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1 JOHDANTO  

Ensin yhdessä, sitten itsensä kanssa (Charon,1989) on ajatus, joka kuvaa työn lähtökohtia 

ja tavoitteita. Ajatellaan maailmaa katsottavan sosiaalisena toiminnan ympäristönä. Ihmiset 

ovat yhtä sosiaalisen kanssa, he syntyvät sen keskelle ja näin suuntaavat itsensä ja toimin-

tansa sosiaalisen maailman kautta. Tieteen teoriassa puhutaan sosiologiasta. Siinä ollaan 

kiinnostuneita juuri niistä rakenteista, jotka säätelevät yksilöitä olemassaolollaan, että yksi-

lön keinoja säädellä sosiaalisia rakenteita (Charon,1989,15). Itse sosiaalisella tarkoitetaan 

kommunikointia. Tapa, jolla vuorovaikutus nähdään työssä rakentuvaksi, pohjautuu Mea-

din (1934) symbolisen interaktionismin teoriaan sekä Kelchtermanssin (1996; 2005; 2009) 

henkilökohtaiseen tulkinnalliseen viitekehykseen. Symbolinen interaktionismi näkee 

kommunikoinnin rakentuvan symboleihin, jotka liikkuessaan muodostuvat merkittäviksi 

toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi. Toimintaa suunnataan toisia kohti. Se tapahtuu asettumalla 

toisen asemaan ja pohtien keskustelemalla itsensä kanssa tätä asemaa ja omaa suhdetta 

siihen. (Charon,1989,161) Symbolinen interaktionismi on osana sosiaalipsykologian tut-

kimushaaraa niiden tutkiessa yksilön ja sosiaalisen välisiä yhteyksiä (Charon,1989,20-21). 

Henkilökohtainen tulkinnallinen viitekehys tutkii näitä yhteyksiä sosiaalisena rakenteena, 

jossa vaikuttavat kokemus ja tunteet.  Niiden kautta yksilö pystyy hahmottamaan oman 

paikkansa ja toimintansa muiden joukossa sekä hahmottamaan toimintaan vaikuttavia teki-

jöitä. 

Työn tavoitteena on tutkia ammatillisen minuuden rakentumista opettajakouluttajissa, kos-

ka heitä on tutkittu huomattavasti vähemmän verrattuna opettajaopiskelijoihin. Mietittäessä 

ammatillisuutta, nähdään kauan ammattia harjoittaneiden opettajakouluttajien vastaavan 

paremmin sen kokemiseen ja näkemiseen osana sosiaalista maailmaa, mitä opiskelijoiden. 

Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää ne tavat, millä opettajakouluttajat kuvaavat amma-

tillisuuttaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

Ammatillisuuden ollessa osa minuutta, nousevat teoreettiset pääkäsitteet tutkimukseen 

valituista minuuden sosiaalisista teorioista. Ensiksi käsitellään identiteetin tutkimusta, jota 

kuvataan kappaleessa kaksi. Teoreettisen viitekehyksen käsitteille antaa symbolisen inter-

aktionismin teoria, jonka kautta tutustutaan  minuuden sosiaaliseen rakentumiseen. Kappa-

lessa kolme symbolisen interaktionismin esittelyn myötä tuodaan esille uusia minuuden 

näkemisen tapoja. Minuuteen vaikuttavat identiteetin lisäksi sosiaalinen rakenne ja siihen 



 

 

 

vaikuttavat tekijät, kuten sosiaaliset objektit, roolit ja yleiset toiset. Näihin kaikkiin vaikut-

tavina tekijöinä on ihmisen kyky ajatella ja käyttää kieltä sekä siinä ilmeneviä merkkejä. 

Henkilökohtainen tulkinnallinen viitekehys on juuri se merkkien kerronnan muoto, johon 

yksilö jäsentää ajatteluaan ja toimintaansa. Tästä kerrotaan kappaleessa neljä, jossa myös 

pohditaan ammatillisuuden ja yhteiskunnan yhteyksiä. 

Tavat, millä opettajakouluttaja kokee ja toimii ammatissaan ovat työn tutkimuksen kohtee-

na. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen keinoin selvittää, kuinka he puhuvat ammatil-

lista minuuttaan. Tavoitteen koskiessa kielellistä kerrontaa ja siinä ilmeneviä merkityksiä, 

on tutkimuksen toteutustapa narratiivinen ja haastatteluun pohjautuva. Valinta narratiivi-

sesta menetelmästä oli luonnollinen. Kappaleessa viisi käsitellään tarkemmin tutkimuksen 

toteutukseen liittyviä tekijöitä kun taas kappale kuusi esittelee kerätystä aineistosta johde-

tun analyysin. Tutkimustulokset esitellään kappaleessa seitsemän ja ne pohjaavat esitettyi-

hin tutkimuskysymyksiin, joita puolestaan heijastetaan tutkimusetiikkaan kappaleessa kah-

deksan. Tutkimuksen kaksi viimeistä kappaletta käsittelevät tuloksista johdettuja päätel-

miä, jotka palauttavat työn sitä inspiroivaan lauseeseen ensin yhdessä, sitten itsensä kans-

sa. Opettajakouluttajat kertoivat herkällä tavalla, kuinka oppivat merkittävän vuorovaiku-

tuksen ja toiminnan avulla näkemään metsän puilta, millä viitataan niin ammatilliseen kuin 

persoonalliseen tilaan. Työn viimeisessä kappaleessa pohditaan tutkimuksen antia, tavoit-

teisiin vastaamista ja tapoja, joilla suuntautua kohti tulevaa.  
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2 IHMISEN NÄKEMISEN TAPOJA 

Ihmistä ja hänen tapaansa olla määritellään mitä moninaisin termein, puhutaan identiteetis-

tä, rooleista, persoonasta ja minästä sekä näiden ulottuvuuksista. Se, mihin termiin päädy-

tään, ei ole selkeä edes yhden teoreettisen suuntauksen sisällä. Teoriat, joihin tukeudutaan, 

ovat taustaltaan sosiaalisia. Sosiaalisella tarkoitetaan muiden ihmisten ja ympäristön mer-

kityksen huomioimista ja tunnistamista. Sosiaaliteorioissa keskinäisinä eroina ovat tavat 

jaotella minuus, eli yksilön olemisen tapa identiteettiin ja minuteen, tai pelkästään minuu-

den aspekteihin. Esitetty jaottelu pohjautuu suhteessa sosiaaliseen, syntyykö yksilö sosiaa-

liseen vai siitä irrallisena yksikönä, joka ei huomioi sosiaalista. Kappaleessa pohditaan 

ihmisnäkemystä identiteetin ja minän sosiaaliteoreettisen näkemyserojen kautta, joissa 

näkemisen tapa muodostuu suhteessa siihen, miten ihminen määrittelee itsensä suhteessa 

ympäristöön ja itseensä.  

2.1 Identiteetti 

Identiteettillä viitataan myöhäislatinalaiseen sanaan identitas, millä tarkoitetaan samanlai-

suutta ja yhtäläisyyttä (Pulli,2006,6). Yleisesti ottaen identiteetti nähdään käsitteenä yksi-

lön kokemuksesta itsestään ja elämästään. Ricoeur (1992) viittaakin identiteetillä juuri ih-

misen itseyteen (selfhood). Kari ja Heikkinen (2001,48) puolestaan näkevät identiteetin 

ajan käsitteen kautta, jossa pohditaan ihmisen liikettä samana pysymisen ja kehityksen 

liikkuvuuden kautta. Puhutaan oman itsen ja oman sijainnin hahmottamisesta ja tulkinnasta 

maailmassa (Pulli,2008,6). Monikerroksisen luonteen johdosta identiteetin määrittely on 

ollut haastavaa tieteenalojen kesken (Pulli,2008,6). Tutkimuksessa identiteettiä puhutaan 

yhdessä minuuden kanssa kysyen Kuka olen tai Mikä minä olen? Vastaus jakautuu identi-

teetin persoonalliseen ja sosiaaliseen alueeseen. Kysymyksiä Kuka olen? tai Mikä minä 

olen? esitetään persoonallisesta identiteetistä puhuttaessa, kun taas sen sosiaalisia, yhteisön 

ja ryhmän kautta heijastettavia ominaisuuksia selvitetään kysyen Keitä me olemme? (Kau-

nismaa,1997a,220). Suomalaiset tutkijat puhuvat identiteetistä seuraavasti:  

Kaikki se mitä opimme, perustuu tiedon ja kokemuksen kerrostumiin, joita olemme elä-

mämme aikana hankkineet. Näin jokaisen oppimiskokemuksen taustalla on suuri määrä 

aikaisempia kokemuksia ja käsityksiä, jotka ovat sedimentoituneet identiteetin kerrostu-

miin. Mutta myös toisin päin: oppimiskokemukset muuttavat meitä myös ihmisinä muok-

kaamalla vastaustamme kysymykseen “kuka olen”. Identiteetin muodostuminen on siis 



 

 

 

oppimista, ja vastavuoroisesti kaikki mitä opimme saa merkityksen aikaisemmin rakentu-

neen itsetulkinnan ja maailmasuhteen kautta (Heikkinen&Huttunen,2007,16). 

Heikkinen & Huttunen (2007) sekä Wenger (1998,154) näkevät identiteetin samana pysy-

misen sijaan ajassa ja oppimiskokemusten kautta muotoutuvana rakenteena. Käsitteen täs-

mentäminen on tullut ajankohtaiseksi erityisesti kasvatustieteen saralla, jossa on pyritty 

rikkomaan harhakuva identiteetistä pysyvänä tilana. (Heikkinen&Huttunen,2007,17) Wen-

gerin (1998) mukaan identiteetti on kokemusten heijastuspinta, jossa hahmotetaan ajalli-

suuden ja omien tekojen merkitystä itselle. Identiteetti on oppimista, jonka kautta neuvotte-

lemme nykyhetkestä ja siinä ilmenevistä merkityksellisistä asioista ja toisista. (Wen-

ger,1998,155)  

Identiteetin kaksinaisuus pohjautuu toisten kanssa käytävään, sosiaaliseen vuorovaikutus-

suhteeseen sekä siinä ilmeneviin tapoihin toteuttaa itseä että hahmottaa omaa toimintaa 

kyseisessä vuorovaikutussuhteessa. Sosiaalista vuorovaikutusta voidaan nimetä myös sosi-

aaliseksi prosessiksi, jossa ihmiset toteuttavat tiedostamattomasti toisen määrittelemistä ja 

luonnehdintaa. Tätä nimetään sosiaaliteorioissa identifioinniksi (identity announcement). 

Stone selvittää määrittelemisen luonnetta toteamalla:”Identity is a coincidence of place-

ments and announcements.” (Hewitt&Schulman,2011,77). Identifiointi on affektiivista ja 

kognitiivista toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa hyvän tunnetta. Ihmiset ovat luonnolli-

sesti ohjautuneet mielihyvää tuottavaa toimintaa kohti, ja jotta se saavutetaan, täytyy mei-

dän tietää paikkamme toiminnassa. Identifiointi tuottaa siis toiminnan johdonmukaisuutta 

sosiaalisen paikan määrittämisellä. (Hewitt&Schulman,2011,80-81) Tapahtuva vuorovai-

kutus vaikuttaa ihmiseen muuttumisen ja kehittymisen muodossa. Näin ihmisen on raken-

nettava aina uudelleen suhde itseensä ja itseilmaisuunsa vuorovaikutuksessa (Ka-

ri&Heikkinen,2001,26).  

Nykymaailmassa eheän ja pysyvän kokonaisuuden löytäminen on vaikeaa minuuden ja 

identiteetin käsitteiden ollessa pirstaleisia. Maailma uudelleenmuotoutuu ja sosiaalisia sekä 

kulttuurisia rakenteita luodaan jatkuvasti. Kulttuurisen muutoksen myötä elämänkulun ja 

identiteetin mallit eivät ole enää modernille ajalle tyypillisesti kiinteitä ja vakaita, vaan 

postmodernilla ihmisellä on omavarainen vapaus jatkuvasti kehittää identiteettiään par-

haimmalla mahdollisella tavalla, miten haluaa. (Honkonen,1999,76) Identiteetti hahmote-

taan suhteessa nykyisyyteen: sitä voi muuttaa, sommitella ja kokeilla. (Ziehe,1982)  
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Kari & Heikkinen (2001) näkevät muutokseen vaikuttavan Hallin (2002) tavoin ihmistä 

ympäröivän kulttuurisen järjestelmän ja erityisesti sen, millä tavoilla yksilöä esitetään ja 

puhutaan kielen avulla sosiaalisessa todellisuudessa sekä miten ihminen muutoksessa 

omaksuu ne. (Kari&Heikkinen,2001,20). Identiteetin monikerroksisuutta hahmotetaan 

omasta ja sosiaalisesta rakentumisen lähtökohdasta. Tärkeä huomioitava vaikuttamisen 

alue on myös se tapa, jolla tuomme esille itsemme. Kieli mahdollistaa kerronnan itsestä, 

puhutaan narratiivisuudesta. Nämä identiteetin kolme aluetta persoonallinen, sosiaalinen ja 

narratiivinen, käsittelevät omalla tavallaan muuntumisen ja kehityksen suhdetta, jokainen 

omasta lähtökohdastaan.  

2.2 Persoonallinen, sosiaalinen ja narratiivinen identiteetti 

Persoonallinen identiteetti määritellään jatkuvuuden kokemukseksi yksilön elämänkulussa 

(Saastamoinen,2006a,23). Siitä puhutaan myös psykologisena identiteettinä. Archer (2000) 

edustaa niin kutsuttua sosiaalisen relativismin näkemystä, jonka mukaan persoonallinen 

identiteetti syntyy sisäisen keskustelun tuloksena, missä yksilö käsittelee kokonaisvaltai-

sesti suhdettaan todellisuuteen ei-kielellisen, tunteen kautta rakentuvan ja ruumiillisen suh-

teen kautta (Salin,2010,30). Maailman todellisuus, objektiivisuus on kuitenkin suhteellisen 

riippumaton ihmisen ajattelusta tai subjektin näkökulmista. Siinä korostuu ihmisen oman 

toiminnan rooli ja merkitys (Salin,2010,31) sekä yksilöä koskettavat emotionaaliset suhteet 

(Eteläpelto&Vähäsantanen,2008,37). Suhteet ovat: luonnollinen, praktinen ja diskursiivi-

nen. Luonnollisessa todellisuuden suhteessa yksilö kohtaa fyysisen hyvinvoinnin ja oman 

kehonsa. Praktisessa ilmentyy toiminnallisuus ja suorityskyky että näihin liittyvät kyvyt eli 

kompetenssit. Diskurssiivinen suhde viittaa omaan arvoon ja arvostukseen. Kolminaisen 

todellisuussuhteen tuottamana ihminen kohtaa ehdoitta keskenään erilaisia ja vastakkaisia 

maailmasuhteita. Näistä syntyviä ongelmia ratkaistaan siirtymällä välittömistä emotionaa-

lisista reaktioista pohdittuihin ja sisäisesti käsiteltyyn tunnesuhteeseen, joka mahdollistaa 

tasapainontunteen. Asioiden väliset suhteet ilmenevät tarpeena priorisoida, jossa yksilöä 

kiinnostavat ja huolestuttavat asiat pyritään saamaan keskinäiseen tasapainoon. Tästä syn-

tyy Archerin (2000) mukaan persoonallinen identiteetti, mikä ei koskaan ole yksin sosiaali-

sen määrittelemä tasapainon mahdollistuessa aktiivisen ja reflektiivisen toimijan välillä. Se 

syntyy varhemmin ja laajempana käsitteenä mitä sosiaalinen identiteetti. (Salin,2010,30) 

Sosiaalisen nähdään kuitenkin vaikuttavan yksilöön, mutta paljon passiivisemmin, kuin 



 

 

 

esimerkiksi sosiaalisessa identiteetissä ja minuutta koskevissa sosiaaliteorioissa. (Eteläpel-

to&Vähäsantanen,2008,38) 

Salin (2010) tukeutuu väitöskirjassaan Archerin (2000) näkemykseen persoonallisen iden-

titeetin olevan ensisijainen ja sen jatkeena, ilmaisun tapana on sosiaalinen identiteetti. Sen 

tarkoituksena on ilmaista mitä olet yhteiskunnassa persoonallisen toiminnan avulla. Sosi-

aalinen identiteetti on yksilöllinen toiminnan tapa. Sen muodostumisen taustalla on laa-

jemmin nähtävissä ihmisiin, rakenteisiin ja kulttuuriin liittyvien tekijöiden vuorovaikutus-

prosessi. Näihin ulkoisiin sosiaalisen todellisuuden tekijöihin vaikuttamalla on mahdollista 

vaikuttaa myös oman itsemme uudelleen muotoutumiseen. (Salin,2010,31)  

Erkkilä (2010) toteaa yksilön kokemusmaailmaa ja identiteettiä ymmärrettävän parhaiten 

osana sitä kulttuuria, sosiaalista yhteisöä ja paikkaa, jonka vaikutuksessa hän on kehittynyt. 

Ihminen omaksuu yhteistöstään kielen, toiminnan ja ajattelun tavat ja jopa tyylin kertoa 

asioista. Kyseinen sosiaalinen määräytyneisyys ei hänen mukaansa tarkoita ihmisen olevan 

vain yhteisön tuotosta jokaisen ihmisen aktiivisesti tulkitessa ympärillä olevaa todellisuutta 

kokemuspohjiensa kautta. (Erkkilä,2010,33) Erkkilän (2010) näkemys on lähellä symboli-

sen interaktionismin identiteettinäkemystä, josta esimerkkinä Charonin (1989) toteamus 

identiteetin olevan osa itsensä sijoittamista (self-conception) suhteessa yksilön elämän tär-

keisiin toisiin ihmisiin ja ryhmiin että näiden vaikutukseen. Ihminen toimii aina ensisijai-

sesti suhteesssa sosiaaliseen, jossa toiminnan valta on ihmisellä. Sosiaalisella vallalla viita-

taan ihmisen kykyyn käyttää kieltä ja nimetä toisia ympärillä olevia ja kategorisoida heitä 

ryhmiin. (Charon,1989,77). Ryhmistä puhuttaessa nousee sosiaalisen ideniteetin erityispiir-

re näkyviin. Ryhmillä tarkoitetaan niin pieniä kuin suuria ryhmiä, jotka ilmenevät esimer-

kiksi organisaatioiden, järjestöjen, sukupuolen, kansalaisuuden ja iän muodossa. Kaikki 

ryhmät eivät aina ole konkreettisesti edustettuina niiden ollessa rakentuneita mieliimme ja 

sitä kautta ne vaikuttavat tapaamme nähdä itsemme ja toimintamme. Täten se ei ole niin 

vahvasti kiinni identiteetin antamiseen ja vastaanottamiseen sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sen tilanteessa, mitä tilannekohtainen identiteetti. (Hewitt&Schulman,2011,84) Sym-

bolinen interaktionismi määrittelee identiteetin sosiaalisen rakentumisen seuraavasti:  

Identity is primarily a matter of establishing and maintaing a situational relation between 

self, roles and location. Situations and their roles (and other perspectives) provide a way 

for people to locate themselves relative to one another. (Hewitt&Schulman,2011,77) 
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Sosiaalinen identiteetti merkitsee samaistumista toisistaan eroaviin sosiaalisiin yhteisöihin 

ja ryhmiin sekä toiminnan johdonmukaisuutta erilaissa sosiaalisissa rooleissa (Saastamoi-

nen,2006a; Goffman,1963; 1971). Näkemys syntyy Tajfelin (1978; Pälli,2003) kehittämäs-

tä sosiaalisen identiteetin teoriasta, jossa yksilön tietoisuus ryhmäjäsenyydestä ja tiettyihin 

ryhmiin samaistumisesta muodostuu identiteetin rakentumisen tärkeäksi osaksi. Tajfelin 

(1978) teoria pohjautuu amerikkalaisen pragmaatikko Georg Herbert Meadin (1956) esit-

tämiin näkemyksiin minuuden rakentumisesta sosiaalisessa vuorovaikutukessa. Kyseinen 

sosiaaliteoria pohtii, kuinka yksilöt omassa käyttäytymisessään heijastavat sosiaalisen 

ryhmän yleisempiä käyttäytymismalleja. (Salin,2010,23) Teoriasta kerrotaan kattavammin 

omassa kappaleessaan 3. sen muodostuessa tämän työn ihmisen näkemisen tavaksi.  

Identiteetin kolmas alue, narratiivisuus vaikuttaa kaikissa identiteetin näkemisen tavoissa, 

sillä ne ovat kertomuksiin perustuvia ja ne rakentuvat itseilmaisun välityksellä (Heikki-

nen,2001,15). Keskeinen oletus narratiivisessa identiteetissä on, ettei ihminen tavoita mi-

nuuttaan suoraan, välittömän itsereflektion kautta, vaan pikemminkin ulkoistamalla itsensä 

eri tavoin erilaisiin ilmaisuihin suhteessa sosiaaliseen. Kerrotut ja jaetut tarinat muodosta-

vat narratiivisen työskentelyn, mikä on suurilta osin tiedostamatonta (Erkkilä,2010,33). 

Ilmaistuaan itseään tavalla tai toisella ihminen kokee itsensä tuon itsetoteutuksen tulokse-

na. Pulli (2008) viittaa pro gradu- työssään Ricoeurin (1992) toteamukseen ihmisen identi-

teetin olevan osaltaan myös merkityksellisten asioiden poimimista elämästä. Oleellista 

merkityksissä ja niiden analyysissä on se, että ihmiset tulkitessaan kokemuksiaan luovat 

niiden avulla itselleen henkilöhistoriaansa – tarinaa, mitä kerrotaan uudelleen ja uudelleen. 

Tulkinnat ovat merkittäviä niiden muokatessa yksilön tapaa nähdä itsensä (Esto-

la,Heikkinen,Räsänen,2007,105). Tieto ja tulkinnat ovat aina yhteydessä siihen näkökul-

maan, mistä sitä tarkastellaan. Perspektiivisidonnaisena se näyttäytyy jokaiselle oman tar-

kastelutavan mukaisesti. Narratiivisen tiedon voidaan sanoa olevan pääosin subjektiivista 

tietoa, sitä ei määrää yksin tarinan kertoja sen ollessa myös vastaanottajan synnyttämä 

(Heikkinen,2001,88; Tolska,2002,133). 

Persoonallinen identiteetti rakentuu suhteessa elämäntarinaan kollektiivisen eli sosiaalisen 

identiteettin rakentuessa puolestaan yhteisön luomiin ja ylläpitämiin myytteihin ja kulttuu-

risiin kertomuksiin (Heikkinen,1999,284; 2001,15,24). Erben (1998) tiivistää narratiivi-

suuden olevan sosiaalisen kontekstin ja yksilön elämän kudelma (Heikkinen,2001,25), jos-

sa narratiivisuus avaa näkymän sosiaaliseen todellisuuteen kerroksellisena ja muuttuvana, 

kehittyvänä prosessina jossa ilmiöt kehittyvät ja hahmottuvat pikku hiljaa inhimillisenä 



 

 

 

toimintana ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kielen mahdollistamana (Heikki-

nen,2001,25).  

Identiteettien muodostuminen on jatkuva prosessi, missä korostetaan niiden muuttuvaa 

luonnetta. Burke (2001) toteaakin ihmisessä olevan yhtäaikaisesti monta identiteettiä 

(http://www.sagepub.com/upm-data/50436_ch_16.pdf,344). Niiden tarkkarajainen erottelu 

on suurilta osin tulkinnanvaraista (Saastamoinen,2001b; 2006,24). Identiteettien keskinäi-

nen riippuvaisuus nostaa esille kysymyksen niiden rajaamisesta: mihin sosiaalinen identi-

teetti loppuu ja mistä persoonallinen identiteetti puolestaan alkaa? Sosiaalisen ja persoonal-

lisen identiteetin käsittäminen erillisinä kategorioina on käsiterakennelma, minkä yhtymä-

kohdat elävän elämän todellisuuteen ovat sopimuksenvaraisia. (Salin,2010,24) Nykyaikana 

yksilön ainut mahdollisuus on rakentaa minuutensa itse. (Aitto-

la,Jokinen,Laine&Sironen,1991,253-54) Giroux & Mclaren (2001) näkevät yksilön raken-

tuvan alati muuttuvassa maailmassa riippuvaisena diskurssista, sosiaalisista rakenteista 

sekä affektiivisista panoksista. (Giroux&Mclaren,2001,83-85) Painotus kohdistuu yksilön 

kehittymiseen yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutuksen välillä (Erkkilä,2010,33).  

Jos tunnemme, että meillä on yhteinäinen identiteetti kohdusta hautaan, tämä johtuu aino-

astaan siitä, että olemme rakentaneet lohduttavan tarinan tai minäkertomuksen itsestäm-

me. Täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu varma ja johdonmukainen identiteetti on fantasi-

aa. (Heikkinen,2001,32) 

Tämän työn punaisena lankana on kuljettaa ajatusta sosiaalisesta ja aktiivisesta ihmisestä, 

joka kielellisen kerronnan avulla on yhteydessä itseensä ja maailmaan Charonin (1989) 

tavoin minuudessa nähdään olevan jotakin pysyvää, jotain mihin kiinnittyä jatkuvan heit-

teillä olemisen sijaan. (Charon,1989,24-25) Minuuden rakennetta esitellään seuraavassa 

kappaleessa. 

http://www.sagepub.com/upm-data/50436_ch_16.pdf,344
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3 ITSEN RAKENTUMINEN TOISEN KAUTTA 

Työssä minuus nähdään rakentuvaksi symbolisen interaktion kautta, joka korostaa yksilön 

aktiivista toimintaa ja vuorovaikutussuhteita sosiaalisessa. Teoria on osa sosiaalipsykolo-

gian suuntausta että sosiaaliteoriaa ja sen juuret ovat amerikkalaisessa pragmatismissa 

(Hewitt&Shulman,2011,6). Sen taustalla vaikuttavat vahvasti Charles Peircen (1883; 1958; 

1998) semioottiset teoriat, William James (1890; 1907; 1909), John Dewey (1907; 1929) ja 

ennen kaikkea symbolisen interaktionismin alkuisäksi nimetty Georg Herbert Mead. Teori-

an pohja rakentuu Meadin muistiinpanoista, jotka on koottu teokseksi Mind, Self & Society 

(1934) hänen opiskelijoiden toimesta. Koska teoriaa ei ole alkuperäisesti saatettu yhtenäi-

seen kirjalliseen teosmuotoon, on teoriaa tulkittu monin tavoin. Selvää on, että Mead käyt-

tää identiteetin sijaan termejä minuus (self) ja minuuden aspektit (aspects of self), ulottu-

vuudet. (Hewitt&Shulman,2011,6) Työssä viitataan Meadin ohella muun muassa Herbert 

Blumeriin ja Norman Denziniin, jotka ovat kehittäneet minuuden näkemyksiä vahvasti 

Meadin jälkeen. (Hewitt&Shulman,2011,6) Ennen minuuden rakentumisen käsittelyä ava-

taan symbolisen interaktionismin teoriaa kokonaisvaltaisemmin. 

Symbolisesta interaktionismista kirjoitettaessa, on kyseessä tutkimuksen suunta, jossa tieto 

ja todellisuus nähdään suhteessa sosiaaliseeen maailmaan, merkkeihin ja symboleihin. To-

dellisuudessa toimitaan asioita ja toisia eli niin kutsuttuja objekteja kohti ja niitä synnyttä-

en; yksilö on aktiivinen osa sosiaalista toimintansa johdosta. (Charon,1989,29) Tavat, joilla 

yksilö muodostaa ja kehittää minuuttaan tapahtuu aina suhteessa todellisuuteen: tapoihin 

kuinka suunnittelemma ja valitsemme toiminnan, toteutamme sen ja pohdimme siitä aiheu-

tuvia seurauksia ja niiden merkityksiä itsellemme. Merkitykset mahdollistavat yksilön to-

dellisuuden. Teorian runko muodostuu juuri merkitysten ja niistä syntyvän toiminnan ja 

seurausten pohjalle. Symbolisen interaktionismin päätavoitteena onkin osoittaa, kuinka 

yksilön pitää kyetä jäsentämään ja rakentamaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa itsel-

leen minää. (Sutinen,1997,78) Vuorovaikutus tarkoittaa sosiaalista tilannetta, johon yksilö 

sijoittaa itsensä ja muut mielen prosessien avulla (self-conception) (Charon,1989,73). Tut-

kimussuuntana symbolinen interaktionismi on jakautunut nykyään useaan alaluokkaan, 

mutta seuraavat ajatukset ovat yhteisiä toiminnan käsitteen ymmärtämisessä sosiaalipsyko-

logisissa suuntauksissa: 

 Sosiaalipsykologian tehtävänä on kehittää teoriaa toiminnasta 

 Toimintaa määrittää merkitysten luominen ja ylläpitäminen 



 

 

 

 Toiminta viittaa aina itseen 

 Toiminta syntyy interaktiossa toisen kanssa 

 Kulttuuri muokkaa ja ylläpitää toimintaa, mutta se on myös itsensä tuote 

(Hewitt&Schulman,2011,26-29) 

Sutinen (1997) toteaa ettei minuus ole olemassa heti synnyttyämme sen rakentuessa ja ke-

hittyessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa toimimme kokemuksia symboloimalla ja 

asettamalla itsemme suhteessa sosiaaliseen maailmaan, objektivoimalla (Sutinen,1997,85). 

