhmä kehittäjäopettajan ammatillisen 
identiteetin kerronnan tukena 

Vertaismentorointiryhmän merkityksen pohdintaan keskityttiin erityisesti viiden-

nessä KerToi-tapaamisessa. Kehittäjäopettajat kommentoivat myös spontaanisti 

vertaisryhmämentorointia eri tapaamiskerroilla. Osallistuessani tutkijana vertais-

mentorointiryhmään kirjasin istuntojen jälkeen havaintoja ryhmän vuorovaikutuk-

sesta. Koko aineistoa ja erityisesti edeltävissä luvuissa käsiteltyä kerrontaa lukies-

sani jäsentelin ryhmän toiminnasta tekemiäni havaintoja teemoiksi ja edelleen 

keskeisiksi alateemoiksi. Tulkintani perustuu osallistujien näkemyksiin, ryhmän 

vuorovaikutuksesta tekemiini havaintoihin ja aineistoa lukiessani syntyneisiin 

käsityksiin vertaismentorointiryhmän merkityksestä ammatillisen identiteetin 

kerronnan tukena. 

4.1.1 Vertaismentorointiryhmä työyhteisön rakenteissa 

Vertaismentorointiryhmän merkitystä ammatillisen identiteetin kerronnan tukena 

vahvisti ryhmän ankkuroituminen työyhteisön rakenteisiin. Kehittäjäopettajat 

kokoontuivat esimiehensä kanssa vertaismentorointiryhmään säännöllisesti koko-

naisena tiiminä työaikana. Aikaisemmissa, opettajien vertaismentorointia käsitte-

levissä tutkimuksissa yleensä eri koulujen opettajat ovat kokoontuneet vertais-

mentorointiryhmiin työajan ulkopuolella (ks. Heikkinen ym. 2010).  

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä liittyy kiinteästi kehittäjäopetta-

jien oman tiimin toimintaan ja edelleen tiimin kautta koko opetustoimeen. Näen, 

että vertaisryhmämentoroinnin tuominen organisaation rakenteisiin ja osaksi työ-

päivää on vahvistanut ryhmässä käydyn keskustelun merkitystä. Seuraavissa lai-

nauksissa kehittäjäopettajat kuvaavat vertaismentorointiryhmää paikaksi, jossa he 

voivat yhdessä pohtia kehittäjäopettajan roolia ja perustehtävää sekä etsiä tasa-

painoa opettajan ja kehittäjäopettajan tehtävien välillä.  
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Niina: Se meillä nousi yhtenä asiana, että tää ohjaavan rooli että, kun se eh-

kä on vielä kaikilla hakemisessa, tietenki siihen semmosta tukea vois saada ja 

siitä keskustella, että mikä siinä oikeestaan on se ydintehtävä, että mitä pitäs 

tehdä ja ollaanko me ymmärretty se samalla tavalla ja tarviiko meidän ym-

märtää sitä samalla tavalla. (24.4.08, s. 130) 

Mentori: Hyviä asioita, ja sit se, että eikö se oo niin ku perusjuttu tässä, niin 

ku se, että miten se ohjaavan opettajan rooli kehittyy tässä ja kasvaa ja nyt-

hän teillä on yks vuosi sitä kohta takana, eikö vaan? (24.4.08, s. 131) 

Jaana: Hirveen hyvin sitte korostuu kans se, että miten sä liikut saman päivän 

aikana niin monella eri tasolla. Viikon aikana on opetusta ja semmosena päi-

vänä kun on ohjaava, niin semmosta liikettä. (24.4.08, s. 131) 

Lainauksissa kehittäjäopettajat tuovat esiin, että he odottavat ryhmäkeskustelua 

yhteisestä tehtävästä ja kehittäjäopettajuudesta. Nämä teemat liittyvät usein juuri 

identiteettipohdintoihin. Kehittäjäopettajien kerronnan perusteella näyttää siltä, 

että vertaismentorointiryhmä miellettiin paikkana, jossa on mahdollista yhdessä 

pohtia kehittäjäopettajuutta.  

Stimulated recall -tapaamisessa Niina, joka on kaiken aikaa valitellut osaa-

mattomuuttaan ja tuonut esiin oman paikan etsintää, kuvaa muuttunutta tilannetta 

katsottuaan videonauhalta ensimmäisten tapaamisten kerrontaansa.  

- Niina: Mä alan pikkuhiljaa − kun mä oon aikasemmin sanonut, että mää 

en tiedä, mitä mää täällä teen − mutta kyllä se mun fokus on aika selvä. 

- Päivi: No, se on hyvä, että sä oot löytänyt sen. 

- Niina: Oon ja sen, mitä kenttä multa odottaa. Tietenki mää voin kohkata 

monen muunki kanssa. (8.1.09, s. 173)  

Tulkintani mukaan Niina kertoo identiteettinsä rakentumisesta. Niina tuo esiin, 

että hänen kerrontansa on muuttunut rinnastettuna aikaisempaan kerrontaan. Hän 

tietää, mihin kehittäjäopettajan työssä on keskityttävä ja mitä opettajat häneltä 

odottavat.  

Tukea uuden työn aloitusvaiheessa 

Vertaisryhmämentoroinnin ihanteellisinta ajankohtaa uuden työn tukena voidaan 

tarkastella eri näkökulmista. Yleensä pidetään hyvänä, että ryhmä on tukemassa 

työtä heti alusta alkaen, niin kuin aikaisemmissa vastavalmistuneiden opettajien 
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vertaisryhmämentorointia tarkastelevissa tutkimuksissa todetaan (Heikkinen ym. 

2008: 215). Toisaalta työn alkuvaiheessa pinnalla ovat ensisijaisesti työn käytän-

nön järjestelyyn liittyvät kysymykset, joiden ratkaisut eivät vaadi ryhmäpohdin-

taa. Ne liittyvät paremminkin toimivan perehdytyksen järjestämiseen16.  

Puhun tutkimuksessani kehittäjäopettajien induktiovaiheesta eli kolmen vuo-

den toimikauden ensimmäisestä vuodesta, jolloin kehittäjäopettaja perehtyy työ-

hönsä. Kehittäjäopettajien vertaismentorointitoiminnan alkaessa työhön liittyvät 

alkujärjestelyt oli jo tehty ja keskusteluissa päästiin suoraan käsitteelliselle tasolle 

puhumaan omista työrooleista, haasteista ja omasta paikasta organisaatiossa. Jaa-

na tuo esiin kerronnan merkitystä mahdollisuutena jakaa kehittäjäopettajien kah-

talaista roolia opettajana ja kehittäjäopettajana. Opettajuus vaikuttaa Jaanan mie-

lestä siihen, millaisia ollaan kehittäjäopettajana tällä hetkellä ja millaisiksi halu-

taan kehittäjäopettajina tulla. 

Jaana: […]Sitte kuitenki näkyy se toinenki puoli siitä meidän työstä ja olemi-

sesta taas ja [millaisia]halutaan olla opettajina tai minkälaisia me ollaan. Se 

on kuitenki tärkein, ko se kuitenki vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia me 

ollaan myös ohjaavana opettajana ja käsitykseen, että mitä me halutaan oh-

jaavana olla. (22.5.08, s. 160) 

Aineistossa esiintyvä runsas haastekerronta kuitenkin vahvistaa käsitystäni, että 

vertaismentorointiryhmän aloitus heti uuden työn rinnalla olisi puoltanut paik-

kaansa. Monista ryhmässä puheeksi tulleista haasteista olisi päästy keskustele-

maan aikaisemmin, eivätkä ne olisi ehtineet kasaantua ja tulla niin haavoittaviksi 

kuin aineistoluvun alussa kuvattu Riston kertomus. Valitettavasti organisaa-

tiomuutoksen tuoma yleinen kiire oli syynä siihen, että ryhmä pääsi aloittamaan 

marraskuussa, eikä jo elokuussa, jolloin työ alkoi.  

4.1.2 Kerrontaa ja kuuntelua 

Vertaismentorointiryhmä oli tukemassa ammatillisen identiteetin kerrontaa anta-

malla jokaiselle osallistujalle tilaisuuden kertoa omasta kehittäjäopettajuudestaan. 

KerToi-menetelmään ja vertaisryhmämentorointiin kuuluu olennaisena ryhmä-

haastattelua muistuttava vuorotellen kerronta. Vuorottelussa mentori ohjaa kysy-

myksillään ryhmän jäseniä kertomaan peräjälkeen puheena olevasta asiasta. Tässä 

                                                        
16  Opettajien vertaismentorointiryhmissä joudutaan käsittelemään myös selkeästi perehdytykseen 
kuuluvia käytännön asioita. Tämä johtuu siitä, että perehdyttäminen on usein laiminlyöty kouluilla. 
(Jokinen ym. 2014: 36.) 
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monologisessa dialogissa (Mönkkönen 2007: 88) kukin saa tilaisuuden reflektoida 

omaa kehittäjäidentiteettiään rauhassa. Tämä mahdollistaa jokaisen kehittäjäopet-

tajan kuulemisen, mitä pidettiin kehittäjäopettajien ryhmässä hyvänä asiana.  

Lea: Tuota, olen samaa mieltä niistä, että niissä puhetilanteissa, tässä nyt on 

se minusta kiva, että tässä on semmoinen rauha, että tässä voi niin ku ihan 

rauhassa olla ja puhua. Se on hyvä. (22.5.08, s. 155) 

Niina: Tuota just siitä, että ku puhetta ei keskeytetä, niin se on hirveen tär-

keetä. (22.5.08, s. 157) 

Kehittäjäopettajien ryhmässä oli tilaa erilaiselle identiteettikerronnalle. Useassa 

kohtaa tutkimusta on korostettu, että kertoessaan ihminen samalla jäsentää koke-

mustaan. Kertoja valitsee kertomukseensa ne kohdat, jotka haluaa jakaa kuulijoil-

le, toisin sanoen rakentaa merkityksellistä kertomusta omasta ammatillisesta iden-

titeetistään. Niin kuin Lea yllä olevassa kerronnassaan toteaa, on hyvä, että tämän 

saa tehdä rauhassa. Tulkitsen kerrontarauhan antamisen viestiksi siitä, että jokai-

nen kertomus on ainutlaatuinen ja kuuntelemisen arvoinen.  

Ryhmään osallistuessani vuorotellen tapahtuva kerronta tuntui aluksi jäykältä 

ja spontaanin keskustelun tukahduttavalta. Huomasin kuitenkin varsin pian, että 

monologinen dialogi on toimiva tapa antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuus 

tuoda kokemuksensa keskusteluun. Myös aineisto vahvisti havaintoni. Hiljaisim-

matkin osallistujat käyttivät pitkiä puheenvuoroja, kun heille annettiin oma vuoro 

ja kiireetön aika kerrontaan. Jaanan kommentti ensimmäisestä KerToi-

tapaamisesta kertoo myös tästä. 

Jaana: Erittäin verbaalinen tunnelma, tarinaa riitti ja tasapuolisesti ihmiset 

kyllä puhui. Ei vain muutamat ja ne olivat niikö valmiita antamaan omas-

taan. (20.12.2007, s. 36) 

KerToi- ja vertaisryhmämentoroinnin periaatteiden mukaan ryhmässä on lupa 

ottaa myös kuuntelijan rooli. Kuunnellessamme toisten kertomuksia peilaamme 

niitä samalla omiin kokemuksiimme. Toisen kertomuksen herättämä vastakaiku 

voi vahvistaa omaa kertomusta tai avata uutta näkökulmaa uudistuneen kerto-

muksen muodossa. (Estola ym. 2012: 25, 112.) 

Ryhmätilanteessa on vaikeaa päätellä, onko jonkun ryhmäläisen hiljaisuus 

vapaaehtoista vai ryhmän keskusteluilmapiiristä johtuvaa. Siksi on tärkeää hyö-

dyntää erilaisia menetelmiä, joilla voidaan varmistaa jokaisen osallistujan mah-

dollisuutta kerrontaan. Ryhmätilanteissa tekemieni havaintojen mukaan ryhmässä 
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tapahtuneen järjestyksessä edenneen kerronnan lisäksi vertaisryhmämentoroinnin 

osana toteutetut 2−3 hengen ryhmäporinat vahvistivat tasapuolista osallistumista 

ja mahdollistivat kaikkien osallistumisen ammatillisen identiteetin kerrontaan. 

4.1.3 Keskustelurunko kerronnan tukena 

Vertaisryhmämentorointia luotsannut keskustelurunko kysymyksineen näytti tu-

kevan ammatillisen identiteetin kerrontaa. Ryhmäkeskustelussa kysymysten aset-

telulla onkin todettu olevan merkitystä keskustelun syntymiseksi (Morgan 2012: 

168). Ennen vertaismentorointitapaamisten aloitusta tekemäni teemoittelu, sitä 

toteuttava keskustelurunko ja kerrontaa käynnistävät kysymykset synnyttivät 

ryhmässä identiteetin pohdintaa, identiteettiä haastavien kriittisten tapahtumien 

reflektointia ja niiden kautta tapahtunutta oppimista ja muutosta.  

Ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa syntyi runsaasti kerrontaa, jossa pohdit-

tiin kehittäjäopettajan työn tavoitteita. Haasteista puhuttiin avoimesti ja ryhmässä 

syntyi kriittistä kerrontaa, jossa haastettiin myös kollegoita. Analyysin alussa 

kuvattu Riston kriittisen kertomuksen syntyminen on esimerkki tästä. Ryhmän 

toteutusta suunnitellessani pelkäsin, että keskustelurunko kahlitsisi liikaa kerron-

taa. Tämä pelko osoittautui kuitenkin aiheettomaksi, niin kuin Jaana seuraavassa 

esimerkissä vahvistaa. Aineiston perusteella näyttää siltä, että osallistujat itse 

mielsivät vertaismentorointiryhmän ammatillisen identiteetin kerronnan paikaksi, 

ja keskustelurunko jousti tarvittaessa. 

Jaana: Joo, joo. Mutta vaikka niin ku mää ajattelin sillain niin ku kommentti-

na tuohon kysymys kautta vastaus, niin tuota sitä, että vaikka siinä olisi, ja on 

suunnitelmia, mitä tällä kerralla tehdään, niin ei oo kumminkaan tullu sem-

monen olo, niin kuin joskus, että on joku niin ku pakotettu aikataulu, jota 

noudattaa ja sitten niin ku jätetään, että tuo on ihan hyvä pointti, mutta men-

näänpäs nyt varsinaisesti tähän asiaan, mikä meillä on tai oli. Että semmosta 

oloa ei oo koskaan täällä tullu, että se on kuitenki sillain ollu joustavaa. 

(22.5.08, s. 157) 

Neljännellä kerralla pienporinaryhmissä tapahtuneen KerToi-toiminnan pohdiske-

lun jälkeen Lea kiteyttää ajatuksen näin. 

Lea: Me olimme samaa mieltä siitä, että nyt on ollu hyvä kerta, on tullu pal-

jon asioita, niin kuin ydinasioita. Että tuota, toivon tämmöisiä niin kuin opet-



 83

tajan ydinasioita, jatkossakin, eli miten me kehittyisimme niin kuin opettajana 

ja ohjaavana henkisesti, itsensä kehittämistä. (24.4.08, s. 129) 

Tulkitsen Lean kommentin palautteeksi hyvin valitusta kerrontateemasta: Mitkä 

ovat opettajan työn kipeitä puolia? Kuulen Lean puheenvuorossa Kelchtermansin 

ja Hamiltonin (2004) peräänkuuluttamaa keskittymistä opettajana olemisen ky-

symyksiin eli ammatillisen identiteetin pohdintaan. Ryhmässä on tulkintani mu-

kaan ollut tarvetta opettajana ja kehittäjäopettajana olemisen pohdinnalle. Tulevi-

en opettajien ja vastaavasti myös kehittäjäopettajien työhön liittyvässä reflektoin-

nissa tulisi ylittää työn tekemiseen liittyvä näkökulma, knowing how, ja keskittyä 

opettajana olemisen kysymyksiin, being someone who. Yksilön henkilökohtaisen 

orientaation korostaminen tuo ammatilliseen identiteettiin näkökulman joksikin 

tulemisen prosessista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. (Kelchtermans & Ha-

milton 2004: 785.) Myös kehittäjäopettajien kerronnassa korostuu kysymys kehit-

täjäopettajan minästä, kuten Lean yllä olevassa lainauksessa kuvataan. KerToi-

ryhmässä voi yhdessä pohtia ja ravistellakin omia käsityksiä siitä, kuka tai millai-

nen olen kehittäjäopettajana. 

4.1.4 Kriittisen reflektion merkitys 

Kertomisen merkitys kuvataan useissa tutkimuksissa muutoksen kertomiseen 

liittyvän reflektoinnin kautta (Conle 1996, Elbaz-Luwisch 2001, Estola ym. 2014, 

Heikkinen 2001). Tutkimuksessani olen kuvannut vertaisryhmämentorointia työs-

sä oppimisen prosessina, jossa kehittäjäopettaja yhdessä kollegoidensa kanssa 

reflektoi muuttunutta työtään ja erityisesti haastavia tapahtumia kollegiaalisessa 

mentorointiryhmässä. Olen tuonut esiin, että vertaisryhmämentoroinnin eetoksen 

mukaan on tärkeää antaa osallistujille mahdollisuus kertoa kriittisistä tapahtumis-

ta, pohtia niitä yhdessä ja saada eväitä omaan kehittymiseen reflektion kautta. 

Kerronnassa voi avautua uusia tapoja rakentaa ammatillista identiteettiä: oppia 

työstä ja itsestä työntekijänä.  

Kriittinen reflektio on erityisesti Mezirowin (1995: 28−30) esittämä käsite, 

jonka avulla hän on luonut teoriaa uudistavasta oppimisesta. Kriittinen reflektio 

aktivoi ennen muuta kyseenalaistamaan aikaisemmin opittua ja ennakko-

oletuksia, muuttamaan perspektiiviä ja luomaan uusia merkityksiä. Reflektointi 

kuitenkin edellyttää pysähdystä, jolloin uudelleenarviointiin on sekä fyysinen että 

psyykkinen mahdollisuus.  
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Vertaismentorointiryhmä näyttäytyy tutkimuksessani suvantona, pysähtymi-

sen paikkana, jossa kehittäjäopettajalla on mahdollisuus reflektoida kokemuksia 

ja erilaisia tunteita, kertoa toisin ja muuttaa kertomustaan. Ammatillisen kasvun 

kannalta tämä on välttämätöntä. Vertaismentorointiryhmän merkitys korostuu 

tutkimuksessani haastavien tapahtumien käynnistämänä kerrontana ja sen tulok-

sena syntyneenä oppimiskerrontana. Ammatillinen kasvu sisältää sekä kognitiivi-

sen että emotionaalisen puolen. Tiivistetysti voisi sanoa ammatillisen kasvun 

prosessin muodostuvan, kun tieto, taito ja tunne kohtaavat. (Heikkinen ym. 2012: 

71, Mezirow 1995: 30.) 

Aineiston perusteella juuri ryhmäläisten kommentit ja erilaiset kysymykset 

haastavat reflektioon. Seuraavat lainaukset kuvaavat ensimmäisessä KerToi-

tapaamisessa rakentuvaa reflektointia työyhteisössä esiintyvästä kriittisyydestä.  

- Lea: Se asia mulla on mielessä justiin, että minusta on älyttömän hyvä 

asia, että niitä vastarannan kiiskiä on olemassa. Se on aivan älyttömän 

hyvä asia ja sitte jatkuu vain se, että tuota kun aattelee itteänsä tai muuta 

opettajaa, että miten sitä koulussa reagoi niihin vastarannan kiiskiin, 

niin kyllä sitä aika monesti nuijjii ne hiljasiksi. 

- Risto: Mutta toisaalta ne voi saada siinä toisessa yhteydessä siihen poh-

timiseen, vaikka tämä kiiski ei sitä itse huomaakaan, niin voi siellä ta-

pahtua. 

- Simo: Sen äkkiä huomaa sen rakentavan kritiikin ja vinkumisen. Sille on 

ihan allerginen, mutta rakentava vastarinta on… 

- Pasi: Toisaalta pitää muistaa puolalainen ajattelija Stanislav Tselsilek. 

”Näytä minulle ihminen, joka haluaa vain rakentavaa kritiikkiä, niin mi-

nä näytän sinulle ihmisen, joka ei halua minkään näköistä kritiikkiä.” 

- Niina: Mua on helpottanut hirveästi se, siis mä ole huomattavasti rau-

hoittunut siitä, mitä mää olin silloin alkuaikoina. Mua ärsytti hirveän 

monet asiat; kollegat ärsyttivät ja oppilaat ärsytti, kun ne ei ajatelleet 

samalla tavalla kuin minä. Mutta sen jälkeen, kun ymmärsi sen, että ih-

miset eivät ole hankalia, ne vain prosessoivat asioita eri tavalla. Se avaa 

semmosen uuden maailman. Ei mua ärsytä enää monetkaan asiat enää. 

Mää voin olla ihan rauhassa. (22.11.07, s. 31) 

Lean kerronta vastarannan kiiskestä käynnistää ryhmässä yhteistä reflektointia 

kriittisyydestä ja sen kohtaamisesta. Lean kerronnan aikaan saama reflektio johtaa 
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Niinan reflektioon ymmärryksen kasvamisesta kollegoita ja oppilaita kohtaan. 

Niinan reflektoinnissa syntyy käsitys erilaisista tavoista käsitellä asioita ja reagoi-

da niihin. Vastarannan kiiski määrittyy eri tavoin kerronnan edetessä ja huipentuu 

Niinan reflektointiin asian ymmärtämisestä ja sen synnyttämästä henkilökohtai-

sesta rauhasta. Tämän voi tulkita Mezirowin tarkoittamana perspektiivin muutta-

misena ja uusien merkitysten luomisena. Näen, että edellisen tapainen KerToi-

ryhmässä syntynyt reflektointi on ammatillisen kasvun ja identiteetin kehittymi-

sen kannalta merkityksellistä.  

Kehittymisen ja muutoksen kannalta on tärkeää, että kertojaa kutsutaan ref-

lektoimaan kertomustaan ja mahdollisesti löytämään uusia näkökulmia tai koko-

naan uusi kertomus. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että kertomuksen on 

muututtava, jotta muutosta voi tapahtua. Vaikka esimerkiksi haasteellisen tapah-

tuman kertominen voi sellaisenaan jo olla vapauttava ja terapeuttinen kokemus, 

kasvu edellyttää kertomuksen reflektointia, muuttumista. Pelkkä kerronta ei riitä. 

(Hyvärinen 2006, Kaunisto 2014, Puutio 2002.)  

Ryhmätoiminta voi muodostua ongelmalliseksi, jos ammatillinen kehittämi-

nen tapahtuu samanhenkisissä pienryhmissä ilman kyseenalaistamista ja kriitti-

syyttä. Kyse voi olla ryhmäajattelusta, joka ilmenee kritiikittömänä hyväksymisen 

ilmapiirinä. Ryhmän ajattelu voi muodostaa eräänlaisena suojakilven, jolloin 

koko yhteisöä, tutkimuksessani koko hallintoa, koskevaa toiminnan reflektointia 

ei pidetä tarpeellisena ja oman työn yhteys organisaation strategiaan voi hämär-

tyä. (Fullan 1993/1994: 123−124, Savonmäki 2007: 40.) Ryhmän liiallisen ko-

heesion on todettu myös heikentävän innovatiivisuutta ja voivan rajoittaa luovuu-

den kehittymistä (Korpelainen 2005: 148). Esimerkiksi opiskelijoiden pienryh-

mäkeskusteluissa vastakkaisten mielipiteiden on todettu edistävän ryhmäläisten 

oppimista. Vertaiskeskusteluun perustuvissa pienryhmissä ne opiskelijaryhmät, 

joiden keskustelussa esiintyi vastakkaisia mielipiteitä, edistyivät opinnoissaan 

paremmin kuin ne, joissa kriittisiä keskusteluja ei käyty. (Howe 2014: 111.) 

Tutkimuksen alkupuolella todettu kehittäjäopettajaryhmän sopiva sekoitus 

kokemusta ja noviisiutta näytti lisäävän vastakkaisia mielipiteitä, kannustavan 

reflektoimaan ja tuottamaan vaihtoehtoisia kertomuksia. Tästä esimerkkinä toimii 

heti vertaismentorointiryhmän alussa syntyvä Riston, uuden kehittäjän, kriittinen 

kertomus vaikutusmahdollisuuksien puuttumisesta hallinnon kontekstissa. Sen 

vastapainoksi rakentuu Pasin, kokeneen kehittäjän, kerronta kehittäjäyhteisön 

yhteistyömahdollisuuksista ja uuden toimintamallin kiinnostavuudesta. Vertais-

mentorointiryhmien kokoonpanon kehittämisajatuksena onkin usein esitetty kon-
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kari- ja noviisiopettajien yhteisiä ryhmiä. Tämä näyttää omassa aineistossani 

rikastuttavan kerrontaa erilaisilla näkökulmilla. 

Toiminnalliset menetelmät reflektion käynnistäjinä 

KerToi-ryhmässä käytetyillä toiminnallisilla menetelmillä näytti olevan merkitys-

tä reflektion käynnistäjinä. Erityisesti silloin, kun kerronta jumiutui tai kulki sa-

maa rataa, toiminalliset menetelmät avasivat uutta näkökulmaa.  

Tutkimukseni osallistujat niin kuin tutkijakin havahtuivat siihen, että osallis-

tujat alkoivat välillä toistaa samaa kertomusta tapaamisesta toiseen. Keskustelussa 

esiintyi yhä uudestaan samoja teemoja. Kun tämä saturaatiopiste ryhmässä oli 

saavutettu ja uutta näkökulmaa ei tuntunut löytyvän, oli tärkeää hyödyntää erilai-

sia tapoja vaihtoehtoisten tulokulmien avautumiseen. Muutosta ei tapahdu, eikä 

uusi näkökulma avaudu, jos ryhmässä kerrotaan ja vahvistetaan samaa kertomusta 

(Estola ym. 2012). Toiminnalliset menetelmät synnyttivät KerToi-ryhmässä uusia 

näkökulmia ja kutsuivat poikkeamaan omasta vakiintuneesta kertomuksesta, ku-

ten alla olevissa lainauksissa todetaan.  

Jaana: Sitte ihan näihin perusistuntoihin, musta on hyvä, että siinä on aina 

niinku joku kuva, valmiita kuvia tai niinku nyt piirrettiin tai mä luulen, että 

muuten meillä on, tai niin ku itseki huomaamattani, ehkä toistamme itseäm-

me, jos ei siinä oo joku joka pikkusen sitä näkökulmaa muuttaa. Joku rek-

visiitta, et se niin ku jotenki tois siihen sen sellaisen vielä erilaisen särmän, 

että me ei vaan keskustella niillä samoilla sanoilla. (24.4.08, s. 131) 

Lea: (…) Siinä helposti toistaa vain sitä samaa ehkä kerrasta kertaan ja sa-

malla lailla just tuntuu, että kuvien avulla tai sen piirtämisen tai jonkun avul-

la avautuu ihmisistä se joku uusi kulma. Se (painottaa sanaa) on mielenkiin-

toista, että miten se kuva ja sitte se puhe liittyvät yhteen. (22.5.08, s. 155)  

Niina: Sitä mää tuossa, Lea, mää sen verran vielä tuohon, että se, mikä tässä 

on niin ku ero, niin on just noita niin ku sanottua toiminnallisia menetelmiä, 

siinä tulee eri näkökulmia, se ei vaan jauha sen saman asian ympärillä. 

(22.5.08, s. 158−159)  

Niinan puhe liittyy kokonaisuuteen, jossa hän kertoo aikaisemmasta osallistumi-

sestaan opettajien työnohjaukselliseen ryhmään. Ryhmässä käsiteltiin pitkään 

yhden koulun ongelmia. Niina muistelee kokemustaan aikaisemmasta ryhmästä. 
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Niina: Siis semmonen, että siis mää olin ajatellut oman roolin, että mää oon 

niinku se terapeutti siellä.[…] Mää oon ainaki, ihan oikeesti mää aattelin, et-

tä taas mun pitää mennä kuuntelemaan sitä samaa. (22.5.08, s.159)  

Tutkimusaineiston mukaan ryhmää ei mielletty terapiaryhmäksi. Kerronnassa 

tuotiin esiin vertaismentorointiryhmän roolia juuri kehittäjäopettajan työn ja iden-

titeetin kehittämisen paikkana. Vertaismentorointryhmä tarjosi kuitenkin tilan 

myös ammatillista identiteettiä haavoittavien tapahtumien reflektoinnille, joista 

keskusteltiin ammatillista identiteettia haastavien tapahtumien yhteydessä. 

4.1.5 Turvallinen keskusteluilmapiiri  

Kuten useissa ryhmäkerrontaa käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, hyvän kes-

kustelun syntyminen edellyttää ryhmältä turvallista, luottavaista ja toisista välittä-

vää ilmapiiriä (Estola ym. 2007, Heikkinen ym. 2010, Kaunisto 2014). Tämä on 

erityisen tärkeää ryhmässä, johon kokoonnutaan kertomaan omasta ammatillisesta 

identiteetistä. Martti kertoo tästä seuraavassa lainauksessa. 

Martti: Tuossa mieleen tuli, että tämä ei varmaan oikein toimikaan semmo-

sessa joukossa, jos ei oo ollu kovin paljon yhteistyössä aikaisemmin, että täs-

sä kyllä tarvitaan semmosta toisten tuntemusta. En tiedä, onko se nyt sitte 

suomalainen luonteenlaatu, mutta niin ku just tämmöiset esittämistilanteet ja 

jotkut muut, niin ei ne tule kovin luonnollisesti, jos ei oo tuttuja ihmisiä, että 

sitte sitä vaan stressaantuu siitä, ja myöskin siitä puhumisesta.(22.5.08, s. 

157) 

Tutkimusaineisto sisältää useita tilanteita, joissa kehittäjäopettajien ryhmässä 

osoitetaan luottamusta ja välittämistä tuomalla yhteiseen keskusteluun työhön 

liittyviä haasteita, pettymyksiä ja jopa osaamattomuutta. Näitä kuvataan myö-

hemmin haastekerronnassa. Ryhmäläiset kommentoivat myös suoraan KerToi-

ryhmän hyvää ilmapiiriä. Mitä parempi ryhmän ilmapiiri on, sitä varmempaa on, 

että kaikki hyötyvät vertaiskeskustelusta. 

Pasi: Mulle jäi siitä, ei niinkään ne asiat, mitä tehtiin, vaan niikö se, että mä 

koin erittäin hyvänä sen ryhmän tunnelman ja jotenki tuntui, että siinä sai 

myös näihin ohjaaviin opettajiin, osa on tutumpia, osa vähän oudompia, mut-

ta jotenkin niin kuin tutummaksi tultiin ja jotenki se, mikä meillä oli se ilma-

piiri siinä, niin se oli jotenki avoin ja mulla jäi jotenki hyvä tunne siitä. 

(20.12.07, s. 36) 
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Simo: Joo se on ihan varma, että se ryhmän luottamus kasvaa, niin kuin meil-

läkin on tapahtunu. (22.5.08, s. 157) 

Ryhmän mentorilla ja ryhmäläisillä on suuri merkitys luottavaisen ja turvallisen 

keskusteluilmapiirin syntymiseen, jossa on hyvä reflektoida omaa ammatillista 

kehittymistä. Tässä KerToi-ryhmä osallistujien mielestä onnistui. Identiteettityön 

tukena on korostettu ohjauksen merkitystä.  

On todettu, että ohjaus toimii parhaimmillaan vahvistavana identiteettipeilinä, 

joka tukee työntekijän subjektiksi tulemista. (Eteläpelto 2007: 141‒142.) Työpai-

kalla tapahtuvaa oppimista tutkinut Stephen Billet (2001: 191) mainitsee juuri 

mentoroinnin yhtenä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausmuotona. 

Huumoria 

KerToi-ryhmässä esiintyi runsaasti huumoria, minkä olen tulkinnut kertovan luot-

tamuksen ilmapiiristä. Haikosen (1999) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin opetta-

jien selviämistä konflikteista aiheutuvasta stressistä, miesopettajien todettiin käyt-

tävän huumoria konfliktitilanteissa. Tutkimukseni ryhmässä erityisesti miehet 

näyttivät käyttävän huumoria puheessaan. Tämä näkyy litteroituun tekstiin kirjat-

tuina naurua, kaikki nauravat tai naurunremakkaa. Huumori ei kuitenkaan liitty-

nyt konflikteihin, eikä haastekerrontaan, vaan tulkintani mukaan loi ryhmään 

hyväntahtoista luottamuksen ilmapiiriä, jossa oli tilaa myös laskea leikkiä kerron-

nasta.  

- Lea: Minäkin voisin tähän…Sitä ko minä olen tuolla hyppelemässä, just 

se, että ko on niin paljon asioita, joihin pittää perehtyä ja ottaa haltuun, 

niin tuntuu, että se oma työ sielä koululla on vähän semmosta vasemmal-

la kädellä hoitamista. 

- Simo: Lea, mä varoisin vetoamasta tuohon vasenkätisyyteen.  

- Pasi: Mä olin kans sanomassa, että ryhmässä on ainakin kaksi vasenkä-

tistä. (naurua) (21.11.2007, s. 19) 

Huumorin käyttö kuuluu myös tärkeänä osana ammatilliseen osaamiseen, koska 

se on yksi merkittävistä sosiaalisista taidoista. Faktojen ilmaiseminen ei sytytä ja 

saa ihmistä innostumaan samalla tavalla kuin ihmisten mielikuvitusta virittävä 

leikillinen puhe. (Puutio 2002: 86, Vehkalahti 2008: 41.) Ryhmätarinointia tutki-

nut Reetta Vehkalahti (2008) lainaa filosofi Spinozaa ja hänen käsitystään ilosta, 
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jonka liitetään itsen kehittymiseen. Spinozan mukaan: ”Ilo on jatkuvaa kehitty-

mistä lähemmäksi omaa, todellista itseään. Ilo on elinvoimaa, energiaa ja aktiivi-

suutta.”  

Kehittäjäopettajien ryhmässä syntyi myös tietynlainen ronskius, jota ei voi 

kuvitella käytettävän esimerkiksi vanhempien tai oppilaiden kanssa. Näen, että 

KerToi-ryhmä heijasti näin kehittäjäopettajien tilanteisia arvoja ja normeja, jotka 

syntyivät ryhmän vuorovaikutuksessa. Tulkitsen tämän niin, että kehittäjäopetta-

jien vertaismentorointiryhmässä jaetaan yhteinen käsitys opettajuudesta, jossa 

jokainen tekee parhaansa oppilaan eteen. Kaikki tietävät tämän, joten ryhmässä 

voi myös laskea leikkiä opettajan työstä. 

Simo: Mää käytin ovenkahvapedagogiikkaa. Siinä vaiheessa, kun painaa sitä 

ovenkahvaa, niin miettii, että mitä siellä tunnilla puhuu. (20.12.07, s. 41) 

Vertaismentorointiryhmässä asiantuntijakeskustelua harjoittelemassa 

Vertaismentorointiryhmä tarjosi turvallisen, lähes autenttisen foorumin, ajan ja 

paikan harjoitella kollegoiden välistä asiantuntijakeskustelua. Näenkin, että ver-

taismentorointiryhmä tuki näin kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin vah-

vistumista yhteisessä ryhmäkeskustelussa. Tilannesidonnaisen oppimisteorian 

mukaan ihmisen ajattelu on sidoksissa tilanteisiin ja asiayhteyksiin. Yksilön tilan-

nekohtainen tulkinta vaikuttaa omiin kognitiivisiin voimavaroihin. Oppimistilan-

teiden tulisi siksi muistuttaa mahdollisimman paljon niitä tilanteita, joissa taitoa 

jatkossa tullaan käyttämään. (Hakkarainen 2004: 371.) 

Vuorovaikutus näyttää haastavan opettajia yleensä (Kaunisto 2014, Kelch-

termans 2009) ja kehittäjäopettajia erityisesti. Varsinkin aikuisverkostoissa toi-

miessaan kehittäjäopettajat joutuvat kohtaamaan monenlaisia vuorovaikutuksen 

haasteita. Opettajakollegoista muodostuva KerToi-ryhmä muistutti niitä tukipal-

veluiden asiantuntijafoorumeita ja kehittäjäopettajien yhteisöllisiä ryhmiä, joihin 

he kutsuvat oman ohjausalansa opettajia. Näen, että ryhmä tarjosi foorumin har-

joitella ammatillista dialogia turvallisessa ympäristössä tulevia työtilanteita sil-

mällä pitäen. Kehittäjäopettajat toivat useissa kertomuksissa esiin, että aikuiskon-

takteissa pitää valita sanansa tarkemmin kuin oppilaiden kanssa.  

- Pasi: Siitä meidän ryhmässä keskusteltiin, mulle tuli ainaki semmonen 

asia mieleen, että tässä hommassa pitää aika paljon paremmin perustella 

sanottavansa. Oikeasti seisoa niin kuin sen asian takana ja olla jostaki 
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asiasta perustellusti jotakin mieltä, enemmän kuin tavalliset opet. Oi-

keestaan se on ollut aika kasvattavaa.  

- Mentori: Mistä se johtuu, että joutuu perusteleen? 

- Simo: Sää niin ku tavallaan toimit semmosten ihmisten kanssa, jotka tuo-

ta on tottunu käsittelemään asioita niin että, tavallaan niin, että on pal-

jon palaveereja, jossa istut tota, missä pitää tuoda sanottavansa selkeästi 

esiin. Lyhyesti, ytimekkäästi, esille, ja sit se tavallaan, sen perusteella 

tehdään päätös mahdollisesti jostakin asiasta. Se on ollut erittäin kasvat-

tava kokemus. […] 

- Jaana: Tää on vähä niin ku mielikuvituskravatti, että luokassa se voi olla 

vähä löysällä, mutta sitte kun lähtee tänne [kehittäjäopettajan] hommiin, 

niin pitää vähä kiristää. (20.3.08, s. 80) 

Vertaismentorointiryhmässä tapahtuvan ammatillisen identiteetin rakentumisen 

edellytyksenä on, että ryhmä ymmärretään resurssiksi. Kollegoiden käsitysten 

kuuleminen ja kyky rinnastaa omia käsityksiä kollegoiden käsityksiin reflektion 

kautta voi mahdollistaa kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmässä pääsyn 

syvempään ymmärrykseen kuin yksin pohdittaessa. Onkin todettu, että ryhmä-

reflektio on enemmän kuin osiensa summa (Mezirow 1995, Senge 1990).  

Varsin usein opettajien ammatilliseen kehittymiseen tähtäävissä toimissa tai 

täydennyskoulutushankkeissa joudutaan toteamaan, ettei kunnianhimoisellakaan 

kehittämistyöllä saada aikaan muuta kuin pinnallista muutosta. Yksi useimmin 

annetuista selityksistä on, ettei opettajilla näissä hankkeissa ole ollut tilaa kokeil-

la, pohtia ja arvioida kriittisesti asiaa ja samalla omaksua sitä. (Camburn 2010: 

463.) Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä tarjosi tilan reflektointiin ja 

samalla mahdollisuuden oppia reflektointia.  

4.1.6 Koontia 

Kehittäjäopettajien kerrontaa tulkitsemalla näyttää siltä, että vertaisryhmämento-

rointi on ollut vahvistamassa kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin kerron-

taa. Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä liittyi kiinteästi kehittäjäopettaji-

en työkontekstiin ja edelleen oman tiimin kautta koko organisaatioon. Vertais-

mentorointiryhmään kokoonnuttiin säännöllisesti kokonaisena tiiminä työaikana 

(Kuva 1). Ryhmän kerronnan perusteella vertaismentorointiryhmä ymmärrettiin 

paikaksi, joka oli varattu keskusteluun kehittäjäopettajana olemisesta ja kehittäjä-
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opettajana kehittymisestä. Ryhmässä oli mahdollista reflektoida omaa paikkaa ja 

tehtävää organisaatiossa erityisesti suhteessa kentällä toimiviin opettajakollegoi-

hin. 

Vertaismentorointia luotsannut keskustelurunko tuki tulkintani mukaan am-

matillisen identiteetin kerrontaa. Kerrontaa käynnistävät kysymykset kannustivat 

pohtimaan identiteettiä, reflektoimaan myös identiteettiä haastavia kriittisiä tapah-

tumia sekä oppimaan ja ymmärtämään muutosta. Ryhmässä käytetyt toiminnalli-

set menetelmät auttoivat keskustelussa eteenpäin silloin, kun kertomus tuntui 

junnaavan paikoillaan. Toiminnalliset menetelmät synnyttivät uusia näkökulmia 

ja auttoivat osallistujia poikkeamaan vakiintuneesta kertomuksesta. 

  

Kuva 1. Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä identiteetin kerronnan tukena. 

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmää luonnehdittiin kehittymisen paikka-

na, ei niinkään terapiaryhmänä. Ryhmässä käsitellyt kriittiset tapahtumat nähtiin 

mieluummin työssä oppimisen kuin työssä jaksamisen kertomuksina. Kehittäjä-

opettajien haastekerronta ja siihen liittynyt kriittinen reflektointi vahvistivat tul-

kintani mukaan ammatillisen identiteetin rakentumista avaamalla erilaisia näkö-

kulmia kehittäjäopettajan työn tarkasteluun niin kuin teoriaosassa pohdittiin. 
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Ryhmän koostuminen aloittelevista ja kokeneista kehittäjäopettajista toi ryhmään 

monenlaisia näkökulmia ja tulkintani mukaan lisäsi tarvetta reflektoida.  

4.2 Ammatillisen identiteetin kerronta urapolun alussa 

Siirtyminen opettajasta kehittäjäopettajaksi on merkittävä käännekohta opettajan 

uralla. Kehittäjäopettajan tehtävään valitut opettajat ovat ammatillisella polullaan 

tienhaarassa, jossa he joutuvat päivittämään omaa identiteettikertomustaan. Tut-

kimuksessani tätä päivitystä tapahtuu yhteisessä vertaismentorointiryhmässä kol-

legoiden välisessä kerronnassa. Tämän lisäksi päivitystä tapahtuu kehittäjäopetta-

jien arjessa. Arjen kokemuksista kerrotaan ryhmässä. Tätä kehittäjäopettajan työ-

uran alussa syntynyttä kerrontaa kutsun nimellä tavoitekerronta. Se kuvaa osuvas-

ti niitä tavoitteita, toiveita ja odotuksia, joita kehittäjäopettajat uuteen tehtävään 

liittävät, ja vastaa kysymykseen, mitä tavoittelen työssäni. 

Kertoessaan kehittäjäopettajaksi siirtymisestä opettajat tuottavat pitkiä, yksi-

tyiskohtaisia kuvauksia, joissa samalla heijastuvat ne tavoitteet, jotka suuntaavat 

kehittäjäopettajan työhön. Näitä kuvauksia sisältyy esimerkiksi ensimmäisessä 

KerToi-tapaamisessa 20 kerrontajaksoon. Tässä kerronnassa tulevat esiin asian-

tuntijuus, halu vaikuttaa opetustoimen asioihin ja päästä tukemaan opettajakolle-

goita vertaisena. 

4.2.1 Asiantuntijuus 

Asiantuntijuudesta kerrotaan KerToi-ryhmässä sellaisena osaamisena, joka on 

kannustanut hakeutumaan kehittäjäopettajan työhön. Kehittäjäopettajat kuvaavat 

mielellään jotakin henkilökohtaista ominaisuutta tai osaamista, jota he pitävät 

tärkeänä uudessa tehtävässään tai kertovat tavoitteesta, jonka saavuttamisessa 

oma asiantuntijuus on tärkeässä asemassa.  

