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ESIPUHE 
 
Ajatus väitöskirjan tekemisestä oli mielessäni jo yli 25 vuotta sitten – tutkimusalueena olisi silloin ollut 
kuitenkin poliittinen historia. Työ aikuisoppilaitoksen rehtorina Joutsenossa, kaukana yliopistosta, vei 
kuitenkin niin mennessään, että pääsin uudestaan aloittamaan yliopistollisia jatko-opintoja vasta 90 – 
luvun puolivälin jälkeen. Nyt aloitin opinnot kasvatustieteessä, koska katsoin, että kasvatustieteen opiskelu 
tukee historian opiskelua paremmin työtäni aikuiskouluttajana. 
 
Jo esipuheen tässä vaiheessa täytyy sanoa, että ilman tutkimustyöni ohjaajan, professori Juhani Hongan 
vihjettä lähteä opiskelemaan laudatur-vaiheen jälkeen nimenomaan Tampereen yliopiston 
ammattikasvatuksen tutkimus - ja koulutuskeskuksessa, en ilmeisesti olisi nyt tässä, kirjoittamassa 
esipuhetta väitöskirjaan. ”Jussin” sekä hänen mainion tutkijaryhmänsä erinomaisen kannustavan kriittinen 
tuki sekä ylipäätään tämän yliopiston alaisen yksikön hieno henki ovat väkisinkin vieneet työtä eteenpäin 
oikeastaan paljon nopeammassa aikataulussa kuin olin aluksi ajatellut. Lupasin näet vaimolleni, että teen 
työtä ”pikku hiljaa”, vähitellen! Käytännössä aikaa meni työn ohessa aikuiskasvatuksen laudaturin jälkeen 
noin kaksi ja puoli vuotta. 
 
Työhistoriani on ollut jonkun kollegan mielestä varmaan vähän ”levoton”, koska olen toiminut useassakin 
eri aikuisoppilaitoksessa rehtorina sekä Kansalais - ja työväenopistojen liitossa toiminnanjohtajana. Lisäksi 
olen voinut vaikuttaa opetusalan monissa luottamustehtävissä; mainittakoon tässä Vapaan sivistystyön 
yhteisjärjestön hallitus, OAJ:n aikuiskoulutustoimikunta, Aikuisoppilaitosten toimenhaltijaliiton hallitus sekä 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. 
 
Monista eri tehtävistä aikuiskoulutuksen piirissä ilmeisesti johtuu, että halusin tehdä tämän tutkimuksen 
nimenomaan aikuiskoulutusmuotoja vertailevana tutkimuksena. Juhani Honka ehdotti alkuvaiheessa 
tutkimusta ”lempilajistani” aikuiskoulutuspolitiikasta, mutta halusin tutkia juuri aikuisopettajia, koska olen 
opettaja jo kolmannessa polvessa – ensimmäisiä tässä sarjassa olivat opettaja - isäni puolelta molemmat 
isovanhempani. Olen aina viihtynyt erinomaisen hyvin opettajien keskuudessa; opettajayhteisö on ollut se 
minulle läheinen vertaisryhmä. Kokonaan toinen asia – sekä tämän esipuheen ulkopuolelle kuuluva 
kysymys – on se, missä määrin olen rehtorina onnistunut opettajien esimiehenä. 
 
Alussa mainitsemani historian opinnot saattoivat vaikuttaa väitöskirjani tutkimusmenetelmään, koska 
halusin tehdä työn ns. elämäkertametodilla, mikä tuntui kovasti luontevalta ja sopivalta tutkimuksen 
tavoitteiden kannalta. 



 
Tutkimuksen viime vaiheet olen voinut tehdä Hämeen ammattikorkeakoulun suojissa määräaikaisena 
verkkopedagogiikan hankkeen projektipäällikkönä, mikä on edesauttanut ilman muuta työn valmistumista 
noin vuosi sitten päätetyssä lopullisessa aikataulussa. Vantaan aikuisopiston johtavana rehtorina se olisi 
ollut ehkä vaikeampaa. 
 
Olen erinomaisen kiitollinen – vielä kerran – professori Juhani Hongalle hienosta ohjauksesta ja 
tutkimukseni esitarkastajille professori Kyösti Kurtakolle sekä dosentti Risto Honkoselle heidän 
tekemistään parannusehdotuksista, jotka varmasti nostivat työn laatua. Risto Honkosen kanssa olemme 
keskustelleet identiteetti-tutkimuksesta useammankin kerran, mikä on ollut hyvin antoisaa. Myös professori 
Pekka Ruohotieltä olen saanut opastusta identiteetti-tutkimuksen maailmaan. Dosentti Seija Mahlamäki -
Kultanen luki työni ensimmäisiä versioita kiinnittäen huomiota ennen kaikkea tiivistämiseen. Tutkija - 
kollega Lauri Lähteenmäen kanssa olemme hänen autossaan kotimatkalla Forssaan käyneet 
lukemattomia keskusteluja kasvatustieteen tutkimuksen ongelmista. Pirkko Överlund ja Jarmo Loponen 
Ilmarilan kirjastosta ovat aina auliisti antaneet apua lähdemateriaalin hankinnassa. 
 
Luonnollisesti haluan kiittää myös tutkimukseeni osallistuneita aikuisopettajia, jotka laativat pyynnöstäni 
pitkiäkin elämänkertomuksia tutkimuksen empiiriseksi aineistoksi. 
 
Suuren työn tutkimuksen kieliasun korjaamisessa on tehnyt Joutsenon opiston äidinkielen opettaja Pirjo 
Tuovinen. Täytyy myöntää, että olin yllättynyt siitä, miten paljon korjattavaa ensimmäisestä versiosta 
löytyikään! Haluan esittää tässä parhaat kiitokseni Pirjolle. 
 
Usein väitöskirjan esipuheen lopuksi tutkija kiittää perhettään tuesta. Näin teen minäkin. On rehellisyyden 
nimissä sanottava ääneen, että ilman vaimoni Aijun kärsivällistä tutkijamiehensä ”sietämistä” ja sitä, että 
hän on huolehtinut kaikista kotiasioista viime vuosien aikana, en mitenkään olisi voinut antautua tähän 
työhön. Aikuiset lapsemme Sanna, Perttu ja Reija ovat vähän kauempaa seuranneet ”iskän touhuja” 
auttaen välillä tekstinkäsittelyn jalossa taidossa. Tämä työ on ollut niin mahdottoman mielenkiintoista, 
etten ole malttanut pysyä poissa sen parista juuri hetkeäkään. 
 
Forssassa 30. lokakuuta 2002. 
 
Jyrki Jokinen 
 



TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut sen selvittäminen, minkälainen on ollut yhteiskunnan
muutoksen vaikutus aikuisopettajan identiteettiin yleensä eri aikuisoppilaitoksissa sekä miten
työn reunaehtojen suhteellisen suuri muutos oppilaitoksissa on vaikuttanut identiteetin
ammatilliseen puoleen. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ihmisen minä-identiteetti jaettiin persoonalliseen,
sosiaaliseen ja ammatti-identiteettiin. Näistä viimeksi mainittu sisältyy identiteetin
persoonalliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tutkimus on fokusoitu erityisesti aikuisopettajan
ammatti-identiteettiin.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin tutkimuksen tavoitteista lähtien ns. elämäkertametodi, joka
soveltuu ehkä parhaiten ihmisten pitkien, koko elämänmittaisten prosessien tutkimiseen.
Tutkimus on kvalitatiivinen, idiografinen tapaustutkimus.

Kohdeorganisaatioiksi valittiin aikuislukiot, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä
kansalaisopistot, koska ne varsin kattavasti edustavat koko suomalaisen aikuiskoulutuksen
kenttää. Tutkimuksen aikuisopettajat valittiin kahdesta kansalaisopistosta, yhdestä
aikuislukiosta ja yhdestä aikuiskoulutuskeskuksesta; yhteensä tutkittavia opettajia oli 20.

Aineisto kerättiin siten, että ensimmäisessä vaiheessa valitut opettajat kirjoittivat tutkijalle
kirjallisen elämänkertomuksen vastaten kysymyksiin: Kuka minä olen? Minkälainen minä olen?
Miten olen tullut sellaiseksi kuin olen? Elämänkertomusten pituus vaihteli 5-20 sivun välillä.
Toisessa vaiheessa, kirjallisen aineiston alustavan käsittelyn jälkeen, tutkija keräsi aineistoa
suullisen teemahaastattelun avulla, joka suuntautui ammatti-identiteettiin.

Saatu aineisto käsiteltiin siten, että tutkittavien aikuisopettajien elämänkertomusten ja
haastattelujen ilmaisut luokiteltiin persoonallisen, sosiaalisen ja ammatti-identiteetin �alle� eri
teemoiksi, joista laskettiin myös ilmaisufrekvenssit. Aineistolle ei kuitenkaan tehty �väkivaltaa�,
vaan ilmaisuluokitukset syntyivät lopulta identiteettiulottuvuuksiksi aineiston perusteella.

Tutkimuksen tuloksena muodostettiin ensinnäkin minäkäsitysluokat, jotka olivat: määrätietoiset,
hiljaiset sopeutujat, käytännölliset, tehokkaat, tarkkailijat ja päättämätön. Sosiaalisen



identiteetin tyypit olivat ihmisten kanssa toimeentulijat ja ihmissuhteissa arat. Ammatti-
identiteetin opettajatyypit olivat perusopettajat, suunnittelija-opettajat, nonstop-opettajat ja
projektiopettajat.

Aineiston muuttujilla, oppilaitosmuodolla, opetusalalla ja opettajan iällä, oli suhteellisen vähän
merkitystä persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin alueella. Sen sijaan ammatti-identiteetin
opettaja-tyypit jakaantuivat siten, että perusopettajia on vain aikuislukiossa, kun taas
suunnittelija-opettajia ja projektiopettajia on sekä aikuiskoulutuskeskuksessa että
kansalaisopistossa. Nonstop-opettajia on vain aikuiskoulutuskeskuksessa. Kehityksen suunta
näyttää olevan erityisesti kansalaisopistoissa suunnittelija-opettajien suuntaan.

Parhaana ammatti-nimikkeenä tutkittavien opettajien enemmistö piti aikuisopettajaa. Vain kaksi
kansalaisopiston opettajaa halusi olla lehtoreita ja samoin kaksi aikuiskoulutuskeskuksen
opettajaa kouluttajia.

Minä-identiteetti muuttui tutkimuksen mukaan eri ulottuvuuksilla tarkasteltuna hyvin hitaasti,
prosessinomaisesti eikä kuitenkaan kaikilla teema-alueilla.

Aikuisoppilaitosten ajoittain hyvinkin �turbulentit� ulkoiset puitteet vaikuttivat tutkimuksen
mukaan selvästi myös niiden opettajien ammatti-identiteettiin: varsinkin
aikuiskoulutuskeskuksen muutamat opettajat kokivat ammatti-identiteettinsä muuttuneen
joiltakin osin hyvin kielteiseksi työn aiheuttaman ahdistavan tilanteen vuoksi.

Koulutuspolitiikan tekijöille tutkija on halunnut viestittää, että 1980-luvun lopulla luotu
aikuiskoulutuksen �markkinasuuntaus� ei ole aikuisopettajien näkökulmasta katsottuna ollut
kaikilta osin onnistunut. Koulutuksen alueellisen ja paikallisen tason organisaatioita kehittäville
tutkija haluaa sanoa, että 90-luvulla pääosin taloudellisista lähtökohdista tapahtuneet
aikuislukion ja kansalaisopiston yhdistämiset eivät ole myöskään olleet toimivia niiden
opettajien hyvin erilaisen ammatti-identiteetin vuoksi.

Tutkimuksen avainsanat: minä-identiteetti, persoonallinen identiteetti, sosiaalinen identiteetti,
ammatti-identiteetti, elämänkertomus, aikuisopettaja, aikuislukio, aikuiskoulutuskeskus,
kansalaisopisto.



 
    
    
    
   
 
 

 

 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of the change in society on the identity of a 
teacher for adults in various adult education institutes, and also to define how the considerably great 
change in the conditions of the work in the educational establishments has affected the professional 
side of the teacher’s identity. 
 
In the theoretical frame of reference, a person’s self-identity has been divided into personal, social 
and professional identities. The last-mentioned type is included in the personal and social aspects of 
identity. This research is focused especially on the professional identity of the teachers for adults. 
 
The research method used in this study is the so-called personal narrative method, which is best 
applied when looking into people’s extensive, lifelong processes. The study is a qualitative, 
idiographic case study. 
 
Upper secondary schools for adults, adult education centers and adult education institutes were 
chosen to be the target organizations, since they fairly well cover the field of the Finnish adult 
education. The teachers for adults were chosen from two adult education institutes, one upper 
secondary school for adults and one adult education center; in total there were 20 teachers. 
 
The material was gathered in the first stage so that the teachers wrote for the researcher a written 
biography answering the following questions: Who am I? What am I like? How did I become the way 
I am? The length of the papers varied from 5 to 20 pages. In the second stage, after the precursory 
reading of the written material, the researcher collected material with an oral, thematic interview, 
concentrating on professional identity. 
 
The material was gathered from the biographies of the teachers for adults and was classified as 
separate themes under personal, social and professional identities, from which the expression  
frequencies were calculated. The gathered material was not, however, ‘violated’. The classifications  
 



 
    
    
   
   
 
 

 

 
or the expression frequencies were derived from the gathered material. 
 
Firstly, as a result of this study, classifications for self -identity were defined: goal-directed, silent 
adaptive types, practical, efficient, observers and indecisive types. The classifications for the social 
identity were: those who get along well with people and those who are timid among people. The 
classifications for the professional identity were basic teachers, planner teachers, nonstop teachers 
and project teachers. 
 
The variables in this study, the educational institute, the field of education and the teacher’s age, had 
relatively little significance in the fields of the personal and social identities. However, the teacher 
types in the field of professional identity were divided in a way that only in the upper secondary 
school for adults were there basic teachers, whereas planner- and project teachers were to be found 
both in adult educational centers and adult education institutes. The course of development appears 
to be towards the planner teacher, especially in the adult education institutes. 
 
The majority of the teachers considered a teacher for adults the best professional title. Only two 
teachers, who worked in an adult education institute, wanted to be called masters/lecturers. In 
addition, two teachers working in adult education centers wanted to be called trainors. 
 
According to the study, self-identity changed very slowly in various, but not in all, fields. 
At times, the external circumstances in the adult education institutes are very turbulent and 
consequently have affected the teachers’ professional identities. Especially some teachers in the 
adult education centers felt that their professional identity had in some levels changed into a 
negative one, due to the oppressive situation caused by work. 
 
To those who work in education politics, this study would like to point out that the course of the adult 
education created in the late 1980’s had not been completely successful from the teachers for adults 
point of view. To those who are in charge of the development in the regional and local educational  
 
 



 
    
    
    
  
 
 

 

 
organizations, the researcher should like to state that the merging of some upper secondary schools 
for adults and adult education institutes, due to the economic situation in the early 1990’s, has not 
been successful due to the teachers’ very different professional identities. 
 
Keywords: self-identity, personal identity, social identity, professional identity, personal 
narrative, a teacher for adults, upper secondary school for adults, adult education 
center, adult education institute. 
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1. JOHDANTO 
 
1970 - luvulta lähtien suomalaisen aikuiskoulutuksen kentässä on tapahtunut melkoinen myllerrys 
monessakin mielessä. Ennen kaikkea jo yli 100-vuotias vapaa sivistystyö on saanut rinnalleen 
monipuolisen ja vahvan ammatillisen aikuiskoulutuksen sektorin. On mahdollista – tätä on kyllä aika 
vaikea todistaa – että suomalainen aikuiskoulutus on maailman monipuolisin järjestelmä alallaan. 
Kymmenkunta vuotta sitten tosin amerikkalainen Newsweek-aikakauslehti väitti, että Ruotsissa on 
maailman paras aikuiskoulutusjärjestelmä.  
 
1980 - luvulta lähtien aikuisoppilaitokset ovat monin tavoin sekä lainsäädännössä että käytännössä 

lähentyneet toisiaan. Esimerkiksi vuosina 1986 - 87 Opettajien ammattijärjestö OAJ:n 
aikuiskoulutustyöryhmässä keskusteltiin siitä, että olisi aika vähitellen luopua eri oppilaitosten tiukoista 
raja-aidoista eri tasoilla. Yhteistyötä toki oli tehty jo kauan oppilaitostasolla, mutta lainsäädäntö eteni 
hitaasti jäljessä.  
 
90 - luvun aikana luotu aikuisoppilaitoksia koskeva lainsäädäntö oli jo luonteeltaan enemmän puitelain 
luontoista, mikä mahdollisti viimein tälläkin tasolla toden teolla oppilaitosten keskinäisen lähentymisen; 
reviireistä luovuttiin vähitellen. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja iltakoulut saivat laissakin 
mahdollisuuden antaa niin halutessaan, ainakin rajoitetusti, myös ammatillista aikuiskoulutusta. Samaan 
aikaan 1970 - luvulta alkaen perustetut ammatilliset kurssikeskukset – vuodesta 1991 alkaen 
ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset - liikkuivat toiseen suuntaan järjestäen yleissivistäviä kielikursseja, 
tietotekniikan kursseja jne. 
 
Keskeistä oli tietenkin myös valtion taholta luotu aikuiskoulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaisesti eri 
aikuisoppilaitokset pantiin keskenään kilpailemaan ammatillisen aikuiskoulutuksen alueella koulutuksen 
ostajista. Esimerkiksi Vason (1998, 18) mukaan olennaista oli rahoituksen ohjausjärjestelmän muutos 
hallinto-ja tarjousmallista kysyntämalliksi. Niinpä vähitellen kaikki olivat ainakin ammatillisen 
täydennyskoulutuksen ja työvoimapoliittisen koulutuksen osalta selkeässä markkinajärjestelmässä. 
 

 
Mainittujen koulutuspoliittisten ja oppilaitostason trendien taustalla ja rinnalla on 1980 - ja 1990 -lukujen 
suomalaisessa yhteiskunnassa eri tasoilla tapahtunut paljon, jonka voidaan ajatella vaikuttaneen myös 
opettajiin: maan kiihtyvä sisäinen muuttoliike muutamiin kasvukeskuksiin kuten Helsingin, Turun, 
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Tampereen ja Oulun seuduille, 90 - luvun lamakausi ja siihen liittyvä työttömyys sekä sen 
yhteiskunnalliset vaikutukset, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin monine kerrannaisvaikutuksineen, 
keskustelu kansalaisyhteiskunnasta ja ns. kolmannesta sektorista, uusi ”kännykkäkulttuuri” (ks. 
Mäenpää 2000, 132), ”medioitunut” yksityiselämä (ks. Jallinoja 2000 a, 172 - 185), yhteisöllisyyden 
uudet ulottuvuudet, uusi työkulttuuri jne.  Yksilön ja tässä tapauksessa aikuisopettajan elämään on 
ennen kaikkea vaikuttanut ns. postmodernin yhteiskunnan yhteisösidoksen heikentyminen. Vielä 1950 - 
ja 60 - luvuilla vanha yhteisörakenne oli olemassa ja eli perinteisen yhteiskunnan maatalous-Suomessa. 
1970 - luvulta lähtien yhteisösiteet ovat huomattavasti löystyneet, monet sosiaaliset kuviot ja mallit ovat 
muuttuneet sekä elämän ulkoiset olosuhteet yleensäkin tulleet kovin liikkuviksi. Elämää leimaavat nyt 
usein väliaikaisuus ja harkittu avoimuus. Mikä tahansa elämänmuoto voidaan kyseenalaistaa. (Hoikkala 
& Roos 2000, 25 - 26.) Espanjalainen yhteiskuntafilosofi Manuel Castells (1997) on väittänyt, että sekä 
kollektiivinen että yksilötason identiteetti on uhanalainen.  
 
Kun näin on tapahtunut yhteiskunnassa eri tasoilla, on syytä kysyä, mitä on tapahtunut aikuisopettajille? 

Miten he näkevät itsensä ja oman identiteettinsä kuvatussa kontekstissa? 

 
Opettajiin liittyvät selvitykset ja tutkimukset lisääntyivät selvästi 90 - luvun aikana. Perinteinen käsitys 
opettajasta tiedon jakajana väistyi vähitellen ja tilalle nousi näkemys opettajasta oppimisen ohjaajana.  
Kysymys oli siten koko kasvatustyön viitekehyksen uudelleenarvioinnista. Opettajille asetettiin samalla 
uusia ammatillisen kehittymisen haasteita. Taustalla muutoksia aiheutti myös päätäntävallan siirto 
oppilaitostasolle, joka myös osaltaan edellytti opettajilta uudenlaista otetta. (Kohonen 1993, 66.) Ojasen 
(1993) mukaan 1990 - luku oli ennen kaikkea reflektiivisen kehittämisen aikaa; Ojanen käyttää jopa 
ilmaisua reflektoimiseen liittynyt ”liike”. Voidaan sanoa, että myös aikuisopettajat menivät siihen 
mukaan.   
 
Jo mainitun vuosikymmenen puolivälissä ilmestyi runsaasti tutkimuksia – joiden vaikutus heijastui myös 
aikuiskoulutuksen puolelle - mm.”tutkivasta opettajasta” (ks. esim. S. Ojanen 1993 ja 1996), opettajiin ja 
kouluun kohdistuvista odotuksista (ks. esim. Niemi, Syrjälä ja Viilo 1998), opettajuudesta sekä opettajan 
professiosta (Luukkainen 2000; Grimmet 1994; Niemi 1997; Raivola 1989). 90 - luvun lopussa 
käynnistyi erittäin laaja ns. OPEPRO-projekti (Opettajien perus-ja täydennyskoulutuksen 
ennakointihanke), jonka viimeinen raportti, Opettaja 2010, ilmestyi vuoden 2000 lopulla (Luukkainen 
2000). Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien täydennyskoulutustarpeita ovat selvittäneet 
Vaso ja Vertanen (2000). Tämän opettajaryhmän osaamisen tasoa pyritään nostamaan ns. TUKEVA-
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projektin avulla, jossa keskeistä on edistää aikuisoppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Viiden 
vuoden aikana on tarkoitus kouluttaa opettajia, muuta henkilökuntaa ja elinkeinoelämän palveluksessa 
olevia. (Vaso & Vertanen 2000, 60; Aikuforum 1/ 1998.) Vuoden 2001 aikana TUKEVA-koulutukseen 
osallistui useita satoja opettajia. Vapaan sivistystyön puolella on alkanut vastaavanlainen, ns. VSOP-
hanke (Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys), joka on tarkoitettu kansanopistojen, 
kansalaisopistojen ja opintokeskusten opetushenkilöstölle. Tässäkin hankkeessa tärkeintä on opettajien 
koulutus.  Kumpaakin hanketta tukee opetusministeriö.  
 

Opettajien osaamisesta ja jaksamisesta ollaan siis huolissaan, ja paljon ollaan myös jo tekemässä 
oppilaitosten ja opettajien kehittämiseksi. Varsin vähän on kuitenkin tutkittu aikuisopettajia 
postmodernissa suomalaisessa yhteiskunnassa, enemmän mm. aikuiskoulutuspolitiikkaa ja eri 
organisaatioita, aikuiskasvatuksen ja työelämän välistä suhdetta sekä oppimista (ks. esim. Tuomisto 
1977, 1981, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997; Alanen 1969, 1970, 1980, 1986, 1993; Aittola 1997; 
Hulkko 1991; Storhammar 1992).  90 - luvun aikana ilmestyi kaksi kansalaisopistoja koskevaa 
väitöskirjaa, Sihvosen (1996) ja Leistevuon (1998) tutkimukset. Mainittakoon lisäksi kansalaisopistojen 
toiminnan arviointia (esim. Salo 1995; Yrjölä 1996), opiskelun keskeyttämistä (Kuure 1984), opettajien 
työtyytyväisyyttä (Pukio 1996) ja opiskeluun osallistumista (Ikävalko 1989; Kiviranta 1994) koskevat 
tutkimukset.  Aikuislukioista on tehty vain muutama historiikki sekä esim. eri sukupolvien käsityksiä 
iltalukiosta selvittänyt (Sojakka 1997) tutkimus, ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista Varmolan 
(1994; 1995; 1996) muutamat tutkimukset, Vason (1998) väitöskirjan mudossa alalle kehittämä 
laatujärjestelmän malli, aikuiskoulutuskeskuksen tiimiorganisaatiota (Holopainen 1999) ja multimedian 
käyttöä (Mustajärvi & Jokinen 1999) koskevat tutkimukset sekä oppilaitosmuodon historiikki (Leskinen 
1997; Talka 1997). Toisaalta aikuisoppilaitoksia koskevia, edes pro gradu-tasoisia vertailevia 

tutkimuksia ei ole tehty lainkaan. Näin ollen tältä osin kasvatuksen tutkimuksen maailmassa on 
merkittävä ”aukko”.  

 
Hyvän impulssin tälle työlle antoi myös aikuiskasvatuksen professori Annikki Järvinen 
virkaanastujaisesitelmässään vuonna 1999. A. Järvisen (1999, Aikuiskasvatus 1/ 1999) mukaan näet 
ensinnäkin aikuiskasvatuksen (siis ei aikuiskoulutuksen, kirjoittajan huomautus) tärkeä tehtävä tässä 
ajassa on vahvistaa aikuisten sosiaalista ja kulttuurista identiteettiä, modernia kansalaisuutta. 

Aikuiskasvatuksen tutkimuksen tulisi puolestaan selvittää, miten tukea aikuisen elämäkerrallista ja 

sosiaalista oppimista yksilöllisessä ja kollektiivisessa ongelmanratkaisussa sekä sosiaalisen vastuun 
ottamisessa.  
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kolmen eri aikuisoppilatosmuodon, aikuislukion, ammatillisen 

aikuiskoulutuskeskuksen ja kansalaisopiston opettajan identiteettiä ja sen muutosta yhteiskunnan ja 

oppilaitoskentän muutoksen kontekstissa. Mm. H. Heikkinen (1998, 96 - 97; Kari 1996, 15) on todennut, 
että juuri oman identiteetin hahmottaminen olisi opettajille tärkeätä, ottaen huomioon, että identiteetin 
muodostuminen ei pysähdy, vaan se kehittyy ja muuttuu postmodernissa yhteiskunnassa koko ajan. 

 
Tämän tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet ovat toisaalta ihmisen identiteetti – arkikielen 
mukaan ihmisen käsitys itsestään - ja toisaalta elämäkertametodi. Viimemainittu on valittu tämän 
tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi.  

 
Identiteettiä ja elämäkertametodia teoreettisina käsitteinä ja viimemainittua tutkimusmenetelmänä 
esitellään tarkemmin tutkimuksen luvussa 4. Tutkimuksen metodiset perustelut ovat luvussa 5. Ennen 
näitä kuvaillaan tutkimuksen taustailmiöitä, yhteiskunnan muutosta ja aikuisoppilaitosten tehtävien 
lähentymistä sekä aikuisopettajien työn muutosta luvuissa 2 ja 3. Tutkimustehtävä ja siihen liittyvät 
tutkimuskysymykset on tiivistetty myös lukuun 5. Tutkimuksen tulokset esitellään pääluvussa 6. Lopuksi 
pyritään luvussa 8 kehittämään uutta teoriaa empiirisen aineiston ja tulosten pohjalta – sehän on 
väitöskirjatasoisen tutkimuksen keskeinen vaatimus. 
 
Yhden, ehkä lukijan kannalta jossain määrin merkityksellisen taustatiedon tähän nyt käsillä olevaan 
tutkimukseen antaa se, että tutkija on toiminut aikuiskoulutuksen johtotehtävissä – rehtorina, 
toiminnanjohtajana sekä johtavana rehtorina - jo yli 25 vuoden ajan, kansanopistossa, 
kansalaisopistossa, aikuislukiossa sekä Kansalais-ja työväenopistojen liitossa. Lisäksi tutkimuksen 
tekijä on saanut kovasti arvostamansa tilaisuuden vaikuttaa luottamushenkilönä ammattikorkeakoulun 
hallinnossa. Niinpä voidaan ehkä sanoa, että ns. esiymmärrys aiheesta on jonkinmoinen. Tähän sisältyy 
myös omat vaaransa ja sudenkuoppansa, jotka yritetään kiertää.  

 
2. TUTKIMUKSEN TAUSTAILMIÖT: YHTEISKUNNAN MUUTOS SEKÄ AIKUISOPPILAITOSTEN 
TEHTÄVIEN LÄHENTYMINEN JA OPETTAJAN TYÖHÖN KOHDISTUVAT MUUTOSPAINEET  
 
Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin aikuiskoulutuksen kentän muotoutumista ennen kaikkea 
aikuislukioiden, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sekä kansalaisopistojen näkökulmista, koska 
tutkimuksen kohteena ovat niiden opettajat. Kyseiset oppilaitosmuodot on valittu aikuiskoulutuskentän 
edustajiksi, koska niiden antama opetus kattaa suuren osan julkisen hallinnon rahoittamasta 
aikuiskoulutuksesta Suomessa. On myös tärkeätä, että tutkimuksen kohteena olevat opettajat toimivat 
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sekä yleissivistävässä että ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Kolmantena perusteluna 
oppilaitosmuotojen valinnalle on ollut se, että muissa aikuiskoulutusmuodoissa, yliopistojen 
täydennyskoulutuskeskuksissa ja kesäyliopistoissa, ei päätoimisia opettajia ole, kansanopistoissa 
merkittävän poikkeavan piirteen tuo sisäoppilaitoselementti, ja toisen asteen sekä muiden ammatillisten 
oppilaitosten aikuiskoulutuksessa mukana olevat opettajat opettavat useimmiten myös 
nuorisoikäluokkia.   
 