Tätä minuuden kehitystä kuvaa alla oleva kuvio (Kuvio1.), jonka pohjalle kappaleen loput 

luvut rakentuvat tarkentaen teoreettisia käsitteitä.   

 

Kuvio 1.  Toiminta vuorovaikutuksena (Charon,1989,62) 

Kuviosta on nähtävissä minuuden rakentuminen yksilöllisenä aktiivisuutena, jossa käyttäy-

tyminen tulee ymmärretyksi heijastamalla se niiden sosiaalisen ryhmien käytöstä vasten, 
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jonka jäsen yksilö on (Schellenberg,1988,41). Käyttäytymisen mahdollistava vuorovaiku-

tus on merkittävää ihmisen tietoisuuden, minuuden, sosiaalisten suhteiden ja yhteisön 

muodostumisesta ajatellen (Kuusela,2001,66).  

Mead keskittyi mielen (mind), minuuden yhteyksien ja toiminnan tutkimiseen. Hänen ta-

voitteenaan oli kehittää mielen reflektiivistä ajattelua ja itsetietoisuutta (Bredo,2010,318). 

Mieli on subjektin sisäistä ajattelua (Sutinen,1997,85), jossa korostuu sosiaalisen ja reflek-

tion merkitys yksikölle (Bredo,2010,318). Mead (1932) määritteli sosiaalisen the capacity 

of being several things at once (Charon,1989,63).  Minuus nähdään yhden pysyvän sijaan 

kehittyvänä, joka mahdollistuu sosiaalisen luonteen ja toiminnan kautta. Kuviossa (1.) on 

nähtävissä vuorovaikutuksen ilmeneminen juuri sosiaalisen toiminan kautta. Kuviossa tii-

vistyy symbolisen interaktionismin perus periaatteet: ihmisellä on kyky ajatella ja toimia 

sosiaalisessa objektin tavoin, käyttää kieltä todellisuuden ja omien näkökulmien, perspek-

tiivien esiintuonnissa kuin muiden ymmärtämisessä. Symbolit ovat todellisuuttamme nii-

den muodostaessa sosiaalista maailmaa. Ne ovat tärkeä osa minän synnyssä ja kehityksessä 

(Charon,1989,63).  

Kuusela (2001) kertoo Meadia kiinnostaneen naturalistinen ihmisnäkemys toiminnan hah-

mottamisen pohjana, jolloin ihmisten nähdään kielen avulla lähettävän keskenään signaale-

ja ja stimuleita. Ihmiselle ominainen kieli kuljettaa merkityksiä merkkien muodossa. Ih-

misten keskinäiset viestit kulkevat näissä merkeissä tavalla, jotka vastaanotetuksi tulles-

saan mahdollistavat sosiaalisen teon. (Kuusela,2001,66-67) Sosiaalinen teko tarkoittaa 

oman ja toisen huomioimista, täten sen luonne on kaksijakoinen: olemme itse ja toisaalta 

muut ovat itsessämme. 

Symbolisen interaktionismin huomio painottuu vuorovaikutuksessa tapahtuvan kommuni-

kaation laadulliseen puoleen ja ihmislajille ominaiseen tapaan käyttää niin kutsuttuja mer-

kitseviä symboleita (significant symbols) toiminnassaan, joista kerrotaan lisää kappaleen 

seuraavassa luvussa. Symbolit ovat olellinen osa toimintapohjaamme. Eräs merkittävä 

symboleiden ryhmä on eleet ja niiden kautta käytävä kommunikointi (conversation of ges-

tures), joista tarkemmin kohdassa 3.1.1.  



 

 

 

3.1 Merkit, symbolit ja objektit kielellisen ajattelun perustana 

Symbolisen interaktionismin teoreettinen pohja rakentuu symbolin (symbol) ympärille. Sen 

terminologinen pohja viittaa Peircen semiotiikkaan (1883; 1958; 1998) sen lähtötilanteen 

ollen merkissä. Merkki (a sign) määritellään yksinkertaisesti olevan jotain, joka edustaa 

jotain (Hewitt&Shulman,33,2011). Ihmisellä on kyky luoda merkkejä, samoin kuin eläi-

millä, jotka puolestaan toimivat usein signaalien ja stimulien varassa, biologisesti ilman 

tiedostettua toiminnan puolta. Ajatuksesta näkee Meadin uskon darwinismiin (Cha-

ron,1989,28). Tietoisuus on tiiviisti toiminnan objektien, niitä asioita mitä kohden toimia, 

hahmottamiseen liittyvää. Se rakentuu merkeistä, jotka saavuttavat symbolin muodon. Ih-

miset liittävät merkkeihin korkeamman tason sosiaalista tietoa sen saavuttaessa tehokkaasti 

muita ihmisiä. Jotta merkki ja tieto näyttäytyvät samalla tavalla sen piirissä oleville ihmi-

sille, tulee heidän jakaa samat merkitykset merkin luonteesta. Tapa, kuinka ihmiset vastaa-

vat omaan ja toisten käytökseen viittaa heidän antamiinsa merkityksiin ja tulkintoihin, jot-

ka osoittautuessaan vuorvaikutuksen osatekijöille että itselle samanlaisina, muodostavat ne 

symbolin tietylle merkitykselle. Merkistä syntyy symboli sen edustaessa toimintaa, joka 

näyttäytyy ja ymmärretään samanlaisena osapuolten kesken. Ymmärrys havaitaan ja saate-

taan muiden tietoisuuteen biologisena reaktiona (stimuli) tai opittuna toiminnan tapana 

(conduct) (Hewitt&Shulman,33,2011).  

Symbolit synnyttävät ajattelun, joka tarkoittaa Sutisen (1997) mukaan älykkyttä ja kielen 

käyttöä (Sutinen,1997,79). Charon (1989) lainaa Shibutanin (1961) toteamusta symbolin 

olemuksesta… any object, made of conduct, or word toward which men act as if it were 

something else. Whatever the symbol stands for constitutes its meaning (Charon,1989,40). 

Symboli rakentuu kahdesta osasta: yleisestä merkityksestä eli äänteen syntyessä, kuulevat 

kaikki tilanteessa olevat sen ja fyysisestä vapaudesta. Ihmisen kielenkäytön johdosta sym-

bolin ei tarvitse olla fyysisessä yhteydessä kuvaamansa olioon tai asiaan, objektiin. Pys-

tymme muokkaamaan kielellisesti ympäristöä että olemaan yhtäaikaisesti läsnä useassa 

aikaulottuvuudessa: kieli mahdollistaa menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden läsnäolon 

toiminnassa merkin kautta. Kieli onkin keskeisin merkitysten ja symboleiden joukko sano-

jen merkitysten mahdollistuessa sen kautta ja tiivistyessä siihen. Se mahdollistaa uskomuk-

set, asenteet ja kokemukset yksilössä ja niiden jakamisen muille symboleiden pohjalta. 

(Denzin,1992,92;96) Kieli nähdään kulttuurin välineenä kommunikoinnin saavuttamiseksi. 

Välineellisyyteen liittyy ajatus kulttuurin näkemisestä tietynlaisena linssinä (ks. Ca-
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rey,1989:44; Mills,1963:406) instituutioiden, kuvien, kielen, merkitysten tulkinnassa ja 

ymmärtämisessä. (Denzin,1992,98) Merkityksenannossa on aina oman itsen lisäksi läsnä 

muu yhteisö, sosiaalinen sillä yksilön merkitysmaailma ei voi kehittyä irrallaan kulttuurista 

(Schellenberg,1988,40). Merkityksenanto symboleina ja merkkeinä on täten keino kom-

munikoida ja olla maailmassa (Hewitt&Shulman,34,2011).  

Mead (1932) toteaa merkitsevien symboleiden olevan ihmisen kielen ja ajattelun perusta, 

ne ovat sisäisten eleiden keskustelua. Muut ihmiset ovat läsnä sisällämme symboliedustuk-

sina. Niiden kehitys ja käyttö erottaa meidät, ihmiset, muun muassa muusta orgaanisesta 

sillä olemme ensin yhdessä muiden kanssa ja vain tämän jälkeen itse sisällämme ajatukse-

na. Määritelmä pohjautuu Meadin kuvaukseen siitä, kuinka ihmiset vastaanottavat, ovat 

itse objekteja ja toimivat niiden kautta ympäristössään, joka koetaan erityisenä sensoreiden 

joukkona biologisten stimuleiden sijaan. (Schellenberg,1988,46).  

Objekteiksi kutsutaan asioita, jotka ovat sosiaalisessa. Asioiden ohella sosiaalinen pitää 

sisällään minuuden sisäisen ja ulkoisen puolen. Perinteinen objektin määre viittaa aineelli-

seen olomuotoon, mutta symbolinen interaktionismi näkee objektin sosiaalisen toiminnan 

tuotteena. Objekti jakatutuu symbolin ja merkin tavoin kahteen: itse objektina ja sosiaali-

nen objektina. (Hewitt&Schulman,2011,38) Ne eivät siis ole sisäisiä asioiden olotiloja, 

vaikkakin voivat ilmetä muisti- ja mielikuvaedustuksina symbolisessa muodossa. Objektit 

edustavat ja muistuttavat meitä niistä kokemusten, tavoitteiden ja motiivien kirjosta, joita 

heijastuu sosiaalisesta. Ne kutsuvat toimimaan niitä itseä ja toimijaa kohden; oleelliseksi 

nousee prosessi, jossa ajatukset liitetään osaksi käynnissä olevaa toimintaa. (Schellen-

berg,1988,37)  Ihmiset toimivat siis asioita kohden sen mukaan, mikä merkitys niillä on 

heille.  

Symbolit ja merkitykset luovat sitoutumista ja kiintymystä sosiaalisessa vuorovaikutukses-

sa ja siinä toimivien ihmisten välille. Puhutaan myös luottamuksesta. Sosiaalinen side (so-

cial bond) tarkoittaa sitä oikeutusta, jota vuorovaikutuksen osapuolet tunnustavat toisil-

leen- heidät nähdään tilanteessa tasavertaisina, yhtä lailla toimintaan ja sen synnyttämiin 

tunteisiin oikeutettuina yksilöinä. Toiminta ja tunteet ilmenevät sekä positiivisina että ne-

gatiivisina ja niiden syntyperät liittyvät tiiviisti motivaatioon ja rooleihin. Sosiaalinen side 

voidaan nähdä eräänlaisena symbolina niille asenteille joihin ihminen on kiintynyt että 

näiden asenteiden takana oleviin ihmisiin. Puhutaan yleisestä toisesta, he ovat ihmisiä joi-



 

 

 

hin yksilö on kiintynyt voimakkaimmin, täten heidän merkitys on rooleihin ja toimintaan 

on suuri. (Hewitt&Schulman,2011,161). Toimintaan ja siihen liittyviin tekijöihin, kuten 

yleiseen toiseen ja rooleihin keskitytään kappaleen seuraavissa luvussa. Ennen toiminnan 

osatekijöitä kirjoitan kuitenkin sen ja minän rakentumisen tavasta. 

3.2 Toiminta minän rakentajana 

Se kaikki mitä ihminen voi ikinä kokea, tietää, tuntea, tehdä tai arvioida on tekemisissä 

niin yksilöön kuin ympäristöön kohdistuvan toiminnan kanssa. Toiminnan (conduct) näh-

dään olevan enemmän kuin ärsyke-reaktio-käyttäytyminen (act). Mielen kautta rakentuva 

toiminta ja teot nähdään käyttäytymisen erillisenä toiminnallisena osana, eli funktionaali-

suutena. (Hewitt&Shulman,2011,39) Oleellinen ero käyttäytymisen ja toiminnan välillä on 

niiden vaiheissa, jotka pohjaavat biologiseen ärsykkeeseen ja siitä syntyvään impulssiin 

sekä kokemukseen tästä. Mielen toiminnassa harkinnan valta on yksilöllä itsellään. Ärsyke 

ei siis ohjaa suoraan toimintaa, vaan ihminen.  

Toiminta rakentuu neljästä osa-alueesta: impulssista (impulse), perspektiivistä (percepti-

on), manipulaatiosta (manipulation) ja teon loppuunsaattamisesta, eli täydellistymisestä 

(consumnation) (Charon,1989,121-22). Toiminta on kaksitasoista, puhutaan toiminnallises-

ta eriävyydestä ja paremmuudesta (functional differentation & superiority), joiden kautta 

yksilö tai ryhmä määrittää valitsee toimintatapansa ja määrittää sosiaalisen sijaintinsa (At-

hens,2009,397-99). Osa-alueet ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa; eriävyys selittää toimin-

nan mallien, eli roolien tarpeellisuudesta sosiaalisessa teossa, paremmuuden selittäessä 

miksi tietyt henkilöt, osallistujat valitaan esiintymään tietyissä ryhmänsisäisissä rooleissa. 

Näistä kerron myöhemmin luvun edetessä, sillä toiminnan ymmärtäminen vaatii lukuisten 

käsitteiden tarkempaa määrittelyä. Toiminnan tasojen tarkoituksena on saada järjestynei-

syyttä sosiaaliseen tekoon (organization of social action). (Athens,2009,397-99) Jotta yksi-

lö pystyy määrittämään toiminnan ja itsensä, käyttää hän hyödykseen toiminnan temporaa-

lisuutta, sen ajallista luonnetta. Jo odotus tapahtuvasta teosta on tärkeä, sillä alun ja lopun 

määritellyn lisäksi yksilössä aktivoituva toiminnan odotuksen tunne synnyttää Schellen-

bergin mukaan merkitysten pohdintaa. (Schellenberg,1988,42)  

Kyky tiedostaa mahdollistaa ajattelun, jonka avulla vuorovaikutustilanteessa toimitaan. 

Odottamattomissa, äkillisissä ja jopa ongelmallisissa tilanteissa ilmenevää ajattelua kutsu-

taan pohdinnaksi (deliberative thinking), jonka kuvaillaan olevan tietoista itse-
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kommunikointia. Kyseessä on jollakin tavalla syvällisempi ajattelun muoto, mitä arkikes-

kustelu itsemme kanssa, jossa toiminta tarvitsee ajattelun analyysia ennen toteutumistaan 

(Charon,1989,58). Tällöin yksilöllä ei ole käytössään niin vahvaa assimilatiivista tai ak-

komodatiivista toiminnan tapaa, vaan hän joutuu toimimaan kyseisessä hetkessä ilman 

aiempien kokemusten, hetkien heijasteita. Intuitiivinen tieto jää helposti lausumattomaksi. 

Tällöin pohdinnan merkitys yksilölle on usein merkittävä, vahva, muutosta aikaansaava 

(Estola,Heikkinen,Räsänen,2007,102). Mead (1932) yhdistää reflektiivisyyteen kommuni-

kaation, kielen kaksoisluonteen, jolla hän viitaa kommunikaatiossa oleviin merkkeihin ja 

siihen, että yksilön on mahdollista ottaa rooli ymmärtääkseen toisen eleiden taustaa että 

antaa merkityksiä näiden kautta. Reflektiivisyys on siis itsen ja toisen ymmärtämistä, joka 

yksilötasolla mahdollistuu kommunikaation kautta, jolloin yksilö tulee tietoiseksi toisista 

(Kuusela,2001,68). Itselle puhumista kutsutaan pohdinnaksi että reflektioksi.  

Jatkuvaa toimintaa ja sen odotuksia sovellettaessa sosiaaliseen tekoon, välittävät ne kaikil-

le toiminnan osapuolille merkityksiä (Hewitt&Schulman,2011,42). Kalliola (2001) tukee 

Schellenbergin (2011,42) ajatusta, ja hän korostaakin sosiaaliseen toimintaan liittyvän aina 

valinnan mahdollisuuden, nimittäin siihen toimintaan, mikä ei ole itselle merkityksellistä ei 

ole pakko vastata reagoiden, kielellisesti tai toimien. (Kalliola,2001,336) Toiminnan olles-

sa sosiaalista vuorovaikutusta on sen suuntaaminen riippuvainen objektin merkitykselli-

syydestä; onko kyseessä yksilölle tai ryhmittymälle merkityksellinen ihminen tai asia. 

Merkityksellisyys välittyy niistä käytännön seuraumuksista, joita toimija odottaa vaikkei 

tilanne konkreettisesti tapahtuisikaan (Schellenberg,1988,42). Odotuksella viitataan toi-

minnan ensimmäiseen, eli impulssin vaiheeseen. Impulssit ovat sosiaalisia objekteja, jotka 

kutsuvat toimimaan itseään kohti (Charon,1989,121). Impulssi itsessään ei määritä toimin-

nan suuntaa, sen tekevät symbolit, jotka ovat aina merkittäviä sekä sen vastaanottajalle että 

käyttäjälle, sillä niiden käyttö on tiedostettua siihen liittyessä merkityksenantoa, kuten 

Bredo (2010)  seuraavassa ajatuksessaan toteaa: 

Meaning arises and lies within the field of the relation between the gesture... and the sub-

sequent behavior of…organism...by that gesture...in other words, the relationship between 

stimulus- as a gesture- and the later phases of the social act of which is an early…phase 

constitutes the field within which meaning originates and exists. (Bredo,2010,322) 

Tapa, millä merkitykset annetaan ja tulkitaan niin yksilö kuin sosiaalisella tasolla tapahtuu 

aiemmin esitellyn symbolin kautta. Vaihetta kutsutaan toiminnan toiseksi tasoksi, jossa 

merkittävän symbolin kautta nähdään tilannekohtainen perspektiivi: kuinka sijoitumme 

tilanteeseen ja mitkä ovat tavoitteemme siinä. Toinen vaihe on vaikeasti erotettavissa en-



 

 

 

simmäisestä, sillä perspektiivi on tiiviisti sidoksissa niin objekteihin kuin sosiaalisiin ob-

jekteihin. (Charon,1989,122) Jotta yksilön ympärillä olevat pääsevät osaksi hänen tulkin-

taansa, tulee sen tulla näkyväksi. Toiminnan toisesta vaiheesta puhutaan manipulaationa, 

joka vaatii niin kutsuttua avointa toimintaa, jonka muut havaitsevat toiminnan ja eleiden 

kautta. Vaiheessa käytämme siis hyödyksi edellisessä vaiheessa tunnistettuja sisäisi ja ul-

koisia objekteja. (Charon,1989,122) Mead (1934) toteaaa eleiden olevan juuri niitä teon 

vaiheita, jotka tuottavat toisen reaktioon sopeutumista. Ne voivat olla fyysisiä, verbaalisia 

tai auditiivisia, jolloin kohteelle suunnatun eleen reaktio esiintyy tulkinnan vastauksena. 

Ne eivät niinkään ilmaise yksilön sisäisiä tunteita niiden ollessa tekojen osia, joilla yksilöt 

vastaavat toistensa tekoihin ja näin vaikuttavat niin itseen kuin toiseen; eleet käynnistävät 

yksilön tietoisuuden itsestään. (Schellenberg,1988,41-42) Mikäli merkitykset ovat yh-

teneväiset ja vuorovaikutuksen osapuolet ovat tyytyväisiä tilanteeseen, on toiminta täydel-

listynyt ja toiminta on saavuttanut viimeisen vaiheensa (Charon,1989,123). Uusi symboli 

on syntynyt, joka tarkoittaa myös kokemuksen ja toiminnan synnyttämää reflektiivistä ajat-

telua sekä itsetietoisuuden saavuttamista.  

Reflektiivisellä ajattelulla viitataan teoriassa useaan ajattelun muotoon. Sen voidaan kui-

tenkin esittää olevan mentaalista toimintaa, jonka kautta analysoimme päätöksiämme, te-

kojamme ja tuotoksiamme. Se on intensiivistä ja aktiivista pohdintaa omista uskomuksista 

sekä toimintatavoista että perusteiden etsintää omalle toiminnalle (Syrjälä,2007,76). Laine 

viittaa väitöskirjassaan (2004) Mezirow:n (1995) tapaan käsittää reflektiivisyys omien us-

komusten oikeutetuksi tulkinnaksi, jonka avulla toimintaa suunnataan ja käytössä olleita 

toimintamalleja uudelleenarvioidaan. Sen kautta yksilön on mahdollista kyseenalaistaa 

omaa ymmärrystään että uudelleenrakentaa tietämystään ja tätä kautta tulla tietoiseksi tie-

dostamattomasta käyttäytymisestään. (Laine,2004,71) Toiminta on yksi symbolisen inter-

aktionismin keskeisistä tekijöistä ja se on nähtävissä vielä yhden toiminnan ulottuvuuden 

kautta. Toiminnan vaiheiden ja funktionaalisuuden lisäksi on nimittäin hahmotettavissa 

viisi tasoa, jotka esiintyvät juuri funktionaalisuuden kautta tarkoituksenaan synnyttää tilan-

nekohtaista sosiaalista järjestystä. Roolit nousevat esiin eriävyyden tai samanlaisuuden 

tunteina, joiden kokemiseen vaikuttavat asenteet ja tapa, millä käytämme kieltä. Funktio-

naalisuuteen liittyy myös tietty toiminnallinen odotus, joka viittaa ryhmien asenteisiin, 

joista itse toiminta kumpuaa, eli sosiaalisista objekteista. (ks. Athens,2005,311-12; Perin-

banayagam,1985;8-26; 2000:3-29)  

1. roolit (roles)   
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2. asenteet (attitudes)   

3. merkittävä puhe (significant speech)  

4. olemisen oletus asenteina (attitudinal assumption) ja  

5. sosiaaliset objektit (social objects)  

(Athens,2009,379) 

Vuorovaikutus voidaan nähdä ongelmien kohtaamisena, sillä joka kerta kun olemme inter-

aktiossa toisen kanssa, kohdataan kysymykset kuten: kuinka ymmärtää toista, kuinka 

saamme itsemme kuulluksi ja ymmärretyksi ja kuinka suhtautua toiseen. Ihmisen nähdään 

olevan aina yhteydessä sosiaaliseen ja siinä ilmeneviin ryhmiin. Ryhmään kuuluminen 

edellyttää sen toiminnassa vaikuttavien symboleiden tietämistä, eli tarkoitusperien tunte-

mista. Sosiaaliseen toimintaan liittyy vastuun tunne ja tietty vihkiytyminen ryhmää koh-

den. (Hewitt&Shulman,2011,42) Puhutaan asenteista, joista kerrotaan tarkemmin kappa-

leen myöhemmässä vaiheessa. Toiminnan vaiheet eivät ole aina kausaalisuhteessa, sillä 

tilanteissa esiintyy joskus ongelmia. Probleemista puhutaan kun tekojen taustalla vaikutta-

vat symboliset edustukset eivät kohtaa. Tällöin teon objektimerkitys muuntuu ja yksilö tai 

ryhmä kohtaa ongelman. (Hewitt&Shulman,2011,41) Kehitys ja muutos eivät ole aina 

eteenpäin vievää liikettä. Ongelmat ovat lähtöisin sosiaalisesta silloin, kun emme tiedä 

niiden merkitystä itsellemme ja itsemme merkitystä siinä. Tällöin symboleille haetaan 

merkityksiä niin kutsutun roolinoton kautta sen ollessa tapa, jolla hahmotamme itseämme 

että sosiaalista tilannetta ympärillämme uudestaan. (Charon,1989,94) 

Mieli rakentaa toimintaa eikä vain reagoi siihen (Charon,1989,59;98). Mieli (self) itsessään 

on toimintaa sen suunnatessa symboleita kohti itseä ja muita ylläpitäen aktiivista kommu-

nikointia itsensisäisin keinoin: käsittelemme symboleita itsellemme puhuen. (Cha-

ron,1989,90) Haasteena yksilölle on hahmottaa sisäisten eleiden keskustelussa minuus, 

sillä hänen tulee mielessään asettua olemaan objekti itselleen. Kyky muuntua objektiksi 

viittaa transendenssiin, kykyyn ylittää itsensä ajassa ja tilassa. Tilan ja ajan ohella yksilön 

on mahdollista samaistua toisiin ihmisiin symboleiden ja merkitysten avulla. Meadin 

(1934) mukaan merkitys rakentuu organismin tuottamassa eleessä ja sitä seuraavassa 

käyttäytymisessä, mikäli tämä tuotettu ele saa aikaan seuraamuksia toisen organismin 

käyttäytymisessä (Sutinen,1997,83).  Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, merkitys syn-

tyy sosiaalisessa toiminnassa sen ollessa objektiivista toimintaa (vuorovaikutusta) sen suh-

teita kohtaan. Merkitys syntyy, kun minimissään kahden toimijan vuorovaikutuksessa jae-

tuista eleistä syntyy sosiaalisen tilan ele, josta se kehittyy seuraumuksenaan merkitys. 



 

 

 

Eleiden kehittyessä symboleiksi, mahdollistuu merkitysten sanallistaminen. (Suti-

nen,1997,83) Toisen sanat, tarinat ja niiden takana olevat merkitykset kuullessaan tai näh-

täessä eleiden paljastavan niiden takana vaikuttavien symboleiden voiman, herää meissä 

luonnollinen tarve samaistua toiseen. Tämä prosessi mahdollistuu ainoastaan toiminnan ja 

vuorovaikutuksen kanssa, jossa ymmärtämisen kautta kasvetaan ja kehitytään myös itse.  

3.2.2 Yleinen toinen minän kehittäjänä 

Mielen kyky tehdä itsestä objekti mahdollistuu minän kahtia jakautumisen ja niin kutsuttu-

jen merkittävien ja yleisten toisten (significant&generalized other) kautta.  Ajatus on oma-

leimainen ja se esiintyy vain symbolisessa interkationismissa että sen jälkisuuntauksien 

minuuden teorioiden rakenteessa.  

Merkittävä toinen (significant other) on mielen rakentama tapa hahmottaa sosiaalisen ja 

minän kehittymisen suhdetta. Se tarkoittaa yksilön lähipiirissä olevia ihmisiä, jotka yksilö 

kokee merkittäväksi ja keihin hän kokee halua samaistua ja vaikuttaa toiminnallaan. Ym-

märrys ja toisen tai ryhmän asemaan asettuminen mahdollistuu roolin ottamisen kautta. 

Puhutaan nimenomaisesti yleistetyn toisen roolista (taking the role of the other) (Cha-

ron,1989,101). Toiseen samaistuminen on yksi minuuden kehittymisen kulmakivistä. Sa-

maistuminen tarkoittaa toisen roolin ottamista, sen avulla myötäelämistä ja toimimista. 

Rooleissa on kyse odotuksista, asenteista ja niiden omaksumisesta sosiaalisen toiminnan 

kautta (Schellenberg,1988,43). Merkittävän ja yleisen toisen kehittymistä on kattavin käsi-

tellä yhdessä minuuden kehittymisen kanssa, sillä ilman toista ei olisi toista. 

Mielen kehitys tapahtuu neljän vaiheen kautta, jotka mahdollistuvat yksilön synnyttyä. 

Sosiaaliseen piiriin synnyttyään mielen kehitys etenee valmistavan, leikin, pelin ja vertais-

ryhmän vaiheiden avulla (Charon,1989,65). Vaiheet tapahtuvat ihmisen elinkaaren edetes-

sä, mutta ne pätevät yhtälailla myös niissä uusissa tilanteissa, mistä ihminen löytää itsensä; 

hetkissä, joissa hän ei tunne sosiaalista ympäristöä, siinä vaikuttavia tekijöitä ja omaa toi-

mintatapaansa. 