Lea: Mulla on kyky nähdä kokonaisuuksia, hoksata, että nämähän kuuluu yh-

teen ja hei, että tästähän seuraa sitä. Sitten sellainen vahvuus, jonka vuoksi 

uskalsin hakea, sellainen nopeus. Kun minä huomaan, että nämä kuuluu yh-

teen, niin minä toimin. Minä niinku pidän sitä vahvuutena. (22.11.07, s. 14) 

Pasi: Minussa on osa sellaista teoreetikkoa, ja teoriahan on sitä, että sinä 

katsot asiaa pikkusen korkeammalta. Se on aina tärkeä asia. Mahtoi olla 

Kurt Lewin tai joku sosiologi, joka sanoi, että mikään ei ole käytännöllisem-

pää kuin hyvä teoria, ja niin se varmasti onkin. (22.11.07, s.16) 



 93

Jaana: Minulla on aika laaja näkemys omasta ohjausalasta ja ehkä mieluiten 

tekisin juuri tämmöistä yhteistyötä ihan oikeitten ihmisten kanssa, joilta tulee 

se oikea tarve. (22.11.07, s. 22) 

Kertoessaan omista asiantuntijavalmiuksistaan opettajat kertovat niistä ominai-

suuksista, joita he liittävät kehittäjäopettajan työhön ja kehittäjäopettajana onnis-

tumiseen. Näitä ovat muun muassa kokonaisuuksien hahmottaminen, kyky tarttua 

tehtäviin nopeasti, oman ohjausalan laaja tuntemus tai valmius tarkastella asioita 

eri näkökulmasta, myös teorian valossa. Oma osaaminen tai valmius halutaan 

tuoda yhteiseen käyttöön. Jaana kertoo muun muassa toiveestaan päästä tekemään 

yhteistyötä oikeitten ihmisten eli opettajien kanssa. 

Asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin vahvistumista on tarkasteltu 

myös rohkeuden ja itseluottamuksen vahvistumisena sekä rohkeutena rakentaa 

omaa identiteettiään työyhteisössä tai etsiä muutosta (Isopahkala-Bouret 2005: 

102, Kirpal 2004, Mahlakaarto 2010: 31). Kehittäjäopettajaksi hakeutuminen 

edellyttää kehittäjäopettajien kerronnan mukaan rohkeutta irrottautua opetustyöstä 

ja tarttua uuteen haasteeseen. Lea toteaa ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa, että 

kehittäjäopettaja on uskaltanut hypätä. Ajattelen, että kehittäjäopettajien perään-

kuuluttama rohkeus ja kyky hypätä uusiin tehtäviin liittyvät myös kehittäjäopetta-

jien asiantuntijuuteen, jonka perusteella on uskallettu hakeutua opetustyön ylittä-

viin haasteisiin.  

Kehittäjäopettajaksi hakeutumista kuvataan muutoksen ja kehittymisen ha-

kemisena. Kehittäjäopettajan asiantuntijuus nähdään haluna ja kykynä tarkastella 

asioita laajasta perspektiivistä. Heti työn alussa kehittäjäopettajat tuovat esiin 

opettajan ja kehittäjäopettajan erilaisuutta tässä asiassa.  

Niina: Siinä on sitte seki, että kun tekee sitä työtä virastolla ja koululla, niin 

siinä pysyy joku semmonen järkevä tasapaino. Mä huomaan niinku ittestäni, 

että ku mää koululla rupean niinkö takertumaan pikkuasioihin, että nyt on 

niinku aika tehdä jotakin, kun rupeaa vinkumaan pienistä asioista. Jos sä et 

tee mitään, niin se katsantokanta supistuu ja supistuu ja supistuu. Aina pitää 

välillä levittää se, ja musta tää [kehittäjäksi ryhtyminen] oli nyt hyvä tapa. 

(22.11.07, s. 19 ) 

Kerronnassaan Niina antaa ymmärtää, että kehittäjäopettajalla on kykyä tarkastel-

la asioita laaja-alaisesti, mikä auttaa näkemään myös oman opetustyön ja koulun 

osana isompaa kokonaisuutta. Tämä vähentää Niinan mielestä pienistä asioista 

valittamista. Näen tämän asiantuntijuuteen liitettynä kykynä sopeuttaa toimintaa 
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kulloiseenkin kontekstiin. Asiantuntijuutta korostavat erityisvaateet onkin liitetty 

ensisijaisesti kontekstisidonnaisuuteen. Asiantuntijan ajatellaan osaavan siirtää 

tietoa toimintaympäristöstä toiseen ja kykenevän näkemään toimintansa merki-

tyksen laajemmasta kuin oman työnsä näkökulmasta. Asiantuntijalta odotetaan 

joustavuutta tuoda esiin osaamisensa eri muodoissa, tilanteissa ja erilaisten ihmis-

ten kanssa. (Feltovich ym. 2006.) Tämän on arveltu selittyvän sillä, että asiantun-

tijoilla on paremmat itsesäätelytaidot, ja he reflektoivat omaa toimintaansa. Asi-

antuntijat ovat siten tietoisempia omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja 

voivat suhteuttaa paremmin toimintaansa kulloiseenkin tilanteeseen. (Feltovich 

ym. 2006: 57.)  

Näen Niinan kerronnan juuri asiantuntijamaisena oman laajan katsantokannan 

reflektointina. Samalla Niina tulee kuitenkin asemoineeksi pitkään muuttumatonta 

perustyötä tekevät opettajat koulun kapeasta näkökulmasta asioita katsoviksi. 

Useissa tutkimuksissa on samalla tavoin tuotu esiin opettajien haluttomuutta, jopa 

kyvyttömyyttä, tarkastella opetusta koulurajat tai edes oppiainerajat ylittävästä 

perspektiivistä (Johnson & Alamaa 2010: 81, Leino 1994: 18, Syrjäläinen 2002: 

36). Tutkimukseni mukaan kehittäjäopettajilla on halu laajentaa perspektiiviä. 

Tulkitsen Niinan perspektiivin laajentumisen kehittäjäopettajan asiantunti-

juudeksi. Samoin alla oleva Simon puhe opettajien jäsentymättömästä avoimuu-

desta, jota hän on kohdannut esimerkiksi hankekoululla käydessään, voidaan 

tulkita kehittäjäopettajan asiantuntijuuden ja identiteetin rakentumisena.  

Simo: Ei vaan sitten siinä oli koko koulun työyhteisö ja siinä sai tosi hyvän 

kuvan, että miten esimerkiksi koulun johto oli sitoutunut tähän hankkeeseen. 

Mutta sitten, meitä opettajia vaivaa tämmönen avoimuus, sitte sellanen jäsen-

tämätön avoimuus ja siellä tuli tätä jäsentämätöntä avoimuutta eli se että, 

miten heillä on niinkö kotona siivoamatta jouluksi ja nämä asiat elikkä siellä 

ei puhuttu siitä asiasta, mistä piti puhua eli siellä ei puhuttu siitä asiasta. 

(22.11.07, s. 45)  

Simo kertoo hankekoulunsa opettajakunnan kanssa pidetystä palaverista ulkopuo-

lisen tarkkailijan silmin. Simo käyttää ilmaisua meitä opettajia vaivaa ja liittää 

samalla itsensä sisäpiiritietoon opettajan olemuksesta. Simo peräänkuuluttaa opet-

tajilta asiantuntijamaista toimintaa kokoustilanteessa. Hän korostaa asian tärkeyttä 

toistamalla sitä: siellä ei puhuttu siitä asiasta. Tulkitsen Simon kerrontaa niin, että 

arvioimalla opettajien toimintaa hän asemoi itseään kehittäjäopettajaksi ja tekee 

samalla eroa opettajiin. 
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Kehittäjäopettajan tehtävä mahdollistaa pääsyn opetustoimen aitiopaikalle. 

Jaana kuvaa ensimmäisessä tapaamisessa kehittäjäopettajan tehtävää etuoikeute-

tuksi paikaksi, jossa voi antaa toisille. Hän pitää tärkeänä, että opettaja on myös 

tällaisessa asemassa. Kehittäjäopettajan työ nähdään etuoikeutena ja mahdolli-

suutena jakaa omaa asiantuntijaosaamista ja päästä näin ”asiantuntijaksi paikalli-

seen sivistysjoukkueeseen” (Välijärvi 2006: 24).  

Myös kyky tehdä yhteistyötä on liitetty asiantuntijuuteen. Asiantuntijuutta ei 

käsitetä enää ainoastaan yksilöön, vaan ryhmään tai ympäristöön liittyvänä omi-

naisuutena (Bereiter & Scardamalia 1993: 20, Palonen & Gruber 2010: 55). Ky-

kyä ja halua tehdä yhteistyötä voidaan pitää myös kehittäjäopettajan asiantunti-

juuden ja edelleen ammatillisen identiteetin osatekijänä.  

Jaana: Jos mä nyt aattelen, että mä olen tienny näistä opetusviraston käytän-

teistä ja ne ovat monesti minua suunnattomasti lohduttaneetkin ne isommat 

linjat, joita olen siellä nähnyt ja mä olen omalla koululla ollut suunnattoman 

tylsistynyt ja kaipaan yhteistyötä, jota on spontaanisti aika hankala saada 

siellä [koululla] aikaan […] (22.11.07, s. 22)  

Jaanan kerronnassa voi kuulla lisäksi halun löytää uusia haasteita työhön. Hän 

kertoo tylsistymisestä, joka johtuu vaikeudesta saada aikaan yhteistyötä omalla 

koululla. 

Tärkeänä asiantuntijuuden vahvistamisen tapana kehittäjäopettajat mainitse-

vat omassa kehittäjien ryhmässä toimimisen ja tehtävän kautta avautuvissa asian-

tuntijaverkostoissa pätevöitymisen. Erityisesti kehittäjäopettajina aikaisemmin 

toimineet, kuten Pasi ja Niina, näkevät itsensä yhteistyön tekijöinä ja yhteistyön 

ensisijaisesti verkostomaisena toimintana. 

Niina: Joo ja koko ajan sitä oppii niissä verkostoissa ja sekin oli, miksi mä 

hain, että on mahdollisuus kouluttautua. Se oli yksi semmonen motiivi, miksi 

mä hain. (22.11.07, s. 10) 

Pasi: […] mä odotan tältä porukalta, että me opimme tämän hankkeen kans-

sa tuntemaan toisiamme paljon paremmin ja se on ollut mukava nähdä, että 

tässä on niin erilaisia ihmisiä ja mä luulen, että me kaikki täydennämme toi-

siamme ja saamme paljon enemmän ja opimme. (22.11.07, s. 16) 

Niina: Se, miten mää nään sen verkostoitumisen ja ihmisiin tutustuminen ja 

sitä kautta niitten omien mielipiteitten saamisen ja mitä enempi sää sitä saat, 

sen varmemman jalansijan sinä saat ja sinua kuunnellaan ja arvostetaan ja 
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kuunnellaan. Ja sitä kautta mää ajattelen niinku päästä tähän tilanteeseen, 

että mää ainaki niinku jossaki vaiheessa voin lillutella varpaita ja sitte jos ei 

kaikkea tee oikein, niin onko sekään niin vaarallista. Virheistäkin voi oppia ja 

oppia sitte elämään niitten kanssa ja oppia niistä, niin onpa sitten seuraaval-

la kerralla viisaampi. (22.11.07, s. 25) 

Verkostoissa toimimisesta kerrotaan kehittäjäopettajien ryhmässä kahdella tavalla. 

Asiantuntijayhteisöt ja verkostot nähdään sekä oppimisen paikkana että oman 

osaamisen jakamisen foorumeina. Verkostoissa voi jakaa erilaista osaamista ja 

samalla myös oppia itse. Pasin kerronnassa verkostomainen toiminta kytkeytyy 

sekä aikaansaamiseen että oppimiseen. Niina näkee verkostojen voiman sekä 

tilaisuutena oppia verkostoissa, mutta myös tilaisuutena viedä eteenpäin omia 

näkökulmia ja osaamista verkostojen kautta.  

Pyrkimys oman asiantuntijuuden vahvistamiseen ja oppimiseen voi toimia 

myös kehittämistyön kokonaisvaltaisena kannustimena. Esimerkiksi Niinan ker-

rontaan rakentuu toistuvasti oppimisen teema. Niina kertoo verkostoissa oppimi-

sesta, kouluttautumisesta ja käytännön toiminnassa tapahtuvien virheiden kautta 

oppimisesta. Kehittäjäopettajilla onkin hyvät mahdollisuudet päästä täydennys-

koulutukseen ja lisätä omaa osaamista asiantuntijoiden kanssa toimittaessa. Asi-

antuntijuutta ei tulisikaan nähdä pysyvänä, kerran hankittuna osaamisena. Asian-

tuntijuus tulisi ymmärtää ennen kaikkea verkostoitumisen kautta alati uusiutuvina 

ja monipuolistuvina henkilökohtaisina kompetensseina, kuten teoriaosassa pohdit-

tiin. (Kelchtermans 1993, Kelchtermans & Vanderberghe 1994, Isopahkala-

Bouret 2005.) 

Oppiminen, omaan asiantuntijuuteen panostaminen ja asiantuntijuuden vah-

vistuminen yhdistetään edelleen uusien urapolkujen aukeamiseen. Niinan tavoite-

kerronta laajenee myöhemmin urapuheeksi opettajankoulutuksesta porttina mui-

hinkin tehtäviin. 

Niina: Opettajathan ovat niinku hirveen hyviä tämmösiä niinku ihmissuhde-

työläisiä monille aloille ja varmasti niinku ois mahdollisuuksia lähteä teke-

mään hyvin monenlaista työtä. (22.5.08, s. 151) 

Omien uramahdollisuuksien pohdintaa on pidetty tärkeänä ammatillisen identitee-

tin muodostumisessa. Urapuheessa on kuultavissa subjektiksi tulemista, joka 

kuvaa työntekijän halua vaikuttaa omaan elämäänsä ja ammatilliseen polkuunsa 

pitkällä tähtäyksellä. (Eteläpelto ym. 2014: 58.) Toisaalta asiantuntijuuden kehit-

täminen ei useinkaan ole työn tekemisen tavoite. Usein tavoitteena on saada työ 
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tehtyä ja tehdä se mahdollisimman hyvin. (Ks. van de Wiel ym. 2004, Wallin 

2007.) Tämä näkökulma on päällimmäisenä esimerkiksi kehittäjäopettajana aloit-

taneen Riston kerronnassa. 

Risto: Jos nyt vielä saa palata omaan keskusteluun, niin kun luonteeltaan on 

vähän semmonen, että ku näkee jonku työn joka pitäisi tehdä, että jos mää 

tykkään tehdä, niin teen 110 prosenttia ja heti pois alta, että pitäis päästä heti 

tekemään. (22.11.07, s. 12) 

Käsitys omasta asiantuntijuudesta ja tavasta hoitaa kehittäjän tehtävää vaihtelee 

kehittäjäopettajien välillä.  

Pasi: (...) Ja mä varmaan silleen aika itseohjautuvasti suhtaudunkin näihin 

asioihin ja loppupeleissä teenkin näitä asioita, miten itse parhaaksi näen. To-

ki me aina neuvotellaan. (22.11.07, s. 17) 

Kokeneet kehittäjäopettajat, kuten Pasi, tuovat esiin omaa vahvaa kehittäjäidenti-

teettiä kertomalla jo vakiintuneista tavoista tehdä kehittäjän työtä. Lainauksessa 

tuodaan kuitenkin esiin neuvottelu, jolla viitataan työtehtävistä sopimiseen. 

4.2.2 Vaikuttaminen 

Tutkimukseni kehittäjäopettajat näkevät kehittäjäopettajan työn ensisijaisesti 

mahdollisuutena vaikuttaa. Se on toiminut kannustimena tehtävään hakeutumises-

sa niin kokeneiden kuin uusienkin kehittäjäopettajien kerronnan mukaan.  

Risto: Miksi niinku hain tähän kehittäjän tehtävään oli se, että mä näin, että 

se ohjausala, johon minun työni liittyy, tarvitsisi jotakin kehittämistä ja mi-

nulla oli mielessä, että mää pääsisin vaikuttamaan niihin asioihin niin, että 

ne menisivät oikeaan suuntaan minun mielestäni. (22.11.07, s. 7) 

Niina: Minä pyrin tähän hommaan, koska minä olen jo jonkun verran näissä 

omaan ohjausalaani liittyvissä asioissa ollut mukana ja minä koin jotenkin 

sen työn mielekkääksi. Oli mahdollisuus vaikuttaa asioihin. (22.11.07, s. 9) 

Kehittäjäopettaja nähdään opettajakollegan tai koko opetustoimen auttajana, jolla 

on pyrkimyksenä päästä vaikuttamaan opetustoimen asioihin. Kehittäjäopettajat 

toimivat itse myös koulun arjessa ja pystyvät tuomaan opettajien äänen kehittä-

misasioihin. Kehittäjäopettajina halutaan olla aktiivisia kehittäjiä ja samalla to-

teuttaa itseään uudessa työssä (Billett 2007: 183).  
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Jokaisen kehittäjäopettajan kerronnassa toistuu halu olla opettajien, oppilai-

den ja koulun palveluksessa. 

Risto: Koska mun mielestä on tärkeää, että jalat on siinä koulun lahkeessa 

kiinni, niinku meillä kaikilla on. Siinä vaiheessa, kun ei oo koululla, ei tiedä, 

että mitkä ne lainalaisuudet on. (22.11.07, s. 8) 

Jaana: Ois niinku oikeasti halua kertoa siitä kentän tarpeesta niille, jotka te-

kee päätöksiä ja sitte ei niinku kuunnella ennen ko se päätös on tehty ja sitte 

saa sanoa niinku mielipiteen ja se tulee niinku jälkijunassa, että mitä mieltä 

nyt olet.(22.11.07, s.12). 

Niina: Mää näkisin sen oman roolini myös sillä tavalla, että kun on se vahva 

tuntemus sieltä koulusta ja sitten oppii tuntemaan niitä opetusviraston käy-

tänteitä, niin pystyy pikkusen lähentämään näitä kahta. (22.11.07, s. 33) 

Kehittäjäopettajien kerronnassa opettajat ovat läsnä kentän äänenä. Tämä näkö-

kulma mahdollistaa erilaisia tulkintoja. Voidaan ajatella, että kehittäjäopettaja on 

mieltänyt tehtäväkseen viedä eteenpäin opetustoimen yhteisiä strategisia linjauk-

sia ja kehittämisnäkökulmia. Näen, että Niinan kerronnassa tätä kuvaa pyrkimys 

tuoda kentän ja hallinnon toimijoita lähemmäksi toisiaan. Niina hahmottaa kehit-

täjäopettajuuden roolina, johon kytkeytyy mahdollisuus yhteistyöhön ja edelleen 

vaikuttamiseen. Yhteistyön laatu, joka Niinan kerronnassa näyttäytyy vuorovaiku-

tuksen lisäämisenä, kertoo asiantuntijuuden kehittymisestä. Asiantuntijuus tulisi-

kin mieluummin määritellä rooliksi tai vuorovaikutukseksi kuin kutsua yksittäisiä 

ihmisiä asiantuntijoiksi (Mieg 2004).  

Kehittäjäopettajan identiteetin kerronnassa tuodaan esiin myös oman mission 

toteuttamista. Tulevaisuusnäkökulman voidaankin olettaa olevan muutoksen ja 

oppimisen ohjaamisessa yhtä tärkeää tai tärkeämpää kuin menneisyyden (Ropo 

1999: 155).  

Simo: […] minulla on sellainen iso missio, omasta mielestäni, miks mä oon 

täällä. Mä käännän oman maailman tuskani ja huoleni omasta ohjausalasta-

ni niin kuin positiiviseksi voimaksi tuolla koulumaailmassa. Ei enempää eikä 

vähempää. (22.11.07, s. 17) 

Kehittäjäntehtävä avaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää tärkeänä pidettyjä 

asioita tai jopa toteuttaa omaa missiota. Simo tuo ryhmässä selvimmin esille tah-

tonsa saada aikaan pysyvää muutosta omalla ohjausalallaan ja kokee kehittäjän 

työn suurena tehtävänään. Samaan hengenvetoon Simo kuvaa, kuinka tärkeää on 
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toimia koulullakin eikä pelkästään kehittäjäopettajana. Kehittämistyön suurena 

päämääränä on opetuksen kehittäminen, ja kehittämistyön lopullinen kohde löy-

tyy kouluilta. 

Simo: Tässä ohjaavien hommassa, kun on, niin ei vois kuvitellakaan, että 

heittäytyisi kokonaan ohjaavaksi tai siis, ettei tapaisi oppilaita ollenkaan. 

(22.11.07, s. 19) 

Useat tutkijat liittävät kutsumuksen ja mission opettajan äärimmäisen henkilökoh-

taisiin, työhön liittyviin kysymyksiin. Näitä ovat esimerkiksi, mikä on opettajan 

työn päämäärä, millaisena opettaja näkee henkilökohtaisen tehtävänsä tai millai-

seen suurempaan kokonaisuuteen opettaja tuntee kuuluvansa maailmassa (Estola 

& Syrjälä 2002: 87–88, Korthagen 2004: 85–86). Nämä kysymykset voivat liittyä 

myös kehittäjäopettajan identiteetin pohdintaan. Kutsumuksellisen ja oppilaskes-

keisen asenteen on todettu liittyvän läheisesti korkeaan ammatilliseen kasvumoti-

vaatioon (Korthagen 2004: 86, Peltonen & Ruohotie 1992: 107). 

Kehittäjäopettajien vaikutusmahdollisuuksia pohdittaessa voi kuulla myös 

kerrontaa, joka ei tue kehittäjäopettajan roolia hallinnon kontekstissa toimimises-

ta. Pyrkimys päästä vaikuttamaan kehittäjäopettajana näyttäytyy raskaana itsensä 

likoon laittamisena.  

Risto: Täytyy sanoa, että kun palaa koululle, niin niinkö palaisi kotiin. Siellä 

on se oikea paikka, missä tykkää olla. Tämä on sellaista ittensä liottamista, 

että käydäänpä kokeileen ja palataan sitten turvalliseen paikkaan. (22.11.07, 

s. 19) 

Risto tuntee itsensä ”ainoastaan” opettajaksi, vaikka pitäisi tuntea itsensä myös 

kehittäjäopettajaksi ja olla koko opetustoimen, hallinnonkin, edustaja. Vastaavan-

laisia ammatillisen identiteetin pohdintoja on todettu vastavalmistuneiden opetta-

jien identiteetin syntymistä käsittelevässä tutkimuksessa (Volkman & Anderson 

1998). Tutkimuksen vasta valmistunut luonnontieteen opettaja tuntee itsensä 

opiskelijaksi, vaikka hänen odotetaan toimivan kuten opettaja. Hän haluaa sa-

maistua oppilaisiin, vaikka hänen toivotaan olevan tiukka opetuksen ammattilai-

nen. Riston kerronnassa paluu koululle hallinnon tehtävistä näyttäytyy turvallise-

na kotiin paluuna. 

Erityisesti kehittäjäopettajan vaikutusmahdollisuuksien kerronta käynnisti 

Ristolla uuden ja vanhan uran pohdintaa. Kilpailevat identiteetit (Markus & Nuri-

us 1986) eli opettajan ja kehittäjäopettajan identiteetit eivät ole enää vain Riston 

mielessä, vaan hän tuo kerronnassaan esiin tasapainoilua opettajan ja kehittäjä-
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opettajan identiteettien välillä. Vaikka Risto ensimmäisessä tapaamisessa vielä 

toivoo kehittyvänsä niin, että pystyy hyvään vuorovaikutukseen eri ihmisten 

kanssa, mahdollinen minä kehittäjäopettajana alkaa näyttäytyä Riston kerronnassa 

yhä mahdottomammalta. 

Ammatillisen identiteetin tutkimuksessa puhutaan mahdollisesta minästä 

(Markus & Nurius 1986: 954), johon liitetään ominaisuuksia, joita työntekijä 

toivoo tai uskoo itsellään olevan joskus tulevaisuudessa. Tällaiset mahdolliset 

minät antavat suuntaa ja uskoa työntekijän toiminnalle, muuttumiselle ja kehitty-

miselle. (Kukkonen ym. 2012: 156.) Samalla ne vastaavat ammatilliseen identi-

teettiin liittyvään kysymykseen, mitä tavoittelen työssäni.  

Kehittäjäopettajan identiteetin kerronnassa yhtenä teemana oli pohtia, millai-

sena opettaja näkee itsensä kahden vuoden kuluttua, kun kehittäjäopettajan toimi-

kausi on lopuillaan. Tämän ajattelin kannustavan pohtimaan mahdollista minää, 

sen näkymistä työn tavoitteita ja työssä kehittymistä pohdittaessa. Näissä pohdin-

noissa kehittäjäopettajan mahdollinen minä näyttäytyy: 

− viisaana mentorina: 

Lea: Minä toivon, että kahden vuoden päästä minä olisin tässä tämä viisas. 

Minulla olisi joku oppipoika.  

− vaikuttajana: 

Pasi: Minä ajattelisin niin tästä kuvasta, että parin vuoden päästä minä voi-

sin olla kuin tuo kissa, tyytyväisenä. On saatu todella tuota paljon tehtyä.  

Niina: Samaa mieltä olen Pasin kanssa siitä, että se viimeinen lista on ehkä 

laittamatta, mutta kuitenkin, jos katsoo taaksepäin, kuitenkin näkee sen, että 

minä olen ollut vaikuttamassa noihin ja noihin päätöksiin.  

− yhteistyön tekijänä: 

Jaana: Toivon, että säilyisi sellainen ideologinen katsantokanta, että joo, kyl-

lä asioille voi tehdä jotakin, kun ihmiset tekevät yhdessä.  

Risto: Toivon kehittyväni niin, että pystyn hyvään vuorovaikutukseen eri ih-

misten kanssa. 

− käytännön haasteiden ratkaisijana: 

Martti: Olen löytänyt keinoja siihen, miten tämän ajankäytön kanssa ja tä-

män ohjaustyön kanssa. Käytänteet, että säästyy aikaa sille kehittämistyölle, 

mitä tässä toivoo tekevänsä, eikä vain sille perusraatamistyölle. 
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− mahdollistajana: 

Simo: Tässä on tyyppejä, jotka istuu ja pilkkii ja sitten on yks, joka kerää niil-

tä kalat. Tässä on nyt muutama vaihtoehto. Joko tämä on oppilas, joka kerää 

nämä kalat ja nämä on opettajia. Tai sitten, sitten, tuossa on minä ja nuo on 

niinko tavallisia opettajia ja minä kerään noilta nuo kalat tai sitten me oh-

jaavat opettajat ja tuo kalankerääjä [on] vaikka Päivi Mäki. Mikä se näistä 

on? Mikä on se oikea vastaus, mutta kalaa kuitenkin on. (Naurua) (22.11.07, 

s. 23−25) 

Vastavalmistuneen opettajan ja uuden kehittäjäopettajan identiteetin rakentumi-

seen voidaan liittää yhteneviä perustavoitteita. Vastavalmistuneen opettajan en-

simmäisinä vuosina osaamisen ja identiteetin vahvistumisen on tärkeää edistää 

integroitumista opettajayhteisöön sekä auttaa oman erityisosaamisen löytymistä ja 

sen vahvistumista opetustoimen tehtävissä (Välijärvi ym. 2010: 3). Nämä samat 

tavoitteet sopivat kuvaamaan kehittäjäopettajan identiteetin ja asiantuntijuuden 

rakentumista. Tavoitteena on integroituminen hallinnon ja koulujen yhteiseksi 

työntekijäksi sekä oman asiantuntijuuden vahvistuminen opetustoimen asiantunti-

jakontekstissa. 

4.2.3 Vertaisuus 

Kehittäjäopettajat eivät kerro vertaismentorointiryhmässä keskeistä tehtäväänsä 

osaamisen siirtämisen metaforan kautta. Sen sijaan kehittäjäopettaja nähdään 

enemmänkin yhteistyön tekijänä ja opettajan vertaistukijana.  

Niina: Samat sanat. Pasi sano vaan siinä, että voi antaa neuvoja tai niitä voi 

ottaa vastaan. Ei mitenkään voi mennä sinne kaikkitietäväisenä. Kattoo ti-

lannetta ja antaa apunsa, missä pystyy auttamaan. (22.11.07, s. 27) 

Jaana: Jos tulee suora pyyntö, niin silloin kyllä otan sen, eli sen lupaan sel-

vittää. Jos ei selviä, niin sitten lupaan ilmoittaa, ettei selviä. Toinen sitten on 

yhdessä pohtiminen ja tämmöinen näin, että välttämättä ei ole itellä siihen 

asiaan mielipidettä eikä siihen asiaan opastusta, mutta se että pohtii niitä yh-

dessä. Onhan siinä taas yksi vaivainen pää enemmän sen saman asian ympä-

rillä. (22.11.07, s. 42) 

Vertaistukijana kehittäjäopettajan asiantuntijuudessa korostetaan kykyä erottaa 

olennainen epäolennaisesta.  
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Jaana: Mä en ole ikinä vastustamassa uutta, kansainvälistä, enkä sitä, että 

jonkun pää nousee toisen pään yli silloin, kun sillä on joku perustelu, ei kai-

ken tarvitse olla tasapäistä, mutta on paljon sellaista hypetystä. Minusta sillä 

ei ole puhtaat tarkoitusperät.[…] Sellainen vaara nykyään on, että koulu-

maailmaan tuodaan paljon sellaista turhaa kohkaamista, jolla ei oikeasti ole 

vaikuttavuutta. (22.11.07, s. 32) 

Jaanan kerronnassa kehittäjäopettaja nähdään eräänlaisena laaduntarkkailijana, 

joka tuo kriittistä näkökulmaa liialliseen kehittämisinnostukseen ja huolehtii siitä, 

ettei opettajien ja oppilaiden ääni huku kehittämiskohinaan. Kehittäjäopettajan 

kuvaaminen opettajan vertaistukijaksi vaikuttaa luontevalta, koska kehittäjäopet-

tajat toimivat itse omilla kouluillaan opettajina kolmena päivänä viikossa ja ovat 

tekemisissä opettajien kanssa. Kehittäjäopettajille on tuttua kentän väen epäluot-

tamus hallintoa kohtaan, ja he kertovatkin halusta lähentää näitä kahta. 

Risto: Toisaalta en minäkään niinku kuvittele, että mulla olis se tieto, taitoa, 

että vois ihan oikeasti sanoa, että se on näin. Kysymys on siitä keskustelusta, 

joka olis avointa ja olis semmonen henki, että voi olla yhdessä muiden kanssa 

miettimässä asioita. (22.11.07, s. 30) 

Jaana: Vois ajatella tällasia ministereitä ja heidän avustajiaan, ministerin 

kasvot näkyvät, mutta monesti ne avustajat tekee isonki työn ja ehkä pystyy 

säätelemään, mitä sanotaan. Näin, että en näkis pelkästään semmosena pas-

siivisena mukana olijana ja hymistelijänä. Palveluasenteella, mutta valmiina 

hoksauttamaan, jos tuntuu, että joku asia sitä kaipaa. (22.11.07, s. 50) 

Kehittäjäopettaja nähdään opettajakollegoiden vertaisena. Opettajien kerronnan 

perusteella ryhmäläisiä näyttää yhdistävän käsitys kehittäjäopettajan identiteetistä 

vertaistukijana ja rinnalla kulkijana. Kehittäjäopettaja nähdään opettajien kanssa 

pohtimassa asioita ja tuomassa erilaista tarkastelukulmaa asioihin. Myös ensim-

mäistä kertaa kehittäjäopettajana aloittanut Risto korostaa edellä yhteisen pohdin-

nan merkitystä. Opettajien kerronnassa kehittäjäopettajan ammatillinen identiteet-

ti ja siihen liittyvä asiantuntijuuden vahvistuminen pääsevät oikeuksiinsa tilan-

teissa, joissa on kysymys tiedon rakentamisesta yhteisessä keskustelussa opettaja-

kollegoiden kanssa.  
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4.2.4 Koontia 

Kuvaamani ammatillisen identiteetin rakentuminen kehittäjäopettajan työuran 

alkuvaiheessa heijastelee kehittäjäidentiteetin moniäänisyyttä. Kehittäjäopettajat 

kertovat kukin omaa näkemystään kehittäjänä toimimisesta asemoimalla itseään 

eri tavoin. Kertomuksissa kuuluu asiantuntijuuteen, vaikuttamiseen, vertaisuu-

teen, verkostoitumiseen, kutsumuksellisuuteen, itsenäisyyteen, itsensä kehittämi-

seen, työuran edistämiseen ja palvelunhaluun perustuvan ammatillisen identiteetin 

rakennusaineksia. Kerronnassa kuuluvat selvimmin asiantuntijuus, vaikuttaminen 

ja vertaisuus. 

Yhteisessä vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajat kertovat identiteet-

tiään kuvaamalla kehittäjänä toimimisen tavoitteita ja omaa tehtäväänsä kehittäjä-

opettajana. Kehittäjäopettajan tavoittelemaa identiteettiä kuvaavat mahdolliset 

minät avaavat tulevaisuusnäkökulmaa. Mahdollinen minä näyttäytyy kehittäjä-

opettajien ensimmäisessä tapaamisessa hyvin mahdollisena. Kerronnassa kehittä-

jäopettajan tulevaisuuteen liitetään vertaisuus ja yhteistyö. Mahdollinen minä 

ratkaisee tulevaisuudessa joitakin kehittäjän työssä ilmenneitä käytännön haastei-

ta. Vaikka kehittäjäopettajan työhön hakeutumisen kimmokkeena on ollut oman 

osaamisen tuominen opetustoimen kehittämistyöhön, mahdollisen minän kerron-

nassa kehittäjät eivätkä kuvaa isoja aikaansaannoksia. Mahdolliselta minältä odo-

tetaan kuitenkin aktiivista toimintaa ja vaikuttamista. 

Kehittäjäopettajat kertovat kehittäjänä toimimisen edellytyksistä. Opettajasta 

kehittäjäopettajaksi siirtyminen edellyttää oman osaamisen tiedostamista, uskoa 

omiin kykyihin ja rohkeutta valita erilainen urapolku. Kehittäjäopettajan tulee 

pystyä myös verkostomaiseen toimintaan ja yhteistyöhön. Kehittäjäopettaja osaa 

tarkastella asioita laajasti, koko opetustoimen perspektiivistä ja näkee olennaiset 

asiat. Kehittäjän työn edellytyksenä kuvataan myös taitoa visioida tulevaa ja to-

teuttaa omaa kehittäjämissiotaan.  

Tutkimuksessani useimmat kehittäjäopettajiksi hakeutumisen motiiveista liit-

tyvät myös opettajan työhön. On luontevaa, että kehittäjäopettajaksi hakeutumi-

sessa vahvimpana perusteena on asiantuntijuus, koska opetus määritellään asian-

tuntijatyöksi (Johnson & Alamaa 2010: 81). Myös Almialan (2008: 176) tutki-

muksessa, jossa selvitetään opettajien uramuutosta, aikuiskoulutukseen ja hallin-

toon siirtyneillä merkittävin kannustin uran vaihtoon on mahdollisuus hyödyntää 

kokemukseen perustuvaa omaa asiantuntijuutta. Asiantuntijuuteen kytkeytyy 

myös vaikuttamisen halu, sillä asiantuntijuuden kautta pääsee vaikuttamaan ja 

pätemään asiantuntijatehtävissä (Schein 1987).  
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Almialan (2008: 174) tutkimuksessa uraa vaihtaneet opettajat kokevat opetta-

jan työn vahvasti palvelutehtäväksi ja mieltävät sen osaksi opettajan ammatillista 

identiteettiä. Palvelunhalussa voi myös tutkimuksessani kuulla opettajan identi-

teettiä. Samoin kehittäjäopettajan työhön liitetty itsenäisyys, esimerkiksi kehittä-

jäopettajan työn tekemisen tapoina ja oman mission toteuttamisena, liittyy myös 

opettajan työhön. Suomalaisen opettajan itsenäisyys, autonomia, on muodostunut 

jo käsitteeksi, ja oman mission toteuttaminen on usein liitetty opettajan työhön 

(Estola & Syrjälä 2002: 85, Savonmäki 2007: 158). Kutsumuksellisuus on kui-

tenkin vähitellen jäänyt pois opettajan työstä keskusteltaessa, koska sen on pelätty 

toimivan lyömäaseena opettajien ammattiyhdistysliikkeen pyrkimyksiä vastaan. 

Kehittäjäopettajien kerronnassa korostuvat vertaisten välinen yhteistyö, ver-

kostomainen toiminta ja urasuunnittelu. Liitän nämä kehittäjäopettajan identiteet-

tiin. Opettajan ammatillinen asiantuntijuus on perinteisesti ollut yksilöllistä asian-

tuntijuutta, jossa yhteistyötä ei ole pidetty edes tarpeellisena (Syrjäläinen 2002: 

36, Vulkko 2001: 24). Urasuunnittelu ei myöskään ole kuulunut opettajan työhön 

(Merenluoto 2003). Yhteistyöstä ja verkostomaisesta toiminnasta kertominen ja 

oman uran pohdinta kuvaavat tulkintani mukaan kehittäjäopettajan identiteetin 

vahvistumista. 

Kehittäjäopettajien kerronnassa ammatillinen identiteetti näyttää liittyvän ke-

hittäjäopettajan tehtävään yleensä, ei niinkään omaan ohjausalaan. Opettajat tuo-

vat ammatillisen identiteetin kerronnassa varsin vähän esille omaan ohjausalaan 

liittyvää substanssiosaamista tai ylipäänsä opettajakollegoiden osaamisen ylittä-

vää tietämystä. Kehittäjäopettajasta rakennetaan kuvaa opettajan rinnalla kulkija-

na yhdessä asioita pohdiskelemassa. Ohjaustoiminta nähdään yhteisenä tiedon 

rakentamisena opettajakollegoiden kanssa. 

Tutkimuksessani kehittäjäopettajaksi siirtyminen näyttäytyy pääasiassa har-

kittuna, vapaaehtoisena muutoksena. Vapaaehtoiset muutokset kertovat henkilö-

kohtaisesta halusta päättää omasta kohtalosta (Isopahkala-Bouret 2005: 24). Ku-

kaan kehittäjäopettajista ei kerro suoraan omaan opettajan työhön liittyviä vai-

keuksia kehittämistyöhön hakeutumisen syynä. Ainoastaan Jaana tuo esiin opetta-

jan työssä vaikeaa yhteistyön tekemistä, joka on ehkä aiheuttanut tylsistymistä 

koulutyöhön ja saanut hakeutumaan kehittäjän tehtävään.  

Kehittäjäopettajan työn alkuvaiheessa ammatillisen identiteetin kerronnassa 

on piirteitä, jotka liitetään ammattiin suuntautumisen vaiheeseen. Sekä kokenei-

den että uusien kehittäjäopettajien käsitys uudesta työstä on hiukan maallikko-

mainen, joillakin jopa yliarvostava, ja useimmat pitävät itseään käytäntöön suun-

tautuneina.(Ora-Hyytiäinen 2004: 107.) Tämä kuuluu kehittäjäopettajien toiveissa 
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päästä auttamaan tehtävissä, jotka näkyvät suoraan opettajien ja oppilaiden arjes-

sa.  

Ammatillisen identiteetin vahvuutta tai heikkoutta ei kerronnan mukaan voi 

arvioida kehittäjäkokemuksen määrän perusteella. Simo, joka on aloittanut niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä kehittäjäopettajana, osoittaa vahvaa ammatillista 

sitoutumista kehittäjän työhön. Simon kerronnassa on kuultavissa jopa kutsumuk-

sellista asennetta tehtävään liitetyn vision ja mission korostamisena.  

Työssä oppimisen tarkastelussa on pidetty tärkeänä yksilön, ryhmän ja orga-

nisaation tasojen liittymistä toisiinsa. Yksilön työ on yhteydessä sosiaalisten, 

reflektiivisten, kognitiivisten ja operationaalisten prosessien kautta yhteiseen 

työhön ja koko organisaation toimintaan. On mahdotonta määritellä yksilöllinen 

työ ja oppiminen ilman riippuvuuksia toiminnan kontekstiin. (Poikela 2005.) 

Seuraavaksi jatkan kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin tarkastelua kriit-

tisten tapahtumien kerronnan kautta. Aineistossani ne liittyvät ensisijaisesti Poike-

lan esiin tuomaan organisaatiokontekstiin. 

4.3 Ammatillista identiteettiä haastavat tapahtumat 

Kehittäjäopettajien identiteetin rakentumista tutkiessani olen liikkunut erityisesti 

haastekerronnan parissa. Haastekerrontaa kuvaamalla ja tulkitsemalla pyrin vas-

taamaan toiseen tutkimuskysymykseeni eli miten haastavista tapahtumista kerro-

taan ammatillisen identiteetin rakentamisessa. 

KerToi-ryhmän ensimmäinen tapaaminen on haasteiden ja ongelmien kylläs-

tämä (Liite 3). Ensimmäisen KerToi-tapaamisen aiheet liittyvät kehittäjäopetta-

jaksi hakeutumiseen ja kehittäjäidentiteettiin nyt ja tulevaisuudessa. Näistä aiheis-

ta syntyy yllättävän paljon haastekerrontaa. Tämä vahvistaa yleistä käsitystä, että 

uuden työn alkuun liittyy runsaasti haasteita ja että työntekijöillä on suuri tarve 

kertoa osaamista ja identiteettiä haastavista kokemuksista. Omien ammatillisten 

vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja niistä keskustelu on todettu tärke-

äksi ammatillisen identiteetin rakentamisessa (Vähäsantanen & Eteläpelto 2011: 

309). 

Kolmannessa tapaamisessa pohditaan tilanteita, joissa kompetenssit ovat jou-

tuneet koetukselle. Tapaamisessa keskustellaankin useista kriittisistä tapahtumista 

kehittäjäopettajan arjessa. Neljännellä kerralla kerrotaan muun muassa opettajan 

työn kipeistä asioista. Jokainen kehittäjäopettaja tekee piirroksen, joka kuvaa 

opettajan kipukohtaa. Näissä kipukohdissa kerrotaan usein voimattomuuden tun-

teesta, jonka olen tulkinnut haavoittuvuudeksi. Neljännelläkin kerralla jaetaan 
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runsaasti kriittisiä kokemuksia. Tämän jälkeen haastekerronta vähenee ja seuraa-

villa tapaamiskerroilla esiintyy enää satunnaisesti haastekerrontaa. Kehittäjäopet-

tajien haastekerronta muodostuu pääasiassa hallinnon ja koulun kontekstissa 

esiintyvistä haasteista, vuorovaikutuksen haasteista, omaan osaamiseen tai per-

soonaan liittyvistä haasteista sekä erilaisista käytännön haasteista. 

4.3.1 Toimintakulttuurien ristiriitaa 

Ensimmäisessä KerToi-istunnossa kehittäjäopettajien välille syntyy moniäänistä, 

keskenään kriittistäkin kerrontaa kehittäjäopettajana toimimisesta. Edellisessä 

luvussa kuvaamani Riston kriittisen kerronnan teemoina ovat turhautuminen ke-

hittämistoimenpiteiden hitauteen ja vaikeus päästä koulun toimijana vaikuttamaan 

opetustoimen hallinnon kautta eteenpäin vietäviin asioihin. Näiden kerrontalinjo-

jen mukana vahvistuu käsitys siitä, ettei pääse vaikuttamaan, eikä omalla toimin-

nalla ole mitään merkitystä. Samantapainen näkökulma tulee esiin myös Martin 

kerronnassa.  