Tarkastelutapaa voidaan sanoa tutkimuksen tässä kohdassa historiallis-geneettiseksi, jollaista Sihvonen 
(1996) on käyttänyt väitöskirjassaan. Sihvosen tarkastelun pääpaino oli opistotoiminnan 
peruskäsitteiden analyysissä, tässä tutkimuksessa analysoidaan mainittujen aikuisoppilaitosten 

opettajien työn muutosta itse oppilaitosten tehtävien sekä yhteiskunnan muutosten kautta. Historiallinen 
tarkastelu on suhteellisen perusteellinen, koska vain näin voidaan parhaiten ymmärtää tutkimuksen 
peruskysymystä: mitä on tapahtunut opettajille, millainen on heidän identiteettinsä? 

 
.  

2.1 AIKUISKOULUTUSKENTÄN MUOTOUTUMINEN JA KOHDEORGANISAATIOIDEN KEHITYS  
 
 

Kuten mm. Alanen (1993) on todennut, ovat aikuisopetusta antavat organisaatiot kehittyneet Suomessa 
varsin itsenäisesti, kukin tahollaan, ja niiden väliset toiminnalliset yhteydet ovat rajoittuneet 
vuosikymmenten ajan lähinnä kunkin organisaatiomuodon sisälle. Kaikki organisoidun 
aikuiskoulutuksen muodot kattavasta järjestelmästä on voitu puhua vasta 1960 - luvulta lähtien. 
Kuvaavaa käsitteiden kehittymiselle sekä samalla aikuiskoulutuksen painotuksille 1900 - luvun  
ensimmäisellä puoliskolla on Toiviaisen  artikkeli 1980-luvulta ”Kansansivistyksestä aikuiskoulutukseen” 
(Karjalainen & Toiviainen 1984, 251). Tuomisto (1977) taas ilmaisee saman asian vain vähän toisin: 
”Kansanvalistuksesta aikuiskoulutukseen”. Toisin sanoen aikuiskoulutus oli pitkään ennen kaikkea 
vapaata sivistystyötä sekä iltakoulutoimintaa, jota oli kuitenkin vain suuremmissa kaupungeissa. Alanen 
(1993, 14) toteaakin, että ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjonta ja organisaatiorakenteet olivat vasta 
alkutekijöissään vielä 1970 - luvun puolivälissä. Leskinen (1997, 131) puolestaan sanoo ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten historiikissaan, että vasta kurssikeskusjärjestelmän perustaminen mainitulla 
vuosikymmenellä toi mukanaan käsitteen ammatillinen aikuiskoulutus. 
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Kansalais-ja työväenopistot 
 
Kohdeorganisaatioista vanhin oppilaitosmuoto ovat kansalais-ja työväenopistot. Ensimmäinen opisto 
perustettiin Tampereelle jo 1899 työväenopisto-nimikkeellä. Sen jälkeen ja varsinkin 20 - luvulta alkaen 
perustettuja opistoja alettiin nimittää kansalaisopistoiksi, koska toiminta haluttiin ulottaa koskemaan 
kaikkia väestöryhmiä. Kiistaa opistojen nimistä käytiin vielä niinkin myöhään kuin 1970 -luvun alussa. 
Kolmas nimike on ollut pelkkä opisto, ja muutamat yksityiset sekä Joensuun kaupungin omistama opisto 
ovat käyttäneet vapaaopiston nimeä. 1990 - luvun lopussa on Helsingissä, Forssassa, Vantaalla ja 
Parkanossa opiston nimi muutettu aikuisopistoksi. Tässä tutkimuksessa käytetään tämän jälkeen tästä 
oppilaitosmuodosta kansalaisopisto- tai opisto-nimikkeitä. Voimassa olevassa vapaan sivistystyön laissa 
(632/ 1998) puhutaan vain kansalaisopistoista. 

 
Opistojen voimakkain ekspansion vaihe osui 1960 - luvulle ja 70 - luvun alkuun. Voimakkaimpana 
sysäyksenä opistojen leviämiseen erityisesti maaseudulle oli vuoden 1962 uusi valtionapulaki 
(521/1962), joka nosti opistojen valtionavun 50 %:sta 70 %:iin. Merkitystä oli tietenkin maaseudun 
kannalta myös opistojen luennoitsijoiden ja tuntiopettajien matkakustannusten hyväksymisellä 
valtionavun piiriin. Seuraavasta taulukosta 1 käy hyvin ilmi, miten opistojen määrä kasvoi mainitulla 
vuosikymmenellä tasaantuen sitten 80 - luvulla. 90 - luvulla joitakin opistojen yhdistettiin, joka on 
vähentänyt kokonaismäärää vajaalla kymmenellä opistolla. Opiskelijoiden määrän kehitys on ollut 
hämmästyttävän vakaa. Opetustunteja opistot ovat antaneet viime vuosina vähän yli kaksi miljoonaa 
tuntia. 90 - luvun alun lamavuosista valtionapuun/osuuteen oikeuttavien tuntimäärä on vähentynyt noin 
200.000:lla. Viimeisimmät yhdistetyt opistot ovat kuntayhtymän omistama Vanajaveden Opisto sekä 
Toijalan seudulla toimiva Akaan opisto ja Lohjan seudulla oleva Hiiden opisto. 
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Taulukko 1: Kansalaisopistojen sekä niiden opiskelijoiden määrän kehitys vuosina 1944 - 2001 
(Huuhka 1990, 396 - 401; Tilastokeskus 1990, 1999, 2000, 2001.) 

 
Työvuosi Opistoja yhteensä Opiskelijoita 
1944-45 50 21.800 
1954-55 100 50.000 
1964-65 108 72.700 
1969-70 148 99.400 
1974-75 263 236.000 
1979-80 270 545.000 
1987-88 279 640.000 
1999-2000 274 650.000 
2000-2001 269 672.000 

 
 

Kansalaisopistoille tyypillinen toimintamuoto, iltakurssit ja luennot, vakiintui jo viime vuosisadan alussa. 
Lukuvuosi alkoi syyskuun puolivälissä jatkuen keväällä yleensä huhtikuulle. Tältä osin käytäntö on 
jatkunut 2000 - luvun puolelle saakka. Uusina toimintamuotoina ovat vain tulleet lyhytkurssit, 
päiväopetus ja eräänlainen jatkolukukausi kesään asti. 90 - luvun lamavuosina opistojen yksi 
säästökeino oli juuri työviikkojen määrän vähentäminen. Myös viikonloppuisin on ollut alusta lähtien 
opetusta. 

 
Opistojen opiskelijoiden osuus koko aikuisopiskelijoiden määrästä maassa oli esimerkiksi vuonna 1990 
13.2 %, jota voidaan pitää huomattavana (Simpanen & Blomqvist 1992). 

 
Alun alkaen ennen kaikkea kunnallisina oppilaitoksina silloiset opistot korostivat poliittista, 
yhteiskunnallista ja uskonnollista sitoutumattomuuttaan. Opistot oli kuitenkin perustettu pääosin 
työväenjärjestöjen aloitteesta, minkä vuoksi niillä oli aluksi läheinen yhteys työväenliikkeeseen, joka 
vähitellen katkesi. (Huuhka 1990, 164 - 165; Karjalainen 1984, 83 - 96.) 

 
Sihvonen (1990, 26 - 27) on jaotellut opistojen tehtäväalan (ks. käsitteestä Sihvonen 1996) muutokset 
eri vuosikymmeninä seuraavasti: 
-1900 - luvun alussa: yleissivistävät aineet 
-1920 - luvulta: käytännön ja taideaineet 
-1950 - luvulta: yleissivistävät kouluopinnot ja ammatillinen koulutus 
-1970 - luvulta: alle 16-vuotiaiden opetus 
-1990 - luvulta: palvelu 
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Opistojen opetuksessa on tapahtunut melkoinen rakennemuutos viimeisten 20 vuoden aikana. Kun 
lukuvuonna 1970 - 71 käytännön taitojen osuus oli vielä 43 %, oli se lukuvuonna 1994 - 95 enää noin 29 
%. Kielten osuus toiseksi suurimpana aineryhmänä säilyi suurin piirtein ennallaan 18 %.ssa, kun taas 
suurinta prosentuaalista kasvua on ollut taideaineissa ja musiikissa. (Jokinen 1994, 59.) Opistokohtaiset 
erot ovat opetusaineiden jakauman osalta hyvinkin suuret. Yrjölän (1996, 44) selvityksen mukaan 
kansalaisopistojen kokonaisopetuksesta ylivoimaisesti suurin osa on ollut perinteista yleissivistävää ja 
harrastustavoitteista koulutusta. Opistot ovat menneet kyllä menneet mukaan myös muuhun 
koulutukseen, mutta sen osuus on jäänyt kuitenkin perustehtävän rinnalla huomattavan vähäiseksi.  

 
Kivirannan (1994) miesten kansalaisopisto-opiskelua koskeneen tutkimuksen mukaan keskeistä opisto-
opiskelussa oli viihtyminen hyödylliseksi ja tärkeäksi koetun harrastuksen parissa. Harrasteopiskelu 
koettiin tärkeäksi osaksi elämismaailmaa. Klemelän ja Ojalan (2002, 95 - 96) tuoreen selvityksen 
mukaan tärkeimmät kansalaisopisto-opiskelun motiivit ovat vapaa-ajan harrastus, opiskeltavien tietojen 
ja taitojen tarvitseminen tulevaisuudessa sekä muiden ihmisten tapaaminen. 

 
Perinteisten opetusmuotojen rinnalle on opistoihinkin tullut ns. verkkokurssitoiminta ja 
verkkopedagogiikka. Opetushallituksen taloudellisella tuella ja Oulun yliopiston asiantuntijatuella 
kehitettiin kielten opetukseen ns. Alternative-projekti. Tuloksena oli useissa kielissä kursseja, jotka 
vietiin verkkoon. Osanottajamäärät ovat vielä toistaiseksi olleet suhteellisen vaatimattomia. Verkko-
opetus kaipaa tuekseen mitä ilmeisimmin opettajan antamaa lähiopetusta. Päijät-Hämeeseen 
perustettiin vuoden 2000 aikana erillinen verkko-opisto, jossa on mukana kansalaisopistoja, yksi 
kansanopisto ja kesäyliopisto. Puitteet kansalaisten yhteiselle verkko-opiskelufoorumille on luotu.  
(Marjavaara 2002.) 

 
Kansalaisopistojen toiminta on ollut 1990 – luvun lamavuosien jälkeen varsin tasaista. Nyt 2000 – luvun 
alussa voidaan nähdä – kuntien talouden heikkenemisen myötä – merkkejä opistojen tuntimäärien 
karsinnasta sekä opiskelijamaksujen korotuksista. 

 
Verrattuna moniin muihin oppilaitosmuotoihin on opistotyön historiallinen perinne alusta lähtien 
korostanut opetuksen arvolähtökohtia. Ennen kaikkea juhlapuheissa on tuotu esiin ihmisen 
kokonaispersoonallisuuden kehittäminen opiskelun avulla. (Ks. esim. Sihvonen 1996; Castren 1950; 
Wuorenrinne 1952.) Virolaisen (1991) tutkimuksen mukaan kansalaisopisto-opiskelun avulla haetaan 
arkielämän vastapainoksi henkisiä valmiuksia ja henkistä tyydytystä sekä oman persoonallisuuden 
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kehittämistä. Leistevuon (1998) mukaan erityisesti kielten ryhmissä korostuvat kuitenkin enemmän 
opinnolliset motiivit. Opistotoiminnan keskeinen arvolähtökohta puolestaan 1970 - luvulta lähtien on ollut 
sivistyksellinen tasa-arvo (Sihvonen 1996). Opistotyön arvoista on puhuttu paljon myös opistotyöhön 
olennaisesti liittyvissä ja sitä tukevissa opistolaisyhdistyksissä (ks. esim. Koskimies 1999). 
 
Tämän tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen on opistojen toiminnan omintakeinen 
arvosidonnainen lähtökohta; se herättää kysymyksen: miten tämä näkyy myös opettajien tasolla? 
Toinen tärkeä kysymys on opistojen tehtäväalan muutosten vaikutus niiden opettajien ammatti-
identiteettiin. 
 
Aikuislukiot 
 
Iltakoulutoiminta (sittemmin aikuislukiotoiminta) alkoi Helsingissä vuonna 1927 Helsingin yksityislyseon 
yhteydessä. Mainittu iltalinja jatkoi sittemmin toimintaansa Töölön iltakoulun ja viimein aikuislukion 
nimellä. Nykyaikaisen iltakoulun luoja Touko Voutilainen perusti vuonna 1962 Käpylän iltaoppikoulun. 
(Hallikainen & Loukola 1993, 8 – 9.) Sen nimi säilyi 2000 - luvun alkuun saakka muuttuen sitten Eiran 
aikuislukioksi vuoden 2001 alusta lukien. Iltakouluverkosto laajeni voimakkaasti 1960 – luvulta alkaen 
(Paakkunainen 2002, 32). 
  
Keskeistä iltakoulujen kehittymisessä oli luokattomuuden käyttöönotto. Lähinnä mainitun Touko 
Voutilaisen ajatusten pohjalta käytäntöön viety toimintamuoto alkoi ensimmäisenä Käpylän 
iltaoppikoulussa vuonna 1970. Luokattomia iltakouluja perustettiin pian lisää. (Paakkunainen 2002, 34.) 
 
Iltakoulujen toimintaa on kehitetty luokattomuuden omaksumisen lisäksi seuraavissa vaiheissa, 
tavoitteena ennen kaikkea joustavuuden lisääminen ja aikuisopiskelijoiden esteiden madaltaminen 
(Hallikainen & Loukola 1993, 9): 
   - Periodiluku 
   - Oppimäärien kurssittaminen 
   - Opiskelijan aikaisempien opintojen ja työkokemuksen hyödyntäminen 
   - Kesäopetus 
   - Mahdollisuus osallistua ylioppilastutkintoon myös syksyllä 
   - Mahdollisuus aloittaa opiskelu kuudesti vuodessa 
   - Mahdollisuus aineopiskelijana suorittaa tutkintoja yksittäisissä aineissa 
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Suurin osa aikuislukioiden opetuksesta on aina tapahtunut illalla, vuodesta 1987 alkaen neljänä päivänä 
viikossa, mutta joissakin kouluissa on opetusta myös päiväaikaan (Paakkunainen 2002, 37). Opiskelu 
on alusta lähtien voinut olla myös kokonaan itseopiskelua. Lukuvuosi on kurssimuotoisuuden 
perustamisen jälkeen jakaantunut viiteen tai kuuteen jaksoon. Oppiaineiden oppimäärät on jaettu 
kursseihin. Lähiopetusta on alusta lähtien ollut vähemmän kuin päivälukiossa; vuoden 1994 jälkeen (ks. 
aikuislukioasetus 439/ 1994) on kurssien minimimäärä ollut 44, kun taas yhden kurssin 
lähiopetustuntien määrä on ollut 22. 
 
Iltalukioissa suoritettiin aluksi lähinnä keskikoulututkintoja, sittemmin peruskoulututkintoja. Kehitys on 
vahvasti vienyt siihen suuntaan, että lukion suorittaminen on ollut tämän koulumuodon tärkein tavoite. 
Nyt, 2000 - luvun alussa peruskoulua suorittavat ovat enää hyvin pieni vähemmistö aikuislukion 
opiskelijoista. Oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden määrän kehitys näkyy taulukosta 2: 
 
Taulukko 2: Iltalukioiden/aikuislukioiden ja lukion aikuislinjojen sekä niiden opiskelijoiden määrän 
kehitys vuosina 1969 - 2000 (Hallikainen & Loukola 1993; Paakkunainen 2002; Tilastokeskus 1972 - 
2000). 
 
Vuosi Kouluja Opiskelijoita   
  Lukioaste Perusaste Yhteensä 
1969 18 3.198 4.164 7.362 
1977 39 6.710 6.226 12.936 
1980 41 7.794 5.391 13.185 
1985 44 8.605 3.564 12.169 
1990 49 12.715 5.808 24.141 
1992 50 26.334 8.349 34.683 
1998 51 24.470 7.200 31.200 
2000 51 23.100 6.500 29.500 

 
 

Erityisesti lukioasteen opiskelijoiden määrä kasvoi voimakkaasti lamavuosien alettua; iltakoulu ja lukion 
suorittaminen nähtiin hyvänä vaihtoehtona työttömyydelle ja toimettomuudelle. Myös silloisen 
lainsäädännön mukaisesti nuorisoasteen opintososiaaliset edut koskivat tietyin reunaehdoin myös 
aikuislukion opiskelijoita. Kun nämä edut loppuivat, vaikutti se osaltaan opiskelijamäärän laskuun 
(rehtori Sakari Mäkelän haastattelu 13.10.2000). Tietenkin myös väestön koulutustason nousu on 
vaikuttanut osaltaan siihen vääjäämättömään tosiasiaan, että aikuisten lukion suorittamisen tarve 
vähenee. Aikuislukioiden ja lukioiden aikuislinjojen määrä on nyt 51; viimeisenä perustettiin Kaarinan 
aikuislukio. Kouluista vain kolme on yksityisiä, muut ovat kuntien omistamia. Aikuislukioverkko on tihein 
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pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, missä sijaitsee noin 30 % aikuislukioista. Harvin verkko on Itä- 
ja Pohjois-Suomessa (ks. Lipsanen 1994, 330). 
 
Vuonna 1994 voimaan astunut aikuislukiolaki (439/ 1994) muutti iltakoulujen nimen sekä monipuolisti 
niiden toimintaa seuraavalla tavalla: 
 - Aikuislukio saattoi erikoistua tiettyjen opetussisältöjen tai kohderyhmien opetukseen 

- Opetussuunnitelnaan voi sisältyä vieraskielisille opiskelijoille kotikielten opetusta sekä suomea 
 ja ruotsia vieraana kielenä 

- Toimintaa voitiin laajentaa myös muuhun koulutukseen 
- Perusaste erillisenä poistettiin ja työpäivien määrä väheni 140: een (ks. Lipsanen 1994, 330) 

 
Aikuislukion tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin nuorisoasteen lukiotutkinto, mutta sen 
opetussuunnitelma on tiivistetty, paljon itseopiskelua vaativa aikuisovelllus. Kurssien vähimmäismäärä 
44 perustuu opetusministeriön vuonna 1994 tekemään päätökseen (opm 873/ 1994) aikuislukion 
tuntijaosta. Uusi lukiolaki ei tältä osin muuttanut tilannetta. Aikuislukiossa voi suorittaa peruskoulun 
oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä peruskoulun ja lukion yksittäisten aineiden 
tutkintoja. Opetussuunnitelman lähtökohtana on kussakin koulussa opettajakunnan toimesta pohdittu 
arvoperusta. Eduskunnan ja valtioneuvoston tasolla on arvolähtökohdiksi nostettu mm. kestävän 
kehityksen edistäminen sekä kulttuuri-identiteetin selkeyttäminen. (Aikuislukion opetussuunnitelman 
perusteet. Opetushallitus 1994.) 
 
1990-luvulla vuosittain noin seitsemän prosenttia yo-tutkinnoista suoritettiin aikuislukioissa. Osuus 
kaikista ylioppilastutkinnoista on noussut lievästi. Yksittäisten aineiden yo-tutkinnon suorittajista ei ole 
tehty tilastoa. Kirjoituksisten tulokset ovat olleet vaatimattomampia kuin nuorisoasteella. ( Lipsanen 
1994, 343.) 

 
Uutta ulottuvuutta toimintaan merkitsivät 90-luvun puolivälissä alkaneet ns. ammattilukiotoiminta sekä 
nuorisoasteen koulutuskokeilut. Lähinnä Kotkan seudulta alkanut lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
välinen yhteistyö mahdollisti opiskelun ja oppimäärien suorittamisen kahdessa eri oppilaitosmuodossa. 
Parhaimpiin tuloksiin on päästy niissä yhteistyömalleissa, joissa ristiinopiskelu on perustunut 
oppilaitosten välisiin kahdenkeskisiin sopimuksiin, irrallaan mainitusta ns. Nuko-kokeilusta. 
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Aikuislukiot ovat olleet edelläkävijöitä myös etälukiotoiminnassa. Ensimmäiset kokeilut aloitettiin jo 70-
luvulla Helsingissä ja Jyväskylässä (Takala 2002, 82). Porin aikuislukiossa käynnistyi syksyllä 1993 ns. 
Lumo- (Lukion monimuoto)-projekti. Keskeisenä tavoitteena oli kokeilla monimuoto-opetuksen 
soveltuvuutta myös aikuislukio-opiskeluun. Opetuksesta ovat vastanneet aikuislukion opettajat, mutta 
tutor-tyyppistä lähiopetusta ovat antaneet myös kansalaisopiston opettajat. 

 
Opetushallituksen lähdettyä 90 - luvun lopussa EU:n rahoituksen turvin voimakkaasti edistämään 
etälukiotoimintaa olivat ennen kaikkea aikuislukiot tässä mukana alusta alkaen. On perustettu ns. Etelä-, 
Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomen etälukioverkot sekä myös Pohjois-ja Etelä Pohjanmaan sekä Satakunnan 
etälukioverkko. Ns. verkkokursseja on tarjolla jo kaikissa aineissa. Etälukio on tuonut aikuislukioihin 
uusia opiskelijaryhmiä. Toisaalta pääkaupunkiseudulla ongelmaksi on muodostunut suuri 
keskeyttämisprosentti (Etälukioraportti 1997 – 2000, Opetushallitus 2000). Etälukio-opiskelijoiden määrä 
on jatkuvasti kasvanut vuoden 1999 noin 2000:sta 3.500: aan vuonna 2001 (Koskinen, Renko & 
Vihervaara 2002, 170).  

 
Myös aikuislukioiden toiminta on ollut vakaata, vaikka toisaalta potentiaalisten lukion suorittajien määrä 
on voimakkaasti laskenut muualla kuin kasvukeskuksissa. Suureksi aikuislukion opiskelijaryhmäksi 
ovatkin nousseet lukion keskeyttäneet nuorisoikäluokat. 

 
Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä nousee siitä, miten aikuislukioiden tiukka 
kurssijakoinen järjestelmä sekä toisaalta etälukio ovat vaikuttaneet niiden opettajien työhön? 
 
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
 
Työttömille tarkoitettu ammattikurssitoiminta alkoi Suomessa 1940 - luvulla. Kyseinen toiminta palveli 
alue-ja työvoimapoliittisia tarpeita rahoittajan eli silloisen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätösten mukaan. Koulutusalat valikoituivat paikallisten kurssien järjestäjien esityksistä. Kurssien 
pituus vaihteli 3-6 kuukauteen. Opetussuunnitelmat olivat varsin työpainotteisia. (Leskinen 1997, 70 -
71.) 

 
Ammattikurssitoiminnan volyymistä kertoo 1960 - luvulla perustetun ammattikasvatushallituksen tilasto, 
jonka mukaan runsaan vuoden aikana kursseja järjestettiin yhteensä 113. Tutkinnon suoritti vajaa 2000 
osanottajaa. Näistä koulutusalalle sijoittui 86 %. (Leskinen emt., 70.) 
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Laki työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain muuttamisesta (Suomen 
asetuskokoelma 97/ 1970) sekä sitä täydentävä asetus (122/ 1970) astuivat voimaan vuoden 1970 
alussa. Tässä laissa otettiin huomioon ammattikurssikeskusten perustaminen, mutta ensisijaisiksi 
järjestäjiksi oli ajateltu valtion omistamia keskusammattikouluja ja valtionapua saavia 
ammattioppilaitoksia.. Oppilaitosmuodon historiikin kirjoittajan Rainer Leskisen (1997, 80) mukaan  
nuorisoasteen ammattikoulujärjestelmä jätti tässä käyttämättä sille annetun tilaisuutensa. 

 
Ammatillisia kurssikeskuksia perustettiin ripeästi: vuoden 1973 loppuun mennessä oli niiden määrä 
noussut jo 39: ään. Oppilaitosten määrä vakiintui 80 - luvulla 43:een. Työvoima-ja 
ammattikasvatusviranomaisten mukaan ammattikurssikeskuksia tuli perustaa vain kaupunkeihin, 
kauppaloihin ja aktiivista kurssitoimintaa harjoittaneisiin maalaiskuntiin. (Leskinen emt., 82.) 
 
Taulukosta 3 käy ilmi tämän oppilaitosmuodon määrällinen kehitys vuosina 1971 - 2000: 
 
Taulukko 3: Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (kurssikeskukset) sekä niiden opiskelijoiden määrän 
kehitys vuosina 1971 – 2000 (Leskinen 1997; Ammattikasvatushallituksen toimintakertomus 1972; 
Tilastokeskus 1974, 1980, 1990, 1995, 1998, 2000 ja 2001. Oppilaitostilastot). 

 

Vuosi Oppilaitoksia Opiskelijoita 
1971 16 11.200 (opisk.paikkaa) 
1973 39 21.499 
1980 43 34.500 
1990 43 85.000 
1995 44 142.600 
1998 46 195.900 
2000 43 175.200 
2001 43 142.300 

 
Taulukosta voidaan todeta opiskelijamäärien jatkuva kasvu, joka sitten tyrehtyi vuosina 2000 - 2001 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestelmän muututtua aikuiskoulutuskeskusten kannalta epäedulliseen 
suuntaan. Tähän teemaan palataan tarkemmin alaluvussa 2.3, ”markkinaperusteinen koulutuspolitiikka”. 
Taulukosta voidaan myös todeta oppilaitosten yhdistymisiä 90 - luvun lopulla, mikä vähensi yksiköiden 
määrää. 

 
Kurssikeskusten koulutettavista oli suuri osa 80 - luvulle saakka maa-ja metsätaloudesta vapautunutta, 
teollisuuden ja palveluelinkeinojen ammatteihin siirtyvää väkeä. Pääosa heistä ei ollut saanut lainkaan 
ammatillista koulutusta. (Talka 1997, 162.) 
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Ammatillisten kurssikeskusten aseman vakiinnuttivat vuonna 1976 voimaan astuneet laki ja asetus 
työllisyyskoulutuksesta (Suomen asetuskokoelma 31/1976 ja 206/1976; Katajisto 1993). 
Työllisyyskurssien järjestäminen rajattiin kurssikeskusten, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen 
tehtäväksi. Laki antoi kurssikeskuksille edellytykset ryhtyä aikaisempaa laajemmin hoitamaan myös 
ammatillista täydennyskoulutusta, jota pidettiin lain merkittävimpänä kohtana (Talka emt., 165). 

 
Jatko-ja täydennyskoulutuksen osuus kasvoikin nopeasti 1970 - luvun lopulta, mutta tasoittui sitten 80-
luvun aikana. Mainitulla vuosikymmenellä aloitettiin myös työelämään ja koulutukseen valmentavat 
kurssit. Jatko-ja täydennyskoulutusta kutsuttiin prosenttikursseiksi, koska valtio korvasi niiden 
kustannuksista harkinnanvaraisen prosentin, joka oli pitkään 65. (Talka 1997., 196.) Vason (1998, 17) 
mukaan kuitenkin lyhytkurssien sekä oppisopimuskoulutuksen prosentuaalinen osuus kurssikeskusten 
toiminnasta oli 90 - luvun alkuun saakka suhteellisen pieni. 

 
Opiskelijapäivinä mitaten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten eri toiminnoista työvoimapoliittisen 
koulutuksen osuus laski 90 - luvulla 88 %:sta 71 %:iin läänihallitusten ostaman ammatillisen perus-ja 
jatkokoulutuksen osuuden vastaavasti kasvaessa noin prosentista 20 %:iin (Vaso 1998, 20; 
Hakkarainen 1996). Oppisopimuskoulutuksen osuus on selvästi myös lisääntynyt alun parista 
prosenttiyksiköstä kuuteen prosenttiin.  

 
Vuonna 1991 voimaan astunut laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista (760/ 1990) oli 
kurssikeskusten kannalta merkittävä. Valtiovalta suuntasi niiden toimintaa turvaamaan ennen kaikkea 
elinkeinoelämän koulutustarpeita. Samalla niiden rahoitus muuttui niin, että ne tulivat pääosin 
riippuvaisiksi viranomaisten ja muiden tahojen koulutushankinnoista. Valtion toiminta-avustus väheni 
alun 30 %:sta vähitellen 10 %:iin. (Vaso 1998, 17.) Tähän muutokseen palataan alaluvussa 2.3, 
”markkinaperusteinen aikuiskoulutuspolitiikka”. 
 