Valmistava vaihe (the preparatory stage) on merkittävien toisten (significant others) imi-

toimista, mallintamista ilman ymmärtämistä. Synnymme niiden keskelle. Vaiheessa toisen 

perspektiivinotto ei ole mahdollista toiminnan kohdistuessa niin muihin että itseen sosiaali-

sina objekteina. Mead (1934) toteaa valmistavan vaiheen puhkeavan yksilön hahmottaessa 
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sosiaalisten objektien symboliikan kuten oman ja lopulta muiden nimeämisen kielen avulla 

(Charon,1989,67;102).  

Toinen eli leikkivaihe sisältää jo symbolista vuorovaikutusta, sillä yksilö pystyy yhdistä-

mään sosiaaliset objektit itseensä kielen avulla jakaen merkitykset merkittävien toisten 

parissa. Minän kehittyminen aktivoituu muilta saatavan huomion kautta: “ As others point 

out ourselves, we see ourselves. We become social objects to ourselves.” Denzin (1972) 

viittaa leikkivaiheeseen liittyvän identifioinnin synnyn- nimeämme itsemme että muut, 

annamme heille että itselle perspektiivin ja tavan olla maailmassa. Juuri tässä vaiheessa 

merkitykselliset toiset syntyvät heidän ollessa niitä, keiden merkityksenantoa janoamme 

eniten. Heistä tulee roolimalleja. Tässä vaiheessa yksilö pystyy ylläpitämään kuitenkin 

vain yhtä roolia kerrallaan. (Charon,1989,67;102).  

Leikki saa pelin roolin yksilön pystyessä samaistumaan useaan toiseen yhtäaikaisesti. Vai-

heelle tärkeintä on minän kyky muuntaa kaikki merkittävät toiset (significant other) ylei-

seksi merkittäväksi (generalized other) eli yleiseksi toiseksi. Vaiheelle on ominaista merki-

tysperäinen jaottelu, mitkä tekijät ovat kullekin sosiaaliselle ryhmälle tärkeitä ja vähem-

män tärkeitä sekä kuinka ne vaikuttavat itseen ja itse niihin. Oman toiminnana vaikutukset 

ja seuraukset hahmottuvat ja yksilöstä tulee sosiaalinen objekti (Charon,1989,69). Identi-

teetti nähdään sosiaalisten objektien nimeämisenä (Charon,1989,76). 

Shibutani (1996) on lisännyt neljännen vertaisryhmien vaiheen (reference group) minuu-

den kehittymisen viimeiseksi vaiheeksi. Lisäys koettiin tutkijoiden kesken tarpeelliseksi, 

sillä Mead (1934)  ei luentopohjaisissa muistiinpanoissaan ole tehnyt selväksi onko yksi-

löllä yksi vai useampi yleistetty toinen. (Charon,1989,69) Nykyään puolletaan useaa ja 

Shibutani (1996) näkee lisäyksen olevan tärkeä nykymaailmassa (Charon,1989,67). Vaihe 

kuvaa yksilön minuuden liikehdintää sen vaihdellessa vertaisryhmien mukana. Ryhmä on 

joukko ihmisiä, jotka toimivat samassa tilanteessa ihanteellisesti sama toiminnan tavoite 

mielessään. Sosiaalisen ryhmän asenteet muokkautuvat yleiseksi toiseksi (generalized ot-

her) tai viiteryhmäksi (reference group). (Charon,1989,70-71) Yleistetty toinen on niiden 

ryhmälle yhteisten asenteiden jäsentynyt joukko, jotka yksilö omaksuu itselleen ja toimii 

niiden ympäröimänä (Schellenberg,1988,43). Sen kautta yksilö osaa asettaa itselleen ja 

toiminnalleen odotuksia ja tavotteita, jotka selkeyttävät toimintaa yksilön muodostuessa 

alati liikkuvasta mielestä ja minästä, jonka kanssa käydä merkityksellistä keskustelua ja 

elehdintää. (Charon,1989,29)  



 

 

 

Yleistetyt toiset ja vertaisryhmät ovat yksilön toiminnalle ajatuksellisesti tärkeitä niiden 

muodostuessa toiminnan symboleiksi. Näiden keskeinen ero on vertaisryhmän vaikuttaessa 

yksilöön vaikkei hän kuuluisikaan sen toimi- ja vaikutuspiiriin konkreettisesti. Vertaisryh-

miä ovat esimerkiksi yhteiskunta, organisaatiot ja sukupuoli, joiden asenteet ja symbolit 

yksilö jakaa sosiaalisen piiriin tullessaan. (Hewitt&Schulman,2011,52; 62). Minuuden ol-

lessa dynaaminen kuuluu yksilö yhtäaikaisesti useaan ryhmään (He-

witt&Schulman,2011,55). Tapa, millä yleistetyt toiset muodostuvat viittaavat kehittyviin 

rooleihin, joilla rakennamme sosiaalista. Kirjoitan rooleista lisää kohdassa 3.3.1. Mieltä ja 

roolinottoa voidaan havainnoida kuvion (2.) kautta, jossa merkittävä toinen muuntuu per-

spektiivin oton kautta yleistetyksi toiseksi. Perspektiivillä viitataan kykyyn ymmärtää tois-

ta, eli hänen rooliaan sosiaalisessa tilanteessa.  

 

Kuvio 2.  Yleistetty toinen itsen perspektiivinä. (Charon,1989,85)  

Ihminen rakentaa oman minuutensa ja tavan ymmärtää toista suhteessa aina käsillä olevaan 

hetkeen, jossa näemme totuutta perspektiivinoton ja samaistumisen ansiosta (Cha-

ron,1989,29). Totuutta kohti toimiessa, meidän on kyettävä tekemään itsestämme objekti, 

asettua vuorovaikutuksen piirissä olevien asemaan ja samaistua tai yrittää ymmärtää mui-

den olemista mielekkään toiminnan takaamiseksi. Merkitys ja omanarvontunne syntyy 

objektina olemisesta, siitä kuinka ihmiset toimivat sinua kohden. (He-

witt&Schulman,2011,63) Nimeämme itsemme ja muut, kuvittelemme, visualisoimme ja 

puhumme, toimimme itseä kohti. Oleellista on ymmärtää, että kyky ymmärtää itsensä ob-

jektina ei viittaa keholliseen habitukseen, vaan ihmiselle kehittyneeseen tietoisuuteen. Tie-
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toisuus on kykyä hahmottaa minuuden alueet toimintana ja merkityksellisyytenä (He-

witt&Schulman,2011,45-46) yleisten toisten kautta.  

Sosiaalinen objekti tarkoittaa ihmisen kykyä asettua objektiksi itselleen tavalla, jossa ihmi-

nen näkee itsessään kaksi vaikuttavaa tekijää. Nämä minuuden kaksi tekijää esitellään seu-

raavassa luvussa. 

 

3.3 Self, I & Me- näkökulmana minuuteen 

Kappaleessa esiteltävä näkökulma minuuden rakenteeseen on se teoreettinen piirre, mikä 

erottaa sen muista sosiaaliteorioista. Kuten niissä, on Georg Herbert Meadin (1932; 1934) 

luomassa mielen teoriassa hahmotettavissa minän jaottelu sosiaaliseen ja persoonalliseen, 

mutta jaottelu saa rinnalleen muitakin toimintaan viittaavia piirteitä. Teoria on laaja ja sen 

saattaminen selkeään sanalliseen muotoon on haastavaa. Lähden liikkeelle Sutisen (1997) 

toteamuksesta, jossa tietoisuus itsestä ja muista vaatii sosisaalisen vuorovaikutuksen (Suti-

nen,1997,81). Minän kautta neuvottelemme paikkamme maailmassa. Minuus on luonteel-

taan dynaaminen ja se liikehtii persoonapronominien I ja Me kautta. Itse minää kutsutaan 

termillä Self, joka on luotu ja jota jatkuvasti luodaan kahden edellä mainitun minän aspek-

tin kautta. Käsittelen minän kahta luonetta rinta rinnan, jotta niiden tiivis sidos säilyy teks-

tin ymmärtämisessä. 

Itse sosiaalisena objektina viittaa yleensä termiin Me, minä. Minuus jakautuu kuitenkin 

kahteen alueeseen, joita Kuusela (2001) luonnehtii selkeästi. Alueet ovat keskenään vaikut-

tavia ja äärimmäisen läheööä toisiaan. Minuus on Self, joka jakautuu I ja Me- alueisiin. 

Näistä muodostuu persoonallisuus, jossa Me on niin sanotusti objektiivinen ja I puolestaan 

subjektiivinen, henkilökohtainen puoli. Me on se osa, jolla heijastamme muiden odotuksia 

ja se onkin yksilön tiedostetumpi persoonallisuuden osa. Me on sosiaalinen objekti joka 

herää vuorovaikutuksessa. I toimii, suorittaa, arvioi ja päättää, se on impulsiivinen sysäys 

jonka tarvitsemme käytöksen synnyttämiseksi (Charon,1989,85). Subjektiminä on tapa, 

jolla ihminen suhtautuu muiden asenteisiin ja odotuksiin objektiminän kuvatessa näitä odo-

tuksia ja asenteita. (Kuusela,2001,69). Me:tä voidaan nimittää yleisen psykologian henges-

sä minäkuvaksi, joka ei kuitenkaan vastaa aina täysin I:n sisältämää näkyä. I vie aina kohti 

uutta, se on luova. (Schellenberg,1988,44-45) Ongelman kohtaaminen nähdään myös luo-



 

 

 

vuutena, jossa I punnitsee vaihtoehdot, jotka Me lopulta kielen kautta tuottaa (Cha-

ron,1989,60-61). Mead (1934) itse kuvailee I:ta sen olevan yksilön osa, joka on impulsiivi-

nen, spontaani ja yhteiskunnallisen määrittämisen ulkopuolella oleva normivapaa alue, 

joka ei ole intentionaalinen. Hän kiteyttää: It is because of the” I” that we say that we are 

never fully aware of what we are, that we surprise ourselves by our own action. Painotus 

on asenteiden ja perspektiivinoton tärkeydessä roolin ottamisen loppuunviemisessä ja mi-

nän kehittymisessä, sillä yleistetyn toisen omaksuminen ei ole helppoa. Asenteet syntyvät 

usein vertailun kautta, joihin puolestaan vaikuttavat yhteiskunnan asettamat vaatimukset ja 

tavat elää (Hewitt&Schulman,2011,90).  

Ihmisen toimintaa sosiaalisella tasolla kuvaa I sen ollessa välitön, spontaani ja impulsiivi-

nen käyttäytymisen muoto. Se on juuri se ärsyke-reaktio-pohjainen minän puoli, jota tiede 

tutki ihmistä koskevien teorioiden kehittämisen alkuvaiheessa. Aiemmin viitattu ongelmi-

en ratkaisun tarve ja toiminnan tavoitesuuntautuneisuus on kiitosta I:n läsnäololle. Se, 

kuinka toimintaa suunnataan ennen aktia totetutuu Me:n kautta. Ne toimivat yhdessä vas-

taamaan ympäristöstä tuleviin stimuleihin ja signaaleihin. I ja Me jaetaan selkeyden vuoksi 

myös impulsiiviseen ja reflektiiviseen osaan (Hewitt&Schulman,2011,46-47). Jaottelu 

mahdollistaa käytöksen kontrolloimisen, jossa pohditaan toiminnan mahdolliset seuraukset 

toivotun hyödyn ja epätoivotun kannalta. Käytöksen kontrolloinnin eli hallinnoinnin poh-

dintaa kutsutaan itsensä muodostamisen prosessiksi (self-formation), jossa sosiaaliseen 

tilanteeseen asetetaan mielikuvana itse että toinen sekä käyttäytymisvaihtoehdot ja niiden 

mahdolliset seuraukset. Asettaminen voi olla lyhyt, silmänräpäyksessä ja jo automatisoitu-

nutta toimintaa tai tarkoin ja ajan kanssa suunniteltua. Itsen kontrollissa vaikuttaa vahvasti 

edellisessä osiossa esitellyt yleiset toiset. Itsensä muodostaminen toivotun toiminnan kal-

taiseksi liittyy tiiviisti toisten odotuksiin, sosiaaliseen normiin. Tietoisuuden ansiosta ihmi-

sellä on valta käyttäytyä joko normien mukaisesti tai niin kutsutusti itsekkäästi. (He-

witt&Schulman,2011,48) Muodostamisen prosessi on lähellä reflektiivisyyden prosessia 

(self-reflectivity), josta lisää kappaleessa 4. On kuitenkin syytä selkeyttää, ettei kaikki toi-

minta kerkeä tietoisuuteen, sillä joskus ihmisen toimintaa ohjaavat impulssit ovat niin vah-

voja, ettemme kerkeä saattaa niitä tietoisuuteen.  

Yleistetty toinen on perspektiivinottoa, jonka avulla ymmärrämme toista ihmistä ja ryhmää 

sekä heidän toimintaansa että itseämme paremmin. Pohjana yleiselle toiselle on roolit, nii-

den ottaminen ja niiden kautta toimiminen. Rooleista kirjoitetaan seuraavassa osiossa itse-
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näisenä kappaleena, sillä mielestäni identiteetin ja roolin välistä käyttöä on syytä tarkkailla. 

Mielenkiintoni rooleihin pohjautuu niiden vaikutukseen minuuden kehityksessä toiminnan 

kautta. Roolien muotoa hahmotetaan seuraavassa kappaleessa.  

3.3.1 Sosiaalinen järjestys ja roolit toiminnan säätelijöinä 

Roolit (roles) ovat toiminnan väline, jolla määritämme itsemme ja toiset ympäröivään ti-

lanteeseen. Määrittäminen tapahtuu nimeämisen kautta, jolloin annamme ja vastaanottam-

me rooleja identieettien tavoin. Kielen kautta nimeämme roolin takana olevia sosiaalisia 

objekteja ja symboleita (Hewitt&Schulman,2011,73). Roolit yhdistyvät tiviiisti toiminnan 

funktionaalisuuteen ja ihmiselle luontaiseen tapaan synnyttää mielekästä ja johdonmukais-

ta toimintaa. Tapa, mille johdonmukaisuus rakentuu on merkitsevä: Annoucement is any-

thing that another person can potentially interpret as an indication of the role that an indi-

vidual intends or wants to enact in a situation. (Hewitt&Schulman,2011,77) Rooleja ni-

meämällä jäsennämme ympäröivää sosiaalista paremmin. Niinpä niistä puhuttaessa tarkoi-

tetaan myös sosiaalista järjestystä (social order), joka tarkoittaa yksinkertaisesti ihmisten 

sijoittamista tilanteeseen erilaisten asemien avulla.  

Sosiaalinen järjestys pitää sisällään tavat toimia asetettujen sääntöjen mukaisesti, toimien 

siihen kuuluvan roolin mukaisesti ja käyttäen toiminnan lähteenä arkisia toimintamalleja 

ongelmaratkaisutilanteessa- se on hallinnoitua ja kontrolloitua toimintaa. (He-

witt&Schulman,2011,164) Kontrolli tapahtuu itsen kautta (self-control), jolloin työstämme 

kognitiivisesti ajassa syntyneitä asenteita ja tunteita tiedostettuun muotoon ymmärtääk-

semme omaa ja toisen toimintaa. Tämä mahdollistuu parhaiten reflektoimalla niitä minuu-

den kognitiivisessa, affektiivisessa sekä konnotatiivisessa näkökulmassa. Kognitiiviset ovat 

henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvia uskomuksia. Ne ilmenevät ei-kielellisenä tie-

tona, mielikuvina tai tuntemuksina asioista. Uskomuksen synnyttämä tunne liittyy niihin 

merkityksiin, joita uskomukseen liitetään. Ne sijaitsevat minän I puolessa. Affektiivinen 

tunneaspekti on syvällä oleva rakenne kognitiivisen näyttäytyessä niin itselle kuin muille 

sen tiedostetun luonteen ansiosta. Pystymme kielentämään uskomuksemme. Yksilöllä on 

valta valita ja arvioida uskomuksiaan itseänsä arvioiden. (Esto-

la,Heikkinen,Räsänen,2007,101) Roolit vaativat toimijaltaan luovuutta, spontaaniutta ja 

innovatiivisuutta, sillä ne ovat enemmän kuin organisoituneita käytöksen periaatteita ja 

normatiivisia toiminnan malleja (Hewitt&Schulman,2011,51). Sutisen (1997,89) mukaan 



 

 

 

roolit kontrolloivat persoonan kehitystä. Yksilö valitsee roolit itsen konrollilla sen sijaan 

että valinta tapahtuisi mielivaltaisesti impulssien perusteella. Kontrolli ilmenee itsessä tie-

dostetusti että tiedostamatta (Hewitt&Schulman,2011,62) mainittujen kognitiivisten pro-

sessien kautta ja se täydellistyy päätöksellä valita tietty toiminta. Esimerkiksi professionaa-

lisuuden vaatimus sisältää taidon reagoida emotionaalisesti kollegoihin ja oppilaisiin tietyl-

lä tavalla, ei spontaanisti. Spontaaniuuden kitkeminen, normiston noudattaminen ja niiden 

mukainen reagointi vaatii kontrollointia, joka on ymmärrettävissä kysymyksen Mitä tun-

nen? ja Mitä minun kuuluisi tuntea? - kautta.  

Rooleja käytetään siis eräänlaisena vuorovaikutuksen lähteenä sosiaalisissa tilanteissa 

(Hewitt&Schulman,2011,51), ne ovat käytöksen perspektiivejä. Martin (2005) toteaa Mea-

diin viitaten perspektiivien olevan toiminnallista aisti- ja käsitesuuntaamista tilannetta 

kohden (Martin,2005,231). Sosiaalinen maailma on rakentunut erilaisten sääntöjen pohjal-

le, joita roolien asemointi osoittaa. Sijoittumisesta puhutaan myös roolien positioinnin 

kautta (ks. Lindén, 2010). Roolit ovat suurelta osalta kytkeytyneet yhteiskunnan objektiivi-

siin rakenteisiin ja tekijöihin vaikkakin valintojen olosuhteet ovat osittain ihmisten itsensä 

muovaamia. Ne eivät siis ole puhtaasti subjektiivisia, vapaasti vuorovaikutuksessa suoritet-

tuja valintoja. Meadille (1934) kommunikaatio hahmottuu kielen kaksoisluonteessa, jolla 

hän viitaa kommunikaatiossa oleviin merkkeihin ja siihen, että yksilön on mahdollista ottaa 

rooli ymmärtääkseen toisen eleiden taustaa että antaa merkityksiä näiden kautta. (Kuuse-

la,2001,68) Ihmisen sosiaaliset kytkökset ovat selkeät sosiaalisen määrittäessä minää ja 

yksilön määrittäessä sitä. (Kalliola,2001,329) 

Sosiaalista maailmaa ja sen sääntöjä pohditaan roolien kautta, jotta synnytämme ympäröi-

vään toiminnallista järjestystä. Keskinäinen tapamme neuvotella kielen avulla vuorovaiku-

tuksessa (social negotiation) määrittää paikkaamme ja roolimme niin itsen kuin muiden 

kohdalla sosiaalisessa. (Hewitt&Sculmann,2011,165) Neuvottelu on tiiviisti yhteydessä 

pian esiteltäviin roolien ottoon ja niillä leikkimiseen. Siinä vaikuttavat voima ja kontrolli 

(power&control) jota harjoitamme toista kohtaan määrittämällä ja nimeämällä itseä ja tois-

ta toiminnan funtkionaalisuuden avulla. Neuvottelu on symbolisen interaktionismin oma 

tutkimushaaransa, joten en sen laajuuden vuoksi käsittele sitä enempää. 

Roolit liittyvät erimittaiseen toimintaan; rooli voi olla lyhyt sekä pitkän ajan toimintamalli. 

Mielenkiintoisinta lienee se, että kun yksilö on kerran toiminut ja täten kokenut kyseisen 

toiminnan perspektiivin, rakentuu se hänen mieleensä toiminnan kuvana, eli mielikuvana, 
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joka kiinnittyy pääosin minän Me-osaan. Rooleissa toimimista puhutaan termein being in 

the perspective of the other, taking the attitude of the other (Martin,2005,233), joilla viita-

taan toiminnan ajatteluun mielen sisäisesti ja toisen roolin kuvitteluun itselle. Kuvittelu on 

lyhykestoista ja sen ansiosta yksilön on mahdollista myös hylätä kokeiltu toimiperspek-

tiivi, rooli sillä ihmisen luova puoli I, näyttäytyy tilanteissa kykynä keksiä muita keinoja ja 

vaihtoehtoja muokatakseen omaa tai toisen roolia. Toisen perspektiivissä olemista kerro-

taan taking the role of the other tai role-taking- termien kautta, jonka mahdollistamista 

esittelen Coutunin (1951) luoman viisivaiheisen listan kautta. Pidempiaikaisessa roolin 

ottamisessa yleistynyt toinen (significant other) muuntuu merkittäväksi (generalized ot-

her), toiminta muuntuu symboliseksi. Roolin ottamisen lisäksi on mahdollista vain leikkiä 

roolilla, toimia sen synnyttämän mielikuvan varassa hetken aikaa, jolloin terminologisesti 

puhutaan playing with the role eli role- playing muodossa (Sutinen,1997,87). Coutun 

(1951) erottelee roolin ottamisen ja niissä toimimiseen viisi roolit mahdollistavaa näkö-

kulmaa: 

1. ihmisen kielellisyys mahdollistaa sen, että yksilön on mahdollista hahmottaa toisen 

yksilön käsitys tilanteessta toisin sanoen kieli mahdollistaa roolin ottamisen ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustumisen 

2. roolissa toimiessa ei enää kuvitella mitään, vaan toimitaan odotusten mukaisesti 

3. roolin ottaminen tarvitsee toteutuakseen etäisyyttä siihen liittyvästä toiminnasta 

4. roolin ottaminen on perspektiivin ottoa (tämä koskee myös tunnetason toimintaa, 

joka mahdollistaa muun muassa empatian tunteen) 

5. roolin ottaminen on ensijainen kommunikoinnin väline kun taas roolissa toimimi-

nen on väliaikaista. Roolissa toiminta on tunnetasolla neutraalimpaa.                         

(Sutinen,1997,87-88)   

Toiminnan funtkionaalisuus tarkoittaa samanlaisuuden ja erilaisuuden kokemista sosiaali-

sena rakenteena. Kykymme samaistua, erota ja ymmärtää tapahtuu aktiivisen mielen kaut-

ta, vaikkakaan ajatteluprosessi ei ole muille ulkoisesti näkyvä. Esitetty aktiivisuus tapahtuu 

mielensisäisesti ja se on osa laajempaa rooleihin liittyvää ajattelun muotoa. (Cha-

ron,1989,113) Blumer nimittää tätä ilmiötäconcsious covert activity:ksi (Blumer,1962,181-

82), jonka tarkoituksena on korostaa yksilön tiedostavaa luonnetta.  Ajattelua on kuvattu 

kuvioon (kuvio 3.).  



 

 

 

 

 

Kuvio 3. Pohdinnan rakenne (Charon,1989,113)  

Yksilön muodostumisen prosessi rakentuu alati liikkuvasta mielestä ja minän alueista jon-

ka kanssa käydä merkityksellistä keskustelua ja elehdintää. (Charon,1989,29) Pohdinnassa 

(kuvio 3.) käsitellään symboleita mielensisäisesti, ajatellaan itselle puhuen. Tällöin hahmo-

tamme mielessämme objektin ja subjektin yleisten toisten kautta tilanteissa, jotka määritel-

lään symboleiden kautta osallistujien kesken. Roolit toimivat kognitiivisena rakenteena 

niiden osoittaessa mahdolliset ja toteutetut toimintatavat ja seuraukset eri muotoineen ja 

merkityksineen. (Hewitt&Schulman,2011,51; 62)  

Sutinen (1997) toteaa roolin ottamisen olevan kognitiivinen ja symbolinen prosessi, jossa 

esitetähetken verran itselle, että olen toinen ihminen (Sutinen,1997,83). Rooli on lopulta 

tilannekohtainen toiminnan tapa, jonka yksilö on mielessään arvioinut parhaaksi toiminnan 



29 

 

 

malliksi, jotta tilanteelle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Arvioinnin takana on 

monivaiheinen sosiaalisen mielen prosessi, jossa huomioidaan oman itsen, toisen ja ryhmi-

en tilanteessa vaikuttavat toiminnan tavat ja elein ilmenevät vastaukset, jotka tuetaan vielä 

kielellisesti. Kaiken tämän lisäksi mielemme pohtii toimintaa uskomusten ja tunteiden 

kautta. 

3.4 Tunteiden rakentuminen  

Tähän mennessä on kirjoitettu pääasiassa minuuden kognitiivisesta puolesta, tilanteista ja 

roolin synnyttämisestä ja ottamisesta. Tämä johtuu siitä, ettei minuuden affektiivista puolta 

ole tunnustettu tutkimuksessa kovinkaan vahvasti sen haasteellisuuden puolesta (He-

witt&Schulman,2011,56). Työtä kirjoitetaan käyttäen termiä tunne (feeling) (Ronkai-

nen,1999b,132). Määrittelen tunteet henkilökohtaisesti että kehollisesti koettuina (ks. Ni-

as,2005) että sosiaalisena rakenteena. 

Tunteet ovat keskeinen tutkimuskohde niiden muokatessa minää ja toimintaa sosiaalisessa 

maailmassa (Hewitt&Schulman,2011,56; Stryker,1982;1987;2000; Burke;2001). Strykerin 

(1980; 2000) mukaan tunteet ovat motivaatio toiminnallemme 

(http://www.sagepub.com/upm-data/50436_ch_16.pdf,336-337). Sosiaalisten tunneteorioi-

den mukaisesti tunteet ja niiden ilmaisutavat, eleet ovat lähtökohdiltaan sosiaalisia ja ne 

koetaan että opitaan vuorovaikutuksessa (Kauppinen,2010,48). Zembylas (2002) tutkii 

tunteiden ilmentymistä Williamssin (1884) muodostaman tunnerakenteen kautta (structu-

res of feeling) (Zembylas,2002,189), jossa tunteita käsitellään myös sosiaalisena rakentee-

na (Kelchtermans,2005,997). Nias (1996) toteaa tunteiden heijastavan sosiaalista ympäris-

töä, kuten ammatti- ja työolosuhteita (Nias,1996,895). Siispä tunteita tulkitaan kulttuurisi-

na muotoina niiden sisältäessä ja muodostaessa kulttuurin merkityksiä, jotka ilmenevät 

tunteiden ja toiminnan kontrollina (Zembylas,2002,189). Oleellista tunnekontrollissa on 

yksilön tietoinen yritys muokata niitä normistoa kohti tai synnyttää uusi toiminnan tapa. 

(Zembylas,2002,197-98) Silloin olemme tilassa, joka muodostuu asenteestamme itseämme 

kohtaan, itsetietoisuudesta. (Hewitt&Schulman,2011,89)  

Itsetietoisuuteen vaikuttaa vahvasti tunnelataus itsestä, tunnelma minkä luomme itseemme. 

Kokemuksemme tunteesta on tällöin kokemus itsestämme. Tunne osoittaa toiminnan mer-

kityksen luonteen, jolloin meidän tulee reflektiivisesti työstää sen vaikutus itseemme. Tä-

ten tunteet ulottuvat myös roolien ottamiseen ja muodostamiseen. (He-

http://www.sagepub.com/upm-data/50436_ch_16.pdf,336-337


 

 

 

witt&Schulman,2011,58) Ne eivät  ole toiminnan alullepanijoita vaan sosiaalisia objekteja, 

jotka välittyvät toimintaamme. Luokittelemme, määrittelemme, kontrolloimme, ohjaamme, 

käytämme ja jopa vaikutamme tunteisiimme. Tilanne ja kokija sanelevat kuitenkin ne ko-

kemukset, mitkä muodostuvat yksilölle merkittäviksi ajassa ja tavat, miten ne koetaan (Es-

tola,Heikkinen,Räsänen,2007,103-04) Emme voi kontrolloida tai eristää fyysistä oirehdin-

taa ja toimintaa kun taas psyykkisiä tunteita voimme jopa nimetä eri tunteen skaalalla. On-

nistuessaan toiminta tuottaa mielihyvää monessa eri tunteiden skaalassa kun taas ongel-

maan reagoidaan tiedostetusti negatiivisella tunteella (Hewitt&Schulman,2011,58). Tun-

teet sijoittuvat minän I-puoleen niiden sisältäessä kokemuksia, jotka paikantuvat kehoom-

me eivätkä ikinä saavuta tietoisuutta (Mead,1934; Denzin; 1989; Charon,1989,132-33). 