Risto: Jostain syystä se vain on niiku vaikeaa, kun minäkin tuun täysin uutena 

viraston hommiin, niin päästä sellaisiin piireihin, että pääsis vaikuttamaan 

tai tulis kuulluksi. Siellä on olemassa olevat systeemit, ne pyörii ja ne ovat 

pyörineet. Silloin se on tietenki henkilökemiaaki päästä semmoseen piiriin 

mukaan, olla yhteisön jäsen, täysvertasena jäsenenä, niin ei se niinkö help-

poa ole. (22.11.07, s. 8) 

Risto: Tässä nyt niinku ole vielä päässy tekemään yhtään mitään, että tuntuu 

vähän että no, mikä virka tällä minun toimella yleensä on, että jääkö tämä tu-

levaan kevääseen, että onko se niinku quit sitte, että tämänhän pystyy vuoden 

jälkeen lopettamaan, niin mä olen ainaki ymmärtänyt. (22.11.07, s. 12) 

Martti: Kun luin sitä ilmoitusta, niin ajattelin, että pääsisin vaikuttamaan vä-

hän näihin asioihin ja oli sellainen olo, että pystyis jotaki antamaanki. Minul-

la luokanopettajakoulutus taustalla ja aineenopettajataustaa ja sitä kautta 

ajattelin, että olis hyvät mahdollisuudet hakea tuohon hommaan. Nyt on niin-

ko sellainen olo, että on niinku yks pisara tuolla meressä. Tuntuu, että pystyy 

pikkasen tekemään, mutta ei riitä resurssit ei itellä eikä rahat. Koulumaail-

maa ajatellen sellainen tasapuolisuus kouluja kohtaan jää aika paljon haa-

veeksi tässä hommassa.(22.11.0, s. 20) 
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On tärkeää nähdä oman työn yhteydet laajemmassa kokonaisuudessa (Goodson 

1997, Poikela 2005, Wenger 2003). Kehittäjäopettajien työssä tämä isompi kehys 

muodostuu koko opetustoimesta − hallinnosta ja kouluista. Työn alussa kehittäjä-

opettajien haastekerronta ankkuroituu ensisijaisesti opetustoimen hallintoon. Hal-

linnossa ei ymmärretä koulujen tarpeita, toimitaan hitaasti, eikä tarjota riittävästi 

resurssia kehittämistyöhön. Hallinnon toimijoiden kanssa on myös hankalaa pääs-

tä keskustelussa samalle aaltopituudelle. Hallintoon liittyvän haastekerronnan 

näen kuvaavan kahden toimintakulttuurin ja niihin liittyvien arvojen ja uskomus-

ten ristiriitaisuutta. Kehittäjäopettajalle ei ole vielä avautunut kehittäjäopettajan 

työ osana koko opetustoimen kenttää. 

Riston kriittinen reflektointi ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa huipentuu 

kerrontaan, jossa Risto alkaa etsiä haastavaan tilanteeseen selitystä itsestään ja tuo 

esiin yhteisen keskustelun merkitystä tärkeiden asioiden löytämiseksi. 

Risto: Olen ehkä jossain määrin vastavoima. Olen kova puhumaan ja selit-

tämään ja kyseenalaistan joka asian, mikä vastaan tulee. Kaikki asiat. Toi-

saalta niiku tärkeät asiat pitäisi pystyä löytään, ja jos ei itse löydä, niin kes-

kustelemalla muiden kanssa. (22.11.07, s. 9) 

Riston kriittisen kerronnan jälkeen Niina mainitsee omassa kerronnassaan tietyt 

realiteetit. Ne siirtävät Riston kertomuksessa rakentuneen haasteen Niinan omas-

sa kerronnassa kehittäjäopettajan vaikutuspiirin ulkopuolelle.  

Niina: Minä olen niin ku kokenut sen sillä tavalla, eikä se minua ahista, että 

minä en pysty vaikuttamaan kaikkiin asioihin, mihin minä haluaisin, koska 

tietyt realiteetit on olemassa ja minä jotenkin hyväksyn sen. Ei kuitenkaan 

tarkoita, että minä luovuttaisin. Minä odotan sopivaa hetkeä ja iskuun sitten. 

(22.11.07, s.12) 

Niinan vaihtoehtoisessa kertomuksessa ongelma jossakin vaiheessa poistuu ja 

mahdollistaa taas toiminnan. Tämä kuuluu Niinan kertomuksen loppukaneetissa: 

Minä odotan sopivaa hetkeä ja iskuun sitten. 

Narratiivisessa terapiassa puhutaan sisäistävästä ja ulkoistavasta keskustelus-

ta. Sisäistävässä keskustelussa kiinnitetään huomiota siihen, mitä työntekijä on 

tehnyt puutteellisesti tai väärin. Ongelma sijoitetaan siitä kärsivän sisään, osaksi 

hänen persoonaansa. Tällainen lähtökohta synnyttää kerrontaa, jossa ei ole tilaa 

monimuotoisille, luoville ratkaisuille. Ongelma tai hankala tilanne selitetään työn-

tekijän kompetenssin puutteena tai kyvyttömyytenä liittyä ammatilliseen yhtei-

söön. (Morgan 2008: 20−21, 25.) Tällaisia kuvauksia kerrotaan usein totuuksina 
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tilanteissa, joissa ihminen kamppailee haasteen ja identiteettinsä kanssa, niin kuin 

Risto ensimmäisessä KerToi-tapaamisesa. Tällaista ihmistä saatetaan pitää paha-

na, toivottomana tai häirikkönä (Morgan 2008: 21). Jaanan kommentti voidaan 

ymmärtää tämän ajattelutavan tunnistamisena ja sen kumoamisena. 

Jaana: Ei Risto ole mikään rettelöitsijä, kun näkee, että siellä on sydän taka-

na, niin sen ymmärtää sen asian.(22.11.07, s. 30) 

Ulkoistavassa keskustelussa ongelma erotetaan ihmisestä, ja se johtaa vaihtoeh-

toisiin kertomuksiin, niin kuin edellä Niinan kerronnassa. Työntekijä itse ei ole 

ongelma tai ongelman aiheuttaja, vaan ongelmia tai haasteita tarkastellaan työnte-

kijän ulkopuolisina ilmiöinä (Morgan 2008: 21). Kun pulma on ulkoistettu, se ei 

tunnu yhtä pysyvältä tai rajoittavalta kuin ennen (Kukkonen ym.  2012: 153).  

Kehittäjäopettajien ryhmässä on tärkeää kuulla kerrontaa erilaisista kokemuk-

sista ja haasteista. Niihin liittyvien toimintatapojen kerronta auttaa näkemään 

oman tapansa toimia. Kokemusten rinnastaminen on tärkeää, koska samuuden ja 

erilaisuuden havainnot avaavat uusia perspektiivejä tai tulkintakehyksiä omille 

kokemuksille. (Morgan 2012: 171.) Tämä näkyy esimerkiksi Riston kriittisen 

kerronnan käynnistämässä vuoropuhelussa. 

Toisinaan yksinkertaiset kuvaukset jättävät varjoonsa sosiaalisiin kontekstei-

hin liittyviä valtasuhteita, jotka vaikuttavat ammatillisen identiteetin rakentumi-

seen (Lauriala & Kukkonen 2005, Nias 1989). Esimerkiksi Risto puhuu ensim-

mäisessä tapaamisessa instituutiosta, jonka jäsen hän on ja joka hänen mielestään 

on aika suljettu systeemi. On tärkeää, että kehittäjäopettajat puhuvat näistä tunte-

muksistaan ja huomaavat, että uuteen työhön liittyy monenlaisia toiminnan kon-

tekstista johtuvia haasteita ja riippuvuuksia. Työntekijä ei itse ole ongelma tai sen 

aiheuttaja. Kaikilla oli samantapaisia kokemuksia, mutta kokemusten käsitteellis-

täminen vaihtelee, mikä näkyy erilaisena kerrontana. Ryhmässä jaetut kertomuk-

set antavat ryhmäläisille mahdollisuuden peilata omaa ajattelua ja toimintaa mui-

den kertomuksiin ja oppia uusia tapoja käsitellä ja käsitteellistää haastaviakin 

asioita. 

Hallinnon edustajana 

Kehittäjäopettajien haastekerrontaa syntyy erityisesti opetustoimen hankkeiden 

parissa. Tutkimuksen aikaan opetustoimessa on meneillään kehittämishanke, 

johon on valittu kymmenen koulua kirjallisten kehittämissuunnitelmien perusteel-

la. Hankekoulut ovat saaneet opetustoimesta tietyn taloudellisen resurssin kehit-
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tämistyöhön ja sekä asiantuntija- että koulutustukea. Kehittäjäopettajien tehtävänä 

on toimia tässä erityisesti opetusteknologian käytön edistämiseen perustuvassa 

hankkeessa nimikkokoulujensa tukijoina ja koko hankkeen asiantuntijaresurssina. 

Nimikkokoulunsa tukemisen lisäksi kehittäjäopettajat järjestävät seminaareja, 

koulutustilaisuuksia sekä muita yhteisiä tapaamisia hankekoulujen rehtoreille ja 

vastuuopettajille sekä ylläpitävät yhteistä oppimisalustaa. 

Opetuksen järjestäjän kehittämishankkeessa toimiminen synnyttää haasteker-

rontaa ensimmäisestä vertaismentorointikokoontumisesta alkaen. Lean alla oleva 

kerronta liittyy tapahtumaan hankekoululla, jossa ei olla tyytyväisiä opetustoimen 

hankehallinnointiin. Hankekoululla järjestetyssä tapaamisessa opettajat asemoivat 

kehittäjäopettajan hallinnon edustajaksi ja ryhtyvät arvostelemaan hänelle kehit-

tämishankkeen toteutusta. Lea kertoo ryhmässä haasteelliseksi kokemastaan ta-

pahtumasta. 

- Lea: He olivat hämmentyneitä, että heillä [opettajat] on vahva näkemys 

ja sitten tulee jälkikäteen joitakin ohjeita, miten pitäisi toimia. Ja sitten 

niillä oli myös mielipiteitä siitä rahan jaosta, että se tuli niinkö kummal-

lisesti.  

- Jaana: Miten sä reagoit tuollaisiin asioihin. Kuuntelit vain vai?  

- Lea: Kuuntelin. Niin, enhän minä niinkö voinu lähteä selittelemään. Ei 

mulla ole tietoa, en minä voi selitellä, vastata kenenkään puolesta. Minä 

niinkö kysyin, että haluatteko te jotenkin tuoda esille, että tässä asiassa 

on ollut jotakin. Se siinä oli se tiedottaminen ja sitten jälkikäteen ohjei-

den tuleminen. (20.12.07, s. 46) 

Kehittäjäopettajien kerronnassa kuuluu ristiriitaa erityisesti silloin, kun kehittäjä-

opettajan tehtävänä on ottaa vastuuta ja viestiä opettajille asioista, joiden toteutus-

ta ei itsekään ymmärrä. Tämä asetelma esiintyy Lean ja Jaanan keskustelussa. 

Kehittäjän edellytetään yleensä mukautuvan opetuksen järjestäjän koulutukselli-

siin päämääriin ja organisaation tavoitteisiin (Vähäsantanen & Billett 2008: 35). 

Koulujen opettajat pitävät tätä itsestäänselvyytenä arvostellessaan hallinnon han-

ketoimintaa kehittäjäopettajalle. Kehittäjäopettaja joutuu antamaan kasvot kehit-

tämishankkeelle, johon ei itsekään usko.  

Lean kerronnan tulkitsen myös puolustuskyvyttömyydeksi, jonka Kelchter-

mans (2009) liittää haavoittuvuuden ilmiöön. Haavoittuvuutta esiintyy kriittisissä 

tilanteissa, joissa opettaja tuntee itsensä voimattomaksi ja kyseenalaistetuksi 

(Kelchtermans 2009: 266, Kaunisto 2014: 62, Estola & Syrjälä 2009: 459). Lea ei 
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voi syntyneessä tilanteessa ryhtyä puolustamaan itseään, koska hän joutuisi sa-

malla toimimaan edustamaansa hallintoa vastaan. Vaikka opettajien kritiikki ei 

kohdistu suoraan Lean toimintaan, hän joutuu kuitenkin vastaanottamaan kritiikin 

hallinnon edustajana. Kerrontaan liittyvä haavoittuvuus kuuluu KerToi-ryhmässä 

Lean itsensä puolustamisena ja saman asian toistona (enhän minä niinkö voinu 

lähteä selittelemään, ei mulla ole tietoa, en minä voi selitellä, vasta kenenkään 

puolesta) sekä kiihtyneenä kerrontana puhenopeuden kasvaessa ja äänen noustes-

sa.  

Vertaismentorointiryhmä tarjoaa Lealle tilaisuuden kertoa tapahtuneesta ja 

näyttää tapahtuneen haavoittavuus. Tulkitsen tämän kuvaavan vertaismentorointi-

ryhmässä syntynyttä luottamuksen ilmapiiriä. Vertaismentorointiryhmän tuki ja 

kannustavuus haavoittavasta tilanteesta kerrottaessa näkyy seuraavassa lainauk-

sessa. Risto kertoo heti Lean kerronnan jälkeen vastaavanlaisesta kritiikistä omal-

la hankekoulullaan.  

Risto: Se täytyy kyllä sanoa, että se meidän päiväkirja kyllä tyrmättiin, se ei 

niiko viehättäny oikein ja samana päivänä olivat käyneet alustalle laittamas-

sa. Ilmeisesti se ei, niin sen toki myönsivät, että toki kivaa on käydä katso-

massa, mitä muualla on tehty. Sitä pitäis kuitenki iteki olla valmis laittamaan. 

Sitä saa mitä toivoo muidenki tekevän. Sitten toki tämä epäselvyys tässä joh-

toryhmässä, mikä se tässä ympärillä on, mikä se on ohjausryhmässä, kun se 

loppu yhtäkkiä. (20.12.07, s. 46) 

Risto kertoo omasta kokemuksestaan, jossa hänen hankekoulullaan on tyrmätty 

kehittäjäopettajien ideoima, oppimisalustalla oleva hankepäiväkirja. Kunkin han-

kekoulun on tarkoitus kirjata päiväkirjaansa kehittämistyön etenemistä ja jakaa 

sitä näin muiden hankekoulujen kanssa. Opettajat myöntävät itse, että on kiva 

käydä katsomassa, mitä muilla kouluilla on tehty. He eivät kuitenkaan ole pitäneet 

kehittämispäiväkirjaa. Opettajat ovat käyneet laittamassa päiväkirjan alustalle 

sinä päivänä, kun tiesivät kehittäjäopettajan tulevan koululle. Risto tuo myös esiin 

koulun kritiikin ohjausryhmän toiminnasta.  

Risto joutuu samalla tavoin kuin Lea ottamaan vastaan kritiikkiä ohjausryh-

män toiminnasta, jossa hän ei itse ole mukana. Riston kerronnassa esiintyvä han-

kekoulun opettajien arvostelu hankepäiväkirjan suhteen (Sitä pitäis kuitenki iteki 

olla valmis laittamaan. Sitä saa mitä toivoo muidenki tekevän.) voidaan myös 

tulkita kehittäjäopettajien puolen valitsemisena.  

Kehittäjäopettajan omat, työn tekoon liittyvät uskomukset ja arvot vaikuttavat 

siihen, miten hän suhtautuu opetuksen järjestäjän toimintaan ja uudistuksiin. Lea 
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on aikaisemmin jo kritisoinut ulkopuolelta tulevia kehittämishankkeita ja tuonut 

samalla esiin opettajien yleistä kriittisyyttä ylhäältä annettuihin kehittämistehtä-

viin (Berg 2003: 111─126, Johnson & Alamaa 2010: 81).  

Lea: Minä olen yrittäny vielä tuoda esille sitä, että kouluilla ei voida reagoi-

da kaikkeen siihen, mitä ulkopuolelta tarjotaan. Kouluilla on se oma arki. 

(…) Pitäis varoa sitä turhaa kohkaamista, jolla ei ole merkitystä eli siinä mi-

nä olen samaa mieltä Jaanan ja Riston kanssa siitä, että ei sais unohtaa sitä, 

mitä on tehty aikaisemmin, että nyt kaikki lähtee tähän suuntaan ja nyt kaikki 

lähtee tähän suuntaan, jee. (22.11.07, s. 33) 

Tavoitekerronnassa kehittäjäopettajat kuvasivat yksi toisensa jälkeen haluavansa 

olla koulujen ja opettajien palveluksessa ja näkivät arvokkaimpana toiminnan, 

joka menisi suoraan opettajille ja kouluille. Hallinnosta, eli kehittäjäopettajien 

sanoin ulkopuolelta, tulevat koulu-uudistukset ja niihin liittyvät vaateet aiheutta-

vat arvoristiriitaa. Kehittäjäopettajat eivät pääse toteuttamaan omia, työlleen aset-

tamiaan tavoitteita opettajien vertaistukijoina.  

Hanketoiminnassa syntyneet kokemukset ja kerronta ryhmässä paljastavat, et-

tä käsitykset hyvästä opetuksesta ja koulun toimintakulttuurista ovat osaltaan 

muodostamassa kehittäjäopettajan identiteettiä. Uudistukset, joissa esitetään omi-

en käsitysten kanssa ristiriidassa olevia tavoitteita, laukaisevat vahvoja tunteita 

haastekerronnan muodossa. Sama ilmiö on ollut nähtävissä aikaisemmissa koulun 

toimintakulttuuriin liittyvissä tutkimuksissa, joissa opettajien käsitykset ovat jou-

tuneet ristiriitaan koulu-uudistusta ajavien kanssa. (Kelchtermans 2009: 263, 

Syrjäläinen 2002: 45.) 

Hallintokulttuurin vaikutus tunkeutuu kehittäjäopettajan toimintaan strategia-

työn, kehittämishankkeiden ja toimintasuunnitelmien kautta. Se koetaan irralli-

seksi tai vain väljästi kytkeytyväksi kehittäjäopettajien arkityöhön opettajaryhmi-

en kanssa. Seuraavassa lainauksessa Jaana tuo esiin uhkakuvan, jossa hallinnolli-

sen työn pelätään siirtävän kehittäjien fokusta pois koulun viitekehyksestä. Tämän 

tulkitsen liittävän kehittäjäopettajat vahvasti koulun toimintakulttuuriin ja vastaa-

vasti epäluuloon hallinnon toimintaa kohtaan. Hallinnon uskotaan olevan armoton 

työnantaja, jolta satelee työtehtäviä, joilla ei ole vaikuttavuutta kouluissa. 

Jaana: Tämä on ehkä liioiteltu pelko, mutta pelkään ehkä sitä, että tulee pal-

jon sellaisia yhteisiä työtehtäviä, joiden parissa me sitten askartelemme, ja 

me unohdetaan sitten, että, ai niin, onhan siellä opetustoimessa koulujakin, 

oppilaita ja opettajiakin. (22.11.07, s. 23) 
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Opettajan ja kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä on mielenkiintoista peila-

ta kouluorganisaation kautta. Muodoltaan koulu vastaa nykyaikaista matalaa or-

ganisaatiota, jossa hallinnon uudistusten seurauksena keskijohto on kokonaan tai 

lähes kokonaan poistettu. (Mustonen 2003: 37.) Kouluyhteisöä on perinteisesti 

pidetty väljäkytkentäisenä, loosely coupled, organisaationa, jossa korostuu opetta-

jien asiantuntijuus (Huusko 1999: 21−27, Vulkko 2001: 24). Kouluorganisaatiossa 

opettaja nähdään itsenäisenä, oman työnsä asiantuntijana, jota ulkoinen kontrolli 

ja hallinnointi eivät juuri rajoita (Hökkä ym. 2011: 141). Opettajan laaja-alainen 

autonominen asiantuntijuus voikin johtaa jopa yksilöllisyyden ylikorostumiseen 

(Huusko 1999: 20). Joku on todennut, että koulu on vapaiden taiteilijoiden löyhä 

yhteenliittymä.  

Kehittäjäopettajat tuntevat itsensä välillä tarpeettomiksi autonomiseen toi-

mintaan tottuneen koulun väen kanssa. Koulun toimijoiden on vaikeaa ymmärtää, 

että hankkeen rahoittajalla eli opetustoimella voi olla joitakin odotuksia hankera-

han käyttöön tai yleensä hankkeen toteutukseen.  

Lea: Niinku siellä minun koululla on hyvin vahvoja toimijoita ja vahvat käsi-

tykset siitä, mitä ollaan tekemässä. Minun ei niinkö tarvitse olla siinä ohjaa-

va opettajana sanan varsinaisessa merkityksessä. (20.12.07, s. 43) 

Jaana kertoo kriittisestä tilanteesta, joka on aiheutunut hanketoiminnassa koulu-

väen kanssa. Hän reflektoi stimulated recall -tapaamisessa omaa kehittäjäidenti-

teettiään ja asemoi itseään uudelleen kyseisessä hankkeessa. Jaana kertoo luopu-

neensa aktiivisen toimijan osasta koulun hankkeen tukemisessa koululta tulleen 

palautteen pohjalta.  

Jaana: Mulla on ainaki henkilökohtaisesti nyt painopiste muuttunut. Tuossa-

ko, mitä mää sanoin tuossa [viittaa videolta seurattuun kerrontarupeamaan], 

että jos sieltä [koululta] tulee niinkö suora pyyntö. Se johtuu ihan siitä, että 

silloin aikoja sitten, ko oli puhetta näistä ohjaavien rooleista koululla, niin 

sen koulun johtaja, jota mää niinkö seuraan, sanoi sillai aika kärkkäästi siitä 

asiasta. Mää niinkö siitä vedin sen johtopäätöksen, että mun on niinkö paras 

ottaa tuommonen rooli. Tuli niinkö semmonen, ettei kaivata ohjaavia sorkki-

maan sinne koululle. Se oli ihan se sorkkia, mikä mulla jäi takaraivoon melko 

voimakkaasti ja sen takia mää aattelin, etten mää ota semmosta aktiivista 

roolia. (8.1.09, s. 180) 

Ammattikorkeakoulun opettajien yhteistyötä tutkinut Pasi Savonmäki (2007: 44) 

käyttää termiä vuorovaikutusareena puhuessaan opetuskulttuurin ja hallintokult-
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tuurin kohtaamisesta. Vuorovaikutusareenalla kohtaavat opettajien pyrkimys epä-

viralliseen yhteistyöhön ja arjen hallintaan ja toisaalta hallinnon pyrkimys työn 

organisointiin, arviointiin ja ennakointiin pitemmällä aikavälillä. Tätä hallinnon 

toimintaa kentän opettajat kutsuvat byrokratiaksi. (Savonmäki 2007: 44.)  

Kehittäjäopettajan työ tuo vuorovaikutusareenan kehittäjäopettajan toiminta-

kentäksi. Kertomuksissa tulee esiin, että työmaa hallinnon ja koulun välimaastos-

sa aiheuttaa runsaasti kriittisiä kokemuksia. Kehittäjäopettajat eivät tunne kuulu-

vansa hallinnon toimijoihin, koska he kokevat arvoristiriitaa opettajina hallinnon 

toimintatapojen ja työtehtävien suhteen. Kehittäjäopettajia ei enää oteta vastaan 

opettajakollegoina kouluilla, vaan heidät asemoidaan hallinnon edustajiksi. Kehit-

täjäopettajat kommentoivat kouluväen asenteita toteamalla, että he eivät ymmärrä 

omaa parastaan. Tällä viitataan siihen, että koulut jättävät näin hyödyntämättä 

kehittäjäopettajien työpanoksen, joka on tarjottu koulun hanketoiminnan tueksi. 

Aikaisemmin kuvatussa tavoitekerronnassa kaikki kehittäjäopettajat haluavat 

päästä vaikuttamaan opetustoimen asioihin ja tuoda asiantuntijuutensa yhteiseen 

käyttöön. Jo työn alussa kehittäjäopettajat törmäävät siihen, että kehittäjäopettaji-

en viestimät kentän tarpeet ja hallinnon toiminta eivät tuntunnu kohtaavan, kuten 

Risto tähdentää.  

Risto: Mä oon ajatellu meistä, että me ollaan semmonen jonkulainen edustus-

joukkue tuolta koulumaailmasta, että mä olisin toivonu, että tällä ryhmällä 

olis ollu niinku enemmänki vastuuta kehitysnäkymistä, että me ois voitu kan-

taa jotaki, ottaa enemmänki taakkaa niskaamme suunnitelmista. (22.11.07, s. 

8) 

Riston kerronnassa kuulen osallisuuden puutetta. On tärkeää mahdollistaa yksilöl-

le myös identiteetin vaatima osallisuuden tunne yhteisöissä (Eteläpelto 2007: 

100). Seuraavassa lainauksessa kuuluu osallisuuden puutteesta syntyvä toimijuu-

den puute eli mahdottomuus viedä eteenpäin itselle kuuluvia työasioita, ainakaan 

sellaisella aikataululla kuin itse on suunnitellut. Kelchtermansin (2009: 262) mu-

kaan oman asiantuntijuuden ohittaminen koetaan haavoittavana. 

Risto: Tavallaan nyt ongelma on siinä, että nyt olis asiaa johtajan puheille, 

kun on käyny siellä koululla. Siitä on seuraus, että nyt pitäis olla viedä se 

viesti jonnekin. Nyt tämä tältä osin pettää tämä systeemi. Me ollaan innok-

kaana, tai mulla on message vietäväksi, ja minä en oikein voi hoitaa näitä 

asioita. (22.11.07, s. 49) 
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Isossa organisaatiossa asiat etenevät hitaasti, varsinkin, koska toimintoja järjestel-

lään uudelleen. Risto kertoo, ettei hän kehittäjäopettajana pääse vaikuttamaan 

niihin asioihin, joiden edustajaksi hänet on uudessa tehtävässä valittu. Hän ei 

pääse käyttämään asiantuntijuuttaan opettajien ja oppilaiden hyödyksi.  

Riston kerrontaa voi tarkastella teoriaosassa kuvatun maisemametaforan avul-

la. Kuulen Riston kerronnassa ristiriitaa omien tavoitteiden ja ammatillisen mai-

seman tarjoamien mahdollisuuksien välillä. Risto reflektoi kertomuksessaan ope-

tustoimen johtoa eli merkityksellisiä muita, jotka toimivat samassa maisemassa. 

Yleensä opettajilla on väljäkytkentäisessä kouluorganisaatiossa mahdollisuus 

toimia autonomisesti ja jättää vähäiselle huomiolle tai jopa ohittaa hallinnosta 

tulevat ohjeistukset (Vähäsantanen ym. 2012: 100−101). Näen, että hallinnon 

työntekijänä Risto ymmärtää ilmeisen neuvottelutarpeen, mutta koulun väljäkyt-

kentäisessä organisaatiossa toimimaan tottuneena hän suhtautui tilanteeseen malt-

tamattomasti. 

Haavoittuvuuden kertomuksia tutkittaessa on todettu, että kielteisten koke-

musten seurauksena opettaja kadottaa uskon työhönsä. Päällimmäisenä ajatuksena 

toistuu, mitä merkitystä työlläni on. (Meijer ym. 2011: 123.) Risto on tuonut esiin 

samaa turhautumista jo aikaisemmin. 

Risto: Jos ei taas millään tavalla pysty vaikuttamaa niihin asioihin, mitkä ko-

kee tärkeäksi, eikä pysty niihin vaikuttamaan, niin sitte onko sillä merkitystä, 

sillä työllä. (22.11.07, s. 30) 

Vastaavanlaisia tuloksia ovat saaneet Göran Fransson ja Åsa Morberg (2001: 180) 

tutkiessaan ruotsalaisten vastavalmistuneiden opettajien kertomuksia. Opettajan 

omien, kunnianhimoisten tavoitteiden ja ulkoisten mahdollisuuksien ristiriidat 

aiheuttavat opettajille riittämättömyyden tunteita ja ajatusten myllerrystä, mikä 

heidän tutkimuksessaan saa yhden tutkimukseen osallistuneista opettajista siirty-

mään pois opetusalalta.  

Lopullisen pyrkimisen sijasta on tärkeämpää hyväksyä omaan työhön ja sen 

järjestämiseen liittyvä keskeneräisyys, määritellä yhdessä ongelmaa ja sen tausta-

oletuksia (Onnismaa 2007: 107). Tähän prosessiin yhteinen reflektointi KerToi-

ryhmässä tarjoaa tilaisuuden. Edellisessä luvussa kuvattu Riston kriittisen kerto-

muksen rakentuminen on esimerkki tästä prosessista. Kehittäjäkollegat tuovat 

omassa kerronnassaan esiin erilaisia suhtautumistapoja Riston kriittiseen kerron-

taan niveltyen. Ryhmän merkitys tulee esiin erityisesti omien uskomusten ja ym-

päristön asettamien rajoitteiden pohdinnassa. Kunnianhimoisista tavoitteista joh-
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tuva haastekerronta näyttäytyy yhtenä näkökulmana ryhmän moninaisessa ker-

ronnassa, ja sen merkitys vähenee. 

Opettajana 

Kehittäjäopettajana toimimista ei pidä tarkastella vain kehittämistyön kannalta. 

Osana kehittäjäopettajan tehtävänkuvaa on opettajana toimiminen omalla koulul-

la. Kehittäjän työn ja opetustyön yhdistäminen on välillä hankalaa. Lisäksi tulee 

myös koulutyön haasteiden kanssa kamppailu. Koska kehittäjäopettajat ovat ak-

tiivisia, osaavia opettajia, he ovat usein vastuussa oman koulunsa kehittämisasi-

oista. Varsinkin Martti kertoo useissa tapaamisissa vaikeudesta yhdistää kehittäjän 

ja opettajan tehtäviä. 

Martti: Niin nyt tuntuu tänä keväänä, että ei ole ollenkaan kerenny alkuvii-

kosta käymään näitä ohjausasioita läpi. Se on ollut ihan semmosta pienem-

pää kirjeenvaihtoa ja tuota joskus aamusta kerennyt tai sitten illasta muuta-

man tunnin, mutta tuota mennyt sitte, että se on painottunut siihen loppuviik-

koon ja sitten onkin ollut hirveä suma ja selvittäminen kaikissa asioissa. 

(20.3.08, s. 58) 

Martti: Mulle on itse asiassa suuri ristiriita myös tässä, että tuota että kun 

nauttii myös siitä opetustyöstä, ja sitte oma koulu on semmonen, jossa kehi-

tystä tapahtuu. Melkein joka kuukausi tulee joku uus juttu. (24.4.08, s. 91) 

Kahden työn yhdistämisestä johtuvat haasteet ovat Martin arjessa näkyneet kii-

reenä ja työtehtävien kasautumisena  

Kehittäjäopettajien kerronnassa kuuluu huoli opettajan perustehtävästä. Oma 

opetustyö koululla kärsii kehittämistyöstä. Seuraavassa Lea kuvaa, kuinka hanka-

laa on rikkoa teach as you preach -periaatetta. 

Lea: Minäkin voisin tähän…Sitä kun minä olen tuolla hyppelemässä, just se, 

että kun on niin paljon asioita, joihin pitää perehtyä ja ottaa haltuun, niin 

tuntuu, että se oma työ siellä koululla on vähän semmoista vasemmalla kädel-

lä hoitamista ja että jos täällä puhuu jostakin tutkivasta oppimisesta tai jos-

takin ja koulussa hoetaan, että ottakaapa kirja esiin. Se ahdistaa minua jo-

tenki kans, kun haluais kuitenkin hoitaa sen homman siellä koulussa hyvin. 

(22.11.07, s. 18) 
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Simo pahoittelee kehittämistyöstä aiheutuvaa poissaoloa koulun arjesta. Hän kui-

tenkin alkaa samassa haasteen pohdinnassa reflektoida tilannetta ja hakea vastaus-

ta ongelmaan omasta toiminnastaan, ei mistään ulkopuolisesta johtuvasta. Ker-

ronnassa kuuluu asiantuntijamainen itsearviointi.  

Simo: Ei, ko mä en ole ehtinyt pitämään niitä [tunteja]. Esimerkiksi nytte. Ei-

kö siinä on ollu semmosta hässäkkää se on sellainen yleisjuttu, että ku oppi-

laat sanoo, että ai terve, suaki näkee. Siihen mun pitää saada [tasapaino]. Se 

on vähän mua itteäki, vois siinä vähän peiliinki kattoo, mutta on se osittain 

tätä toimenkuvaakin. Siihen mun pitää hakea hyvä tasapaino. (22.11.07, s. 

18) 

Kertoessaan tasapainoilusta koulun ja hallinnon vaateiden välissä kehittäjäopetta-

jat kuvaavat kehittäjäopettajan identiteettiä haastavia tilanteita osana laajempaa 

kontekstia. Koulukulttuuri jaetaan yleensä pehmeään ja kovaan osaan. Koulun 

toimintakulttuuri muodostaa koulukulttuurin pehmeän osan, joka sisältää organi-

saation tavat, tottumukset, arvot ja arvostukset. Kirjallinen toimintasäännöstö, 

suunnittelu-, budjetointi- ja laskentajärjestelmät edustavat koulukulttuurin muo-

dollista, kovaa osaa. (Virkkunen 1994: 66.) Kova osa mielletään hallinnon tehtä-

väksi eli opetustoimen tukipalveluiksi, johon kehittäjäopettajat uuden tehtävänsä 

kautta kuuluvat.  

Pehmeä osa voi vaikuttaa toimintaan ja tuloksiin paljon enemmän kuin kovat 

elementit. Tämä todetaan esimerkiksi vuosikymmenestä toiseen koulun ulkopuo-

lelta tulevien kehittämishankkeiden kariutumisena (Alamaa 2010: 81, Hargreaves 

1998: 281−282, Johnson & Sarason 1971: 2−17,Virkkunen 1994: 66).  

Kehittäjäopettajan tehtävä sijoittuu organisaation näkökulmasta pehmeän ja 

kovan koulukulttuurin välimaastoon, vuorovaikutusareenalle. Kehittäjän uran 

alussa hallintoon liittyvät tehtävät ja kehittämishankkeet nähdään helposti vain 

yksittäisen opettajan ja koulun perspektiivistä, ei koko opetustoimen vision ja 

strategisten päämäärien toteuttamisena. Niin sanottu iso kuva jää hahmottumatta, 

ja kehittämistyön suuri päämäärä tuntuu olevan liian etäällä yksittäisen opettajan 

ja oppilaan maailmasta. 

4.3.2 Moninaisia vuorovaikutussuhteita  

Kehittämistyössä on ensisijaisesti kysymys yhteyksien luomisesta asioiden, tilan-

teiden, ihmisten ja heidän toimintansa välille (Puutio 2002: 55). Erityisesti ko-

keneimmat kehittäjäopettajat kuvaavat tavoitekerronnassa kehittäjäidentiteettiään 
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verkostotoimijoina. Verkostoissa on voimaa, mutta ne rasittavat suhteiden määrän 

kasvaessa. Kehittäjäopettajien haavoittuvuuden kokemukset liittyvät usein työn 

lukuisiin aikuissuhteisiin. Suhteiden merkitys opettajan identiteetin rakentumises-

sa on todettu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Kaunisto 2014, Noddings 2001, 

Uitto 2011).  

Lea kertoo ryhmässä tilanteesta, jossa joku on arvostellut Lean toimintaa ke-

hittäjäopettajana. Lea pohtii ryhmässä, miten viesti on tarkoitettu ymmärrettäväk-

si.  

Lea: No sitte mulla on yksi asia, joka minua painaa tässä hetkessä, mutta että 

minä niin ku kuulin eilen, vähä semmosta, että oliko se niinko arvostelu mi-

nun toimintaa kohtaan vai oliko se tämmönen empaattinen viesti siitä, että 

minun pitäisi niinku tietää, mitä jossaki selän takana puhutaan, (...) Että tuo-

ta, sitte niinku tyypillisesti, hetihän sitä suhtautuu niin, että apua, apua, apua, 

että mitä minä olen tehny? Siis se tunnehan on heti, tämmönen, että sen niin-

ko ottaa hyvin syytöksenä, vaikka se ei sitä oliskaan. (24.4.08, s. 95) 

Lean kerronnassa kuuluu huoli omasta toiminnasta. Hän miettii, onko toiminut 

jotenkin väärin. Lea kokee syntyneen tilanteen syytöksenä itseään kohtaan. Lea 

jatkaa edelleen vaikean tilanteen reflektointia ja toteaa melko pian, että kun on 

joku asema, niin sillon tulee myös niitä iskuja. 

Lean kertomus käynnistää pohdintaa kehittäjäopettajana olemisen vaikeudes-

ta. Opettajakollegoilla on vaikeuksia ymmärtää tai hyväksyä kehittäjäopettajaksi 

hakeutuneita. Seuraavassa kehittäjäopettajat pohtivat, mitä opettajakollegat odot-

tavat heiltä. Kehittäjäopettajan suhde tavallisiin opettajiin näyttäytyy varsin on-

gelmaisena. 

- Simo: Sama homma, että vaikka työyhteisössä tai jossakin työyhteisön 

ulkopuolella sä olet niinko ohjaava opettaja, että [opettajat kysyvät] kos-

ka sä rupeat niinko ohjaamaan, niinko ohjaavana opettajana? Te ootte 

siellä virastossa keskenänne, te keksitte toisillenne siellä tekemistä. Jo-

kainen on varmaan kuullu. Niin, että koska te rupeette tekeen niitä hom-

mia. (24.4.08, s. 95) 

- Niina: Mutta se on just se, että niinku Simo sano, että milloin sä rupeat 

ohjaamaan, niin menepä sitten ohjaamaan jotaki (naurua, puhetta isoon 

ääneen). […] Se olis hirveän helppo, mutta kun ei tiedä oikein ite niitä 

vaatimuksia eikä tiedä, mitä multa odotetaan, ja siinä niinkö jotenki yrit-

tää luovia siinä välimaastossa, niin sehän se on se hankala homma siinä. 
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Että asiat on tehty ratkaistaviksi, mutta kun tietäis, mikä se ongelma on. 

(24.4.08, s. 96) 

Opettajan käsitys itsestä opettajana heijastaa niitä käsityksiä, joita oppilailla, kol-

legoilla ja vanhemmilla on opettajasta (Kelchtermans 2009: 262). Tämä kuuluu 

myös kehittäjäopettajien kerronnassa. Kehittäjäopettajan käsitys itsestä ja itseen 

kohdistuvista odotuksista perustuu opettajakollegoiden antamaan palautteeseen. 

Palaute koskee kehittäjäopettajia yleensä, ei niinkään yksittäisen opettajan toimin-

taa. 

Kehittäjän tehtävään ryhtyessään opettaja siirtyy koulun toimijasta julkiseen 

tehtävään opetustoimen hallinnon toimijaksi. Samalla hän altistuu opettajakolle-

goiden julkiselle kritiikille. Aikaisemmassa tavoitekerronnassa kehittäjät tuovat 

esiin erityistä toivettaan saada opettajan ääni kuuluviin hallinnon päätöksente-

koon. Siksi opettajakollegoilta tuleva kritiikki haavoittaa erityisen paljon.  

Lea: Toisaalta Jaanan sateenvarjokuva [viittaa keskustelun pohjana ollee-

seen kuvakorttiin] tässä kohdassa kanssa pelottaa, kun yhdessä kahvipöytä-

keskustelussa, jossa oli meidän yhteinen tuttava. Se niinkö ihasteli, että teil-

lepä kuuluu kaikkea kivaa ja hänellä on vaan aina tätä samaa tavallista opet-

tamista. Se sano kyllä sitten, joka mulle kolahti, että teillekinhän kohta käy 

niin, että te unohdatte sen koulun. (22.11.07, s. 32) 

Jaana on joutunut kehittäjäopettajana haastavaan tilanteeseen asiakkaan kanssa. 

Kehittäjäopettajat tekevät pääsääntöisesti töitä opetushenkilöstön ja rehtoreiden 

kanssa. Toisinaan seminaareissa ja yhteisillä opintomatkoilla on mukana myös 

muita kuin opetusalan toimijoita. Jaana kertoo tilanteesta, jossa hän ei ole suostu-

nut järjestämään yhdelle osallistujista erityiskohtelua ja on saanut julkiset haukut. 

Jaana: Ja se meni sitte sillä lailla ikäväks, siinä oli semmonen yks henkilö, 

joka on tottunu saamaan erityispalvelua ja mä sitte sanoin, että ei me oteta 

sua siitä matkalta, kun ei ketää muutakaan ja se homma riistäyty totaalisesti 

käsistä. […] ja haukku mut sitte aamulla siinä niuhoksi siinä paikan päällä. 

Tosi ikävää kohtelua. (20.3.08, s. 53) 

Suhteisiin liittyvistä kriittisistä tapahtumista käytetään ensimmäisestä KerToi-

kokoontumisesta lähtien metaforaa mätkähdys. Sillä kuvataan putoamista takaisin 

maanpinnalle, jos oli erehtynyt ajattelemaan, että oli jossakin onnistunut. Lea 

kertoo mätkähdyksistä jo ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa. 
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Lea: Toisaalta minä olen tuossaki kuvassa. Minä olen tulossa alas sieltä pää 

edellä mätkähtämässä. Ihan selvästi. On tullut esille yksi iso asia, missä minä 

olen mätkähtämässä turvalleni. (22.11.07, s. 14) 

Lean haavoittava kokemus kulkee kerronnassa mukana kaiken aikaa. Se liittyy 

kehittäjän työssä koettuun ihmissuhdekriisiin, jonka seurauksena Lea on joutunut 

luopumaan tärkeäksi kokemastaan tehtäväkokonaisuudesta, sydämen asiasta ja 

intohimosta, jonka vuoksi hän ylipäänsä on hakeutunut kehittäjäopettajaksi.  

Lea: (OPP) Minä olen niinko siirtäny sitä mielessäni ja kehittäny semmosen 

mielikuvaharjotuksen. Minä olen konkreettisesti siirtäny sen roskakoriin, ihan 

kirjoittamalla sen asian paperille, sanomalla sen ääneen, panemalla roskiin 

siis ihan konkreettisesti. Antaa mennä vaan, ei se haittaa, jos ittelä tuo olo 

säilyy. Siis se on tärkeää, että mulla pysyy ittelä tämä ilme [viittaa kerronnan 

virittäjänä käytetyssä kuvakortissa näkyvään rauhalliseen mieheen]. 

(22.11.07, s. 14−15) 

Lea kertoo ryhmäläisille oppimiskerrontana, kuinka hänen on täytynyt tehdä työtä 

itsensä kanssa haastavasta kokemuksesta selvitäkseen. Lea kertoo haastavasta 

kokemuksesta selviämisen tasapainon ja rauhan löytymisenä. Ensimmäisen Ker-

Toi-tapaamisen aikana ei vielä selviä, onko haastava kokemus selätetty ja tasapai-

no itsen ja työn välillä löytynyt. Kuvakortti Lean kädessä viittaa mahdolliseen 

minään. Kuvassa näkyy ihminen, jonka kasvoilla on rauhallinen ilme. 

Perustyötä tekevät opettajat näkevät kehittäjäopettajat vain hallinnon toimi-

joina. Myös kehittäjäopettajien käsitykset itsestä ammatillisena toimijana ovat 

työn alussa vielä muodostumassa ja selkiytymättömiä samalla tavalla kuin opetta-

jaksi opiskelevien. Tämän vuoksi opettajakollegoiden kertomat, julkisiin myyttei-

hin rinnastuvat tarinat kehittäjäopettajista saavat tilaa kehittäjäopettajien kerto-

muksissa työn alkuvaiheessa.  