Uusien aikuiskoulutuskeskusten toiminta keskittyi vähitellen pääosin toisaalta pitkäkestoiseen ja laaja-
alaiseen omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen ja toisaalta lyhytkestoiseen, elinkeinoelämälle 
tarkoitettuun työvoimapoliittiseen ja muuhun täydennyskoulutukseen. Lisäksi alettiin järjestää 
työelämään ja koulutukseen ohjaavaa koulutusta. (Katajisto 1993, 165.) Työnantajien kanssa tehty 
yhteistyö lisääntyi Varmolan (1996, 117) mukaan selvästi. Yhden 90-luvun rehtorikommentin mukaan 
uusi järjestelmä ”toi asiakkaan, joka määrittelee, mitä yrityksen tulee tuottaa. Ostaja sanoo, mitä 
koulutusta halutaan ostaa” (Aikuforum 3/ 1993). 
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Uuden lain myötä jouduttiin toiminta järjestämään entistä tehokkaammin ja raitonaalisemmin, mikä tuli 
merkitsemään tietynlaista lyhytjänteisyyttä, mutta toisaalta alueelliset koulutustarpeet voitiin ottaa 
paremmin huomioon (Katajisto 1993, 187). 

 
Parhaiten uudessa järjestelmässä menestyivät ne ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, jotka olivat 
valmiita uudistamaan ja kehittämään toimintatapojaan. Myönteisenä nähtiin kaikissa yksiköissä se, että 
työvoimaviranomaisten ohjaus väheni selvästi. Ammattikasvatushallituksen ennen hyvin voimakas 
ohjaus taas päättyi ”luonnollisen kuoleman” kautta viraston lakkauttamiseen vuonna 1991. (Talka 1997, 
259.) 
 
Varmola ja Jokisuu (1995) tekivät 90 - luvun puolivälissä tutkimuksen kolmen ammatillisen 
aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan muutoksista uudessa tilanteessa. Tutkimuksen (emt., 80 - 81) 
mukaan oppilaitosmuodon tulevaisuuteen uskottiin edelleen, mutta toisaalta ennuste oli, että 
oppilaitosten yhdistämisiä tulee tapahtumaan. Kuitenkin muutosta pidettiin pienempänä kuin mitä aluksi 
oli pelätty. Tähän vaikutti varsin paljon se, että lamavuosina työvoimaviranomaiset ja lääninhallitukset 
pystyivät jopa lisäämään koulutusostoja nimenomaan aikuiskoulutuskeskuksilta.  

 
Elinkeinoelämän näkökulman lisääntyminen aikuiskoulutuskeskusten toiminnassa näkyi 90 - luvulla 
monin tavoin.  Mainittakoon vain mm. oppilaitosten nimien muuttaminen iskevimmiksi. Esimerkkejä ovat 
mm. Amiedu (Pääkaupunkiseudun aikuiskoulutuskeskus), Adulta (Keski-Uudenmaan 
aikuiskoulutuskeskus), Avake (Lahden aikuiskoulutuskeskus), Aktiva (Etelä-Karjalan 
aikuiskoulutuskeskus) ja Innova (Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus) (ks. esim. Aikuforum 2/ 2000). 

 
Myös koulutuksen ostaja on lisännyt paineita mm. koulutuksen laatujärjestelmän luomiseen. 
Aikaisemmin, kurssikeskusaikana, koulutuksen ollessa lähes kokonaan työllisyyskoulutusta, ainoa 
onnistumisen indikaattori oli opiskelijoiden hyvä työllistyminen. Uudet aikuiskoulutuskeskukset alkoivat 
mitata asiakastyytyväisyyttä ja työnantajapalautetta laadun osatekijöinä. Jo niinkin aikaisin kuin vuonna 
1994 noin 70 % aikuiskoulutuskeskuksista ilmoitti siirtyvänsä lähiaikoina laatujärjestelmään. (Vaso 
1998, 22 - 23.) Vaso teki 90 - luvun lopussa aikuiskoulutuskeskusten laatujärjestelmän mallista 
väitöskirjan (emt.). 

 
Uudet työvoima-ja elinkeinokeskukset pyrkivät myös linjaamaan aikuiskoulutuskeskusten toimintaa. 
Esimerkiksi Pirkanmaan TE-keskuksen mukaan ammatillisessa aikuiskoulutuksessa oli entistä 
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paremmin kyettävä ennakoimaan koulutuskysyntää sekä viemään koulutusta työpaikoille (Aikuforum 1/ 
1998). 

 
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen muututtua vuoden 2001 alusta lukien joutuivat monet 
aikuiskoulutuskeskukset jopa tietynasteiseen kriisiin, koska lääninhallitukset karsivat voimakkaasti 
koulutusostojaan; koulutuksen markkinajärjestelmä näytti nurjat puolensa. Yhden rehtoriarvion mukaan 
viimeisimmät näkymät tätä kirjoitettaessa ovat jossain määrin valoisammat kuin aikaisemmin: mm. 
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotus osaamisen nosto-ohjelmasta oli saamassa 
rahoitusta valtion vuoden 2002 tulo-ja menoarvioon (rehtori Timo Kantokarin haastattelu 28.8.2002). 

 
Tässä tutkimuksessa oppilaitosmuodosta käytetään nimitystä aikuiskoulutuskeskus tai akk. 

 
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävä kysymys on juuri aikuiskoulutuskeskusten uuden 
rahoitusjärjestelmän vaikutus niiden opettajien työhön. 

 
2.2 NS. MYÖTÄILEVÄN SIVISTYSPOLITIIKAN KAUDELTA SUUNNITTELUKESKEISEEN 
AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN 

 
Kun seuraavassa tarkastellaan maassamme harjoitetun aikuiskoulutuspolitiikan vaiheita suhteellisen 
perusteellisesti, on sen taustalla ajatus, että koulutuspolitiikan näennäisestä etäisyydestä opettajan 
tasolle se kuitenkin jollakin aikavälillä siihen vaikuttaa. Esimerkiksi A. Heikkisen (2001, 21) mukaan 
oppilaitoksiin vaikuttavat hajauttavat säädökset vuonna 1987 aiheuttivat toimijoissa neuvottomuutta ja 
epävarmuutta. Tarkastelussa pyritään välttämään päällekkäisyys edellisen alaluvun 2.1 kanssa. 

 
Alasen (1993, 10 - 15; ks. myös Sihvonen 1996, 47) mukaan maamme aikuiskoulutuspolitiikan 
kehityksessä voidaan erotella kolme vaihetta: 1. myötäilevä sivistyspolitiikka 1920 - luvulta 1960 - 
luvulle, 2. sunnittelukeskeinen aikuiskoulutuspolitiikka 1970 - luvulta 80 - luvun puoliväliin ja  
3. markkinaperusteinen aikuiskoulutuspolitiikka 1980 - luvun puolivälistä alkaen. 

 
Myötäilevän sivistyspolitiikan kaudella luotiin vapaan sivistystyön tukemisen periaatteet. Omaksutun 
liberaalisen käsityksen mukaan valtionapua saaville vapaan sivistystyön organisaatioille 
kansanopistoille, kansalaisopistoille ja opintokerhotoiminnalle oli annettava suuri itsemääräämisoikeus. 
Kyseinen politiikka seuraili vapaan sivistystyön omatoimista kehitystä (Alanen 1993, 11).  
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Ammatillisten kurssikeskusten tullessa aikuiskoulutuksen kentälle uusina toimijoina iltalukioiden ja 
kansalaisopistojen rinnalle 1970 - luvun alussa oltiin siirtymässä uuteen aikuiskoulutuspoliittiseen 
kauteen. Mainitun kentän laajenemisen ohella myös valtiolta alettiin vaatia aktiivisempaa otetta mm. 
koulutuksellisen eriarvoisuuden poistamiseksi. (Sihvonen 1996, 48.) Samalla koulutusta alettiin 
tarkastella yhtenä kokonaisuutena, jota valtion tuli ohjailla tiukasti.  

 
Yhtenä lähtökohtana uudelle kaudelle oli se, että aikuiskoulutuksen keskeinen asema työ-ja 
tuotantotoiminnassa kirjattiin vuoden 1969 Koulutusrakennekomiteanmietintöön, ja vuonna 1970 
hallituksen ohjelmaan otettiin maininta aikuiskoulutuksen perusteellisen selvittämisen tarpeesta (Rinne 
& Vanttaja 1999, 22).  

 
Uuden aikuiskoulutuspolitiikan hahmottelun 1970 - luvun alussa sai tehtäväkseen valtioneuvoston 
vuoden 1971 alussa asettama Aikuiskoulutuskomitea, jonka kaksi osamietintöä ilmestyivät vuosina 
1971 (KM 1971 A : 29) ja 1975 (KM 1975: 9) Sitä ennen jo syyskuussa 1970 opetusaministeriö asetti  
työryhmän, jonka tehtävänä oli ”alustavasti kartoittaa ne toimenpiteet, joita aikuiskasvatusjärjestelmän 
kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää”( KM 1985: 36).  

 
Ensimmäisessä osamietinnössä Aikuiskoulutuskomitea määritteli peruskäsitteet, jotka olivat 
aikuiskasvatus, aikuiskoulutus, jatkuva koulutus sekä elinikäinen oppiminen. Komitea suositteli tässä 
vaiheessa, että käsitettä aikuiskasvatus käytettäisiin tarkastelunäkökulman ollessa pedagoginen ja 
käsitettä aikuiskoulutus näkökulman ollessa koulutuspoliittinen. Toisaalta komitea katsoi, että 
käsitteiden välillä ei ole eroja. Toisessa osamietinnössään komitea sitten selkeästi sitoutui käsitteeseen 
aikuiskoulutus. Se myös ensimmäisen kerran perusteellisesti kartoitti silloisen suomalaisen 
aikuiskoulutuksen järjestelmän. Komitea omaksui toisessa osamietinnössään pitkälti saman 
suunnittelujärjestelmän, jonka oli ottanut jo käyttöön Vuoden 1971 koulutuskomitea.  Siirryttiin ns. 
suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan kauteen, joka ulottui 1980 - luvun puoliväliin saakka (ks. 
Alanen 1993, 14 - 15). Tuomisto (1993, 142 - 145) puolestaan käyttää alkaneesta kaudesta nimitystä 
valtiollisen aikuiskoulutuspolitiikan aika. Lehtisalo ja Raivola (1992, 135 - 138) ryhmittelivät 1990 – luvun 
alussa aikakauden orientoimisvaiheeseen, strategiavaiheeseen sekä toimeenpanosuunnittelu - ja 
toimeenpanovaiheeseen. Vajaa kymmenen vuotta myöhemmin nämä kirjoittajat jakoivat noudatetun 
koulutuspolitiikan – vähän toisin kuin aikaisemmin - neljään jaksoon, joista 1980 - luvulle asti oli vallalla 
suunnittelu - ja tavoitekeskeinen kausi. (Lehtisalo & Raivola 1999, 223). 
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Alasen esittämät aikuiskoulutuspolitiikan jaksot tuntuvat varsin osuvilta ja kuvaavilta, joten tässä 
tutkimuksessa on nojauduttu niihin. 

 
Lehtisalo ja Raivola (1999, 151) korostavatkin, että 1970 - luvun komiteoista juuri Aikuiskoulutuskomitea 
edusti Vuoden 1971 koulutuskomitean tapaan kokonaisvaltaisinta otetta koulutuspolitiikkaan. 

 
Aikuiskoulutuksen kentällä ja erityisesti vapaassa sivistystyössä komitean esitykset aiheuttivat 
epävarmuutta ja huolta: painotettiinko nyt ennen kaikkea vain tuotantoelämän kehittämistä ja 
ammatillista aikuiskoulutusta (ks. esim Opistolehti 4/ 1975).  Sekä Alanen että Aikuiskoulutuksen 
johtoryhmä ovat myöhemmin esittäneet, että komiteaa tulkittiin väärin. Alasen mukaan komitea pyrki 
asettamaan aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteet humanistisen sivistysnäkemyksen hengessä, ja että 
asetetut tavoitteet eivät olleet tärkeys- vaan kiireellisyysjärjestyksessä. (Alanen 1993, 14 - 15; 
Aikuiskoulutuksen johtoryhmän mietintö. KM 1985: 36.) Vapaan sivistystyön huolenaiheita ei yhtään 
vähentänyt valtioneuvoston vuonna 1978 antama periaatepäätös aikuiskoulutuksen kehittämisestä, 
jossa päätöksessä ammatillisen aikuiskoulutuksen tärkeys uudelleen korostui. Kyseisen päätöksen 
mukaan aikuiskoulutuksen kaikkia tehtäväalueita kehitetään, mutta ”ottaen huomioon tehtäväalueiden 
erilaisen kehittymisasteen ja käytettävissä olevat voimavarat tulee ensisijaisesti painottaa ammatillisen 
aikuiskoulutuksen kehittämistä” (Valtioneuvosto 7.8.1978).  Opistolehden rehtorikommenttien mukaan 
”ammatillisen ja työelämään liittyvän koulutuksen asettaminen etusijalle on vähän arveluttavaa”, ja että 
”vapaan sivistystyön laitosten periaatteellinen tausta ja merkitys saattavat unohtua” (Opistolehti 1/ 
1979).  

 
Nämä kommentit eivät olleet aivan turhia; myös mm. Rinne ja Vanttaja (1999, 50) ovat todenneet, että 
vapaan sivistystyön kehittäminen näytti jäävän tuolloin sivuun. Myös Koulutussuunnittelun 
neuvottelukunta jätti 1980 - luvun alkupuolen mietinnössään (KM 1983: 62) yhteiskunnallisen ja 
harrastustavoitteisen aikuiskoulutuksen määrällisen arviointityön kokonaan ulkopuolelle. 

 
Iltakoulujen keskuudessa sen sijaan aikuiskoulutuspolitiikan painotuksia ei pidetty Iltakoulujen liiton 
entisen puheenjohtajan mukaan lainkaan ongelmallisina; päinvastoin ammatillisen koulutuksen 
esiintuomista pidettiin myönteisenä ja jopa oman reviirin laajentumisena siinä mielessä, että 
ammatilliseen koulutukseen voisi sisältyä yleissivistäviä osioita (rehtori Pertti Hallikaisen haastattelu 
4.11.2000). 
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Opetusministeriössä mainitun periaatepäätöksen linjauksia perusteltiin ennen kaikkea sillä, että 
ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistumisen tiellä oli vielä tuolloin liian monia esteitä. Ministeriön 
kannanoton kirjoittaja toi esiin myös sen, että nyt ensimmäisen kerran tuotiin esiin jatkuvan koulutuksen 
idea.  (Opistolehti 5/ 1978.) 

 
Tähän samaan suunnittelujärjestelmään kuului myös vuonna 1979 asetettu aikuiskoulutuksen 
väliaikainen kehittämisorganisaatio neuvottelukuntineen ja johtoryhmineen. Paitsi ammatillisen 
aikuiskoulutuksen vahvaa esiinmarssia valtionhallinnon suunnittelujärjestelmässä merkitsi uusi ajattelu 
myös oppilaitosten toiminnan reunaehtojen huomattavaa tiukentumista ja osin myös byrokratisoitumista. 
Tästä oli osoituksena mm. lääninhallitusten kouluosastojen luominen 1.1.1971 alkaen. Kouluosastojen 
tärkeimmäksi tehtäväksi kansalaisopistojen osalta tuli opetussuunnitelmien vahvistaminen 
valtionosuuteen oikeuttaviksi.  

 
Kansalaisopistojen ja iltakoulujen mukaanottoa ainakin joissakin tapauksissa ammatillisen 
aikuiskoulutuksen järjestelmään esitti mietintönsä vuoden 1983 lopussa jättänyt Kunnallisen 
aikuiskoulutuksen toimikunta. Toimikunta ehdotti näet, että vaikka kansalaisopistot edelleen olisi 
nähtävä ensisijaisesti vapaa-ajan oppilaitoksina, voisi niiden tehtäviksi hyväksyä myös ammatillinen 
koulutus erityistapauksissa. Iltakouluissa taas voitaisiin opettaa toimikunnan mukaan ammatillisen 
koulutuksen yleissivistäviä osioita sekä antaa lähtötaso-opetusta. (KM 1984: 10.) Aikuiskoulutuksen 
johtoryhmä (KM 1985, 106) oli asiasta samaa mieltä. 

 
Kunnallisen aikuiskoulutuksen toimikunnan ehdotukset eivät johtaneet vielä kuitenkaan käytännön 
toimenpiteisiin. Aika ei ollut vielä siihen kypsä.   

 
Lehtisalo ja Raivola (1992) pitävät aikuiskoulutuksen jatkosuunnittelun kannalta erittäin tärkeinä myös 
Jatkuvan koulutuksen toimikunnan esityksiä 1980 - luvun alussa, vaikkei niitä sellaisenaan 
toteutettukaan. Erityisesti myöhemmin vakiintuneet termit elinikäinen oppiminen ja jatkuva koulutus – 
Lehtisalo ja Raivola puhuvat elinikäisen oppimisen ajatuksen kahdesta tulemisesta - lanseerattiin 
voimakkaasti juuri tämän toimikunnan toimesta. Sen sijaan toimikunnan ajatus jaksottaiskoulutuksesta 
ei mennyt läpi. (Lehtisalo & Raivola emt., 151 - 153; KM 1983: 62; ks. myös Tuomisto 1994, 72 - 76.) 
Tuomisto katsoo koko jatkuvan koulutuksen ajatuksen tuolloin palvelleen lähinnä vain yhteiskunnan 
tuotanto-ja työvoimapoliittisia tarpeita. Toisaalta Tuomisto on todennut, että elinikäisen koulutuksen 
ajatus löi itsensä siinä määrin läpi, että voitiin puhua ajatuksen muuttumisesta strategiaksi. (Tuomisto 
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1994, 75.) Myös H. Järvinen (1996, 70 - 71) on tutkimuksessaan päätynyt siihen johtopäätökseen, että 
aikanaan vahvasti lanseerattu jatkuvan koulutuksen idea ja sen määritelmä oli sisällöllisesti ristiriitainen, 
koska perusteluna olleet tuotannollis-taloudelliset vaatimukset ovat vastakkaisia päämääräksi asetetulle 
persoonallisuuden jatkuvalle, monipuoliselle kehittämiselle. Koska usko kokonaisvaltaiseen 
koulutuspoliittiseen suunnitteluun horjui myöhemmin, siirtyi keskustelun painopiste enemmän 
oppimiseen, joka puolestaan tuli eräänlaiseksi valtavirraksi 1990 - luvulla. 

 
 Kansalaisopistojen kannalta myönteistä uudessa koulutuspolitiikassa oli elinikäisen 
koulutuksen/oppimisen keskeinen päämäärä, ihmisen persoonallisuuden jatkuvan kasvun tukeminen, 
joka puolestaan on aina ollut myös opistojen tärkein tehtävä. Myös esitetty koulutuksellisen tasa-arvon 
tavoite tuki periaatteessa juuri opistojen toimintaa. Toisaalta H. Järvinen (1996, 71) on myös tähän 
esittänyt kriittisen kommentin: koulutuksellisen tasa-arvon käsite ohentui huomattavasti vapaan 

sivistystyön perinteiseen käsitykseen verrattuna jättäen tilaa markkina-ajattelulle jatkuvan koulutuksen 
toteutuksessa. Myös jatkuvan koulutuksen ideologian mukainen käsitys siitä, että asiantunteva tieto 
sijaitsee ihmisen ulkopuolella, on vapaan sivistystyön perusolemukselle vierasta.    

 
Aivan olennaista tämän tutkimuksen tausta-teeman – aikuisoppilaitosten tehtävien lähentymisen – 
kannalta oli Jatkuvan koulutuksen toimikunnan ajatus koulutuksen horisontaalisesta ja vertikaalisesta 

integraatiosta. Juuri koulutusjärjestelmän yhdenmukaistaminen, niveltäminen, avaaminen ja 
oppimismahdollisuuksien yhdentäminen olivat tavoitteita, jotka Lehtisalon ja Raivolan (1992, 157; ks. 
KM 1983: 62) mukaan olivat keskeisiä Harri Holkerin 1987 nimitetyn hallituksen työn alkuvaiheissa. 
Tämä ennen kaikkea poisti oppilaitosten välisiä raja-aitoja. 

 
1980 - luvun puoliväliin tultaessa aikuislukioiden, ammatillisten kurssikeskusten ja kansalaisopistojen 
perinteiset tehtävät olivat lainsäädännön tasolla vielä kaukana toisistaan; sen sijaan 
komiteamietinnöissä ja käytännössä oli jo selvää lähentymistä tapahtumassa. Toisaalta kun ajatellaan 
suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan ”kokonaisvaltaista” otetta ja ammatillisen 
aikuiskoulutuksen vahvaa esiintuloa 1970 - luvun puolivälistä alkaen, ainakin näin jälkeenpäin voidaan 
sanoa, että mainittujen oppilaitosten tehtävien lähentyminen myös lainsäädännössä oli väistämätöntä. 
Kun arvioi Aikuiskoulutuksen johtoryhmän mietinnössä vuodelta 1985 annettuja tulevaisuuden 
linjauksia, on pakko todeta, että niissä ei vielä kyetty ennakoimaan kokonaan uusia ratkaisuja. 
Johtoryhmä toteaa näet vain, että ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi on noudatettava ”integroinnin 
ja toimialakohtaisuuden” periaatteita (KM 1985: 36).  
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Osoitus siitä, että vielä 1980 - luvun lopussa elettiin aikuisoppilaitosten jossain määrin tiukkojen raja-
aitojen aikaa, oli opetusministeriön vs. apulaisosastopäällikön Heli Kuusen vuonna 1989 pitämä 
esitelmä, jossa hän hahmotteli suomalaisen aikuiskoulutusjärjestelmän kuviona siten, että oppilaitosten 
välissä oli joko viivat tai katkoviivat. Jälkimmäiset osoittivat, että jonkinasteista liukumaa raja-aitojen yli 
oli jo tapahtunut, sekä yleissivistävältä puolelta ammatilliselle ja päinvastoin. (Kirjoittajan muistiinpanot 
vuodelta 1989.) Kuviossa 1 esitetään suomalainen aikuiskoulutuksen järjestelmä raja-aitoineen 1980 - 
luvun lopulta: 
 
 

    Yleissivistävä     Ammatillinen 
    Iltalukiot 

                                                          Kansalaisopistot 
       Kansanopistot 
       Kesäyliopistot 
         Ammatilliset kurssikeskukset 
         Yliopistojen täydennyskoulutus- 
         keskukset 
         Ammatillisten oppilaitosten 
         aikuiskoulutus 
 
 
 
  Kuvio 1: Aikuiskoulutuksen jakautuminen yleissivistävään ja ammatilliseen 
  aikuiskoulutukseen 1980 - luvun lopussa (vs. apulaisosastopäällikkö Heli Kuusi) 
    
 

Myös oppilaitostasolla oli tuolloin vielä ”katkoviivoja”: ”Ei meillä Iltakouluissa 1980 - luvulla vielä 

työväenopistojen olemassaolosta paljon tiedetty” (rehtori Raimo Paakkunaisen haastattelu 4.11.2000).  
 
 

2.3 MARKKINAPERUSTEINEN  AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA  1980 - LUVULTA LÄHTIEN 
 

Uuden aikuiskoulutuspolitiikan ”julistuksena” on pidetty opetusministeriön ylijohtajan Leevi Melametsän 
puheenvuoroa eräässä seminaarissa vuonna 1986 (Varmola 1996, 105). Melametsän mukaan näet 
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ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjontaa olisi monipuolistettava ja lisättävä sekä luotava kilpailua eri 
oppilaitosten välille (emt., 105.)  

 
Alanen (1993, 17) katsoo, että suunnittelussa ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen sai 
päähuomion osakseen. Tähän voidaan yhtyä, sillä suunnittelutyön tuloksena oli vuonna 1987 annettu 
Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamisen suunnitteluperiaatteista 
(Valtioneuvosto 5.3.1987), jota täydensi seuraavana vuonna annettu Valtioneuvoston periaatepäätös 
ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisestä (Valtioneuvosto 24.3.1988; KM 1988: 34). Myös Lehtisalo 
ja Raivola toteavat, että ”muu aikuiskoulutus oli jäämässä selvästi jo 1970 - luvulla nousevan 
ammatillisen aikuiskoulutuksen varjoon” (Lehtisalo & Raivola 1992, 166).  

 
Toisaalta mm.  Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan taholla alettiin tarkastella vapaan sivistystyön 
asemaa uudelleen, joskin jossain määrin ammatillisen aikuiskoulutuksen näkökulmasta. 
Neuvottelukunta muistutti mietinnössään vuonna 1988, että yleissivistävä ja ammatillinen aikuiskoulutus 
eivät aikuisen näkökulmasta ole erillisiä alueita vaan täydentävät toisiaan. Neuvottelukunnan mielestä 
myös vapaan sivistystyön organisaatiot ovat osittain hyödynnettävissä ammatillisesti eriytyvän 
koulutuksen käyttöön. (KM 1988: 28; 7: Rinne & Vanttaja 1999, 51). 
 
Valtioneuvoston vuoden 1987 periaatepäätöksen mukaan olennainen ammatillisen aikuiskoulutuksen 
linjaus oli seuraavassa: ”Pyritään tavoitteellisesti selkeyttämään eri osapuolten vastuuta ammatillisen 
aikuiskoulutuksen tarjonnan rahoittamisesta ja yhtenäistämään rahoituksen perusteita... Tavoitteena on 
kehittää työllisyyskoulutuksen hallintoa niin, että työvoimahallinto ostaisi työllisyyskoulutuksena 
hankittavan ammatillisen perus-ja jatkokoulutuksen ammatillisilta kurssikeskuksilta, oppilaitoksilta ja 
korkeakouluilta ja muun koulutuksen edellä mainituilta tai muilta koulutuksen järjestäjiltä...” 
(Valtioneuvosto 5.3.1987; KM 1988: 34.) 

 
Melametsän johtamassa Kurssikeskustoimikunnassa (KM 1988: 34, 41 - 44) luotiin kolme erilaista 
koulutuksen ohjausjärjestelmää: 1. hallintomalli, 2. tarjontamalli sekä 3. kysyntämalli. Toimikunta näki 
kysyntämallissa useita etuja. Ensinnäkin valtion eri hallinnonalat ovat mallissa vastuussa oman 
toimialansa aikuiskoulutuksen rahoituksesta. Toiseksi toimikunnan mielestä voitiin olettaa, että ”kun 
koulutusta tarjoavat laitokset joutuvat hankkimaan rahoituksensa koulutusta myymällä, ne joutuvat 
keskenään kilpailutilanteeseen, mikä osaltaan voi pitää kustannukset kurissa ja laadun korkeana”. 
Lisäksi malliin sisältyi toimikunnan mielestä hallintobyrokratian väheneminen sekä koulujärjestelmän 
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itseohjautuvuudesta johtuen nopean laajenemisen ja monipuolistumisen mahdollisuus. Kysyntämallin 
ainoina ongelmakohtina toimikunta piti toisaalta sitä, vastaako ostotarjouksina ilmenevä kysyntä 
”todellista ja optimaalista” kysyntää, ja toisaalta sitä, että koulutuksen kysyntä saattaa suuntautua vain 
lyhyen ajan tarpeisiin. Toimikunta totesi johtopäätöksenään, että Valtioneuvoston edellä mainitut 
periaatepäätökset joka tapauksessa muuttavat vanhaan osittain hallinto-ja osittain tarjousmalliin 
perustuvan koulutuksen ohjausjärjestelmän kysyntämallin suuntaan.  

 
Kurssikeskustoimikunta (KM 1988: 34, 48 - 49) katsoi myös, että ammatillisen aikuiskoulutuksen 
käsitteistö on varsin hajanainen. Toimikunta otti itse käyttöön käsitteet ammatillinen peruskoulutus, 
jatkokoulutus sekä täydennyskoulutus. Koulutuksen eri tahojen rahoitusvastuun perusteella 
Kurssikeskustoimikunta jakoi ammatillisen aikuiskoulutuksen seuraavasti (emt., 47, taulukko 4): 
 
Taulukko 4: Ammatillisen aikuiskoulutuksen muodot ja rahoitusvastuu (KM 1988:34). 

Koulutusmuoto Järjestämisvastuu Rahoitusvastuu Vastuu valt.avusta 
 
Omaehtoinen koulutus 
 

 
Opetusministeriö 

 
Valtio, kotikunta 

 
Opetusministeriö 

 
Henkilöstökoulutus 

 
Opetusministeriö ja 
Työnantaja 

 
Työnantaja 

 
Ao.ministeriö 

 
Työllisyyskoulutus 
 

 
Opetusministeriö 

 
Valtio 

 
Työvoimaministeriö 

 
 

Mallissa opetusministeriön hallinnonalalla tuli olemaan omaehtoisen ja työllisyyskoulutuksen 
järjestämisvastuu sekä henkilöstökoulutuksen järjestämisvastuu kysyntää vastaavasti.  
Opetusministeriöllä tuli olemaan päävastuu myös omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen 
rahoituksesta. Henkilöstökoulutuksen rahoitusvastuu puolestaan kuului mallin mukaan julkisille ja 
yksityisille työnantajille. Työllisyyskoulutuksen rahoitusvastuu kuului yksinomaan valtiolle. 