Osa tunteista tukahdutetaan ja tämä osoittaa mielen voiman niiden kontrolloinnissa. (Cha-

ron,1989,133) Se, miksi tunteiden pohjalta toimitaan valitulla tavalla on selitettävissä osit-

tain myös motivaation ja motiivin kautta, Näin ollen se toiminta, joka on ulkoista ja näky-

vää, voi olla ilmaus tunnetilasta tai kokemuksesta (Sutinen,1997,80).  

Tämä tutkimus keskittyy opettajakouluttajien ammatillisen minuuden sosiaaliseen raken-

tumiseen ja on aika siirtyä minuuden sosiaalisesta tarkastelusta kohti ammatillisuuden tut-

kimista. Ammatillisuus on yleensä aikuisikään liitettävä piirre, joka kehittyy yksilöön työ-

elämässä ammatin kautta. Seuraavassa kappaleessa esittelen myös tutkimukselleni asetetut 

tutkimuskysymykset, joiden avulla rajaan ammatillisuuden ja minuuden sosiaalisen raken-

teen tutkintaa. Ammatillisuutta pohditaan kahden sosiaaliteorian näkokulmasta.   
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4 OPETTAJAKOULUTTAJAN AMMATILLISUUS 

Kappaleen tarkoituksena on tuoda esille niitä teoreettisia ajattelun ja toiminnan lähtökohtia 

ammatilliseen minuuteen, joita opettajakouluttajalla työympäristössään ajatellaan ilmene-

vän. Opettajakouluttaja on osa yliopistoinstituutiota ja työympäristöä, jossa ammatillisuus 

syntyy ja kehittyy. Kappaleen pääteoreetikkona on belgialainen Geert Kelchtermans 

(1996;2005; 2009), joka tutkii opettajuutta sosiaalisena rakenteena. Hän ei ole kuitenkaan 

ottanut selkeää kantaa sosiaaliteoreettiseen viitekehykseen vaikkakin opettajuus nähdään 

sosiaalisesti rakentuvana ja merkityksenantoon pohjautuvana. Viitekehyksen Kelchter-

manssille antaa Meadin (1934) symbolisen interaktionismin teoria, jota käsiteltiin edelli-

sessä kappaleessa. Tutkimus kirjoitetaan näitä kahta teoriaa yhdistäen. Teorioiden näkö-

kulmat minuuden ja ammatillisen minuuden rakentumiseen ovat kuvattuna alla olevaan 

kuvioon (4).  

 

Kuvio 4. Minuuden rakentuminen Meadin ja Kelchtermanssin teorioissa.  

Teorioita yhdistävä tekijä on niiden tapa nähdä niin minuus kuin ammatillisuus sosiaalises-

sa syntyvänä ja mahdollistuvana rakenteena. Meadin (1934) ja symbolisen interaktionismin 

teoriaan on perehdytty tätä kappaletta edeltävissä osioissa, joten vuorossa on Kelchter-

manssin (1996; 2005; 2009) teoriaan tutustuminen. Hän tutkii opettajien ajattelun muodos-



 

 

 

tumista, ammatillista oppimista ja sen kehittymistä synnyttäen loppupäättelmän opettajien 

kehittävän henkilökohtaista tulkinnallista kehystä koko uransa ajan. Tulkinnallinen kehys 

muodostuu Kelchtermanssin mukaan kahdesta tekijästä: subjektiivisesta kasvatusteoriasta 

sekä opettajien käsityksistä itsestään opettajana. (Kelchtermans,2005,1000) Kappaleessa 

viitataan ajoittain tutkimustuloksiin, jolloin puhutaan opettajasta. Opettajuuden käsite hei-

jastetaan ammatilliseen minuuteen ja yksilöön, jolloin tavoiteena on hahmottaa opettajuu-

den rakentumisen tavat opettajakouluttajissa. Kelchtermanssin näkemykset ovat täten hei-

jastettavissa myös minuuteen, sillä ammatillinen minuus on osa minää, ei siitä irrannainen. 

(ks.Erkkilä,2010; Syrjälä,2007) 

Subjektiivinen kasvatusteoria on rakennelma ajatuksista, tiedosta ja uskomuksista, mitkä 

opettaja kokee tärkeäksi kasvatus- ja opetustyössä. Sen pohjalta valitaan toimintamallit ja 

opetustavat. Opettajan itsensä ymmärtämisen tapa on läheisesti sidoksissa opettajan sub-

jektiiviseen kasvatusteoriaan. Itseymmärrys on henkilön itsensä muodostama ajatus itses-

tään tietyssä hetkessä. Sekin muotoutuu ajassa, paikassa ja tilassa. Itseymmärys on seura-

usta prosessista, jonka keskiössä on henkilökohtaisten kokemusten reflektointi (Kelchter-

mans,2005,1000). Sen avulla kytkemme pedagogiset ratkaisut luokan, koulun ja yhteis-

kunnan kontekstiin. (Raivola,1993,21-22) Reflektion tulee pitää sisällään myös moraalisia, 

emotionaalisia ja poliittisia aspekteja opettamisesta sekä uskomuksia ja representaatioita, 

mitä opettajalla on itsestään ja työkuvastaan (Syrjälä,2007,76). Opettaja nähdään yleensä 

kasvatuksen keskiössä, joten on oleellista hänen itsensä että muiden, niin koulun sisäisen 

sosiaalisen kentän kuin ulkopuolisetkin, kannalta ajatella kuka hän on. Opettajien omakuva 

on heille tärkeämpi verratessa ammattiin, missä työntekijä on helposti irrotettavissa ja ero-

tettavissa työstään. (Kelchtermans,2005,1000)   

Seuraavassa luvussa perehdytään Kelchtermanssin (2005) itseymmärryksen rakentumi-

seen, josta hän puhuu identiteetin rakentumisen sijaan:  

I purposefully have avoided the notion of "identity" because of its association with a statis-

tic essence, implicitly ignoring or denying its dynamic and biographical nature (develop-

ment of time). (Kelchtermans,2005,1000) 
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4.1 Itseymmärryksen kautta ammatillisuuteen 

Itseymmärrys osana minuutta rakentuu viiden alueen kautta (Syrjälä,2007,83). Minäkuva 

(self-image) on minuutta kuvaileva alue sen viitatessa tapaan, jolla opettajat tyypittelevät 

itsensä opettajina. Minuuden arvioiva alue eli itsetunto (self-esteem) viittaa opettajan ar-

vostukseen omia työsuorituksiaan kohtaan, siihen miten hän tekee työnsä opettajana ja 

mitkä hän kokee arvioinnin mittareiksi. Tähän liittyy läheisesti normatiivinen komponentti, 

eli tehtävän hahmottaminen (task perception). Se sisältää opettajan näkemyksen siitä, mis-

tä muodostuu hänen ammatillinen ohjelmansa, tehtävänsä ja velvollisuutensa hyvän työn 

takaamiseksi. Tehtävänkuva heijastaa opettajan henkilökohtaista vastausta kysymyksiin: 

mitä minun täytyy tehdä ollakseni kunnon opettaja, mitkä ovat ne olennaiset tehtävät, jotka 

minun on tehtävä suoriutuakseni hyvin, mitä pidän oikeutettuina suoritettavina tehtävinä ja 

mitä kieltäydyn hyväksymästä osaksi työtäni? Työmotivaatio (job motivation) viittaa mo-

tiiveihin, jotka saavat ihmiset valitsemaan opettajan uran, pysymään opettamisen parissa 

tai luopumaan siitä toisen uran vuoksi. Se, mitä opettajat pitävät positiivisena tai palkitse-

vana työssään, heijastavat tätä aluetta. Itseymmärrys sisältää myös ajan elementin. Tulevai-

suuden näkymät (future perspective) paljastavat opettajan odotuksia tulevaisuudestaan vas-

taten ajatuksiin: miten näen itseni opettajana tulevina vuosina ja miltä se minusta tuntuu? 

Itseymmärryksen alueiden kautta yksilö etsii tasaainoa työn ja muun elämän välille. (Syrjä-

lä,2007,83)  

4.1.1 Haavoittuvuus 

Itseymmärys kehittyy haavoittuvuuden (vulnerability) tunteen kautta, joka on tapa nähdä 

minuus ja sen ammatillinen puoli. Kelchtermans (2005; 2009) näkee haavoittuvuuden tila-

na, joka rakentaa opettamisen ja opettajuuden niiden ollessa sosiaalinen rakenne. Haavoit-

tuminen nousee esille sosiaalisen kautta ja sen kattava ymmärtäminen on oleellista, jotta 

opettaja ymmärtää ammatillisen olemisen tilan ja kehityksensä. (Syrjälä,2007,87) Tunteet 

näkyvät merkityksellisinä kokemuksina. Ne osoittavat opettajuuden sulautumisen ja vuo-

rovaikuttuneisuuden heidän ammattikontekstissaan paljastaen yhtäaikaisesti ajattelun ja 

merkitysten rakentumisen että ne panokset, mitä tunteiden parissa toimimisella on opetta-

jalle. (Kelchtermans,2005,996) Measorin (1985) mukaan haavoittuvuuden tunteet ilmene-

vät niin kutsutuissa kriittisissä pisteissä. Niissä ammatillinen asema, päivittäinen rutiini 

kyseenalaistetaan ulkopuolelta usein moraalisten- ja arvopohjaisten näkemyserojen johdos-



 

 

 

ta ja sen kautta pakotetaan opettaja haavoittumisen työstämiseen. Ne luovat vahvan merki-

tyksen hänen elämä- ja ammattihistoriaansa (Kelchtermans,1996,2308). Haavoittuvuus 

sisältää sekä positiiviset että negatiiviset tunteet. Sen vaikutus ulottuu tunteiden lisäksi 

yksilön kognitioon, joka ilmenee tilanteiden vastaanottamisen ja tulkinnan kautta. (Kelch-

termans,1996,307) 

Kelchtermans (1996; 2005; 2009) jakaa haavoittuvuuden synnyn kolmeen sosiaaliseen 

rakenteeseen: hallinnollinen, koulun sosiaalinen ja ammatillinen vaikuttavuus. Alueet ovat 

erittäin tiiviitä ja ne ovat kuvattuna taulukkoon (1.): 

Haavoittuvuuden alue                    Rakenne                                                                     Vaikutukset 

 

Hallinnollinen, makropoliittinen  

 

Alue pohjautuu julkiseen valtaan (esim. 

OPS,POPS), josta käsin käytännön päätök-

set säädetään. 

Kouluille ja opettajille asetetut säädökset 

synnyttävät normeja, toimintamalleja ja odo-

tuksia, joiden toteuttaminen on opettajan 

vastuulla. 

 

 

Asetetut säädökset päätetään kouluympäristön 

ulkopuolelta, kuitenkin opettajat joutuvat toimi-

maan niiden raameissa. 

Aliarvioinnin, ammattitaidon kyseenalaistamisen 

ja kyvykkyyden tunteet nousevat esiin. 

Vaikutusten ollessa positiiviset, kokee opettaja 

tyytyväisyyttä. 

 

 

Koulun sosiaalinen rakenne,  

mikropoliittinen  

 

Luokan sisäiset, kollegiaaliset ja vanhempien 

väliset suhteet, joissa syntyy ristiriitoja hyvän 

opettajuuden ja toiminnan määrittämisen 

kanssa. 

 

Opettajat kokevat voimattomuutta ja se vaikuttaa 

heidän jaksamiseen. Kokemukset yhteenkuulumi-

sesta heikkenevät tai vahvistuvat, mikäli mikropo-

liittinen alue koetaan positiiviseksi. 

 

Ammatillinen vaikuttavuus,  

kompetenssi 

 

Henkilökohtainen tieto ja tapa nähdä itsensä 

ammatin toteuttajana. Pohditaan kuinka 

vaikutan ja toteutan ammattiani, teenkö sen 

taitavasti, miten voin kehittyä ja miten määrit-

telen hyvän opettajuuden? 

Puhutaan subjektiivisesta kasvatusteoriasta. 

 

Positiiviset ja negatiiviset tunteet, jotka vaikuttavat 

tapaan nähdä ja ymmärtää itseään kulloisessakin 

hetkessä. Kattaa myös ymmärryksen kasvatus-

suhteen eettisyydestä, jossa toista ihmistä ei 

voida kontrolloida. 

Puhutaan itseymmärryksestä. 

 

Taulukko 1. Haavoittuvuuden rakenne Kelchtermanssin (1996,307-10; 2005;997) mukaan.   

Haavoittuvuus voidaan nähdä kokemuksena ja sosiaalisen kasvatussuhteen sosiaalisena 

rakenteena, joka näin ollen vaikuttaa opettajien itseymmärrykseen. Itseymmärrys tuo mu-

kaan minuuteen sekä positiiviset että negatiiviset tunteet, joita opettaja kokee usein amma-

tissaan sen ollessa miltei jatkuvasti julkisesti kyseenalaistettuna kontrolloimattomuuden ja 

eettisyyden johdosta niin lähi- kuin yleisten sosiaalisten ryhmittymien toimesta. Tämä jat-

kuvuus jaksaa toimia muiden odotusten ristipaineessa nähdään ammattiin liittyvänä piir-

teenä, joka tulee vain kestää muutospaineen ohella. Opettajan hyvinvointia ajatellen, on 

tärkeää ymmärtää sosiallinen rakentuminen ja siihen liittyvä yhteiskunnallinen ulottuvuus. 
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4.2 Yhteiskunnan vaikutukset ammatillisuuteen 

Oppilaitokset ja yliopistot nähdään usein yhteiskunnallisina instituutioina ja sosiaalisina 

organisaatioina, joiden toiminta ammatillisuuden kehittämiestä rakentuu sisäisistä ja ulkoi-

sista tekijöistä (Hargreaves,1999). Opettajuuden sosiaalisia ulottuvuuksia ei vielä tänäkään 

päivänä tunnusteta voimakkaasti. Sen sijaan opettajien ammatillinen kehittyminen mielle-

tään usein yksilön henkilökohtaisena kasvun projektina, jossa identiteettityö on eriytynyt 

sosiaalisista konteksteista sekä reunaehdoista (Hargreaves,1999). Hargreavesin (1999) 

mielestä tämä tulkinta voi johtaa vääristyneisiin käsityksiin opettajuuden rakentumisesta 

postmodernissa yhteiskunnassa. Tulisi ymmärtää, etteivät opettajat rakenna merkityksiä 

itsestään tyhjiössä, vaan suhteessa kontekstiin. (Kelchtermans,2005,1004, ks. Bruner,1996; 

Tolska,2002)  

Koulutukselle asetettujen tavoitteiden voidaan todeta heijastavan aina laajempia yhteis-

kunnallisia prosesseja, toisaalta kulttuuria uusintaen, toisaalta kulttuuria luoden (Salli-

la&Malinen,2002,188-89). Oppilaitosten toiminta ja työ ovat täten vahvasti sidottuna po-

liittisiin toimintaedellytyksiin (Sallila&Malinen,2002,197), niiden ollessa valtasuhteiden 

keskiössä (Lindén,2010,69). On huomioitava, että yksilön maailmankuva on kehittynyt 

ennen koulutuksen piiriin astumista ja se kehittyykin rinta rinnan sen ohella arkipäiväisessä 

vuorovaikutusprosessissa. (Rauste-VonWright,VonWright,Soini,2003,40) Koulutuksessa 

omaksutut ajattelun, toiminnan ja päätöksenteon tavat ovat se perusta, mihin opettajantyön 

yhteiskunnallinen vastuu pohjustetaan (Sallila&Malinen,2002,196).  

Yhteiskunnan kiire on siirtynyt opettajiin nopeiden tulosten ja tavoitteiden suorittamisen 

muodossa. Heiltä odotetaan monipuolisen tehokasta suoritusta, vaikka ihmisen kehitys on 

hidasta eikä sitä voida ajankohtaistaa tietyille hetkille täysin. (Opetushallitus,2000,31) 

Kasvatuksen auktoriteettisuhteet ovat muuttuneet, yksilön identiteettityö on muuttunut ja 

kouluun kohdistuvat muutokset ovat tulleet monimuotoisemmiksi, epärealistisiksi. Amma-

tillisuuden tutkimukset osoittavat, kuinka ammatillisuus nähdään ja koetaan nykypäivänä. 

4.3 Tutkimuksia ammatillisuudesta 

Tutkimukset (ks.Bullough&Knowles,1991; Connelly&Clandinin 1986; Elbaz,1983; Kelch-

termans,1994) näyttävät opettajan työn sidoksisuuden koko persoonaan ja erityisesti sen, 



 

 

 

ettei ole olemassa siitä erillään olevaa ammatti-identiteettiä (Erkkilä,2010,35-36). Luvussa 

tarkastellaan näitä näkemyksiä ammatti- ja opettajaidentiteetin sekä roolien kautta.  

Opettajia koskevissa käytönnönläheisissä tutkimuksissa (Ball&Goodson,1985; Kelchter-

mans,1993a) on huomattu, kuinka paljon toimintaan vaikuttaa opettajan itsensä näkemisen 

tapa. Näiden perusteella voidaan todeta opettajien puhuessa opetuksen käytännöistään hei-

dän usein puhuvan myös identiteetistään, siitä kuka olen. Identiteettiä peilataan siis ammat-

tiin että minään ja näissä heijastuviin arvoihin. Vuorikoski ja Räisänen (2010) puhuvat 

opettajaidentiteetistä. He näkevät sen muotoutumisen mitä suurimmassa määrin poliittise-

na. (Vuorikoski&Räisänen,2010,63) Pulli (2008) kuvaa ammatti-identiteettiä näin: 

Ammatinharjoittajalla on selkeä tietoisuus omista pyrkimyksistään, päämääristään ja roo-

leistaan. Hänellä on selkeä kuva siitä, mihin ammattiryhmään kuuluu ja mitkä ovat ryhmän 

pyrkimykset. Kun yksilöllä on ammatillinen identiteetti, hän tuntee omaavansa valitseman-

sa ammatin edellyttämät tiedot, taidot ja vastuun. Hän on myös halukas kehittämään taito-

jaan ja ominaisuuksiaan edelleen. … yksilö on tietoinen omista kyvyistään sekä resursseis-

taan, mutta tuntee toisaalta myös omat rajoitteensa. Ammatillisen identiteetin myötä yksilö 

näkee itsensä osana yhteiskuntaa, joka on edelleen osa hänen omaa ammattiyhteisöään ja 

yhteistä työprosessia. (Pulli,2008,20-22) 

Ammatilliseen identiteettiin kuuluu tietynlainen roolikäyttäytyminen, mikä vaikuttaa myös 

opettajan toimintatapoihin. Opettajan rooli kulttuurin uudistajana on haasteellinen, tuolloin 

kyse on vallasta ja sosiaalistumisesta. Sopeutuessaan henkilö hyväksyy vallalla olevat 

normit (Heikkinen,2001,125), joita ammatillinen työympäristö ja koulutus vaativat. Korpi-

sen (1987,141) mukaan opettajankoulutus on sosialisaatioprosessi, jonka aikana yksilö 

pyritään sosiaalistamaan ammattikulttuuriinsa erilaisten rooliodotusten kautta. (Korpi-

nen,1987,141) Opettajan rooli nähdään perinteisesti kiinteänä ja ennalta määrättynä ”sosi-

aalisena paikkana”, johon henkilön todellinen minuus asettuu. (Burr,1995; Lindén,2010)  

Kuten Heikkinen & Syrjälä (2008,117) toteavat, ammatillisuus on itseyden tulos, joka ra-

kentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ammatillisuuden kokeminen näyttäytyy 

yhteisesti rakennettuna tilana, kuten Kelchtermans (1996; 2005; 2009) ja Hargreaves 

(1999) toteavat. Kuitenkin opettajuuden sosiaalista rakentumista on tutkittu suhteellisen 

vähän pääpainon ollessa persoonallisessa. Koulutukesn vaikuttaessa ammatilliseen kehit-

tymiseen huomataan tutkimuksia lukiessa, ettei itse opettajakouluttajia ole tutkittu paljoa-

kaan. Tehdyt tutkimukset (Calderhead&Schorrock,1997; Lauriala,1995; Niemi,1995)  ker-

tovat opettajakouluttajien työympäristön olevan merkittävä tekijä ammatillisuuden kehit-

tymisen kannalta. Sen on todettu olevan tärkeä vaihe yksilön persoonallisessa kehityksessä 
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ja samalla merkittävä ammatillisen kasvun ja kehittymisen vaihe. (Heikki-

nen&Syrjälä,2008,61) Mutta mitkä tekijät tekevät työympärisöstä ja ammatillisuudesta 

merkittävän? Tässä työssä otetaan askel kohti opettajakouluttajia pohtien kuinka heidän 

ammatillisuus rakentuu sosiaalisesti. 

4.4 Tutkimuskysymykset ja- kohde 

Tapa, millä minuutta ja ammatillisuutta kerrotaan sosiaaliteoriassa vaihtelevat identiteetistä 

ja rooleista minuuteen. Yhteistä sosiaaliteorioille näyttää olevan se, että ammatillisuus on 

paikka sosiaalisessa rakenteessa. Tutkimukset eivät kerro sitä, kuinka opettajakouluttajat 

puhuvat ammatillisesta rakentumisestaan sosiaalisessa pääpainon ollessa opettajien tutki-

muksessa. Huomio opettajakouluttajien tutkimisen vähäisyydestä ajoi esittämään seuraavat 

kysymykset tutkimukselle: 

1. Kuinka ammatillisesta minuudesta puhutaan opettajakouluttajien narratiiveissa? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat missä roolissa opettajakouluttaja puhuu? 

Tutkimuskohteena ovat Oulun yliopiston kasvatustieteteellisen tiedekunnan taide- ja taito-

painotteisen luokanopettajakoulutuksen opettajakouluttajat. Esitettyjen tutkimuskysymys-

ten kautta pyritään selvittämään ne tavat, millä tiedekunnan opettajakouluttajat kielellisesti 

ilmaisevat ammatillisuuden sosiaalista rakentumista ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. 

Opettajuuden ollessa enemmän kuin työn tekninen suorittaminen, ulottuu sen vaikutus 

myös yksilöön (Erkkilä,2010,35-36). Näin tutkimuskohteena ovat myös minuuden sosiaa-

liset alueet ammatillisuuden ollessa yksi osa sitä.  

Tässä tutkimuksessa narratiivit eli kertomukset ovat työväline käsitellä minuuden ja sen 

alueiden kehittymistä sekä tapa raportoida tutkimustuloksia. Keskitytäänn kielellisesti tuo-

tettuihin narratiiveihin, sillä kielen kautta paikannamme itsemme ja muut. Opettajakoulut-

tajien ammatillisuuden sosiaalinen rakentuminen nähdään narratiiveissa ilmennettyjen 

merkitysten kautta ihmisten toimiessa merkitysten ohjaamina. (Kalliola, 2001,332)  



 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Taide- ja taitopainotteisten opettajakouluttajien kertomia tarinoita ja niissä ilmeneviä käsit-

teitä tutkitaan laadullisen tutkimuksen keinoin. Sen empiirinen osa keskittyy tutkimaan 

opettajakouluttajien ilmentämiä ammatillisen minuuden käsitteitä. Opettajakouluttajat 

haastatellaan ja tästä saadut vastaukset saatetaan litteroituun muotoon, jotta niitä voidaan 

tutkia. Tavoitteena ei ole yleistysten teko vaan tutkimuksessa rajatun ilmiön tutkiminen. 

Pro gradu-työn tavoitteena on saada selville ne ammatillista minuutta kertovat käsitteet ja 

merkitysyhteydet, joiden kautta ammatillisen minuuden synty ja kehittyminen yksilössä 

nähdään tapahtuvan sosiaalisesti. Valinta opettajakouluttajista ammatillisuuden tutkimisen 

kohteena opettajaopiskelijoiden sijaan pohjautuu ajatukseen siitä, että tutkimalla heitä 

päästään lähemmäksi niitä ajatuksia, mitä yksilöllä on ammatillisuudesta; opettajaopiskeli-

jat kun ovat vasta kehittämässä ammatillisuuttaan.  

Tutkimuksen analyysivaihe on narratiininen sekä teoriaohjautunut, koska aineistosta teh-

dyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta selityksiä tai vahvistusta. (Esko-

la,2001a.) Teoreettiset kytkennät toimivat apuna narratiivisen analyysin tekemisessä 

(Tuomi&Sarajärvi,2012,96) ja niitä hahmotetaan tutkimukselle esitettyinä aineistokysy-

myksinä, jotka esitellään luvussa 5.4. Aineiston keruun jälkeen aineistoa tutkitaan narratii-

visen tutkimuksen keinoin. Narratiivisesta tutkimusotteesta puhuessa tarkoitetaan aineiston 

käsittelytapaa, joka toteutetaan hyödyntäen Donald Polkinghornen (1995) narratiivista ana-

lyysia (narrative analysis). Polkinghornen (1995) malliin yhdistetään Kaasilan (2008) nar-

ratiivien juonentaminen, josta puhutaan myös teemoitteluna. Analyysitavat esittellään tar-

kemmin luvussa 5.3. Narratiivisilla käsittelytavoilla päästään analysoimaan litteroitua teks-

tiä ja synnyttämään tutkimuksen tulokset sekä niistä johdetut päätelmät, jotka käsitellään 

seuraavassa kappaleessa. 

Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohde on henkilöissä ja tavoissa, joilla he ker-

tovat tapahtumista, asioista sekä siitä, miksi niistä kerrotaan kullakin tavalla (Kaasi-

la,2008,42-43). Tutkimuksessa narratiivilla tarkoitetaan Brunerin (1998) ja Denzinin 

(1989) tapaa nähdä sen olevan kertomus. Työtä kirjoitetaan rinnakkain termeillä tarina, 

kertomus ja narratiivi niiden kaikkien sisältessää sarjan tapahtumia, jotka ovat merkityksel-

lisiä tarinan kertojalle että hänen kuulijoilleen. (Kaasila,2008,43) Tarinan eli narratiivin 

voidaan nähdä olevan alisteinen sosiaaliselle. Narratiivisuus voidaan näin liittää niin tut-
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kimuksen metodiin että sen kohteeseen. Tiedon- ja tiedekäsityksen muuttuessa on havaittu 

narratiivisen kietovan itseensä tietämisen prosessin sekä sen perustumisen juuri kertomus-

ten kuulemiseen ja tuottamiseen (Heikkinen,2001,186). Tiedon löytyessä tarinoista ja ker-

ronnasta, joita opettajakouluttajat kielellisesti tuottavat, pohjautuu työn ontologia niihin. 

Lehtonen (2004) toteaa suullisten kertomusten olevan usein kirjoitettuja spontaanimpia ja 

hajanaisempia, sillä kirjoittaminen mahdollistaa mietityn muodon ja tekstin korjailun 

(Kaarlenkaski,2008,5). Tutkimuksen epistemologia lepää kielellisessä narratiivissa (Heik-

kinen,2001,14). Clandin ja Conelly (1990) yhtyvät Heikkisen näkemykseen tarinan olevan 

narratiivisessa tutkimuksessa niin ilmiö kuin metodi luonnostaan (Heikkinen,2001,15). 

Narratiivit syntyvät opettajakouluttajien kerronnasta, jota jäsennetään merkitysten raken-

tumisen kautta. Bruner toteaa (1998) henkilökohtaisten kokemusten ja tapahtumien organi-

soivan kertomusta, jonka avulla kuvaamme, jäsennämme omaa maailmaamme itsessämme 

sekä muodostamme merkityksiä elämällemme (Pulli,2008,7) Tekstin ja puheen ymmärtä-

minen kielen kautta synnyttää ideologisen narratiivin, jossa on pääpiireittään kyse toisen 

roolin ottamisesta- ymmärryksestä  (Denzin,1992,86). Yksilöt ovat narratiivisia rakenteita, 

sillä he ovat parhaita itsensä tarkkailijoita. Tämä tarkkailu muodostetaan merkityksellisten 

muistiinpanojen muotoon, jotka kielennetään tarinaksi (Denzin,1992,90). Kieli mahdollis-

taa uskomukset, asenteet ja kokemukset yksilössä ja niiden jakamisessa muille symbolei-

den pohjalta (Denzin,1992,96). Keskustelu eli kieli sisältää ne merkitykselliset eleet ja 

symbolit, jotka ovat toiminnan kautta ilmenneet keskustelijoille (Martin,2005,234). 