Kehittäjäopettajat kertovat kokemuksista, joissa heidät asemoidaan kouluilla 

virastopelleiksi ja hallinnon kätyreiksi. Vaikka näistä asioista kerrotaan pilke sil-

mäkulmassa ja naurun ryydittämänä, niissä kuitenkin kuuluu oikeutetusti huoli 

yksinomaan hallinnon toimijaksi leimautumisesta ja kouluille tarkoitetun tehtävän 

unohtamisesta. Metaforalla virastopelle viitataan käsittääkseni petturiin, joka on 

unohtanut opettajakollegansa ja liittynyt hallinnon tuottamattomaan paperityöhön. 

Ongelmaiset kertomukset hallinnon kätyreistä voivat toimia kehittäjäopettaji-

en identiteettiä vahvistavana kerrontana. Puhujan näkökulmasta jokaiseen viestiin 
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liittyy aina kaksi sanomaa17: se, mitä sanotaan, ja se, millaiseksi sanoma tarkoite-

taan. Viestiin tulee vuorovaikutustilanteessa liitetyksi metaviesti (Bateson 1972, 

Onnismaa 2007: 103). Ryhmässä tarkasteltuna identiteetteihin liittyy toiseuden 

käsite (Olausson 2009). Ryhmässä syntyvä identiteetti saa voimaa rajanvedosta 

toisiin, jotka ovat erilaisia kuin me, jotka jaamme saman ryhmän ja siihen kuulu-

van identiteetin. Näistä kahdesta tarkastelukulmasta voidaan ajatella, että yhteinen 

virastopelleiksi leimautuminen lisää kehittäjäopettajien tunnetta samassa veneessä 

olemisesta. 

Aikuiskontakteissa toimimista ja kehittäjän työssä saatua kritiikkiä rinnaste-

taan oppilaiden kanssa toimimiseen neljännessä KerToi-tapaamisessa (24.4.08, s. 

96): 

- Jaana: Mun mielestä monesti oppilaiden arvostelu on niinko oikeutettua. 

Mä näen siinä niin ku sen pointin. Niinko tajuaa, että miten he voi ajatel-

la näin, mutta monesti aikuiselta sitte jos tulee arvostelua, niin mä en 

niinko näe sitä yhtymäkohtaa siihen. 

- Arja: Oppilaat saa sanoa mitä vaan. (naurua) 

- Jaana: Ei tietenkään sillai, että haista sinä tätä, vaan ne on sillai niinko 

rehellisiä siinä asiassa. 

- Simo: Ja se on aina asiasta. 

- Jaana: Niin. Se on se on joku yksinkertanen asia, eikä niin ku, että pane 

kokonaan uusiksi. 

- Arja: Oppilaat on hirveän hienotunteisia ja todellaki niinku sietävät pal-

jon. (naurua) 

- Arja: Et se on aika uskomatonta, että kuinka vähän niinku murrosikäiset 

tulee niinku jukuttamaan ja kuinka paljon niillä oikeasti ois sanottavaa.  

- Jaana: Tai niinku jos ne esittää, niin ne joko esittää sen sillai, että se me-

nee joko läpi tai ei, niinko että he valmistautuu niinko molempiin vaihto-

ehtoihin. Aikuisilla, monesti kun ne esittää toiveen, niin se tarkottaa, että 

se on sulle niinku semmonen käsky.  

                                                        
17 Bateson (1972) kehitti kuuluisan käsitteen sosiaalisen kommunikaation kaksoissidoksesta. Tällä 
viitataan ristiriitaisiin ilmaisuihin tai epäselviin viesteihin, joista seuraa, että tekipä niin tai näin, asia 
menee aina toisella kriteerillä väärin (Onnismaa 2007: 103). 
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Viimeisessä tapaamisessa Jaana reflektoi aikaisempia haavoittavia kokemuksia. 

Erityisesti opettajakollegoiden taholta tulleet iskut kehittäjäopettajan polun alussa 

on koettu niin haavoittavina, että ne muistuvat mieleen vielä viimeisessä KerToi-

tapaamisessa. 

Jaana: Jos jää sellainen ajatus päälle, ettei siedetä. Minkähän vuoksi tuo on 

täällä, onkohan se kyyläämässä. Ei opetusvirastosta mitään hyvää tule. Sel-

laisia suoria hyökkäyksiä on tullut. Tosi voimakkaita reaktioita on tullut siitä, 

että on töissä tuen puolella. Kaikenlainen tiedottaminen ja viestintä on maa-

ilman vaikein urheilulaji. Se on sellaista pujottelua, että. (18.3.10, s. 191) 

Haasteellisuutta kehittäjäopettajan tehtävään tuo lisäksi koulun moninaisten ih-

missuhteiden kanssa tasapainottelu. Opettajat kuvaavat koulun aikuissuhteissa 

esiintyviä haasteita ja erityisiä kipukohtia, jotka liittyivät oppilaisiin. Opettajien 

kouluhaasteet painottuvat koulun johdon ja tuen asiantuntijoiden kanssa hoidetta-

viin oppilashuollollisiin asioihin ja oppilaiden vaikeuksiin. 

Seuraavassa lainauksessa Martti tuo yhteiseen keskusteluun haavoittavan op-

pilassuhteen. Martti kokee tilanteessa voimattomuutta, koska ei pysty auttamaan 

oppilasta, joka ei halua tai pysty ottamaan apua vastaan. 

Martti: Mää oon tavallaan nyt ollu enempiki niinkö aineenopettajana, että 

mää käyn siellä muutaman, muutamia tunteja, kolmena päivänä viikossa 

opettamassa ja ryhmälle, jota mää en oo aikasemmin opettanu. Että johtuuko 

se siitä sitte, että tavallaan niinku toinen henkilö [ei tuttu luokanopettaja] tu-

lee siihen. (…) Mitä ite oon piirtäny tänne [viittaa toiminnalliseen tehtä-

vään], että tuota vähä sillä tavalla ollu niinku miettimistä ja pohtimista, että 

mitenkä pystyy auttamaan semmosta, semmosessa tilanteessa, missä tuntuu 

niinkö, että ei oo halua edes tulla autetuksi. (24.4.08, s. 106) 

Martti uskoo haastavan tilanteen johtuvan siitä, että kehittäjäopettajana hän on 

koululla vain kolmena päivänä viikossa. Hän tapaa oppilaita muutamalla tunnilla, 

koska toimii alakoulussa aineenopettajana. Martti kokee itsensä vierailijaksi ja 

uskoo vaikeuden johtuvan tästä. Martin kertomus saa ryhmässä aikaan myötäelä-

mistä erityisesti sen vuoksi, että Martin oppilaat ovat vasta alakouluikäisiä. 

Ryhmässä tuodaan esiin opettajan iän ja omien lapsien saamisen mukanaan 

tuomaa herkkyyttä. Oppilaiden vaikeudet koetaan voimakkaammin ja haavoitta-

vammin kuin nuorena opettajana.  
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Arja: Mutta että kun ikää tulee näin, niin jotenki niinku pinta ohenee sillä ta-

valla ja tai sitä niinku näkee asioita ja ne niinku ja ehkä sitte se ku saa omia 

lapsia, niin rupee ikään ku ajattelemaan, että tämäki on jonkun lapsi, että tää 

on niinku jollekin maailman tärkein ja pahempaa sit vielä on, jos se ei oo ke-

nellekään tärkein se lapsi, että jos se ei oo kellekään muulle niin, niin niin 

tuota. (24.4.08, s. 108) 

Kehittäjäopettajien omaan koulutyöhön liittyvissä suhteissa ilmenee kerronnan 

mukaan johdon tuen puutetta. Eniten tukea kaivataan oppilashuollollisissa asiois-

sa, joissa odotetaan opettajien näkökulmien kuulemista ja enemmän tekoja vas-

tuuhenkilöiltä. Koulun johtamiskulttuurin merkitys on työyhteisön hyvinvoinnissa 

oleellinen (Syrjäläinen 2002: 124). Kansainvälisissä tutkimuksissa on myös ha-

vaittu työpaikan ihmissuhdeongelmien yhteys uranvaihtoon (ks. Ingersoll 2001, 

Ruhland 2001, Troman & Woods 2000). Seuraavissa lainauksissa Jaana kertoo 

ensin omasta pettymyksestään ja kuvaa sitten, kuinka häntä on tarvittu uusien 

opettajien tukena omalla koululla.  

- Jaana: Et jos niitä [luokanvalvojan tehtäviä] vaan noudattas niinku mei-

dän koulussa, niin ne oppilaat ois välillä, niinku todella heikoilla. Oppi-

lashuoltoryhmä ja sit se siihen jäis. Että ne on usein tosiaan oppilasasi-

oita, mutta on ollu sitte tosiaan tämmösiä, missä ois niinku ite toivonu, 

että ois tullu niinku tukea tai semmosta. Mää haluaisin kunnioittaa kaik-

kia ihmisiä, mutta hirveen vaikee sitte on, että on vähä niinku semmonen 

varotusmerkki, että varo ihmisiä, jolla on puvun takki tai joku virallinen 

titteli, että älä automaattisesti luota siihen, että hän on tehtäviensä tasal-

la. 

- Arja: Mää voisin kuvitella, että sää oot niinku semmonen ihminen, et sä 

itte annat kyllä tukea muille sitte, niin niin. 

- Jaana: Siinä mielessä oot oikeessa. Niinku meillä on semmosia, just näi-

tä jotka alottaa niinku opettajanuransa tai sillain ja tulee semmosia niin-

ku oppilasasioita. He on ihan niinku turvautunu minuun sen sijaan, että 

ois mieluummin niihin johtajiin tai sillain. Mä oon niinku nähny sen, että 

että se ei oo niinku turhaa. Vaikkei pystys konkreettisesti hirveesti auttaan 

niin sitä ei niinkö väheksytä tai käännetä jotain niinku itseään vasten. 

(24.4.08, s. 122) 
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Kriittistä kerrontaa esiintyy erityisesti, kun keskustellaan koulukulttuurissa ilme-

nevästä yhteistyön puutteesta. Koululla toimiessaan kehittäjäopettajat jakavat 

opettajakollegoidensa kanssa huolen oppilaiden hyvinvoinnista.  

Jaana: […]Mutta että mää niinku ite koen sen, että se on niin ku hirvee väli 

sen oppilashuoltoryhmän ja sitten sen tavallisen opettajan. Enkä tarkota vaan 

itteeni, vaan tää on puhuttanu niinku myös muitten meijän koulun opettajien 

kans paljon. Että siinä [oppilashuoltoryhmän kanssa] ei tuu niin ku sitä oloa, 

että me ollaan niinku samalla asialla. Niinku täällä [KerToi-ryhmässä] taas 

se huoli, niinku tuntuu, että ku sanoo, niin ihmiset tietää, mistä puhuu ja mitä 

se tarkottaa se voimattomuus. […] (22.5.08, s. 136) 

Kertomuksessa kuuluu voimattomuus. Jaana kaipaa osallisuutta oppilaiden hy-

vinvoinnin edistämisessä. KerToi-ryhmässä syntyy tunne, että ryhmäläiset jakavat 

saman asian ja että ryhmässä ymmärretään, mistä on kysymys, kun puhuu voimat-

tomuudesta oppilasasioissa. Kehittäjäasiantuntijuuteen olennaisesti kuuluva ym-

märrys yhteistyön merkityksestä myös oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä 

näyttäytyy aineistossani merkittävänä havaintona. Tutkimuksen aikana tapahtu-

neessa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevassa lakimuutoksessa korostetaan koko 

kouluyhteisön ennaltaehkäisevää toimintaa ja yhteisöllisyyttä (Oppilas- ja opiske-

lijahuoltolaki 30.12.2013/1287).  

4.3.3 Kiirettä, epävarmuutta ja osaamattomuutta 

Kehittäjäopettajien ryhmässä kerrotaan myös arjen haasteista. Koska KerToi-

ryhmän yhtenä tehtävänä on tarjota paikka yhdessä perehtyä kehittäjän työhön ja 

oppia haasteista, kertomusten joukossa ei ole vain isoja, kehittäjäopettajan ole-

massaoloa vavahduttavia haasteita. Ensimmäisessä tapaamisessa tuodaan esiin 

arjen toimintaan, kuten ajankäyttöön, liittyviä haasteita.  

Jaana: Joo, justiin tämä joo. Et en mä sillain väsynyt oo, että kyllä mää päi-

vät teen, mutta kun sitä on niin paljon, että sitä vaan yhtäkkiä putkahtaa seu-

raava tilalle, se on niin ku semmonen pez-automaatti, ku yhden otat, niin seu-

raava siellä odottamassa sitte. Mutta eiköhän ne kaikki taas nyt jollaki lailla, 

jossaki vaiheessa. Mutta oikeasti vaan sanon, että on kiire koko ajan, oikeas-

ti. (24.4.08, s. 86) 

Ryhmätapaamisissa kiirepuhetta syntyy runsaasti ja sitä kommentoidaan ahkeras-

ti. Tästä välittyy ryhmätilanteessa tunne, että kaikki painiskelevat ajankäytön 
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haasteiden kanssa. Tapaamisissa keskustellaan mentorin johdolla ajankäytöstä ja 

kahden työn yhteen sovittamisesta. Mentori korostaa sitä, kuinka kehittäjän työ, 

joka on opettajien kokonaistyömäärästä alle puolet, voi viedä huomattavasti 

enemmän aikaa ja voimavaroja kuin tuttu opetustyö, jonka osuus kehittäjän työssä 

oli isompi.  

Työn järjestämiseen liittyviä haasteita käsitellään ryhmässä työnohjaukselli-

sesta näkökulmasta. Muun muassa keskustellaan ohjaustyön rajaamisesta niille 

varatuille päiville ja ohjauspäivistä tiedottamisesta opettajille. Sovitaan myös 

yhteisten virasto-ohjeiden laatimisesta hallinnollisen työn helpottamiseksi ja poh-

ditaan tehokkaan viestinnän ja yhteistyön merkitystä. 

Kiirekeskustelua ei kuitenkaan tulisi tulkita vain käytännön järjestämiseen 

liittyvänä asiana. Monille tehokkuus merkitsee samaa kuin hyvin tehty työ, joka 

liittyy tärkeänä itseen ja itseymmärryksen muodostumiseen. Tehokkuuteen liite-

tään helposti kiire, josta kerrottaessa välittyy samalla viesti omasta tehokkuudesta 

ja tarpeellisuudesta. (Kelchtermans 2005: 1004.) 

Kiirekerronta liittyy tulkintani mukaan myös uuden työn mukanaan tuomaan 

lisääntyneeseen julkisuuteen ja siitä johtuvaan valmistelun lisääntymiseen. Opet-

tajan työtä on verrattu monta kertaa akvaariossa olemiseen, living in a fishbowl 

(Lortie 1975), kuvaamaan opettajan työhön liittyvää julkisuutta ja esillä oloa. 

Freema Elbaz-Luwisch puhuu opettajan moninaisesta läsnäolosta, presence (El-

baz-Luwisch 2014). 

Kehittäjäopettaja joutuu akvaarioon myös opettajakollegoiden suhteen. Työn 

julkisuus, sosiaalisuus ja yleensä suhteissa oleminen tekevät kehittäjäopettajan 

tehtävästä haastavan. Kehittäjäopettajan, niin kuin yleensäkin opettajan, oma 

käsitys itsestä työntekijänä on tärkeä. Kuitenkin siihen vaikuttaa suuresti, miten 

muut hänet näkevät ja mitä he sanovat hänestä kehittäjäopettajana. (Kelchtermans 

2009: 259.) Kehittäjäopettajat haluavat onnistua kollegoiden edessä. Toisessa 

KerToi-tapaamisessa kehittäjäopettajat kuvaavat kokemuksiaan koulujen konsul-

tointikäynneistä ja kertovat huolellisesta valmistautumisesta opettajaryhmien 

kohtaamiseen. 

Risto: Olin edellisenä ilta perannut eri asiakirjoja valmiiksi ja katellu niitä ja 

olin sillai valmistautunut ja valmis esittämään. Olin sillain niin kuin valmis-

tautunut ja olin valmis esittämään ja lopuksi otettiinkin esille. (22.11.07, s. 

40) 

Lea: Minä olin kans valmistautunu siihen. Minä olin tutkinut koulun hake-

musta ja kattonut, mitä ne oli alustaan kirjoittanut. (22.11.07, s. 40)  
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Jaana: Mä huomasin, että mä olin valmistautunut niin hyvin siihen tilantee-

seen, että mä osasin melkein ulkoa sen hakemuksen. Edes nämä henkilöt 

[hankkeessa toimivat opettajat] eivät muistaneet kaikkea, mitä ne oli kirjoit-

taneet siihen. Siinä tuli kans vähän sellainen besser wisser -olo. Teillä on ha-

kemuksessa… Ai, mainittiinko? Sekin siinä vähän siinä, mutta ihan hyvin se 

meni. (22.11.07, s. 41) 

Kehittäjäopettajan oman osaamisen puute synnyttää myös haastekerrontaa. Oh-

jaustyössä tarvittavat tiedot ja taidot kerrotaan välillä riittämättömiksi. Ryhmässä 

Niina kertoo kokemuksesta, jossa entinen konkari onkin yhtäkkiä noviisin ase-

massa.  

Niina: Sitä tuossa kesällä mietin, kun minut oli valittu, että en minä oikeasti 

osaa yhtään mitään, että miksi minä olen tässä. Mietin, että huomasivatkohan 

ne siinä haastattelussa, ettei minulla sitä kompetenssia olekaan, että parempi 

olla ihan hiljaa ja näyttää siltä, että osaan (naurua) ja sitten kerätä sitä kom-

petenssia. (22.11.07, s. 9) 

Myös hanketoiminnassa kohdataan oman osaamisen riittämättömyyttä ja opetta-

jalle vierasta toimintakulttuuria. Niina toimii kehittäjäopettajan tehtävän rinnalla 

työnantajan hallinnoimassa hankkeessa, tosin eri hallintokunnassa. Seuraavassa 

lainauksessa Niina kertoo vuolaasti puuttuvasta osaamisestaan ja hanketoimintaan 

liittyvistä vuorovaikutuksen haasteista monien toimijoiden ja erilaisen toiminta-

kulttuurin parissa.  

Niina: [...]Ja ku [pitää] opetella ihan vieraan hallintokunnan, kaiken muun 

tämmöstä ylimäärästä niinku rahoituskuvioita ja niitä hankekuvioita. Ja se on 

ihan älyttömästi, joka ainoa sana, minkä johonki laittaa, niin joutuu kauhean 

tarkasti harkitteen. Ja sitte jos on vielä niitä yhteistyökumppaneita, niitä on 

niin paljon, että tuntuu, että kaikkia niitä aina pitää hyvällä tuulella, että ai-

na tulee johonki päin niinku pyllistettyä, jos jolleki kumartaa. […]Että sem-

monen niinku, että ku se ei oo sitä omaa osaamista, semmosta ydinosaamista, 

en tunne kauhean hyvin osaavani. Semmonen aika lailla epävarma olo koko 

ajan. Nyt mää oon tavallaan niinku ihan jalat irti. Ei oo semmosta tukevaa 

alustaa oikeastaan ollenkaan. (24.4.08, s. 89) 
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4.3.4 Koontia  

Kehittäjäopettajien haastekerronnan tarkastelu paljastaa, että kehittämistyön haas-

teisiin törmätään erityisesti hallinnon ja koulun välimaastossa niin kutsutulla vuo-

rovaikutusareenalla. Aineiston perusteella haasteelliset tapahtumat liittyvät moni-

naisiin ihmisten kohtaamisiin kehittäjäopettajan työssä. Haastekertomus vie tilan-

teeseen, jossa tapahtuu jotakin yllättävää tai tunteita vavahduttavaa. Kehittä-

jänidentiteetti joutuu koetukselle. 

KerToi-ryhmässä runsaasti käytetyt metaforat ovat yksi tapa tuoda haasteker-

rontaan asioita, joihin liittyy tunteita. Metaforat tuulimyllyjä vastaan taistelusta, 

kehittäjäopettajaksi siirtymisen vertaaminen hyppynä tuntemattomaan, kehittäjä-

opettajan rinnastaminen pez-automaattiin, vapaa-ajan kuvaaminen villasukka-

aikana, puheet virastopelleistä ja pettymyksistä mätkähdyksinä tekevät kertomuk-

sista kuvaavampia ja jännittävämpiä kuin tavallinen argumentointi (Elbaz-

Luwisch 2005: 31, Torkki 2006: 26).  

Metaforat myös yhdistävät ryhmäläisiä. Yhteisten metaforien käyttö näyttää 

lisäävän ryhmäläisten yhteenkuuluvuutta ja tunnetta samassa veneessä olemista. 

Ryhmässä syntynyt metafora tiivistää ryhmässä jaettua käytännön tietoa. Esimer-

kiksi mätkähdyksistä puhuminen on ryhmän yhteisen käytännön tiedon hyödyn-

tämistä. Valitsemalla metaforan mätkähdys kaikki ryhmäläiset tietävät, millaisesta 

kokemuksesta puhutaan. Metaforat ovat taitava tapa parilla hyvin valitulla sanalla 

liittää kerrontaan omia arvoja ja tunteita ja viestiä työntekijän henkilökohtaista 

käytännön tietoa (Mehrotra ym. 2014: 14). 

Toimialan laajentuminen opettajasta kehittäjäopettajaksi merkitsee siirtymistä 

omasta kouluyhteisöstä myös hallinnon toimijaksi. Hallinnon edustajina kehittä-

jäopettajat osallistuvat opetuksen järjestäjän koulu-uudistuksiin ja niiden viesti-

miseen kentälle. Tästä aiheutuu runsaasti ammatillista identiteettiä haavoittavia 

tilanteita ja edelleen kriittistä kerrontaa ryhmässä.  

Kehittäjäopettajat joutuvat kohtaamaan hallinnon työntekijöitä ja opettajakol-

legoita, joiden kanssa yhteistyö ei onnistu. Kehittäjäopettajien on vaikeaa tuoda 

omaa näkökulmaa hallinnon toimijoiden pariin. Samanaikaisesti opettajakollegoi-

den epäluuloiset asenteet uutta kehittäjäopettajaa kohtaan horjuttavat identiteettiä. 

Haasteellisuutta lisää se, että kouluilla suhtaudutaan varauksella hallinnossa 

käynnistettyyn kehittämishankkeeseen, jonka puolestapuhujiksi kehittäjäopettajat 

joutuvat. Eniten kriittisiä kokemuksia liittyykin tilanteisiin, joissa koulujen opet-

tajat asemoivat kehittäjäopettajan hallinnon työntekijäksi. Kehittäjäopettajan 

opettajaidentiteetti on vahva, eivätkä he halua profiloitua hallinnon työntekijöiksi. 
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KerToi-tapaamisten alusta lähtien kehittäjäopettajat ovat kuvanneet itseään opet-

tajan auttajaksi ja rinnalla kulkijaksi. Vertaistukijan paikan ottaminen opettajakol-

legan rinnalla ei kuitenkaan osoittaudu helpoksi tehtäväksi.  

Kahdessa tehtävässä, opettajana ja kehittäjäopettajana, toimiminen moninker-

taistaa työhön liittyvät suhteet. Kehittäjäopettajana aikuiskontaktien määrä kas-

vaa, mikä näkyy lisääntyneenä suhteissa olemisena ja suhteisiin liittyvinä kriitti-

sinä tilanteina. Toimiminen opettajakollegoiden kanssa koetaan haastavaksi, kos-

ka opettajien joukosta kehittäjäopettajiksi ”nousseina” halutaan onnistua omien 

parissa. Tämä edellyttää huolellista valmistautumista ohjaustilanteisiin, joka nä-

kyy kiireenä ja haavoittaa, kun kollegat eivät tunnu ymmärtävän heidän parhaak-

seen tehtyjä ponnisteluja. Uusilla kehittäjäopettajilla ei juuri ole kokemusta ai-

kuisten kanssa toimimisesta. Tämä kerrotaan haasteena korostamalla lasten ja 

nuorten kanssa toimimisen mutkattomuutta.  

Myös kehittäjäopettajien opetustyöstä omalla koululla syntyy paljon haaste-

kerrontaa. Olen tulkinnut tätä niin, että tutun opetustyön haasteet ovat myös tuttu-

ja ja niistä on helppo kertoa. Opetustyön haasteet liittyvät tukea tarvitseviin oppi-

laisiin ja tuen järjestämiseen. Erityisesti psykososiaalisista vaikeuksista kärsivät 

oppilaat aiheuttavat voimattomuutta ja haavoittavat jopa kokeneita opetuksen 

ammattilaisia. Näistä haasteista kerrottaessa tuodaan esiin myös oppilashuolto-

henkilöstön ja koulun johdon tuen puutetta.  

Osa haasteiden kerrontaan liittyvistä tutkimustuloksistani on samansuuntaisia 

Scheinin (1987) ja Almialan (2008) tulosten kanssa. Niiden mukaan uuden työn-

tekijän ennakko-odotukset ja todellisuus voivat joutua törmäyskurssille. Tehtä-

vänkuva koetaan epäselväksi, eikä yhteistyö kollegoiden ja johdon kanssa välttä-

mättä suju. Kehittäjäopettajat kertovat tehtävänkuvan epäselvyyden johtuvan 

siitä, etteivät he tiedä, mitä heiltä kouluilla odotetaan. 

Tasapainottelu kehittäjän ja opettajan tehtävien välillä muotoutuukin moni-

syiseksi kerronnaksi. Osallistujat kertovat vuolaasti juuri opettajan ja kehittäjän 

työn yhdistämiseen liittyvistä haasteista, arjen pyörittämisestä, kiireestä ja osaa-

misen puutteestakin. Opetustyön haasteista opettajat tuottavat pitkiä, yksityiskoh-

taisia kertomuksia eli niin sanottua tiheää kuvausta (Hyvärinen 2006), minkä voi 

tulkita niin, että opettajan työ on kovin tuttua uuteen kehittäjäopettajan tehtävään 

verrattuna.  

Haastekerronnan määrää voi tarkastella ammatillisen identiteetin kehittymi-

sen näkökulmasta. Johdanto-osiossa todettiin, että asiantuntijan ajatellaan osaavan 

siirtää tietoa toimintaympäristöstä toiseen tai pystyvän toimimaan tilanteissa, 

joissa konteksti katoaa tai muuttuu (Beijaard ym. 2004: 122, Lehtinen & Palonen 
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1997: 16, Savonmäki 2007: 39). Ensimmäisissä tapaamisissa syntyneen haaste-

kerronnan voi tulkita osoittavan, että kehittäjän asiantuntijuus ja kehittäjäidenti-

teetti ovat vielä ohuita ja uusi toimintakenttä koulun ja hallinnon välillä kartoit-

tamaton. Tätä tulkintaa vahvistaa se, että haasteita esiintyy eniten niiden kehittä-

jäopettajien kerronnassa, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta opettajien ohjaami-

sesta.  

Haastekerronnan voi nähdä kuvaavan kehittäjäopettajan identiteetin kehitty-

misen tapaa, kuten teoriaosassa pohdittiin. Joissakin kehittäjäopettajissa kriittinen 

kokemus herättää vahvoja tunteita ja runsasta reflektointia ryhmässä. Kriittisen 

tilanteen synnyttämä kokemus ja sen kertominen ja reflektointi ryhmässä näyttä-

vät tarjoavan tilaisuuden ammatillista identiteettiä vahvistavaan kerrontaan. Tar-

kastelen sitä seuraavaksi. 

4.4 Ammatillisen identiteetin rakentuminen 

Kehittäjäopettajien haasteita pohtiessani totesin, että haastavat tapahtumat voivat 

edistää ammatillisen identiteetin rakentumista. Kriittisten tapahtumien pohdinta ja 

ratkaisun löytyminen edellyttävät erilaisten taitojen kehittymistä, minkä pohjalta 

työntekijän käsitys itsestä ja toimintaympäristöstä voi muuttua. Kriittisten tapah-

tumien pohdinnan ja reflektoinnin avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä tilan-

teen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Uusi ymmärrys voi mahdollistaa muutok-

sen, oppimisen ja kehittymisen, jonka olen tulkinnut ammatillisen identiteetin 

rakentumiseksi. Oppimiskerronnassaan kehittäjäopettajat kuvaavat tätä muutosta 

ja uusien näkökulmien oivaltamista (Moate 2011: 262), jota kehittäjäopettajan 

identiteetin muodostuminen edellyttää.  

Kehittäjäopettajien ryhmässä tästä muutoksesta kertoo tulkintani mukaan 

vahvistunut ammatillinen itseluottamus, yhteistyökulttuurin kehittyminen ja sel-

kiytyneet uranäkymät. Selkiytynyt uranäkymä tarkoittaa tutkimuksessani tasapai-

nottelun opettajan ja kehittäjäopettajan identiteettien välillä kallistuvan jompaan-

kumpaan suuntaan.  

Oppimiskerrontaa syntyy reflektiona kehittäjäopettajan identiteettiä haasta-

viin tapahtumiin. Seuraavassa tarkastelenkin oppimiskerrontaa niiden haasteiden 

kautta, jotka ovat saaneet aikaan tätä identiteetin rakentumisen kannalta merkittä-

vää reflektointia. 
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4.4.1 Ammatillinen itseluottamus 

Kehittäjäopettajan oppimisella viittaan muutokseen, joka näkyy muun muassa 

vahvistuneena ammatillisena itseluottamuksena. Opettajan oppimisessa muutok-

sia tapahtuu yleensä tiedoissa, taidoissa, uskomuksissa ja käytänteissä (Bakkenes 

ym. 2010: 533).  Kehittäjäopettajat kertovat myös muutoksista asenteissa ja tun-

teissa.  

Muutokset asenteissa ja käytänteissä 

Isossa organisaatiossa toimiminen edellyttää asennemuutosta ja uusien toiminta-

tapojen oppimista. Haastekerronnassa kehittäjäopettajat ovat aikaisemmin tuoneet 

esiin hallinnon toiminnan hitautta ja päätöksenteon viemää aikaa. Aloittelevan 

kehittäjäopettajan on tärkeää kuulla kerrontaa ison organisaation toiminnasta, 

päätöksentekoprosesseista ja päätöksenteon viemästä ajasta (Puutio 2002: 44). 

Nämä kuuluvat Niinan oppimiskerronnassa, jossa hän tarkastelee kehittäjäopetta-

jan toimintaa koko opetustoimen näkökulmasta.  

Niina: Mulle on opettanut jonkinlaista sitkeyttä toimia tällaisessa tosi isossa 

organisaatiossa. Se ei riitä, että asioita pitää viedä eteenpäin, eikä kärsi luo-

vuttaa. Niin monta kuviota pitää käydä läpi, ennen kuin se iso, niin monta, et-

tä se iso pyörä pyörähtää. Toisaalta, kun jaksaa olla kärsivällinen. Ehkä sel-

lainen sitkeys, ja joustavuus ja venyminen on lisääntynyt. Ei anna heti perik-

si. Joku sellainen luoviminen, ettei anna heti periksi. Jos joku ihminen on tosi 

vihainen, ei kannata siihen sitte heti mennä, vaan soittaa viikon päästä. Tai 

sitten, jos joku on hyvällä tuulella niin heti siihen sitten. Minulle on tullut 

paljon sietokykyä siihen. (18.3.10, s. 191) 

Niina tuo esiin asennemuutostaan eli kehittäjäopettajana oppimaansa sitkeyttä, 

kärsivällisyyttä ja joustoa, joita isossa organisaatiossa toimiminen edellyttää. 

Toimintatapana Niina kertoo luovimisesta, sopivan tilaisuuden odottamisesta ja 

toiminnasta tilaisuuden tultua. Luovimisen ymmärrän tapana sopeuttaa omaa 

toimintaa asiakkaan tai yhteistyökumppanin tilanteeseen.  

Ammatillisen identiteetin muotoutumista kuvaavat ryhmässä kerrotut erilaiset 

omat tavat käsitellä haastavia tapahtumia ja selvitä niistä. Ensimmäisessä KerToi-

tapaamisessa Lea tuo esiin mätkähdystä, takaiskua, joka johtuu toimimattomasta 

ihmissuhteesta kehittäjäopettajan työssä. Tämän ihmissuhdekriisin seurauksena 

Lea on joutunut luopumaan sydämenasiasta, jonka vuoksi hän on ylipäänsä ha-
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keutunut kehittäjäopettajaksi. Seuraavan kevään koittaessa Lea kertoo jo muuttu-

nutta kertomusta.  

Lea: Mutta sitte tuota, en ole löytäny jotenki, ehkä mulla oli yksi intohimo, 

tässä miksi hakeuduin ohjaavaksi, niin että se oli yksi mun sydämenasia ja in-

tohimo, josta minä luovuin tässä syksyn aikana, tietyistä syistä. Minä en ole 

löytäny semmosta uutta, intohimoa. Mutta että niinko hyvin mielenkiinnolla 

odotan sitä huomista työryhmää [josta voisi löytyä uusi tehtäväkokonaisuus]. 

Siinä niinku minusta tuntuu, että siinä voi olla niinku aineksia siihen, että 

niinko pääsen, että siinä jotenki esille, tai ei siis esille, vaan pääsen kiinni ja 

se on minusta niinku tosi kiva. (24.4.08, s. 94) 

Vaikka taustalla oleva mätkähdys vielä kulkee mukana kerronnassa, Lea tuo jo 

samassa kertomuksessa esiin uutta kiinnostuksen kohdetta ja sen mahdollisuutta 

tulla uudeksi sydämenasiaksi. Ajattelen tämän kuvaavan Lean kehittäjäidentiteet-

tiä. Jaana, kokeneempi kehittäjäopettaja, pukee tämän ajatuksen kerronnaksi sti-

mulated recall -tapaamisessa seuratessaan videokuvasta Lean haastekerrontaa 

ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa sydämenasiasta luopumisesta.  

Jaana: Se on ihan sama tapa kaikissa ongelmissa. Voi paukuttaa päätä siihen 

samaan seinään. Niinkö Lea määritteli nämä hypyt ja mäiskähdykset, mitä 

tömähdyksiä ne oli, että sitte ko tömähtää voi jäädä makaamaan tai sitte toi-

nen vaihtoehto on, että kattoo, miten tästä pääsee ylös ja sitte voi taas hypä-

tä. (8.1.09, s. 173) 

Jaana tuo oppimiskertomuksessaan esiin mätkähdyksistä selviämistä toimintata-

poja muuttamalla. Ei ole hyvä jäädä negatiivisiin tunteisiin, vaan on mietittävä 

uusi toimintamalli ja mentävä taas eteenpäin. Jaana kertoo tilanteesta tapailemalla 

Lean metaforia mätkähdyksestä ja hyppäämisestä. Mätkähdyksestä selviäminen 

mahdollistaa taas kulkemisen eteenpäin kehittäjäopettajana ja antaa tilaisuuden 

hypätä uusiin asioihin. Ryhmässä syntyneitä yhteisiä metaforia käyttämällä jae-

taan ryhmän yhteistä käytännön tietoa, arvoja ja asenteita (Mehrotra ym. 2014: 

14).  

Kehittäjäopettajuuden vahvimmaksi kannustimeksi tavoitekertomuksissa ku-

vataan halu vaikuttaa opetustoimen asioihin ja tuoda oma asiantuntijuus yhteiseen 

jakoon. Haastavien tapahtumien kerronnassa toistuu kuitenkin vaikeus saada ak-

tiivisen toimijan asemaa hallinnossa. Kehittäjäopettajan asema onkin ongelmalli-

nen, sillä kehittäjäopettajalla ei ole päätöksentekovaltaa. Jaana kertoo seuraavassa 

lainauksessa toimintatapojensa muuttumisesta tähän liittyen.  
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Jaana: Ainaki ite haluan niin nähdä, minusta on kiva, että olen päässyt sir-

kustirehtööriksi, kun se ei ole sellainen oikea titteli, niinkö semmonen hirveän 

velvottava juttu, että olisi niinkö joku kehittämispäällikkö (katsoo pilke silmä-

kulmassa Päiviä) tai hirveä paine niskassa. Minusta on kiva olla semmonen 

sirkustirehtööri. Semmonen hassu, mutta kuitenki pääsee vaikuttamaan asioi-

hin. Ei niinkö tarvitse ruveta käyttäytymään erityisen vastuullisesti ja fiksusti 

ja silleen, mutta kuitenki niin kuin silleen, että on hieno homma, että sellai-

sissa asioissa, joissa on kertynyt vuosien saatossa näkemystä ja ideaa siitä, 

miten prosessit voisivat mennä tyylikkäästi niin, että siellä ne loppukäyttäjät, 

opettajat ja oppilaat, saisivat sen hyödyn. (18.3.2010, s. 194) 

Jaana kertoo vuosien aikana karttuneesta asiantuntijaosaamisestaan ja sen kana-

voinnista opetustoimen prosesseihin, jotka lopulta koituvat oppilaiden ja opetta-

jien hyödyksi. Jaana kertoo näin pääsevänsä vaikuttamaan opetustoimen asioihin, 

mutta välttää johdon ja päälliköiden vastuuaseman. Oman asemansa kuvaamiseen 

Jaana käyttää metaforaa sirkustirehtööristä. Metaforan ymmärrän kuvaavan työn-

tekijää, jolla on monta yhtäaikaista työtehtävää, joita hän jonglööraa pitäen asiat 

liikkeellä.  

Henkilöstön kehittäjiä tutkinut Tuija Hytönen (2002b) on todennut, että kehit-

täjien vallan puute mahdollistaa tietynlaisen vallattomuuden eli sitoutumattomuu-

den eri intressiryhmiin. Ymmärrän, että Jaana viittaa tähän tuodessaan esiin vel-

voitteiden puuttumista työssään. Tällainen sitoutumaton asema mahdollistaa kriit-

tisten havaintojen tekemisen (Hytönen 2002b: 283).  

Kehittäjäopettajan identiteetin vahvistumiseen liittyvää oppimista kerrotaan 

myös kykynä tarkastella kehittämistyön päämääriä ja arvioida toimintaa. Stimula-

ted recall -tapaamisessa Niina pohdiskelee mahdollisuutta vaikuttaa kehittämis-

toimintaan. 

Niina: Minusta me ollaan vuoden aikana saatu aika paljonki eteenpäin asioi-

ta ja me ollaan päästy yksimielisyyteen aika monesta asiasta. Niitä tapahtuu 

niitä asioita, ko hoksaa tarpeeksi pitkällä perspektiivillä tarkastella. Mää nä-

en enemmän sen työryhmien kautta vaikuttamisen ja se suora toiminta, mikä 

ei oikeastaan ole mahdollista, muuta kuin siinä omassa työssä. Se mikä vaatii 

muiden ihmisten päätöksiä, se täytyy mennä virallista tietä. (8.1.09, s. 173) 

Niina kertoo kehittämisasioihin vaikuttamisen tapahtuvan työryhmien ja yhteisen 

tekemisen kautta. Niinan kerronnassa kehittäjäopettajan identiteetti kuuluu kyky-

nä tarkastella kehittämistyön päämääriä asiantuntijamaisesti ja tunnistaa onnistu-
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minen verkostomaisen toiminnan ansioksi. Aikaansaannoksien yhteydessä Niina 

puhuu meistä, minkä tulkitsen ymmärryksenä kehittäjäasiantuntijuuteen olennai-

sesti kuuluvasta yhdessä tekemisestä. Niinan mukaan autonomista työotetta voi 

soveltaa vain omassa työssä. Ajattelen Niinan viittaavan tällä opettajan työn au-

tonomiaan, joka mahdollistaa yksin toimimisen. 

Kehittäjäopettajat painottavat oppimiskerronnassaan toimintatapojen muutos-

ta henkilökohtaisen yhteyden saamiseksi opettajiin ja hallinnon toimijoihin. Eri-

tyisesti hanketoiminnassa, jossa kehittäjäopettajat on kuvaannollisesti käännytetty 

kouluilta, tarttumapinnan saaminen yksittäisiin opettajiin ja hankkeiden vastuu-

henkilöihin avaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kehittäjäopettajan aktiiviselle 

toiminnalle. Seuraavassa lainauksessa Jaana kuvaa hankekoulunsa ohjauksessa 

tapahtunutta muutosta. 

Jaana: Mää kysyin [siltä hankeopettajalta], että onko sinulla hetki aikaa ju-

tella nyt, eli sen tapaamisen jälkeen. Mä jäin jutteleen hänen kanssa, niin me 

istuttiin siinä vierekkäin, niin se puhu ja puhu, jos tiiätte, niin sitä puhetta tu-

lee. Sitte se lopuks katto mua tällai lähietäisyydeltä ja kysy, että mitä mieltä 

sinä olet, niin se oli niinkö semmonen, mikä laukas sen tilanteen mulla. Niin-

kö ihan mielessäni niin, että hetkinen, että nyt mulla ehkä onki mahdollisuus 

johonkin muunlaiseen. Sitte ko oltiin siellä reissussa, niin siellä niinkö hä-

neen tutustu paremmin ja hänen näkemyksiin, koska hän niinkö monesta asi-

asta kerto. Tuli niinkö semmonen olo, että nyt on aivan erilainen lähtökohta 

oikeasti, jos haluaa ja siellä on sitä halua yhteistyöhön. Mulle tuli itelle, mul-

le se oli niin suuri helpotus. (8.1.09, s. 181) 

Jaana on saanut henkilökohtaisella yhteydellä luotua suhteen omalle hankekoulul-

leen huonon alkuasetelman jälkeen, jota hän kuvasi aikaisemmin haastekerron-

nassa. Työhön liittyvä verkottuminen ja jalansijan saaminen sekä hallinnossa että 

opettajien parissa kerrotaan erityisesti henkilökohtaisen panostuksen kautta syn-

tyvänä. Tutkimukseen osallistuneet pyrkivät Hytösen (2002b: 279) tutkimuksen 

kehittäjien tapaan suoraan yhteyteen eri intressiryhmien kanssa ja omien näkö-

kulmien perusteluun vuorovaikutustilanteissa.  

Seuraavassa lainauksessa Niina kertoo Ristolle, miten todellinen verkostoi-

tuminen tapahtuu. Risto on valitellut vaikeutta saada yhteyttä hallinnon virkamie-

hiin.  

Niina:(Ristolle) Tuut vaan sinne. Eihän ikinä meillä oikea verkostoituminen 

tapahdu palavereissa tai kokouksissa tai järjestetyissä tapaamisissa. Se kaik-
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ki tapahtuu sillä ajalla, miten sä ite luot verkkoja siellä ja istut siellä [kahvi-

ossa] ja olet näkyvillä ja otat osaa. (22.11.07, s. 35) 

Kehittäjäopettajat ovat kertoneet usein koulutyön ja kehittäjän työn yhdistämisen 

vaikeutta. Erityisesti Martti on toistanut tätä vaikeasti yhteen sovitettavaa kuviota. 

Ryhmän reflektiossa Simo ottaa tähän toistuvasti kerrottuun haasteeseen toisen-

laisen asenteen, joka kääntää asian kehittäjäopettajan eduksi.  

Simo: Joo, on siinä semmoinenkin pelko, mutta toisaalta on taas hyvä, että sä 

oot kiinni siinä koko elämässä. Että se antaa niin ku perspektiiviä siihen asi-

aan. [kehittäjän työhön][…] Jos sä oot tavallaan tämmösessä niinku ulospäin 

suuntautuvassa hommassa, tässä ohjaavan hommassa, niin se on ihan selvä 

juttu, että sä teet siellä koulussa, niin sä oot kaikissa mahdollisissa mukana. 

(20.3.08, s. 60)  

Oman koulun toiminnassa ja kehittämishankkeissa kehittäjäopettajan tuntemus 

kentän asioista lisääntyy, mikä taas auttaa toimimaan kehittäjän työssä. Ajattelen 

myös, että kehittäjäopettajan vahvistunut asiantuntijuus näkyy kehittäjäopettajien 

oman kouluväen suhtautumisessa kehittäjäopettajiin. Niin kuin Simo edellä toteaa 

siellä koulussa, niin sä oot kaikissa mahdollisissa mukana. Omalla koululla kehit-

täjä tunnistetaan asiantuntijaksi ja voimavaraksi koulun kehittämisasioissa. 