 
Uutta ajattelua edustivat myös vuonna 1989 mietintönsä jättäneet Opistolakityöryhmä (1989: 50) ja 
Aikuiskoulutuksen johtoryhmä (1989: 59). Opistolakityöryhmän kokoonpano jo sellaisenaan viittasi 
uusiin, laajempiin ”tuuliin, sillä työryhmään kuuluivat edustajat sekä iltakouluista, kansalaisopistoista että 
myös kansanopistoista. Työryhmä esitti säädettäväksi uutta kansalaisopistolakia, aikuislukiolakia sekä 
kansanopistojen valtionavusta annetun lain (542/ 84) muuttamista lakeihin liittyvine asetuksineen. Jo 
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työryhmässä mukanaolo avarsi merkittävästi kirjoittajan tuntemusta myös muista aikuiskoulutuksen 
organisaatiomuodoista. On selvää, että myös työryhmän asettaja – opetusministeriö – oli tietoisesti 
halunnut lähteä tarkastelemaan yleissivistävää aikuiskoulutusta kokonaisuutena.  

 
Käytännössä oppilaitosten välisten raja-aitojen väljentyminen jo tätä ennen saatettiin kokea myös 
kiusallisena kilpailuna: ”Voi sanoa, että päällekkäisyyttä toiminnassa kesäyliopistojen ja 
kansalaisopistojen välillä aiheuttaa se, että kansalaisopistot ovat suuntautuneet kesäyliopistojen 
perinteiselle saralle. Opistot ovat esimerkiksi laajentaneet kuntien henkilöstökoulutusta ja avoimen 
korkeakoulun opetusta. Myös kesäkurssit ovat lisääntyneet. Voidaan sanoa niinkin, että kansalaisopistot 
ovat saaneet kuntatason kesäyliopiston piirteitä.” (Opistolehti 1/1988.) Näin kirjoitti Opistolehdessä eri 
oppilaitosten tehtävien lähentymisestä kesäyliopiston toiminnanjohtaja 80 - luvun lopussa.  

 
Sekä opistoissa että iltakouluissa oli jo ehditty lainsäädännön edelle; molemmissa oppilaitosmuodoissa 
oli jo 80 - luvun lopussa jonkin verran ammatillista koulutusta ns. maksupalvelukoulutuksena. 
Esimerkiksi Käpylän iltaoppikoulun yhteyteen perustettiin erillinen osakeyhtiö tätä varten vuonna 1989, 
ja Mäkelänrinteen iltakoulu antoi kielikoulutusta mm. Stockmannin henkilökunnalle. Käpylä myös 
ensimmäisenä perusti ns. ammattilukion, joka on jatkanut menestyksekkäästi 2000 - luvulle saakka. 
(Rehtori Pertti Hallikaisen ja rehtori Raimo Paakkunaisen haastattelut 4.11.2000.) Myös Kemin 
iltakoulussa oli vastaavaa toimintaa jo 80-luvulla. 

 
Opistolakityöryhmän ehdotukset tulivat voimaan muutaman vuoden viiveellä. Kansalaisopistolaki astui 
voimaan vuonna 1993 ja aikuislukiolaki vuotta myöhemmin. Voidaan sanoa, että mainitun työryhmän 
ehdotuksista ei eduskuntavaiheessa hyvin paljon enää poikettu. Ennen aikuislukiolakiehdotuksen 
menoa eduskuntaan oli opetusministeriö vielä tosin asettanut erityisen Aikuislukiotyöryhmän, joka 
vuonna 1992 antamassaan muistiossa totesi perusteluosassa uuden koulutuspoliittisen hengen 
mukaisesti, että ”Aikuiskoulutuksessa ammatillisen ja yleissivistävän rajan madaltaminen on sekä 
tarpeellista että luontevaa. Aikuislukiossa onkin toisinaan tarvetta antaa täydennyskoulutusta joillekin 
erityisryhmille, jos koulutus ylläpitäjän ja työnantajan harkinnan mukaan on syytä järjestää 
aikuislukiossa.” Aikuislukioiden perustehtävän tulisi edelleen olla peruskoulun ja lukion oppimäärien 
suorittamiseen tähtäävissä opinnoissa.  (Aikuislukiotyöryhmän mietintö. 1992.)  

 
Valtion uuden hallintokulttuurin sekä uuden koulutuspoliittisen aikakauden ilmentymä oli myös se, että 
valtion entiset merkittävät keskusvirastot, kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus lakkautettiin, ja 
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samalla perustettiin 1.6.1991 alkaen kokonaan uusi virasto, opetushallitus, jonka tärkeimmät tehtävät 
olivat nyt valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden vahvistaminen sekä oppilaitosten arviointi 
(ks. laki opetushallituksesta 182/ 1991). Merkittävää oli, että sen käsiteltäviin asioihin tulivat kuulumaan 
sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen asiat. Koko aikuiskoulutus koottiin aikuislukioita 
myöten viraston aikuiskoulutuksen linjalle. Kiistatta opetusministeriön rooli aikuiskoulutuspolitiikan 
muotoilijana kasvoi merkittävästi. Ministeriö otti käyttöön säännöllisin väliajoin uudistettavat Koulutuksen 
ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmat (ks. esim. Opetusministeriö 1996).  
Myös lääninhallitusten kouluosastojen asema muuttui, sillä opistojen ei enää tarvinnut lähettää 
opetussuunnitelmia niiden vahvistettaviksi. Jo 80 - luvulla alkanut ns. normien purku jatkui. 

 
Vähäistä koko aikuiskoulutuksen kehittymisen kannalta 90 - luvulla ei ollut myöskään suurin piirtein 
samaan aikaan eduskunnan käsittelyssä ollut hallituksen koulutuspoliittinen selonteko, jossa todettiin, 
että aikuiskoulutus on koko koulutuspolitiikan painopistealue jatkossa (Lehtisalo & Raivola 1992, 160 -
162) 

 
Alasen (1993, 17) mukaan uuden aikuiskoulutuspolitikan toteuttamista on ohjannut pyrkimys niveltää 
ammatillinen koulutus kiinteästi nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen sekä yhdenmukaistaa 
oppilaitosmuotoisen koulutuksen opetussuunnitelmia, jotta eri koulumuodoissa hankittuja suorituksia 
voidaan yhdistellä joustavasti tutkinnoiksi (ks. myös Lehtisalo & Raivola 1992, 2000).   

 
Uuden aikuiskoulutuspoliittisen ajattelun keskeinen ydin oli oppilaitosten välinen kilpailu opiskelijoista ja 

koulutuksen ostajista lainsäädännön antaessa vain suhteellisen väljät puitteet oppilaitosten toiminnalle. 

Työvoimakoulutuksen keskeisenä ostajana oli työvoimahallinto ja työvoimatoimistot.  Lääninhallitukset 
puolestaan ostivat omaehtoista ammatillista koulutusta ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneille. 
Koulutuksen hankinta perustui kilpailuttamiseen. Hyvin ajan henkeä myös kuvaa Talkan toteamus 
ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista: ”mittavalla oman henkilöstön koulutuksella niihin luotiin jo 
ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa yritysmäinen johtamiskulttuuri” (Talka 1997, 228). Myös 
tässä suhteessa opistot ja aikuislukiot tulivat selvästi jäljessä. 

 
Toisaalta Varmola (1996, 121) on todennut, että varsinaisista koulutuksen markkinoista ei kuitenkaan 
ollut kysymys, koska koulutusta tarjosivat lähinnä valtion ja kuntien valvonnan alaiset oppilaitokset, 
koulutuksen ostivat etupäässä julkiset viranomaiset ja toimintaa ohjasivat julkishallinon toimintanormit. 
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Myös Talkan (emt., 261) mukaan esimerkiksi lääninhallitusten ostotoiminnassa kilpailuttaminen ei ollut 
sääntö vaan pikemmin poikkeus. Työvoimahallinnossa kilpailuttaminen oli lähtökohta, mutta päätökset 
tehtiin hinnan eikä laadun perusteella. Toisaalta huolestuneitakin puheenvuoroja käytettiin. Mm. 
Opistolehdessä vuonna 1994 kysyttiin ” Kilpailu kovenee – otteetko myös?”. Kirjoittajan mukaan yksi 
kilpailun näkyvä seuraus oli tavattoman runsaaksi puhjennut lehti-ilmoittelu päivälehdissä. (Opistolehti 3/ 
1994.) 

 
Lainsäädännöllä luotiin 1990 - luvun puoliväliin mennessä aikuislukioille ja kansalaisopistoille 
mahdollisuus antaa oman yleissivistävän perustehtävän ohella myös ammatillista koulutusta, lähinnä 
omaehtoista ja henkilöstökoulutusta. Voidaan kuitenkin sanoa, että niiden rooli tässä oli 
valtakunnallisesta näkökulmasta katsoen pitkään suhteellisen vähäinen. Mm. työvoimakoulutuksen 
myynnissä työvoimahallinnolle oli opistojen ongelmana aluksi se, että työvoimahallinto ei pyytänyt 
monissa kunnissa opistoilta tarjouksia lainkaan. (Kirjoittajan muistiinpanot ns. läänikierrokselta vuodelta 
1992.) Toisaalta jo työvuonna 1993 - 94 noin 45 % opistoista järjesti erilaista maksupalvelukoulutusta 
(Oppimisen kevyt väylä, 7; Sihvonen 1996, 138). Myös vuonna 1991 alkanut suomalaisen yhteiskunnan 
taloudellinen lamakausi edisti opistojen mukaantuloa ammatilliseen aikuiskoulutukseen ns. ”relarahoilla” 
(valtiosihteeri Relanderin ehdotus työllisyys-ja talouspoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuodelta 1992), 
joilla lääninhallitukset ostivat opistoilta koulutusta, ja jotka määrärahat oli alun perin tarkoitettu 
vähentämään työttömyyttä. (Sihvonen 1996, 138.) Kuten Yrjölä (1996, 87 - 88) on todennut 
selvityksessään, erilaistuivat opistot tässä suhteessa voimakkaasti: jo 90 -luvun puoleen väliin 
mennessä maassa oli opistoja, joiden toiminnassa maksupalvelukoulutuksen osuus oli lähes 30 %. 
Toisaalta varsinkin työvoimahallinnon ja lääninhallitusten vähentäessä ostojaan on tämä osuus 2000 - 
luvulle tultaessa ilmeisesti pienentynyt, vaikka ajan tasalla oleva tilasto puuttuukin. 

 
Samaan aikaan ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset liikkuivat tavallaan yleissivistävän koulutuksen 
suuntaan, erityisesti 1990 - luvun lopussa, myymällä lääninhallituksille ammatillista lisäkoulutusta. Osa 
tästä oli tietotekniikan, kielten ja kansainvälistymisen kursseja (ks.Talka emt., 228). 

 
Voidaan sanoa, että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kielten opetus kasvoi ja kehittyikin monin 
tavoin. Joissakin yksiköissä otettiin käyttöön mm. aivan uudenlaisia kielistudioita. Myös kielten 
opetuksen pedagogiikkaan panostettiin (Aikuforum 1/ 1999.) Toisaalta sitten 2000 - luvun alussa, 
lääninhallituksen rahoituksen ehtyessä, aikuiskoulutuskeskukset supistivat kielikoulutusta selvästi. 
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Seuraavasta taulukosta 5 voidaan kuitenkin todeta ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten suuri volyymi 
90 - luvulla koko ammatillisen aikuiskoulutuksen alueella. Tuntimääräisesti laskien yleissivistävän 
aikuiskoulutuksen osuus tällä alueella on ollut pieni. 

 
Taulukko 5: Ammatillinen aikuiskoulutus ja aikuiskoulutuskeskusten osuus vuosina 1991 – 98. 
(Tilastokeskus 1991- 1998; OPTI. 2001; Pohjonen 2001, 37). 

 
Vuosi Osallistujia Akk:t Opetustunteja Akk:t 
1991 452.831 90.566 (20 %) 3.988.556 1.994.278 
1994 594.411 118.822 (20 %) 6.315.929 3.094.805 (49 
1996 709.736 156.141 (22 %) 7.959.305 4.616.396 (58 
1998 917.893 192.757 (21 %) 7.749.220 4.727.042 (61 

 
 

Aikuiskoulutuskeskusten tuntimäärä on ollut niin suuri, että se oli vuonna 2000 suurempi kuin 
kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yhteinen tuntimäärä, joka oli 
mainittuna vuonna 2.463.620 (Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietintö 3: 2002, 103). 

 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen kannalta erittäin merkittävä ammattitutkintolaki (306/ 94) astui voimaan 
vuonna 1994. Lain nojalla koko ammatillinen aikuiskoulutus korkeakoulujen ulkopuolella päätettiin 
järjestää pääosin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin 
valmentavana koulutuksena. Tutkintojärjestelmän edellytettiin kattavan kaikki keskeiset työelämässä 
tarvittavan osaamisen alueet. Niinikään työvoimapoliittisen koulutuksen tuli vahvemmin kytkeytyä 
ammatilliseen tutkintojärjestelmään. Hakkaraisen (1998, 5 - 6) mukaan työmarkkinaosapuolet, opettajat 
ja opetushallinto toimivat ja kehittivät järjestelmää poikkeuksellisen saumattomassa yhteistyössä. Koko 
järjestelmä oli kansainvälisestikin arvioiden varsin radikaali. Vuoden 1999 alusta ammattitutkinnot 
muuttuivat näyttötutkinnoiksi.   

 
Lainsäädännöllisten ja muiden tekijöiden seurauksena aikuiskoulutukseen osallistuminen kasvoi erittäin 
voimakkaasti 80 - luvulta 90 - luvulle. Vuonna 1980 aikuiskoulutukseen osallistui noin miljoona 
suomalaista vuoden 1995 vastaavan luvun ollessa jo vajaa 1,6 miljoonaa. 2000 - luvun alussa ollaan jo 
noin 1.8 miljoonassa osallistujassa. Lähes 20 vuoden aikana tapahtunut kasvu on johtunut ennen 
kaikkea ammatillisen aikuiskoulutuksen voimakkaasta lisääntymisestä yleissivistävän aikuiskoulutuksen 
volyymin pysyessä suurin piirtein entisellä tasolla. Osallistujista noin kaksi kolmasosaa osallistuu 
nykyisin ammatilliseen aikuiskoulutukseen. (ks. Rinne & Vanttaja 1999, 84.) Ammatillisen 
aikuiskoulutuksen kasvu on tapahtunut pääosin työvoimapoliittisen koulutuksen laajenemisena sekä 
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aikuisten ammatillisen perus-ja jatkokoulutuksen lisääntymisenä (ks. esim. Yrjölä 1996, 42).  
Seuraavassa on kuvattu vielä taulukon 6 muodossa aikuiskoulutukseen osallistumista: 

 
Taulukko 6: Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuodesta 1980 vuoteen 2000. (Parlamentaarisen 
aikuiskoulutustyöryhmän mietintö. Opetusministeriön työryhmien muistioita 3:2002, 105). 

 
Vuosi Aikuisopiskelijoita 
1980    940.000 
1990 1.530.000 
1995 1.550.000 
2000 1.750.000 

 
 

Lääninhallitusten asema koulutuksen hankkijoina vahvistui merkittävästi vuoden 1997 alusta lukien, kun 
Eduskunta vahvisti yllättäen – Hallituksen esityksestä poiketen – ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestelmänpysyväksi. Säädetyn lain mukaan (1138/ 1996) lääninhallitukset ovat voineet hankkia 
omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta kaikilta julkisen valvonnan alaisilta oppilaitoksilta. Lain 
tarkoituksena oli parantaa väestön koulutustasoa suuntaamalla ja laajentamalla ammatillista 
lisäkoulutusta (ks. esim. Remes & Yrjölä 1998, 111). Koulutuksen hankintaan oli lääninhallituksilla 
käytettävissään vuonna 1997 977 miljoonaa markkaa, mutta vuonna 2000 oli valtion talousarviossa 
määrärahaa tarkoitukseen enää 477 miljoonaa markkaa. Vuonna 1999 oli ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten osuus yhteensä noin 50 % vapaan 
sivistystyön oppilaitosten osuuden ollessa vain 7 %. Opetusministeriön arvioissa todettiin vuonna 2000, 
että kyseisessä hankintajärjestelmässä on ollut myös merkittäviä heikkouksia. (HE 144/ 2000 vp.) On 
syytä myös tässä todeta, että erityisesti työvoimahallinnossa vastustettiin alusta alkaen rinnakkaisen 
hankintajärjestelmän ylläpitämistä (ks. Jarnila 1998, 71).  

 
Vuoden 2001 alusta ammatillisen lisäkoulutuksen järjestelmää muutettiin eduskunnan tahdon 
mukaisesti – samalla vastoin opetusministeriön kantaa – siten, että ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten asema heikkeni huomattavasti; ne menettivät merkittävän julkisen rahoituksen 
lähteen, koska ammatillisen lisäkoulutuksen yhä vähentyneestä rahamäärästä osa osoitettiin vapaan 
sivistystyön oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. 

 
Markkinaperusteisen aikuiskoulutuspolitiikan (ks. myös Lehtisalo & Raivola 1999, 223) vielä jatkuessa – 
ainakin monilta osin – oli 1990-luvun lopun viimeinen, merkittävin lainsäädännöllinen projekti,  
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Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus, joka käynnistettiin vuonna 1993 ns. Hanke-työryhmässä 
(Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta selvitellyt toimikunta, KM 1996: 4) . Sen keskeisin idea 
oli oppilaitoskeskeisen ajattelun vähentäminen siirtymällä koulutuskeskeiseen ajatteluun. Toinen tavoite 
oli yhdistää eri ikäkausina annettava koulutus samaan lakiin. Toimikunnan esittämistä yleisistä 
uudistuksista tulivat aikuiskoulutusta koskemaan myös koulutuksen arviointiin liittyvien perussäännösten 
ottaminen lainsäädäntöön, opettajien kelpoisuusehtojen ja siihen liittyvän sääntelyn uudistaminen sekä 
oppilaitosten yhteistyö, viimemainittu tosin ennen kaikkea lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä 
erikseen todettuna (emt., 59).   

 
Oppilaitoskeskeisyydestä ”Hankkeen” keskeiset suunnittelijat joutuivat kuitenkin luopumaan 
eduskuntavaiheessa ennen kaikkea ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten osalta, jotka edelleen saivat 
oman lain, jossa on selvästi oppilaitoslain piirteitä (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998; ks. 
Jarnila 1998, 61).  Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta selvitellyt toimikunta oli esittänyt, että 
ammatillinen aikuiskoulutus sisällytettäisiin yleiseen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön. 
Oppilaitoslaki on osaltaan edelleen myös kansalaisopistojen toimintaa nyt säätelevä Laki vapaasta 
sivistystyöstä (632/1998). Suurin menettäjä olivat aikuislukiot, joita ei enää voitu ajatella 
oppilaitosryhmänä, vaan ne rinnastettiin tässä lukioihin, mitä koulutusta – siis ei lukioita oppilaitoksina - 
koskeva laki nyt säätelee myös aikuislukioiden toimintaa (629/1998). On selvää, että aikuislukioiden 
oma identiteetti ja profiili tästä ovat kärsineet. Mainitun toimikunnan esitysten pohjalta eduskunnassa 
vuoden 1998 aikana säädetyt eri lait tulivat voimaan vuoden 1999 alusta lukien. 

 
Jos tarkastellaan aikuislukioiden, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja kansalaisopistojen 

perustehtävää uuden lainsäädännön valossa, voidaan todeta, että erot eivät ole suuria. Mm. kaikissa 
mainituissa laeissa on viittaus elinikäisen oppimisen edistämiseen. Näin siis jo edellä mainitun Jatkuvan 
koulutuksen toimikunnan ajatukset 80 - luvulta ovat kantaneet hyvin 2000 - luvulle saakka.   
 
Vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen 
periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia 
yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Laki säätelee kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten, 
liikunnan koulutuskeskusten ja kesäyliopistojen toimintaa. Verrattuna entisiin opistokohtaisiin lakeihin ei 
kansalaisopistojen perustehtävä ole vuosien mittaan juuri muuttunut. Vain käytetyt ilmaukset on saatettu 
ajan tasalle. 
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Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan ammatillisella aikuiskoulutuksella 
tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia 
perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta 
sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista koulutusta. Lain tarkoituksena on ylläpitää ja 
kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen ammatin 
harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Lain 
tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. Laissa todetaan lisäksi 
erikseen, että ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, 
valtakunnallisissa erikoisoppilaitoksissa ja muissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuksena. Näin 
laissa on selvästi määrätty koulutuksen järjestämispaikat.   

 
Lukiolain (629/1998) mukaan lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, 
ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten 
sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Laissa 
todetaan vielä, että lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Näin 
tässä laissa on selkeästi toteutettu eri ikäkausina annettavan samansisältöisen koulutuksen säätelyn 
yhdistäminen samaan lakiin.  

 
Aikuislukioiden, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja kansalaisopistojen toiminnan yleiset 

reunaehdot ovat siis voimakkaasti yhdenmukaistuneet. Ratkaisevat sysäykset raja-aitojen poistamiseksi 
myös lainsäädännössä annettiin 80 - luvun lopussa ja 90 - luvun alussa. Tätä koulutuspolitiikkaa 
jatkettiin johdonmukaisesti viimeisessä koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksessa vuoden 
1999 alusta lähtien.  Seurauksena on ollut myönteisen yhteistyön lisääntymisen ohella myös niiden 
välinen kilpailu käytännössä. Tarjouskilpailut aikuiskoulutuksessa ovatkin olleet arkipäivän käytäntöä jo 
pitkään. Kokonaan toinen asia on sitten se, ollaanko tässä oikealla tiellä vai eikö olla. Mm. Syrjäläinen 
(1997, 20) on aiheellisesti todennut, että keskustelu Suomessa koulutuksen markkinoista on ollut 
suhteellisen vaisua. Rinne ja Vanttaja (1999, 136 - 137) huomauttavat puolestaan hyvinkin kriittisesti, 
että aikuiskoululutuspalveluja on Suomessa myyty tuotantoelämän ja markkinavoimien ehdoilla ja että  
harmaantuvalla aikuisväestöllä on muitakin oppimisen tarpeita – työn ulkopuolella.  
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Jo 90 - luvun alkupuolella kriittisen näkökulman aikuiskoulutuksen ”markkinoiden” luomiseen otti myös 
Humanistis-yhteiskunnallisen yleissivistyksen komitea. Sen mielestä jo tuolloin mm. vapaan sivistystyön 
puolella – erityisesti kansalaisopistoissa – oli kurssien hintoja jouduttu liiaksi korottamaan kustannusten 
peittämiseksi. Komitea näki, että aikuiskoulutusta joudutaan suuntaamaan entistä enemmän vain niille 
alueille, joilla on maksukykyistä asiakaskuntaa. (KM 1993: 31, 100.)  

 
Myös Tuomisto (1998, Aikuiskasvatus 4/1998) arvioi 90 - luvun lopussa, että nykyinen 
aikuiskoulutuksen markkinamalli ei toimi, vaikkei silti paluuta entiseen keskitettyyn malliinkaan enää ole. 
Markkinamalli johtaa Tuomiston mielestä väestön polarisoitumiseen, demokratian ja 
opiskelumahdollisuuksien kaventumiseen, ajattelun välineellistymiseen ja yhteistyön estymiseen. 
Markkinat huolehtivat vain kannattavista palveluista, mutta eivät siitä, että kaikkien aikuisten saatavilla 
on kohtuuhintaisia opintopalveluita. Tuomisto otti uudelleen esiin jopa 1970 - luvun 
aikuiskoulutuspoliittiset tavoiteohjelmat. 

 
Juuri aikuiskoulutuksen markkinoiden luomisen kautta aikuislukioiden, ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten ja kansalaisopistojen tehtävät ovat lähentyneet toisiaan. Myönteistä on 
varmasti ollut keskinäisen yhteistyön ja ymmärryksen lisääntyminen, niinkuin jo todettiin. Edellä 
mainittujen reunahuomautusten johdosta on kuitenkin aihetta kysyä, pitäisikö joiltakin osin palata entisiin 

”reviireihin” ja ennen kaikkea turvata myös vähävaraisen aikuisväestön mahdollisuus osallistua 
koulutukseen? Rinne ja Vanttaja (emt., 124) viittaavatkin tähän suuntaan huomauttaessaan, miten 90-
luvulla ei ollut enää ”muotia” ylläpitää jakoa ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen 
sivistystyöhön. 
 
Uuden näkökulman koulutuspolitiikkaan toivat esiin keväällä 2001 Aikuiskasvatus-lehdessä Koski ja 
Moore (2001, Aikuiskasvatus 1/ 2001). He totesivat – varsin aiheellisesti – että kun elinikäisen 
oppimisen paradigma sisältää kaikki ihmisen elämäntapahtumat ja toiminnan alueet, joudutaan 

kysymään, miten aikuisuus sinänsä määräytyy erilliseksi koulutuksen tai kouluttamisen kontekstikseen?  
Näkökulmaa voidaan pitää varsin uutena. Jos se kuitenkin saa enemmänkin kannatusta, on tällä 
ajettelulla vaikutusta myös nykyisten aikuisoppilaitosten toimintaan.  
 
Myös eduskunnan keväällä 2001 asettama parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä sai 
opetusministeriöltä yhdeksi lähtökohdaksi nykyistä aikuiskoulutuksen käsitettä laajemman 
tarkastelukulman. Aikuiskoulutustyöryhmän työn tulokset julkistettiin helmikuussa 2002.  Voidaan sanoa, 
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että työryhmän ehdotukset merkitsevät aikuiskoulutuspolitiikan muutosta siten, että kullekin 
oppilaitosmuodolle osoitettaisiin jälleen sen perustehtävä, ja että kiistelty ammatillisen lisäkoulutuksen 
raha suunnattaisiin pääosin ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Aikuiskoulutusjärjestelmää pitäisi 
selkeyttää siten, että aikuiskoulutusta voitaisiin seurata ja kehittää kokonaisuutena. Työryhmä ehdottaa 
myös suomalaisen osaamisen nosto-ohjelmaa, joka kohdennettaisiin erityisesti vailla toisen asteen 
tutkintoa olevalle työikäiselle väestölle. Työryhmä esittää tähän koulutukseen myönnettäväksi 
huomattavaa valtion rahoitusta. (Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietintö. Opetusministeriön 
työryhmien muistioita 3:2002, 11 – 12.) Keskustelua lehdistössä (ks. esim. Helsingin Sanomat 
12.7.2002) on aiheuttanut työryhmän esitys uudenlaisten alueellisten aikuiskoulutusorganisaatioiden 
perustamisesta. Viimeisen tiedon mukaan valtion vuoden 2003 budjettiin ehdotetaan 10 milj. euron 
määrärahaa aikuisten osaamisen nosto-ohjelman toteuttamiseen.  
 
2.4 YHTEISKUNNAN MUUTOS: MODERNISTA POSTMODERNIIN 

 
Seuraavassa tarkastellaan yhteiskunnallista muutosta aluksi kahden tunnetun ulkomaisen sosiologin 
teosten ja sitten suomalaisten tutkijoiden artikkeleiden pohjalta. Yhteiskunnan tasolta siirrytään 
vähitellen lähemmäs yksilön ja aikuisopettajan tasoa näkökulman ollessa hänen identiteettinsä 
muuttuminen. 

 
Englantilainen Anthony Giddens (esim. 1991) sekä espanjalainen Manuel Castells (1997) ovat kumpikin 
tehneet kunnianhimoisen yrityksen arvioidessaan perinteisiin sidotun ja ns. modernin  yhteiskunnallisen 
järjestyksen muuttumista ns. postmoderniksi (myöhaismoderniksi). Modernilla tarkoitetaan pelkistetysti 
uskoa valistusajatteluun, tieteellisen tiedon ylivaltaa, yhteiskunnan yhteisiä arvoja ja metakertomuksia 
(kapitalismi, sosialismi, kansallisuusaate, humanismi jne) sekä demokraattista hallitsemistapaa, 
tunkeutumista ihmisten elinoloihin (ks. esim. Niiniluoto 1988, Parnasso 1/ 1998). 
.  
Giddensin – jota on pidetty mm. Baumanin ja Beckin ohella ehkä siteeratuimpana ”elävänä sosiologina” 
(ks. Helsingin Sanomat 13.7.2002) - perusteesi on, että ihmisten sosiaalista elämää eivät sido enää 

modernin yhteiskunnan traditiot: tiede, kulttuuri, valistus ja ydinperhe. Syntynyttä tilaa leimaa Giddensin 
(1991, 1) mukaan valinnan mahdollisuus ja valinnan pakko.  Ongelmana on se, miten tällainen uusi 
yhteiskunta voi kestää järjestyneenä. Giddens korostaa tässä voimakkaasti minä-identiteettiä, joka 
ikäänkuin irtoaa perinteestä. Kysymys on siitä, miten postmodernin epävarmoissa oloissa ylipäätänsä 
voidaan ylläpitää identiteettejä. Ratkaisuna Giddens (emt., 88 - 91) esittää, että identiteetit ikäänkuin 
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neuvotellaan ja samalla sovitaan niistä sosiaalisista suhteista, joissa kunkin identiteetti muotoutuu. 
Giddensin ratkaisu kytkeytyy myös ns. elämänpolitiikan käsitteeseen: jotta minä ja sosiaalinen elämä 
kestäisi, tarvitaan hyvää elämänpolitiikkaa. (Emt.) 