5.1 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksen aineistona on neljä Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan taide- 

ja taitopainotteista opettajakouluttajaa. Taide- ja taitopainotteinen suuntautuminen tarkoit-

taa opettajakoulutuksen sisälle rakennettua ryhmää, jolla on oma profiloitumisen tapa. Ou-

lun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta määrittelee taide- ja taitopainotteisen koulutuk-

sen seuraavalla tavalla vuoden 2013-2014 opinto-oppaassa: 

Taide- ja taitokasvatuspainotteisessa luokanopettajan koulutuksessa (TAIKA) taiteet ja 

taidot nähdään merkityksellisinä inhimillisen kasvun, ajattelun ja kokemisen alueena. 

Opinnoissa perehdytään taidekasvatuksen käytäntöön, teoriaan ja tutkimukseen sekä ylei-

sesti että erityisesti peruskoulun tasolla. Koulutukseen valitaan eri taide- ja taitoaloista 

kiinnostuneita opiskelijoita. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen 

sekä omien taiteellisten ja taidollisten valmiuksien pohjalta rakentuvan pedagogisen nä-

kemyksen kehittymistä. Taidepedagogisissa projekteissa, joissa filosofis-teoreettinen poh-



 

 

 

dinta ja omat ilmaisulliset kokemukset nivoutuvat toisiinsa, kasvaa ymmärrys siitä, miten 

ihminen oppii jäsentämään maailmaa. Koulutuksen opiskelijat ja opettajat muodostavat 

oppivan yhteisön, jossa eri taiteen ja taidon alueet ovat vuorovaikutuksessa. Tässä kon-

tekstissa oppimista tarkastellaan sosiaalisesta, emotionaalisesta ja eettisestä näkökulmas-

ta. Harjoittelujaksojen ja erilaisten projektien toteutuksessa toimitaan vuorovaikutuksessa 

eri koulutus-, taide- ja kulttuurialojen kanssa. (http://www.oulu.fi/ktk/taika) 

Opettajakouluttajien ajatellaan edustavan tiedekunnan määritelmää heidän sitoutuessa sii-

hen toiminnan odotukseen, mitä yliopistoinstituutio heille asettaa roolien muodossa. Am-

matillista toimintaa ja sen seurauksia minuudelle pyritään kuvaamaan aineistossa, joka 

saadaan kerättyä haastetelemalla mainittuja opettajakouluttajia.  

5.2 Ryhmäteemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen perinteisimmistä muodoista. Tärkeintä on saa-

da mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen kannalta tärkeästä asiasta. Eettisyyden näkö-

kulma huomioiden on haastateltavien hyvä tietää tutkimuksesta jotakin, joten on perustel-

tua informoida haastateltavia haastattelun kysymysten tai teeman kautta (Tuo-

mi&Sarajärvi,2012,73). Näin he ovat haastatteluhetkellä keskittyneet annettuun teemaan 

Cohen & Manionin (1987) mukaan (Tuomi&Sarajärvi,2012,75). 

Parhaiten tutkimuskysymyksiin vastaa teemahaastattelun muoto. Se on puolistrukturoitu 

haastattelumuoto, jossa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin 

liittyvien tarkennettujen kysymysten varassa (Tuomi&Sarajärvi,2012,75). Tarkoituksena on 

valmiiksi annetun teeman kautta etsiä sellaisia merkitysrakenteita, joiden avulla ryhmien 

jäsenet jäsentävät sosiaalista todellisuuttaan (Sulkunen,1992,265). Analyysissä ollaan 

kiinnostuneita niistä sanavalinnoista, joilla yksilöiden ammatillista minuutta kerrotaan 

opettajakouluttajien kontekstissa että siitä merkityksestä, minkä pohjalle nämä muodostu-

vat. Haastattelusta on tarkoitus rakentaa uudelleen haastateltavien kerronnan kautta saatua 

tietoa, kuten Rosenthal toteaa:  

…Our aim is to reconstruct the interactional significance of the subject´s actions, the un-

derlying structure of the subject´s interpretations of her or his life, which may go beyond 

the subject´s own intentions. (Rosenthal,1998,61) 

Ennen varsinaista teemahaastattelua pienryhmän kesken jokaiselle haastateltavalle lähetet-

tiin etukäteen kysymys: Kuvailetko hetkeä/tilannetta opiskelijan kanssa, joka on saanut 

sinut laittamaan merkille jotakin ammatiisi tai itseesi liittyen? Haastattelukysymyksen 

muodostaminen tavalla, joka mahdollistaa haastateltavan oman äänen ja merkitysten esiin-

http://www.oulu.fi/ktk/taika
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tuonnin oli haastavaa. Oli pohdittava, millä tavalla haastateltavat kielentävät kattavimmin 

kokemuksen opiskelijan kanssa ja miten sen sosiaaliset yhteydet saadaan esiintuotua. Var-

sinainen teemahaastattelu pidettiin yhdessä osassa TAIKA-opettajakouluttajien kesken. 

Opettajakouluttajista mukaan valittiin henkilöt, jotka ovat toimineet ammatissaan kauem-

min kuin viisi vuotta. He edustivat kuvataiteita, musiikkia sekä tekstiilityötä.   

Haastattattelu pidettiin päivän lopulla, joten haastateltavien vireystaso ei välttämättä ollut 

otollisin haastattelulle. Haastateltavat vaikuttivat kuitenkin motivoituneilta haastateltavaa 

ja tilannetta kohtaan ja keskustelu oli virkeää sekä osanottavaa. Tutkijan rooli oli hiljainen, 

hieman takanaoleva eikä haastattelun kokonaiskeston aikana esitetty kuin kaksi täydentä-

vää kysymystä. Litteroitavaa materaalia syntyi yhteensä 12 sivua. Ne kirjoitettiin Times 

Ner Roman fontilla koossa 12 ja rivivälillä 1,5. Analyysivaiheessa siteeraattava litterointi-

teksti on saatettu puhekielestä virallisempaan muotoon mielyttävämmän luettavuuden ai-

kaansaamiseksi. Täten täytesanat kuten niinkö, jotenkin, tota, niin niin ja kahdesti tai use-

amman kerran toistetut sanat, jotka ovat ilmeneet ajatuskatkosten yhteydessä, on poistettu 

tavalla, jolloin poistaminen ei ole vaikutanut tulkintaan. Haastattelu luettiin useaan kertaa 

läpi kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän jälkeen oltiin valmiita hahmottamaan narratiivin 

tyyppejä, joiden kautta se jaetaan teemoihin. Muodostetut teemat esitellään luvussa 5.3.1, 

sillä niiden kautta päästään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. 

Jotta haastattelun tilanne olisi tunnelmaltaan tuttu ja rento eikä itse haastateltavien tarvitsisi 

nähdä vaivaa liikkua muuhun haastattelupaikkaan arkensa keskellä, päätettiin haastattelu 

pitää heidän työtilojen huoneessa. Haastateltavat olivat tuttuja opiskeluajalta, heitä voita-

nen kutsua läheisiksi. Tämä kuvastaa hyvin haastattelutilanteen kielellisen tuottamisen 

rentoutta ja tiettyä luottamuksen tasoa, joka tilanteessa vallitsi.  

Itse haastateltavista usea edustaa oman tutkimuksensa tai ryhmään liittyvän ideologian 

kautta Meaurley Pointeaun (1908-1961) edustamaa fenomenologiaa, jonka ihmisnäkemys 

on hyvin humaani, yksilön kokemus- ja tunneperäinen. Yhteisten ajatusten jakaminen näyt-

täytyi selkeänä kielenkäyttönä haastateltavien puhuessa samaa kieltä. Näin oli mahdollista 

ymmärtää toisen kertomaa ja kuulemaa että ottaa osaa keskusteluun. Välien ollessa lämpi-

mät, oli haastavaa aloittaa tutkimus, sillä tapanamme on vaihtaa kaikkien kuulumiset ja 

ajatukset. Tutkijaroolin ottaminen oli kuitenkin tietoisen toiminnan tulos. Kielellisyyden ja 

rauhallisen olemisen kautta opetajakouluttajille viestitettiin tutkijan positiosta ja objektiivi-

suudesta Roolinotton ansiosta tutkimus käynnistyi ja nauhuri oli valmis. Haastattelun ko-



 

 

 

konaiskesto oli 31 minuuttia. Oleellista oli tallentaa merkittävä asiasisältö, josta lähteä ra-

kentamaan ammatillisen minuuden rakennus kunkin neljän haastateltavan kesken. Narra-

tiivisuudessa merkityksellistä on juuri se, minkä tarinan ihminen valikoi kerrottavaksi (Lai-

tinen&Uusitalo,2008,115). Narratiivisten tarinoiden analyysista kerron lisää seuraavassa 

kohdassa. 

5.3 Teoriaohjaava ja narratiivinen analyysi 

Tässä tutkimuksessa kieltä tutkitaan vuorovaikutuksen sekä toiminnan välineenä (Tuo-

mi&Sarajärvi,2012,47) että kielen kautta tuotettuina narratiiveina. Sisällönanalyysi tarkas-

telee vuorovaikutusta kuvana todellisuudesta, joten sisällön analysointi ja kategorisointi 

narratiivin kautta on perustelua. Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla. 

Etenemisvaiheet sisällönanlyysissä ovat: aineiston redusointi, klusterointi ja abstrahointi. 

(Tuomi&Sarajärvi,2012,109-113) Aineistoa lähestytään sen omilla ehdoilla ja analyysin 

loppupuolella sijoitan ne valitsemiini teorioihin. (Tuomi&Sarajärvi,2012,96;117) Mainittu-

jen sosiaaltieorioiden apuna käytetään Polkinghornen (1995) ja Kaasilan (2008) narratiivis-

ta analyysia. 

Donald Polkinghornen (1995,5) narratiivinen analyysi (narrative analysis) ohjaa tutkijaa 

narratiivisen tietämisen tapaan, joka nähdään synteesien tekemisenä keskenään eroavien 

luokkien tekemisen sijaan (Heikkinen,2001,190). Toisin sanoen narratiivinen analyysi 

mahdollistaa niin erilaiset tutkimus- ja kirjoittamistavat kuin näiden luontevan yhdistämi-

sen yhdeksi tarinaksi. Tässä työssä narratiivisen analyysin tukena toimii teoriaohjautuva 

sisällönanalyysi, jonka kautta pystyin jäsentämään litteroitua aineistoa. Huomio on uuden 

kertomuksen tuottamisessa aineiston pohjalta (Heikkinen,2001,190), joka tutkimuksessani 

tarkoittaa tutkimustulosten esittelyä narratiiveissa esiintyneiden suhteiden esiintuontia ja 

hahmottamista. (Kaarlenkaski,2008,2) Synteesillä viitataan analyysiin, jossa kerätyn ai-

neiston yksittäiset elementit ikään kuin sidotaan keskenään tarinaksi (Laiti-

nen&Uusitalo,2008,122-23). Tässä on apuna kategorinen sisällönanalyysi. Itse synteesillä 

tavoitellaan jäsentynyttä näkemystä siitä, kuinka opettajakouluttajat kertovat ammatillises-

ta minuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  Tästä muodostuu oma tutkijanarratiivi.  

Kategorinen sisällönanalyysi on keino piirteiden poimimiseen. Siinä hahmotetaan erilaisia 

ilmaisuja kielennetyistä narratiiveista, jotka luokitellaan eli kategorisoidaan ja ryhmitel-

lään. (Laitinen&Uusitalo,2008,133-34) Analyysin haasteena tulee olemaan, kuinka tavoit-
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taa ja kunnioittaa ihmisen narratiivin rakentumisen tapa tunnistaen ja tiedostaen kaikki ne 

tasot, joilla kerronta liikkuu (Laitinen&Uusitalo,2008,136). Polkinghorne (1995,20) toteaa 

narratiivisen tiedon näkemisen tavan olevan merkitysten antamisessa. Symbolisen interak-

tionismin ja Kelchtermanssin teorian mahdollistamana narratiivisessa analyysissa kiinnite-

tään huomio aktiivisten toimijoiden väliseen vuorovaikutuksen laadulliseen luonteeseen. 

Tutkijan tehtävänä on jäsentää, analysoida ja tulkita vuorovaikutteisen toiminnan tilanteita.  

5.3.1 Kategorinen sisällönanalyysi 

Kategorisointi eli luokittelu on aineistossa lähinnä typologinen, millä tarkoitetaan samassa 

kirjoituksessa olevan mahdollista yhdistää usean kertomuskategorian piirteet. Kategoriat 

muodostavat eräänlaisen vuorovaikutteisen verkoston, jossa kerronnan keinoja ja tyylipiir-

teitä lainaillaan ja yhdistellään. (Ks.Lyytikainen,2005; Kaarlenkas-

ki,2008,5) Tutkimuksessa toimitaan Polkinghornen (1995) narratiivisen analyysin avulla, 

johon otan mukaan Kaasilan (2008) narratiivisen juonentamisen aineiston selkeyttämisek-

si. Näiden lisäksi yhdistän analyysiin teoriaohjaavaa kolmiportaikkoa.  

Kaasila (2008) käyttää ennen analyysivaihetta niin kutsuttua narratiivista juonentamista. 

Vaiheet ovat:  

 itse narratiivien juonentaminen eli jaottelu piirteen perusteella, (i.e. positiiviseen ja 

negatiiviseen)  

 merkittävien tilanteiden ja toimijoiden hahmottaminen  

 narratiivin kronologinen jäsennys  

 

Kaasilan (2008) mukaan narratiivien juonentaminen on hyvä tapa saada tekstiin muotoa 

ennen itse analyysivaihetta. Hyvän tutkimuseettisen toiminnan takaamiseksi (ks.8) narra-

tiiveihin osoitetaan nimikkeillä: OK1,OK2,OK3 ja OK4. Haastateltavat pitivät suurin piir-

tein yhtä pitkät puheenvuorot ja he saivat yhtä paljon aikaa kertomalleen. Kerronnan mit-

taan syntyi kuitenkin pieniä eroavaisuuksia. Erot pohjautuivat pitkiin tarinoihin, joihin 

muiden oli helppo samaistua, näin opettajakouluttajat saattoivat täydentää vuorollaan ly-

hytsanaisemmin aiemmin kuulemaansa. Opettajakouluttajista OK1 ja OK4 puhuivat katta-

vasti ja heihin viitataan usein yleisten johtopäätösten osalta muiden jakaessa heidän sanan-

sa ja näkemyksensä. Vähiten tarinoi OK2, kehen viitataan muita vähemmän analyysissa, 

sillä hän myötäili muiden vastauksia oman kerronnan sijaan.  



 

 

 

Kaasilan (2008) vaiheiden mukaisesti neljä narratiivia päädyttiin jakamaan usean lukemis-

kerran jälkeen. Kaasilan (2008) ajatuksia tukee teoriaohjaavan analyysin kolme vaihetta: 

pelkistäminen, ryhmittely ja käsitteellistäminen.  

Aineiston pelkistämisessä, eli redusoinnissa litteroitu aineisto pelkistetään olennaisiin teki-

jöihin pilkkomalla se osiin analyysin helpottamiseksi. Vaihe oli haastava. Pilkkomista oh-

jaa tutkimukselle asetetut kysymykset (Tuomi&Sarajärvi,2012,109). Pelkistäminen aloitet-

tiin narratiiveista nousseista aiheista, jotka muodostuivat useiden lukukertojen jälkeen haa-

voittuvuuteen ja tapaan puhua toisesta. Näitä nimetään tutkimuksen alustaviksi teemoiksi 

ja ne onvat kuvattuna taulukkoon 2. Teemat rakentuvat kuvaavista substantiiveista ja sano-

jen synonyymeista, joiden usea ilmeneminen, käyttö viittaa teemojen merkittävyyteen. 

Tannerin (1979) mukaan kertojan toisto, viittaa juuri asian tärkeyteen.  

Alkuperäisilmaukset                                                       Pelkistetty ilmaus 

 Taulukko 2. Aineiston pelkistäminen teemoittelun pohjaksi 

Aineistosta nousseet sanavalinnat kerättiin taulukkoon (2.), jotta ne saadaan yhdistettyä 

tutkimusta ohjaaviin teorioihin. Aineiston ryhmittely teoriapohjaikseksi tarkoittaa teemojen 

muodostamista. Teema haavoittuvuuden ilmaiseminen  mahdollistaa tutkia ajatusta, miksi 

opettajakouluttaja kertoo kyseisen narratiivin. Tästä syntyi taulukon 3. otsikko Kerrotun 

narratiivin valitseminen. Haavoittuvuus viittaa myös sosiaalisesti rakentuneeseen tilaan, 

missä yksilöt ilmaisevat itseään ja muita toiminnan kautta. Tavat puhua toisesta kertovat 

vuorovaikutuksessa vaikuttavista tekijöistä. Siitä syntyi aineiston ryhmittelyn toinen otsik-

ko Vuorovaikutuksen rakentuminen ja toiminta. Kolmantena otsikkona on Ammatillisuu-

den pohdinta sen ollessa teemahaastettlukysymyksenä ja näin se ohjaa vuorovaikutusta, 

toimnitaa ja haavoittuvuuden tilaa.  Siinä pohdintaan: Mitä ammatillisuus on? Kuinka toi-

min ammattimaisesti ja miksi toimin valitulla tavalla? 

 

Pysäyttää itsensä, minut /  Syvälliset kokemukset /   Dialogi /   Tiivis keskustelu / Henkilökohtaiset, 
kahden keskeiset tapaamiset   /  Henkisesti rikki  /  Itkeä / Pysäytti näkemään metsän puulta  /  Olla 
vaan sen ihmisen kanssa  /  Heikkous / Pysäyttää miettimään opettajakouluttajan perusmerkitykset / 
Olla vereslihalla / Omat elämäkokemukset  /   Avaa oman heikkouden kokemuksen tai tavan olla 

Yksittäinen henkilö / Ne / Tapaus / Työntekijä / Opiskelija  / Me / Itse Minuus  / Yksilö / Ryhmä /  Ei massa / 
Opettajaopiskelija /  Nuori opiskelija / Ihminen / Opettaja / Adhd / Juuri kirjoittaneet / Toinen /  Ammatillinen 
itse / Opettajakouluttaja  /  Oma minuus / Life-long-friends  / Itse /   Rooli / Se / Keskiverto-opiskelija / Opet-
tajakouluttajarooli /  Todellinen minä / Elämänkokemukset   / Opettajakouluttajaidentiteetti  / Mentori / Oma 
persoona Kauan opiskelleet / Ihminen ihmisenä / Ammatti-identiteetti / Koutsi / Taide- ja taitoaineitten ihmi-
set 

 

Haavoittuvuus 

 

 

Tavat puhua toi-
sesta 
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Näin saatiin synnytettyä aineiston klusterointi, joka on kuvattuna taulukkoon 3. Aineiston 

ryhmittely eli klusterointi pohjautuu käsitteisiin, joita ilmennetään aineistosta nousseina 

siteerauksina sekä tutkimustuloksissa pukien ne teoreettiseen muotoon. Jokainen ryhmitte-

ly ja nimetty teema edustaa tiettyjä teoreettisia käsityksiä tarkemmin. Teemoittelun ni-

meäminen syntyi aineistosta teoreettisten käsitteiden sijaan, sillä näin haastateltavien oma 

ääni tulee paremmin kuulluksi.  

Jotta narratiivien juonentaminen etenee loogisesti ja teoreettisesti selkeä tarina saadaan 

synnytettyä tutkimustulosten ja siitä tehtävien päätelmien muotoon, on Kaasilan (2008) 

mukaan narratiiveista hahmotettava siinä merkittävät tilanteet ja toimijat. Tässä onnistumi-

nen tarkoittaa narratiivien jakamista ryhmiin, teemoihin kuten taulukko 3. osoittaa tämän 

tutkimustyön kohdalla.  

 

Kerrotun narratiivin valitseminen 

 

Vuorovaikutuksen rakentuminen ja 
toiminta 

 

Ammatillisuuden pohdinta 

 

Mietin pitkään 

Loppujen lopuksi mietin 

syvällisemmät kokemukset ovat 

pysäytti näkemään metsän puulta 

kohdataan aidoimmillaan, ollaan ihmi-
sen äärellä 

opiskelija makaa ja kertoo juttuja 

haavoittuvaisuuden kohtaaminen myös 
pysäyttää itsen miettimään opettajakou-
luttajan perus merkityksiä 

 

pysäyttää itsen miettimään 

täytyy olla mukana, ei ulkopuolisena 

Jos tilanteessa on epävarmuustekijä, 
ryhmä kantaa 

olla vereslihalla, rikkinäisenä olemista, 
olla auki 

Reviirikin muuttuu sen toisen kanssa.  

ollaan kahden ja aidoimmillaan, rehelli-
sesti ja avoimesti keskustellen ja ho-
risontteja yhdistäen. 

virkamiehen rooli 

hevoskuiskaajafiilis 

opettajakouluttajan rooli 

kalvo 

avata oman heikkouden kokemuksen 
tai tavan olla 

onkohan tarpeeksi hyvä? 

 

 

 

 

Pitäisi oikeasti kontrolloida mitä tekee 

ollaan niin kuin työntekijä 

pääsee lohkaisemaan 

 kaks näkemystä yhdistyy ja tulee uusia 
rakenteita, merkitys rupeaa syntymään 

hetkiä missä oppii omasta oppiaineestaan, 
ammatistaan ja itsestään ihan älyttömästi 

itse ei pidä tehdä 

Lähtökohdasta, missä ei ikinä olisi voitu 
kuvitella 

raottamalla verhoa 

Ne ovat niitä parhaita hetkiä 

miten pitäisi jättäytyä sinne taka- alalle ja olla 

miettii mikä se oma rooli kohta onkaan  

Kuinkahan paljon sitä on tallonut epätietoi-
suudessa, ettei ole osannut ottaa tilanteesta 
kiinni 

antaa tilaa itselle 

Sitten ovat nämä hetket, joissa on se suola, 
se on siellä, tässä.. opettamisessa. 

Kuinka paljon pystyy näyttämään 

haastava työ sinänsä, ku miettii 

Taulukko 3. Aineiston ryhmittelyä narratiivisen analyysin tueksi. 



 

 

 

Lukuisten narratiivien läpilukemisten jälkeen narratiivit päädyttiin jakamaan taulukon otsi-

koista muodostuviin teemoihin, joista syntyy analyysin runko. Analyysin rungolla tarkoite-

taan aineiston käsitteellistämistä, narratiivien pukemista teoreettiseen muotoon. Jotta narra-

tiivit saatetaan yhdeksi. on läpikäytävä analyysin prosessi, jota olen kuvannut tässä osiossa. 

Pelkistämisen ja ryhmittelyn lisäksi tarvitaan vaihe, missä teoreettinen kieliasu muodoste-

taan. Puhutaan käsitteellistämisesti, eli abstrahoinnista.  

Abstarhointi on prosessi, jossa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla kuvauksen tutki-

muskohteesta (Tuomi&Sarajärvi,2012,112). Näin teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan saa-

tuun aineistoon ja niistä saadaan synnytettyä yhdessä keskusteleva tarina, vastaukset tut-

kimuskysymyksiin. Aineisto nauhoitettiin ja litteroitiin mahdollisimman sanatarkasti. Tut-

kimuksen tulkintaa ajattelen, ei ole tärkeää koodata erilaisia merkkijärjestelmiä, kuten tau-

okoja, tempoa ja painotusta tarkasti. Aineisto mallinnetaan käsitejärjestelmäksi, eli käsit-

teiksi tai aineistoa kuvaaviksi teemoiksi tavalla, joka vastaa tutkimuskysymyksiin kunnioit-

taen tutkittavien antamaa merkitystä asialle. (Tuomi&Sarajärvi,2012,112) Tutkimuskysy-

mykset ovat: 

1. Kuinka ammatillisesta minuudesta puhutaan opettajakouluttajien narratiiveissa? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, missä roolissa opettajakouluttaja puhuu? 
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6 TUTKIMUKSEN ANALYYSI 

Analyysi on ensimmäinen vaihe kohti tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä. Apuna tähän ovat 

niin kutsutut analyysikysymykset, jotka nousivat aineistoa lukiessa esiin. Analyysikysy-

mysten avulla hahmotan kattavaa aineistoa paremmin. Analyysissä esitän aineistosta nous-

seet teemat, jotka ovat otsitkoituina kysymyksien muotoon. Analyysikysymykset ovat:  

1. Kuinka opettajakouluttajat valitsivat kerrottavan narratiivin?  

2. Minkälaista kerrotun tilanteen vuorovaikutus ja toiminta on?  

3. Miten opettajakouluttajat pohtivat ammatillisuuden roolia?  

 

6.1.1 Opettajakouluttajan valitsema narratiivi 

Kysymällä miksi opettajakouluttaja valitsi tietyn narratiivin kerrottavakseen, päästään kä-

siksi opettajakouluttajan ajatusmaailmaan ja sen ohjaamaan toimintaan. Kuin luonnostaan 

opettajakouluttajat aloittivat haastattelun miettimällä niitä tilanteita työhistoriansa varrelta, 

jotka ovat jääneet heidän mieleensä. He miettivät kertovatko hänen ja opiskelijan vai sit-

tenkin hänen ja ryhmän välisestä kohtaamisesta: 

Pitkän uran ollessa takana, mietin voinko nostaa yksittäistä henkilöä ryhmästä, tiettyä ta-

pausta, missä on ollut sankarikohtaaminen tai voimaantumista. Oppiiko ongelman kautta 

itsestä vai onko opiskelija ollut haavoittuvainen, mikä on sitten pysäyttänyt hänet että mi-

nutkin. Näitä kaikkia on ollut pitkän uran aikana… Loppujen lopuksi mietin dialogia. 

(OK1) 

Opettajakouluttajat yhtyivät edellä esitettyyn aloituspuheenvuoron kyllä, joo, just näin, 

miten osasitkaan sanallistaa -ilmauksin. He päätyivät kertomaan valitsemastaan opiskeli-

jasta, sillä syvällisemmät kokemukset ovat henkilökohtaisissa kahden keskeisissä tapaami-

sissa, ohjaustilanteissa. Kerrottiin tilanteista, missä ollaan töiden äärellä kahden. Kahden 

keskeinen vuorovaikutus paljasti opiskelijoiden ja opettajakouluttajien hyvinvointia käsit-

televiä asioita, ilmaistiin opiskelijoiden olevan henkisesti hyvin rikki, jatkuvan suorituspai-

neen alla, heidän tulevan hyvin erilaisista lähtökohdista, jopa kodittomia. Nämä aiheutta-

vat opiskelijoille vaikeutta kohdata opettajaa epävarmuuden takia. Tarinat eivät välttämät-

tä liittyneet konkreettiseen opettamiseen niiden ollessa jotain suurempaa.  

Kukin opettajakouluttaja reagoi tilanteeseen tavallaan. Tarinat ovat muuttuneet opettaja-

kouluttajalle tärkeiksi niihin liitettäessä merkityksiä. Eräässä tarinassa opettajakouluttaja 

(OK3) kuvaa koditonta opiskelijaa, joka ilmaantui työhuoneen lattialle kysyen, saanko 



 

 

 

tulla hetkeksi tähän makoilemaan kun mulla ei ole kotia. Opettajakouluttaja kuvaili tilan-

netta raskaana ja epävarmuutta sisältävänä hetkenä ilmaisten huoltaan omasta tietotaidosta 

ajatusten teenkö oikein ilmentämänä. Valittu hetki on kuitenkin ollut ammatillisesti jotakin 

elämää suurempaa, sillä tarinassa oltiin ihminen ihmisenä opettajakouluttaja-opiskelija-

aseman sijaan. Opettajakouluttajat kohtaavat työssään alueita, joita niin opiskelijat kuin he 

itse eivät muissa oppiaineissa välttämättä pysty näyttämään. Taide- ja taitoaineiden luon-

netta kuvailtiin lähelle tulemisena ja hevoskuiskaajafiiliksenä, horistonttien kohtaamisena 

ja tapana olla valmis kohtaamaan opiskelija, sillä heidän auki olemistaan ei hylätä: eihän 

tuommosessa [opiskelijan huolessa] tilanteessa sanota että tämä ei oo enää minun asia. 