Kentällä työskentelevät opettajat tuntevat ennakkoluuloja kehittäjäopettajia 

kohtaan, niin kuin haastekerronnassa todettiin. Erityisesti kehittäjäopettajan ase-

moiminen hallinnon työntekijäksi aiheuttaa kriittistä kerrontaa KerToi-ryhmässä. 

Seuraavassa Jaana ja Lea reflektoivat opettajien tuntemaa kateutta kehittäjäopetta-

jia kohtaan. 

Jaana: Mä sanoisin, että jos ja kun sitä kateutta on, niin sitä kyllä vähentää 

se, jos opettaja tietää, mitä konkreettisesti tekee. Mä sanoisin sillä lailla, että 

sillä on hirveen suuri merkitys, että pitää itsestään ääntä sille kohdeyleisölle, 

kelle se nyt sitten on tarkoitettu.(8.1.09, s. 179) 

Lea: Siellä roadshow’ssahan huomasi sen, että kun käytiin läpi se huojennus 

ja konkreettisesti niitä asioita, mitä me teemme, niin se oli semmoinen niinkö, 

että ai jaa, noin monenlaisia juttuja ja se niinkö avautui se kahden päivän 

työtehtävä niinkö eri tavalla. Helposti ensiksi ajatellaan, että no sehän on 

niin helppoa. Se oli hirveän hyvä. (8.1.09, s. 179) 

Opettajakollegoiden epäluulo kehittäjäopettajia kohtaan toistuu kehittäjäopetta-

jien haastekerronnassa. Haastavien tilanteiden synnyttämässä oppimiskerronnassa 
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korostetaan toimintatapojen merkitystä opettajien kateuden vähentämisessä, niin 

kuin Jaana edellä toteaa. Aikaisemmin käsiteltyjen kriittisten tapahtumien ja opet-

tajien ja kehittäjäopettajien keskinäisen hankauksen pohdinnassa tuotiin esiin 

kommunikaation ja tiedottamisen merkitystä. Erityisesti henkilökohtainen vuoro-

vaikutus ja itsensä likoon laittaminen, kuten kouluilla toteutetut tiedotustilaisuu-

det, road show -tapahtumat, kerrotaan onnistuneeksi toimintamalliksi. 

Yhtenä kehittäjäntyön haasteena kerrotaan kahden työn yhdistämisestä synty-

vä kiire. Sitä reflektoidaan oppimiskerronnassa asioiden asettamisena tärkeysjär-

jestykseen eli voimavarojen suuntaamisena valittuihin tehtäviin.  

Simo: Sellainen itsensä toteuttaminen tässä työssä on kauhean mukavaa ja 

antoisaa, ja minä olen nyt miettinyt tässä parin kolmen vuoden aikana, kun 

on saanut olla mukana, että varmaan kannattaisi miettiä, että missä on järke-

vää olla mukana sen ajan käytön näkökulmasta. Vähän, että innostuu hemme-

tisti kaikista asioista ja tosi nopeasti. (18.3.10, s. 195) 

Simo kertoo edellisessä lainauksessa innostuksensa suitsimisesta ajankäytön nä-

kökulmasta. Tämä edellyttää muutosta toimintamalleissa ja asenteissa. Kehittäjä-

opettajien vahvimpia, oppimisen myötä kehittyviä taitoja on juuri asioiden priori-

sointi. Tämä kuuluu ryhmässä kiirepuheen vähenemisenä, jonka olen tulkinnut 

käytänteiden parantumiseksi. Seuraavassa nimettömänä kirjoitetussa katkelmassa 

kehittäjäopettaja ohjeistaa seuraajaansa juuri työtehtävien ja ajankäytön suunnitte-

luun. 

Käytännön asioista sen verran vielä, että pidä kirjaa tunneista, älä tee ylitöi-

tä – hommat ei karkaa. Tee itsellesi vuosikello ja kuukausisuunnitelma näky-

väksi. (18.3.2010, kirjoitettu materiaali, s. 2) 

Kiirepuhetta esiintyy alussa jokaisella KerToi-tapaamisella. Haastekerronnassa 

olen tulkinnut kiirepuhetta myös oman asiantuntijuuden ja tehokkuuden korosta-

miseksi. Haastekerronnassa tuli esiin, että kiire johtui usein vaikeudesta pitää 

erillään opettajan työtä ja kehittämistehtäviä, asettaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen 

sekä järjestellä työtehtäviä. Edellisen lainauksen pohjalta voi tulkita, että kehittä-

jäopettajan asenteissa ja toimintatavoissa on tapahtunut muutosta. Vahvistunut 

kehittäjäopettajan identiteetti kuuluu kokemuksen tuomana asiantuntijan itsevar-

muutena – hommat ei karkaa. Ajankäytön haasteisiin on tartuttu lyhyen ja pitkän 

tähtäyksen suunnittelulla. Oma aika ei kuitenkaan riitä kaikkeen, ja on tärkeää 

osata myös kieltäytyä tehtävistä. 
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Jaana: Kyllä tähän lukuvuoteen sinänsä niinku oon tyytyväinen. Ehkä tähän 

työmäärään, mikä niinku yleensä on ollu, auttaa myös se, että on ehkä oppinu 

viimeinki sanomaan ei, ei joillekin asioille. (22.5.08, s. 147) 

Muutokset tiedoissa ja taidoissa  

Haastekerronnassa tulee esiin kehittäjäopettajan tehtävänkuvan selkiytymättö-

myyttä. Kehittäjäopettajat kertovat ryhmässä, etteivät he tiedä, mitä heiltä odote-

taan ja mitä erityisesti opettajat odottavat heiltä. Jo ensimmäisessä KerToi-

tapaamisessa Pasi, jolla on aikaisempaa kokemusta kehittäjäopettajana toimimi-

sesta, tuo uutta näkökulmaa kerrontaan korostamalla kehittäjäopettajan tehtävän 

kriittistä tarkastelua kertomansa haasteen jälkeen. 

Pasi: (HAASTE) No, on ehkä sillä tavalla, että tuota jos ajatellaan tätä oh-

jaavan tehtävää, niin tämä työnkuva, on niinku osittain vielä epäselvä, siihen 

on tullu nyt vähän kaikkea ja nyt on tullu vähän semmonen tunne, että me lä-

hetään tavoittelemaan vähän kaikkea ja se hyvin helposti johtaa siihen, että 

silloin ei itse asiassa tavotakaan yhtään mitään. (OPP) Silloin pitäis niinku 

korkeammalta katsoa ja miettiä, mitkä nyt ois niitä asioita, joihin vois vaikut-

taa ja miettis etukäteen, mutta joskus niiku tämä alempi hahmo [viittaa kuva-

korttiin] niin, joskus on mukava taistella niitä tuulimyllyjä vastaan, olipa siitä 

hyötyä tai ei. (22.11.07, s. 16) 

Pasi kertoo, että kehittäjäopettajan tehtävä tarjoaa tilaisuuden tarkastella opetuk-

sen kehittämistä lintuperspektiivistä ja löytää kehittämistyön painopisteet. Pasi 

tuo kerronnassaan toisenlaisen näkökulman kehittäjäopettajan työn tarkasteluun. 

Pasin oppimiskertomuksessa tehtävänkuvan määrittelyssä pallo onkin yhtäkkiä 

kehittäjäopettajalla itsellään. Kehittäjäopettajan tulee olla visionääri, joka paikan-

taa kehittämistarpeet. Pasin kerronnassa korostuu ammatillinen itseluottamus, 

joka näkyy haluna tarkastella asioita laajemmasta perspektiivistä ja keskittyä 

olennaiseen.  

Lea tarkastelee kehittäjäopettajan tehtävänkuvaa ensimmäisen lukuvuoden 

lopulla. 

Lea: Mutta sillä lailla että minä olen niinku aivan tyytyväinen siihen että, että 

tuota jotenki semmonen tasapaino kuitenkin sen villasukka-ajan ja sitten se 

semmosen työajan suhteen on niinku löytynyt, että minä niinku koen, että mi-

nä en tässä vaiheessa ole saanut niinku oikeastaan mitään aikaseksi, niinku 
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semmosta näkyvää sillä lailla suurta tai hienoa, jotenkin uutta. Minulla on 

niinku semmonen olo, että kun minä olen päässyt sisälle tähän omin avuin, 

tiedän, mitä multa odotetaan. (24.4.08, s. 94) 

Lea kertoo vastuun ottamisesta ja tasapainosta kehittäjäopettajan työssä. Vaikka 

kerronnassa ei kuvata työn tuloksia ja aikaansaannoksia, kertomuksessa kuuluu 

kehittäjäopettajan identiteetti tietoisuuden lisääntymisenä työn tarkoituksesta. 

Lean aikaisempi kriittinen puhe on muuttunut oppimiskerronnaksi, jossa työ ja 

villasukka-aikana kuvattu vapaa-aika ovat tasapainossa ja tehtävänkuva selkiyty-

mässä. 

Kehittäjäopettajana on pystyttävä tarttumaan tehtäviin, joiden hoitamiseen ei 

ole olemassa valmiita ohjeita eikä riittävästi tukea. Myös kehittäjäopettajien on 

opittava Isopahkala-Bouret’n tutkimuksen (2005: 129−130) it-asiantuntijoiden 

tavoin, ettei tehtävistä suoriutumiseen ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa toiminta-

tapaa. Tehtävät on vain hoidettava parhaaksi katsomallaan tavalla ja opittava jous-

tamaan. 

 Muutokset tunteissa  

Kehittäjäopettajat kritisoivat erityisesti hallinnossa käynnistettyjä kehittämis-

hankkeita. Lea kertoo kehittäjän työn alussa hankaluudesta olla hallinnon äänitor-

vena kehittämishankkeessa, johon ei itse usko. Stimulated recall -tapaamisessa 

noin vuoden kuluttua Lea reflektoi asiaa ryhmässä.  

Lea: Minun osalta on ihan täysin jäänyt sen hankkeen seuraaminen. Ei ne 

[hankkeen opettajat] ota koskaan minuun yhteyttä. Minä olen niinkö unohta-

nu koko asian. Että ai, tätäkikö piti hoitaa? Ja sitte mulle on tullu kaikenlais-

ta muuta, johon olen perehtyny ja alottanu ja opiskeluita ja muuta, että minä 

en tiedä yhtään siitä. Se oli kummallinen se suhde, että ne ihmetteli vain, että 

miksi minä olen niinkö täällä tai sillä tavalla, että niillä oli niinkö selvää 

kaikki, mitä he haluaa tehdä ja siellähän on hyvin aktiivista porukkaa ja tii-

minvetäjä on mulle ennestään tuttu, tehopakkausihminen ja oikeastaan kaikki 

niinkö siinä ihmetteli, että mitä mää siinä teen. (8.1.09, s. 182) 

Lea kertoo sivuuttaneensa koko hankeasian, koska hänen osaamistaan ei siinä 

tarvittu. Tulkitsen Lean itsensä asemoimisen osoittavan muutosta tapahtumaan 

liittyvissä tunteissa. Kertoessaan koulun kehittämishankkeessa toimimisesta noin 

vuotta aikaisemmin Lean puheessa kuuluvat vahvat negatiiviset tunteet, kuten 
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puolustuskyvyttömyys, joka johtuu hallinnon edustajaksi joutumisesta ja opettaji-

en valitusten kohteeksi päätymisestä. Vuotta myöhemmin kerrottu välinpitämät-

tömyys (Minä olen niinkö unohtanu koko asian. Että ai, tätäkikö piti hoitaa?) ja 

pettymyskin (Ei ne ota koskaan minuun yhteyttä.) voivat kuvata tunteita, jotka 

liittyvät oman asiantuntijuuden ohittamiseen kouluyhteistyössä. Lea on halunnut 

sivuuttaa koko hankalan asian ja hakeutunut innostavampiin tehtäviin.  

On todettu, että työhön liittyvän oppimisen ja kehittämisen esteet ovat osit-

tain yksilöllisiä, mutta pääosin sosiaalisia (Collin ym. 2008). Tämä tulee esiin 

myös Lean kerronnassa. Lean kerronnan voi tulkita niin, ettei Lea tunne saavansa 

arvostusta eikä hänen osaamistaan hyödynnetä kehittämishankkeessa. Tästä joh-

tuen Lea ei voi sitoutua kehittämishankkeeseen ja työntää sen siksi taka-alalle. 

On tärkeää ottaa huomioon työntekijän omaan asenteeseen ja jaksamiseen se-

kä organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin liittyvät haasteet ja ymmärtää voi-

maantumisen merkitys näissä tilanteissa (Collin ym. 2008). Kriittiseen tapahtu-

maan liittyvät tunteet ovat saaneet Lean toteuttamaan yksilöllistä työotetta. Hän 

on jättänyt hankkeen ohjaamisen ja etsinyt uusia tehtäviä. Lea kertoo voimaantu-

misesta kehittäjän työssä, mikä on tapahtunut uusiin haasteisiin tarttumalla ja 

vahvistamalla asiantuntijuutta koulutuksen kautta. 

Kehittäjäopettajana toimiessa avautuu tilaisuus oppia kollegiaalisuutta. Jaana 

on tuonut yhteiseen pohdintaan varsin kriittisesti omalla koululla vaikeasti synty-

vää yhteistyötä. Omalla koululla esiintynyt yhteistyön puute on jopa voinut olla 

vaikuttamassa Jaanan kehittäjäopettajaksi hakeutumiseen. Kehittäjäopettajien 

saatekirjeessä seuraajalle noin kahden vuoden kuluttua Jaanan ohjeessa kuuluu 

asennemuutos kriittisyyden vähenemisenä. Kuulen ohjeessa ymmärrystä opettaja-

kollegaa kohtaan. Jaana muistuttaa seuraajaa tästä opettajan työn varjopuolesta, 

joka tulee ottaa huomioon kehittäjäopettajan työssä.  

Jaana: Muistathan, että opettajien olemus tahtoo vielä nykyäänkin vetäytyä 

oloihinsa, omiin rutiineihin ja yksin puurtamiseen. (18.03.10, kirjoitettu ma-

teriaali s. 4)  

Lea on kertonut vahvasta opettajaidentiteetistä, joka on ollut esteenä kehittä-

jäidentiteetin kehittymiselle. Omien sanojensa mukaan Lean on kehittäjän työssä 

pitänyt vaimentaa vahvaa opettajan roolia.  

Lea: Sitten minä olen ainaki itte kokenu sen, että niistä ylikehittyneistä roo-

leista täytyy oppia niinko pois, että pääsis niinku siihen keskitasolle sillä ta-

valla. Että jostaki ylikehittyneestä vastuuntunnosta tai jostaki ylikehittyneestä 
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opettajan roolista. Niin minun on ainaki pitäny pudottaa alas. (22.5.08, s. 

150) 

Rooleista on ryhmässä keskustelteltu mentorin johdolla aikaisemmin. Mentori on 

käsitellyt Morenon (1953) rooliteorian kautta alikehittyneitä, kehittyneitä ja yli-

kehittyneitä rooleja ja tuonut näin ryhmäkeskusteluun teoreettista tietoa rooleista. 

Mentori on avannut asiaa esimerkillä ylikehittyneestä äidin roolista, joka on niin 

vahva, että katsantokanta kapeutuu ja tulee tarve päästä välillä muihin rooleihin 

tarkastelemaan maailmaa. Lea tarkastelee omaa toimintaansa roolikäsitteen kautta 

ja kertoo, kuinka hänen on pitänyt oppia pois ylikehittyneestä opettajan roolista. 

Ymmärrän Lean viittaavan tässä tilan antamiseen kehittäjäopettajan roolille.  

Lean kertomuksessa on kuultavissa reflektointia henkilökohtaisesta kasvusta 

itsensä hyväksymisenä ja itsearviointina. Pohtiessaan oppimiskertomuksessa yli-

kehittyneen opettajaroolin vaimentamista Lea samalla reflektoi itseään tulevai-

suuden toimijana. Tulkintani mukaan Lea kertoo niistä asenteista ja toimintata-

voista, joiden on muututtava, jotta hän onnistuu kehittäjäopettajana jatkossa. Lean 

oppimiskertomuksessa kuuluu vastuun ottaminen omasta kehittymisestä ja toi-

minnasta. 

4.4.2 Selkiytyneet uranäkymät  

Oppimiskerronnassa kehittäjäopettajana toimiminen näyttäytyy siirtymävaiheena 

johonkin uuteen, lopullisena päämääränä tai vahvistuneena kertomuksena opetta-

jaidentiteetistä ja paluusta opetustyöhön.  

Kehittäjästä johonkin uuteen 

Niina reflektoi ryhmässä usein omaa työuraansa ja yleisesti myös opettajan työ-

uraa. Tavoitekerronnassaan Niina tuo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien esiin 

urapohdintoja. Hän korostaa kehittäjäopettajan tehtävää mahdollisuutena kehittää 

itseään ja kertoo myös opettajankoulutuksen avaavan portteja muihin tehtäviin. 

Haastekerronnassa Niina taas reflektoi kriittisesti urakokeiluaan hanketoiminnan 

parissa. Se ei ole vastannut Niinan odotuksia, koska hän ei ole pystynyt hyödyn-

tämään opettajana hankkimaansa asiantuntijakompetenssia. Seuraavassa oppimis-

kertomuksessa Niina kertoo omasta asennemuutoksestaan, joka liittyy negatiivi-

seksi muodostuneeseen kokemukseen hanketoimijana. 
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Niina: Ei kyllä mulla ihan oikea halu [on palata opettamaan]. Mää voin sa-

noa, että emmä oo tuommonen hankeihminen ehkä kuitenkaan. Oma osaami-

nen ei ole siinä semmosen virastokapulakielen pyörittämisessä ja sitten ku si-

tä omaa alaa [ei] olekaan. Että jos se ois opetustoimen asioita, niin se ois eri 

asia. (24.4.08, s. 89) 

Virheellisten uravaihtoehtojen hylkääminen on tärkeä osa ammatillisen identitee-

tin rakentumista. Työntekijä tuo väliaikaisen identiteetin alustavasti julkisuuteen 

erilaisten kokeilujen, uusien ihmissuhteiden ja kokemuksille antamiensa merki-

tysten kautta. (Ibarra 2003: 64.) Niinan väliaikainen identiteetti hanketoimijana 

tuntuu Niinan kerronnassa häviävän opettajuudelle. Uuden ja vanhan identiteetin 

kilpailua hankaloittaa se, että yksilön vanhat minuudet, kehittäjäopettajien tapa-

uksessa opettajuus, ovat yleensä värikkäämpiä, vahvempia ja monipuolisempia 

kuin uudet (Ibarra 2003: 64). Niina kääntää kuitenkin epätyydyttävän hankekokei-

lun alla olevaksi oppimiskerronnaksi jo samassa tapaamisessa.  

Niina: Se on hirveen tervehdyttävää ja aivan älyttömän hyvä, ja mää oon to-

della tyytyväinen, että mää otin sen vastaan. Tullu perspektiiviä moniin asioi-

hin. Mutta että emmä tiiä, jaksaisinko mää monta vuotta sitä tehä. Pikkuhil-

jaa alkaa oottaa, että pääsee opetuksen työhön. (24.4.08, s. 89) 

Opettajan ammattiin liitetään negatiivisia asenteita muun muassa ylenemismah-

dollisuuksien puuttumisen vuoksi (Merenluoto 2003, Syrjäläinen 2002). Niina 

pohdiskelee samalla tapaamiskerralla juuri opettajan olemattomia uranäkymiä.  

Niina: Sitä uran etenemismahdollisuutta ei ollenkaa oo, niin se antaa ihan eri 

perspektiivin siihen uralla etenemiseen tai uraan. Se nähdään se ura enempi-

ki niinku omana, semmosena henkisen pääoman kasvattamisena, kuin mitä 

että se tois sulle parempaa paikkaa tai parempaa palkkaa. Niin mä en tiiä, et-

tä onko se tämä, ajaako se myös opettajia, että opettajat myös vaatii itseltään 

ihan hirveästi. Koska me ollaan niinku niin fokusoitu siihen oman työn teke-

miseen. Sillon ne pettymykset ja niinku se böönauttiki saattaa olla loppujen 

lopuksi lähempänä ku mitä semmonen, jossa pääset tavallaan niinko sen 

oman työn tuloksena, sut palkitaan tai sitte sää saat ehkä niinku paremman 

paikan tai palkankorotuksen tai jotaki muuta. (24.4.08, s. 119) 

Niina esittää oman oppimiskertomuksensa opettajan uran rakentamisesta henkisen 

pääoman kasvattamisena. Koska opettajalla ei ole mahdollisuuksia edetä työural-

la, opettajat panostavat ammatilliseen kehittymiseen puuttuvien uramahdollisuuk-
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sien korvikkeena. Niinan mukaan tämä lisää opettajien haavoittuvuutta, koska 

omaan tekemiseen eli opettajuuteen liittyvät pettymykset koetaan omaan persoo-

naan liittyvinä.  

KerToi-ryhmässä Niinalla on mahdollisuus reflektoida haasteiden ja urako-

keilujen kautta ammatillista identiteettiään. On todettu, että uralla ja työstä toiseen 

liikkumalla ihmiselle tulee entistä selvempi minäkuva. Tämä koskee erityisesti 

taitoja ja kykyjä (Ibarra 2003: 61). Urakokeilussa Niinalle selviää, missä hän on 

hyvä ja mikä taas ei itsestä tunnu onnistuvan.  

Ammatillista muutosta suunnitellessaan yksilön on tärkeää tarkkailla tunne-

reaktioitaan eri tilanteissa ja kysyä itseltään: Voinko nähdä itseni tässä työssä 

näiden ihmisten kanssa? Tuntuuko tämä työ oikealta? Kysymykset ovat tärkeitä, 

koska ammatillinen identiteetti ei ilmennä ainoastaan sitä, kuka yksilö on, vaan 

kuka hän ei ole. (Ibarra 2003: 61−62.) Niina tuo kerronnassaan selkeästi esiin, 

ettei hän ole hankeihminen. 

Viimeisessä tapaamisessa Niina pohtii jälleen uraansa. Hän on oppinut, että 

hänen asiantuntijuutensa on opetuksessa tai jossakin opetukseen liittyvässä.  

Niina: Kuitenki sitte se, että mitä niinku oikeasti osaa ja missä se oma osaa-

minen on, että siinä opettamisessa. Että kun sen eteen on tehny pitkään työtä, 

niin jossaki vaiheessa mää oon niinku ajatellu, että jos nyt tekis jotaki ihan 

muuta. Jos lopettas opettamisen, et nyt mää oon siinä, että en mää halua. 

Niinku se on oikeesti se, tai opettamisen parissa tai sen kehittämisessä tai sii-

nä maailmassa, että siinä mää koen, että se antaa mulle paljon ja mulla on 

niin ku siihen annettavaa. Sen verran mää oon viisastunu tämän vuoden jäl-

keen, että enää mää en halua lähtee niinku kokeilemaan. (22.5.10, s. 151)  

Tulkitsen, ettei Niina ei rakenna ammatillista identiteettiään erityisesti kehittäjä-

opettajuudelle. Oppimiskerronnassa hän tuo toistuvasti esiin ammatillisen identi-

teetin etsintää. Urakokeiluissa ja -pohdinnassa on vahvistunut toimialaksi opetus-

toimi. Viittaus opettamisen parissa tai sen kehittämisessä tai siinä maailmassa 

toimimiseen jättää kuitenkin avoimeksi Niinan mahdollisuuden uramuutokseen 

opetuksen kontekstissa. 

Opettajana ja kehittäjänä 

Ryhmän ensimmäisissä tapaamisissa osallistujien kerronnassa korostuu erityisesti 

halu toimia sekä opettajina että kehittäjäopettajina. Kehittäjäopettajan työn mah-
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dollistama kaksoisrooli on esimerkiksi Simolle ehdoton edellytys kehittäjäopetta-

jan tehtävässä toimimiseen.  

Simo: Tässä ohjaavien hommassa kun on, niin ei vois kuvitellakaan, että heit-

täytyisi kokonaan ohjaavaksi tai siis, ettei tapaisi oppilaita ollenkaan. 

(22.11.07, s. 19) 

Opettajan työhön on perinteisesti kuulunut työssä pysyminen. Siksi on sopivaa 

korostaa opettajan työssä viihtymistä, jottei leimaudu petturiksi. (Isopahkala-

Bouret 2005: 39.) Myös Pasi kertoo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien halua 

toimia kehittäjäopettajana. Varsinkin kehittäjäopettajien toimintamallia uudistet-

taessa hän on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä ja toiminnan kehittämisessä.  

Pasi: Yksi syy, miksi mää tätä ohjaavan pestiä hain, niin mää oon jotekin ai-

na kauhean kiinnostunu, että mitä sitä tapahtuu ja nytkö tää homma pistettiin 

uusiin kuoseihin, oli mukava lähteä kattoon, että mitä tässä tapahtuu. 

(22.11.07, s. 16) 

Pasi: Tässä on samalla tavalla osin, mää katson tyytyväisenä sitä, mitä on 

tehty. Ja osin, kun tämä käännetään tuonne tulevaisuuteen, mä tiedän, että 

vielä siellä on tekemistä ja oman itsensä kehittämistä. (22.11.07, s. 25) 

Pasi ei tuo missään vaiheessa esiin haluaan jättää opetustyötä. Pasi rakentaa op-

pimiskerronnassaan kuitenkin kuvaa itsestään valmiina muuttumaan, kehittymään 

ja vastaamaan uusiin haasteisiin kehittäjäopettajana. 

Martti on kertonut usein vaikeudesta yhdistää koulutyötä ja kehittämistyötä. 

Haasteet ovat näkyneet kiireenä, työtehtävien kasautumisena ja jopa vaikeutena 

saada kontaktia joihinkin oppilaisiin kehittäjän työstä johtuvan vähäisen läsnäolon 

vuoksi. Martti on vaikean valinnan edessä. Martti kertoo uudesta toimintamallista 

eli hankkeesta, joka mahdollistaisi irrottautumisen kokonaan opetustyöstä kah-

deksi vuodeksi.  

Martti: Nyt tehdään tätä hakemusta, että kun tässä itse on miettiny, että tällä 

tavalla ei voi oikein jatkua kovin pitkään enää tämä homma, ei jaksa jatkaa 

tällä tavalla. Hankkeessa on nytte kuitenki myöski sitä työaikaresurssia. Saa-

daan mulle lisää tähän [kehittäjäopettajan työhön], että sitte pystys myöski 

keskittymään tähän. Jopa jos menee se täydellisenä läpi niin keskittymään 

kokonaan tähän. […] Mutta nyt viime aikoina hirveän hankalalta päätökseltä 

tuo tuntu tehä semmonen, että tuota siirtyis kokonaan sieltä [koululta] pois 

sitte. […] Töitä riittäs siinä [hankkeessa]. Toisaalta niinkö tässäki [kehittäjä-
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opettajan tehtävässä] haluais kattoa loppuun asti ja yrittää kehittää, näin ai-

naki niinku yks asia loppuun. (24.4.2008, s. 91) 

Martille on auennut mahdollisuus siirtyä kokonaan kehittämistehtäviin yhdistä-

mällä kehittäjäopettajan työhön hanketoiminta. Martin urapohdinnassa kuuluu 

tasapainottelu opettajan ja kehittäjän identiteettien välillä. Kumpikin identiteetti 

tuntuu mahdolliselta. 

Lea kuvaa oppimiskertomuksessaan kolmen vuoden kehittäjäopettajan tehtä-

vää suurena oppimisen jaksona. Lean kehittäjäopettajan uraan on haastekerron-

nassa liittynyt monenlaisia tunteita, pettymyksiä, mätkähdyksiä. Mätkähdysten 

jälkeen Lea on aina etsinyt uusia haasteita, joista innostua.  

Lea: Minullehan tämä [kehittäjäopettajana toimiminen] on ollut hyvin suuri 

oppimisen jakso, näin niin kuin tyhjästä. Ensimmäisellä kerralla nostin kor-

tin, jossa oli se hyppy, ja toisessa kortissa oli se rauhallinen mies. Tämä on 

ollut oikein hyvä oppimisen jakso. Nyt on tasan vuosi aikaa siitä, kun minulla 

oli oikein huonot fiilikset. Olen valmis ottamaan vastaan muita tehtäviä, mut-

ta tämän ohjaavuuden lopetan. Minä en tiedä, olisiko missään muussa hom-

massa voinu oppia niin paljon ja peilata omaa itseään niin monesta suunnas-

ta, ja ihania kivoja uusia kontakteja ja ihmissuhteita, jotka kantaa eteenpäin. 

(18.3.10, s. 190) 

Lea reflektoi asiantuntijamaisesti kehittäjäopettajuuttaan ensimmäisestä KerToi-

tapaamisesta lähtien. Tuolloin Lea näkee kehittäjäopettajan työn hyppynä tunte-

mattomaan ja itsensä likoon laittamisena. Tavoitteena Lealla on kehittyä viisaaksi 

mentoriksi. Oppimiskerronnassaan Lea kuvaakin kehittäjäopettajan työtä juuri 

oppimisena ja itsensä peilaamisena eri näkökulmista. Kehittäjäopettajan tehtävä 

on suoritettu loppuun ja on mahdollista ottaa vastaan muita tehtäviä. Lea on ker-

tonut aikaisemmin jopa ylikorostuneesta opettajaidentiteetistä, joten ajattelen, että 

opettajan työ Lean osalta jatkuu, mutta kehittämishaasteita voivat tarjota esimer-

kiksi koulun sisäiset kehittämistehtävät.  

Kehittäjänä 

Jaana kuvaa haasteina yhteistyön puutetta ja oppilashuollollisiin tilanteisiin liitty-

viä vaikeuksia omalla koulullaan. Oppimiskerronnassaan Jaana reflektoikin ura-

muutosta rinnastamalla kehittäjäopettajan ja opettajan työtä.  
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Jaana: Että tästä ohjaavan jutusta oon kyllä tykänny, että Päiville tuossa vih-

jasin, että voisi niinku kokoaikaseksi muuttaa, että semmosiaki vuosia voisin 

tässä vetästä pari välissä ainaki. (22.5.08, s. 147) 

Jaana: Ihan oikeasti. Ei mulla sitä opettamista vastaan sinänsä ja aina kun 

minä olen siellä niitten oppilaitten kanssa, mutta se, että just ite näkee, että se 

työnkuva vois olla muunlainen. (8.1.09, s. 184) 

Jaana kallistuu pohdinnassaan kehittämistyön suuntaan. Oppimiskerronnassa 

kuuluu asennemuutos, jossa Jaana tuo halunsa siirtyä jopa kokopäiväiseksi kehit-

täjäksi ja jättää opetustyö sivuun joksikin aikaa. Kehittäjäopettajan työ tuntuu 

hyvältä opetustyöhön liittyvien haasteiden rinnalla. Yleisiä syitä opettajan työstä 

luopumiseen ovat opetustyön raskaus, joka ilmenee jopa työuupumuksena, tur-

hautuminen opetustyöhön, työn arvostamisen puute, alhainen palkka ja halu edetä 

uralla (Almiala 2008: 163). Jaana kertoo seuraavassa lainauksessa opetustyön 

raskaudesta ilta- ja viikonlopputöiden vuoksi. 

Jaana: Sellaisia itseen liittyviä asioita. Silloin kun opettajana on tehny niitä 

juttuja vuosikausia, kymmeniä vuosia, varsinki tänä vuonna [kehittäjäopetta-

jana], kun on oppinu, että virka-ajan jälkeen ja viikonlopulla ei ole tarvinnu 

tehdä töitä. Koko päivä pitää kuitenkin sitten tehdä kovalla vauhdilla töitä. 

Jotenkin työtä on pitänyt organisoida niin, että sen ehtii tehdä. Olen löytänyt 

vapaa-ajan uudelleen tässä puolentoista vuoden aikana. (18.3.10, s. 191)  

Opettajana  

Risto reflektoi kriittisesti kehittäjäopettajan työtä ensimmäisestä KerToi-

tapaamisesta lähtien. Haastekerronnassa Risto tuo esiin turhautumistaan hallinnon 

päätöksenteon hitauteen sekä vaikeutta päästä vaikuttamaan asioihin ja löytää 

kumppaneita hallinnon parista. Jo ensimmäisessä vertaismentorointitapaamisessa 

Risto reflektoi kehittäjäopettajan työtä ja omaa haasteellisten kokemusten synnyt-

tämää ajattelutapaansa.  

Risto: No mä toivon, että tämän vuoden aikana niinku minä opin tai kehityn 

hyväksymään tai ymmärtämään tilanteen ja näin, mutta jos ei, niin oon kyllä 

sitte miettinyt tilanteen, että jos minusta ei siihen ole [kehittäjäopettajaksi], 

niin ei ole niin, mutta mä en voi ite venyä yhtään pitemmälle. (22.11.07, s. 13) 
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Risto: Mulla on tavallaan se luovuttamisen mahdollisuus. Se on mulla sem-

monen skeema päässä, että jos ei, niin ok. (22.11.07, s. 16) 

Risto kertoo jo ensimmäisessä KerToi-tapaamisessa antaneensa itselleen mahdol-

lisuuden luovuttaa, jos kehittäjäopettajan työ ei luonnistu. Oppimiskerronnassa 

Risto tuo edelleen esiin vahvistunutta opettajan identiteettiään.  

- Risto: Eilen, kun olin ollu kaks päivää koulutuksessa ja menin koululle ja 

oppilaat sanoi, että kiva, kun sinä olet täällä. Täytyy sanoa, että kun pa-

laa koululle, niin niinkö palaisi kotiin. Siellä on se oikea paikka, missä 

tykkää olla. Tämä on sellaista ittensä liottamista, että käydäänpä kokei-

leen ja palataan sitten turvalliseen paikkaan.  

- Simo: Mutta taas toisaalta, huomaisitko sä sen, jos sä et olis?  

- Risto: Joo, niin mä olen testannu tämän ennenki, kun olen ollu koulutuk-

sessa. Kun olen palannu koululle, niin mää vaan joteki pystyn niiden op-

pilaiden kanssa siinä hommassa. (22.11.07, s. 19) 

Simon kommentti auttaa Ristoa tarkentamaan näkökulmaansa ja vahvistamaan 

kertomustaan opetustyössä onnistumisesta. Näen, että kehittäjäopettajana toimi-

minen auttaa Ristoa vahvistamaan identiteettiään opettajana ja palaamaan opetta-

jaksi vuoden kehittäjäkokemuksen jälkeen. Ajattelen, että reflektointi KerToi-

ryhmässä on ollut merkityksellistä Riston ammatillisen identiteetin kehittymiselle. 

Se on mahdollistanut ammatillisen identiteetin ja urapolun pohdinnan ja vahvista-

nut opettajaidentiteettiä.  

4.4.3 Yhteistyön kehittyminen 

Merkittävä oppi kehittäjäopettajan työssä on oivaltaa kehittämistyö yhdessä te-

kemisenä.  

Pasi: Yksi asia mikä on varmistunut tämän päivän maailmassa. Kaikki perus-

tuu verkostoihin, ja niitä pidetään itsestäänselvyytenä. Jos joutuu yksin teke-

mään, niin se on aivan mahdoton. Tämän kolmen vuoden aikana olen suosi-

tellut moniin tehtäviin työparia. Tässä ollaan Simon kanssa tehty työparina 

töitä. (18.3.10, s. 190) 

Jo ensimmäisessä tapaamisessa Pasi tuo esille halunsa tehdä yhteistyötä kaikkien 

tiimiläisten kanssa. Oppimiskertomuksessa hän kuvaa vahvistunutta kokemustaan 

yhteistyön ja verkostojen merkityksestä. Yhteistyö tuntuu olevan kantava voima 
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kehittäjäopettajan työssä. Opettajien yhteistyökulttuurin kehittämishaasteena 

onkin pitkään ollut laajentaa perinteistä individualismiin, teknisyyteen sekä ideoi-

den ja virikkeiden vaihtoon painottuvaa opettajakulttuuria. Tavoitteena on ollut 

saumaton, monipuolinen, laaja-alainen ja uudistavan yhteistyön kulttuuri. (Will-

man 2001: 45.) Näen, että Pasin kuvaamassa yhdessä tekemisessä on kysymys 

juuri tästä. Hänen kertomuksessaan kuuluu sekä asenne yhteistyön merkityksen 

varmistumisesta että toimintatapojen muutos työparitoiminnan suositteluna. 

Seuraavassa Jaana kertoo yhteistyöstä, jonka kehittäjäopettajuus on mahdol-

listanut. Koulutyössä yhteistyötä ei ole syntynyt. 

Jaana: Mulla on ainaki semmonen olo, että tuota niin kun sillain semmonen 

yhteistyö, niin mulle on, mää teen oikeestaan enemmänki niin ko yhteistyötä 

aikuisten kans, sillon kun olen ohjaavana. Kun mää oon opettajana meijän 

koululla niin, toki mää oon niin ku tällai siis sosiaalisessa kontaktissa hyvin 

mielelläni opettajien kans, oikein hyvä fiilis siellä niin, ei siinä niinku mitään, 

mutta mää teen aika vähän mitään yhteistyötä sitte siinä koululla kuitenkaan 

loppujen lopuksi. (22.11.07, s. 81) 

Kehittäjäopettajien oppimiskerronnassa yhteistyötä korostetaan sekä KerToi-

ryhmän sisäisenä yhteisöllisyytenä että verkottumisen kautta syntyvänä kollegiaa-

lisena yhteistyönä. Viimeisessä KerToi-tapaamisessa (18.3.10) kehittäjäopettajat 

kirjoittavat kirjeellisen ohjeita mahdolliselle seuraajalleen. Kirjeen voi kirjoittaa 

myös nimettömänä. Näissä ohjeissa korostuu työssä opittu verkostojen merkitys.  

Pidä kiinni hyvistä verkostoista ja ihmisistä. Et pysty paljoa vaikuttamaan yk-

sin, tietosi eivät aina riitä, etkä välttämättä huomaa tarkastella asioita riittä-

vän monesta näkökulmasta itseksesi. Käy aktiivista keskustelua ihmisten 

kanssa, kiinnitä huomiota tärkeisiin asioihin ja opit paljon. (s. 1) 

Ole ystävällinen ja huomaavainen, siten saat hyviä kontakteja. Opetustoimen 

koko henkilökunta on syytä jollakin tavalla oppia tuntemaan. Ainakin se, mi-

kä heidän työnkuvansa on. (s. 1) 

On tärkeätä, että luot itsellesi kontakteja ja ihmissuhteita, jotta voit toimia 

osana tiimiä. Yksin tekemällä asiat eivät etene. (s. 3) 

Olen kolmen vuoden kuluessa saanut rakennettua verkoston, jossa asiat hoi-

tuvat hyvin ja ideat poikivat lisää ideoita. Pidäthän hyvää huolta niistä. 

Olenkin tehnyt tätä vaalimistehtävää helpottaakseni sinulle vuosikalenterin, 

josta näet, kuka odottaa yhteydenottoasi ja milloin! (s. 3) 
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Kuulen kehittäjäopettajien ohjeissa myös suhteisiin liittyvää toimijuutta, rela-

tional agency. Sillä tarkoitetaan kykyä toimia suhteissa ja pyytää apua. (Edwards 

2005.) Ensimmäinen edellytys vertaismentorointiryhmässä oppimiselle onkin 

ryhmässä toimivien kollegoiden ymmärtäminen resurssiksi ja kyky rinnastaa omia 

käsityksiä kollegoiden käsityksiin. Relationaalinen toimijuus kuvaa, keihin luo-

daan kontakteja ja kenen apuun nojataan. (Edwards 2005: 180.) 

Näen yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan kehittäjäopettajuuden vahvis-

tumisena ja kehittäjäopettajan uraan sitoutumisena. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

on todettu sitoutumisen uuteen uraan vahvistuvan, kun suhteiden määrä ja intensi-

teetti lisääntyvät. Samanaikaisesti sitoutuminen vanhaan uraan ja sen normeihin 

vähenevät. (Hoang & Gimeno 2003, Stuart & Ding 2003.) 

4.4.4 Koontia  

Oppimiskerronnassa kehittäjäopettajat reflektoivat haastavista tilanteista selviä-

mistä sekä omaa kehitystä ja oppimista, jotka ovat auttaneet vahvistumaan kehit-

täjäopettajan tehtävässä. Kehittäjäopettajan haasteista selviäminen kuuluu kehittä-

jäopettajien oppimiskertomuksissa muutoksena tiedoissa, taidoissa ja toimintata-

voissa sekä uskomuksissa, asenteissa ja tunteissa. Kehittäjäopettajien kerronnassa 

muutos näyttäytyy vahvistuneena ammatillisena itseluottamuksena, yhteistyökult-

tuurin kehittymisenä ja selkiytyneinä uranäkyminä. 

Haastaviin tilanteisiin liittyvässä oppimiskerronnassa kehittäjäopettajat kerto-

vat henkilökohtaisten kontaktien luomisesta ja puhumalla vaikuttamisesta. Onnis-

tuminen haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa näyttää edellyttävän oman per-

soonan peliin laittamista. Oppiminen näyttäytyy ensisijaisesti reflektointina, joka 

auttaa kehittäjäopettajia hyväksymään keskeneräisyyttä, kehittämään valmiuk-

siaan käsitellä haastavia tilanteita ja saada haastaviin tilanteisiin uudenlaista nä-

kökulmaa eli asennemuutosta. 

Opetustoimen hallinto tarjoaa mahdollisuuksia ja tilaa kokeilla erilaisia tapoja 

toteuttaa kehittäjäopettajan työtä. Aikaisemmin haasteelliseksi koettu työnkuvan 

selkiytymättömyys näyttäytyy reflektoinnissa mahdollisuutena toteuttaa omaa 

kehittäjäidentiteettiä. Erityisesti kehittäjäopettajat, jotka kokevat työn itsensä 

toteuttamisena ja mahdollisuutena kehittyä, kertovat, ettei kehittäjäopettajan teh-

tävien suorittamiseen ole olemassa valmiita malleja. Täytyy joustaa, sopeutua ja 

etsiä itse työhön tasapainoa. 

Yhteisessä kerronnassa kehittäjäopettajat rakentavat kehittäjäidentiteettiä, 

jossa otetaan huomioon omat ammatilliset vahvuudet ja rajat. Toiselle tavoiteltu 
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ammatillinen identiteetti näyttäytyy tasapainona kehittämistehtävien ja vapaa-ajan 

välillä, eräänlaisena sopusoinnun tilana. Toisen kimmokkeena on vahvan asian-

tuntijuuden kautta syntyvä asema, jossa on mahdollista profiloitua päteväksi ke-

hittäjäopettajaksi ja saada äänensä kuuluviin koko opetustoimessa. 

Kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä tarjoaa tilan pohtia ammatillista 

urapolkua ja oppia itsestä työntekijänä. Esimerkiksi Ristolle tämä merkitsee opet-

tajuuden valitsemista ja paluuta koululle. Kehittäjäidentiteetin kerronnassa sen 

sijaan kuuluu koulutyön kokeminen raskaaksi ja vapaa-ajallekin levittäytyväksi. 

Koulutyöstä kerrottuihin voimattomuuden kokemuksiin ei ryhmässä liity juuri-

kaan oppimiskerrontaa. Ainoastaan Jaana kertoo toimintatavastaan tukea koulun 

uusia opettajia, koska koulun johdolta ei hänen kerrontansa mukaan tule tukea 

uusille opettajille. Ajattelen, että näitä voimattomuuden kertomuksia pidetään 

opettajan työhön kuuluvina, eikä niihin enää edes haeta ratkaisuja.  