      
Kortteinen (2000, 50 - 51) on terävästi analysoinut Giddensin kirjoituksia ja päätynyt siihen, että niissä 
jätetään yhteiskunnan rakenteet lähes kokonaan sivuun, ja että näin ollen Giddensin teoria on 
empiirisesti kestämätön. Toisaalta Kortteinen (emt.) kuitenkin myöntää, että havaintojen avulla on 
todettavissa, että modernit traditiot eivät enää sido ihmistä niinkuin ennen, ja että elämä tässä 
suhteessa on yksilöllisempää ja ihmissuhteet ovat irrallisempia. Kortteinen kuitenkin painottaa samalla, 
että modernit traditiot ovat vielä olemassa.     

 
Castellsin (1997) perusajatus on, että yhteiskunnan verkosto on irronnut kaikesta kulttuurisesta 
sidonnaisuudesta. Identiteetti ja sitä ruokkiva kulttuuri ovat kuitenkin aina paikallisiin perinteisiin liittyviä 
asioita. Mainitun uuden yhteiskunnallisen verkoston synnyn vuoksi jokainen identiteetti on 
nykymaailmassa vähintään uhanalainen, koska mitään pidäkkeitä paikallisten kulttuurien 
elämänmuotojen tuhoutumista vastaan ei ole. Esimerkkejä Castellsin verkostoista ovat 
mm.maailmanlaajuiset osakemarkkinat, EU:n hallitseva poliittinen verkosto, huumeiden tuotanto-ja 
markkinointiverkosto; näiden avulla maailmaamme hallitaan. Ihmisten identiteetti irtoaa juuristaan juuri 
siksi, että näillä verkostoilla ei ole kulttuuripohjaa eikä kontekstia. Näitä vastaan syntyy erilaisia 
identiteettiliikkeitä, kuten esimerkiksi erilaisia ympäristöaktivisimin muotoja.  

 
Heiskala (emt., 73 - 74) huomauttaa tähän purevasti, että Castellsin arvioissa ”joka nurkka vuotaa”. 
Heiskalan mielestä Castellsin tarkastelut ovat ”puolivillaisia”, mutta toisaalta on syytä arvostaa 
Castellsin ”globaalin selvitysmiehen raporttia”.  Nyt olisi Heiskalan mukaan keskeistä laaja-alaisen 
yhteiskunnallisen tarkastelun sisällön alan laajentaminen, jotta voisimme nähdä, mikä yhteiskunnissa on 
uutta ja mikä vanhaa. Hänen visionsa on, että maailmasta on tulossa ehkä ristiriidan, ahdistuksen ja 
ulossulkemisen täyttämä planeetta, joka ajautuu ongelmiin ympäristösuhteensa kanssa. 
 
Vaikka edellä on tunnettujen sosiologien laajoihin postmodernin yhteiskunnan analyyseihin suhtauduttu 
kriittisesti, on näissä kriittisissä arvioissa toisaalta tunnustettu, että yksilön kannalta keskeiset verkostot 
ovat ainakin jossain määrin muuttuneet – ja että tällä on merkitystä yksittäisille ihmisillekin. Tämä 
kehitys antaa oikeutuksen sille johtopäätökselle, että ylipäätänsä voidaan puhua ”postmodernista” 

modernin sijaan. Jos lainaamme tähän yhtä postmodernin käsitteen keskeistä lanseeraajaa, Lyotardia 
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(1985, 27 - 33), voitaneen jo ihan arkipäivän havaintojenkin perusteella yhtyä näkemykseen, jonka 
mukaan ”suuret kertomukset” ovat jossain mielessä päättyneet, ja että entisten merkittävien 
instituutioiden, kuten kansallisvaltioiden, puolueiden, ammattiliittojen ja laitosten vetovoima on 
menettänyt merkitystään. Voidaan arvioida, että nyt, 2000 - luvun alussa, olisi aika mahdotonta pitää 
yllä vielä 70 - luvun kaltaista keskitettyä koulutuspoliittista ohjausta ja oppilaitosten 
valtionapujärjestelmää. On mitä ilmeisintä, että edellä kuvatun suunnittelukeskeisen järjestelmän 
muuttumisen taustalla on ollut juuri siirtyminen yhdestä ”suuresta kertomuksesta” pienempiin tarinoihin. 
Koulutus-ja yhteiskuntapolitiikan kehitys asettuu näin laajempaa muutoksen kontekstia vasten, 
kontekstia, joka koskettaa myös jossain vaiheessa aina myös yksilöä. 

 
Yksilön tasoa – ja myös tämän tutkimuksen taustailmiöitä - lähempänä yhteiskunta-analyysissaan 
liikkuu Tuohinen (2000; ks. myös Hoikkala 1999), joka arvioi työn merkityksen muuttumista 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuohinen toteaa, että kulutuskulttuuri on levinnyt kaikkialle, ja tämän 
myötä on vähitellen myös suurten ikäluokkien työeetos muuttunut. Vanhemmilta perityn ”vakavan otteen 
sijaan on tullut kepeyttä, vaihtelevuutta, elämyksellisyyttä ja hallittua nautinnollisuutta”. 90-luvun laman 
aiheuttama irtisanominenkaan ei kuvatun esimerkkiyksilön kohdalla ollut suuri pudotus, vaan 
väliaikainen notkahdus. (Tuohinen 2000, 239.) Tuohisen johtopäätös on, että ihminen ei ole 
organisaation rattaaksi ohjelmoitu raataja, vaan itseään yhteisössä toteuttava taitaja. Filosofi Jussi 
Vähämäki on maan valtalehden sunnuntainumerossa (Helsingin Sanomat 25.8.2002) esittänyt 
värikkäästi, että ”jämähtäneet työntekijät ovat nykyisin riski joustavuudelle ja innovatiivisuudelle, jota 
työelämä ehdottomasti vaatii”. 

 
Mäenpää (2000, 132 - 15) kirjoittaa osuvasti yhteiskunnan digitalisoitumisesta, jonka yksi osa on 
suomalaisten ”lempilelu”, matkapuhelin. Matkapuhelin muuttaa Mäenpään (emt., 136) mukaan ihmisten 
vuorovaikutusta niin, että se mahdollistaa ”reaaliaikaisen kontrollin modernin elämänmuodon mukaiseen 
hajautuneeseen ihmissuhdeverkostoon. Maailmankylän asukkaat päivittävät toistuvasti tietonsa 
maailman tapahtumista ja kehityksestä katsomalla joka ilta tv-uutiset. Kännykkä ei välitä uutisia vaan 
tietoja tuttujen elämänmenosta. Mahdollisuus kommunikoida missä ja milloin vain merkitsee ajan ja 
paikan valinnan mahdollisuutta.”  Näille puheluille on Mäenpään mukaan ominaista se, että impulssi 
yhteydenottoon johtuu paikasta, jossa soittaja on. Luonnollisesti uusi ”kännykkäkulttuuri” vaikuttaa 
ennen kaikkea tämän hetken nuorison elämään, mutta eivät vanhemmatkaan sukupolvet ole sen 
vaikutusten ulkopuolella.  
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Myös perheen asema ja muodot yhteiskunnassa ovat muuttuneet. Perheeksi ei käsitetä enää 
pelkästään perinteistä avioliiton kautta vahvistettua parisuhdetta ja siihen kuuluvia lapsia, vaan myös 
yksinhuoltaja lapsineen ja ns. uusperheet mielletään perheenomaiseksi muodostumaksi. ”Oikeata” isää 
ja äitiä ei enää välttämättä tarvita. Toisaalta perheen asemaan liittyy myös vuoden 1999 lopulla alkanut 
”mediapuhe” perheen ja ansiotyön välisestä suhteesta. Kysymys on ollut siitä, että perheet ovat 
kärsineet menestystä palvovasta työkulttuurista. Seurauksena on ollut ”katumisia”, pakoa työstä 
varhaiseläkkeelle tai muuten vain toisenlaiseen elämään. Perhe on saanut voiton työstä – kuitenkin 
vielä suhteellisen harvoin. On kuitenkin kysytty, onko sellainen ajattelu yleistymässä uudelleen, jonka 
mukaan nyt olisi taas ”perheen aika”. (Jallinoja 2000 b, 220 - 232.) 
 
Osoitus yhteiskunnan tietynlaisesta ”kaupallistumisesta” ja ”perinteisen” suomalaisen kulttuurin periksi 
antamisesta olivat Mainos-tv:n suosittujen ohjelmien lopettamispäätökset vuoden vaihteessa 2001 -
2002. Kohteina olivat ”Kymppitonni”, ”Tuttu juttu” ja ”Napakymppi. Ohjelmien katsojaluvut eivät olleet 
dramaattisesti laskeneet, mutta iltapäivälehden analyysin mukaan (IS 26.1. 2002) kysymys onkin siitä, 
että tv-ohjelmia ei enää tehdä katsojille vaan mainostajille, jotka ovat ”segmentoineet” yleisönsä, eivätkä 
tärkeitä olekaan enää suuret katsojaluvut yleensä, vaan se, että tietty ”segmentti” saadaan tv:n ääreen 
illasta toiseen. 

 
Suoranta ja Tomperi (2001, 338 – 339) näkevät kaupallistumisen menneen voimakkaasti myös 
aikuiskasvatuksen alueelle: ”Enää ei puhuta aikuiskasvatuksesta, saati sivistämisestä. Yksilöistä on 
pyrittävä tuottamaan pärjääjiä ja menestyjiä, jotka voidaan pestata taoudelliseen sotaan muita 
yhteiskuntia vastaan.” 

 

Edellä on kuvattu suhteellisen lyhyesti ns. postmodernismin ilmiöitä, jotka toisaalta ovat selvästi 
nähtävissä. Tämän luvun lopuksi on kuitenkin syytä pysähtyä vielä tarkastelemaan postmodernismiin 
liittyvää keskustelua; mistä on oikein kysymys?  

 
Postmodernismia on toisaalta pidetty modernin jatkumona, sen myöhäisvaiheena, toisaalta on katsottu, 
että postmoderni edustaa radikaalia muutosta moderniin verrattuna (ks. esim. Hauke 2000, 43). 
Jameson (1991) on voimakkaasti eri mieltä postmodernin vaikutusvaltaisen edustajan Lyotardin (1984) 
kanssa ”suurten kertomusten” häviämisestä. Jameson (emt., 17 - 18) korostaakin, että narratiivit ja 
kertomukset ovat muoto, jossa me hahmotamme ympärillä olevaa maailmaa, ja olisi vaikeaa kuvitella 
itseämme niin, ettemme edelleen tekisi kertomuksia. Jameson näkee postmodernin ennen kaikkea 
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historiallisesta näkökulmasta. Hän yhdistää globaalin kansainvälisen kapitalismin tulon havaittavissa 
oleviin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin ilmiöihin. Silmiinpistävää on erilaisten mielikuvien – 
images – merkitys postmodernille ihmiselle. Samalla yksilö on Jamesonin mielestä hävinnyt johonkin.   

 
Selvimmin nähtävillä oleva muutos moderniin verrattuna on Hauken (2000, 44) mukaan erilaisuuksien 
häviäminen. ”Mitä nopeammin meillä on mahdollisuus siirtyä mantereelta toiselle Boeing 747-koneilla, 
sitä pikemmin me kohtaamme samanlaisen Ikean, Mark and Spencerin tai Big Macin. Ne erottaa 
toisistaan vain tarjoilijan ja myyjän milanolainen, moskovalainen tai machesterilainen aksentti.” Saman 
havainnon oli tehnyt 1990-luvun puolivälissä 1960 - luvun laulaja-ikoni Marianne Faithfull, joka vieraili 
Suomessa hiljakkoin: ”Erot ovat häviämässä kaikkialta, ylä-ja alaluokan väliltä, miehen ja naisen, 
politiikan ja elämän. Kun aikaisemmin oli tarkoitettu, että näytettiin ainakin ulospäin erilaisilta, 60 – 
luvulla tämä hävisi; kaikki näyttävät nyt samanlaisilta.” (Faithfull 1995; Hauke 2000, 25 – 26.) 

 
Hauke (2000, 30) on laatinut modernin ja postmodernin eroista käsitteiden avulla  sivulla 
olevan taulukon, missä varsin hyvin kuvataan niiden eroja. Esimerkiksi EU:n myötä globaalisuuden 
tilalle tullut paikallisuuden korostus on todellisuutta, jonka me kaikki olemme havainneet. Sen sijaan 
keskustelu siitä, milloin postmoderni oikeastaan on alkanut, näyttää hajoavan erilaisiin käsityksiin.  

 
Taulukko 7: Modernin ja postmodernin erot käsitteiden avulla kuvattuna (Hauke 2000, 30). 

 

Moderni Postmoderni 
Totuus Perspektiivit 

Tieto Informaatio 

Tiede Myytit 

Luonne/ persoonallisuus Alapersoonallisuudet 

Yksi Monta 

Kansakunta Monikansallinen 

Keskus Alueellinen 

Globaalinen Paikallinen 

Täydellinen, kokonainen Fragmentoitunut 

Universaali Yksilöllinen 

Tulevaisuus Nykyisyys 
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Ehkä kaikkein olennaisin elementti postmodernille ajalle on kuitenkin ylipäätänsä muutos. Kuten 
Beairsto (1997, 38) on todennut, ovat monet yksilöt ja ryhmät luonnostaan jossain määrin 
konservatiivisia. Ennen muutokset tapahtuivatkin hitaammin, ennakoidummin. Nyt ajallemme on 
ominaista kiihtyvä muutoksen nopeus. Esimerkiksi uusien teknologioiden elinkaari on lyhentynyt 18 
vuoteen – ja kehitys vain kiihtyy tähän suuntaan. Beairsto (emt., 39 - 44) korostaa tämän vuoksi, että 
yksilöille on tärkeää ymmärtää muutosta sen hahmottamiseksi, ja kyetäkseen vastaamaan siihen. Fullan 
(1993) käyttää tässä yhteydessä käsitettä muutoksen paradigma.  

 
Sihvonen (1996, 41) katsoo, että aikuiskoulutukselle ja erityisesti vapaalle sivistystyölle kysymys 
modernista ja postmodernista on merkittävä, koska vapaa sivistystyö kehittyi modernin aikana. 
Sihvosen mielestä on tärkeää kysyä, vieläkö modernin yhteiskunnan kertomukset mm. hyvästä ja 
pahasta ovat tosia. 

 
Viimeksi mainittu ongelma perustelee hyvin myös tämän tutkimuksen peruskysymystä ja koko 
tutkimuksen tarkoitusta: miten kaikki edellä mainitut yhteiskunnassa havaittavat trendit ja muutoksen 
paradigma koskettavat suomalaista aikuisopettajaa ja hänen identiteettiänsä?  

 
3. AIKUISOPETTAJAN TYÖN, KOULUTUKSEN JA KELPOISUUSEHTOJEN KEHITYS SEKÄ 
VAATIMUKSET 2000 - LUVULLA  
 
3.1 AIKUISOPETTAJAN KÄSITTEEN KEHITTYMINEN 

 
Ilmeisesti varhaisimpia aikuisopettajan käsitteen määrittelyjä on Oksasen (1980) vuodelta 1980 oleva 
määrittely, jossa hän tosin käyttää käsitettä aikuisten opettaja. Oksasen mukaan (emt., 82) aikuisten 
opettaja toimii pää-tai sivutoimisesti opetustehtävässä aikuiskasvatusjärjestelmän piirissä. Oksanen 
rajasi tässä artikkelissaan käsitteen ulkopuolelle yliopistoissa, korkeakouluissa ja 
ammattikoulujärjestelmän piirissä toimivat opettajat., vaikka – kuten Oksanen myönsi – ” heidänkin 
opiskelijansa ovat aikuisia ja vaikka opettajan tehtävillä näillä kaikilla alueilla on yhteisiä piirteitä”. Ennen 
Oksasta käytti Eklund (1972, 131 - 133) jo vuonna 1972 samaa aikuisopettajan käsitettä sitä kuitenkaan 
erikseen määrittelemättä.   
 
Aikuisopettajan käsite on elänyt 2000 - luvulle asti kuitenkaan täysin vakiintumatta. Käsitettä yritettiin 
lanseerata vähän voimakkaammin Kansalais-ja työväenopistojen liiton KTOL:n toimesta kesäkuussa 
1994 järjestetyillä kesäpäivillä, joiden nimenä oli ”Aikuisopettajapäivät” (ks. Opistolehti 3/ 1994). Oli 
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tarkoitus, että päiville saataisiin koottua opettajia monista eri aikuisoppilaitosmuodoista. Tässä 
onnistuttiinkin kohtuullisen hyvin, sillä yhden alueen järjestäjästä huolimatta päiville osallistui satakunta 
opettajaa, pääosin kyllä kansalaisopistoista, mutta myös monista muista aikuiskoulutusmuodoista. 
Päivien teemana oli juuri ”aikuisopettajan uusi rooli muuttuvassa toimintaympäristössä”. Jo tuolloin 
puhuttiin yleisesti ”yhteistyöverkoista”. Vastaavia päiviä järjestettiin myöhemminkin, mutta mitään 
erityistä asemaa opettajien keskuudessa ne eivät saaneet – yhtä vähän kuin myöskään mainittu käsite. 
Aikuiskasvatus-lehdessä on usein puhuttu juuri aikuisopettajista. Esimerkiksi nimimerkki ”Andragogi” (= 
Juha Sihvonen, kirjoittajan huomautus) kirjoitti vuonna 1990 ”Aikuisopettajien koulutuksesta” 
(Aikuiskasvatus 3/ 1990). 

 
Aikuiskasvatus-käsitteen vakiintumisen jälkeen – joskus 1960 - luvulla - alettiin puhua 
aikuiskasvattajista. Esimerkiksi Vapaan sivistystyön XXIV vuosikirjassa vuodelta 1980 Harva (1980), 
Alanen (1980) ja Peltonen (1980) käyttävät eri artikkeleissaan tätä käsitettä, jota he eivät tarkemmin 
määrittele. Saman kirjan esipuheessa toimituskunta toteaa, että ”Vuosikirjassa pyritään kuvaamaan 
aikuiskasvattajien, aikuiskouluttajien, aikuisten opettajien tai henkilöstön kouluttajien – miksi heitä sitten 
tänään kutsummekin – tehtävien lähtökohtia ja tavoitteita” (Harva, Alanen & Peltonen 1980, 7). 
Aikuiskasvattaja-käsitteen käyttö väheni 1970 - luvulta lähtien aikuiskouluttaja - käsitteen käytön 
yleistymisen myötä. Kuitenkin vielä 1990 - luvun alussa esimerkiksi Alanen (1993) perusteli 
aikuiskasvattajan käsitteen käyttämistä sillä, että hän käytti myös ”aikuisten organisoituja opintoja 
järjestävästä ja ohjaavasta toiminnasta käsitettä aikuiskasvatus” (emt., 213). 

 
1970 - luvulla Aikuiskoulutuskomitean mietintöjen ilmestymisen jälkeen vakiintui edellä jo mainittu ja 
komitean käyttämä aikuiskouluttajan käsite.  Ennen kaikkea tämä käsite otettiin käyttöön vuodesta 1970 
lähtien perustetuissa ammatillisissa kurssikeskuksissa, joissa ei koskaan ”aikuiskasvattajia” ole 
ollutkaan. Useimmissa alan lehdissä ja tutkimuksissa on käytetty käsitettä aikuiskouluttaja koskemaan 
kaikkia aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä. Esimerkiksi Alanen (1990, Aikuiskasvatus 1/1990) 
ilmaisi asian artikkelissaan Aikuiskasvatus-lehdessä vuodelta 1990 niin, että ”vapaa sivistystyö, avoin 
korkeakoulu, aikuislukiot jne asettavat aikuiskouluttajille toimintajärjestelmiensä mukaisia vaatimuksia”. 
Erityisesti ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat opettajistaan omaksuneet aikuiskouluttaja tai 
kouluttaja-käsitteen. Vapaan sivistystyön opettajat mahtuvat mielestään jollakin tavoin tämän käsitteen 
alle, mutta ongelmallisin ryhmä on tässä suhteessa aikuislukioiden opettajat, jotka ehkä läheisempänä 
pitävät kuitenkin käsitettä aikuisopettaja.  
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Aika yleistä on käyttää käsitteitä aikuisopettaja ja aikuiskouluttaja rinnakkain, samaa tarkoittavina. 
Esimerkiksi Haavion (1994, Aikuiskasvatus 3/ 1994) ansiokas selvitys 90 - luvulta aikuiskouluttajien 
koulutustarpeista vuoteen 2010 mennessä sisältää molemmat käsitteet. Haavio laski aikuiskouluttaja-
käsitteen alle sekä pää- että sivutoimiset henkilöt. Haavion (emt., 196) mukaan aikuiskouluttajia on 
iltalukioissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa, 
kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja opintokeskuksissa. Kriteerinä on Opetushallituksen 
toimintapiiriin kuuluminen. Samassa artikkelissa Haavio puhuu sujuvasti aikuisopettajista ilman erityisiä 
käsitemäärittelyjä.  Haavion tekemien laskelmien mukaan – siis vuonna 1994 - pitäisi päätoimisia 
aikuiskouluttajia olla vuonna 2010 runsaat 21.000. Haavio laski, että vuotuinen lisätarve olisi peräti 800 
uutta aikuiskouluttajaa. Nyt, kun tiedetään kehityksen suunta ja julkisen hallinnon rahapula, on helppo 
todeta, että aikuiskouluttajien määrää ei ole ollenkaan Haavion kaavailemalla tavalla lisätty.   

  
Aikuisopettaja-nimike ”virallisimmassa” muodossaan esiintyy Aikuisopettajain liitto - nimisen 
valtakunnallisen järjestön nimessä. Liitto edustaa kansalaisopistojen tuntiopettajia, mutta sen jäsenet 
ovat pääosin niitä opistojen tuntiopettajia, jotka ovat ikään kuin ”päätoimisia”, koska heillä ei useinkaan 
ole kuukausipalkkaista tehtävää missään oppilaitoksessa. 

 
Aikuislukioiden kunnallisessa virassa olevat opettajat ovat lehtoreita ja päätoimisia tuntiopettajia vanhan 
perinteen mukaisesti, mutta myös muissa aikuisoppilaitoksissa voidaan ylläpitäjän päätöksellä opettajan 
virka tai tehtävä muuttaa lehtoriksi. Ainakin yhdessä kunnallisessa kansalaisopistossa on jo näin tehty, 
mutta mistään yleisestä ilmiöstä ei vielä voida puhua. Yleisesti edelleen puhutaan juuri aikuisopettajista; 
virkaehtosopimuksen mukainen nimike on opettaja. Aikuiskoulutuskeskuksissa on kouluttajia, opettajia 

ja koulutussuunnittelijoita. Opetusalan ammattijärjestön rekisterin mukaan (OAJ 2002. Jäsenrekisteri) 
aikuislukioissa yleisimmät nimikkeet ovat päätoiminen tuntiopettaja ja lehtori, ammatillisissa 
aikuiskoulutuskeskuksissa opettaja ja kouluttaja sekä kansalaisopistoissa opettaja.  

 
Tässä tutkimuksessa käytetään yleisnimikkeenä aikuisopettajan käsitettä, koska se ehkä sittenkin 
riidattomimmin koskee kaikkia kohdeorganisaatioiden opettajia. 

 
Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen kysymys on se, miten edellä kuvattu oppilaitosten 
tehtävien yhdentymiskehitys on vaikuttanut niiden opettajien käsitykseen omasta ammattinimikkeestä.   
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3.2 AIKUISOPETTAJAN TEHTÄVIEN MUUTTUMINEN OPPILAITOSTEN TEHTÄVIEN MUUTOKSEN 
KONTEKSTISSA 

 
Harvalukuiset ja kutsumustietoiset kansansivistäjät opistoissa 
 
Aikuisopettajan ammatin lähtökohdat ovat kansansivistystyön juurissa, joiden keskeinen perusta oli se, 
että ammattia pidettiin vapaaehtoisena, filantrooppisena toimintana. Varsinkin alkuaikana, kun 
kansansivistystyötä pidettiin parempiosaisten eettisenä velvollisuutena auttaa sivistyksellisesti 
vähäosaisia, tämä tapahtui vapaaehtoisen toiminnan luonteisesti. Kun ensimmäiset työväenopistot 
perustettiin, rekrytoitiin johtajat – päätoimisia opettajia ei aluksi ollut lainkaan – siitä parempiosaisten 
joukossa, joka oli johtamassa viriävää kansansivistystyötä. On ilmeistä, että kun oli kyseessä aivan 
uudenlainen tehtävä yhteiskunnassa, voivat siihen antautua vain vahvan sivistysaatteen omaavat 
henkilöt; kyseessä oli kutsumusammatti. (ks. Huuhka 1980, 80 - 81.) Vaikka kutsumustietoisuus on 
sittemmin huomattavasti vähentynyt, on tämä aatteellinen elementti säilynyt ammatissa pitkälle 1900 -
luvun lopulle asti. Aikuisopettajan ammatin kutsumuselementin säilymiseen on osaltaan vaikuttanut 
myös pitkään elänyt käsitys opettajan ammatin kutsumusluonteesta yleensä. (Ks. Oksanen 1980, 98; 
Harva 1960.) Tälle käsitykselle on myös tutkimuksellista taustaa, sillä esim. eritellesssään erilaisia 
opettajatyyppejä 1960-luvulla Asp (1968) esitti myös opettajatyypin, jota hän kutsui 
”kutsumusopettajaksi”.  

 
Ehkä osin tämä aikuisopettajan työn vapaaehtoisuuden ja kutsumusammatin perinne vaikutti siihen, että 
huolimatta kouluhallituksenkin suosituksesta opistojen johtajien ja opettajien palkkauksen sitomisesta 
oppikoulujen lehtoreiden palkkatasoon, ei siihen monissakaan opistoissa päästy vielä ennen sotia. 
(Karjalainen & Toiviainen 1984, 158.) 
 
Opettajan kutsumustietoisuuden ja ei-virkamiesmäisyyden puolesta ilmaistiin mielipiteitä voimakkaasti 
myös Työväenopisto-lehdessä (sittemmin Opistolehti/Aikuiskoulutuksen maailma). Erityisen 
silmiinpistävä on vaatimus opettajan ”sisäisen laadun saattamisesta sopusointuun opiskelijain hengen 
kanssa”. Täytyy tuntea ”opiskelijain harrastukset, ottaa niihin osaa”.  Ja edelleen opettajan tulee päästä 
”myötämielisyyteen ja yhteisymmärrykseen opiskelijain kanssa”. Myös opetuksen liiasta 
”teoreettisuudesta” varoitettiin. (Työväenopisto 1929 - 31, 1933 - 34.) Opiskelijoiden huomioon ottamista 
painotettiin vahvasti vielä 1950-luvullakin Kotkan työväenopiston opettajien talviseminaarissa. Yhden 
puheenvuoron mukaan ”oppilaat ovat erittäin herkkiä loukkaantumaan, joten opettajan on tarkoin 
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punnittava sanansa”.  Tärkeätä olisi myös, että opettaja ”tietää opiskelijoiden motiivit”. (Työväenopisto 
1959.) 

 
Työväenopiston opettajan rooli nähtiin todella laajempana kuin vain opetustyönä. Erityisesti painotettiin 
osallistumista opistolaisyhdistysten toimintaan, kokouksiin ja illanviettoihin.  Mielenkiintoista on – aivan 
ilmeisesti työväenopistolaitoksen historiaa peilaten - se painotus, jolla esitettiin opiston opettajan 
”poliittinen ja tunnustuksellinen puolueettomuus” (Työväenopisto 3/ 1961; Veilahti 1973, 32 - 33.) 
 
Kansalais-ja työväenopistojen liitto KTOL antoi myös pienissä toimittamissaan kirjasissa 1970 - luvulla 
ohjeita opettajan työstä opistoissa. Kirjasten pääpaino oli opettajan pedagogisen roolin tarkastelussa, 
mutta esille tuotiin myös muita asioita. Mm. Veilahti (1973, 29) painottaa opinto-ohjaajan roolia jo ennen 
kuin opiskelijat tulevat opistoon: ”Aikuisten opettajan on kyettävä neuvoillaan ja kokemuksellaan 
ohjaamaan opiskelijat niihin opetusryhmiin, joiden voi olettaa parhaiten vastaavan aikuisopiskelijan 
elämäntilannetta.”  Tärkeätä oli tietenkin opintoneuvonta opiskelun kuluessa. Opiskelijoita oli 
kannustettava yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Aikuisopettaja on Veilahden mukaan myös itse 
jatkuvasti opiskelijan asemassa. (emt., 29 - 31.) Harva (1971, 146) puolestaan korostaa aikuisopettajan 
hyvää valmentautumista opetustehtävään, koska aikuisten opettaja joutuu aina tekemisiin uusien 
opiskelijoiden kanssa.  

 
Merkille pantavaa mainitussa lehdessä oli aina sotien jälkeiseen aikaan saakka, että kirjoituksia 
opettajan asemasta oli suhteellisen vähän. Tämä kertonee toisaalta siitä, että päätoimisten opettajien 
joukko oli pieni, eikä siitä löytynyt aktiivisia kirjoittajia. Toisaalta voidaan ajatella, että myöskään heidän 
ammatillinen identiteettinsä ei ollut vielä tässä vaiheessa kovin vahva. Esimerkiksi ay-tietoisuus ei ollut 
ilmeisesti herännyt vielä lainkaan; oltiin kutsumusopettajia. Aika kuvaavaa on myös se, että Huuhkan 
opistotoiminnan historia - teoksessakaan ei opettajille ja heidän työlleen paljon uhrata sivuja. Lähes 
kaikki huomio kohdistetaan sekä lehdissä että historiikissä opistojen tehtävän ja opistolaisyhdistysten 
aseman pohdintaan.  
 