Keskustelussa ilmeni jaksamisen ja hyvinvoinnin teema, sillä opettajakouluttajat kohtaavat 

paljon epävarmuutta niin opiskelijoissa kuin itsessäänkin. Opiskelijoiden epävarmuutta 

kuvailtiin henkisen rikkinäisyyden ohella myös konkreettisena suorituspaineena: nykyajan 

opiskelijahan kamppailee koko ajan niin monen asian kanssa. Eräässä kohtaamisessa 

(OK2) nuori opiskelija tuli opettajakouluttajan luo itkien, sillä hän ei ollut saanut parhainta 

arvosanaa. Tämä sai opettajakouluttajan miettimään suorittamisen paineita ja odotusten 

kestämistä, niin itsen kuin muiden. Häneltä kysyttiin kokeeko hän voivansa vaikuttaa opis-

kelijoiden tapaan kokea suorituspaineet ja arvosanasidonnaisuuden? Hän totesi voivansa 

vaikuttaa, mutta kaikki tämä on rakentunut jo aiemmin; se tulee tuolta muualta koulusta. 

Hän epäili nykypäivän koulukulttuuria, sen tavoitteita ja vauhtia.  

Opettajakouluttajat valitsivat kertomansa narratiivin, sillä kohtaaminen on vaikuttanut 

myös heidän tapaansa olla ammatillisissa tilanteissa. Narratiivit eroavat osittain keskenään, 

mutta niissä voidaan myös nähdä paljon samaa. Kaiken kaikkiaan opettajakouluttajien ker-

tomukset ovat herkkiä kuvauksia, joissa kohdataan aidoimmillaan, ollaan ihmisen äärellä. 

Voidaan katsoa, että kohtaamisen hetki paljastaa ihmisen todellisen minän kun aitouden 

peittävää verhoa saadaan raotettua kohtaamisen ollessa tarpeeksi vaikuttava. (OK4) Opet-

tajakouluttajat ovat ymmärtäneet kerrotussa tilanteessa jotain, jonka avulla muuntaa aiem-

paa toiminnan tapaa tai luoda uusia kohtaamisen tapoja, joilla vaikuttaa ammatissaan ja 

ihmisenä heille merkittävien asioiden kautta. Huolimatta opiskelijoiden vaikeista tilanteis-

ta, he ovat kääntyneet opettajakouluttajien puoleen, näin heistä on tullut syy, miksi tarinoi-

ta kerrottiin minulle.  

Tärkeää narratiiveja analysoidessa on huomioida myös se tapa, jolla opettajakouluttaja on 

reagoinut opiskelijaan. He eivät ole sulkeneet tilanteesta pois rikki olleita yksilöitä, vaan 
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ovat reagoineet heihin valitsemallaan tavalla, he ovat olleet opiskelijan tavoin auki. Sitä, 

miksi opettajakouluttajat toimivat tilanteessa valitsemallaan tavalla voidaan katsoa juuri 

merkityksen ja vaikuttamisen näkökulmasta. He kokivat ja jakoivat saman merkityksen ja 

ajatuksen tilanteessa, mitä opiskelija, ja siksi toimivat valitsemallaan tavalla ja päättivät 

kertoa tarinansa haastattelussa. Tapoja toimintaan on kielellien ja toiminnallinen reagointi 

tai nämä molemmat yhdessä. Kielen kautta itsensä ilmaisu liittyy jokaiseen tarinaan, se 

johdattaa kohtaamisen äärelle. Narratiiveissa tulee myös esille tapa arvostaa hiljaisuutta, 

olla vaan toisen kanssa. Toiminnallisuus on sidoksissa opettajakouluttajan edustamaan 

taide-ja taitoaineeseen.  

Tarinoilla on onnellinen loppu, sillä osapuolet näkivat kohtaamiset samanlaisina ja mo-

lempia miellyttävä tilanteen loppuunsaattaminen synnytti hyvää oloa. Kysymykseen Kuin-

ka opettajakouluttajat valitsivat kertomansa narratiivin? vastauksena on opiskelijaan sa-

maistuminen mielekkäään toiminnan kautta. Vuorovaikutuksen ja toiminnan ilmenemistä 

ja suhdetta pohdin seuraavassa. Näin pääsen käsiksi niihin vuorovaikutuksen rakennusai-

neisiin, jotka synnyttivät samuuden kokemisen. 

6.1.2 Vuorovaikutus ja toiminta 

Tutkimuksessa vuorovaikutus on kahden ihmisen välillä tapahtuvaa kommunikointia, jon-

ka on mahdollista tapahtua konkreettisen toiminnan lisäksi niin kielen kuin psyykkisen 

toiminnan kautta. Toiminta ilmenee muun muassa taiteen äärellä olemisen ja tekemisen 

kautta, kielellinen kommentointina ja kompaamisena (OK3). Nämä kaksi muotoa ilmene-

vät arjessa todella tiiviissä yhteydessä. Opettajakouluttajat viittavat taiteen äärellä olemi-

seen ja tekemiseen kuvataiteen, musiikin ja tekstiilin luomisen, tuottamisen ja analysoinnin 

kielellisyyden kautta. Taiteen äärellä oloon sisältyy myös valmistusprosessista keskustele-

minen ja sen synnyn hahmottaminen omaan elämään. Opettajakouluttajat toivat esille 

myös pelkän fyysisen olemisen. Siinä ollaan todella lähellä toista, vaikka välillä tilakin 

pakottaa siihen. Eräs opettajakouluttaja kuvaili vuorovaikutusta ja siinä toimimista kemi-

aalisena energiana, jossa vaan tiedetään tapa toimia ja olla (OK1).  

Ihmiselle on rakentunut tiettyjä toiminnan malleja, jotka on opittu aiemmista tapahtumista. 

Tilanteisiin liittyy yksilön valinta siitä, kuinka toimia kulloisellakin hetkellä toista ihmistä 

kohtaan. Useasti kokemus siitä, onko toinen samanlainen vai itsestä poikkeava määrää 

valintaa; ymmärrämmekö asiat samalla tavalla ja onko tavoitteemme yhtenevät? Opettaja-



 

 

 

kouluttajat puhuivat opiskelijan kanssa jaetusta vuorovaikutuksesta haavoittuvuutena, 

herkkänä kohtaamisena missä ollaan aidoimmillaan, jopa vereslihalla. Jotta tätä herkkää 

vuorovaikutuksen tapaa ymmärretään, kuvailivat he tilannetta omista lähtökohdistaan. 

Haavoittuvuus nähtiin kohtaamisena, joka:  

Pysäyttää itsen miettimään opettajakouluttajan perus merkityksiä. Sen kautta saa monesti 

opiskelijan, joista tulee lifelong-friends -linjaa, ne eivät jää tilanteeseen vaan kantaa kau-

hean pitkälle monissa yhteyksissä. (OK1) Silloin ollaan asioiden äärellä (OK4). 

Vuorovaikutus, mistä opettajakouluttajat kertovat ei viittaa vaan yhteen hetkeen sen ollessa 

pikemminkin lyhyt ajanjakso, jossa toisen luottamus on ansaittu. Vuorovaikutusta ja siinä 

tapahtuvaa toimintaa ohjaavat ajatukset siitä, mikä on sallittua niin toiminnan kuin tunte-

misen tasolla. Pohdittiin, missä määrin tunteet saavat näkyä ammatin hoitamisessa ja vuo-

rovaikutuksessa. Eräs opettajakouluttaja kuvailee olevansa hyvin ADHD, eli ettei jaksa 

aina kuunnella toista [opiskelijaa] loppuun vaan sitä itse brainstormaa ideoita ja vaihto-

ehtoja. Toisaalta hän pohtii, kuinka opettajakouluttjankin olisi hyvä saada olla ylpeäkin 

kun siihen on paikka, että enkö pitänytkin loistavan luennon …näyttää myös oma onnistu-

minen tai epäonnistuminen, aitous. Ettei menisi virkamiehen käytännöksi, tietyllä sapluu-

nalla ohjaamiseksi. (OK1) Epävarmuus ilmenee ammattiin kytketyistä tunne- ja toiminta-

tason odotuksista opiskelijan kohtaamiseen. Se, että haavoittuvuuden tila mahdollistuu, ei 

ole hetken saavutus ja suoritus. Opettajakouluttaja kuvailee, kuinka opiskelijan kokemus-

maailma saattaa olla suuresti poikkeava hänen ja muiden keskiverto-opiskelijoiden maail-

masta. Tähän vaikuttaneita tekijöitä ovat muun muassa uskonnollinen piiri, perhe ja suku 

sekä paikkakunta, mistä yksilö on kotoisin. Toisaalta juuri eroavaisuuden johdosta opiske-

lija jäi opettajakouluttajan mieleen, sillä hänen erilainen tapansa nähdä itsensä tilanteessa 

ajoi opettajakouluttajan miettimään omaa asemaansa ja rooliansa tilanteessa; uudistamaan 

vanhoja tapoja tai synnyttämään uusia merkitysrakenteita (OK4). Opettajakouluttaja näkee 

haavoittuvuuden näin:    

ne tilanteet opiskelussa, missä pääsee työstämään omaa minuutta.  Ne ovat mielettömän 

koskettavia, opiskelija kertoo ja itkee omasta työstään. Siinä joutuu opiskelija  ja myös 

minä itse reflektoimaan siihen vaikuttavia ja siitä johtuvia tekijöitä, kokemaan uudella 

tavalla. (OK4) 

Opettajakouluttajat joutuvat vuorovaikutuksessa kohtaamaan opiskelijoiden alueita, jotka 

ulottuvat yliopiston ulkopuolelle, muille minuuden alueille. Kyky jaksaa ymmärtää työn 

mitoissa opiskelijaa että hänen siviilielämäänsä ja sieltä opiskeluun vaikuttavia tekijöitä ei 

ole helppoa. Toisaalta pohdittiin, ettei opettajakouluttajankaan ole helppoa hallita sivii-
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lielämän alueiden vaikuttavuutta työssä; ihminen on kokonaisuus. Tämän johdosta tuntei-

den näyttämisen haaste nousi omaksi keskustelun teemakseen, kirjoitan tästä lisää amma-

tillisuuden pohdinnassa. Toiminnan odotusten, epävarmuuden ja haavoittuvuuden ohella 

opettajakouluttajat keskustelivat kuinka jaksaa ymmärtää ja auttaa opiskelijaa jos omat 

voimavarat hiipuvat, pitääkö opettajan aina jaksaa kaikki? Tähän todettiin avuksi ryhmän 

tuki niin opiskelija kuin kollegatasolla. Ryhmässä täytyy olla sisällä, ei ulkopuolisena: 

Jos tilanteessa on epävarmuustekijä, ryhmä kantaa sitä, kun se on yhteisesti jaettua ja tie-

dostettua. Myös sitä henkilöä tai sitä herkkää tapaa, jos jaksat aina pysähtyä. Tuntuu että 

kiireen keskellä aina talloo kaikki taimet ja ne menee ohi… monesti haavoittuvainen hetki 

pysäyttää. Me ihmiset ollaan niin raadollisia. (OK1) 

Ryhmä jakaa samat asenteet ja tavoitteet yhteenkuulumisen johdosta. Kuuluminen johon-

kin synnyttää ihmiselle perusturvaa ja jatkuvuutta. Jäsenet kokevat toisensa ja ryhmän kes-

ken jaettavan asian tärkeyden samanlaisena, yhtä arvokkaana. Ryhmän keskellä vallitsee 

luottamus, joka puolestaan syntyy useassa toiminnan syklissä. Ryhmän solidaarisuudella ja 

luottamuksella on yhteys, ja tämä tulee mainiosti esille kommentissa, missä opettajakoulut-

taja (OK1) kertoo ryhmän kantavan yksilöä tämän haavoittuvuudessa. Rikkinäisenä olemis-

ta ei arvostella ryhmässä, vaan pikemminkin arvostetaan sen ollessa keino synnyttää mer-

kityksellistä sosiaalista vuorovaikutusta. He uskaltavat olla auki:  

Sitä on itsekin melkein vereslihalla, ihan tämmönen katsekontakti, tapa koskea. Reviirikin 

muuttuu sen toisen kanssa. Ettei oo liikaa niin, että minä ohjeistan tai korjaan toiseen 

suuntaan. Kaikkea ei osaa sanallistaa, tavallaan kaikki laajenee. Ehkä opin enempi siltä 

toiselta mitä annan eteenpäin. (OK1) 

Luottamuksen tunne on osoitus toiminnan onnistuneesta loppuunsaattamisesta. Heille on 

toiminnan kautta rakentunut ajatusmalli, joka rohkaisee opiskelijoita että opettajakoulutta-

jia olemaan jopa vereslihalla. Luottamus synnyttää turvan lisäksi epävarmuutta ja moni-

muotoisuutta, sillä luottaessamme uskomme toiseen ja kuvittelemme pystyvämme ennus-

tamaan ja vaikuttamaan heidän tulevaisuuden toimintaansa. Toisaalta juuri luottamuksen 

ansiosta uskallamme laajentaa toimintaa; toisesta tullaan riippuvaiseksi, koska hänen tai 

heidän kauttaan asetetaan toiminnan velvoitteet. Luottamus tarkoittaa tapaamme toimia 

odotusten mukaisesti rooleissa. Siihen liittyy toive, uskomus toisen samanlaisena pysymi-

sestä, koska roolien avulla toiminta on saatettu mielekkääseen lopputulokseen ja hyvän 

olon tunteeseen.  

Entä jos toinen ei toimi roolin mukaisesti ja petymme? Asioiden ristiriitaisuus synnyttää 

voimattomuutta, johon liittyy tiiviisti tarina työhuoneen lattialla makaavasta opiskelijasta. 



 

 

 

Opettajakouluttaja totesi, kuinka opiskelijoilla ei ole paikkaa puhua ja purkaa tunteitaan, 

sillä he ovat päivät isoissa luentosaleissa ja yleensä heitä käsitellään massana. Kuitenkin 

opiskelijoiden mukaan juuri taide-ja taitoaineiden ihmiset ovat niitä, kenelle on mahdollis-

ta jutella. Opettajakouluttajat pohtivat tähän liittyen erilaisten tapahtumien, vierailuiden ja 

ekskursioiden merkitystä, jossa ihminen nähdään eri ympäristössä ja ihmisten parissa uu-

della tavalla. Taide- ja taitopainotteisuus näkyy mitä ilmeisimmin myös opettajakouluttaji-

en tavassa olla, siihen liittyy heidän tapansa nähdä ja kokea ammatillisuus. TAIKA-

kouluttajat luovat turvallisen, rikki olemisen reviirin opiskelijoille.  

Reviiristä puhuttiin jonakin, joka muuntuu toiminnan ja ympäristön muutoksen myötä. Se 

viittaa vuorovaikutuksessa olevan alueita, jotka vaativat erilaista toimintaa ja rooleja. Re-

viireitä toimintamalleineen näyttää olevan virkamaismainen käytös opettajakouluttajassa, 

josta puhuttiin muun muassa: helppohan se meidän on täällä sermin takana olla ja ohjata, 

kun ei tarvise itse olla esillä ja toteuttaa- kautta. Tässä opettajakoulutaja ikään kuin ulkois-

taa itsensä opiskelijan kohtaamasta tilanteesta. Toisaalta opettajakouluttajat huomaavat 

pohdinnassaan alueen, jolla he kyseenalaistavat riittääkö virkamaismainen toiminta vas-

taamaan syntyneeseen haavoittuvuuden tasoon. Tällöin he käsittelevät omaa ammatillista 

toimintaansa. Tämän lisäksi kolmantena reviirinä on persoonallinen alue, johon tiivistyy 

oma ammatillisuuden ja oman itsen yhdistämisen ydin. Persoonallisuus tiivistyy näihin 

huippuhetkiin, joiden kautta opettajakouluttaja on kasvanut niin ammatillisesti kuin omana 

itsenään. Toiminnalla tarkoitan sitä valittua tapaa, miten tilanteeseen suhtaudutaan, minkä 

roolin kukainenkin valitsee.  

6.1.3 Ammatillisuuden pohdinta 

Opettajakouluttajat puhuivat ammatillisuudesta sosiaalisten rakenteiden, kuten yliopisto-

organisaatio ja opiskelijoiden odotusten vastaamisen kautta. Ammatin harjoittajana he ovat 

automaattisesti suhteessa yliopisto-organisaatioon ja siihen vaikuttaviin yhteiskunnan eli-

miin. Paineita tulee useasta suunnasta ja niiden kantaminen on raskasta opettajakouluttajan 

ammatin ollessa kokonaisvaltaista. Aiemmin viitattiin opettajakouluttajien tuoneen esille 

hevoskuiskaajafiiliksen, jolla tarkoitetaan opiskelijan tulevan lähemmäs, kohti opettajakou-

luttajaa hänen aistiessa aitouden: tuossa on se ihminen joka on samalla tavalla epävarma 

tästä tilanteesta kuin minäkin (OK1). Ammatin kokonaisvaltaisuus ja jatkuva tilannekoh-

taisuus, herkkyys ilmenee opettajakouluttajan sanoissa:  
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On [ammatissa]oppinut sietämään hiljaisuuden hetkiä, ne ovat milteinpä tärkeimpiä kun 

on kerennyt mieltää… ettei liikaa täytä tilanteita. Aidossa tilanteessa ollaan pari minuuttia 

hiljaa ja mietitään. Kun ikää tulee sitä kunnioittaa rauhallisempaa, toisaalta kunnon äk-

söniäkin arvostaa. Molempia tarvitaan jotta jaksaisi itsekin koko ajan.. Kukaan ei ole sa-

manlainen, on elämäntilanteet. Mutta kuinka paljon pystyy näyttämään omia vaikeita elä-

mäntilanteita, ne tulee mukaan ja miten ne muuttaa tapaa olla...haastava työ sinänsä, ku 

miettii. (OK1) 

Samanlaisuuden jakaminen ja kokeminen on yksi ammatillisuuden kulmakivistä. Opettaja-

kouluttajat kokevat kuitenkin ristiriitaisena sen, missä määrin siviilielämän tunteet saavat 

vaikuttaa työhön ja kohtaamisen tapaan ilman, että he menettävät ammatillisuuttaan opis-

kelijan silmissä. Ammatillisuus nähdään kietoutuvan toisen ajattelun kuuntelemiseen ja 

huomioimiseen haavoittuvuuden tilassa ja toiminnassa: 

Kun se [opiskelija] kertoo mitä ajattelee ja itse pääsee kertomaan myös mitä näkee ja ko-

kee oman historiallisuuden kautta, hetket joita siihen liittää ja sillon ne kaks horistonttia, 

kaks näkemystä yhdistyy ja tulee uusia rakenteita, merkitys rupeaa syntymään. Ne ovat 

hetkiä missä oppii omasta oppiaineestaan, ammatistaan ja itsestään ihan älyttömästi. Ne 

hetket on jaettua kokemusta, kanssa olemista toisen kanssa aidoimmillaan ihan vereslihal-

la. (OK4) 

Opettajakouluttajat ovat omien taide-ja taitoaineidensa edustajia. Heille omalla aineellaan 

on suuri merkitys. He ovat uransa aikana kohdanneet opiskelijoita, kelle on ollut haastavaa 

kokea aine merkittäväksi joko omista lähtökohdista johtuen tai vain mielenkiinnon puut-

teesta. Tästä oivana esimerkkinä tarina, joka kuvaa herkkää tilannetta, mikä lähti liikkeelle 

opiskelijan epävarmuudesta. Opiskelija ei tiennyt kuinka toimia opettajakouluttajaa kohti, 

sillä heillä oli erilaiset merkitykset kyseistä oppiainetta kohtaan. Merkitysten eriävyys il-

meni opiskelijan pelon ja arkuuden muodossa, joiden juuri oli elämän erilaisissa lähtökoh-

dissa taidon uupumisen sijaan. Opettajakouluttaja ei olisi uskonut, että opettajaopiskelija 

päätyy kuvalliselle alalle, sillä heidän ensikohtaamisessaan opiskelija ei kokenut, tiennyt 

olevansa kuvallisesti ajatteleva. Sieltä löytyi aivan älytön taito ja herkkyys. Nyt opiskelija 

toimii kuvataiteen alalla osoittaa opettajakouluttajan ammattitaidon ja kyvyn vaikuttaa 

toiseen omalla toiminnallaan. Opettajakouluttaja (OK4) sai opiskelijan ajattelemaan raot-

tamalla verhoa, joka kätkee meidän todellisen minän tässä maailmassa. Hänelle kyseinen 

opiskelija oli ammatillinen huippuhetki, sillä opettajakouluttaja pääsi ammatillisuutensa 

äärelle- muisti ne syyt, miksi hän on hakeutunut toimialalleen. Hän (OK4) jatkoi:  

Ammatin merkityksellisyyden näkee sillon kun pystyy raottamaan jollakin tavalla sitä ver-

hoa joka kätkee meidän todellisen minän ja meidän olemisen tässä maailmassa. Ne on nii-

tä parhaita hetkiä, kun sinne päästetään valoa: uskalla ajatella. (OK4) 

Yksi voimakkain ammatillisuuden tarina liittyy kykyyn kohdata psyykkisesti haastavat 

hetket. Usein näissä hetkissä opettajakouluttaja kokee itsensä voimattomaksi, hänen taiton-



 

 

 

sa eivät riitä. Huoli omasta ammatilisesta riittävyydestä tuli esille toteamuksessa, etteivät 

opettajakouluttajat ole saanut riittävää psykologisen puolen koulutusta kertomassaan ilme-

neviä tapahtumia varten: välillä miettii pitäisikö olla terapiakoulutus taustalla kun ne on 

välillä oikiasti aika pelottavia juttuja, välillä sitä on ihan kädetön (OK3). Toinen toteaa 

jaksamisen ja riittävyyden lisäksi oman toiminnan pohdinnan olellisuutta: …opettajan pi-

täisi aina muistaa, että kun tekee, touhuaa ja puhuu asioita mitä ei välttämättä muista edes 

tehneensä, silti joku asia jää opiskelijan mieleen, jonka se muistaa loppu elämän. Pitäisi 

oikeasti kontrolloida mitä tekee…Meitä on niin monenlaisia. (OK2) Toisaalta tilanteessa, 

missä ammattitaitoa ei koeta riittäväksi lohtuna on se, että opettajakouluttaja toimii ylipää-

tään jollakin vuovovaikutuksen alueella: jossei hän pysty kohtaamaan opiskelijaa persoo-

nallisella tasolla, voi hän yrittää ammatillisuuden kautta viedä opiskelijan ajatuksia muual-

le ja auttaa häntä löytämään itse apua.  

Opettajakouluttajan rooli on selvästi vaikeasti hahmotettavissa, he totesivat kuinkahan pal-

jon sitä on tallonut epätietoisuudessa, ettei ole osannut ottaa tilanteesta kiinni. Pohdittiin 

myös kuinka tärkeää välillä on olla toimimatta laisinkaan, sillä suuri osa ammatillisuutta 

on osata myös olla tarttumatta siihen, vaikka näkisi, ettei se ole aina viisasta.  On tärkeää 

antaa tilaa itselle, saa olla vajaavainen itse. Myös opettaja. (OK3) Oman käytöksen kont-

rollin ohella haasteena on myös tieto siitä, ettei voi kontrolloida toista. Yliopistossa koulu-

tettavat ovat aikuisopiskelijoita ja heidän vastuu itsestään on suurempi mitä perusopetuk-

sen piriissä olevalla yksilöllä. Kontrollin haaste koskee kuitenkin kaikkia ikäryhmiä, et voi 

loputtomasti vaikuttaa toiseen. Toimintaan liittyvät päätökset tulee lähteä yksilöstä itses-

tään. Ammatillisuutta pohdittiin myös kontrollin luopumisen näkökulmasta, jolloin vuoro-

vaikutuksen etenemisessä valta olisi pikemminkin opiskelijalla. Opettajakouluttaja tekisi 

itsensä vähemmän merkittäväksi, tätä pohdittiin hetkessä, missä ADHD:ksi itseään kuvail-

lut opettajakouluttaja pohti oman luonteen vaikuttavuutta opiskelijan tilaan olla:  

Tuommosessa tilanteessa [haavoittuvuuden hetkessä] huomaa miten pitäisi jättäytyä sinne 

taka- alalle ja olla vaikka puoli tuntia hiljaa. Tulisi sanottua yhden tärkeä asia ja ne mer-

kitykset…uskaltaa pysähtyä ja heittää turhuudet ja kiireet nurkkaan. Välillä miettii mikä se 

oma rooli kohta onkaan: onko välillä tämmönen mentor, jonka luo voisi tulla kerran vii-

kossa purkaman mikä mättää. Se avaa hyvin laajasti keskustelun mentaliteettia. (OK1) 

Opettajakouluttajien puheista on pääteltävissä, että he itse tiedostavat ammatillisuutensa 

haasteet: yhteiskunnan ja omien odotusten tilan, ammatillisen vaikuttamisen ja oman per-

soonan monimuotoisen suhteen. Rooli ammatin edustajana tuntuu laajenevan vuorovaiku-

tuksen alueen mukaan. Opettajan ammatin kaikkitietävästä luonteesta yritetään pyristellä 
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pois oman vajaavaisuuden näyttämisen sijaan. Vajaavaisuuden tunne on osa työkuvan 

hahmottamista, jossa opettajakouluttaja- ja ammattirooliin on otettava osassa tilanteista 

mukaan ja osassa rajattava ulos, oman tietotaidon perusteella. Mainitsin aiemmin narratii-

vien loppuvan onnellisesti ja juuri niissä piilee syy, miksi opettajakouluttajat jaksavat am-

matissaan ja heillä on voimia kohdata itsensä että opiskelija uudestaan ja uudestaan. On-

nellisuus tarkoittaa merkitysten jakamista ja haasteiden voittamista, hyvää oloa.  

Ne hetket kun ihmisestä loistaa semmonen ”wau”, se on täynnä aurinkoa ja energiaa ja 

että pystyin tähän, tämä on mahtavaa. Sitten ajattelen ”mitä tässä on tehnyt” ja rupean 

miettimään että jotain on tullut tehtyä oikein. Joskushan sitä miettii omaa ammatti-

identiteettiä- olenko vielä oikeassa paikassa. Sitten ovat nämä hetket, joissa on se suola, se 

on siellä, tässä... opettamisessa. Siitä saa ihan älyttömästi energiaa. (OK3) 

Narratiiveista tuli esille myös tarkoin kuvatut hetket, jotka ovat opettajakouluttajien mu-

kaan kehittyneet heihin työvuosien ohella opiskelijoiden ja opettajakouluttajien kesken. 

Taidetoimintojen ihmisillä on tietty tapa toimia, jonka pohjalta lähdetään kohti opetusta. 

Kuten he kuvaavat värikkäästi ammatillisuuttaan: Keitetäänpä kahvit. Se on siinä. Sitten 

vasta aletaan puhumaan elämästä ja taiteesta ja kaikesta mahdollisesta mitä on tapahtu-

nut.  

Narratiivien monimuotoisuudesta syntyi edellä esitetyt analyysikysymykset ja niihin saadut 

vastaukset on nähtäväissä taulukossa (4.). Analyysikysymysten yhteenvedon avulla saan 

vastattua kahteen tutkimuskysymykseeni, joita käsittelen seuraavassa kappaleessa 

 
Esitetty analyysikysymys 
 

 
Vastaus 

 
Kuinka opettajakouluttajat valitsivat kerrottavan narratiivin? 
 

 
Samaistumisen kokemuksen ja tilan kautta 

 
Minkälaista kerrotun tilanteen vuorovaikutus ja toiminta on? 

 
Vuorovaikutusta kuvaillaan herkäksi, haavoittuvaksi kah-
denkeskeiseksi tilaksi, joka vaatii toteutuakseen luottamuk-
sen. Toiminta on fyysis-kielellistä ja se toteutuu tilanteen 
rakenteen ja odotusten mukaan 
 

 
Miten opettajakouluttajat pohtivat ammatillisuuden roolia? 

 
Ammatillisuuden voidaan nähdä rakentuvan eri alueista, 
joihin viitataan termillä reviiri. Alueita ovat työn suorittami-
nen normien mukaisesti, toteuttaminen omat lähtökohdat 
huomioiden että työssä oleminen oman persoonan kautta 
 

Taulukko 4. Analyysikysymysten tulokset. 



 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tulosten rakenne syntyy saattamalla kertomus sen viimeiseen vaiheeseen, eli loppuun 

Kaasilan (2008) narratiivisen kronologisen jäsennyksen mukaisesti (ks.62). Tulosten on 

tarkoitus vastata tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin., joista ensimmäisenä 

kysyin:  

7.1  Kuinka ammatillisesta minuudesta puhutaan opettajakouluttajien narratiiveis-

sa? 