Vahva asiantuntijaorientaatio ja kehittäjän työn mukanaan tuoma vapaus ylit-

tävät esimerkiksi Jaanan kerronnassa hallinnon kontekstissa koetut haasteet. Oma 

näkemyksellisyys kasvaa ja kriittisyys vähenee työkokemuksen ja ammatillisen 

itseluottamuksen kasvaessa. Vertaismentorointiryhmässä osallistujat kertovat 

erilaisista tavoista tehdä kehittäjäopettajan työtä, nähdä kehittäjäopettajana toi-

mimisen mahdollisuuksia ja suhtautua haastaviin tapahtumiin.  

Ajattelen, että yhteinen kerronta on lisännyt kehittäjäopettajien yhteenkuulu-

vuutta erityisesti haasteiden kohdatessa. Näyttää siltä, että sillä on ollut merkitystä 

uusien kehittäjäopettajien identiteetin rakentumisessa, koska se on auttanut kriit-

tisten vaiheiden yli. Tämä kuuluu tutkimuksessani kerronnan muuttumisena haas-

tekerronnasta oppimiskerronnaksi, kuten Lea kerronta osoittaa. Oppimiskerron-

nassa reflektoidaan omia käytänteitä ja voimavaroja, jotka ovat auttaneet selviy-

tymään haasteista. 

Kehittäjän työhön liittyvien omien tavoitteiden toteutuminen näyttää vaikut-

tavan ammatillisen identiteetin rakentumiseen. Simo esimerkiksi kertoo kutsu-

muksellisesta suhtautumisesta kehittäjäopettajan työhön. Oppimiskerronnassa 

kuvataan kehittäjäopettajan lisääntynyttä asiantuntijuutta ja niitä vahvuuksia, 

jotka ovat mahdollistaneet omien ohjaustyön päämäärien saavuttamista matkan 

varrella. Kehittäjäopettajien kerronnan mukaan omien vahvuuksien löytäminen ja 

hyödyntäminen uudistavat motivaatiota ja tarkoituksen tunnetta työssä. Jaanan 

kerronta on hyvä esimerkki tästä. Kehittäjäopettajana selviytyminen on edellyttä-

nyt omien toimintatapojen, asenteiden ja tunteiden reflektointia sekä halua kertoa 

haastavia tapahtumia toisin. 



 148

4.5 Kehittäjäkertomukset  

Tutkimukseni loppuvaiheessa olen tehnyt synteesiä kehittäjäopettajien ammatilli-

sen identiteetin kerronnasta. Tavoitteenani on ollut tehdä koontia siitä, miten ke-

hittäjäopettajien ammatillinen identiteetti rakentuu ryhmän kerronnassa.  

Ryhmäkerronta edellyttää osallistujilta kokemusten prosessointia ja itsearvi-

ointia (Nissilä & Paaso 2012: 199). Tällöin liikutaan metakognitiivisen ja reflek-

tiivisen tiedon alueella, jotka pitävät sisällään kyvyn arvioida omaa toimintaa ja 

tietoisuuden omista toimintatavoista. Metakognitiivinen ja reflektiivinen tieto 

kuvaavat oman tien löytämistä asiantuntijuuden toteuttamisessa (Collin 2006). 

Tutkimuksessani tämä tarkoittaa oman kehittäjäkertomuksen syntymistä. 

Olen rakentanut kehittäjäkertomukset kerronnallisiksi kokonaisuuksiksi ke-

hittäjäopettajien oman kerronnan pohjalta. Olen valinnut kerronnasta kohdat, 

jotka tuovat parhaiten esiin kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin rakentu-

misen ja kunkin kehittäjäkertomuksen omaleimaisuuden. Kehittäjäkertomukset 

olen työstänyt sen jälkeen, kun olen lukenut ja tulkinnut tavoite-, haaste- ja oppi-

miskerronnan. Kukin kehittäjäkertomus koostuu 2−3 eri kehittäjäopettajan ker-

ronnasta. Lainaukset ovat suoraan opettajien kerronnasta eri tapaamiskerroilta. 

Luettavuuden lisäämiseksi olen joissakin kohdin muokannut sanajärjestystä ja 

lauserakenteita.  

Kehittäjäkertomukset ovat syntyneet tutkijan tulkintana etsimällä kerronnasta 

vastauksia kysymyksiin, joita esitin aineistoa lukiessani: mikä on tärkeää kehittä-

jäopettajan työssä, mihin kontekstiin kehittäjäopettajat työssään liittyvät ja millai-

sena he näkevät omat mahdollisuutensa vaikuttaa työhönsä ja toteuttaa itseään 

työssään. Kontekstin osalta olen tarkastellut, miten kehittäjäopettaja hahmottaa 

työnsä opetustoimen ja koulujen välimaastossa. Tähän vaikuttaa se, miten kehittä-

jäopettaja ymmärtää kontekstiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet suhteessa 

omiin päämääriinsä. Mahdollisuuksien ja haasteiden pohjalta opettaja muodostaa 

käsityksen tavoitteellisesta toiminnasta työssään, työyhteisössään ja koko organi-

saatiossa (Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen 2011: 145). Yksinkertaistaen kysy-

mys on siitä, miten opettaja kertoo mahdollisuudestaan toteuttaa itseään kehittäjä-

opettajana ja mitä asioita hän pitää merkityksellisinä työssään.  

Useissa tutkimuksissa (Collin ym. 2011, Eteläpelto ym. 2014, Fenwick & 

Somerville 2006, Kirpal 2004, Vähäsantanen & Billett 2008) eri työntekijöiden 

on todettu käyttävän erilaisia strategioita tai orientaatioita ammatillisen identitee-

tin omaksumisessa selvitäkseen työhön liittyvästä jatkuvasta muutoksesta ja sosi-

aalisista odotuksista. Keskeistä kehittäjäopettajien urapolun muutoksessa on sen 
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perustuminen vapaaehtoisuuteen. Kehittäjäopettajat ovat hakeutuneet uuteen työ-

tehtävään erilaisen osaamisen, yksilöllisten visioiden ja päämäärien innoittamina. 

Tämä näkyy kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin kerronnassa erilaisina 

tapoina suhtautua urapolun muutokseen ja työhön liittyviin haasteisiin. 

Kerronnallisen analyysin tuloksena olen tulkinnut kehittäjäopettajien kerron-

nasta kolme erilaista kehittäjäidentiteettiä: kriittinen kehittäjä, joustava kehittäjä 

ja itsensä kehittäjä. Kriittinen kehittäjä on saanut nimensä hänen kerronnassaan 

vallitsevasta haastekerronnasta ja kriittisestä reflektoinnista. Joustavan kehittäjän 

nimi perustuu hänen kerronnassaan esiintyvään mahdollisuuksien näkemiseen ja 

itsensä toteuttamiseen. Itsensä kehittäjän nimi perustuu itsensä kehittäjän kerron-

nassa korostuvaan oman osaamisen kehittämiseen, omien asiantuntijaverkostojen 

rakentamiseen ja oman urapolun suunnitteluun. Tulkintani mukaan kukin kehittä-

jäopettaja toteutti yhtä näistä kolmesta kehittäjäidentiteetistä kahta muuta vah-

vimmin.  

Kuten aikaisemmin teoriaosassa totesin, identiteettikertomukseen liittyy aja-

tus identiteetin konstruktiivisuudesta, intersubjektiivisuudesta ja subjektin jatku-

vuudesta. Eurooppalaisia työidentiteettejä laajassa FAME-kehittämishankkeessa 

tutkinut Kirpal (2004: 215‒217) toteaa, että ammatilliset identiteetit ja niiden 

omaksumiseen liittyvät strategiat ovat dynaamisia ja muuntuvia. Tunnistamiani 

kehittäjäidentiteettejä ei siis pidä nähdä pysyvinä. Sen sijaan kehittäjäidentiteetit 

voidaan nähdä hetkellisinä pysähdyskuvina, jolloin identiteettiä on ollut mahdol-

lista tarkastella eri näkökulmista.  

Eettisyyden vuoksi en ole yhdistänyt kehittäjäopettajia nimeltä eri kehittäjä-

kertomuksiin. Koska kehittäjäkertomuksissa kuvatut kehittäjäidentiteetit ovat 

dynaamisia ja muuttuvia, en ole halunnut luokitella yksittäistä kehittäjäopettajaa 

jonkun kehittäjäkertomuksen edustajaksi. 

Seuraavassa kuvaan kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin kerrontaa 

tavoite-, haaste- ja oppimiskertomusten pohjalta syntyneiden kolmen kehittäjäker-

tomuksen kautta. Kertomuksissa olen hyödyntänyt kaikkien tapaamiskertojen 

kerrontaa, vaikka juonellisesti ensimmäisessä ja kolmannessa kertomuksessa 

syntyy käsitys, että tarkastelu on tehty ensimmäisen toimintavuoden lopulla.  

4.5.1 Kriittinen kehittäjä 

Mä olen sellainen ihminen, joka haluaa nähdä sen kokonaisuuden ja sijoittaa 

itsensä ja oppilaat ja koulun ja oman elämänsä johonki isompaan kokonaisuu-
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teen. Mua aivan suunnattomasti haittaa sellainen tilanne, että jos mä alan teke-

mään jotaki, enkä mä hahmota kokonaisuutta.  

Mä olen tienny näistä opetusviraston käytänteistä, ja ne isommat linjat, joita 

olen siellä nähny, ovat monesti minua suunnattomasti lohduttaneetki. Mä olen 

omalla koululla ollu suunnattoman tylsistynyt ja kaipaan yhteistyötä, jota on 

spontaanisti aika hankala saada siellä aikaan. 

Mä oon ajatellu meistä kehittäjäopettajista, että me ollaan semmonen jonku-

lainen edustusjoukkue tuolta koulumaailmasta. Siinä mielessä tämmönen porukka 

on valtava voimavara, kun näkee ihan selvästi, missä se meidän prioriteetti on. Se 

on siellä oppilaan tasolla ja opettajan tasolla. Ehkä mieluiten tekisin juuri yhteis-

työtä ihan oikeitten ihmisten kanssa, joilta tulee se oikea tarve. Sen takia se tur-

hautuminen tulee, jos sitä ei tarpeeksi osata hyödyntää positiivisessa mielessä.  

Virastossa on olemassa olevat systeemit. Ne pyörii ja ne on pyörineet. Silloin 

se on tietenki henkilökemiaaki päästä semmoseen piiriin mukaan, olla yhteisön 

jäsen, täysivertaisena jäsenenä. Ei se helppoa ole, enkä mä tiedä, onko tarkoitus-

kaan. Strategiassahan on määritelty se yhteinen perustehtävä, eikä kukaan meistä 

varmaan luule, että opetusvirasto pistää kalikoita opettajien rattaisiin. Ne vain 

joskus laittaa koulut keksimään sen rattaan uudestaan. Mä oon kuulkaa niin mo-

nessa sopassa keitetty, että mä olen mielestäni ite oppinu erottaan, milloin se 

toiminta on sellaista, että siinä oikeasti aatellaan, kenelle se on, mitä se vaikuttaa 

ja mikä niinku näyttää hyvältä. 

Kyllä mää tykkään tästä ohjaavan työstä. Tietenki siinä on semmosta, että sil-

lon ku asettaa ittensä alttiiksi, niin aina välillä tulee turpaanki ihan kunnolla. 

Mää ymmärrän sen, että on henkilöitä, jotka eivät vaan pysty näkemään sitä ko-

konaisuutta, mistä mää pidän huolta. Mä huomasin semmosen, että jatkossa täy-

tyy olla semmoseen jotenki valmistautuneempi, että muistaa, että aina ei tarvitse 

kommentoida joka asiaa. No, itse olen valinnut roolin, että on siinä semmosia 

ikäviäkin piirteitä, mutta pääosin positiivista.  

Perskuleen kiire on koko ajan. Ehkä tätä työmäärää auttaa myös se, että on 

ehkä oppinu viimeinki sanomaan ei. Ei joillekin asioille, elikkä mulla on sinänsä 

aika kiinnostavia asioita, mutta olen ajatellu, että tuotakaan ei välttämättä kanna-

ta minun mennä tekemään. On tämmösiä kieltäymyksiä. Mut sillain fyysisesti en 

oo ollu sillä lailla väsyny, niinku yleensä toukokuussa. Että varmaan tekee just 

tää torstai ja perjantai, että siinä ei oo niin hektistä se oleminen niitten ihmisten 

kanssa, että oon ollu tyytyväinen koko vuoteen ja mullahan on oppilasryhmät. 

Vaikka mää oppilaittenki kanssa olen, ainoa, mihin mää oon kyllästyny, on 

vuoden mittaan semmosta tarkkuutta vaativat jutut ja semmoset suunnittelut. Mää 
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oon niinku niin suunnattoman ilonen, että mulla on sitte kaks päivää, jollon mun 

ei sitte tarvi kipuilla niitten kouluasioitten kans. Tästä ohjaavan jutusta oon kyllä 

tykänny, että vois kokoaikaiseksi muuttaa, että semmosiaki vuosia voisin tässä 

vetästä pari välissä ainaki. 

Minusta on kiva, että määki on tässä päässy semmosiin juttuihin käsiksi, tosi 

isoihin, juuri näihin prosesseihin erilaisissa valinnoissa. Mietitään rahoja ja 

mietitään niihin kriteereitä, jotka vaikuttaa todella paljon kouluihin ja opettajiin. 

On hieno homma, että sellaisissa asioissa, joissa on kertyny vuosien saatossa 

näkemystä ja ideaa siitä, miten prosessit voisivat mennä tyylikkäästi niin, että 

siellä ne loppukäyttäjät, opettajat ja oppilaat, saisivat sen hyödyn. Isot jutut, mut-

ta ei semmosia paineita ja vastuita ja näin, että mää oon itse oppinu tietään, mit-

kä ovat mun rajat, ja henkilökohtaisen elämän asiat on vaikuttanu siihen, mitä työ 

on.  

Mutta sitten semmonen ikävä oppimisen paikka on ollut, että kaikki ihmiset 

eivät ole sellaisia kuin on luullut, että myös opettajissa on sellaisia ihmisiä, jotka 

ajattelevat aina negatiivisesti ensin. Ite ajattelee, että jos ne on luokassakin sa-

malla mielellä. Joskus kyllä ajattelee, että eiväthän he ymmärrä omaa parastaan 

sellaisissa tilanteissa, joissa tulee viestiä esimerkiksi resursseista. 

Mulla on tämmönen tavoite kehittää mun käytöstapojani (naurua). Musta 

kaikista nolointa on ottaa vastaan hyvää palautetta. Mää koen sen sillä lailla ite, 

että kiitos on niinku vaatimus tehä jotaki lisää. Se on mun semmonen, mistä mää 

oon täällä varmaan ihan uupumiseen asti puhunu. Että joskus voi olla ihan vaan 

tyytyväinen ilman, että sitte alkaa heti suunnittelemaan lisuketta tai muuta. 

Kriittinen kehittäjä pohtii voimakkaimmin hallinnon ja koulun välistä toimintaa. 

Hallinnon konteksti nähdään tärkeänä, mutta toisaalta kentän suuntaan toimintaa 

rajoittavana. Kriittinen kehittäjä kertoo toimintaa ohjaavista strategioista, mutta 

kyseenalaistaa kerronnassaan hallinnon toiminnan, jossa ei arvosteta kentän nä-

kemyksiä. Kriittinen kehittäjä kertoo olevansa omimmillaan kehittämistehtävissä, 

jotka suuntautuvat suoraan opettajien tai oppilaiden työhön. Hän toteuttaa itseään 

erityisesti kehittämällä toimintamalleja ja prosesseja, joiden anti valuu viime 

kädessä opettajille ja oppilaille. 

Vuorovaikutusta korostavissa teorioissa identiteetin kehittyminen liitetään yh-

teisöihin ja niiden toimintaan. Sitä Jean Clandinin (2014) kutsuu kerronnalliseksi 

maisemaksi. Kriittisen kehittäjän kerronnassa kehittäjäopettajuus kiinnittyy ope-

tustoimen hallinnon kontekstiin välittävien tekijöiden, kuten opetussuunnitelman, 

strategian ja kirjallisten toimintaohjeiden kautta. Nämä on perinteisesti liitetty 
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koulukulttuurin kovaan osaan eli hallintoon. Vaikka työn fokus on oppilaissa ja 

opettajissa, omia tavoitteita halutaan toteuttaa sopusoinnussa toimintaohjeiden ja 

strategian kanssa. Välillä tämä hidastaa ja vaikeuttaa omaa työtä. Ammatillisen 

identiteetin rakentuminen näyttäytyykin tasapainotteluna hallinnon ja kentän vä-

lillä.  

Kriittistä kehittäjäidentiteettiä toteuttava näkee oman toimintansa erilaisten 

vuorovaikutusverkostojen ja hallinnon toimien osana. Siksi myös haasteelliset 

kokemukset liittyvät usein näihin. Haastava tilanne vaikuttaa kriittisestä kehittä-

jästä usein juuri siksi kohtuuttomalta, että haaste on syntynyt, vaikka kehittäjä-

opettaja on toiminnassaan ottanut huomioon kokonaisnäkökulman tai vienyt 

eteenpäin strategista asiaa. Vaikeissa tilanteissa epäonnistumisen syy kytkeytyy 

helposti johonkin ulkoiseen tekijään, kuten huonoon vuorovaikutukseen. Haas-

teesta selviäminen rakentuu usein pitkän reflektoinnin tuloksena selkeäksi strate-

giaksi vastaavan tilanteen varalta.  

Kriittisen kehittäjän kertomuksessa identiteetti perustuu oman osaamispää-

oman ja asiantuntijuuden tunnistamiseen. Tämä näyttäytyy haluna olla vaikutta-

massa koko opetustoimen menestymiseen eli toimiviin prosesseihin. Kehittä-

jäidentiteetti kerrotaan kykynä asemoida oman toiminnan merkitys koko viiteke-

hyksessä ja tunnistaa oma paikka työyhteisössä.  

Kriittisen kehittäjän toiminnassa kuuluu tehokkuus, joka usein kerrotaan 

ryhmässä kiirekertomuksena. Tekemistä on paljon, koska identiteetti kiinnittyy 

sekä hallinnosta että kouluilta tuleviin tehtäviin. Kriittinen kehittäjä kertoo kii-

reestä puhuessaan erilaisista tavoista kampittaa kiire. Kertomuksessa tehtäviä ei 

jätetä tekemättä. Neuvottelussa haetaan apua verkostoista. Sieltä voi löytyä kolle-

ga, jolta tehtävä luonnistuu vielä paremmin. Kyky tehdä valintoja näkyy asiantun-

tijuuteen kuuluvana työn hallinnan tunteen syntymisenä. Hyvänä vaihtoehtona 

kriittinen kehittäjä näkee irtautumisen kehittäjäntyöhön kokonaan pariksi vuodek-

si. Tähän vaikuttaa myös oman koulutyön raskaus. Kiinnostus opettajan ammat-

tiin saattaa myös vähentyä vuosien myötä siitäkin huolimatta, että se olisi ollut 

valintahetkellä vahva. Ammatillinen identiteetti on alati muuttuva, eikä ihminen 

voi tietää ennalta käsin, millaiseksi se kehittyy. (Kari & Heikkinen 2001: 47.) 

Erilaiset kontekstit luovat erilaisia sosiaalisia tarjoumia, mahdollisuuksia tai 

rajoitteita toteuttaa ammatillista identiteettiä (Hökkä ym. 2011: 144). Kriittisesti 

orientoitunut kehittäjä kertoo, ettei koulun väljästi hallinnoitu toimintakulttuuri 

edistä yhteistyön syntymistä opettajien välille. Vaikka hallinnon toiminta saakin 

arvostelua osakseen, kriittisen toimijan kertomuksissa hallinnossa on paremmat 

mahdollisuudet saada aikaan yhteistyötä ja toimia mieluisissa tehtävissä.  
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Voimakkain muutos kriittisen kehittäjän kerronnassa vertaismentorointipro-

sessin aikana tapahtuu asenteissa ja omien voimavarojen arvioinnissa, joista hän 

prosessin loppupuolella kertoo. Kriittisen kehittäjän hiukan idealistinenkin kuva 

halusta olla opettajien palveluksessa pyöristyy realistiseksi kertomukseksi siitä, 

että opettajissakin on negatiivisuutta ja haluttomuutta osallistua kehittämistoimin-

taan ja hyödyntää kouluille tarjolla olevia kehittämispalveluita. Kriittinen kehittä-

jä kertoo kuitenkin vahvasta ammatillisesta identiteetistä, koska hän kokee pääse-

vänsä vaikuttamaan erilaisiin prosesseihin, jotka palvelevat kouluja ja opettajia. 

Omat mahdollisuudet ja rajat ovat selvinneet.  

4.5.2 Joustava kehittäjä 

Tässä ohjaavan hommassa oon viihtynyt ainaki pelottavanki hyvin (naurua). Vii-

me sunnuntaina oli hyvä esimerkki, kun mentiin nukkumaan ja oli läppäri tässä 

sylissä ja puoliso sanoi, että voisit sä pistää sen pois, että mitä sä luet. Niin mä 

sanoin, että opetuslautakunnan pöytäkirjaa (naurua). Se mistä mä oon tässä 

hommassa älyttömästi tykännyt on, että mä oon saanut toteuttaa itseäni sillai niin 

kuin mä olen halunnut ja mulle on annettu siihen mahdollisuus. Sellasia sydämen 

asioita. Sellainen itsensä toteuttaminen tässä työssä on kauhean mukavaa ja an-

toisaa. Mä oon sellainen visionääri ja innostun helposti asioista, ja mun mielestä 

tää homma on ehkä semmonen, missä sellaisia ominaisuuksia tarvitaan.  

Mä olen nyt miettinyt tässä parin kolmen vuoden aikana, kun on saanut olla 

mukana, että varmaan kannattais miettiä, että missä on järkevää olla mukana sen 

ajan käytön näkökulmasta. Ohjaavan opettajan työssä oon tehnyt asioita, ja pai-

nopiste on ollu sellaisissa asioissa, joita en työn alussa olis osannu edes ajatella. 

Vähän sillai, että innostuu hemmetisti kaikista asioista ja tosi nopeasti. Mutta 

tuota, mitä tässä on touhuttu, niin touhuttu on monessa paikassa ja sitte tosiaan 

noita verkostoja luotu eri puolelle. Minun osalta on ihan täysin jääny sen hanke-

koulun seuraaminen. Mä olen niinkö unohtanu koko asian. Että ai, tätäkikö piti 

hoitaa ja sitte mulle on tullu kaikenlaista muuta. Yks mun missio on, että tätä mun 

ohjausalaa tuotas positiivisessa hengessä näkyviin kouluilla.  

Mä näen tämän oman perustehtävän vähän niinku sillanrakentajana. Meillä 

on toinen jalka koululla, toinen jalka virastossa. Mä en tiiä onko virastolla, huo-

nommin tunnen virastoa, mutta kouluilla on kyllä paljonkin sellaista ajattelua 

ihan ilmi selvästi, että virasto on meidän yhteinen vihollinen (naurua). Ite mä 

näen kyllä, vaikka siitä joskus ivaa ja pilkkaa kokee, niin sillanrakentajana. Jos 
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me otetaan sellainen tiukka kahtiajako ja me nähdään vaan viholliskuvia, niin 

minun mielestä se on liian helppo.  

Mulla on päällimmäisenä tavoitteena se, että mä pystyn hoitamaan opetus-

työn ja ohjaavuuden ja voimaan hyvin. Tässä ohjaavien hommassa ei vois kuvitel-

lakaan, että heittäytyisi kokonaan ohjaavaksi tai ettei tapaisi oppilaita ollenkaan. 

Nyt mä en ole pystynyt ”viettämään” oppitunteja, ja se on minusta kauhean ikävä 

asia. Siinä on ollu semmosta hässäkkää. Se on sellainen yleisjuttu, että kun oppi-

laat sanoo, että ai terve, suaki näkee. Siihen mun pitää saada tasapaino. Se on 

vähän mua itteäki, vois siinä vähän peiliinki kattoo, mutta on se osittain tätä toi-

menkuvaakin. Siihen mun pitää hakea hyvä tasapaino.  

Mutta toisaalta kuitenkin, että itteänsä pitää kyllä kuunnella. Jos jostaki koh-

taamisesta tullee ylimäärästä stressiä tai jotenki, niin silloin mä ajattelisin, että 

pitää kuunnella itteänsä. Kun tavallaan tämä työ on nyt enempi julkista… Sen 

äkkiä huomaa sen rakentavan kritiikin ja vinkumisen. Sille vinkumiselle oon ihan 

allerginen, mutta rakentava vastarinta on ok. 

Tuota, edelleenkin pidän itseäni visionäärinä ja innostuvana, ehkä se on sillai 

vahvuuskin. Kuitenkin niin kuin kokemuksen myötä kannattaa sitä innovatiivisuut-

ta vähän suunnata. Mutta toisaalta se laajemmin näkeminen on voinu olla siellä 

opettajan pestissä jo. Se on ollut siellä ja sen on niinkö nähny laajemmin, mutta 

kun on ollu riviopettajan asemassa, niin ei ole ollut kanavaa tuoda niitä asioita 

esille. Minussa on osa sellaista teoreetikkoa, ja teoriahan on sitä, että sinä katsot 

asiaa pikkusen korkeammalta. Se on aina tärkeä asia. Mahtoi olla Kurt Lewin tai 

joku sosiologi, joka sanoi, että mikään ei ole käytännöllisempää kuin hyvä teoria. 

Yksi asia mikä on varmistunut tämän päivän maailmassa. Kaikki perustuu 

verkostoihin, ja niitä pidetään itsestäänselvyytenä. Jossaki vaiheessa oli haaveita, 

että vähä niinku jokaisen ohjaavan kanssa yhteistyössä joku koulutus. Varsin 

helposti se kyllä toteutuu. Jos joutuu yksin tekemään, niin se on aivan mahdoton. 

Minusta on tärkeää, että kun on tällaisia kehittämisjuttuja, niin on joku, joka 

kuuntelee. Samalla kattoo sitä vähän sivusta. Kyllä mä näen tämän enemmän 

semmosena yhteistyönä. Siinä ohjaavana opettajana olemisessa mulla ei ole kos-

kaan ollu mitään identiteettiongelmia. Senkin mä olen kokenut yhteistyönä.  

Semmonen ilo ja hauskuus voi löytyä kauhean pienistä asioista. Mutta tuota 

niin, että varmaan monia projekteja tässä on tulossa ja vetämässä. Katsotaan, 

mitä tästä tulee. Toivon mukaan joku toteutuu. 

Joustavaa kehittäjäidentiteettiä toteuttava toimii luontevasti sekä hallinnon että 

koulun viitekehyksessä. Koulun viitekehys tuntuu tosin tutummalta, koska kehit-
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täjäopettajuuteen kuuluva opettajan työ on tärkeä. Itse viitekehys ei ole olennai-

nen, koska toimintaa ohjaava palo, jota voi myös tulkita sisäisenä motivaationa, 

lähtee sydämestä (Korpelainen 2005, Koski 2012). Kehittämistehtävistä puhu-

taankin visioina ja sydämen asioina. Joustavat kehittäjät innostuvat helposti uusis-

ta haasteista ja suhtautuvat niihin intohimolla ja luovuudella.  

Joustava kehittäjäidentiteetti ilmenee välillä eräänlaisena elämäntapaisuutena. 

Se näkyy erityisenä kiinnostuksena itse kehittämistoiminnan kehittämiseen, teo-

reettiseen pohdiskeluun ja filosofointiin. Joustavaa kehittäjäorientaatiota ohjaa 

sen eri ilmenemismuodoissa humaanisuus, tarkoituksen täyttäminen, kutsumus-

kin.  

Opettajien kerronnan pohjalta joustavan kehittäjän motivaatio lähtee sisältä-

päin, itsestä. Epäonnistumisia ja haasteita arvioidaan oman toiminnan kautta. 

Kriittinen kokemus on syntynyt halusta toteuttaa työkäytänteitä yksilöllisesti. 

Haasteiden kohdatessa ratkaisuakin haetaan itsestä. Oppimiskerronnassa kuuluu-

kin itsensä reflektointi, peiliin katsominen tai oman ratkaisutavan kehittäminen 

haasteesta selviämiseksi. Sisäisesti motivoituneilla ihmisillä on yksi ominaispiirre 

ylitse muiden. He eivät syyttele olosuhteita, vaan pyrkivät toteuttamaan itseään 

tilanteesta riippumatta. (Koski 2012.)  

Joustava kehittäjäorientaatio voi identiteettiä haastavissa tilanteissa johtaa 

työtehtävien valikointiin tai välinpitämättömyyteen. Stephen Billettin (2006) 

mukaan työntekijän ammatilliset arvot ja uskomukset rakentuvat yleensä aikai-

sempien tietojen pohjalta. Esimerkiksi muutostilanteissa ihmisten suhtautuminen 

muutokseen vaihtelee hyväksymisestä jopa täydelliseen kieltämiseen asti riippuen 

henkilökohtaisesta kiinnostuksesta ja käsityksestä. Joustavaa kehittäjäorientaatio-

ta toteuttavat suuntaavat mielenkiintonsa omiin sydämenasioihin. Jos työtehtävät 

ovat ristiriidassa omien arvojen ja uskomusten kanssa, sovitun tehtävän voi jättää 

taka-alalle ja pikkuhiljaa unohtaa kokonaan. 

Joustava kehittäjä kertoo kaiken aikaa kohtaamistaan mielenkiintoisista asi-

oista ja omasta innostumisestaan, joka tapahtuu helposti. Suurimpia henkilökoh-

taisia haasteita ovatkin fokuksen hakeminen työhön ja mielenkiinnon rajaaminen. 

Koska kehittäjäntyö näyttäytyy itsensä toteuttamisena, myös ajankäytön haasteet 

kerrotaan itsestä johtuvina. Joustavan kehittäjän muutos kuuluu pohdintana mie-

lenkiinnon rajoittamisesta ja tasapainon etsimisestä työn ja vapaa-ajan välillä. 

Joustavaa kehittäjäidentiteettiä toteuttava kertoo yhteistyökuvioista, joita löytyy 

helposti kehittämistehtävien eteenpäin viemiseksi. Kerronnassa tulee toistuvasti 

esiin yhteiset ponnistelut ja halu tehdä yhteistyötä.  
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4.5.3 Itsensä kehittäjä 

Niinkö sellainen rinnalla kulkija, kuuntelija. Mä en tiedä, minkälaista apua pys-

tyn tarjoamaan. Ainakin etsin sen, joka pystyy auttamaan, jos en itse pysty.  

Koko ajan sitä oppii. Sekin oli syy, miksi mä hain. On mahdollisuus koulut-

tautua. Mä pyrin ottamaan asioista selvää ja niinku opiskelemaan siinä ja miet-

timään ja pohtimaan niitä asioita, mikä on järkevää ja mikä ei. Mä näkisin sen 

oman roolini myös sillä tavalla, että kun on se vahva tuntemus sieltä koulusta ja 

sitten oppii tuntemaan niitä opetusviraston käytänteitä, niin pystyy pikkusen lä-

hentämään näitä kahta.  

Semmosta mä olen miettinyt kans, että aina tulee kommenttia kouluilta, että 

kun siellä opetusvirastossa ei tiedetä yhtään mitään. En mää ole tavannut opetus-

virastossa yhtään ihmistä, jotka tahallaan keksis joitaki kummallisia asioita, joita 

koulujen pitäis toteuttaa vain huvikseen. Mä menin käymään yhtenä päivänä kou-

lulla, niin minulle sanottiin, että mitä virastorotta (naurua). Siinä on sitte seki, 

että kun tekee sitä työtä virastolla ja koululla, niin siinä pysyy joku semmonen 

järkevä tasapaino. Jos sä et tee mitään, niin se katsantokanta supistuu ja supistuu 

ja supistuu. Aina pitää välillä levittää se, ja musta tää kehittäjäopettajaksi ryhty-

minen oli nyt hyvä tapa. 

Mutta opetusviraston hommissa on ihan erilaista kuin jos verrataan noihin 

keskusviraston hommiin. En mä oo tuommonen hankeihminen ehkä kuitenkaan. 

En tunne kauheen hyvin osaavani. Jos mää tekisin samanlaisia asioita opetustoi-

messa, missä kuitenki se perusopettaminen ja semmosen opettamisen ympärillä, 

niin mulla ois yks osa siitä kokonaan hallittu. Se oli hirveen tervehdyttävää ja 

aivan älyttömän hyvä ja mää oon todella tyytyväinen, että mää otin sen hanketyön 

vastaan. Tullu perspektiiviä moniin asioihin. Mutta että emmä tiiä jaksaisinko 

mää monta vuotta sitä tehä. Pikkuhiljaa alkaa oottaa, että pääsee oikeisiin töihin, 

opettamaan. Se on oikeasti sen tai opettamisen parissa tai sen kehittämisessä tai 

siinä maailmassa. Se antaa mulle paljon ja mulla on siihen annettavaa. 

Se, miten mää näen sen vaikuttamisen, on se verkostoituminen ja ihmisiin tu-

tustuminen ja sitä kautta niitten omien mielipiteitten saaminen. Ei kuitenkaan 

tarkoita, että minä luovuttaisin. Minä odotan sopivaa hetkeä ja iskuun sitten. 

Esimerkiksi nyt pitää odottaa, että päätökset tehdään ja valmis esitys on olemas-

sa, niin sitten taas aletaan ajamaan sitä asiaa.  

Meidän kehittäjäopettajien pitäis luovia siinä ja sitte pitää se oma fokus siel-

lä ja käyttää niitä resursseja, mitä meillä on. Ei hakata päätä seinään ja vihastut-

taa kaikki ihmiset siitä ympäriltä, kun ne ei toimi niin kuin minä haluan. Se on 
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vaan se, millä tavalla se ihminen prosessoi sitä mylläkkää, mikä on ympärillä. 

Täytyy oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

Opettajathan on niinku hirveen hyviä tämmösiä ihmissuhdetyöläisiä monille 

aloille ja varmasti niinku ois mahdollisuuksia lähteä tekemään hyvin monenlaista 

työtä. Me opettajat ollaan tosi vaativia sen oman työn suhteen. Enempi kuin se, 

että opettajalla ois mahdollisuus edetä uralla, musta olis parempi, että opettajat 

vois jollaki tavalla profiloitua kehittäjinä siinä oman työn tekijänä. Niiltä ihmisil-

tä, jotka tekee paljon muuta, pystyis sitä omaa opetustyötä keventämään. Toisaal-

ta se on niitä harvoja ammatteja, mitä sun ei oikeasti tarvi kehittää. Jos oot tosi 

jääräpäinen, niin kyllä pystyt tekemään sillä tavalla töitä kuin oot tehny kolkyt 

vuotta.  

Jos ajattelee tätä vuotta niinku kaikkinensa, niin pikkusen huono omatunto. 

Musta tuntuu, että mää oon enempi kouluttanu itteäni kuin tehny mitään kauhean 

järkevää. Lähinnä itseensä keskittyny tänä vuonna, kun jotenki tuntuu, että Ou-

lussa on niin paljon semmosia osaajia, jotka on niin paljon parempia siinä mun 

hommassa. Että oonko mää niinku oikealla paikalla ja onko se niinku se mun 

juttu. Sitte pystyisin sieltä vähä antamaan sinne kentällekin eteenpäin. Nyt mä ens 

vuonna tiiän, mitä karsia, että ei ihan joka paikkaan ensimmäisenä työnny. 

Se ohjaavuus perustuu niin pitkälle siihen opettamisen osaamiseen. Vaikka 

siihen on tullu uusia elementtejä, mutta se ei ole, että sää menisit aivan uuteen 

työhön. Me ollaan kuitenki oltu kehittäjäopettajia omallakin koululla. Meillä se 

vahvuus opettajina ja pedagogisina osaajina on asia, joka on vaikuttanu siihen, 

että me ollaan ohjaavia opettajia. Kyllä mää näen, että se perustuu sille opetta-

juudelle ja niinkö vahvalle ymmärtämiselle ja siihen tulee lisää työkuvioita ja 

meidän täytyy vahvistaa siinä omassa opettajuudessa semmosia omia asioita, että 

me pystytään toimimaan ohjaavina.  

Opettajien kerronnan pohjalta itsensä kehittäjää näyttää motivoivan kehittäjäopet-

tajan työssä mahdollisuus kehittyä asiantuntijana. Asiantuntijaksi kehittyminen 

edellyttää asiantuntijaverkostoissa toimimista. Asiantuntijuuden vahvistuminen 

taas lisää vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa ammatillista identiteettiä ja edel-

leen kehittäjän työn mielekkyyttä.  

Kehittäjäopettajan työssä itsensä kehittäjä paneutuu asiantuntijaverkostojen 

luomiseen, ahkeraan vuorovaikutukseen sekä yhteistyön ja itsensä kehittämiseen. 

Hän toteuttaa relationaalista toimijuutta (Edwards 2005) rakentamalla verkostoja 

ja luottamalla verkoston voimaan.  
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Kehittäjäopettajan mahdolliset minät ovat lähtökohtana nykyhetken valinnoil-

le ja teoille. Kehittäjän työlle asetetut omat tavoitteet ja päämäärät vaikuttavat 

mahdollisuuteen toteuttaa ammatillista identiteettiä. Itsensä kehittäjän kerronnas-

sa ammatillinen identiteetti näyttäytyy kykynä ja haluna suunnitella omaa urapol-

kua. Urapohdinnat kulkevat itsensä kehittäjän kerronnassa koko mentorointipro-

sessin ajan. Tämä kertoo suunnittelukompetenssista ja optimismista, jotka yleensä 

liitetään elämänkaaritoimijuuteen (Eteläpelto ym. 2014).  

Itsensä kehittäjää näyttää motivoivan jatkuva oman osaamisen vahvistami-

nen. Hän tuo kuitenkin toistuvasti esiin omaa osaamattomuuttaan ja kompetenssin 

puutetta. Ratkaisuina asiantuntijuuden vahvistumiseen itsensä kehittäjä kertoo 

kouluttautumisesta ja kompetenssin keräämisestä työssä. Vastaavanlaista asennoi-

tumista on havaittu selviteltäessä ammatillisen koulutuksen opettajien työidenti-

teettejä ja henkilökohtaisia strategioita koulun muutostilanteessa. Ammatillisen 

kehittymisen strategiaa toteuttaneet opettajat kertoivat toistuvasti puutteellisesta 

kompetenssistaan ja valmiuksien puuttumisesta (Vähäsantanen & Billett 2008). 

Itsensä kehittäjän kertomus näyttää toistavan samanlaista puutteellisen kompe-

tenssin kerrontaa.  

Ammatillisen identiteetin rakentumisessa merkittävimmät erot näkyvät yleen-

sä suhtautumisessa muutokseen, joustamisvaatimuksiin ja omiin mahdollisuuksiin 

edetä muutoksessa (Kirpal 2004: 216). Itsensä kehittäjällä on optimistinen suhtau-

tuminen urapolun muutokseen ja työn haasteisiin. Haasteet on tehty voitettaviksi. 

Itsensä kehittäjä reflektoi haasteita ja takaiskuja ja löytää niihin ratkaisuja ja oppii 

nistä monin tavoin. Omat mahdollisuudet vahvistuvat muutoksessa asiantuntija-

kompetenssin kartuttamisen kautta. 

Itsensä kehittäjän toimintakentän muodostaa koko opetustoimi. Kehittäjä-

opettajan tehtävänä on toimia linkkinä opetustoimen hallinnon ja koulujen välillä. 

Kontaktipinta hallinnon toimijoihin on löytynyt oman aktiivisen osallistumisen ja 

verkostoitumisen myötä. Työskentely isossa organisaatiossa vaatii kuitenkin sit-

keyttä. Asioita pitää viedä eteenpäin pitkäjänteisesti, eikä sovi luovuttaa. Optimis-

tinen asenne työhön näkyy tulevaisuususkona. Kaikki järjestyy, kun jaksaa olla 

kärsivällinen. Itsensä kehittäjän kerronnassa puhutaan sitkeydestä, venymisestä ja 

luovimisesta. Optimistinen kerronta kehittäjäopettajan työstä kulkee muuttumat-

tomana koko mentorointiprosessin ajan. 
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4.5.4 Koontia 

Kehittäjäopettajien kerronnan tarkastelu osoittaa opettajien kertovan ammatillista 

identiteettiään eri tavoin vertaismentorointiryhmässä. Kertomuksissa kuuluva 

urapolun muutoksen reflektointi opettajasta kehittäjäksi ja erilaisiin haasteisiin 

liittyvä pohdinta ilmentävät ammatillisen identiteetin rakentamisen aktiivista 

kerronnallista luonnetta. Kertomus polveilee, ja siinä rakennetaan kuvaa opetta-

jasta urapolun muutoksessa tuomalla esiin kehittäjäopettajan tavoitteita, mahdolli-

suuksia ja haasteita opetuksen kehittämisen kentällä. Kehittäjäopettajan kerron-

nassa rakentuva ammatillinen identiteetti on tilannesidonnainen, vertaismento-

rointiryhmässä tapaamisesta toiseen muokkautuva opettajan kertomus kehittäjä-

opettajaksi tulemisesta. 

Ammatillisen identiteetin rakentuminen on jatkuva prosessi, jossa kehittäjä-

opettajalla on aktiivinen rooli. Ammatillinen identiteetti kerrotaan henkilökohtai-

sen kiinnostuksen ja motivaation synnyttämänä, niin kuin joustavaa kehittäjäiden-

titeettiä toteuttava sen kertoo. Itsensä kehittäjän kertomuksessa ammatillinen 

identiteetti kerrotaan oman osaamisen vahvistamisena. Perimmäisenä tavoitteena 

itsensä kehittäjällä on kuitenkin tuoda oma kohentunut kompetenssinsa opettajien 

ja oppilaiden hyödyksi. Kriittisen kehittäjän kerronnassa ammatillinen identiteetti 

perustuu omaan asiantuntijatietoon ja hallinnan tunteeseen työssä.  

On ymmärrettävää, että kehittäjäopettajan identiteetti rakentuu opettajuudelle. 

Erityisesti itsensä kehittäjä ja joustava kehittäjä kertovat opettajuuden merkityk-

sestä. Itsensä kehittäjä kertoo kehittäjäopettajuuden perustuvan opettajuudelle, 

pedagogiselle osaamiselle ja koulumaailman tuntemukselle. Kehittäjäopettajuus 

nähdään opettajan identiteetin laajentumana, joka otetaan haltuun tietyn osaami-

sen vahvistamisella. Joustavalle kehittäjälle opettajuus on kiinteä osa kehittäjä-

opettajan identiteettiä. Kehittäjäopettajuus ilman opettajuutta ja oppilaita ei ole 

mahdollinen. Kriittinen kehittäjä kertoo halusta toimia tehtävissä, jotka palvelevat 

suoraan opettajia ja oppilaita. Kriittisen kehittäjän kerronnassa opettajuuden mer-

kitys kuitenkin vähenee urapolun edetessä ja kehittäjän kerronta kuuluu vahvem-

min. Opettajuus näyttäytyy kriittiselle kehittäjälle jopa taakkana, josta voisi va-

pautua ja keskittyä kehittämistoimintaan.  

Yhteistä kehittäjäkertomuksissa on kehittäjäopettajan ymmärtäminen sillan-

rakentajana opetustoimen hallinnon ja koulujen välillä. Tämä kulunut ilmaisu, 

josta joskus ivaa ja pilkkaa kokee, kuvaa kuitenkin osuvasti kehittäjäopettajan 

identiteettiin olennaisesti kuuluvaa osaa. Aikaisemmin tässä työssä todettu koulu-
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väen epäluottamus hallintoa kohtaan (Johnson & Alamaa 2010: 81) näyttää pitä-

vän pintansa kehittäjäopettajienkin kerronnan mukaan.  

Kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä vahvistaa poikkeuksetta opetus-

toimen organisaation tarjoamat mahdollisuudet kehittää omaa ammatillista osaa-

mistaan. Osaamisen vahvistuminen kerrotaan asiantuntijaverkostoissa ja täyden-

nyskoulutuksessa tapahtuvaksi. Oma ryhmä, kehittäjäopettajien tiimi, ymmärre-

tään myös resurssiksi ammatillisen identiteetin rakentumisessa.  

Kehittäjäopettajan on mahdollista toteuttaa ammatillista identiteettiään yksi-

löllisesti. Kehittäjän tehtävästä suoriutumiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia. 

Joustava kehittäjä kertookin mahdollisuuden toteuttaa itseään yksilöllisesti kehit-

täjäopettajan työn parhaimmaksi puoleksi. Toisaalta vapaus voi aiheuttaa epävar-

muutta siitä, onko tehnyt tarpeeksi. Kriittinen kehittäjä kertoo, että kiitos on help-

poa tulkita vaateeksi tehdä lisää. Itsensä kehittäjä on optimistina oivaltanut, että 

tehtävät on vain hoidettava parhaaksi katsomallaan tavalla ja opittava joustamaan.  
  



 161

5 Pohdinta 

Olen tutkinut kerronnallisen lähestymistavan kautta, miten kunnan opetustoimen 

kehittäjäopettajat kertovat ammatillista identiteettiään työuran muutoksessa ja 

miten haastavista tapahtumista kerrotaan rakennettaessa ammatillista identiteettiä. 

Kolmas tutkimustehtäväni on ollut selvittää, millaiseksi kehittäjäopettajat kertovat 

kollegiaalisen vertaismentorointiryhmän merkityksen ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa. Tutkimuksessani kehittäjäopettajat ovat kertoneet mentorin oh-

jauksessa kehittäjäopettajaksi hakeutumisesta ja työhön liittämistään tavoitteista 

ja odotuksista sekä työssä kohdatuista haasteista ja niistä selviämisestä. 

Tutkimukseni empiirinen osa on rakentunut kollegiaalisessa vertaismento-

rointiryhmässä. Vertaismentorointiryhmän toiminta on perustunut keskustelurun-

koon, jonka tarkoituksena on ollut kannustaa ammatillisen identiteetin kerrontaan 

ja reflektointiin. Keskustelua virittäneet kysymykset ja toiminnalliset tehtävät on 

suunniteltu mentorin ja tutkijan yhteistyönä niin, että ne ovat rohkaisseet uusiin 

näkökulmiin, kun kertoja ei jostakin syystä ole löytänyt eteenpäin, vaan on jäänyt 

toistamaan kertomustaan.  

Tutkimukseni perustuu ajatukselle identiteetin rakentumisesta kerronnassa. 

Kertomus on ensisijainen keino välittää omia kokemuksia muille ja antaa omille 

kokemuksille merkityksiä. Kerronnan avulla ymmärretään omaa ja muiden toi-

mintaa ja kokemuksia sekä hahmotetaan, miten tapahtumat etenivät ja vaikuttivat 

toinen toisiinsa muodostaen tietyn lopputuloksen. Identiteetin rakentuminen, 

muutos, kulkee käsi kädessä kertomuksen muuttumisen kanssa.  

Pitkä kokemukseni opetus- ja kehittämistehtävistä on kannustanut kokeile-

maan vertaisryhmämentorointia kehittäjäopettajan identiteetin rakentamisen tuke-

na hallinnon ja koulujen kehittämisodotusten ristipaineessa. Kehittäjäopettajien 

oma kerronta on tarjonnut monitahoisen lähestymistavan ajankohtaiseen aihee-

seen. Valtakunnassa on juuri virinnyt keskustelu kehittäjäopettajien saamisesta 

kaikkiin peruskouluihin. Tutkimukseni on kiintoisa kertomus kehittäjäopettajan 

ammatillisen identiteetin rakentumisesta urapolun muutoksessa. Samalla se on 

ollut tutkijalle tilaisuus syventyä vertaismentorointiryhmän merkityksen tarkaste-

luun identiteetin rakentumisessa. 

Moniäänistä kerrontaa  

Tutkimukseni kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin kerrontaa työuran alus-

sa kuvaa kehittäjäidentiteetin moniäänisyys. Kehittäjäopettajat kertovat hakeutu-
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misestaan kehittämistehtäviin tavoitekerronnaksi nimeämäni kerronnan kautta. 

Kehittäjäopettajan mahdollinen minä, tulevaisuudessa kangasteleva tavoiteminä, 

nähdään aktiivisena toimijana.  

Opettajat ovat valinneet kehittäjäopettajan polun, koska he ovat halunneet 

tuoda opettajan äänen kouluja koskevaan päätöksentekoon. Kehittäjäopettajina he 

pääsevät aitiopaikalle vaikuttamaan opetustoimen kehittämiseen hallinnon toimi-

joina, mutta opettajakollegan vertaisena. Tätä tavoitetta horjuttavat kehittäjäopet-

tajien kerronnan mukaan ulkopuolelta tulevat vaatimukset. Ulkopuolisiksi vaati-

muksiksi kerrotaan opetustoimen hallinnosta tulevat kehittämishankkeet ja niihin 

liittyvät toimintamallit ja ohjeet. Tutkimuksessani kehittäjäopettajien ryhmässä 

kuuluu kaiken aikaa omien kehittäjäopettajan tavoitteiden ja ulkoisten vaatimus-

ten välinen kamppailu.  

Työn merkitystä on korostettu osana ammatillisen identiteetin muotoutumista. 

Identiteetin rakentaminen osoittautuu tutkimuksessani jatkuvaksi reflektoinniksi 

minuuden tunteen sekä työn sisällön ja päämäärien välillä. Osallistujien on mah-

dotonta määritellä kehittäjäopettajan yksilöllinen työ ja oppiminen irrallaan yhtei-

sestä tehtävästä ja koko opetustoimesta. Yksittäisen kehittäjäopettajan näyttää 

olevan tärkeää nähdä oma toimintansa osana laajempaa kertomusta: toisaalta 

opettajakollegoiden ja koulujen maailmaan kiinteästi liittyvänä, mutta myös osana 

isompaa, koko opetustoimen kertomusta.  

Opettajat tuovat esiin erilaisia tapoja tehdä kehittäjäopettajan työtä ja raken-

tavat näin ryhmässä erilaista kehittäjäidentiteettiä. Toisen kertomukseen liittymi-

nen kuuntelun ja keskustelun kautta auttaa tutkimuksen osallistujia hahmottamaan 

omaa tapaansa tehdä kehittäjäopettajan työtä ja toteuttaa itseään uudessa työssä. 

Kyky yhdessä keskustellen rakentaa käsitystä kehittäjäopettajan työstä ja tavoit-

teista näyttäytyy arvokkaana toimintana, joka työyhteisöissä olisi hyvä asettaa 

tavoitteeksi, ei merkkinä työntekijän heikkoudesta. Samalla vahvistuu käsitys 

siitä, että on useita tapoja toimia kehittäjäopettajana.  

Hallinnon ja koulujen ristipaineessa 

Kuten teoriaosassa keskusteltiin, ammatillisen identiteetin rakentumisessa erityi-

sesti haasteelliset tapahtumat on todettu paljastavammiksi kuin onnistumiset ja 

urapolun dokumentaarinen kirjaaminen (Engeström 1992, Hytönen 2002, Kelt-

chermans 1993, Mansvelder-Longayroux ym. 2007, Meijer ym. 2011, Moir 1999, 

Nias 1989, Schön 1987). Näin on myös tässä tutkimuksessa. Kriittisten tapahtu-

mien kertominen ja reflektointi ovat merkityksellisiä myös opetuksen kehittäjä-
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asiantuntijan ammatillisen identiteetin rakentumisessa samalla tavoin kuin opetta-

jaksi opiskelevan orastavalle käsitykselle itsestä.  

Kehittäjäopettajaksi valinnan yhteydessä syntyneet mielikuvat etuoikeutetusta 

asemasta horjuvat, kun kehittäjäopettajan työ muuttuu arjen haasteiksi. Kautta 

linjan tutkimustuloksista välittyy perinteinen kyvyttömyys hallinnon ja koulujen 

välillä ymmärtää toinen toistensa tarkoitusperiä ja toimintatapoja.  

Kehittäjäopettajien haastekerronnan fokukseksi muotoutuukin hallinnon ja kou-

lun pyrkimysten ja odotusten ristiaallokossa navigointi. Kehittäjäopettajina omat 

uskomukset ja käsitykset työn päämääristä joutuvat koetukselle erityisesti kehit-

tämishankkeiden yhteydessä. Koulujen opettajat asemoivat kehittäjäopettajat 

hallinnon virkamiehiksi. Tätä paikkaa ei kuitenkaan haluta ottaa. Hallinnon toi-

minta koetaan vieraana opettajan arvojen ja uskomusten näkökulmasta. Haaste-

kerronnassa tämä kuuluu kehittäjäopettajan ristiriitaisena oman paikan etsimisenä 

hallinnon ja koulujen välimaastossa. Koulun toimintakulttuurista on hankalaa 

ponnistella aktiivisen toimijan paikalle hallintoon. 

Ristiriitaisia ajatuksia kehittäjäopettajan tehtävään näyttävät tuovan myös 

moninaiset vuorovaikutussuhteet. Aikuisten kanssa toimiminen koetaan vaikeaksi, 

ja erityisesti opettajakollegoiden taholta tuleva kritiikki haavoittaa. Ensimmäisen 

KerToi-tapaamisen haasteet paljastavat kehittäjäopettajan identiteetin haurauden 

ja epävarmuuden, joka kuuluu haavoittuvuuden kertomuksina. Kriittisimmässä 

puheenvuorossa identiteetin pohdinta kärjistyy oman kehittäjäntyön kyseenalais-

tamiseksi. 

Erityisen suurta hankausta kehittäjän ja hallinnon välillä aiheuttaa kehittäjä-

opettajan pyrkimys määritellä työtään irrallaan koko opetustoimen kontekstista. 

Tämä havainto tukee Poikelan (2005) työssä oppimisen prosessimallia, jossa 

tarkastellaan työtä yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla. Työssä oppimisen 

kannalta on pidetty tärkeänä yksilön, ryhmän ja organisaation tasojen liittymistä 

toisiinsa. Organisaation vertauskuva on harmonia ja eheys eli systeemi, jossa osat 

ja kokonaisuus ovat tasapainossa (Poikela & Poikela 2008: 13). Tätä harmoniaa 

useimmat kehittäjäopettajat hakevat ─ kuulluksi tulemista ja heille kuuluvaa ak-

tiivisen toimijan paikkaa kokonaisuudessa.  

Yhteiselle kehittäjäopettajan työn reflektoinnille näyttää olevan tarvetta kehit-

täjäopettajan identiteetin rakentumisessa. Tämä kuuluu tutkimuksessa moniääni-

senä kehittäjäopettajan haasteista kertomisena, mutta myös kehittäjäopettajien 

kerronnan muuttumisena. Vertaismentorointiryhmässä haasteita ei tarkastella 

osaamisen puutteina. Päinvastoin haastavat tapahtumat nähdään luonnollisena 

osana ammatillisen identiteetin kehittymistä. Ne ovat eräänlaisia käännekohtia, 
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jotka tarjoavat koko ryhmälle mahdollisuuden oppia. Vertaismentorointiryhmässä 

tehdäänkin näkyväksi kriittisen tapahtuman merkitys ammatillisen identiteetin 

rakentumisessa: haasteen kohtaamisen kerronta, haasteeseen liittyvä yhteinen 

reflektointi ryhmässä ja mahdollisen oppimiskerronnan viitoittama suunta uudelle 

kertomukselle. 

Haasteista kertominen on merkittävä tapa tuoda yhteiseen kerrontaryhmään 

myös kehittäjän työhön liittyviä tunteita. Vaikka tietonäkökulmat ovat tärkeitä 

ryhmäkeskustelussa, tunteiden merkitystä ei voi unohtaa. Viime aikoina tunteet 

ovat alkaneet kiinnostaa organisaatiotutkimuksessa, työpaikkojen kehittämisessä 

ja oppimisessa (Estola ym. 2007, Eteläpelto ym. 2014, Hakkarainen ym. 2004, 

Heikkilä 2006, Heikkinen ym. 2010, Kaunisto 2014, Puutio 2002). Perinteisen 

oppimisteoreettisen tarkastelun yhteydessä tunteet on pääasiassa liitetty motivaa-

tioon (Tynjälä 1999: 17). Aikuiskasvatuksen ja aikuisiin liittyvän oppimisen tar-

kastelussa tunteiden merkitys on osattu ottaa huomioon (Illeris 2002: 64). Kehit-

täjäopettajien kerronnassa muun muassa metaforien käyttö osoittaa kykyä parilla 

hyvin valitulla sanalla liittää kerrontaan omia arvoja ja tunteita ja viestiä ryhmäs-

sä syntynyttä käytännön tietoa.  

Tutkimuksessani kehittäjäopettajan asiantuntijuudelle on runsaasti kysyntää 

kehittäjäopettajan omalla koululla. Omalla koululla kehittäjäopettajan asiantunti-

juuteen ja asemaan suhtaudutaan mutkattomammin kuin kehittäjäopettajaan hal-

linnon toimijana. Sen sijaan koulutyön ja kehittäjäopettajan työn yhdistäminen on 

haastavaa kovin pienillä kouluilla, joissa yhteisesti hoidettavat koulun tehtävät ja 

koulukohtaiset kehittämishankkeet kasautuvat muutaman opettajan harteille. Esi-

merkiksi Martti pohtii tutkimuksessa kokopäiväiseksi kehittäjäksi ryhtymistä ja 

hakeutumista myös kehittämishankkeeseen projektityöntekijäksi. Kehittäjäopetta-

jat, jotka ovat tutkimuksen aikaan kehittäjäopettajan työn lisäksi jonkun projektin 

palveluksessa eli kokonaan irti opetustyöstä, tuovat usein esiin tilanteen myöntei-

syyttä. Toisaalta erityisesti joustavaa kehittäjäorientaatiota toteuttavat näkevät 

työhön sisältyvän opettajana toimimisen edellytyksenä sille, että he ylipäänsä 

haluavat toimia kehittäjäopettajina. 

KerToi-ryhmässä syntynyt oppimiskerronta osoittaa, että kehittäjäopettajat 

ovat enemmän kiinnostuneita siitä, keitä he kehittäjäopettajina ovat kuin siitä, 

mitä he osaavat. Oppimiskerronnassa kehittäjäopettajan identiteetti näyttäytyy 

toiselle tasapainon löytymisenä opettajan työn ja kehittämistehtävien välillä. Toi-

selle taas kehittäjäopettajan identiteetti on vahvistunut hänen saatuaan tunnustusta 

opetustoimen hallinnon toimijana. Hyvä työ merkitsee toisille tehokasta toimin-

taa, toisille tyytyväisyyden ja täyttymyksen tunnetta (Kelchtermans 2005: 1004). 
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Yhteinen reflektointi ryhmässä auttaa kehittäjäopettajia hyväksymään keskeneräi-

syyttä, hakemaan ratkaisuja ja löytämään omat ammatilliset vahvuudet ja rajat. 

Tämä näkemyksellisyys vahvistuu oppimiskerrontana kuvatussa reflektoinnissa. 

Tulokset viittavat siihen, että kehittäjäidentiteetin muotoutuessa haastekerronta 

vähenee ja antaa tilaa oppimiskerronnalle. Kriittisyys siirtyy taka-alalle ja amma-

tillinen itseluottamus vahvistuu.	

Löydä oma polkusi, ole oman tiesi kulkija 

Muodollisen kehittäjäkoulutuksen ja kulttuuristen kertomusten puute sekä moni-

nainen tehtävänkuva saavat kehittäjäopettajat tulkintani mukaan rakentamaan 

moniäänistä identiteettiä. Opettajien kerronnassa rakentuu kolme erilaista kehittä-

jäkertomusta: kriittinen kehittäjä, joustava kehittäjä ja itsensä kehittäjä. Kehittä-

jäidentiteetin vahvistuminen kuuluu kerronnassa, jossa kuvataan kehittäjäopetta-

jan haasteista selviämistä. Kehittäjäopettajaksi tuleminen voidaan määritellä tie-

toisuudeksi siitä, kuka olen, mihin kuulun ja millaiseksi haluan tulla. Tietoisuutta 

näistä voidaan pitää yleisenä edellytyksenä hyvinvoinnille ja selviytymiselle ny-

kyisessä työelämässä. (Hänninen 2009: 4‒5.) Kehittäjäopettajan identiteetti ilme-

nee kykynä asemoida itsensä koko opetustoimen kentässä sekä tunnistaa oma 

paikkansa ja osaamisensa työyhteisössä.  

Kehittäjäopettajien haastava hallinnon ja koulun työn yhteensovittaminen on-

nistuu joustavilta kehittäjiltä hyvin. Merkityksellistä joustavan kehittäjän identi-

teetille on työn fokuksen kiinnittyminen koulujen toimintaan. Joustavat kehittäjät 

kertovat koululla toimimisen tärkeäksi, koska he tarkastelevat koulutyötä olennai-

sena osana koko opetustoimen kokonaisuutta. Oman ohjausalan strategisia tavoit-

teita peilataan koulun toiminnan kautta. 

Eniten muutosta hallinnon suhteen tapahtuu kriittisen kehittäjän kerronnassa. 

Työn alussa kriittinen kehittäjä arvostelee hallinnon toimintatapoja ja kertoo hal-

linnon toimijoiden kyvyttömyydestä hyödyntää opettajien koulumaailman tunte-

musta. Näen, että kehittäjäopettaja samalla kertoo omaa turhautumistaan siihen, 

ettei hänen oma koulumaailman tuntemuksensa ole saanut tunnustusta. Tunnus-

tuksen saaminen omasta asiantuntijuudesta hallinnon toimijana näyttää vaikutta-

van myönteisesti hänen käsitykseensä itsestä kehittäjäopettajana. Hän pääsee 

pätemään asiantuntijana. 

Itsensä kehittäjä reflektoi runsaasti hallinnossa ja kehittäjäverkostoissa toi-

mimista suhteessa opettajan työhön. Kerronnassa kuuluvat hallinnossa toimimi-

seen liittyvät haasteet. Varsinainen identiteetin kerronta kilpistyy kuitenkin omien 
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mahdollisuuksien pohdintaan joko opettajana tai kehittäjänä. Kehittäjäidentiteetin 

rakentumista haastaa oma riittämätön asiantuntijuus. Itsensä kehittäjä liittääkin 

kehittäjäopettajana kehittymisen asiantuntijuuden ja osaamisen lisääntymiseen 

sekä edelleen erilaisten urapolkujen avautumiseen. 

Vertaismentorointiryhmän merkityksestä 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on ollut selvittää, mikä merkitys kerrontaa ja 

toiminnallisia menetelmiä hyödyntävällä vertaismentorointiryhmällä on kehittäjä-

opettajan ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Tutkimuksessani samoin kuin 

aikaisemmissa vertaismentorointia käsittelevissä tutkimuksissa (Estola ym. 2007, 

Heikkinen ym. 2010, Kaunisto 2014) kehittäjäopettajien KerToi-ryhmä on tarjon-

nut ajan ja paikan käydä kollegiaalisia keskusteluja ja rakentaa kehittäjäidentiteet-

tiä. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen kehittäjäopettajien vertaismentorointi-

ryhmä ankkuroituu tiiviisti kehittäjäopettajien työhön: vertaismentorointiryhmään 

kokoonnutaan työaikana kokonaisena tiiminä. Näen, että työn rakenteisiin kiinnit-

tyminen on vahvistanut vertaisryhmämentoroinnin merkitystä.  

Ajattelen, että kehittäjäopettajat olisivat ja varmasti ovatkin pohtineet kehittä-

jäopettajuuttaan ja työn haasteita myös kahvipöytäporukoissa ja kahdenkeskisissä 

kohtaamisissa. Näen kuitenkin, että koulutetun vertaismentorin ohjaus, suunni-

telmallinen KerToi-tapaamisten teemoittelu, kerronnan ja toiminnallisuuden vuo-

rottelu, kerrontaan liittyvien yhteisten sääntöjen, kuten luottamuksellisuuden ja 

eettisyyden pohdinta, jokaiselle ryhmäläisille annettu mahdollisuus kertoa, mutta 

myös kuunnella ja pohdiskella ovat sellaisia rakenteita, jotka eivät toteudu tavalli-

sessa kollegoiden välisessä keskustelussa. Näen, että vertaismentorointiryhmään 

olennaisena kuuluvat rakenteet ovat mahdollistaneet kollegiaalisen kerronnan, 

jossa kaikki ovat saaneet eväitä oman identiteettinsä rakentamiseen.  

KerToi-ryhmän merkitys korostuu ryhmässä tekemieni havaintojen ja aineis-

ton perusteella asiantuntijatiedon jakamisen paikkana. Asiantuntijatiedon eri osa-

alueiden yhdistäminen nivoutuu ryhmässä käytettyihin kerrontatapoihin. Ryhmäs-

sä jaetaan praktista tietoa eli hiljaista, kokemuksesta syntyvää käytännön tietoa 

erityisesti työn haasteista kerrottaessa. Oppimiskerrontaan liittyy ongelmanratkai-

sutietoa, ja sitä kuvaamaan sopiva käsite on reflektointi. Ajattelen, että toisen 

kerrontaan liittyminen kuuntelun ja reflektoinnin kautta auttaa rakentamaan käsi-

tystä kehittäjäopettajasta, kehittäjän työhön liittyvistä haasteista ja niistä selviämi-

sestä. Tässä prosessissa on ollut mahdollista reflektoida käsitteitä erilaisista ko-

kemuksista kumpuavan käytännön tiedon pohjalta tai käsitteellistää yhdessä ko-
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kemuksellista tietoa (Heikkinen ym. 2012: 71), kuten ensimmäisessä KerToi-

istunnossa tapahtuu kehittäjäopettajan tehtävää pohdittaessa. 

Uuden vertaismentorointiryhmän aloitusvaiheessa voisi olla hyvä keskustella 

osallistujien kanssa reflektoinnin merkityksestä kerrontaan perustuvassa oppimis-

prosessissa. Samalla voitaisiin korostaa jokaisen osallistujan merkitystä ryhmässä 

sekä saajana että antajana. Omasta kerronnasta saa ryhmäläisiltä kommentteja ja 

kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään omaa kokemusta. Reflektoinnissa jokai-

sella on tilaisuus ammentaa omasta asiantuntijuudestaan ja tukea kollegan reflek-

tointia. Samalla myös omat kokemukset voivat vuorostaan jäsentyä uusiksi ker-

tomuksiksi.  

Asiantuntijuuden reflektointiin liittyvää metakognitiivista ja reflektiivistä tie-

toa, jotka pitävät sisällään kyvyn arvioida omaa toimintaa ja tietoisuuden omista 

toimintatavoista, on kuvattu osuvasti oman tien löytämisenä kehittäjäasiantunti-

juuden toteuttamisessa (Collin 2006). Viimeisessä KerToi-istunnossa yksi kehittä-

jäopettaja kiteyttää identiteettipohdinnan nimettömänä kirjoittamassaan kirjees-

sään näin:  

Löydä oma polkusi, ole oman tiesi kulkija. (18.3.2010, s. 3) 

5.1 Tutkimuksen anti 

Tutkimukseni on ajankohtainen ja tärkeä puheenvuoro keskusteltaessa opettajan 

ammatillisen kasvun tukemisesta ja erilaisten urapolkujen avautumisesta. Tutki-

muksessani tarkastellusta kehittäjäopettajan työstä ei ole olemassa jaettuja kult-

tuurisia kertomuksia, mallitarinoita eikä juurikaan aikaisempaa tutkimustietoa. 

Tutkimukseni kehittäjäopettajien kertomukset opetustoimen asiantuntijakonteks-

tissa ovat ainutkertaisia, koska ne avaavat näkökulman ajankohtaiseen kehittäjä-

opettajan työhön opettajien itsensä kertomana.  

Kehittäjäopettajan tehtävä on saanut viime kuukausina aivan erityistä huo-

miota osakseen. Tutkimusprosessini loppuvaiheessa opetus- ja kulttuuriministeri 

on esittänyt ajatuksen kehittäjäopettajien saamisesta kaikkiin peruskouluihin. 

Tavoitteena on aloittaa yhtenäinen 1−2 vuotta kestävä kehittäjäopettajien koulu-

tus. Näen, että opetus- ja kulttuuriministerin visioimat koulujen kehittäjäopettajat 

joutuvat kamppailemaan samantapaisten identiteettihaasteiden kanssa kuin oman 

tutkimukseni kehittäjäopettajat.  

Tutkimuksessani avautuu tuore näkökulma opettajan urapolkuun tehtävässä, 

jossa opettaja hyödyntää asiantuntijuuttaan koko opetustoimen kentässä. Kehittä-
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jäopettajan tehtävä on kansallisesti ja kansainvälisestikin ainutkertainen ja vastaa 

oivallisesti OKM:n alaisen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukun-

nan haasteeseen kehittää opettajan ja opetustoimessa työtä tekevän elinikäistä ja 

elämänlaajuista oppimispolkua. Tutkimuksellani on käytännön merkitystä opetuk-

sen järjestäjille, opettajankouluttajille ja opettajien ammattijärjestöille opettajan ja 

kehittäjän työtä yhdistäviä urapolkuja suunniteltaessa.  

Oulussa on vastoin vallitsevia kehittämissuuntia vahvistettu ohjaavien opetta-

jien toimintamallia viemällä sitä eteenpäin kehittäjäopettajatoimintana. Näen, että 

kehittäjäopettajamalli on varteenotettava vaihtoehto kehitettäessä opettajien 

osaamista ja etsittäessä parhaita käytänteitä opettajien pitkäjänteiseen täydennys-

koulutukseen. Kehittäjäopettajuus avaa yksittäiselle opettajalle mahdollisuuden 

urakehitykseen ja vastaa samalla myös opetuksen järjestäjän kehittämistarpeisiin.  

Tutkimukseni on merkityksellinen etsittäessä keinoja opettajien työhyvin-

voinnin tukemiseen. Opettajatutkimuksessa on aivan aiheellisesti oltu huolissaan 

opettajien työuupumuksesta ja loppuun palamisesta (Loonstra ym. 2009: 752, 

Syrjäläinen 2002: 106). On tärkeää selvitellä vaihtoehtoisten urapolkujen mahdol-

lisuutta työmotivaation lisäämiseksi työuran eri vaiheissa. Tutkimuksessani teh-

dään näkyväksi opettajan toisenlaista urapolkua koulujen ja opetustoimen hallin-

non välimaastossa.  

Työni kannustaa pohtimaan myös opettajan oppimista ja opettajankoulutusta. 

Tutkimukseni vertaismentorointiryhmässä on ollut mahdollista oppia kehittäjä-

opettajan työtä ja rakentaa identiteettiä oikeita työtilanteita muistuttavassa keskus-

telufoorumissa. Asiantuntijatyössä on usein kysymys hyvän keskusteluilmapiirin 

syntymisestä ja yhteisen asiantuntijadialogin aikaansaamisesta. Koska ihmisen 

ajattelu on sidoksissa tilanteisiin ja asiayhteyksiin, niin kuin aikaisemmin pohdit-

tiin, tilannekohtainen tulkinta vaikuttaa työntekijän kognitiivisiin voimavaroihin. 

Näen, että opettajankoulutusta kehitettäessä olisi hyvä synnyttää oppituntiharjoit-

telun rinnalle oppimistilanteita, jotka muistuttavat opettajan työhön kuuluvia arki-

tilanteita, kuten kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät keskustelut, arviointi- ja 

kehityskeskustelut oppilaiden ja huoltajien kanssa, tuen järjestämiseen liittyvät 

neuvottelut ja konsultointi erityisopettajan kanssa. Vertaisryhmämentorointi tarjo-

aa tähän käytännönläheisen oppimistavan. 

Tutkimukseni antaa tietoa vertaisryhmämentoroinnin mahdollisuuksista vah-

vistettaessa asiantuntijatehtäviin orientoituvien opettajien osaamista ja identiteet-

tiä. Suunnitteilla olevan valtakunnallisen kehittäjäopettajien koulutuksen osana 

voisi hyödyntää tutkimuksessani ja sen käytännön toteutuksessa koeteltua tietoa 

vertaisryhmämentoroinnista. Aikaisemmissa vertaismentorointia hyödyntäneissä 
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tutkimuksissa kertojina ovat olleet ensisijaisesti eri kouluilla toimivat opettajat. 

On mielenkiintoista havaita, että vertaismentorointi toimii myös opetuksen kehit-

tämisasiantuntijoista koostuvan työtiimin ammatillisen kasvun tukemisessa. 

Tutkimukseni antaa tietoa kuntien sivistyspuolen toimijoille vertaisryhmä-

mentoroinnista. Vertaisryhmämentoroinnissa on oivallettu opettajien oman moni-

puolisen asiantuntijuuden hyödyntäminen uudenlaisen, työelämässä tapahtuvan 

osaamisen kehittämisessä. Vertaisryhmämentorointi, jossa mentori ohjaa 6−8 

opettajan ryhmää, on osoittautunut malliksi, jota kunnat pystyvät toteuttamaan 

myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Tämä perustuu yliopistojen, koulutusasi-

antuntijoiden ja kuntien hyvällä yhteistyöllä toteutettuihin kehittämishankkeisiin, 

joissa on koulutettu vertaismentoreita useisiin kuntiin eri puolelle maata. Samalla 

on rakennettu verkostomaista toimintaa verme-hengen ja -osaamisen vahvistami-

seksi. Kuntakumppanit ovat olleet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä eri-

laisia paikallisia ja alueellisia malleja vertaismentorointitoiminnan ja osaamisen 

kehittämiseksi. (Heikkinen ym. 2012: 40.)  

Tutkimukseni tuo uutta käytännön tietoa vertaisryhmämentorointiin. Useissa 

vertaisryhmäkerrontaa käsittelevissä tutkimuksissa on korostettu ryhmän turval-

lista, luottavaista ja toisista välittävää ilmapiiriä hyvän keskustelun syntymiseksi 

(Clark 2001, Estola ym. 2007, Heikkinen ym. 2010). Tätä käsitystä tukevat myös 

tutkimustulokseni. Parhaimmillaan kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmän 

kaltaiset ammatilliset käytäntöyhteisöt mahdollistavat dialogin, jossa on turvallis-

ta kysyä toisilta ja osoittaa myös omaa epävarmuuttaan. Näyttää kuitenkin siltä, 

että kokeneista opettaja-asiantuntijoista koostuvissa vertaismentorointiryhmissä 

tarvitaan erityisesti kyseenalaistamista ja kriittisyyttä virittämään ammatillisen 

kehittymisen reflektointia ja oppimista. Hedelmällisen vuorovaikutuksen ja kriit-

tisen reflektoinnin rakentuminen näytti syntyvän luontevasti osallistujaryhmässä-

ni, jossa oli sopiva määrä erilaisuutta ja kriittistä asennetta.  

Tutkimukseni vertaismentorointiryhmässä kriittisyyttä vahvistava hetero-

geenisyys toteutui monin tavoin, ja se näytti vaikuttavan osallistujien tapaan ref-

lektoida. Opettajat olivat eri-ikäisiä ja heillä oli erilaista kokemusta opetustyöstä 

ja opettajien ohjaamisesta. Ryhmässä oli sekä luokanopettajia että aineenopettajia, 

jotka työskentelivät isoissa ja pienissä kouluissa. KerToi-ryhmässä oli myös 

miesopettajia toisin kuin yleensä vertaismentorointiryhmissä. Aineistossani on 

moniäänistä reflektointia, vallitsevien käytänteiden ja ilmiöiden taustalla vaikut-

tavien tekijöiden pohdintaa ja keskustelukumppaneiden haastamista. 

Ryhmän erilaisuus ei kuitenkaan yksin kanna. Voimakkaasti heterogeeninen 

ryhmä voi luoda jännitteitä ja turhaumia, jos osallistujien akateemiset kulttuurit ja 
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työkulttuurit ovat kovin kaukana toisistaan (Heikkinen ym. 2012: 275). Vertais-

mentorointiryhmän idea kuitenkin on käytäntöyhteisöjen perusajatuksen mukaan 

yhteisen asian kehittäminen. Tutkimuksessani yhteisenä tavoitteena on ollut tukea 

kehittäjäopettajan ammatillisen identiteetin kerrontaa urapolun muutoksessa. 

Näen, että KerToi-ryhmän yhteisen tehtävän määrittely ja osallistujien yhteinen 

keskustelu ryhmän tarkoituksesta aloitusvaiheessa oli tärkeää. Yhteisesti määritel-

ty tehtävä ohjasi keskustelua pysymään sovitussa teemassa. 

Tutkimuksessani on tullut esiin kontekstuaalisten tekijöiden merkitys kehittä-

jäntyössä onnistumisessa. Yhteiseen keskusteluun on tärkeää tuoda työyhteisöön 

liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja institutionaalisia näkökulmia. Näitä Clandinin 

(1992) korostaa puhuessaan opettajan ammatillisesta maisemasta. Erityisesti kou-

lun ja hallinnon toimintakulttuurien erilaisuus on tutkimuksessani haastanut kehit-

täjäopettajia. Toimintakulttuurien erilaisuuden pohdinta on ollut tärkeää kehittäjä-

opettajien identiteetin muotoutumisessa. 

Toimintakulttuurien erilaisuuden merkitys on avautunut itselleni kehittäjä-

opettajien esimiehenä uudesta näkökulmasta. Uusien kehittäjäopettajien kanssa 

toimittaessa on tärkeää varata aikaa yhteiseen toimintakulttuurien pohdintaan. 

Näen, että vastaavasti myös uusien opettajien perehdyttämisessä on olennaista 

kiinnittää huomiota koulun toimintakulttuuriin, jonka erilaisuus opiskelijayh-

teisöihin verrattuna haastaa vastavalmistuneen opettajan identiteetin rakentumista. 

Vastaavasti toimintakulttuuri voi olla myös vahvistamassa opettajuutta ja liitty-

mistä opettajayhteisöön. (Flores & Day 2006: 232, Hamman 2012: 330, Harris 

2011: 66.) Perusopetuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa onkin nostettu 

koulun osallistava toimintakulttuuri keskiöön (Opetushallitus 2014: 24). 

Tutkimukseni antaa tietoa vertaisryhmämentoroinnin mahdollisuuksista osana 

työssä oppimista. Vertaismentorointia voidaan esimerkiksi nivoa osaksi opettajien 

täydennyskoulutuskokonaisuuksia mahdollistamaan oppimisprosessiin liittyvien 

sosiaalisten ja kulttuuristen kokemusten reflektoinnin. Tutkimustulosten toivon 

antavan joitakin ratkaisuja suunnitelmalliseen koulukohtaiseen henkilöstön osaa-

misen ja opetuksen kehittämiseen osallistavana ja yhteisöllisenä toimintatapana.  

Kehittäjäopettajien kerronta ja tutkijan tulkinnat kenties kannustavat mietti-

mään vastaavanlaisia toimintatapoja omissa työyhteisöissä joko työntekijöinä tai 

esimiehinä. Vertaismentorointiryhmän tuki esimerkiksi haastavien tapahtumien 

kerronnassa oli tutkimuksessani merkityksellinen. Ryhmäkeskustelussa kaikki 

osallistujat pääsevät reflektoimaan tilanteita, joihin kenties joskus joutuvat ja ovat 

näin valmiimpia. Näen, että tutkimukseni vertaismentorointiryhmän tapaisille 

foorumeille on paikkansa useimmissa työyhteisöissä. 
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Yhteiseen kerrontaan perustuvilla ryhmillä ei ole merkitystä ainoastaan työn-

tekijäryhmän ammatilliselle kehittymiselle ja työhyvinvoinnille. Kerronta- ja 

keskustelufoorumeilla on todennäköisesti merkitystä koko työyhteisölle, johon 

vertaismentorointiin osallistuneet työntekijät kuuluvat. Tässä tutkimuksessa yh-

teisessä pohdinnassa keskusteltiin kriittisesti kehittäjäopettajien toiminnasta osana 

koko opetustoimea ja pohdittiin omaa paikkaa asiantuntijana. On todettu, että 

mitä vähemmän organisaatiossa on paikkoja jaetun todellisuuden luomiselle, sitä 

suurempi on kaaoksen aallokko ja sitä enemmän ihmiset toimivat oletusten varas-

sa. Varsinkin muutostilanteissa johdon on tärkeää järjestää työntekijöille paikkoja, 

joissa he voivat yhdessä keskustellen rakentaa ymmärrystä koko organisaation 

toiminnasta ja omasta tehtävästä kokonaisuudessa. (Puutio 2002: 79.) Tähän ta-

voitteeseen kehittäjäopettajien vertaismentorointiryhmä vastasi onnistuneesti. 

Tutkimustulokseni kannustavat kehittämään ja räätälöimään vertaisryhmä-

mentorointia erilaisiin tarkoituksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi opetuksen tuki-

palveluiden tiimitoiminta ja koulujen tiimimallit. Tuloksia voitaneen hyödyntää 

myös erilaisissa kehittämishankkeissa kokoamalla hanketoimijoita, opettajia ja 

koordinaattoreita yhteen säännöllisesti keskustelemaan kehittämistoiminnan haas-

teista, reflektoimaan erilaisia käytänteitä ja luomaan yhteishenkeä hankkeisiin, 

joiden toimijat ovat kaukana toisistaan. Samalla tavoin vertaisryhmämentorointia 

voidaan hyödyntää myös yksittäisten työyhteisöjen hankkeissa sekä henkilöstön 

osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.  

Vertaismentoroinnin kehittämiseksi on tärkeää tutkia sen sovellettavuutta 

työpaikkojen tiimitoiminnan ja hyvinvoinnin tueksi. Vertaismentorointia on perin-

teisesti kantanut ajatus vapaaehtoisuudesta. Olisi paikallaan tutkia, millä edelly-

tyksillä vertaismentorointia voidaan tuoda tiimitoiminnan kautta osaksi suoma-

laista työpaikkakulttuuria. Osana tiimitoimintaa vertaismentorointi tulee osaksi 

työyhteisön toimintakulttuuria, eikä sitä voida enää nähdä vapaaehtoisuuteen 

perustuvana. Olisi mielenkiintoista jatkaa tutkimusta vertaisryhmämentoroinnista 

toimintatutkimuksen muodossa ja pyrkiä löytämään parhaita käytänteitä vertais-

mentoroinnin nivoutumisesta työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin osaksi. 

5.2 Tutkimuksen arviointia 

”Olennaista on olla pelkäämättä sitä joskus nöyryyttävääkin aloittelija-

tunnetta, jonka uusiin oppimishaasteisiin heittäytyminen aina tuo tulles-

saan.” (Ekholm & Koski 2013: 13) 
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Työtäni ohjannut motto kuvaa osuvasti kokemuksiani tutkijana ja työni eri vai-

heissa kohtaamiani haasteita. Tutkimusta arvioidessani katson taaksepäin ja seu-

raan jälkiäni niihin kohtiin, joissa olen tuntenut neuvottomuutta ja osaamatto-

muutta. Työ ei aina ole opettanut tekijäänsä. Olen saanut neuvoja kokeneemmilta 

tutkijoilta ja heidän kirjoituksistaan.  

Kerronnallisen tutkimuksen laatu kiteytyy arviointiin tutkimuksen uskotta-

vuudesta 18  (Lincoln & Guba 1985, Rossman & Rallis 2010) ja eettisyydestä 

(Rossman & Rallis 2010). Koska tutkimuksessani on tavoitteena myös käytännön 

toiminnan kehittäminen, lisäävät tutkimuksessa todetut käytännön toimintaa edis-

tävät tulokset tutkimuksen arvoa.  

Tutkimuksessani on kysymys tutkijan omien työntekijöiden kerronnasta yh-

teisessä luottamukseen ja eettisyyteen perustuvassa vertaismentorointiryhmässä. 

Tutkimuksen eettiset näkökulmat korostuvat siksi entisestään. Uskottavuudessa 

on ensisijaisesti kysymys niistä (eettisistä) ratkaisuista, joita tutkijana olen tehnyt 

tutkimusprosessin aikana. Kerronnallisessa tutkimuksessa korostetaan, että tutkija 

lukee kertomuksia omien arvojensa, mielikuviensa, stereotypioidensa, taipumus-

tensa ja luonteenpiirteidensä värittämän linssin läpi. (Spector-Mersel 2010: 

216−217.) Myös eettiset valinnat ovat loppujen lopuksi tutkijan subjektiivisia 

valintoja. Mitä paremmin eettisiä valintoja on tutkimusprosessissa perusteltu, 

reflektoitu, sitä parempia ovat tutkijan päätökset ja sitä uskottavampi on lopulta 

koko tutkimus (Rossman & Rallis 2010: 384). Näiden ajatusten kannustamina 

arvioin työtäni kahdesta positiosta: eettisenä toimijana ja reflektiivisenä toimijana. 

Tutkimuksen käytännön merkitystä tarkastelen tämän luvun lopussa. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa tutkimusetiikkaa ei voi erottaa tutkimuksen 

käytänteistä. Rossman ja Rallis (2010: 385) puhuvatkin käytännön etiikasta, et-

hics in practice. Tällä he haluavat korostaa eettisiä valintoja, jotka kulkevat tut-

kimuksessa ja tiivistyvät eettisesti merkittäviin hetkiin, ethically important mo-

ments (Rossman & Rallis 2010, Sikes & Goodson 2003).  

Tutkimuksessa, jossa eettisyys ohjaa käytännön tutkimustoimenpiteitä ja va-

lintoja, painopiste asettuu tutkimuksen osallistujiin. Tutkimuksen eettisyys ja 

uskottavuus eivät perustu vain vakiintuneiden eettisten toimenpiteiden toteuttami-

seen, joita olen kuvannut aineiston käsittelyn yhteydessä luvussa 3.4, vaan koko 

tutkimuksen läpäisevään eetokseen tutkijan ja osallistujien yhteisestä tutkimus-

suhteeseen asettumisesta (Rossman & Rallis 2010: 385). Suhteista puhuessaan 

                                                        
18 Laadullisessa tutkimuksessa on muodostunut jo perinteeksi puhua uskottavuudesta, trustworthiness, 
(vrt. Lincoln & Guba 1985) luotettavuuden sijaan. 
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Rossman ja Rallis (2010: 390) viittaavat pitkäaikaisiin, syvällisiin ja tunneherk-

kiin suhteisiin. Osallistujien arvostaminen ja osallistujien välisten suhteiden mer-

kityksen ymmärtäminen edistävät eettisesti kestävän tutkimuksen tekemistä. Tut-

kijan ja osallistujien molemminpuolinen kunnioitus ja keskinäinen moraalinen 

riippuvuus vahvistavat tutkimuksen eettisyyttä. (Rossman & Rallis 2010: 382.) 

Tutkimukseni osallistujilla ja minulla tutkijana on erityinen suhde, koska olen 

osallistujien esimies. Kerronnallisessa tutkimuksessa tutkittava todellisuus muo-

toutuu tutkimuksen aikana, ja tutkimustilanteessa jaetut kertomukset syntyvät 

niiden osallistujien kesken, joita tilanteeseen osallistuu (Spector-Mersel 2010: 

216). Joku voi kysyä, kertoivatko tutkimuksen osallistujat rehellisesti kokemuk-

sistaan uuden työn alussa ja jakoivatko työn haasteita esimiehen läsnä ollessa. 