1970 - luvulla tekemässään tutkimuksessa Helminen (1975) totesi edelleen, että vapaan sivistystyön 
opettajille on ollut tyypillistä suuri vaihtuvuus ja näkemys työn kutsumuksellisuudesta. 
 
1980 - luvun puolivälin jälkeen aloitettiin muutamissa kansalaisopistoissa merkittävä hanke opettajien 
työn tutkimiseksi. Aloittajana oli silloinen Virkailijoiden kansalaisopisto (sittemmin Helsingin 
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aikuisopisto). Sen hankkeen teoreettisena taustana oli Engeströmin kehittämä ns. kehittävän työn 
tutkimuksen malli. Tätä mallia käytettiin pohjana vähän myöhemmin aloitetussa noin kymmenen opiston 
hankkeessa, jonka vetäjäksi kutsuttiin Antti Kauppi. Silloisen VKO:n opettajien haastatteluista ilmeni, 
että vielä 1980 - luvulla pääosa kansalaisopiston opettajista näki työnsä vain oman opetusalueensa 
kautta; koko opiston organisaatiota ja tavoitteita ei oikein tunnettu. Noin puolet haastatelluista näki 
tarpeelliseksi kehittymisen omassa työssään. Kehittämiseen myönteisesti suhtautuvat opettajat olivat 
pääosin niitä, jotka olivat tietoisesti hakeutuneet aikuisopettajan työhön. Heidän kohdallaan voitiin 
puhua asenteesta: opetustyö osana elämää. (Koskela 1987, Aikuiskasvatus 1/ 1987) 
 
Kaupin (1992, 81 - 87) tutkimuksessa ja sen historiallisessa analyysissä jaksoteltiin kansalaisopiston 
opettajan työn kehittyminen viiteen eri vaiheeseen: 1. koulu-suuntautunut vaihe, 2. yhteiskunnallisesti 
suuntautunut vaihe, 3. sosiaalisesti suuntautunut vaihe, 4. palveluun suuntautunut vaihe ja 5. 
organisaatioon suuntautunut vaihe.  Analysoidakseen opettamiskäytäntöjä ja niiden pysyvyyttä Kauppi 
jakoi opettamisen elementit kolmeen eri osaan: historialliset, rakenteelliset ja henkilökohtaiset elementit. 
Kokeilun kuluessa opetuskäytänteiden muuttamiseksi ja kehittämiseksi edettiin seuraavien vaiheiden 
kautta: 1. opetustyön uudelleenstrukturointi (saman aineen opettajien yhteistyön organisointi, opettajien 
kollektiivinen itseopiskelu) ja 2. opettamis-ja oppimiskäytänteiden uudelleenorganisointi 
(itseohjautuvuuden lisääminen opiskelussa, opettamisen perustaminen oppimistehtäviin, suunnittelun ja 
opetusmateriaalien tuottaminen osana opetusta).   Kokeilun alustavien tulosten mukaan opettajan työ oli 
muuttumassa lähitulevaisuudessa enemmän oppimisympäristöjen organisaattorin suuntaan. Se tulisi 
merkitsemään paitsi opettajien ajattelutapojen ja käytänteiden muuttamista myös rakenteellisia 
muutoksia opettajan työn määrittelyssä: opettajista tulisi pedagogisia konsultteja. Lisäksi opettajien tulisi 
tarkastella kriittisesti omaa työtänsä ja organisoida oma oppimisensa reflektoivalla tavalla.  

 
1980 - luvun lopulla Kansalais-ja työväenopistojen liitto julkaisi jälleen kirjasen opiston opettajan työstä, 
tällä kertaa erityisenä kohderyhmänä olivat tuntiopettajat. Voitaneen kuitenkin arvioida tekijöiden 
tarkoittaneen kaikkia opettajaryhmiä, kun he totesivat, että ”opistotoiminnan yhteisöllinen luonne 
edellyttää opiston opettajan oman työn kehittämistä, oman työn arviointia”. Tekijät viittasivat myös 
kehittävän työn tutkimuksen malliin. (Aaltonen, Akkanen & Immonen 1988, 20 - 21.) 
 
Jo 80 - luvulla oli selvästi nähtävissä kansalaisopiston opettajan työssä suunnittelun osuuden kasvu 
ainakin suurehkoissa opistoissa. Tämän yhtenä taustana on mitä ilmeisimmin ollut myös opistojen 
tehtävien laajentuminen aikaisemmin kuvatulla tavalla. Esimerkiksi Opistolehdessä vuonna 1984 
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haastateltu kieltenopettaja totesi, että opetuksen suunnittelu ja kehittäminen vie niin paljon aikaa, että 
päätoimisen opettajan muu työvelvollisuus on helposti suurempi kuin opetuksen osuus. Oltiin 
tilanteessa, jossa ”opettaja ei olekaan enää opettaja”. Kyseistä opettajaa huolestutti myös työn 
pirstoutuneisuus, työmäärän jatkuva kasvu ja erilaisten rutiinien lisääntyminen. Opintoneuvonta, 
tuntiopettajien ohjaus ja uusien kurssien ideointi veivät paljon aikaa. (Opistolehti 3/ 1984.) 

 
Yksi keskeinen aikuisopettajien piirre oli vielä 1960 - ja 70 - luvuille asti se, että suurin osa opettajista oli 
sekä Suomessa että myös muissa maissa sivutoimisia. Mm. Unescon järjestämissä kansainvälisissä 
konferensseissa todettiin, että aikuiskoulutuksen suurin haaste oli tuolloin pätevän ja päätoimisen 
opetushenkilöstön saaminen alalle. (Alanen 1980, 30; Hely 1968, 14; ks. myös KM 1971. A: 29, 255.)  
 
Huuhkan (1990, 444) mukaan päätoimisia opettajia opistoissa oli ennen sotia huomattavan vähän. 
Esimerkiksi työvuonna 1949 - 50 oli päätoimisia opettajia 90 opistossa yhteensä vain 17. Vasta 1970 - 
luvulla alkoi päätoimisten opettajien määrä lisääntyä ollen lukuvuonna 1979 - 80 jo 283. Lukuvuonna 
1991 - 92 päätoimisia opettajia opistoissa oli 767 (Häyrynen 1994, 125). 

 
Opetusministeriön hallinnonalan vuosien 1988 - 92 yleissuunnitelman mukaan olisi opistoihin pitänyt 
perustaa vuosittain 30 - 50 päätoimisen opettajan virkaa. Kouluhallituksen tutkimussihteerin silloisen 
arvion mukaan päätoimisten opettajien määrää voitaisiin pitää ”vähitellen riittävänä”, jos kyseinen 
suunnitelma vain toteutuisi myös käytännössä. (Katajisto 1987. Suomen Kunnat 20/ 1987) 90-luvun alun 
lamakauden alkaminen vaikutti sitten keskeisesti siihen, että päätoimisten opettajien virkojen 
perustaminen loppui kunnissa kokonaan; kehitys kääntyikin päinvastoin laskuun.  Myös yksityisissä 
opistoissa lopetettiin päätoimisten opettajien toimia. 
 
Suhteellisesti eniten päätoimisia opettajia yhdessä opistossa 2000 - luvun alussa oli Kotkan Opistossa, 
yhteensä 25 opetuksen osuuden ollessa noin 70 % (rehtori Arto Laineen haastattelu 15.4.2001) Vuoden 
2001 lopussa oli opistoissa päätoimisia opettajia yhteensä noin 750.  Tarkan luvun löytäminen on 
ilmeisesti mahdotonta ilman eri selvitystä, koska Tilastokeskuksen tilaston (2000) mukaan opettajia olisi 
yli 1.600, jonka luvun moni asiantuntija on todennut aivan liian suureksi. Yksi ongelmaryhmä ovat 
opistojen ne tuntiopettajat, joiden viikkotuntimäärä saattaa työkausina olla jopa yli 20 tuntia, mutta 
toisaalta virkaehtosopimus ei tunne opistoissa päätoimisen tuntiopettajan käsitettä. 

 



 
 
 
 

 46

Seuraavassa taulukossa 8 näkyy kokonaisuutena päätoimisten opettajien määrän kehitys, joka 90 -
luvulla siis kääntyi laskuun. Enimmillään päätoimisia opettajia oli noin 800 lukuvuonna 1988 - 89.  
1990 - luvun lopussa ja 2000 - luvun alussa ovat kunnat lakkauttaneet useita päätoimisten opettajien 
virkoja säästösyistä. 
 
 
Taulukko 8: Kansalaisopistojen päätoimisten opettajien määrän kehitys vuosina 1949 – 2002. 
(Huuhka 1990; Tilastokeskus 1998, KTOL 1999; OAJ 2002).  
 

Vuosi Opettajia 
1949-50 17 
1964-65 22 
1969-70 41 
1974-75 149 
1979-80 283 
1988-89 800 
1998-99 790 
2001-2002 750 (arvioluku) 

   
Osoituksena opistojen opettajakunnan rakenteesta on edelliseen rinnalle otettava tuntiopettajien määrä, 
joka on kehittynyt 1970 - luvun alun 26.000:sta noin 34.000: een 1990 - luvun lopussa. Karkeasti 
arvioiden voidaan sanoa, että opistojen opetuksesta keskimäärin noin kaksi kolmasosaa on 
tuntiopettajien vastuulla. Kouluhallituksessa laskettiinkin 80 - luvun lopussa, että päätoimisia opettajia oli 
keskimäärin yhdessä opistossa 2,2 opettajaa ja suurissakin opistoissa vain 4,2 opettajaa (Katajisto 
1987. Suomen Kunnat 20/ 1987). 

  
Opettajarakenteessa on viimeisenä trendinä ollut koulutussuunnittelijoiden tulo myös opistoihin esim. 
yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten tapaan. Heidän työehtosopimuksensa poikkeaa yleensä 
opettajan sopimuksesta. 1.2.2001 alkaen myös opetusalan virkaehtosopimuksiin tuli suunnittelija-
opettajan nimike, jolla tavallaan tunnustetaan myös kansalaisopiston opettajan työn muuttuminen, 
erityisesti 90-luvun koulutuksen markkinoiden kehittymisen myötä. 
 
1990 - luvun lopun piirteenä tässä asiassa on ollut, että päätoimisten opettajien määrä on jälleen 
pienemässä. Muutamissa Pohjois-Suomen opistoissa on päätoimisten opettajien virkoja lakkautettu 
säästösyistä. Virkatunnit on annettu tuntiopettajille, jolloin ei ole ajateltu, mitä muutos merkitsee 
opetustyön suunnittelun ja kehittämisen kannalta. Päätoimisten opettajien määrän lasku kertoo toisaalta 
opistojen kaventuneista taloudellisista resursseista: omistajat ovat edelleen pakottaneet opistot 
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säästämään. Toisaalta voidaan sanoa, että taustalla ovat myös kansalaisopistojen tehtävien muutokset: 
päätoiminen opettaja ”pelkkänä” opettajana ei ole enää korvaamaton. 
 
Täysin tutkimatta on kuntien rahapulan aiheuttamien jatkuvien säästötoimenpiteiden vaikutus opistojen 
opettajiin. Tässä yhteydessä voidaan näin ollen vain viitata tähän näkökulmaan. 
 
Kansalaisopistojen opettajien työtä on säännellyt jo 1960 - luvulta alkaen 2000 - luvulle saakka lähes 
muuttumattomana säilynyt virkaehtosopimus. Opetusvelvollisuus on määräytynyt opetusaineiden 
mukaan niin, että kielten opettajien opetusvelvollisuus on ollut pienin – 530 tuntia tyovuodessa – ja 
yhteiskunnallisten sekä taideaineiden opettajien ja käytännön taitojen opettajien opetusvelvollisuus 
suurin, 580 tuntia. Tämän lisäksi on jokaisella opettajalla myös ns. muu työvelvollisuus, yhteensä 350 
tuntia työvuodessa. Se koostuu opettajien kokouksista, tuntiopettajien rekrytoinnista ja ohjauksesta, 
oman ainealueen kurssien yhteenkokoamisesta, tiedotuksesta, juhlien järjestelyistä, päivystyksestä jne. 
(Ks. Opetusalan virkaehtosopimus 1.2.2001.) Kun otetaan huomioon opistojen kurssikauden 
suhteellisen lyhyen ajanjakson, syyskuun alusta huhtikuulle, voi opetustuntien määrä viikossa nousta 
huomattavaksikin. Toisaalta muutamat opistot järjestävät kursseja myös touko-kesäkuulla. 

 
Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n tekemän selvityksen mukaan jakaantuu kansalaisopiston opettajan 
tekemä ns. muu työ seuraavasti (taulukko 9): 

 
Taulukko 9:  Kansalaisopiston opettajan muun työvelvollisuuden sisältöalueet.  

 (Manninen Tuovi, OAJ 2002). 
 

  Sisältöalue     Vast. lukumäärä  
Opetuksen suunnittelu 92 
Oppimateriaalien teko 80 
Hallintoon liittyvät tehtävät 62 
Tilaisuuksien järjestäminen 42 
Kokoukset 38 
Tuntiopettajien hankinta ja ohjaus 23 
Opinto-ohjaus 23 
Toimistorutiinit 21 
Yhteydenpito 16 
Projektit 16 

 
Taulukon perusteella voidaan todeta, että opetukseen kuuluvan suunnittelutyön lisäksi opiston opettajat 
valmistavat oppimateriaaleja, osallistuvat hallinnolliseen työhön, ovat mukana erilaisissa tilaisuuksissa 
ja kokouksissa jne. 
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Järjestelmä on ollut suhteellisen joustava sekä opettajan että myös työnantajan kannalta – ehkä siitä 
selittyy sen pitkäikäisyys. Toisaalta kun se kerran on niinkin vanha, on selvää, että siinä on säilynyt  
vanhaa opiston opettajan työn luonnetta lähtien  kutsumuksellisuudesta. Periaatteessa opettaja on 
voinut lopettaa työnsä opetusvelvollisuuden tultua täyteen vaikkapa helmikuussa, mutta käytännössä 
näin tiukalle on aniharvassa opistossa jouduttu. ” Ylitunteja” on aina tehty, eikä niistä ole voinut  
laskuttaa lisää palkkaa. Varsinkin muun työvelvollisuuden täyttymisen tiukka seuranta on vuosien 
mittaan jossain määrin vähentynyt. Paitsi opettajien mahdollisesta säilyneestä kutsumustietoisuudesta – 
jota ei ole tutkittu - kertoo edellä kuvattu myös siitä, että tässä opettajaryhmässä 
ammattiyhdistystietoisuus ei ole koskaan ollut kovin vahva. Ero peruskoulun ja lukion opettajiin on tässä 
suhteessa ollut erittäin selvä. Merkittävää on myös se, että tässä järjestelmässä ei ole koko sen 
olemassaolon aikana ollut juuri mitään ”taitekohtia”, jotka olisivat muuttaneet tilannetta. 

 
Merkkejä kansalaisopiston opettajan uudesta roolista on ollut selvästi nähtävissä 90 - luvun lopulta 
lähtien opistojen tehtävien muuttumisen myötä. Ensinnäkin erilaisten projektien mukana on työhön tullut 
uutta ulottuvuutta. Esimerkiksi verkkopedagogiikan kehittäminen on vaatinut paljon lisätyötä, joka on 
pääosin tehty opettajien ryhmätyönä. On voitu todeta, että verkkokurssin valmistaminen ei opettajalta 
yksin edes onnistu. Mm. mikrotukihenkilön panos yhdessä opettajan kanssa on välttämätön. Kun ottaa 
huomioon, että läheskään kaikilla opistoilla ei ole tähän tukeen mahdollisuuksia, opistotkin eriytyvät 
myös verkkokurssien tuottamisessa. Toisaalta johdanto-osassa mainittu ”yrittäjämäinen” ote työhön on 
selvästi ollut nähtävissä joillakin opettajilla. Näiden opettajien kanssa rehtori sopii ainealueen 
markkamääräisen tulostavoitteen sekä myös nettotuoton. Opiston tavanomaisen esitteen lisäksi nämä 
opettajat huolehtivat myös erityiskurssiensa markkinoinnista erikseen – ei odoteta enää, että vain 
rehtorin asiana on vastata siitä, että opettajilla on riittävästi töitä. Merkitystä on ollut myös erilaisten 
opettajatiimien luomisella oppilaitoksiin. Tiimit ennen kaikkea lisäävät opettajien yhteistyötä 
suunnittevaiheessa.  Voidaan siis todeta, että kyllä opistojen toiminnan reunaehtojen muutos on 

vaikuttanut myös opettajien työhön. Toisaalta on opettajia, jotka tekevät työnsä suurin piirtein niin kuin 
ennenkin: työ eriytyy. 

 
Kansalaisopistojen rehtorit ja opettajat perustivat 1970 - luvulla oman ammattijärjestön, KTRO:n, joka 
säilyi itsenäisenä akavalaisena ammattijärjestönä vuoteen 1986 saakka, jolloin yhdistys liittyi OAJ:n 
ulkojäsenyhdistykseksi. Yhdistyksen palkkatavoitteena oli saavuttaa lukion opettajien palkkataso, mutta 
siihen ei ole vieläkään päästy. 80 - luvun lopulla yhdistyksen nimi muutettiin ARO:ksi 
(Aikuisoppilaitosten rehtorit ja opettajat). Yhdistyksen jäsenmäärä oli suurimmillaan 90 - luvun alussa, yli 
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700, mutta on sen jälkeen laskenut. Edelleen on niitä opettajia, jotka kuuluvat ARO: oon, mutta eivät ole 
halunneet liittyä OAJ: hin. Toisaalta koska opettajan jäsenmaksu palkasta menee OAJ:lle, on erikseen 
maksettava ARO:n jäsenmaksu helppo jättää maksamatta. (Puheenjohtaja Pentti Silvennoisen 
haastattelu 10.10.2000.)    

 
Puheenjohtaja Silvennoisen mukaan aikuiskoulutuksen painoarvo ja edenunvalvonnan merkitys OAJ:n 
sisällä on selvästi laskenut 90 - luvun alun vuosiin verrattuna. OAJ: ssä ” perinteinen” opettajajoukko, 
toisin sanoen ennen kaikkea peruskoulun opettajat, on niin ”jyräävä voima”, että pienen ryhmän ääni ei 
juuri kuulu eikä sitä oteta helposti huomioon. Erityisesti paikallistasolla, OAJ:n jäsenyhdistyksissä vain 
harvoin on aktiivisesti mukana opistojen opettajia.  
 
Erittäin huolestuttavana puheenjohtaja pitää opistojen päätoimisten opettajien määrän vähenemistä, 
joka johtaa helposti alenevaan kierteeseen: oma painoarvo ja imago heikkenee, palkkaetujen ja muiden 
etujen ajaminen on entistä vaikeampaa jne. 

 
Myös opistorakenteen muutokseen puheenjohtajalla on selvä mielipide: alueopistoja ei saa perustaa 
pelkästään säästösyistä, vaan kehityksen tulisi tukea opettajien ammatillisuuden lisäämistä, toisin 
sanoen alueopisto on hyvä silloin, jos se perustetaan opiston opetuksen ammatillisuuden 
parantamiseksi. (Puheenjohtaja Silvennoisen haaastattelu.)  
 
Varsin mielenkiintoisen näkökulman puheenjohtaja antaa opettajan työn yhden ulottuvuuden 
poistumiseen: yhteisöllisyys - kuten mm. puuhailu opistolaisyhdistyksessä - on siitä nyt lähes kokonaan 
hävinnyt. Opiston opettajasta on tullut enemmän ”tavallisen” opettajan näköinen. Toisaalta ehkä samalla 
sisällöllinen asiantuntemus on vastaavasti kasvanut. (Puheenjohtaja Silvennoisen haastattelu.) 

 
Yhteenvetona kansalaisopistojen opettajien ammatin ja työn kehittymisestä voidaan todeta, että 
alkuperäinen kutsumustietoisuus on edelleen ainakin jossakin määrin säilynyt, ehkä kuitenkin niin, että 
sen on osin korvannut yrittäjämäinen ote työhön sekä työskentely erilaisten projektien parissa. Niihin 
opettajiin, jotka eivät ole mukana näissä uusissa työmuodoissa, ei opistojen tehtävien muuttuminen ja 
laaja-alaistuminen juuri ole vaikuttanut.  
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Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 
 

Kun kansalaisopistojen päätoimisten opettajien työssä on korostettu pitkään – alkuaikoina jopa 
edellytetettiin - kutsumustietoisuutta, on sen sijaan ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajilta 
vaadittu jo työllisyyskurssien ajoista alkaen ennen kaikkea koulutusalan tuntemusta ja työkokemusta. 
Niinpä tavallisin opettaja kurssikeskuksissa oli jonkin tuotantolaitoksen insinööri tai teknikko. 
Työnopettajat taas olivat miltei poikkeuksetta taitavia ammattimiehiä, joilla oli pitkä työkokemus. 
Pedagoginen asiantuntemus oli tähän verrattuna aina toissijaista. Toisaalta myös pedagogisesti 
koulutettuja insinöörejä oli hyvin vähän saatavilla. (Leskinen 1997, 58.) 
 
Jos tätä verrataan yleensä ammatillisten oppilaitosten opettajilta vaadittaviin keskeisiin pätevyyksiin, 
voidaan todeta, että vuodesta 1950 lähtien lisättiin esimerkiksi käsityön opettajien 
kelpoisuusvaatimuksiin kolmen vuoden työharjoittelu, jota ei edellytetty kansa - eikä oppikoulun käsityön 
opettajilta. Samoin Ammattikoulujen ompelunopettajien koulutuskomitean mietinnössä korostettiin sitä, 
että ompelun ammatinopettajan tehtävät ovat teknisesti vaativampia kuin kansa - ja oppikoulujen 
käsityön opettajien. (Kuusisto 1984, 27 - 28)  

 
Toinen alan perinteeseen kuuluva seikka on ollut alusta lähtien opettajien työsuhteiden lyhytaikaisuus. 
Opettajat palkattiin työllisyyskurssien kaudella vain yhtä kurssia varten, ja palkkaa sai pidettyjen tuntien 
mukaan. (Leskinen 1997, 71.) On selvää, että tämä ei ollut omiaan lisäämään ”kutsumustietoisuutta”; 
enemmän opettajat joutuivat varmistamaan, että tulevaisuus oli turvattu. 
 
Jopa Ammattikasvatushallituksen taholta painotettiin kentälle, että alan työkokemus kyllä korvaa 
puuttuvan muodollisen pätevyyden, (Talka 1997, 178.) Myös 90 - luvun alussa tehdyn 
lisensiaatintutkimuksen mukaan ammatilisessa aikuiskoulutuksessa keskeistä on kunkin alan 
ammatillinen osaaminen. Koulutuksen luonne on sellaista, että ”opettajaksi sopii hyvin kyseisen alan 
hiton hyvä työmies”. Opettamisen osaaminen on lisäpätevyys, joka hankitaan kokemuksen ja 
täydennyskoulutuksen kautta. ( Aikuforum 2/ 1992.)  
 
Verrattuna opistojen opettajien vähäiseen ay-tietoisuuteen olivat kurssikeskusten opettajat alusta alkaen 
tässä suhteessa kuitenkin huomattavasti aktiivisempia. Jo 1970 - luvulla oli lähes jokaisessa talossa 
oma opettajayhdistys. (Talka 1997, 180.) 
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Vuoden 1991 lainuudistuksen seurauksena – ainakin osittain sen johdosta – opettajien rooli muuttui 

aiempaa itsenäisemmäksi, ja suunnittelutyön osuus kasvoi. Opettajat osallistuivat vähitellen myös 
koulutuksen markkinointiin, jonka onnistuminen vaikutti jopa työsuhteen jatkumiseen. Voitiin siis puhua 
jo opettajan tulosvastuusta. Samaan aikaan myös opiskelijakeskeiset työtavat opetuksessa muuttivat 
omalta osaltaan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan roolia ja tehtäviä. Talka toteaa, että 
opettajasta tuli nyt entisen tiedonjakajan asemesta konsultti, kouluttaja, neuvonantaja ja koulutuksen 
organisaattori. Nimenomaan opettajien omaehtoinen aktiivinen kehittämistyö ja erilaiset kokeilut 
lisääntyivät yli puolessa ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista. Myös yhteistyö työelämän kanssa 
lisääntyi, samoin koulutuksen yhteissuunnittelu ja opettajien ryhmätyöskentely. (Talka 1997, 244 - 245.) 

 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten päätoimisten opettajien määrän kehittymisestä Talka toteaa, että 
päätoimisten opettajien määrä pyrittiin alkuvaiheessa tietoisesti pitämään mahdollisimman pienenä, 
lähinnä palkkaukseen liittyvistä syistä. Toisaalta joissakin aikuiskoulutuskeskuksissa on päätoimisia 
opettajia ollut runsaastikin. Opettajamäärällä mitattuna ovat suurimpia aikuiskoulutuskeskuksia olleet 
Jyväskylän, Pohjois-Karjalan ja Pääkaupunkiseudun oppilaitokset. (Talka emt., 178.) 

 
Taulukossa 10 on kuvattu päätoimisten opettajien määrän kehitystä aikuiskoulutuskeskuksissa: 
 

Taulukko 10: Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten päätoimisten opettajien määrän 
kehitys vuosina 1980 – 2002. (KM 1988: 34; Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 4/ 1989; Vaso & 
Vertanen 2000; OAJ 2002. Jäsenrekisteri.) 

      

Vuosi Päätoimiset opettajat 
1980 630 
1988 1.047 
1998 2.080 
2002 1.800 (arvio) 

 
 

Päätoimisten opettajien määrä kaksinkertaistui 90 - luvulla, mutta vuoden 2001 aikana oppilaitoksista 
lähti alan ammattijärjestön AKOL:n puheenjohtajan mukaan (Jouko Paljakan haastattelu 8.8.2002) eri 
syistä noin 300 - 400 opettajaa; virallisia tilastoja ei vielä ole. Kuitenkin suuntaa antava esimerkki on 
myös Etelä-Suomen alueen seitsemän aikuiskoulutuskeskuksen henkilöstön vähennys: alueen 
aikuiskoulutuskeskusten opettajien määrä oli vähentynyt vuoden 2001 loppuun mennessä noin 100 
opettajalla (toimitusjohtaja Simo Susiluodon haastattelu sekä painamaton selvitys, kopio kirjoittajalle 
29.1.2002). 
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Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien työ oli ennen vuotta 1991 hyvin säänneltyä, ja 
palkkaus perustui opetustuntien määrään. Ns. muusta työvelvollisuudesta maksettiin eri palkka. 
Lisätöitä ei juuri annettu. Vuonna 1991 opettajat siirrettiin kokonaistyöaikajärjestelmään, josta 
opetusvelvollisuuden osuus on periaatteessa enintään 33 viikkotuntia. Lamavuosien myötä säädöstä 
alettiin tulkita niin, että tuntimäärä on minimi, joka ylitettiin käytännössä reippaasti. AKOL: n selvityksen 
mukaan 90 - luvun lopussa monien opettajien talkootyöt lisääntyivät ollen jopa n. 200 miestyövuotta/ 
opettaja. Nykyisin on opettajia, joiden työpäivä arkisin on säädettyä selvästi pidempi, ja sitten voi olla 
vielä viikonlopputöitä. Toisaalta vielä on niitäkin, jotka lähtevät töistä jo klo 16: n jälkeen. Oppilaitosten 
ollessa kovassa kilpailutilanteessa aikuiskoulutuksen markkinoilla ne pyrkivät ”repimään” rahaa ja 
kannattavuutta – ammattijärjestön toiminnanjohtajan mielestä opettajien kustannuksella. Ero 
peruskoulun ja lukion opettajien työn vaatimuksiin ja ammatilliseen kulttuuriin on selvästi kasvanut. 
(Puheenjohtaja Jouko Paljakan haaastattelu 15.1.2001.) 

 
Opetushallituksen 90 - luvun puolivälissä teetättämän tutkimuksen mukaan aikuiskoulutuskeskusten 
hallinnolliset uudistukset olivat monin tavoin vaikuttaneet myös opettajien työhön. Vain harva opettaja oli 
voinut jatkaa entiseen tapaan. Opettajahaastatteluiden mukaan opettajat kokivat uuden tilanteen 90 - 
luvun lainsäädäntöuudistuksen jälkeen niin, että ”turvallisessa rauhaiselossa uinailleet opettajat 
pakotettiin uusien haasteiden eteen”. Opettajien tehtävät ja vastuut määriteltiin uudelleen. 
Oppilaitosjohto edellytti opettajilta erityisesti yrittäjyyttä, kustannustietoisuutta ja jatkuvaa tuotekehittelyä. 
Opettajien oli nyt uudessa tilanteessa osattava suunnitella, markkinoida ja myydä ammattitaitonsa. 
(Turpeinen 1996, 144.) 