Analyysin pohjalta voidaan todeta opettajakouluttajien rakentavan vuorovaikutukseen poh-

jautuvaa narratiivia, jota kerrotaan kolmen roolin tasolla. Tasot rakentuvat heidän nimittä-

män reviirin eli vuorovaikutuksen alueiden kautta, joissa vallitsee luottamus vuorovaiku-

tuksen osapuolten väliseen toimintaan mielekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kol-

mella toiminnan alueella tarkoitetaan rooleja niiden ohjatessa tilannekohtaista tapaamme 

olla ja toimia että nähdä muut toiminnan osapuolet. Narratiiveissa roolit ilmenevät kolmel-

la dynaamisella tasolla: opettajakouluttaja, ammatillinen ja persoonallinen. 

Opettajakouluttaja- rooliin viitattaan kerronnassa jäykkänä virkamiesmäisenä toimintana, 

joka koettiin itsestä eroavaksi tavaksi toimia. Tätä pohdittaan toteamuksen ” toivottavasti 

en ole opettajakouluttajan roolissa ” - kautta (OK1). Opettajakouluttajaroolissa toista ei 

kohdata työnkuvan kiireellisyyden johdosta ja rytmin edellyttämällä tavalla hoidetaan asiat 

virkakielen avulla.  Roolissa toimitaan, kun asiat täytyy hoitaa tehokkaasti. 

Ammatillista roolia puhuttaan myös termeillä identiteetti ja minä, jotka nähdään enemmän 

oman opetushistorian ja luonteen kautta muodostuvasta toiminnan roolista. Toiminnallisel-

la tasolla ammatilliseen rooliin samaistuttaan pääosin sen ollessa paras ammatillisen toteut-

tamisen eli opettamisen ja ennen kaikkea kohtaamisen muoto. Se on tila, missä opettaja-

kouluttaja kohtaa opiskelijan työn asettamissa puitteissa, jossa kuitenkin aikataulusta jous-

tetaan opiskelijan tarpeen ja tilanteen mukaan. Lähellä ammatillista roolia on persoonalli-

nen rooli, jotka ovat erittäin dynaamisia toisilleen. Tuloksia kirjoittaessa huomataan kuinka 

vaikea on selventää ammatillisen ja persoonallisen roolin rajaa. Tätä haastetta toteavat 

opettajakouluttajat kertomassaan lukuisten välihuomautusten ja täydennysten kuten se on 

niinkö jotenkin silleen, todella vaikea selittää, monta tasoa, sä hienosti sanallistit just sa-
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man mitä ajattelin muodossa. Ammatilliseen rooliin kuuluu myös vahvasti kielellinen läs-

näolo, sanojen kautta merkityksellistäminen, mutta opettajakouluttaja tiedostaa tässä roo-

lissa vahvemmin myös omat tunteet ja näitä osoittavat fyysiset eleet kuten itkemisen, her-

kistymisen ja koskettamisen verraten jäyheämpään opettajakouluttaja-rooliin.  

Persoonallinen rooli on osana ammatillista roolia, mutta se tulee esille kerrotuissa huippu-

tilanteissa- hetkissä, joissa opettajakouluttaja on päässyt kohtaamaan opiskelijan ihminen 

ihmisenä, aitona äärellä olemisena. Se on rooleista eniten oman minuuden mahdollistava 

toiminnan tapa, sillä tilanteet käsittelevät molempia syvästi koskettavia herkkiä ja haavoit-

tuvia alueita, joissa näkemykset ja horisontit yhdistyvät. Erillisten näkökulmien muuntues-

sa osittain samaksi, vahvistuu vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden side voimakkaaksi, 

heistä tulee opiskelijan sijasta life-long-friends, eli läpi elämän kulkevia ystäviä. Tässä 

roolissa opettajakouluttajan vaikutus on pienin, sillä toiminnassa on ihminen opettaja- ja 

ammatillisen roolin takana. 

Lähtökohtaisesti haastateltavat puhuvat ammatillisessa ja persoonallisessa roolissa, niihin 

liittyivät positiivisimmat kokemukset ikävimmän protokollan tiivistyessä virkamaiseen 

opettajakouluttaja rooliin. Kerronnan perusteella on merkittävää ymmärtää roolien moni-

naisuus vuorovaikutuksen aikana niin yksilö- kuin ryhmäkohtaamisissa. Vaikka ryhmä 

jakaa yhteiset asenteet ja tavoiteet, se ei tarkoita että roolit ryhmän sisällä ja opettajakou-

luttajalla olisivat pysyvät ja ehdottomat. Jokaisella yksilöllä on ryhmäänkuulumisen ohella 

omat tarkoitusperänsä ja toiveensa tilannetta ja sen osatekijöitä kohtaan, vaikka siihen kuu-

luvat ihmiset ja muu ympäristö olisi aina sama. Ihminen ei voi tuudittautua siihen että tie-

tyt toimijat synnyttävät aina samaa toimintaa, joskus poikkeuksia tapahtuu ja asiat muuttu-

vat. Ihmisen ja ympäristön jatkuvassa kehitysmahdollisuudessa on aina läsnä eräänlainen 

riski, sillä vapaudessa leikitellään rooleilla, mikä synnyttää yksilöiden ja ryhmien rooleissa 

liikettä että kehitystä vaikkei niitä aina toivottaisi.  

Huolimatta siitä, että opettajakouluttaja-opiskelija-asetelma muuttuu vuorovaikutuksessa ja 

ajassa ihmisten välillä tapahtuvaksi kohtaamiseksi ja jopa kahden henkilön väliseksi si-

teeksi, ovat yksilöt silti itsenäisiä. Roolit mahdollistavat ja velvoittavat toimimaan odotus-

ten mukaisesti, mutta ihmisen ollessa itsepäinenkin, toimii jokainen lopulta, kuten itse ha-

luaa. Roolit luodaan aina suhtessa muihin sekä itseen. Itsepäisyys ei ole ilmennyt narratii-

veissa vuorovaikutusta haavoittavana piirteenä sillä narratiiveissa rooleista ei ole luovuttu 

koska opiskelijoista puhutaan vielä ystävinä. Roolit ovat pääosin tilannekohtaisia toimin-



 

 

 

nan malleja, jotka aktivoituvat tiettyjen ihmisten ja ympäristön kesken. Mikäli yksilöt ovat 

vuorovaikutuksessa yliopistokontekstin ulkopuolella, on heidän näkemys toisesta näin 

myös laajempi ja luottamus ulottuu kattaen monta sosiaalista aluetta. Kerronnasta saa vai-

kutelman, että vuorovaikutus on merkittävää kasvatuksellisen suhteen osapuolilla vaikkei 

opettajakouluttaja ja opiskelija kohtaisikaan enää niin aktiivisella tasolla, mitä opiskelijan 

ollessa vielä opiskelija eikä vastavalmistunut ammattinsa harjoittaja.  

Opettajakouluttajassa roolien moninaisuus ilmenee taitona toimia ammattissa kuin erään-

laisena itsensä hallitsemisena. Pohdittavana on, minkä verran omaa minää päästetään esille 

opettajakouluttajan eri rooleihin. Tilanteet, missä reviirien rajat muuttuvat ovat äärimmäi-

sen vaikeasti määriteltävissä tutkimuksen oleessa toimintatutkimuksen sijaan narratiivinen. 

Opettajakouluttajat toteavat reviiriin vaikuttavan niin toiminnan sosiaalinen kuin fyysinen 

ympäristö että näissä vaikuttavat tekijät, kuten velvoitteet ja odotukset. Tästä pääsen joh-

tamaan vastauksen seuraavaan tutkimuskysymykseeni. 

Toisena tutkimukselle asetettuna kysymyksenä on: 

7.2 Mitkä tekijät vaikuttavat missä roolissa opettajakouluttaja puhuu? 

Roolin valinta on riippuvainen opettajakouluttajan sosiaalisesta rakenteesta. Sosiaalisella 

rakenteella tarkoitetaan opettajakouluttajan itsen lisäksi toiminnan vuorovaikutuksen pii-

rissä olevia ihmisiä, heidän toimintatavoitteitaan ja odotuksiaan että fyysistä toiminnan 

ympäristöä. Sosiaalinen rakenne asettaa tavoitteet ja odotukset toiminnan merkitykselli-

syydestä niin yksilölle kuin ryhmälle omia tarkoitusperiä palvelevaksi. Se, miten tärkeäksi 

tarkoitusperät koetaan vaikuttaa roolissa toimimiseen. 

Narratiiveissa sosiaalisesta rakenteesta puhutaan muun muassa haavoittuvuuden muodossa. 

Olemisen tapa, uudistava tai uutta toimintaa ja kokemusta synnyttävä sosiaalinen muoto on 

kattavin määritelmä haavoittuvuuteen. Näin on mahdollista nähdä opettajakouluttajan roo-

lit ja kohtaamiset sosiaalisena rakenteena. Sosiaalinen rakenne on juuri roolien muutosta 

alullepaneva voima. Siinä pohditaan opettajakouluttajan ja opiskelijan merkitysten yh-

teneväisyttä ja tapaa, kuinka saavuttaa haluttu toiminnan lopputulos; sosiaalinen synnyttää 

motiiveja tunteiden ja uskomusten johdosta. Nämä ilmeneveät osana haavoittuvuutta, joita 

opettajakouluttajat kielensivät narratiiveissa toiminnan analysoinnin ja tunteiden kokemi-

sen kautta. Sosiaalisen rakenteen pohdinnan tuloksena on joko vanhassa roolissa pitäyty-

minen tai uudistaminen, ellei jopa uuuden roolin synnyttäminen. Kehitys ja muutos roo-
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leissa mahdollistuvat merkitysrakenteiden ansiosta. Tunteet ja motivaatiot ovat roolien 

muuttamisen keino ja näihin liittyy roolin näkökulmasta haaste: kuinka paljon opettajakou-

luttaja saa tuoda esiin omaa luonnettaan, saako olla oma itsensä?  

Sosiaalinen rakenne ilmenee opettajakouluttajan puhumana reviirinä, joka ei ole aina tie-

toisuuden piriissä. Tiedostamaton toiminta tulee tietoiseksi, kun opettajakouluttaja huomaa 

synnyttäneensä eleen opiskelijassa, eli hänet on huomattu, tunnustettu tilanteeseen. Roolien 

muutokset tulevat esille opettajakouluttajien puhuessa adjektiivien vereslihalla, auki ole-

minen, aidoimmillaan ja reviiri kautta. Sosiaalisessa rakenteessa toimitaan roolien avulla, 

joihin niin kutsutut reviirit vaikuttavat. Opettajakouluttajat ohjautuvat reviirien kautta va-

litsemaan rooleja virkamaisen käytöksen, kosketuksen ja katsekontaktin kautta. Silloin sitä 

on itsekin melkein vereslihalla, ihan tämmönen katsekontakti, tapa koskea. Reviirikin 

muuttuu sen toisen kanssa (OK1). Reviiri voidaan nähdä kohtaamisen ja toiminnan aluee-

na, jossa vuorovaikutuksen osatekijät kohtaavat ja säätelevät itseään. Opettajakouluttajan 

siteeraus osoittaa roolin muutostilaan, jossa hän on menossa kohti persoonallista roolia 

ollen vereslihalla. Hän jatkoi pohdintaa miettien, minkä verran oma termperamentti ja 

luonne saavat vaikuttaa opetukseen hänen ollessa ADHD. 

Roolien liikehdinnät ja muutokset eivät toteudu jokaisen kohdalla vuorovaikutuksessa, sillä 

opettajakouluttajan arki ja kiireet estävät tämän. Liikehdintään vaikuttaa merkityssuhteen 

laatu. Opiskelijan ja opettajakouluttajan vuorovaikutuksen ollessa molemmille osapuolille 

merkittävää, syntyy uusia horisontteja joista voidaan puhua myös toiminnan kuvina, sym-

boleina niiden kuvaessa tätä merkittävää asiaa. Jaetun symbolin ja toiminnan ollessa vah-

vaa, muuntuu toiminta merkittäväksi symboliksi - näin roolit liikkuvat ammatillisen ja per-

soonallisen välillä. Virkamainen kielenkäyttö väistyy reviirin laajetessa ja tilalle tulee aito-

us, uskallus kohdata. Kyseinen sosiaalinen tila ilmenee haavoittuvuuden kokemisena, jossa 

ymmärrys omista opettamisen lähtökohdista syvenee siihen kuuluessa myös pohdintaa 

omasta itsestä.  

 



 

 

 

8 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA EETTISET KYSYMYKSET 

Tutkimusetiikka tarkoitetaan puhuttaessa tutkimuksen totuudesta ja sen luottetavasta tut-

kimisesta ja rakentamisesta. Totuudesta puhutaan reliabiliteetin kautta. Laadullista tutki-

musta koskien Kirk ja Miller (1986,41-42) jakavat reliabiliteetin arvioinnissa kolme koh-

taa: 

1. Metodi: missä olosuhteissa valittu metodi on luotettava ja johdonmukainen. Metodin 

arviointi on ongelmallista, sillä tietty haastattelykysymys saattaa tuottaaa ennalta-

arvattavuutta. Stereotyyppiset vastaukset eivät ole välttämättä luotettavia, sillä ne eivät 

aina kuvasta oikeaa asiantilaa.  

2. Ajallisuus: tarkoittaa mittausten ja havaintojen pysyvyyttä eri aikoina. Ongelmallista 

laadullisessa tutkimuksessa on tutkimusobjektien dynaaminen luonne.  

3. Johdonmukaisuus: tulokset on saatu samaan aikaan, mutta eri välineillä. Ongelmallista 

on tulosten usea keskinäinen poikkeavuus, jolloin tutkija joutuu pohtimaan tulosten 

paikaansapitävyyttä.  

 

Tutkimusmetodiksi valittiin teemahaastattelu. Se toteutettiin pienryhmässä neljän opettaja-

kouluttajan kesken. Haastattelukysymyksen rakentaminen vei paljon aikaa, jotta sen kautta 

saataisiin kattavia omakohtaisia vastauksia stereotyyppiset välttäen. Vastaukset kuvaavat 

sitä hetkeä, missä opettajakouluttajat ovat kielellisesti vastanneet esittämääni tutkimusky-

symykseen. Toisaalta se viittaa myös siihen ajatustyöhön, jota opettajakouluttaja on har-

joittanut miettiessään vastaustaan ja tapaansa olla haastattelutilanteessa. Ihmisen ollessa 

dynaaminen, opettajakouluttajien vastaukset olisivat todennäköiseti joiltakin osin erit, mitä 

ne olivat haastatteluhetkellä.  

Reliabiliteetin paikkaansapitävyyden osoittaminen tapahtuu luotettavuuden, eli validiteetin 

kautta, joka ssa laadullisessa tutkimuksessa usein enemmän huomiota mitä reliabiliteetti 

(Kirk&Miller,1986,29-30). Kirk&Miller (1989) toteavat validiteetin käsittelevän sitä, onko 

tutkimus pätevä; onko se perusteellisesti tehty, ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät 

"oikeita". (Kirk&Miller,1986,29-30) Perusteellisuutta pyritään toteuttamaan selkeän analy-

sin aukikirjoitamisen avulla valinnat selkeästi perustellen. Myös haastattelutilanteen eri 

tekijät on mahdollisuuksien mukaan hyvä testata etukäteen. (Kirk&Miller,1986; Silver-

man,1993,144-49; Flick,1998,222-24) Teemahaastattelussa käytettävää nauhuria testattiin 

useaan otteeseen ennen haastatteluhetkeä. Toisaalta luotettavuus nähdään myös uskotta-

vuuden ja pätevyyden kautta, koska tutkimuksella voidaan saada vain raapaisu- tai koske-

tuspinta tutkimuksen kohteesta (Töttö,2004), eikä tutkittavaa ilmiötä kyetä kuvaamaan 
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täysin sellaisena kuin se tutkimustilanteessa tai tutkijalle ilmenee. Tutkimus ei voi koskaan 

tuottaa täydellistä ymmärrystä asioista. (Eskola&Suoranta,2000,219-222)  

Sisällönanalyysivälineinä käytän johdonmukaisesti narratiivisen analyysin (Polkinghor-

ne,1995; Kaasila,2008) ohella teoriaohjaavaa analyysia, joka on yleensä uusia ajatusuria 

aukova eikä niinkään jo laadittua teoriaa testaava (Tuomi&Sarajärvi,2012,96;117). Narra-

tiivisuudessa merkityksellistä on juuri se, minkä tarinan ihminen valikoi kerrottavaksi (Lai-

tinen&Uusitalo,2008,115). Valinta ei kuitenkaan ole yksin kerrottavan päätettävissä, sillä 

tutkija ohjaa valittavaa tarinaa toiveillaan ja tarkentavilla kysymyksillään. Tutkimuksessa 

esitettiin kaksi tarkentavaa kysymystä OK4 kohdalla, jotta vastausta saatiin selkeytettyä. 

Oleellista on kuitenkin muistaa, ettei yksikään tarina ole koko totuus vaan ainoastaan osa 

sitä. (Laitinen&Uusitalo,2008,115) Se, kuinka totuudenmukaisia narratiivien kautta saatu 

tieto on, on kenties yksi narratiivisen metodin kiistellyimpiä kysymyksiä. Taistoa käydään 

korrespondenssiteorian kautta, jossa totuuden juuria ja kausaaliuutta havainnoidaan. En 

lähde tarkastelemaan totuutta sen tarkemmin, vaan nojaan Heikkisen tavoin Jerome Brune-

rin (1985) ideaan tarinoiden totuudesta, josta hän puhuu termillä verisimiltude. (Heikki-

nen,2001,192) Siinä tieto on dialektista ja vähitellen kehittyvää juonellista tarinaa, jossa 

parhaimmillaan on vahva todentuntu (Heikkinen,2001,192-93), joka rakentuu perustelui-

den ja väitelauseiden sijaan lukijan tarinaan eläytymisenä, sen kokemisena todellisuuden 

simultaationa (ks. Lincoln&Denzin,1994,580). Todentuntu on tunne jostain sellaisesta, 

joka puhuttelee tarinan lukijaa tai kuulijaa sen kautta, mitä tämä on itse elämässään koke-

nut (Heikkinen,2001,193).  

Analyysi- ja tulkintavaiheessa minä tutkijana asetun ihmiseksi, jolla on halu oppia jatku-

vasti lisää kokemuksesta, näkemyksestä ja toiminnan ja tapojen reaktioista suhteessa tiet-

tyyn ilmiöön, tapahtumaan, kokemukseen tai tapahtumien sarjaan. Tarkastelen aineistoa 

oman itseni kautta, johon vaikuttaa itseymmärrykseni, ikä sekä sukupuoleni että koko elä-

mähistoriani ja siihen kutoutuvat merkitykset. Kysymys on kuitenkin siinä, mille osalle 

aineistoa herkistyn ja tavassa, kuinka kykenen näkemään sen. (Laitinen& Uusita-

lo,2008,137) Herkistyminen voidaan nähdä motivaation kautta  (ks.Sutinen,1997,69-79) ja 

tutkimuksessa se kohdistuu tapaan puhua ammatillisesta minuduesta. Tutkimuksen validi-

teettia eli luotettavuutta pystyn arvioimaan tutkimuskysymysten kautta ja toki tavassa, jolla 

kirjoitan kielelliset narratiivit tutkimustuloksiksi. 



 

 

 

9 PÄÄTELMÄT 

Päätelmissä opettajakouluttajien narratiivit muodostetaan tutkimusteoreettiselle kielelle 

kirjoittaen ne yhdeksi tarinaksi (ks. 62). Teoreettinen kieli rakentuu tutkimustuloksista, 

jotka syntyvät kahteen tutkimuskysymykseen vastaamalla. Kysymykse kirjoitetaan esittä-

misjärjestyksessä, jonka jälkeen näistä saatu yhteenveto esitetään. Johtopäätökset ovat vas-

tausten teoreettinen muoto, jossa selvitän aineiston sisällönanalyysin avulla kuinka opetta-

jakouluttajat puhuvat ammatillista minuuttaan ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, missä 

roolissa he sen tekevät. Sisällönanalyysin viimeisenä vaiheena on abstrahointi, eli käsitteel-

listäminen. Yhdistäessä teoriaohjaavan analyysitavan periaatteet saadaan synnytettyä nar-

ratiivisen aineiston käsitteellistämisen, joka on kuvattuna seuraavalla tavalla:  

 

Kuvio 5. Aineiston abstrahointi 

Kuviossa näkyvät yläkäsitteet ovat ammatillinen minuus/opettajakouluttaja jolla tarkoite-

taan tutkimuskysymyksen Kuinka ammatillisesta minuudesta puhutaan opettajakouluttaji-

en narratiiveissa? saatuja vastaksia. Opettajakouluttaja/roolit liittyvät toiseen tutkimusky-

symykseeni Mitkä tekijät vaikuttavat missä roolissa opettajakouluttaja puhuu? Otsikoiden 

alle avautuvat ne pääkäsitteet, jotka nousevat esiin tulosten yhteydessä. Kuviossa käsitteet 

ovat jo abstrahoidussa muodossa ja niitä käsitellään tarkemmin seuraavaksi. 

9.1.1 Ammatillisesta minuudesta puhuminen 

Tulosten yhteydessä kirjoitettiin opettajakouluttajien puhuvan ammatillisuudestaan kolmen 

roolin kautta. Roolien ollessa yksilön tapa sijoittaa itsenä tilanteseen aloitetaan päätelmien 
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tekeminen purkamalla ammatillisuuden käsitettä. Sen jälkeen siirrytään rooleihin ja mi-

nuuden rakentumisen tapoihin. 

Ammatillinen minuus rakentuu sosiaalisesti henkilökohtaisen tulkinnallisen viitekehyksen 

muodossa, toteaa Kelchtermans (1996; 2005; 2009). Kehys rakentuu kahdesta osasta: sub-

jektiivisesta kasvatusteoriasta ja itseymmärryksestä, joita käsitellään yhdessä Georg Mea-

din (1934) toiminnan funktioiden pohdinnan kautta. Subjektiivinen kasvatusteoria on yksi-

lön tapa nähdä työnsä rakentuminen tiedon, uskomusten, ajatusten, toiminnan ja toiveiden 

kautta. Voidaan puhua perspektiiveistä, jotka ymmäretään laajoina malleina tiettyjä tilan-

teita ja toimintoja kohden (Martin,2005,231). Ammatillisuus rakentuu kolmen roolin kaut-

ta, josta jokaista katsotaan omasta persepktiivistään. Henkilökohtaisen viitekehyksen toi-

nen osa kattaa käsitykset itsestä, joiden kautta ammatillisuutta myös rakennetaan. Itseym-

märrys tarkoittaa tapaa nähdä itsensä kulloisessakin tilanteessa ja apuna tässä ovat narratii-

veissa puhutut kolme roolia. Vaihtoehtoja ovat opettajakouluttajien opettajakouluttaja-, 

ammatillinen ja persoonallinen rooli. Ne ovat syntyneet perspektiivin merkityksen kautta: 

mitä se tarkoittaa yksilölle, eli kuinka tärkeä asia käytännössä on?  

Merkitykset syntyvät sosiaalisessa yhdessä tuotettuina yksilöiden itsenäisen tuotannon si-

jaan. (Bredo,2008,323) Sekä opettajakouluttaja että opiskelija vaikuttavat omalla toimin-

nallaan lopputulokseen autoritäärisen toisen sijaan. Tuottamisella tarkoitetaan reflektiivistä 

ajattelua, eli pohdintaa (deliberative, reflective thinking) jolla puolestaan osoitetaan eleiden 

(gestures) ja merkkien (signs) maailmaan. Bredo (2008) toteaakin ytimekkäästi eleiden 

olevan reflektiivisyyden pohja (Bredo,2008,323). Toiminnan pohdinnan ja roolien yhteys 

näkyy vahvasti eleiden rakenteessa, sillä toteutuakseen edellyttää ele pohdintaa valittavasta 

roolista: ilman roolia ei ole elettä, sillä roolit tarjoavat perspektiiviin kulloiseenkin tilantee-

seen ja siinä ilmenevään toimintaa kuvaavaan eleeseen. (Bredo,2008,323) Opettajakoulut-

tajilla eleet vaihtelivat kielellisestä fyysiseen ollen riippuvainen kerrotusta tilanteesta ja 

siinä valitusta roolista seuraavalla tavalla: 

OK1: Opiskelijan avoimuus omasta rikkinäisyydestään muistutti opettajakouluttajan mer-

kityksistä, joita hän itse liittää ammattiinsa. 

OK2: Itku symbolisoi opettajakouluttajaa instituution sosiaalisesta rakenteesta. 

OK3: Fyysinen makoilu toimi symbolina ammatillisesta vaikuttavuudesta ja työkuvan 

hahmotamisesta. 

OK4: Opiskelijan tuotos ja sen analyysi symbolisoi uusien ammatillisten ja henkilökohtais-

ten merkitysten syntyä. 



 

 

 

 Ele toiminnan vastauksena on käynnistänyt opettajakouluttajassa tilanteen ja oman 

itsen uudelleenmäärittelyn. 

 

Kun opiskelijan kanssa jaettu symboli ja nähty ele on tarpeeksi vahva, se näyttäytyy saman 

merkityksen kautta sen jakaville osapuolille, muuntuu ele merkittäväksi symboliksi ja näin 

roolit liikkuvat opettajakouluttajan, ammatillisen ja persoonallisen välillä. Symbolista pu-

huttiin myös reviirin kautta, jolla kuvattiin sitä sosiaalisen tilaa, missä vuorovaikutuksen 

osapuolet olivat muodostaneet toiminnan avulla symbolisia merkityksiä ja näin odotuksia 

toisiansa kohtaan. Sosiaalinen kokemus pitää sisällään useita yleisiä toisia (generalized 

others), josta hyvänä esimerkkinä on juuri kasvatuksellinen opettajakouluttaja-opiskelija-

suhde (Martin,2005,241). Opettajakouluttajien puheesta voidaan päätellä, että vuosien ai-

kana tietyt ihmiset ovat muodostaneet toimintaan vaikuttavia viiteryhmiä (reference 

groups). Toiminnan viiteryhmästä on muodostunut ajan kuluessa merkittävät ihmiset (sig-

nificant others), joihin haastateltavat viittaavat merkittävinä opiskelijoina. Näistä ihmisistä 

on ajan kanssa kehittynyt niin kutsuttu yleinen toinen (generalized other), joka tarkoittaa 

opettajakouluttajan asenteita kuvaavaa joukkoa hänen ammatilliseen kehittymiseen liittyen. 

Niiden kautta yksilö asettaa itselleen ja toiminnalleen odotuksia, jotka toiminnalla saate-

taan mielekkääseen lopputulokseen. Mielekkyys on jotain, joka on ihmisluonteelle luon-

nollinen toiminnan tapa: toimimme saadaksemme itsellemme muiden hyväksynnän. Opet-

tajien omakuva on heille tärkeämpi verratessa ammattiin, missä työn tekijä on helposti 

irrotettavissa ja erotettavissa työstään. (Kelchtermans,2005,1000)  

Opettajakouluttajat määrittelevät itseä uudelleen toiminnan pohdinnan kautta, jolla tarkoi-

tetaan mielensisäistä symboleiden käsittelyä itsellemme puhuen ja yleisten toisten (genera-

lized others) kautta. Mead (1934) näkee mielensisäisen keskustelun mahdollistuvan mielen 

(self) I&Me-alueiden johdosta, joka tapahtuu merkein ja symbolein. Ne luovat sitoutumista 

ja kiintymystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa siinä toimivien ihmisten välille. Sosiaali-

nen side (social bond) tarkoittaa sitä oikeutusta, jota vuorovaikutuksen osapuolet tunnusta-

vat toisilleen- heidät nähdään tilanteessa yhtä lailla toimintaan ja sen synnyttämiin tuntei-

siin oikeutettuina yksilöinä. Sosiaalinen side voidaan nähdä eräänlaisena yleisenä toisena 

niiden ollessa ihmisiä, joihin yksilö on kiintynyt eniten ja täten heidän merkitys on suuri 

toimintaan ja rooleihin liittyen. (Hewitt&Schulman,2011,161)  

Toiminnan tilannekohtaisuus ja siinä vaikuttavat opettajakouluttajan kolme roolia rakentu-

vat Kelchtermanssin (1996;2005) mukaan viisivaiheisesti. Minäkuvan (self-image) kautta 
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opettajakouluttaja tyypittelee itsensä. Tätä vastaa persoonallinen opettajakouluttajarooli, 

joka on dynaamisessa yhteydessä ammatilliseen rooliin. Minäkuvaan liittyvät myös ajatuk-

set niistä valinnoista, miksi opettajakouluttaja on valinnut kyseisen työkuvan. Puhutaan 

hänen motivaatiostaan työtä kohtaan (job motivation). Symbolinen interaktionismi näkee, 

että ihmisten tulisi ymmärtää kuinka yksilöt määrittävät tilanteensa ja kuinka he toimivat 

nykytilanteessa ajan luonteen kautta. Tilanteeseen lisätään menneitä kokemuksia ja tule-

vaisuuden suunnitelmia toiminnan ja mahdollisten ongelmien hahmottamiseksi. Tämä tar-

koittaa, ettei menneet itsessään aiheuta, synnytä nykyistä käytöstä vaan siihen vaaditaan 

aktiivinen yksilö määrittämään tilanne ja ohjaamaan itsensä kohti nykyhetkeä. (Cha-

ron,1989,183) Ammatillisuus pohjautuu itsetuntoon (self-esteem), sisäiseen ajatukseen siitä 

kuinka hyvin teet työsi opettajakouluttajana. Tätä pohdittiin paljon kriisipisteissä (critical 

points), missä ongelma kohdattiin. Mezirowin nimeämät kriisipisteet ovat niitä hetkiä, jois-

sa toiminnan suuntamista täytyy uudelleenmiettiä. Tehtävän hahmottaminen (task percep-

tion) on ammatillisen roolin toinen tärkeä osa, sillä siinä pohditaan omakohtaisesti amma-

tillisen ohjelman rakentumista eli tehtäviä ja velvotteita ja sitä, kuinka omaa ammatillista 

tulevaisuutta rakennetaan näiden avulla (future perceptions). Tehtäväkohtaisuuteen liittyy 

vahvasti opettajakouluttajan rooli, sillä velvoitteet ja odotukset ovat sosiaalisesti rakennet-

tuja normistoja, joita opettajakouluttajan tulee noudattaa.  