Tutkijana minulla on kokemukseni ryhmästä. Aineisto toistaa osallistujien kerron-

taa haavoittavista kokemuksista, osaamattomuudesta ja monenlaisista vaikeuksis-

ta, mutta myös oivaltamisen hetkistä ja rönsyilevästä huumorista. Tunnen hyvin 

osallistujat. Opettajien kerronta on tuntunut minusta uskottavalta sekä ryhmätilan-

teissa että litteroituna kerrontana. Olen ollut jopa yllättynyt siitä, kuinka avoimesti 

ja koskettavasti osallistujat ovat jakaneet kokemuksiaan ryhmässä.  

Olen joutunut pohtimaan monta kertaa asemaani tutkimuksessani sekä tutki-

jana että osallistujien esimiehenä. Tutkimustilanne on poikkeuksellinen: tutki-

mukseni aineisto on syntynyt mentorin ohjaamassa vertaisryhmässä, johon työn-

tekijöiden esimies osallistui tutkijana. Spector-Mersel (2010: 216) toteaa narratii-

vista paradigmaa kuvatessaan, että ylipäänsä sillä, että kertomukset ovat synty-

neet tutkimusyhteydessä, on aina merkitystä. On selvää, että tutkimusasetelmalla, 

jossa työntekijät ovat osallistujina ja esimies tutkijana, on vaikutusta ryhmässä 

syntyvään kerrontaan, kerronnan tulkintaan ja raportointiin. Ajattelen, että tällai-

seen tutkimusasetelmaan liittyy aina miellyttämisefektiä. Ryhmässä tehdyt valin-

nat, kuten keskustelurungon suunnittelu, on mielletty tutkijan eli esimiehen teke-

mäksi, joten siihen ei ole esimerkiksi kohdistunut kritiikkiä, eikä ryhmässä käytet-

tyihin menetelmiin, eikä kysymyksiin. Sen sijaan ryhmässä on kerrottu niin suo-

rasukaisesti joistakin hallintoon liittyvistä asioista, että en ole tunnistanut niissä 

miellyttämisefektiä. Tämän olen tulkinnut niin, että osallistujat eivät ole mieltä-

neet, että heidän esimiehensä on myös hallinnon edustaja ja voisi kokea kerron-

nan haavoittavana. Tämän ajattelen kuvaavan esimiehen mieltämistä ainakin jos-

sakin määrin vertaiseksi ryhmätilanteessa.  

Kuten aikaisemmin on todettu, ryhmässä kertomisella on omia erityispiirteitä. 

Sille on ominaista kertomusten kietoutuminen toisiinsa niin, että lopulta voi olla 

vaikeaa tietää, kenen kertomuksesta oli kysymys. Kertomuksia tuotetaan yhdessä, 
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mikä vähentää kertomuksen kiinnittymistä vain yhteen kertojaan. Kyseessä ovat 

ensisijaisesti ryhmän kertomukset. Ajattelen, että ryhmässä kertomiseen liittyy 

myös ryhmän kollektiivisuuden kulkeutuminen kerrontaan, joten kertomusta voi-

daan tuottaa yhteisestä kehittäjäopettajapositiosta eikä niinkään vain yksittäisen 

opettajan kokemuksena. Tämä voi kannustaa osallistujia kertomaan vapaammin 

kokemuksistaan kuin esimerkiksi yksilöhaastattelutilanteessa. 

Eettisesti kunnioittava tutkimussuhde on molemminpuolinen. Osallistujien on 

voitava luottaa tutkijan eettisyyteen tutkimussuhteessa. Esimiesasemani avautuu 

nyt toisesta näkökulmasta. Osallistujat eivät ole minulle keitä tahansa tutkittavia. 

Ryhmässä jaetut kertomukset ovat tehneet meistä vielä läheisempiä. Voisinko 

tutkijana karistaa esimiespositioni niin täysin, että toimisin epäeettisesti työnteki-

jöitäni kohtaan?  

Tutkijana olen kuitenkin pyytänyt osallistujilta paljon. Olen pyytänyt opetta-

jia reflektoimaan työtään ja kertomaan työstään ja sen haasteista jakaakseni sitten 

heidän kertomuksensa lopulta tutkimusraportissa isolle yleisölle. Tämän vuoksi 

olen osallistanut ryhmäläisiä tutkimukseeni pitkin matkaa. Osallistujat ovat luke-

neet ensimmäiseen tapaamiseen perustuneen artikkelin ennen sen julkaisua, 

kommentoineet viidestä ensimmäisestä tapaamisesta tekemääni alustavaa tulkin-

taa stimulated recall -tapaamisessa sekä lukeneet ja kommentoineet lopullista 

tutkimusraporttia. Tutkimuksestani on keskusteltu myös työarjen lomassa – niiden 

kanssa, jotka jakavat vielä yhteistä arkea. Olen myös keskustellut erikseen joi-

denkin osallistujien kanssa erityistä eettistä pohdintaa aiheuttaneista hetkistä. 

Näitä pohdintoja on työni varrella, koska näen eettiset valinnat osana tutkimuksen 

kulkua enkä erillisenä palikkana.  

Eettisen toimijan positiosta katsottuna tutkimuksessa on annettava ääni sekä 

tutkijalle että osallistujille. Kertomuksethan ovat syntyneet osallistujien ja tutkijan 

yhteistyönä. Tutkimuksessani olen tehnyt eron osallistujien ja tutkijan äänen välil-

lä. Kerronnallisessa tutkimuksessa kertojien – osallistujien − äänen tulisi kuulua 

selvästi, kattavilla, suorilla lainauksilla (Riessman & Speedy 2007). Opettajien ja 

mentorin ääni kuuluu tutkimuksessa välillä pitkissäkin suorissa lainauksissa hei-

dän kertomuksistaan. Tällä olen halunnut tarjota myös lukijalle mahdollisuuden 

lainausten kautta pohtia tekemiäni päätelmiä ja tulkintoja. Tutkijan äänen tuotta-

mat tulkinnat pitävät kuitenkin erillään kertojien äänet ja tutkijan äänen. (Chase 

2005.)  

Liiallisessa tutkittaviin samaistumisessa on vaaransa. Kriittinen tutkimus 

edellyttää myös kyseenalaistavaa ja etäännyttävää otetta. (Godfrey 2003: 56, 

Miettinen 2006: 38.) Tutkimuksessani olen toteuttanut näitä ajatuksia olemalla 
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läsnä empaattisena kuulijana ja osallistujana KerToi-ryhmässä eli tutkimusaineis-

ton synnyinsijoilla. Etääntymistä tutkittaviin on tapahtunut tulkitessani litteroitua 

aineistoa ja kirjoittaessani tätä tutkimusraporttia. Ihanteenani on raportoinnissakin 

ollut eräänlainen empatian värittämä neutraali ja kunnioittava reflektointi kriittis-

tä, henkilökohtaista ja erityistä tavoittelevaa tutkimusotetta unohtamatta. Lukijan 

ja tutkimukseen osallistuneiden arvioitavaksi jää, kuinka olen tässä onnistunut. 

Reflektiivisenä toimijana olen pyrkinyt työssäni läpinäkyvyyteen. Läpinäky-

vyys, joka liitetään tutkimuksen laatuun, näkyy tutkijan kykynä ja haluna avata 

tutkimusraportissaan tieteelliselle yhteisölle (eettisten) päätösten ja toteutuneiden 

tutkimuskäytänteiden taustalla olevaa reflektointia (Rossman & Rallis 2010: 382). 

Olen tehnyt tutkimusprosessiani monin tavoin läpinäkyväksi. Olen kertonut itseni 

osaksi tutkimusta sekä tutkijana että osallistujien esimiehenä ja avannut tutkimuk-

sen tavoitteita. Olen reflektoinut olemiseen, tietoon ja tietämiseen sekä oppimi-

seen liittyviä käsityksiä, jotka vaikuttavat kertomusten tulkintaan. Olen kuvannut 

tutkimuksen suunnittelua, aineiston syntyä ja lukutapojani sekä myös analyysi-

vaiheessa tekemiäni harhailuja ja korjausliikkeitä. Läpinäkyvyyttä tuovat myös 

tekstiä tukevat kuviot ja taulukot.  

Tulkinnassa toisinaan pitkätkin aineistokatkelmat lisäävät tutkimukseni lä-

pinäkyvyyttä ja todentavat tulkintani ankkuroitumista aineistoon. Tukea tulkin-

noilleni olen hakenut aikaisemmasta tutkimuksesta reflektoiden välillä opettaja-

tutkimusta ja kerronnallista tutkimusta, välillä koulutus- ja työelämätutkimusta. 

Erityistä huomiota olen kiinnittänyt tutkimusprosessin ja tulkintojen koostami-

seen väitöskirjaksi. Olen pyrkinyt ohjaamaan ja auttamaan lukijaa kontekstuaali-

silla tienviitoilla ja välikoonneilla. Läpinäkyvyyttä tutkimukseen tuo myös ilmai-

sun selkeys.  

Reflektiivinen toimijuuteni on näkynyt myös tiedeyhteisössä. En ole jäänyt 

hautomaan (eettisiä) haasteitani tutkimuskammiooni, vaan olen reflektoinut niitä 

tutkimusryhmässäni ja muiden tutkijoiden kanssa. Nämä reflektoinnit sekä poh-

dinta ryhmän mentorin kanssa ovat auttaneet toimimaan eettisesti merkittävinä 

hetkinä. Joitakin eettisesti haastavia tilanteita olemme pohtineet yhdessä osallistu-

jien kanssa ryhmän kokoontumisissa. Pohdimme esimerkiksi, miten voidaan ker-

toa eettisesti kriittisistä tilanteista, joihin liittyi yhteisiä kollegoita.  

Mitä enemmän tutkimus sisältää vuorovaikutusta, sitä enemmän eettisiä va-

lintoja on tehtävä. Rossman ja Rallis (2010: 384−385) kuvaavatkin reflektiivisen 

toimijan dynaamista vuorovaikutusta tutkimustilanteen kanssa. Eettisesti haasta-

vat tilanteet ilmenevät usein hienovaraisilla ja odottamattomilla tavoilla. Olen 

havainnut, että eettisyyttä voidaan usein myös lisätä hienovaraisilla tavoilla, kuten 
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kiinnittämällä huomiota sanavalintoihin liittyviin vivahteisiin. Eettisiin haasteisiin 

olen saanut apua muun muassa yhteisestä reflektoinnista osallistujien kanssa fo-

kusryhmätapaamisessa.  

Ymmärrykseni ryhmäkerrontaan olennaisesti kuuluvasta suhteessa olemisen 

luonteesta on vahvistunut tutkimuksen aikana. Samalla on vahvistunut käsitykseni 

tutkimuksen reflektoinnin ja eettisen pohdinnan merkityksestä tutkimusprosessin 

eri vaiheissa. KerToi-tapaamisten aikaan ryhmän suhde näyttäytyi konkreettisina 

kohtaamisina, keskusteluna ja vuorovaikutuksena. Tutkimusprosessin eri vaiheis-

sa olen vaalinut tätä suhdetta ja siihen olen palannut eettisten kysymysten kohda-

tessa.  

Tutkimustulosten kirjaushetkellä olen pohtinut osallistujien ja tutkijan välistä 

suhdetta tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta. Olen pystynyt tutkimuksellani 

tuottamaan uutta käytännön tietoa kehittäjäopettajien ammatillisen identiteetin 

kerronnasta vertaismentorointiryhmässä  ja tuomaan ajatuksia myös  vertaisryh-

mämentoroinnin kehittämisestä. Ihmistieteissä, joissa usein on kysymys tutkimus-

tiedon merkityksestä inhimillisen toiminnan kehittämisessä, moraalinen vastuu 

korostuu. Näen, että reflektointi, joka on vahvistanut tutkimukseni eettisyyttä, on 

vahvistanut samalla koko tutkimuksen lopputulosta (Rossman & Rallis 2010: 

385) eli tutkimukseni avaamaa näkökulmaa uudenlaisesta kehittäjäopettajan ura-

polusta, vertaismentoroinnin hyödyntämisestä kehittäjäopettajien ammatillisen 

identiteetin kerronnassa ja työssä oppimisessa. Työni vahva ankkuroituminen 

käytännön toiminnan kehittämiseen on omiaan lisäämään tutkimukseni arvoa. 

Kuka oppi eniten? 

Jos en olisi kehittäjäopettajien esimiehenä saanut tilaisuutta osallistua opettajien 

kanssa säännöllisiin, suunniteltuihin vertaismentorointitapaamisiin, valmiuteni 

heidän esimiehenään ja esimiesvalmiuteni yleensä olisivat heikommat. Vertais-

mentorointitilaisuuksissa kehittäjäopettajat ovat kertoneet avoimesti käsityksis-

tään työnteosta, työn organisoinnin merkityksestä sekä työelämään ja vuorovaiku-

tukseen liittyvistä odotuksista, joista olen ammentanut esimiestehtävääni. Proses-

sin läpikäyminen on kannustanut minua esimiehenä myös pohtimaan työntekijöi-

den haavoittuvuutta ja yksilöllistä haavoittuvuuden kokemusta.  

Koen olleeni etuoikeutetussa asemassa saadessani tilaisuuden osallistua ver-

taismentorointiryhmään kehittäjäopettajien kanssa. Esimiehellä on harvoin men-

torointi-istuntojen tarjoamaa aikaa ja paikkaa olla mukana työntekijöiden ryhmäs-

sä kuulemassa heidän kerrontaansa työstä. Perinteisille kehityskeskusteluille on 
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asetettu tavoitteeksi, että työntekijä käy keskustelun kahden kesken esimiehensä 

kanssa. On selviö, että tarvitaan kahdenkeskistä aikaa esimiehen ja työntekijän 

välillä. Koska yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat tärkeitä piirteitä nykyisessä 

työpaikkojen toimintakulttuurissa, on aika rohkaistua käymään kahdenkeskisten 

kehityskeskusteluiden rinnalla myös ryhmäkeskustelujen tyyppistä moniäänistä 

kehityskeskustelua.  

Työtä tehdään nykyään tiimeissä ja erilaisissa työryhmissä. Kehityskeskuste-

lussa pääasiallisena sisältönä on sopia tavoitteista, työtehtävistä ja keskustella 

osaamisen kehittämistarpeista. Näitä asioita esimiehen on hyvä käsitellä yhdessä 

työntekijöiden kanssa ryhmäkeskustelussa. Myös kehityskeskusteluihin sisältyvä 

työhyvinvointinäkökulma voi saada pontta ryhmäpohdinnassa. Ei ole kovin toi-

mivaa, että esimies sopii jokaisen työntekijän kanssa erikseen tehtävistä, joissa 

työntekijöiden odotetaan tekevän yhteistyötä ja joista pääosa tehdään yhdessä.  

Olen pohtinut myös kertomisen merkitystä kehittäjäopettajien esimiehenä. On 

todettu, että keskeisten hallinnon toimijoiden osoittama mielenkiinto on edellytys 

muutoksen onnistumisessa (Fullan 2001: 81). Sillä lienee merkitystä, että joku, 

tässä tapauksessa esimies, on halunnut kuulla nämä kertomukset ja perehtyä nii-

hin tutkijana. Tästä minua vakuutti Riston kerronta, jossa hän kiteyttää kuuntele-

misen ja kertomisen merkitystä. 

Risto: Sellainen omakohtainen kokemus menneisyydestä, jolloin olis toivonut, 

että joku olisi tullut ihmettelemään, että hieno juttu, että tämmöstäki tapahtuu 

tässä maailmassa. Ymmärrän heitä hyvin, että he halusivat kertoa. Olin kor-

vana. Se on mielenkiintoista, että silloin, kun joutuu kertomaan joillekin niitä 

asioita, ne niinkö jäsentyy päässä. (22.11.07, s. 42) 

5.3 Tulevaisuuden näkymiä 

Avaan tutkimuksessani erilaisia näkökulmia opettajan työhön kehittäjäopettajan 

urapolkua tarkastelemalla. Opetuksen kehittämistehtävissä toimiminen tarjoaa 

tilaisuuden vahvistaa opettajan elinikäistä ja elämänlaajuista oppimispolkua. Ke-

hittämistehtävien kautta opettajille avautuu sopivia poikkeamia, lyhyempiä tai 

pitempiä, yhtenäisiltä, pitkään jatkuneilta urapoluilta. Kehittämistehtävät tarjoavat 

uudenlaisia haasteita niitä kaipaaville ja niistä hyötyville sekä voivat lisätä työmo-

tivaatiota. Tutkimukseni mukaan kehittäjäosaamisen vahvistuminen näyttää lisää-

vän myös opettajan asiantuntijuutta koulutyössä ja edistävän opettajan kykyä 

hahmottaa opetustyötään osana laajempaa kokonaisuutta. Kehittämistehtävien 
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kautta voidaan synnyttää ja vahvistaa eetosta, jonka mukaan jokainen opettaja on 

oman työnsä kehittäjä.  

Tulevaisuudessa on tärkeää osata hyödyntää opettajan asiantuntijuutta niin 

koulukohtaisessa kehittämistyössä kuin koko opetustoimen asiantuntijakonteks-

tissa. Osuvasti on todettu, että koulut voivat päästä parempiin tuloksiin vain li-

säämällä opettajan asiantuntijuuden joustavaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä 

taloudellisten voimavarojen vähentyessä. Tämä voisi tarkoittaa opettajan erityis-

osaamisen hyödyntämistä yli oppilaitos-, ikä- ja kuntarajojen. (Välijärvi 2006: 

23−24.) Tutkimukseni kehittäjäopettajan tehtävässä on mitä suurimmassa määrin 

tästä kysymys. Yksittäisen opettajan erityisosaaminen on otettu koko opetustoi-

men käyttöön. Oululaisten kehittäjäopettajien osaamista on hyödynnetty viime 

vuosina jopa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämistehtävissä. 

On tärkeää rekrytoida opettajia opetuksen järjestäjän hallinnoimiin kehittä-

mishankkeisiin projektipäälliköiksi ja -koordinaattoreiksi. Vaikka opettajien pe-

rehdyttäminen uuteen toimintakulttuuriin ja projektien hallinnointiin vie aikansa, 

on tärkeää, että opetuksen kehittämiseen suunnatuissa projekteissa on opettaja-

osaamista: sekä substanssiosaamista että opettajan ammattietiikan mukanaan 

tuomaa ymmärrystä toimivista opetuskäytänteistä ja oppimisympäristöistä. Tut-

kimukseni mukaan näyttää siltä, että siirtyminen opettajan työstä kehittämistehtä-

viin sujuu joustavammin, mikäli urapolun muutokseen voidaan tarjota kollegiaa-

lista tukea esimerkiksi vertaisryhmämentoroinnin muodossa.  

On myös paikallaan virittää keskustelua erilaisen opettajaroolin vahvistami-

sesta kouluilla. On tärkeää tehdä näkyväksi opetusalan virkaehtosopimuksen 

kautta myös koululla tapahtuva yhteinen kehittämistyö osana opettajan työtä. 

Tutkimukseni kehittäjäopettajien kerronta tuo esiin pitkään opettajan työssä toi-

mineiden halun keskittyä yhteisiin kehittämistehtäviin, mutta samalla toimia 

myös opettajina. Toimiva ratkaisu voisi olla koulun resurssien suuntaaminen pe-

dagogiikan, toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen. Koulun 

omista toimintaedellytyksistä ja omaleimaisuudesta lähtevä kehittäminen edellyt-

täisi resurssien (myös taloudellisten) uudenlaista suuntaamista: yksilöllistämisen 

toimenpiteistä ennalta ehkäisevään kehittämistoimintaan. Näin vahvistettaisiin 

koko kouluyhteisön ja kaikkien oppilaiden yhteisöllisyyttä, kasvua ja osaamista 

korostavaa toimintakulttuuria. 

Kollegiaalisuus on nostettu jo vuosia sitten menestyvän ja kehityskykyisen 

koulun tunnusmerkiksi. Opetushenkilöstön vertaismentorointiryhmät voisivat 

tarjota oppimisen paikkoja myös omassa koulussa ja samalla vahvistaa yhteisölli-

syyttä. Oppilaitosten haaste profiloitua pedagogiikan asiantuntijayhteisöinä on 
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edelleenkin ajankohtainen. (Välijärvi 2006: 24.) Vuoden 2014 lopulla julkaistuis-

sa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan koulun vahvistu-

mista oppivana yhteisönä (Opetushallitus 2014: 25). 

Opettajien vertaismentorointiryhmät voivat olla niitä paikkoja, joissa opetta-

jat oppivat yhdessä vertaistensa kanssa ja rakentavat tulevaisuuteen suuntautuvaa 

moniäänistä opettajaidentiteettiä. Se pitää sisällään opettajuuden ja sen osana 

kouluyhteisöön kiinnittyvän kehittäjäopettajuuden. Moniäänisiä, opettajuudesta ja 

kehittäjyydestä kumpuavia identiteettejä ei pidä nähdä kolikon kääntöpuolina, 

vaan ikään kuin karttapalloon piirrettyinä maisemina, jotka pallon pyöriessä vuo-

rottelevat tasapuolisesti.  
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Liitteet 

LIITE 1 

 

   3.4.2007 
 
 
Ohjaavia opettajia 
määräaikaiseen työsuhteeseen 
 
Oulun kaupungin opetustoimessa on yhdistetty opetuksen tuki- ja 
kehittämispalvelut yhteen organisaatioon, joka kulkee nimellä 
Oppis. Haemme nyt Oppikseen ohjaavia opettajia 1.8.2007 al-
kaen. Ohjaavien opettajien tehtävänä on kehittää opetus- ja 
arviointimenetelmiä sekä edistää oppimisympäristöosaamista. 
Edellytämme ohjaavalta opettajalta monipuolista perehtynei-
syyttä opetusmenetelmiin ja hyvää oppiaineiden hallintaa. Ar-
vostamme kuitenkin erityisesti oppiaineiden välisen yhteistyön ja 
eheyttämisen näkökulmia. 
 
Ohjaavat opettajat ovat tärkeä osa opetustoimen tulevaisuus-
ohjelmaa. Tulevaisuuden koulun rakentajilta edellytämme inno-
vatiivista otetta ja kykyä nähdä yli huomisen. Osallistuminen eri-
laisiin opetuksen kehittämisprojekteihin ja opetuskokeiluihin ja 
niihin liittyvä opetusteknologiaosaaminen katsotaan hakijalle 
eduksi.  
 
Haemme ohjaavia opettajia seuraaville osa-alueille: 
 Luma-aineet 
 Taito- ja taideaineet 
 Kieli, kulttuuri ja mediataito 
 Viestintä ja kansainvälisyys 
 Vastuullinen vaikuttaminen  
 Yhtenäinen oppimisen polku 
 Opetusteknologia (2 kpl) 
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Ohjaavan opettajan tehtävänkuva eri kouluasteiden opettajien, 
rehtoreiden, kouluttajien ja muiden eri yhteistyötahojen välisenä 
toimijana edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, jousta-
vuutta sekä organisointi- ja verkostoitumiskykyä. Yhteistyössä ul-
komaisten toimijoiden kanssa tarvitaan myös hyvää englannin 
kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Tarjoam-
me haastavan työn opetuksen kehittämisen tiimissä sekä mah-
dollisuuden kehittyä myös omassa opettajan tehtävässä. 
 
Ohjaavan opettajan työaika jakautuu opetustehtävään omalla 
koululla ja ohjaustehtävään. Ohjaustehtävään varataan syksyllä 
2007 30 prosenttia opetusvelvollisuudesta ja vuoden 2008 alusta 
40 prosenttia.  
 
Sähköiset hakemukset 20.4.2007 mennessä osoitteeseen 
http://rekrytointi.ouka.fi. Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. 
Kunkin ohjaustehtävän tarkka kuvaus, huojennusperiaatteet ja 
tiedot toimikaudesta löytyvät myös yllä mainitusta osoitteesta. 
 
Lisätietoja:  
suunnittelija Päivi Mäki  
puh. 08-5584 9006, 044-7039 006  
 
suunnittelija Raimo Salo 
puh. 044-7039 689 
 
Opetusteknologiaohjaavia koskeviin kysymyksiin vastaa  
suunnittelija  
Jukka Miettunen 
puh. 044-5584 9022, 044-7039 022 
 
 
 
Ohjaavien yhteinen tehtävänkuva 
• Tiimipalavereihin osallistuminen 2–3 kertaa kuussa 
• Yhteistyö muiden ohjaavien, (alue)rehtoreiden ja opettajien 

kanssa opetuksen tukipalvelujen suunnittelemisessa ja tuottami-
sessa 



 201

• Opetustoimen tulevaisuusohjelmaan liittyvien hankkeiden tu-
keminen ja hankkeisiin sisältyvä kenttätyö 

• Vastuuaineisiin liittyvien sähköpostilistojen seuranta ja yhtey-
denpito opettajiin 

• Ohjausalueen työryhmissä toimiminen 
• Ainedidaktisen koulutuksen koordinointi ja koulutuksiin liittyvästä 

budjetoinnista vastaaminen 
• Ohjausalueeseen liittyvän tutkimuksen ja uusimman tiedon seu-

ranta ja välittäminen ao. opettajille 
• Ohjausalueeseen liittyvän Intra-materiaalin tuottaminen ja yllä-

pito 
Luma-aineet 
• Luma-aineiden (MA, FY/KE, biologia, maantieto, ympäristö- ja 

luonnontieto) opetussuunnitelman seuranta ja tukeminen 
• Terveystiedon opetuksen kehittäminen yhteistyössä Vastuullinen 

vaikuttaminen -ohjaavan kanssa 
• Luma-kerhojen koordinointi 
• Luma-lukioyhteistyö yliopiston ja OSEKK:n kanssa 
• Vihreä lippu -toiminnasta vastaaminen yhteistyössä osallistuvien 

koulujen kanssa 
Taito- ja taideaineet 
• Taito- ja taideaineiden (käsityö, musiikki, kuvataide, liikunta) 

opetussuunnitelmien seuranta ja tukeminen 
• Koulujen kerhotoiminnasta vastaaminen (koulujen kerhoyh-

dysopettajien tapaamisten järjestäminen vähintään kaksi ker-
taa vuodessa, resursoinnista ja kerhotoiminnasta tiedottaminen) 

• Koulujen kulttuuriopetuksen tukeminen yhteistyössä kulttuuriyh-
dysopettajan kanssa 

Kieli, kulttuuri ja mediataito 
• Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman seuranta ja tu-

keminen 
• Mediakasvatuksen kehittäminen 
• Yhteistyö koulukirjastoprojektin kanssa 
• Kirjallisuusdiplomin ja suorittamistapojen kehittäminen ja levit-

täminen opettajille 
• Yhteistyö maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa suomi toise-

na kielenä -opetuksen osalta 
Viestintä ja kansainvälisyys 
• Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opetussuunnitelmi-

en seuranta ja tukeminen 
• Kielivalintoihin liittyvästä tiedottamisesta vastaaminen; perus-

kouluopas, infotilaisuudet jne. 
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• Kielivalintojen koordinointi ja yhteistyö rehtoreiden kanssa mm. 
työjärjestyksen osalta 

• Koulujen kansainvälisen toiminnan kehittäminen  
• kv-vastaavien ohjaaminen 

Vastuullinen vaikuttaminen 
• Historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja ET:n opetussuunnitelmien 

seuranta ja tukeminen 
• Terveystiedon ja kotitalouden opetuksen kehittäminen  
• Ainedidaktisen koulutuksen koordinointi 
• Oppilaskuntatoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen 
• Oppilaskunnan ohjaavien opettajien ohjaustehtävä 

Yhtenäinen oppimisen polku 
• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen (opetustoimi ja so-

te) 
• Esi- ja alkuopetuksen aluekoordinaattoreiden ohjaaminen 
• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen yhteistyössä Oulun 

yliopiston ja Oulun läänin kanssa 
• Ohjaustoiminnan kehittäminen luokilla 1–9 
• Nivelvaiheiden käytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistami-

nen 
• Toiselle asteelle siirtymisen seurannan kehittäminen 

Opetusteknologia (2 kpl) 
• Opetusteknologian pedagoginen soveltaminen opetuksessa ja 

oppimisessa 
• TVT-yhdysopettajien kouluttamiseen, pedagogiseen tukeen ja 

ohjantaan osallistuminen 
• Tiedonhallintataitojen pedagoginen soveltaminen, koulukirjas-

ton kehittämistyö 
• Verkoston kehittämistyöhön osallistuminen ja yhteistyö  
• Hyvien käytänteiden levittäminen ja koordinointi kentälle 

osaamisalueeseen liittyen 
• Täsmäkoulutukset osaamisalueeseen liittyen 
• Tietohallintatyöryhmän jäsenyys ja kehittämiseen osallistuminen 
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LIITE 2 

 

Tiivistelmä neljännestä KerToi-tapaamisesta 24.4.2008 klo 12:30−15:30 

Osallistujat: Niina, Jaana, Lea, Arja, Simo, Pasi, Martti, Minna-mentori, videoku-

vaaja ja tutkija 

Paikka: Kruununmakasiini 

 

Neljännen kerran verme-ryhmä kokoontuu pääsiäisen kynnyksellä. Alussa vaihde-

taan kuulumisia, ja kiirettä valitellaan taas. Jaana kertoo kevään aikana tulleen 

esiin monia sydämen asioita, joihin haluasi keskittyä, mutta aika vaan ei riitä. Lea 

pahoittelee, ettei ehdi hoitaa täysipainoisesti omassa opetuksessaan juuri alkavaa 

aihetta, joka on hänelle ollut aina rakkain. Koulun työviikko, joka kehittämistyön 

vuoksi jää vain kolmipäiväiseksi, tuntuu kovin lyhyeltä. Pasi, ryhmän terapeutti, 

katkaisee taas kiirekeskustelun lukemalla ihastuttavan runon koiran elämästä, 

johon kuuluvat lekottelu, nautiskelu ja toisista välittäminen. EU-hakemukset 

ja -matkat ovat pinnalla. Niina on lähdössä henkilökohtaisen Comenius-apurahan 

turvin Etelä-Eurooppaan ja Arja oppilasryhmän kanssa myös ulkomaille. Martti 

on laatimassa hakemusta oppimisympäristön kehittämismäärärahoihin, jotta hä-

nen kehittämisalaansa voitaisiin laajentaa kokopäiväiseksi syksyllä. Niina taas on 

palaamassa syksyllä opetustyöhön hankkeesta, jota hän on tehnyt kehittämistyön 

ohessa. Palaaminen tuttuun opetustyöhön tuntuu hyvältä projektityön jälkeen.  

Arja on ollut Opetushallituksen järjestämässä koulutuksessa Helsingissä ja 

tuo Simolle ja Pasille lämpimiä terveisiä etelän opettajilta. Simo ja Pasi ovat ol-

leet mukana valtakunnallisessa projektissa, johon liittyvään uunituoreeseen kirja-

seen he ovat kirjoittaneet myös oululaisesta kehittämisestä. Simo, visionääri, on 

myös löytänyt taas uuden yhteistyöverkoston.  

Opetushallituksen koulutuksessa on puhuttu suurista valtakunnallisista eroista 

esimerkiksi matematiikan arvioinnissa. Kovasti mietittiin, kuinka suuria erot mah-

tavatkaan olla esimerkiksi taito- ja taideaineissa, jos matematiikassakin ovat hä-

lyttävän isoja. Jonkin verran puhuttiin myös kentän opettajien asettamista vaati-

muksista kehittäjille. Oppilaiden arvostelua ja odotuksia pidetään itsestään selvinä 

ja asiaan kuuluvina, mutta kollegoiden vaateet ovat usein negatiivissävytteisiä. 

Asiaan suhtaudutaan kuitenkin hyvin rauhallisesti ja asiantuntijamaisesti, eivätkä 

palautteet aiheuta tunnekuohuja. Tunnelma on vapautunut ja iloinen niin kuin 

yleensäkin. Kovasti nauretaan yhdessä monenlaisille hauskoille jutuille. 

Noin oppitunnin mittaisen kuulumiskierroksen jälkeen siirrytään päivän ai-

heeseen eli opettajan työn kipeisiin puoliin. Keskitytään vain koulun asioihin ja 
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unohdetaan kehittäjän työ hetkeksi. Ryhmäläiset saavat tehtäväkseen ottaa kynät 

ja A3-arkin ja piirtää oman, opettajan työhön liittyvän vaikean asian.  

Arja kertoo oppilaista, joihin ei saa mitään yhteyttä ja joita ei opi tuntemaan 

millään tasolla. Lean kipupiste on aggressiivisuuden kohtaaminen oppilaassa, 

vanhemmissa tai kollegoissa. Kipupiste on jotenkin Lean itsensä sisällä, ja hän 

tuntee itsensä aivan voimattomaksi kohdatessaan aggressiivisuutta. Martti tunnus-

taa kipupisteekseen oppilaat, jotka eivät halua tulla autetuiksi. Kyse on usein 

oppilaista, jotka ovat masentuneita ja tuntuu, etteivät he saa mitään aikaiseksi-

kaan. Tämä aihe herättää paljon keskustelua, koska Martin oppilaat ovat vasta 

alakouluiässä. Aihe tuntuu kovin murheelliselta.  

Niina kertoo oppilaista, joiden vaikeudet ovat kestäneet niin pitkään, ettei op-

pilaisiin enää saada tarttumapintaa. Kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa pysty-

tään aika hyvin auttamaan oppilasta, mutta kotitaustoihin liittyvät asiat ovat sel-

laisia, ettei niistä johtuviin vaikeuksiin päästä aina käsiksi. Niinan mielestä ahdis-

tusta aiheuttaa se, että hän on kuitenkin yksi aikuinen tuollaisen oppilaan arjessa 

ja hänen pitäisi pystyä auttamaan.  

Opettajan haasteet ja kipupisteet eivät liity opettamiseen. Ahdistusta aiheutta-

vat juuri oppilashuollolliset asiat. Keskusteltiin siitä, että nuorena opettajana ai-

neen hallinta voi mietityttää ja viedä huomion tärkeämmiltä asioilta, kuten oppi-

laiden hyvinvointi. Kun opetusvuosia kertyy ja aineenhallintaa, tärkeäksi tulevat 

oppilaiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Kun opettajalle tulee ikää, niin pinta ohe-

nee ja herkkyys oppilaita kohtaan kasvaa. Samoin keskustellaan myös siitä, että 

omien lapsien saaminen lisää opettajan ymmärrystä oppilaita kohtaan.  

Pasi nostaa kipupisteekseen arvioinnin. Arvioinnista keskustellaan pitkään, ja 

kaikki yhtyvät keskusteluun, koska kyse on niin tutusta asiasta. Erityisesti ollaan 

huolissaan siitä, että oppilaat ottavat arvioinnin niin tosissaan. Keskustellaan ko-

vasti numeroarvioinnin korvaamisesta arviointi- ja kehityskeskustelulla.  

Simoa ahdistavat oppilaat, jotka ovat niin umpisolmussa, ettei pipon pitämi-

nen tunnilla ole todellakaan pahin ongelma. Samoin kehittäjän työ osaltaan vie 

häntä niin paljon koulun ulkopuolelle, ettei hän ehdi olla mukana kaikissa esimer-

kiksi oman valvontaluokan oppilaille tapahtuvissa asioissa.  

Jaana nostaa esiin työyhteisössään yhtenäiskoulun rakentamiseen liittyvät en-

nakkoluulot. On vaikeaa ymmärtää, että joitakin opettajia ahdistaa niin kovasti 

yhtenäiskoulun rakentaminen. Työyhteisön ilmapiiri on vaikea, eikä oikein ole 

foorumia, jossa näitä asioita käsiteltäisiin. Ihmiset ovat sinänsä hienoja kollegoita, 

mutta kun ala- ja yläkoulun opettajat laitetaan yhteen, syntyy negatiivinen ilma-

piiri. Kyse on kuitenkin 3−4 opettajan klikistä, joka aiheuttaa hämminkiä. Koko 



 205

työyhteisö käy jatkuvaa työyhteisön kehittämiskeskustelua eri asiantuntijoiden 

kanssa, vaikka riittäisi, kun näiden muutaman opettajan kanssa saataisiin puhuttua 

asiasta. Jaana kokee ahdistavina myös tilanteet koululla, joissa ne ihmiset, joille 

asiat kuuluvat, eivät auta silloin harvoin kuin tällainen kovin itseohjautuva opetta-

ja menee pyytämään apua. Lopuksi innostutaan vielä yhdessä puhumaan voimat-

tomuudesta.  

Opettajan kipupisteistä syntyy paljon kerrontaa. Tämä viittaa siihen, että asia 

koetaan tärkeäksi ja tutuksi. Jokainen tutkittava pystyy kertomaan opettajan kipu-

pisteistä. Tätä voisi tulkita niin, että opettajan identiteetti on vielä vahvana kehit-

täjissä. 

Lopuksi käytetään hetki siihen, että mietitään pienissä ryhmissä, miten ryh-

män toimintaa voidaan kehittää. Yhteisenä toiveena on, että keskusteluiden lisäksi 

mennään yhdessä tekemään jotakin konkreettista, jonka parissa voidaan myös 

keskustella. Jaana korostaa, että myös tapaamisissa toiminnalliset menetelmät, 

kuten piirtäminen, kortit ja erilaisten esineiden kautta kerronta, auttavat kerrontaa 

ja tuovat uusia näkökulmia. Muuten helposti tulee toistettua samoja asioita kerras-

ta toiseen.  

Opettajat ovat kokeneet, että on ollut hienoa keskustella ryhmässä kehittäjä-

opettajan tehtävästä, kun se on vielä kaikille hiukan epäselvä. Todetaan, että on 

paikallaan yhdessä miettiä kehittäjän perustehtävää. Toisaalta todetaan, että tä-

mänpäiväinen kokoontuminen on ollut antoisa, koska on puhuttu opettajuudesta. 

Koulun asioista on niin helppoa puhua, kun se on niin tuttua. Kehittäjäopettajan 

tehtävästä on useimmilla kokemusta vasta vajaa vuosi. Lopuksi todetaan, että on 

ihanaa, kun on ne torstait ja perjantait, ohjauspäivät, jolloin ei tarvitse kipuilla 

koulun juttujen kanssa. Ajatukset ovat jo kesälomassa ja hiukan jo mietitään, mitä 

kaikkea pitää ehtiä tehdä ennen kesälomaa. Yhden kerran kuitenkin tavataan en-

nen lomaa noin kuukauden päästä eli 22. toukokuuta. 
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LIITE 3 Esimerkki haastekerronnan ydinsisällöistä KerToi-tapaamisissa 
I KerToi  22.11.2007 
1) Ei tiedä kuka päätöksiä 

tekee 
2) Ei osata nostaa keskuste-

luun tärkeitä asioita 
3) Liikaa hypetystä, jolla ei 

ole vaikuttavuutta 
4) Hypetyksestä seuraa paljon 

vaatimuksia 
5) Kehittäjäopettajat eivät 

pääse mukaan tulevaisuus-
orientoituneisiin keskuste-
luihin 

6) Oman ohjausalan vaikeus 
7) Oman kompetenssin puute 
8) Oman kompetenssin puute 
9) Vuorovaikutus  
10) Oman persoonan vaikeus 
11) Päätöksenteon hitaus 
12) Ei pääse vaikuttamaan 

päätöksentekoon 
13) Kehittäjiä ei kuunnella 

kouluja koskevissa asioissa 
14) Työtehtävien selkiytymät-

tömyys; työnjako 
15) Oman persoonan vaikeus 

(suorapuheisuus, rehelli-
syys) 

16) Vuorovaikutus 
17) Kehittäjäopettajana pitää 

varoa sanomisiaan 
18) Kaikkien kanssa vuorovai-

kutus ei toimi 
19) Omaa osaamista väheksy-

tään  
20) Tehtävänkuva   
21) Opetustyö kärsii 
22) Opetustyö kärsii. 
23) Opetus-  ja kehittämistyön 

yhdistäminen. 
24) Ajankäyttö 
25) Tehtävänkuva 
26) Ajankäyttö 
27) Resurssit 

 
II KerToi20.12.2007 
1) Hallinnon puuttuminen 

koulujen hankkeeseen 
2) Hallinnon hanketyö 
3) Ei pääse vaikuttamaan 
4) Kahtalainen rooli 

5) Hankejohtamisen ongelmat; 
päätöksenteon hitaus 

6) Hallinnon katteettomat 
lupaukset 

7) Kehittäjäopettajan asiantunti-
juuden aliarvioiminen  

8) Kehittäjäopettajien toimin-
nan kyseenalaistaminen 

 
III KerToi 20.3.2008 
1) Vaikeiden hallinnon taholta 

tulevien uudistusten viesti-
minen kentälle 

2) Kahden fyysisen työpaikan 
toiminta; ei tunne hallinnon 
henkilöitä, eikä käytänteitä 

3) Hallinnon vieraus 
4) Oma osaaminen;  pitänyt 

opetella uusia asioita 
5) Oma epävarmuus; vaikeuttaa 

päätöksentekoa 
6) Tehtävän tuoma vastuu 
7) Täydennyskoulutus 
8) Täydennyskoulutus; sijais-

määrärahojen vähyys 
9) Koululla olevat velvollisuu-

det vaikeuttavat kehittämis-
työtä 

10) Täydennyskoulutus 
11) Koulun ja ohjaustyön yhdis-

täminen 
12) Kiire vie aikaa koulutyöstä 
13) Opettajan työskentelytavasta 

luopuminen 
14) Vaikeat asiakkaat 

 
VI KerToi 8.1.2009 
1) Vuorovaikutus 
2) Vuorovaikutus 
3) Hanketoiminnan vaikeus 
4) Voimattomuus oppilasasias-

sa 
5) Iskuja hallinnon työntekijän 

roolissaHaastava hanketyö 
6) Kiire 
7) Kiire 
8) Kiire 
9) Hanketoiminnan vaikeus 
10) Tehtävänkuva 
11) Ei tarpeeksi aikaa koulun 

kehittämisjuttuihin 

12) Ei aikaa paneutua koulutyöhön 
13) Koko ajan tulee uusia tehtäviä, 

ei pääse perustehtävään 
14) Ei ole löytynyt uutta sydä-

menasiaa 
15) Arvostelu selän takana 
16) Opettajien odotukset 
17) Opettajien odotukset 
18) Tehtävänkuva 
19) Voimattomuus oppilasasiassa 
20) Voimattomuus oppilasasiassa 
21) Aggressiivisuuden kohtaami-

nen 
22) Voimattomuus oppilasasiassa 
23) Voimattomuus oppilasasiassa 
24) Voimattomuus oppilasasiassa 
25) Voimattomuus oppilasasiassa 
26) Voimattomuus oppilasasiassa 
27) Oppilasarviointi 
28) Oppilasarviointi 
29) Voimattomuus oppilasasiassa 
30) Koulun toimintakulttuuri 
31) Koulun toimintakulttuuri 
32) Oppilaista puhutaan ikävästi 

opettajanhuoneessa 
33) Opettajan uramahdollisuuksien 

puuttuminen 
34) Tuen puute 
35) Oppilaista puhutaan ilkeästi 
36) Oma voimattomuus 
37) Opettajien  kapeakatseisuus 

V KerToi 22.5.2008 
1) Oma osaamattomuus 
2) Kouluttanut, vain itseään 
3) Työtehtävien epäselvyys 
4) Kiire 
5) Voimattomuus oppilashuolto-

asioissa 
6) Oppilashuoltoasiat 
7) Voimattomuus oppilasasioissa 
8) Vuorovaikutuksen vaikeus 
9) Vuorovaikutuksen vaikeus 
10) Koulun arki, erityisesti oppi-

lashuoltoasiat 
11) Työnkuva 

 
VII KerToi 18.3.2010 
1) Vuorovaikutuksen vaikeus 
2)  Kiire 
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