 
Seuraavassa on joitakin lainauksia Turpeisen (emt., 144 - 145) selvityksestä. ” Pelkkä opettajana 
oleminen ei enää takaa työpaikkaa, vaan pitää olla innovatiivinen ja markkinointihenkinen, eri tahoihin 
yhteyksiä pitävä.” ”Olemme ehkä lähentyneet yrittäjyyttä, on nimittäin paljon itsestä ja omatoimisuudesta 
kiinni, onko sinulla töitä vai ei.”  ”Lainsäädännön uudistus on mullistanut opettajan työni täysin – mm. 
työmäärän kaksinkertaiseksi.” Toisaalta oli niitäkin opettajia, jotka vastasivat, että ” työ säilyy samana 
riippumatta siitä, muuttuko koulun nimi tai organisaatio.” Kuitenkin enemmistö opettajista arvioi, että 
kyllä oppilaitoksen toimintaympäristön tuntuva muutos vaikuttaa myös opettajan työhön. 
 
Erityisen vaikea tilanne opettajien kannalta syntyi syksyllä 2000 koulutuspoliittisessa osiossa mainitun 
ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahan päätösten yhteydessä. Kun samaan aikaan oli menossa laaja 
jo mainittu koulutuksen TUKEVA-hanke, joutui sekin uudessa tilanteessa tavallaan hankalaan 
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tilanteeseen. Koulutusaloista eniten ovat kärsineet tietotekniikka ja kielikoulutus, joita varsinkin on 
jouduttu vähentämään. Vastaavasti juuri näiden alojen opettajat ovat olleet vaikeimmassa asemassa.  
Tilanne on ammattijärjestön mielestä täysin mahdoton: aikuiskoulutuksen tarve on voimakkaasti 
kasvanut ja kasvamassa elinkeinoelämän työvoiman ikääntymisen myötä, ja samaan aikaan joudutaan 
karsimaan kuitenkin koulutusta, kun sitä pitäisi päinvastoin lisätä. Erityisesti metallialalta on työvoiman 
poistuma voimakasta, minkä seurauksena tulee työvoimapula.  (Jouko Paljakan haastattelut 15.1.2001 
ja 8.8.2002.) 
 
Aikuiskoulutuskeskusten opettajat olivat aikanaan ammatillisesti järjestäytyneet AOL:ään, 
Ammattioppilaitosten opettajaliittoon, joka liittyi OAJ:hin 80 - luvun puolivälin jälkeen. OAJ on toisaalta 
tuonut palkkaneuvotteluihin lisää painoarvoa, mutta toisaalta ammatillisten opettajien ja varsinkin 
AKOL:n jäsenkunta edustaa liian pientä ryhmää suuren OAJ:n sisällä, jossa peruskoulun opettajat 
muiden mielestä käyttävät valtaa. Usein on tilanteita, joissa tuntuu, että ääni ei kuulu riittävästi.  OAJ:n 
tärkeässä hallituksessa on AKOL:lla nyt edustaja, mutta jäsenyys siinä perustuu 
vuorotteluperiaatteeseen. Yhteenvetona järjestön puheenjohtaja toteaa, että etujen valvonta OAJ:n 
sisällä on ollut taistelua. (Jouko Paljakan haastattelu 15.1.2001.)  

 
Aikuislukioiden opettajat 

 
Kun ensimmäiset iltakoulut perustettiin, rekrytoitiin opettajat pääosin toiminnassa olevista lukioista, 
koska muuta rekrytointipohjaa ei ollut. Olennainen piirre ensimmäisille iltakoulujen opettajille oli myös 
samanaikainen työskentely sekä päivä- että iltakoulussa. Rehtorit näkivät alusta alkaen, että oli tärkeätä 
tehdä selväksi valituille opettajille, että aikuisten opettaminen oli ”ihan erilaista ” kuin nuorten.  Myös 
myöhemmin on aika selkeä käsitys ollut, että ”kaikki päivälukion opettajat eivät sovi iltakouluun”. 
(Rehtori Raimo Paakkunaisen haastattelu, kirjoittajan muistiinpanot) 
 
1940 -ja 1950 - lukujen iltakoulujen opettajat olivat rehtoreiden mukaan opetustyöhönsä laaja-alaisesti 
suhtautuvia ”kulttuuripersoonallisuuksia”. Verrattuna 90 - luvun lopun aikaan eivät opettajat tuolloin 
myöskään olleet niin ay-tietoisia: ”palkan perään ei heti ensiksi kyselty”. Vasta 1970 - ja 1980 - luvuilla 
alkoi tämä puoli muuttua Opettajien ammattijärjestö OAJ:n yhdistymisen myötä. Erityisen vaikea asia oli 
ammattijärjestölle luokattoman lukion työjärjestyksen hyväksyminen, työjärjestyksessä keskeistä on ollut 
ajalla variointi. Rehtoreiden näkemyksen mukaan opettajien laaja-alaisuus kapeni selvästi myöhemmin - 
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ay-tietoisuuden vastaavasti kasvaessa. Ilmaus ”palkaton työ” on tullut opettajien sanastoon tämän 
myötä. (Rehtori Raimo Paakkunaisen ja rehtori Pertti Hallikaisen haastattelu.) 

 
Opettajanäkökulma asiaan taas on vähän toinen. Vielä 80 - luvulla palkkausjärjestelmä oli sellainen, että 
erilaisista lisätöistä tuli automaattisesti lisää palkkaa. Lisätyöt oli hyvin tarkkaan sopimuksissa lueteltu, ja 
valtio maksoi oppilaitoksille kaiken auliisti valtionapuna.  Oli luonnollista ”juosta erilaisten lisien perässä”, 
joita olivat esim. matematiikassa demonstraatiolisä, av-välineiden hoitolisä jne.  90 -luvulla 
palkkausjärjestelmää muutettiin siten, että ainakin iltakoulupuolella suurin osa mainituista ”lisistä” 
karsittiin sopimuksista pois, minkä jälkeen ei enää kannattanutkaan ”juosta lisien perässä”. 
”Kulttuuripersoonia” taas ei enää syntynyt siinä vaiheessa, kun iltakoulujen määrä oli kasvanut. 
Ensimmäisissä iltakouluissa oli ”eksotiikkaa”, ja niihin hakeuduttiin mielenkiinnosta uutta koulumuotoa  
kohtaan. Vasta myöhemmin alettiin puhua palkkapolitiikasta. Nykyään ehkä sittenkin erilaisista 
lisäkorvauksista kyselevät nuoret, vastavalmistuneet opettajat, jotka ovat juuri ottaneet suuren 
asuntolainan. (Vararehtori Tuomo Niemelän haastattelu 5.1.2001.)  
 
Tarjamon (1979) 1970 - luvun lopussa haastattelema silloisen iltalukion kieltenopettaja koki tuolloin 
olevansa ennen kaikkea ”tiedon jakaja”. Hänen mukaansa ennen kaikkea iltaopiskelija määrittelee, 
millainen iltaopettajan tulisi olla. ”Menestyäkseen iltaopettajan tulee olla tiedon tehokas jakaja. 
Kasvattajan roolia hänellä ei enää ole kuten vielä jossakin määrin päivälukion opettajalla”. Tämä 
opettaja myös vertasi itseään kansalaisopiston opettajaan, joka hänen mukaansa on ”enemmän 
aikuiskasvattaja, itse olen aikuiskouluttaja”. Hän myös koki voimakkaasti olevansa ”vuorotyöläinen”, tai 
siten että työ on jatkuvaa työtä ”kakkosvuorossa”. Edellä olevien rehtoreiden haastatteluihin peilattuna 
tämän opettajan haastattelussa tuli myös selvästi ilmi palkkatietoisuus: palkkaus oli tuolloin alemmalla 
tasolla kuin päivälukiossa, mitä haastateltu piti epäkohtana ottaen huomioon juuri iltatyön.  (Tarjamo 
1979, 73 - 80.) 

 
Niin ikään 1970 - luvulla tehdyn opettajan ammattikuvaselvityksen (KM 1974: 101, 52 - 53) mukaan 
peruskoulunopettajan ja lukionopettajan työstä valtaosa oli vielä tuolloin varsinaista opetusta luokassa, 
ja koulunpidolliset tehtävät muodostivat olennaisen osan opettajan työpäivästä. Silloisten arvioiden 
mukaan varsinaisen opetuksen osuus tulisi vähenemään selvästi, ja ennen kaikkea opetusteknologian 
kehittyminen vaikuttaisi keskeisesti opettajan ammattikuvaan. Varsin mielenkiintoista on, että jo 1970 - 
luvulla ainakin komiteatasolla puhuttiin opettajan työn siirtymisestä aikaisempaa huomattavasti 
enemmän ” tiimeihin”, pois rutiineista virikkeiden antajan, opinto-ohjaajan ja suunnittelijan rooleihin.  



 
 
 
 

 55

Laajin selvitys lukion opettajan työstä ja sen muuttumisesta tehtiin samoin Opetushallituksen (ks. 
IMPACT-tutkimuksen loppuraportti, 112 - 113) toimesta 90-luvun lopussa etälukiokokeilua koskevan 
selvityksen yhteydessä. Merkittävin tulos oli ennen kaikkea se, että opettajat kokivat etälukiossa 
roolinsa sekä opettajana että ohjaajana. Opettajilla oli halua jopa muuttaa toimintaansa ja ajatteluansa 
muistuttamaan enemmän ohjaajaa kuin opettajaa. Toisaalta opettajien ohjauskäsitys oli hyvin suppea, 
ja opettajan roolia tärkeän ja ”oikean” tiedon tarjoajana ja mahdollistajana korostettiin usein eri 
tilanteissa. Haastatteluissa myös opettajan ”opetusroolille” annettiin paljon arvoa. Kävi ilmi, että 
opettajan perinteinen rooli on vielä vahvasti kiinni opettajan toiminnassa ja ajattelussa. Opettajaa 
tarvittiin etälukiossa myös rohkaisijana ja kannustajana sekä yhteishengen luojana, jotka kaikki vaativat 
opettajalta vuorovaikutustaitoja uudella tavalla. Myös opettajan ”paperitöiden” määrä lisääntyi selvästi 
entiseen verrattuna. Opettajat kokivat jopa olevansa ”sihteereitä”. Viestintä - ja tietoteknisten taitojen 
hallinta edellytti opettajilta jatkuvaa opiskelua. Etälukion opettajilla oli jatkuva aikapula. 
 
Aikuislukioiden opettajien määrän kehitys näkyy taulukosta 11: 

 
Taulukko 11: Aikuislukioiden opettajien määrän kehitys vuosina 1980 – 2001 (Tilastokeskus 
1980, 1990. OAJ 2002). 

        
 

Vuosi Opettajia 
1980 200 
1990 470 
2001 480(arvio) 

 
Taulukosta voidaan todeta aikuislukioiden opettajien määrän suhteellisen tasainen, nouseva kehitys, 
joka sitten päätyi 90 - luvulla noin 500 päätoimiseen opettajaan. Myös tämän opettajaryhmän tilastointi 
on huomattavasti vaikeutunut sen jälkeen, kun heidät on sijoitettu lukioiden opettajien kanssa samaan 
tilastoon. 
 
Ammatillinen edunvalvonta on alusta lähtien ollut suuren OAJ:n vastuulla (sitä ennen OK:n).  
Iltakoulujen oma opettajayhdistys, IOY r.y. (Iltakoulujen opettajayhdistys) on keskittynyt vain 
pedagogisiin kysymyksiin. Iltakoulujen opettajien samaistumisessa ammatillisesti lähinnä peruskoulun ja 
lukion opettajiin ei ole ollut suuria ongelmia, ehkä on samaistuttu nimenomaan lukion opettajiin. Sen 
sijaan OAJ on koettu aina vähän etäisenä ja suurena järjestönä, jossa ei pienen opettajaryhmän ääni 
kuulu. Paikallistasolla vain muutamat harvat ”iltaopettajat” ovat osallistuneet aktiivisesti OAJ:n 
toimintaan. IOY yhdistyksenä on ollut alusta lähtien vailla palkattua työvoimaa vain asian harrastajien 
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työpanoksen varassa. Osoituksena toiminnan intensiteetistä lienee mm. se, että kukaan ei oikein tunnu 
tietävän, milloin oikeastaan IOY on perustettu. (Vararehtori Tuomo Niemelän haastattelu.) 

 
3.3 YHTEENVETO OPETTAJAN TYÖN MUUTOKSESTA 

 
Edellä on tarkasteltu eri opettajien työn kehittymistä kansalaisopistoissa, ammatillisissa 
aikuiskoulutuskeskuksissa ja aikuislukioissa. Opistojen kutsumustietoisista kansansivistäjistä, 
aikuiskoulutuskeskusten yhden kurssin opettajista ja ensimmäisistä ”kulttuuritietoisista” iltalukioiden 
opettajista on tultu 2000 - luvun aikuisopettajan vaatimuksiin. Pitkän kehityskaaren taustalla ovat 
aikuisoppilaitosten tehtävät muuttuneet ja ennen kaikkea lähentyneet toisiaan merkittävästi, jopa niin, 
että tutkijat kritisoivat aika voimakkaasti noudatettua aikuiskoulutuspolitiikkaa. Tähänastisen tarkastelun 
perusteella voidaan sanoa, että erityisesti aikuiskoulutuskeskuksissa ja kansalaisopistoissa on opettajan 

työ muuttunut ennen kaikkea perinteisestä opetuksesta yhä enemmän suunnittelun, organisoinnin ja 

koulutuksen markkinoinnin suuntaan. Aikuislukiossa opettajat ehkä sittenkin vielä ennen kaikkea ”vain 
opettavat”, mutta myös heidän työnsä on muuttunut. Eniten aikuislukioissa on työhön vaikuttanut jo nyt 
etälukioprojekti, jonka yhteydessä erityisesti tutorointi – johon kuuluu mm. erilaisten sähköisten 
välineiden, kuten sähköpostin käyttö - on väkisinkin muuttanut siinä mukana olevien opettajien työtä. 
Ammattilukiossa mukana olo on merkinnyt opetustyön siirtymistä myös päiväaikaan. Lisäksi myös 
aikuislukioissa mukaanmeno ”koulutusbisnekseen” on laajentanut opettajien työtä ja käsitystä siitä, 
miten opetustyötä on tehtävä uudessa toimintaympäristössä. On aikuislukioita, joissa on tehty 
korkeatasoisia koulun esitteitä sekä myös markkinoitu niitä tehokkaasti mm. elinkeinoelämälle. 

 
Kaikkein selvimmin oppilaitoksen tehtävien ja toimintaympäristön muutos on vaikuttanut 

aikuiskoulutuskeskusten opettajien työhön 90 - luvun alusta lähtien. Uudenlainen opettaja-käsitys on 
myös lisännyt työmäärää huomattavasti. 
 

Kansalaisopistojen päätoimisilla opettajilla on aina ollut opetusvelvollisuuden lisäksi ns. muu 
työvelvollisuus, johon on kuulunut opetustyön suunnittelun lisäksi kokouksia, tuntiopettajien rekrytointia, 
yhteydenpitoa järjestöihin, tiedotusta, juhlien järjestämistä, osallistumista opistolaisyhdistysten 
toimintaan, yhteistyötä alan muiden opettajien kanssa. Lisäksi opiskelijat ovat aina opistoissa 
”äänestäneet jaloillaan”, toisin sanoen, jos alkaneen kurssin opetus ei ole vastannut odotuksia, on 
kurssilta jääty suhteellisen helposti pois. Työn muuttuminen tästä yhä enemmän myös koulutuksen 

markkinoinnin ja tulosvastuun suuntaan on kuitenkin vielä suuri askel. 
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Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat palkattiin aluksi vetämään ja opettamaan vain yhtä 
kurssia, jolloin vastuu markkinoinnista, tiedotuksesta jne oli oppilaitoksella, ei opettajalla. Tilanne 
muuttui osin jo 70 - luvulla, mutta varsinaisesti 90 - luvun alusta alkaen opettajien rooli oli jo hyvin 
toisenlainen kuin ennen: voitiin puhua konsultista, organisaattorista ja tulosvastuusta.  
 
On selvää, että myös edellä mainittu oppilaitosten laadun kehittämistyö ja itsearviointi on vaikuttanut 
osaltaan aikuisopettajienkin työhön lisätyönä. 

 
3.4 AIKUISOPETTAJIEN KOULUTUS JA KELPOISUUSEHDOT SEKÄ PYRKIMYKSET NIIDEN 

YHTENÄISTÄMISEKSI 

 
Seuraavassa tarkastellaan kaikkien kolmen kohdeorganisaation opettajien koulutuksen ja 
kelpoisuusehtojen kehittymistä. Tarkastelu tehdään aluksi oppilaitosmuodoittain, koska sekä 
koulutuksen että kelpoisuusehtojen kehittyminen eteni pitkään eri tahtiin eri oppilaitosmuodoissa. Vasta 
1970 - luvulta lähtien keskeinen kehityspiirre on ollut niiden yhdenmukaistaminen. 

 
Kansalaisopistojen opettajat 
 
Kun työväenopistojen ensimmäinen valtionapusäädöstö astui voimaan vuonna 1927, sisältyi siihen 
myös pykälät, joissa määriteltiin johtajien ja opettajien kelpoisuusehdot. Opettajan toimeen vaadittiin 
”yliopistossa, jatko-opistossa, yläkansakoulunopettajaseminaarissa tai ammattikoulussa tai muulla 
tavoin hankitut tarpeelliset tiedot ja taidot sekä työssä osoitettu harrastus työväenopiston opetus-ja 
kasvatustehtäviin” (59/ 1927).  
 
Vuoden 1938 asetuksessa (255/ 1938) opettajien kelpoisuusehdot pysyivät lähes ennallaan; vain 
johtajien harjoittelun osalta niitä muutettiin tiukemmiksi. Johtajien yhdeksi tutkintomahdollisuudeksi 
lisättiin myös yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto. Opistotyön harjoittelun ohjeistuksesta ei 
kuitenkaan vielä säädetty mitään. Niinpä opistot järjestivät harjoittelua parhaansa mukaan noudattaen 
yleensä Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa vuonna 1941 laadittua harjoitteluohjesääntöä. 
(Huuhka 1990, 255 - 256, 448.) 
 
Jo 20 - luvulla tuli mahdolliseksi suorittaa erityinen kansansivistysopin arvosana, joka sitten vuonna 
1965 muuttui aikuiskasvatukseksen arvosanaksi. Kansansivistysopin oppituolia yliopistoon oli esittänyt 
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jo vuonna 1924 Zachris Castren. (Alanen 1980, 38 - 40.) Koska arvosanan suorittaminen oli pitkään 
mahdollista vain Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, sittemmin Tampereen yliopistossa, ei 
suurimmalla osalla kansalaisopistojen opettajista vielä ollut tätä arvosanaa 1970 - luvun alkuun 
tultaessa (Helminen 1975, 193). Vapaan sivistystyön piirissä työskentelevät itse ovat kuitenkin pitäneet 
koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan tärkeänä erillisen aikuiskasvatuksen arvosanan suoritusta 
kasvatusopin, sittemmin kasvatustieteen asemesta. Asia oli esillä mm. kansansivistyskokouksissa 
vuosina 1960, 1967 ja 1974. (Alanen 1980, 40.) Aikuiskasvatuksen opetus aloitettiin Tampereen ohella 
Helsingin yliopistossa vuonna 1977 ja Jyväskylän yliopistossa 1980 - luvulla. Helmisen tutkimuksen 
jälkeen ei vastaavaa selvitystä opistojen rehtoreiden ja opettajien aikuiskasvatuksen opinnoista ole 
tehty, mutta alalla pitkään toimineena voi arvioida, että edelleenkin vain vähemmistöllä on 
aikuiskasvatuksen arvosana. Kasvatustieteen opintojen suorittamismahdollisuus erillisinä ja kesäaikaan 
kesäyliopistoissa on ilmeisesti keskeisin syy tilanteeseen.  

 
Vuoden 1963 opistojen valtionapuasetuksessa vanhat, varsin väljät kelpoisuusehdot muuttuivat. 
Opettajien kelpoisuusvaatimuksena oli nyt yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tahi 
kansakoulunopettajaseminaarissa tai muussa opettajanvalmistuslaitoksessa suoritettu loppututkinto 
sekä tutkinnon yhteydessä tai muutoin suoritettu arvosana aikuiskasvatuksessa tai kasvatustieteessä.  
Rehtoreiden harjoittelusäädöksiä muutettiin siten, että kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan harjoittelun tuli 
tapahtua kouluhallituksen vahvistaman harjoitteluohjesäännön mukaisesti. Tutkintoa koskevat 
säädökset muuttuivat myös opettajien osalta. Yhteiseen harjoitteluohjesääntöön päästiin vasta vuonna 
1974, mitä oli edeltänyt tältä osin asetuksen muutos. Harjoitteluohjesäännön mukaan opettajien 
harjoittelun tuli kestää 14 viikkoa jakautuen 13 viikkoa kestävään yleiseen osaan ja viikon kestävään 
erityisosaan. Yleinen osa voitiin suorittaa missä tahansa kouluhallituksen hyväksymässä opistossa, 
erityisosa sen sijaan kouluhallituksen vahvistaman ohjelman mukaisesti. (Karjalainen & Toiviainen 1984, 
157 - 159.) Harjoitteluopistoja olivat Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Virkailijoiden 
kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto ja Ahjolan kansalaisopisto. Aluksi erityisosa jakautui syys-ja 
kevätkaudella järjestettäviin jaksoihin, jotka kouluhallitus järjesti aluksi kahdessa, myöhemmin kolmessa 
paikassa eri puolilla maata. Harjoitteluohjesääntöön tuli vähäisiä muutoksia vuonna 1978. (Huuhka 
1990; 448.) 
 
Kouluhallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesta harjoittelusta tuli mittava koulutustehtävä. 1970 -
luvun jälkipuoliskolla vajaa 90 opettajaa suoritti vuosittain tämän harjoittelun (emt., 449). 
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Kansalaisopistojen opettajien harjoittelujärjestelmä muuttui perusteellisesti 90 - luvun alussa. Ns. 
harjoitteluopistojärjestelmä lopetettiin, ja vapaan sivistystyön opettajien koulutus siirrettiin Helsingin 
yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan alaisuuteen vuonna 1992. Voidaan sanoa, että samalla 
aikuiskasvattajien pätevöittävä erityiskoulutus päättyi, mitä on pidettävä tappiona alalle. 
 
Paineita aikuiskasvattajien koulutuksen yhdentämisestä muuhun opettajankoulutukseen oli ollut jo 1970-
luvun lopussa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa suunniteltaessa kasvatusalan 
koulutusta. Perusteluja sille, miksei omaa aikuiskasvattajien koulutusohjelmaa tarvita, oli monia. 
(Opistolehti 1/ 1977.) 
 
Seuraavan kerran rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusehtoihin ja harjoitteluun palattiin vasta 80 - luvun 
lopulla edellä mainitussa Opistolakityöryhmässä, jonka ehdotukset tulivat voimaan pääosiltaan vasta 
Kansalaisopistoasetuksen myötä vuonna 1993. Asetuksen mukaan rehtoreilta ja opettajilta vaadittiin 
korkeakoulututkinto sekä pedagoginen kelpoisuus, jollaiseksi nyt määriteltiin kaikkien oppilaitosten 
opettajilta vaadittavat 35 opintoviikon pedagogiset opinnot. Näin oli lopultakin siirrytty opettajien 
yhtenäisiin pedagogisiin kelpoisuusehtoihin ja koulutukseen, joista oli keskusteltu jo pitkään. Uudet 
säännökset helpottivat ainakin periaatteessa olennaisella tavalla myös kansalaisopistojen opettajien 
siirtymistä toiseen oppilaitosmuotoon. 

 
Vapaan sivistystyön VSOP-koulutusohjelman yhteisöllisyysopintoihin oli osallistunut vuoden 2001 
loppuun mennessä 360 vapaan sivistystyön työntekijää, joista suurin osa on ollut opettajia (ks. esim. 
Aikuiskoulutuksen maailma 1/ 2002). Yhteisöllisyysopintojen laajuus on 10 ov. 
 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 
 
Seuraavassa tarkastellaan aluksi ammatillisten oppilaitosten opettajien koulutuksen ja 
kelpoisuusehtojen kehittymistä yleensä, ja vasta sitten kehitystä peilataan ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten suuntaan, koska ensiksi mainittu on pitkälle säädellyt myös jälkimmäistä. 
 
Ammatillinen opettajakoulutus on kehittynyt vähitellen, ammatillisen koulutuksen myötä. Erityisen 
tärkeätä on alusta lähtien ollut riittävä substanssiosaaminen, ammatilliset valmiudet. Pedagoginen 
osaaminen ja kelpoisuus ei ole ollut niin tärkeää. Tämän vuoksi ammatillinen opettajakoulutus on 
syntynyt ja kehittynyt erillisissä yksiköissä, ammattialakohtaisesti eriytyneenä ja kyseisen ammattialan 
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tarpeita palvellen. Vanhinta ammatillinen opettajakoulutus on ollut kotitalouden ja maatalouden aloilla ja 
nuorinta tekniikassa. (Luopajärvi 1997, 3.) 

 
Keskeistä ammatillisen opettajakoulutuksen kehittymisen kannalta oli Hämeenlinnan ja Jyväskylän 
Ammattikoulujen opettajaopistojen perustaminen lain perusteella, vuosina 1959 ja 1962. Molemmat 
olivat aluksi kauppa-ja teollisuusministeriön alaisia. (Olkinuora 2000, 189) 
 
Vuonna 1983 mietintönsä jättänyt Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen toimikunta (KM 1983: 54) 
otti kantaa myös aikuisopettajien koulutuksen kehittämiseen.  Mainittu toimikunta esitti sekä lyhyen että 
pitkän aikavälin suunnitelmat.  Ensinnäkin tuli perustaa ”pikaisesti” aikuisten ammatillisen 
peruskoulutuksen opettajatyöryhmä, jonka puolestaan tuli valmistella esitykset siitä, missä ja miten eri 
opettajaryhmien pedagoginen koulutus olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Ammatillisten oppilaitosten 
opettajankoulutuslaitosten koulutukseen oli saatava ”aikuiskasvatuksen” näkökulma.  

 
Opettajankoulutuksen I-vaiheessa tuli suunnitella ammattikasvatuksen pedagogiset perusopinnot sekä 
pitkällä aikavälillä käynnistettävä tutkimus aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen opettajan 
ammatinkuvasta ja siitä, miten ammatinkuva muuttuu tekniikan kehityksen myötä. (KM 1983: 54, 188 -
194.) 
 
Vuonna 1985 ammattikasvatushallitus vahvisti ammatillisille opettajankoulutuslaitoksille uuden yhteisen 
opetussuunnitelmaohjeiston, jonka mukaiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 1986. 
Kaikille aloille koulutuksen laajuudeksi tuli 40 opintoviikkoa, paitsi teknisillä oppilaitoksilla laajuus oli 20 
opintoviikkoa. ( Nuotio emt., 44.) 
 
Jo 80-luvulla aloitettiin Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopistossa ammatillisen 
opettajankoulutuksen kehittämiskokeilut, joiden teemana oli ”aikuisnäkökulma”. Se tarkoitti sitä, että 
kehitettiin omaa pedagogiikkaa ja käytäntöjä ottamaan paremmin huomioon aikuiset opettajakokelaat.  
Aikuiskoulutuskokeilun nimellä kulkevassa projektissa pyrittiin itseohjautuvaan oppimiseen. Tässä 
yhteydessä otettiin vähitellen myös käyttöön käsite ”ammatillinen aikuiskouluttaja”. (Helakorpi 1990, 
Aikuiskasvatus 3/ 1990.) 
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Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos laati sitten 90 - luvun alussa kolme erilaista koulutusohjelmaa 
työelämän aikuiskouluttajille. Perusohjelma oli 20 opintoviikkoa. (Helakorpi 1990, Aikuiskasvatus 3/ 
1990.) 
 
Vuonna 1990 tuli voimaan laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista (557/ 1990). Lain mukaan 
Ammattikoulujen Hämeenlinnan ja Jyväskylän opettajaopistot muuttuivat ammatillisiksi 
opettajakorkeakouluiksi. Entiset 17 opettajanvalmistusyksikköä jatkoivat kuitenkin toimintaansa.  
(Aarnio et al. 1991, 207.) Luopajärven (1997, 4) mukaan tämä uudistus jäi kuitenkin keskeneräiseksi. 
Koulutus toteutui edelleen pienissä yksiköissä, ja toisaalta ammatillisten opettajien aseman ja 
arvostuksen saaminen yhdenmukaiseksi yleiskoulun opettajien kanssa jäi toteutumatta.. 

  
 Lähtökohtana uusien ammatillisten opettajakorkeakoulujen toiminnalle oli toisaalta työelämän ja 

koulutuksen avoin dialogi ja toisaalta se, että tiedekorkeakouluja ei voitu lähteä matkimaan. Taustalla oli 
hyvän ammattitaidon kehittäminen. Koulutuksen päämääränä oli reflektiivisen ammattikäytännön 
kehittäminen.( Helakorpi & Luopajärvi 1991, 26.)  
 