Henkilökohtainen viitekehys rakentuu sosiaaliseksi rakenteeksi ja kokemukseksi, jota ni-

metään haavoittuvuudeksi.. Termi haavoittuvuus nousi esille sen ekstaktissa muodossaan 

opettajakouluttajien puheessa. Sen kautta kuvattiin tilanteita, missä omaa ammatillisuutta 

epäiltiin tai koettiin onnistumista, se pitää sisällään niin positiiviset kuin negatiiviset tun-

teet. Haavoittuvuus rakentuu kolmitasoisesti ja niistä kahteen viitattiin haastattelussa hal-

linnollisen aspektin jäädessä ulkopuolelle. Voin arvella, johtuuko hallinnollisen aspektin 

poisjäänti siitä, etteivät opettajakouluttajat olleet haastattelutilanteessa läsnä opettajajkou-

luttajan roolissa heidän puhuessa enemmänkin yliopiston sosiaalisesta rakenteesta ja am-

matillisesta vaikuttavuudesta, joita kerrottiin ammatillisen ja persoonallisen roolin kautta. 

Nias (1996) toteaa kuinka tunteet heijastavat ammatti- ja työolosuhteita niiden ollessa ih-

misten lailla poliittisten toimien ja ideaalien vaikutuspiirissä (Nias,1996,895). Haavoittu-

vuus kuvaa sosiaalisena rakenteena sitä tilaa, missä roolit mahdollistavat ammatillisuuden 

pohdinnan. Roolit ovat sosiaalisina rakenteina kytköksissä saman rakenteen osana oleviin 

tunteisiin ja juuri tunteiden muodostaminen kontrollin alla luo opettajakouluttajasta subjek-



 

 

 

tin itselleen. Heidän itsesäätelytaktiikkansa synnyttää tilan, missä kurinalaisuuden meka-

nismit yhdistyvät minuuteen tunteiden ja itsen tutkimisen kautta (Zembylas,2002,44). 

Opettajakouluttajien narratiivit paljastivat analyysin ensimmäisessä osassa kokemuksen 

merkittävyyden liittyvän muun muassa aitouteen, kohtaamiseen ja äärellä olemiseen. 

Ammatillisuuden ollessa osa dynaamista minuutta, liikkuu se jatkuvasti eri roolien kautta 

tilannekohtaisesti. Sosiaalinen ja toinen ihminen vaikuttavat siihen, sillä niiden kautta 

muodostamme roolit ja itseymmärryksen. Voin todeta ammtillisuutta puhuttavan yleisten 

toisten kautta. 

9.1.2 Opettajakouluttajan roolien valitseminen 

Edellisessä kirjoitin pohdinnasta ja sen tuottamasta tasapainon tunteesta, joka tarkoittaa 

omien ja muiden odotusten kohtaamista ja niihin vastaamista. Tässä onnistumistaan opetta-

jakouluttajat kuvailivat se on niinku semmosta energiaa…opettamisen suola on siinä- il-

mausten kautta. Jotta tila saavutetaan, täytyy opettajakouluttajan valita tilannekoihtainen 

toiminnan rooli. Näin jäsennämme todellisuutta ja luomme mahdollisuuden synnyttää mie-

lekästä toimintaa ja sen tuomaa tasapainon tunnetta, joka näyttää olevan tärkeää ammatissa 

jaksamisen ja hyvinvoinnin osalta.  

Tasapaino mahdollistuu nimeämällä muita erilaisiin rooleihin kielellä (labeling the other) 

(Charon,1989,143). Nimeämisen kautta tiedämme sosiaalisen paikkamme ja toimintaa 

suunnataan kohti sellaista yksilöä, johon henkilö samaistuu (functional superiority.) Rooli-

en kautta sijoittamista, positiointia tarkoitetaan puhuttaessa sosiaalisesta järjestyksestä (so-

cial order), joka pitää sisällään tavat toimia asetettujen sääntöjen mukaisesti- se on hallin-

noitua ja kontrolloitua toimintaa. (Hewitt&Schulman,2011,164) Kelchtermansin (2005; 

2009) tutkimukset  mikro- ja makropolitiikasta käsittelevät sosiaalista järjestystä. Yhteys 

roolien ottoon ja niillä leikkimiseen (role-taking, role-playing) on vahva. Mikäli oma mie-

lenkiintomme sosiaalisen tilanteessa on ristiriidassa annetun eli opettajakouluttaja-roolin 

kanssa, toiminnalle suunnatut tavoitteet näyttävät eriävän, mikä synnyttää itsetunnon (self-

esteem) pohdintaa: kuinka hyvin teen työtäni opettajana?  

Roolin pohdinta tarkoittaa itsen ja tunteiden kontrollia (self and emotional control), jotka 

vaikuttavat merkittävästi roolien syntymiseen ja muokaamiseen. Itsen kontrolli on kogni-

tiivinen prosessi, jonka tavoitteena on selvittää aseneteet ja tunteet yksilön tietoisuuteen, 
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jotta ymmärrämme ne kussakin toiminnassa ja siihen vaadittavassa tilannekohtaisessa roo-

lissa. Kontrollia haetaan kolmella tasolla: uskomukset, jotka ovat ei-kielennettäviä koke-

muksia. Uskomuksiin opettajakouluttajat viittasivat pohtiessaan ammatillisuuttan ensim-

mäistä kertaa haastattelussa. Heille oli selvästi haastavaa kielentää ammatillisuuden tekijöi-

tä, koska näin vahvaa kokemusta ei aina saada edes tietoisuuden piiriin. Affektiiviset sy-

välle minuuteen rakentuneet tunteet ovat tärkeä alue eleiden ja toiminnan valinnassa niiden 

kattaessa haavoittuvuutta ja herkkyyttä myös tiedostetulla tasolla. Ulkoinen konnotatiivi-

nen toiminta ja kieli ovat itsen kontrollista haastavimmat, sillä se edellyttää kahta edellistä 

toteutuakseen. Kaikki kontrollin alueet heijastuvat minän I alueen kautta kahden viimeisen 

ollessa molempien yhteistyötä. Kelchtermanssin tulkinnallinen viitekehys on yhteneväinen 

Meadin itsen kontrollin ja toimminan pohdinnan kanssa, sillä niiden kautta opettajakoulut-

tajan on mahdollista uudistaa ja muokata tai tarpeen tullen hylätä rooleja.  

Valituissa narratiiveissa toimittiin tilanteiden alussa ammatillisessa roolissa niiden päätyes-

sä persoonallisessa roolissa toimimiseen. Ensimmäisessä roolissa eleet puettiin kielelliseen 

ilmenemismuotoon kun taas toisessa kommunikoinnin ohella tehtiin taiteellista toimintaa, 

jota tosin ei narratiiveissa eritelty tarkemmin. Persoonallinen rooli on vaikeasti sanallistet-

tavissa sen ollessa syvälle rakentunut. Opettajakouluttajarooli on mielessä symbolisena 

edustuksena niille tilanteille, joista tulee selvitä nopeasti, sillä toiminta ei liity merkittäviin 

toisiin. Kuitenkin halutessaan opettajakouluttajan on mahdollista valita opettajakouluttaja-

rooli niissä hetkissä, mitkä eivät ole hänelle itselle tärkeitä. Täten se ei ohjaa ammatin tär-

kyden muodostumista. Ammatillisuuden merkityksellisyys kietoutuu syvempiin kokemuk-

siin, jotka edellyttävät samaistumista ja roolin ottoa haavoittuviin sosiaalisiin objekteihin, 

merkittäviin toisiin. Roolin vaihtamiseen liittyy tiedostamaton motiivi, joka tulee esille 

toiminnan synnyttämänä seurauksena. Onnistuessaan se motivoi pitämään roolin, epäon-

nistuessaan vaihtamaan sen. Valintaan liittyy uskallus kohdata epävarmuuden tilanne ke-

hittävänä, nopeasti suoritetun opetushetken sijaan.  

Joskus myös aika, asioiden tärkeysjärjestys ja omakin hyvinvointi vaikuttavat toimintaan. 

Opettajankouluttajat puhuivat kuinka tärkeää ja osa ammatillisuutta on myös jättää asioita, 

osata olla puuttumatta ja vaikuttamatta kaikkeen. Kuitenkin se, etteivät he toimi kaikkeen 

heille suunnattuun toimintaan synnyttää huonoa omatuntoa, syyllisyyttä. Toisaalta juuri 

ihmisen kyky asettua toisen asemaan, samaistua ja eriytyä mahdollistaa edes osittain mo-

lemminpuolisen ymmärryksen. Martin (2005) kirjoittaa osoittaen Gillespieen (2005) usean 

sosiaalisen toiminnan olevan korkeasti institutionaalistuneita. Yhteys instituutioon luotsaa 



 

 

 

rakennettuja asemia, positioita kuten esimerkiksi opettaja/opiskelija-asemoinnin. Gillespie 

(2005,27) tuo tarpeellisen lisää kommentillaan siihen, kuinka roolit voivat aika-ajoin kään-

tyä niin sanotusti päälaelleen:  

Although the perspectives of self and other within many ongoing social act are necessarily 

divergent, if one takes into account time and a stable social structure, then it is possible 

that at some previous point in time, the positions of self and other were reversed. (Mar-

tin,2005,235) 

Tähän roolien käänteisyyteen viitattiin narratiiveissa persoonallisen roolin yhteydessä, jos-

sa kerrottiin kuinka he [opettajakouluttajat] alkoivat oppimaan toiselta [opiskelijalta] il-

maisten että se ei mene aina niin että minä kerron ja ohjaan..vaan tässä herkässä tilassa 

alan itse oppia siltä toiselta… näkee metsän puilta. 

Käänteiset roolit näkyvät kielen käytössä, joka muuntui haastattelun edetessä. Aluksi opet-

tajakouluttajat viittasivat opiskelijaan, josta lopuksi puhuttiin toisena. Tie tähän muutok-

seen on ollut mahdollinen herkkyyden ja haavoittuvuuden kautta. Teoreettinen tausta tukee 

aiemmin kirjoitettua tulosta siitä, että opettajakouluttajat puhuvat rooleista sosiaalisen ra-

kenteen kautta. Tärkeää sosiaalista rakenetta ajatellen on ymmärtää saman rakenteen ole-

van yksilössä sisällä: sosiaalisuuden ollessa ensin yhdessä ja sitten yksin (Charon,1989). 

Jotta pääsemme tähän tilaan, tulee meidän jäsentää sosiaalisessa toimivia rooleja itsen – ja 

tunteiden konrtollin kautta. Yksilön ollessa kokonaisvaltainen, näen tunteet osana tätä ra-

kennetta, joten voin tiivistetysti todeta opettajakouluttajien valitsevan roolin itsekontrollin 

kautta. 

9.1.3 Johtopäätökset  

Johtopäätökset kertovat työn tulokset. Tässä tutkimuksessa ne syntyvät vastaamalla kysy-

myksiin kahden sosiaaliteorian suuntauksen avulla, jotka ovat ohjanneet tutkimusta teo-

reettisena viitekehyksenä että sisällönanalyysin välineiden valinnassa. Tärkeä yhdistävä 

tekijä Kelchtermanssin (1996; 2005; 2009) ja Meadin (1934) teorioiden välillä on ollut 

näkemys opettajakouluttajan ammatillisuuden sosiaalisesta rakenteesta, jota voidaan saat-

taa tietoiseksi toiminnan pohdinnan avulla haavoittuvuuden tilassa. Tätä tilaa pääsin tutki-

maan narratiivsen sisällönanalyysin ja teoriaohjautuvuuden avulla. Sisällönanalyysissä 

tukeuduin Polkinghornen (1995) ja Kaasilan (2008) näkemyksiin, joiden avulla synnytän 

tarinan siitä, kuinka opettajakouluttajat puhuvat ammatillista minuuttaan roolina ja mitkä 

tekijät vaikuttavat tähän valintaan.  
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Ammatillista minuutta lähdettiin pohtimaan toiminnan rakentumisen kautta. Aivan kuten 

symbolinen interaktionismi toteaa, ihmisen ajattelu toteutuu toiminnan kautta. Toiminnan 

pohdinta rakentuu sen funtkionaalisuuden analysoinnista, josta opettajakouluttajat puhuivat 

opiskelijan että yhteiskunnan kautta: mihin he samaistuivat ja kokivat eroa. Tämä mahdol-

listui eleiden analysoinnin kautta. Opettajakouluttajat ilmentävät eleitä niin kielellisellä 

kuin fyysisellä toiminnan tasolla riippuen toiminan merkityksellisyydestä. Kriittisen pistei-

den (Measor,1985) kautta pystymme kehittämään itseämme ja toista omien tavoitteidemme 

suuntaan. Niiden yhteydessä opettajakouluttajat puhuivat toiminnassa heränneistä tunteista, 

kuten Kelchtermanssin tutkimustuloksetkin osoittavat (Kelchtermans,1996; 2005; 2009).  

Tunteet ovat yhdessä tuotettuja. Niiden sosiaalista rakennetta puhutaan haavoittuvuuden 

kautta, joka mahdollistaa opettajakouluttajien ammatillisuuden ja roolien rakentumisen. 

Heille ammatillisuus on yhteisesti tuotettua kokemusta, jossa horistontit yhdistyvät. Opet-

tajakouluttaijen kertoma tukee Hargreavesin (1999) ajatusta tutkia ammattia yksilötyön 

sijaan yhteisesti tuotettuna sosiaalisena rakenteena, joka sitoo ne yhteiskuntaan ja politiik-

kaan. Sekä rakennetta että siinä toimimista jäsennetään nimeämällä toimintamalleja, joista 

puhutaan rooleina. Hargreaves (1999) toteaa opettajuuden yksin suorittamisen näkökulman 

olevan vahingollinen, koska suorittaminen esiintyy tarpeena pyrkiä muodostamaan oma 

rooli juuri yhteiskunnan suoritustoiveita ja odotuksia vastaavaksi. Silloin opettajakoulutta-

jat alkavat epäillä omia tavoitteitaan oman ammattitaitonsa ja jaksamisen kyseenalaistami-

sella. Kiire vaikuttaa roolien valintaan, sillä aina ei yksinkertaisesti ole aikaa pysähtyä 

helmien luokse. Roolit ovat tiiviissä yhteydessä tunteiden rakenteeseen (Nias,1996; Zem-

bylas,2002)  

Merkitys on tulos mielessä käydystä keskustelusta, jolloin yksilön on mahdollista ottaa 

toisen rooli. Opettajakouluttajien roolit vaihtelevat vuorovaikutuksessa sen sisältäessä val-

tavasti erilaisia toiminan merkityksiä ja symboleita, joita he opiskelijan eli toisen kanssa 

keskenään vaihtavat. Toimintamalleina puhuttiin kolmea erilaista roolia, joiden valinta 

tapahtuu tilanteiden merkityksellisyyden kautta. Ihmisen mieli rakentaa merkityksellisiä 

asioita ja niitä ilmentäviä ihmisiä merkittäviksi ja yleisiksi toisiksi, jotta tilanteessa toimi-

minen on mielekkämpää. Yleiset toiset edustavat niitä asenteita ja toivottuja toimintamalle-

ja, jotka yksilö kokee itselleen tärkeäksi ja keihin yksilö kokee voivansa vaikuttaa.  

Tutkimuksessa opettajakoulutuksen sosiaalinen rakenne ilmenee yleisten toisten kautta, 

joista opettajakouluttajat puhuivat roolien muodossa. Roolit pohjaavat sosiaaliseen raken-



 

 

 

teeseen, jossa vaikuttavat haavoittuvuuden kolme rakennetta. Itsen kontrollointi tässä ra-

kenteessa osoittaa taidon hoitaa ammattiaan tavalla, jossa opettajakouluttaja ja opiskelija 

voivat hyvin. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan henkilökohtaista tulkinnallista viitekehystä ja sen 

kahta aluetta, joiden avulla opettajakouluttaja rakentaa ammatillisuutaan tavalla, jolla mie-

lekästä toimintaa synnytetään.  

Tutkimuksen johtavana tuloksena voin todeta opettajakouluttajien puhuvan ammatillista 

minuuttaan yleisten toisten kautta. Heidän itsekontrollinsa tapa vaikuttaa siihen, missä 

roolissa he puhuvat ammatillisuuttaan. 
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10 POHDINTA 

Tutkimuksen Opettajakouluttajien ammatillisuus sosiaalisena rakenteena tarkoitus oli 

tutkia kuinka ammatillisuudesta puhutaan opettajakouluttajien kesken ja mitkä asiat vaikut-

tivat heidän tapaansa puhua. Laadullinen tutkimusi hyödynsi Georg Meadin (1934) ja 

Geert Kelchtermansin (1996; 2005; 2009) sosiaaliteorioita teoreettisena viitekehyksenä. 

Näitä kahta ei nähtävästi ole käsitelty samassa tutkimuksessa aikaisemmin, tässä työssä ne 

synnyttivät yhdessä kattavan näkökulman asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kelchter-

manssin henkilökohtainen tulkinnallinen viitekehys vei kohti ammatillisuutta ja siitä tehtyä 

tutkimusta kun taas Georg Meadin mielen teoria loi sosiaalisen rungon ja jopa pohjan 

Kelchtermanssin teorialle. Aineiston narratiivisen rakenteen ja analyysin teoriaohjautuvuu-

den ansiosta saatiin synnytettyä kattava näkemys opettajakouluttajien ammatillisuuden 

rakentumisen tavasta Oulun yliopiston taide-ja taitopainotteissa koulutuksessa. Tutkimus 

saavutti asetetut tavoitteet, sillä tutkimuskysymyksiin vastattiin. 

Ammatillisuus on toisen kohtaamisen taitoa, jossa on tärkeää säädellä omaa jaksamista ja 

toimintamalleja itsen kontrolloinnin avulla. Pohdinta toiminnan suuntaamisesta on kulutta-

vaa, sillä tilanteessa vaikuttavat oman itsemme lisäksi niin yksilön lähipiiri ja ammatillinen 

että yhteiskunnallinen konteksti. Näitä reflektoidaan haavoittuvuuden tilassa, jolloin opet-

tajakouluttajan ja opiskelijan kohtaamisesta puhuttiin tavasta nähdä itse ja toinen. Tämä 

kielellinen käsitteellinen muutos osoittaa tilanteissa oleviin rooleihin. Rooleja puhuttiin 

kolmitasoisesti ja ne valittiin yleisten toisten ja itsekontrollin avulla, jossa asioiden merki-

tyksellisyys ohjaa toiminnan rakentumista. Esitetty haastattelukysymys johdatti opettaja-

kouluttajia kertomaan niistä merkityksellisistä hetkistä, jotka ovat muuntaneet tai synnyttä-

neet uuden tavan nähdä heidät ammattinsa kautta. Itsensä näkeminen tapahtuu toisen nä-

kemisen kautta, ammattia tuotetaan yhdessä sen ollessa sosiaalisesti rakentunut. Yhteis-

kunnan vaatimukset tehokkuudesta ja monipuolisesta työstä heijastuvat sosiaaliseen raken-

teeseen, ihmisiin ja heidän toimintaansa ristiriitojen, uupumuksen ja epävarmuuden muo-

dossa. Voimattomuus vei opettajakouluttajat pohtimaan tärkeitä ja merkityksellisiä asioita: 

kuinka aika ja voimat riittävät kohdata muita odotusten ja vaatimusten ollessa kovia? 

Opettajakoulutus on instituutiona yksi hitaimmin uudistuvista laitoksista. Kehityksen tak-

kuavuus näkyy ristipaineessa, missä yksilöt yrittävät parhaansa mukaan toimia mielekkääl-

lä tavalla huomioiden annettuja normeja ja niiden toteuttamiseen liittyviä odotuksia. Pohdi-



 

 

 

taan omakohtaisen toiminnan myötä syntyvää ymmärrystä siitä, ettei normatiivisen toimin-

nan kautta saavuteta opiskelijaa. Ratkaisevaksi tekijäksi opettajakouluttajan ammatillisuu-

dessa muodostuvat juuri ne toiset, ketkä heille merkitsevät. Heistä saa voimaa vaikeina 

aikoina heidän palautteen ollessa opettajakouluttajalle tärkeämpää mitä ylhäältä asetetut 

odotukset ja niiden täyttäminen, sillä merkitykset ovat vahvempia toisen kanssa jaettuna. 

Toiset heijastavat meille tärkeitä asioita ja muistuttavat meille, miksi olemme. 

Kirjoittaessa pro gardu-työtä mielenkiinto kohdistui siihen, puhutaanko ammatillisuudesta 

identiteetin, roolin vai minän muodossa. Kuten tutkimuksia lukiessa huomattiin, termejä 

käytetään rinnakkain niiden haastavan määrittelyn takia. Jopa yhden teoreettisen suuntauk-

sen sisällä on eroavaisuuksia siinä, mihin minää kuvaavaan termiin päädytään yleisenä 

konsensuksena. Pienryhmässä toteutettua teemahaastattelua analysoitaessa mieli suunntat-

tiin tutkimuskysymysten avulla tapaan, jolla ammatillisuutta kerrottiin sekä tekijöihin, mit-

kä tähän vaikuttivat. Termi identiteetti hävisi haastattelun edetessä. Minää kuvaavia terme-

jä käytettiin monipuolisesti, pääpainon ollessa roolissa ja itsestä puhumisessa. Tutkimuk-

sen johtopäätökset osoittavat ammatillisuudesta puhuttavan yleisten toisen kautta, jotka 

vaikuttavat valittavaan rooliin. Sen sijaan, että puhumme ammatti-identiteetistä, on tutki-

mustulosten pohjalta perusteltua harkita, voitaisiinko identiteetti termi korvata roolin käsit-

teellä ja puhua siihen vaikuttavasta itseymmärryksestä.  

Tapamme ymmärtää itsemme tarkoittaa tapaa ymmärtää toista, sillä lopulta olemme sosi-

aalisen synnyttämiä yksilöitä, jotka olemassaolollaan synnyttävät myös sosiaalista. Symbo-

lisen interaktionismin näkemys ja rakenne yleisestä toisesta sisältävät ne rakenteet, mitä 

identiteettiin yleensä liitetään, kuten sosiaalisessa olevat asenteet, uskomukset ja odotukset 

ihmistä kohtaan. Identiteettiä on yritetty terminä uudistaa staattisesta dynaamiseen erityi-

sesti kasvatustieteen saralla muun muassa Heikkisen & Huttusen (2007) toimesta. Identi-

teetin määrittely on kuitenkin monimerkityksellinen kuvaus, joka päätyy usein sosiaalisen 

rakenteen ja asemamme määrittelyyn, mitkä osoittavat rooliin. Mikäli näemme mielen 

Meadin (1934) teorian mukaan kaksijakoisena ja tunnustamme pohdinnassa vaikuttavan 

symbolisen ajattelun, saamme selitettyä roolit tavalla, jota työssä on tuotu esille opettaja-

kouluttajien puheen muodosta johdettuina tuloksina. 

Roolit ovat identiteetin tavoin tilannekohtaisia itsen näkemisen malleja, jotka ulottuvat 

myös toisen näkemiseen ja tunnustamiseen. Näkemys identiteetistä muuntuu kohti paik-

kaansa määrittävää ja ei-stabiilia yksilöä; kohti roolin puhumisen tapaa. Terminä rooli 
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huomioi paremmin ihmismielen dynaamisuuden ja sosiaalisen tilannekohtaisuuden että 

yksilön aktiivisen vaikutuksen näihin. Roolit sisältävät kaiken sen, mitä identiteettiin liite-

tään ja enemmänkin. Ainoa selkeä teoreettinen erotteluväline termien välillä on ollut iden-

tifiointi, eli nimeäminen joka on nähty mahdolliseksi pikemminkin identiteetin kautta. 

Rooleja puhutaan niiden antamisen muodossa. Mikäli näemme minuuden rakentumisen 

meadilaisittain, on nimeäminen luontainen osa ihmistä sen mahdollistuessa kielen ja sen 

kehittämisen ja yhteyksien kautta. Kieli ja toiminnan funtkionaalisuus yhdessä mahdollis-

tavat identifioinnin osaksi roolikäsitystä, jolloin ne yhdessä vastaavat yksilön sosiaalisen 

järjestykseen. Aiempi erottelu nimeämisen ja identiteetin yhteydestä on kumottavissa. Li-

säksi symboliset interaktionistit näkevät roolien olevan jo valmiiksi rakennettuja tilantei-

siin, joista ihmiset valitsevat omansa, jotta tilanne ja ympärillä oleva maailma olisi jäsen-

tyneempi (Hewitt&Schulman,2011,52). 

Terminologinen mielenkiinto synnyttää tutkimukselle potentiaalisia jatkotutkimusaiheita: 

tutkia toimintatutkimuksen keinoin roolien, yleisten toisten ja itsekontrollin syvempiä yh-

teyksiä henkilökohtaiseen tulkinnalliseen viitekehykseen yliopistorakenteessa. Rakenteen 

ja roolien yhteydet kiinnostavat, sillä niitä tutkien on mahdollista löytää näkemyksiä työ-

hyvinvoinnin lisäämiseen opettajan ristiriitaisessa työkentässä sekä tuoda esille sosiaalisen 

ympäristön ja toiminnan vaikutuksia. Jatkotutkimuksen mielenkiinto pohjautuu siis ihmis-

käsityksen ja yhteiskunnan siteeseen. Toivottavasti tämä työ selkeyttää ihmisen näkemistä 

sosiaalisena ja se avaisi ymmärrystä siitä, kuinka suuri voimavara ihmisissä on. Kuten Su-

tinen (1997) toteaa: kyetäkseen toimimaan ymmärrettävästi sosiaalisessa maailmassa ja 

toisaalta ymmärtääkseen tätä maailma---täytyy pystyä saavuttamaan ihmisyhteisönsä mer-

kitykset (Sutinen,1997,77). 

Työtä kirjoittaessa näkemykset sosiaalisen ymmärtämisen tavoista ja ihmisen toiminnasta 

avartuivat. Elämässä on lukuisia tapoja olla ja elää. Näille kaikille yhteistä on se, että 

olemme kaikki mukana niitä rakentaen että niissä eläen merkitysten ja symboleiden avulla. 

Rakennamme maailmaa sen rakentaessa meitä ja tärkeää ovat ne asiat, jotka koemme mer-

kittäviksi oman itsemme ja läheisten kannalta. Toivottavasti työ synnyttää toimintaa ja 

kehitystä tapaan nähdä ympäröivät maailmat ja siinä toimivat. Olisi hienoa, jos siitä tulisi 

muutosta symbolisoiva kirjoitus, jossa näet itsesi. 
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