Tätä taustaa vasten voidaan todeta, että ammattikurssien opettajien pedagoginen koulutus oli uusien 

oppilaitosten ensimmäisillä vuosikymmenillä, 1970 - ja 1980 - luvuilla, merkittävä keskustelun kohde. 
Osa opettajiksi palkatuista oli haluttomia tähän koulutukseen työsuhteen lyhytkestoisuuden vuoksi, osa 
taas piti kyseistä koulutusta tärkeänä ja suoritti kesäyliopistoissa omaehtoisia kasvatustieteellisiä 
opintoja. Silti pedagoginen pätevyys puuttui vielä 80 - luvun lopussa yli puolelta päätoimisista 
opettajista.  (Leskinen 1997, 129; Talka 1997, 178.) Olkinuoran (2000, 192) mukaan vuosina 1973 - 79 
Ammattikoulujen opettajaopistoissa järjestettiin kurssiopettajien ns. 10-viikkoiskoulutusta. Tämä 
koulutus oli alun perin suunniteltu nopeuttamaan kurssikeskusten opettajien pedagogisen koulutuksen 
käynnistymistä, eikä se enää 70 - luvun lopussa vastannut vuoden 1976 kelpoisuusehtojen   
(206/ 1976) vaatimuksia.  

 
Ammatillisten kurssikeskusten opettajat asetettiin vuonna 1970 voimaan astuneessa lainsäädännössä 
kelpoisuusehtojen osalta samaan asemaan ammatillisten oppilaitosten opettajien kanssa. Voimassa oli 
tuolloin jo varsin vanha, vuodelta 1959 peräisin oleva kelpoisuusehtoja säätelevä asetus, joka oli 
voimaan astuessaan sikäli mullistava, että se sisälsi ensimmäisen kerran vaatimuksen pedagogisesta 
koulutuksesta. (Raitaniemi 2000, 208.) Opettajilta edellytettiin samaa kelpoisuutta kuin vastaavan 
aineen ammatillisen oppilaitoksen opettajalta. Esimerkiksi teknisillä aloilla ammattiaineiden opettajalta 
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edellytettiin pohjakoulutuksena insinöörin tutkintoa ja kahden vuoden työkokemusta, työnopettajalta 
teknikon tutkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta ja yleisaineiden opettajalta korkeakoulututkintoa ja 
arvosanaa opetettavassa aineessa. Varsin monelta puuttui alussa pedagoginen pätevyys kokonaan. 
(Leskinen 1997, 128.)  
 
Kaikkien ammatillisten oppilaitosten – koskien siis myös ammatillisia kurssikeskuksia – opettajien 
kelpoisuusehtoja muutettiin asetuksella vuonna 1987.  Uudistus muutti kelpoisuusehtojen rakennetta 
merkittävästi: käytännölliseen osaamiseen valmentavaa opetusta ei enää erotettu tietopuolisesta 
osaamisesta. Näin asetus hyväksyi teknillisillä aloilla ns. yksiopettajajärjestelmän, joka oli ollut kiistelyn 
kohde pitkään. Asetuksessa määriteltiin lehtorin (ammatilliset aineet) kelpoisuus ja vastaavasti yhteisten 
aineiden opettajien kelpoisuudet. Pohjakoulutusvaatimuksena oli asetuksen mukaan ylempi 
korkeakoulututkinto, mutta myös muu pohjakoulutus hyväksyttiin. (Raitaniemi 2000, 210.) 

 
Vuoden 1991 lainsäädännön yhteydessä ei ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien 
kelpoisuusehtoihin puututtu; ne säilyivät ennallaan. Koska edelleen suurelta osalta opettajista puuttui 
pedagoginen pätevyys, alettiin vuodesta 1991 alkaen järjestää pedagogista peruskoulutusta joustavan 
mallin mukaisesti, jota kutsuttiin AIKO-koulutukseksi. Se antoi pedagogisen kelpoisuuden ammatillisten 
oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajan tehtäviin. Koulutuksen järjestivät Hämeenlinnan ja 
Jyväskylän ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen yksikkö. 
(Talka 1997, 244.) Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien kelpoisuusehtoihin palattiin 
seuraavan kerran Hanke-työryhmässä, jonka työn tuloksia esitellään seuraavassa alaluvussa. 

 
Vuonna 1998 käynnistettiin johdantoluvussa mainittu TUKEVA-koulutus, jota koordinoi Ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten liiton omistama kehittämisyhtiö Aike Oy. TUKEVA: n tarkoituksena on tukea ja 
edistää elinkeinoelämän ja aikuisoppilaitosten yhteistyötä parantamalla henkilöstön ja organisaatioiden 
valmiuksia. TUKEVA-opintoihin sisältyy mm. 35 ov:n laajuiset OTKO-opinnot, joiden yhteydessä 
voidaan suorittaa ammatillista opettajankoulutusta vastaavat sisällöt, mitkä luetaan hyödyksi opettajan 
pätevyyttä hankittaessa. Tavoitteena on vuoteen 2003 mennessä jatkokouluttaa vähintään 2000 
ammatillisten oppilaitosten opettajaa, muuta työntekijää ja elinkeinoelämän edustajaa. (Vaso & 
Vertanen 2000, 60 – 61; Nieminen J. 2000, Aikuiskasvatus 4/ 2000.) 
   
Vaso ja Vertanen (2000, 67 - 68) ovat tutkimuksessaan ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten 
opettajien profiilista todenneet yhteenvetona, että yli puolelta opettajista puuttui edelleen 90 - luvun 
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lopussa muodollinen kelpoisuus, mikä viittaa ainakin osaltaan siihen, että opettajia rekrytoitaessa 
muodollista opettajakoulutusta tärkeämpänä on pidetty kunkin koulutusalan osaamista. Luonnollisesti 
tähän ilmiöön on varmasti vaikuttanut myös työsuhteiden lyhytaikaisuus, joka on estänyt muodollisesti 
pätevää henkilöstöä hakeutumasta opettajiksi alalle.  

 
Aikuislukioiden opettajat 

 
Entiseen oppikoulun opettajan virkaan (ml. iltakoulut, kirjoittajan huomautus) vaadittavan tutkinnon 
suorittaneet olivat voineet saada kelpoisuuden lähes vuosisadan ajan suoritettuaan kahden lukukauden 
opetusharjoittelun eli auskultoinnin normaalilyseossa, joka oli tavallinen valtion oppikoulu.  
Opetusharjoitteluun kuului oppituntien ohjattua pitämistä kritiikkeineen, opetuksen seuraamista sekä 
luentoja ja seminaarityyppistä opetusta yleis - ja ainedidaktiikassa. Vuoden 1955 jälkeen pyrittiin 
opetusharjoittelua tehostamaan kokopäiväopiskelun suuntaan lisäämällä harjoitustuntien määrää, 
yleispedagogista koulutusta ja koulun työn eri puoliin tutustumista. (KM 1974: 101, 6 - 7.) 

 
Oppikoulun vanhemman lehtorin virkaan vaadittiin ylempi kandidaatin tutkinto sekä laudatur - arvosana 
viran pääaineessa ja cum, laude approbatur – arvosana sivuaineessa. Nuoremmalta lehtorilta taas 
vaadittiin alempi korkeakoulututkinto sekä pääaineessa cum laude approbatur. Opetusharjoittelun lisäksi 
yhteisiin kelpoisuusehtoihin kuului myös kasvatustieteen arvosana tai vastaava virkatutkinto ja 
kouluhallinnon tutkinto.  Ns. harjoitusaineiden opettajien virkoihin voitiin suorittaa tutkinto myös 
Helsingin kotitalousopettajaopistossa, Helsingin käsityönopettajaopistossa, Sibelius-Akatemiassa, 
Taideteollisessa korkeakoulussa tai eräissä muissa oppilaitoksissa. (KM 1974: 101, 7.) Nämä olivat 
myös ensimmäisten iltakoulujen opettajien kelpoisuusvaatimukset.  
 
Peruskoulunopettajien ja lukionopettajien – viimeksimainittuihin on iltakoulujen opettajat tältä osin koko 
ajan rinnastettu - koulutuksen uudistamista pohdittiin jo 1960 - luvulla monissa komiteoissa ja 
toimikunnissa. Huomiota kiinnitettiin varsinkin opettajanvalmistusjärjestelmän epäyhtenäisyyteen. Mm. 
oppikoulun opettajien valmistuksen akateemisen tutkinnon ja pedagogisen valmennuksen erillisyyttä 
vaadittiin poistettavaksi (ks. esim. Opettajanvalmistustoimikunnan mietintö 1967: A 2).  Lukiokomitea 
puolestaan arvosteli silloista oppikoulujen opettajien koulutusta mm. sen vuoksi, että yliopistolliset 
opinnot oli vain osittain suunniteltu opettajan uran tarpeita varten ja että tieteelliset opinnot saattoivat 
johtaa liialliseen spesialisoitumiseen ja oman aineen ylikorostukseen (KM 1960: A 11). 
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Peruskoulun ja lukionopettajien koulutuksen kokonaisvaltainen uudistus 1970 - luvun alussa perustui 
opettajankoulutuslakiin (844/71) sekä sen nojalla annettuun opettajankoulutusasetukseen ( 503/ 73).  
 
Organisatorisesti uudistus merkitsi aikaisempien opettajanvalmistuslaitosten ja normaalilyseoiden 
lakkauttamista. Peruskoulun ja lukion opettajien koulutus keskitettiin kuuteen suomenkieliseen ja yhteen 
ruotsinkieliseen korkeakouluun. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli opettajankoulutuksen 
kokonaisvaltainen järjestäminen, ja että kaikkien koulumuotojen opettajat voitiin ainakin periaatteessa 
kouluttaa joko samoissa tai toistensa kanssa yhteistoiminnassa olevissa laitoksissa. (KM 1974: 101, 18 
- 19.) 
 
Vuoden 1973 Opettajankoulutuskomitea lähti jo välimietinnössään laajemmista tavoitteista, jotka olivat 
siihen aikaan vielä uutta: ” Opettajan tulee kyetä erittelemään yhteiskunnallista kehitystä ja hänen tulee 
olla tietoinen työnsä yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä.” Opettajan tulee näin ollen ”olla selvillä 
yhteiskuntapolitiikan perusteista sekä sen ja koulutuspolitiikan välisistä yhteyksistä.” Tämäkään ei vielä 
toimikunnan mielestä riittänyt, vaan sen käsityksen mukaan ”opettajan tulisi itse olla aktiivinen 
yhteiskunnan jäsen”. (KM 1974: 101, 62 - 64). Mainittu komitea oli selvästi omaksunut myös opettajien 
koulutuksen kehittämiseen 1970-luvun alun tyypillisiä, erityisesti Vuoden 1971 koulutuskomitean 
ehdotuksissa mainittuja uusia linjauksia, joihin on jo edellä viitattu.  

 
Opettajankoulutuskomitea (KM 1974: 101, 105 - 106) esitti peruskoulunopettajille ja lukionopettajille 
yhtenäistä opettajan tutkintoa, joka voitaisiin suorittaa noin neljän vuoden aikana kasvatustieteiden 
tiedekunnissa eri koulutusohjelmia noudattaen. Käyttäen myöhemmin esiteltävän ns. FYTT-toimikunnan 
käyttämää rakennetta Opettajankoulutustoimikunta esitti tutkintoon kuuluvaksi yleisopintoja, 
aineenopintoja ja syventäviä, projektiluontoisia opintoja. Kasvatustieteessä katsottiin vaadittavaksi ”cum 
laude - tasoisia ja - laajuisia kursseja”. Aineenopinnoissa toimikunta piti lähtökohtana sitä, että 
opetettavassa aineessa opettajalla tulisi olla vähintään cl-arvosana. Sekä tutkinnon suorittamisen 
arvioitua aikaa että kasvatustieteen opintojen laajuutta arvosteltiin mietintöön jätetyssä eriävässä 
mielipiteessä liian vähäiseksi. 
 
1980 - luvun alussa – Koululakityöryhmän (KM 1979) esitysten pohjalta – lukionopettajien virat ja 
kelpoisuusehdot määriteltiin edelleen varsin tiukasti. Osoituksena tästä oli se, että lain tasolla määrättiin, 
minkälaisia opettajan virkoja lukiossa voi olla. Asianomaisessa pykälässä tosin todettiin, että ”Milloin 
oppiaineet ja niiden tuntimäärät sitä edellyttävät, lukioon voidaan perustaa myös muita lukionlehtorin, 
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lehtorin ja aineenopettajan virkoja”. Kelpoisuusehtona lukionlehtorin virkaan oli lukioasetuksen (719/ 
1984) mukaan korkeakoulun perustutkinto, sekä se että opettaja oli saanut kelpoisuustodistuksen 
virkaan kuuluvissa kaikissa oppiaineissa. Näiden lisäksi lukioasetuksen kelpoisuusvaatimuksissa 
määrättiin myös opetuskielen hallinnasta, opetushallinnon tuntemuksesta sekä pedagogisesta 
koulutuksesta, mikä koski myös iltakouluja. Nuoremman lehtorin virkaan vaadittiin yhdessä 
opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutusohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat 
opetettavan aineen opinnot tai niitä vastaavat opinnot virkaan kuuluvassa aineessa. Jos virkaan kuului 
kolme tai useampia aineita, vaadittiin em. kelpoisuus vähintään kahdessa virkaan kuuluvassa aineessa 
ja muissa aineissa vähintään 15 opintoviikon laajuiset opinnot. Lukion vanhemmalta lehtorilta vaadittiin 
saman asetuksen mukaan yhdessä virkaan kuuluvassa aineessa vähintään 55 opintoviikon laajuiset 
opinnot. 
 
Kymmenkunta vuotta myöhemmin, 90 - luvun alussa Opettajien kelpoisuustoimikunnan ehdotusten 
pohjalta lukionopettajien ja iltalukionopettajien kelpoisuusehtoja muutettiin taas jonkin verran vuoden 
1993 alusta lukien. Nyt lukion nuoremman lehtorin virkaan vaadittiin ylempi korkeakoulututkinto ja siinä 
tai erillisinä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot sekä aineenopettajan koulutusohjelmaan tai 
suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat vähintään 35 opintoviikon laajuiset opetettavan aineen opinnot tai 
niitä vastaavat opinnot virkaan kuuluvissa aineissa, kuitenkin enintään kahdessa. Vanhemman lehtorin 
virkaan vaadittiin samoin ylempi korkeakoulututkinto ja siinä tai erillisinä aineenopettajan 
kasvatustieteelliset opinnot sekä aineenopettajan koulutusohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon 
kuuluvat opetettavan aineen opinnot siten, että opintojen laajuus yhdessä virkaan kuuluvassa aineessa 
on vähintään 55 opintoviikkoa ja jos virkaan kuului kaksi tai useampia aineita, lisäksi yhdessä aineessa 
vähintään 35 opintoviikkoa. Näin siis kelpoisuusehdot tiukkenivat jonkin verran aikaisempaan 
verrattuna. 

 
Opettajien kelpoisuusehtojen ja koulutuksen yhtenäistämispyrkimykset. 

 
Eri oppilaitosten opettajien pedagogisen koulutuksen ja kelpoisuusehtojen yhtenäistämistä on 
suunniteltu jo 1970 - luvulta lähtien. Toisena johtavana periaatteena on ollut koulutuksen siirtäminen 
kokonaisuudessaan korkeakoulutasolle, mikä siis toteutui vasta 90 - luvun alussa myös aikuisopettajien 
osalta. Vuonna 1973 voimaan astunut opettajankoulutuslaki oli em. periaatteiden mukainen 
ensimmäinen lakisääteinen toteutus. Laissa todettiin mm. että opettajankoulutuksen yhteistoiminnasta 
eri oppilaitosmuotojen osalta voidaan säätää asetuksella. (Opistolehti 3/ 1972.) 



 
 
 
 

 66

 
Sekä mainittu Kansalaisopistotoimikunta (KM 1971:A 7) että Ammatillisten oppilaitosten opettajakomitea 
esittivät mietinnöissään opettajankoulutuksen tarkoituksenmukaista yhtenäistämistä ja yhteistyön 
järjestämistä peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön aikuisopettajain 
koulutuksen kesken. Ammatillisten oppilaitosten opettajakomitea komitea esitti myös kelpoisuusehtojen 
väljentämistä ja vaihtoehtoisten aineyhdistelmien sallimista. Ilmeisesti ensimmäisen kerran tässä 
komiteassa myös haluttiin yhdenmukaisuuden vuoksi ulottaa lehtorin virkanimike koskemaan 
kansalaisopistojenkin opettajia. (Opistolehti 3/ 1972.) Tämän tutkimuksen tekijä muistaa hyvin, miten 
juuri tästä viimemainitusta asiasta keskusteltiin vilkkaasti myös Opistolakityöryhmässä vuosina 1988 - 
89. Lehtori-nimikettä ei saatu lakiin, mutta kyseinen laki ei myöskään estänyt tämän virkanimikkeen 
käyttöönottoa, jos työnantaja niin halusi. 
 
Filosofisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta (FYTT) jätti korkeakoulujen 
tutkinnonuudistusta koskevan mietintönsä vuonna 1972 (KM 1972: A 17). Valtioneuvosto teki 
puolestaan kaksi vuotta myöhemmin periaatepäätöksen korkeakoulujen perustutkintojen kehittämisessä 
sovellettavista periaatteista. Tähän viitekehykseen Opetusministeriön vuonna 1973 asettamassa, edellä 
jo mainitussa Opettajankoulutustoimikunnassa suunniteltiin kasvatusalan tutkintojen lähtökohdat (KM 
1974: 101, 75): 

   - Koulutus tuli suunnitella ja järjestää koulutusohjelmina 
   - Ns. välitutkinnoista luovuttiin 
   - Arvosanat korvattiin opintokokonaisuuksilla, joiden laajuudet 
   ilmaistiin opintoviikkoina 
   - Yksi opintoviikko tarkoitti opiskelijoiden keskimäärin 40 tunnin 
   työpanosta 
   - Perustutkinto jakaantui yleisopintoihin, aineopintoihin ja 
   syventäviin opintoihin 
   - Yleisten opintojen ja syventävien opintojen osuus tutkinnosta oli noin neljännes. 
 

Vuoden 1973 Opettajankoulutustoimikunta totesi mietinnössään (KM 1974: 101, 34 - 37), että 
tutkinnonuudistuksen periaatteiden soveltaminen opettajankoulutukseen on tarkoituksenmukaista. 
Toimikunnan keskeisenä tehtävänä oli suunnitella opettajankoulutusyksiköitä varten yhtenäinen 
perustutkinto, joka jakaantui koulutusohjelmiin. Toimikunta muokkasi ja sovelsi tutkinnonuudistuksen 
periaatteita kasvatusalalle soveltuviksi esittäen seuraavat tavoitteet: 
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1. Peruskoulunopettajien ja lukionopettajien koulutuksen tuli olla akateemista, 
    korkeakouluissa tapahtuvaa. 
2. Opettajankoulutusta tuli yhtenäistää. 
3. Opettajien kasvatustieteellistä asiantuntemusta tuli lisätä. 
4. Pedagogisten ja aineopintojen tuli paremmin liittyä toisiinsa. 
5. Opettajankoulutuksessa oli lisättävä yhteiskunnallista ja koulutus- 
     poliittista ainesta. 
6. Koulutuksen tuli olla jatkuvaa 

 
Opettajankoulutustoimikunnan vuonna 1975 luovutettu mietintö ei johtanut suoraan 
tutkinnonuudistukseen. Saman vuoden lopulla opetusministeriö asetti Kasvatusalan 
tutkinnonuudistuksen ohjaus-ja seurantaprojektin (Opetusministeriö 1977, KATU). Tämä projekti 
valmisteli uusia kasvatusalan perustutkintoja. Aineenopettajakoulutusta valmisteltiin rinnan 
humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkinnonuudistuksen kanssa. Tänä aikana 
valmisteltiin myös uudet tutkintoasetukset, jotka vahvistettiin vuosina 1978 - 79. (KM 1989: 26, 7 - 8.) 

 
Peruskoulunopettajien ja lukionopettajien – siis myös aikuislukioidenopettajien – koulutus järjestettiin 
akateemiseen perustutkintoon johtavaksi, ja opetusharjoittelu liitettiin tutkinnon osaksi. Välitutkinnot 
poistettiin, mutta useissa tapauksissa supistettiin muodollista kelpoisuutta. Ongelmaksi muodostui mm. 
tutkintojen rajaaminen kahteen aineeseen, kun kuitenkin opettajien virat saattoivat olla kolmen aineen 
virkoja. Ns. VESO-koulutus jäi kokonaan tutkintojärjestelmän ulkopuolelle.(KM 1989: 26, 8 - 9.) 
 
Opettajien koulutuksen uudistaminen merkitsi mm. sitä, että peruskoulun ja lukion aineenopettajat saivat 
vuodesta 1978 lähtien kelpoisuuden keskiasteen ammatillisten oppilaitosten – ja näin muodoin myös 
ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten – yhteisesti opetettavien aineiden opettamiseen. Käytännössä 
opiskelu suuntautui hyvin vähän ammatilliseen koulutukseen. Aineenopettajakoulutus jäi 1980 - luvun 
lopulla tilannetta arvioineen Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mielestä kapea-alaiseksi 
peruskoulun ja lukion opettajien koulutukseksi. (KM 1989: 26, 20).  
 
Toimikunta näki (emt., 23 - 24) opettajien koulutuksessa lukuisia esteitä joustavalle liikkumiselle ja uralla 
etenemiselle. Toimikunta piti epäkohtana myös sitä, että lukion – sekä iltakoulun (kirjoittajan 
huomautus) – ja ammatillisen koulutuksen opettajat saivat keskenään erilaisen koulutuksen. 
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Poikkeuksena olivat vain ammatillisten oppilaitosten yleissivistävät aineet. Ammatillisella sektorilla oli 
edelleen runsaasti erillistä opettajankoulutusta. 
 
Niinpä Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunta ehdottikin (KM 1989: 26, 24 - 25), että opettajien 
korkeakoulututkintoihin tulee voida sisällyttää opintoja, jotka antavat valmiuksia työskennellä eri 
kouluasteilla tai koulujärjestelmän eri sektoreilla. Myös keskiaste olisi nähtävä laajana kokonaisuutena, 
johon opettaja tarvitsee lukio-opetusta laajempia valmiuksia. 1990 - luvun opettajilla tulisikin olla laaja-
alainen ammattipätevyys, joustava liikkuvuus ja joustavat täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä 
valmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen. Konkreettisin ehdotus yhteiseksi osioksi kaikille 
opettajille oli vähintään 35 opintoviikon laajuiset kasvatustieteelliset opinnot, joissa korostuisi didaktinen 
näkökulma.    
 
Aikuisopettajien koulutuksen yhtenäispyrkimystä edusti 1970 - luvulla myös jo edellä mainittu 
Aikuiskoulutuskomitea, joka esitti kuviossa 2 olevan aikuiskouluttajien ja koulujärjestelmän opettajien 
koulutuksen yhdennetyn ohjelmamallin: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    
 
Koulutustehtäviin koulutettavien yhteiset yleispedagogiset 

     
 

Kuvio 2: Aikuiskouluttajien koulutuksen yhdennetty ohjelmamalli. (KM 1975:28, 135). 
 

Komitea esitti pitkän aikavälin tavoitteena, että kaikkien päätoimisten aikuiskouluttajien 
kelpoisuusehtona on aikuiskasvatuksessa cum laude approbatur - arvosanaa vastaava oppimäärä 
(emt., 137). Komitea viittasi perusteluissa myös jo mainittuun Opettajankoulutustoimikuntaan. 
 

Aikuiskouluttajien andragogiset 
opinnot 

Koulutustehtäviin koulutettavien yhteiset yleispedagogiset 
runko-opinnot 

Alakohtainen erikoistuminen Alakohtainen erikoistuminen 

Koululaitoksen opettajien peda- 
gogiset opinnot 
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Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan työtä jatkoi Opetusministeriön vuoden 1990 lopulla 
asettama Opettajien kelpoisuustoimikunta (KM 1991: 31). Sen työskentelyn taustalla olivat 
julkishallinnossa silloin ajankohtaiset norminannon vähentäminen ja päätösvallan delegoiminen sekä 
tuloksellisuuden lisääminen kaikilla hallinnonaloilla. Nuorisoasteen koulutuksen kokeilut ja 
ammattikorkeakoulukokeilut olivat alkamassa. Ammattitaidon ylläpitämiseksi korostui laaja yleissivistys.  
Valtioneuvosto oli tehnyt 27.3.1991 periaatepäätöksen, että lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset tuli 
säilyttää vain niissä tehtävissä, joissa yleinen etu tai muu erityinen syy sitä vaatii. 
 
Opettajien kelpoisuusehdot olivat 90 - luvun alussa edelleen vielä erilaiset eri oppilaitosmuodoissa. 
Lukionopettajan ja iltakoulunopettajan kelpoisuusehtoina olivat opettajankoulutusohjelman mukaiset 
ylempi korkeakoulututkinto sekä siihen sisältyvinä aineenopettajan kasvatustieteelliset  opinnot 40 ov. 
Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien kelpoisuusehtoina 
puolestaan olivat soveltuva korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto tai 
muu soveltuva ammatillinen koulutus sekä ammatillisissa opettajankoulutuslaitoksissa hankittu 40 ov:n 
laajuinen pedagoginen kelpoisuus, joka viime mainittu ei kuitenkaan tuottanut kelpoisuutta esim. 
iltalukionopettajan tehtäviin. Kansalaisopistojen opettajilta vaadittiin korkeakoulututkinto tai 
opettajankoulutus tai muu soveltuva, hyväksytty tutkinto, arvosana aikuiskasvatuksessa tai 
kasvatustieteessä tai 15 opintoviikon pedagogiset opinnot sekä opetusministeriön päätöksen mukainen 
harjoittelu. Lisäksi vaadittiin kaikilta opettajilta opetettavan alan tai aineen hallintaa, tavallisesti 
vähintään 55 ov:n opinnot opetettavassa pääaineessa sekä vähintään 35 ov:n opinnot muissa aineissa.  
Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajilta vaadittiin myös alan 
työelämän kokemus. (Ks. KM 1991: 31, 22 - 26.) 

 
Liikahdus yhteisiin kelpoisuusehtoihin pedagogisten opintojen osalta tapahtui vuoden 1991 aikana, kun 
Opetusministeriö antoi päätöksen (7.11.1991), jonka mukaan kansalaisopistojen opettajilta vaadittava 
opetusharjoittelu oli katsottava suoritetuksi, jos virkaan tai toimeen hakija oli kelpoinen peruskoulun, 
lukion, ammatillisen oppilaitoksen tai musiikkioppilaitoksen virkaan tai toimeen. Tämän tutkimuksen 
kirjoittaja muistaa hyvin, että opistojen rehtorit ja opettajat eivät tälle päätökselle ”hurranneet”; 
ihmeteltiin, miksi kelpoisuusehtoja ei yhtenäistetty mainituilta osin myös ”toiseen suuntaan”.  
 
Opettajien kelpoisuustoimikunta teki ehdotuksen (KM 1991: 31, 43 - 50) peruskoulun, lukion 
(iltakoulun), ammatillisten oppilaitosten sekä kansalaisopistojen opettajien kelpoisuusvaatimusten 
yhtenäistämiseksi ja väljentämiseksi.  Tavoitteena oli edistää opettajien liikkuvuutta ja antaa 
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mahdollisuuksia opetushenkilöstön entistä joustavampaan ja tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. 
Kelpoisuusvaatimusten muutosehdotuksilla pyrittiin vähentämään päällekkäistä ja moninkertaista 
opettajankoulutusta. 
 
Keskeiset ehdotukset olivat seuraavat (KM 1991: 31, 43 - 44):  
 

1. Ehdotettiin opettajilta vaadittavista kouluhallinnon opintoja koskevista säädöksistä kokonaan 
luopumista ja riittäviä opetushallinnon opintoja sisällytettäviksi opettajankoulutukseen. 

2. Virkaan tai toimeen kuuluvien aineiden aineenhallinnan vaatimus ehdotettiin asetettavaksi 
enintään kahteen virkaan tai toimeen kuuluvaan aineeseen. 

3.  Pedagogisten opintojen tuottamaa kelpoisuutta ehdotettiin laajennettavaksi koulumuodosta 
     toiseen.   Näitä opintoja voisivat olla mm. aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot tai  

       ammatillisessa opettajankoulutuslaitoksessa suoritettu pedagoginen opettajankoulutus. 
 

Lainsäädännön tasolle nämä ehdotukset menivät muutaman vuoden viiveellä, jokseenkin mainitun 
toimikunnan ehdotusten mukaisina.  Ensimmäisenä ne otettiin huomioon ammatillisten 
aikuiskoulutuskeskusten osalta uudessa, vuonna 1991 voimaan astuneessa lainsäädännössä. 
Kansalaisopistojen osalta opettajien kelpoisuusehdot muuttuivat kansalaisopistoasetuksessa vuoden 
1993 alusta ja aikuislukioiden opettajien kelpoisuusehdot uudessa aikuislukioasetuksessa vuoden 1995 
alusta lukien.  
 
Uuden koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä opettajien kelpoisuusehdoissa siirryttiin 
jälleen askel yhtenäistämisen suuntaan. Nyt perusasteen, lukion, ammatillisen koulutuksen, vapaan 
sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen opettajien kelpoisuusehdoista on säädetty samassa 

asetuksessa (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ 1998) eikä kunkin alan 
erillisasetuksissa kuten ennen. Uutta on myös se, että aikaisemmin voimassa olleissa 
oppilaitosmuotokohtaisissa laeissa lueteltiin niiden virkojen nimikkeet, joita kyseisessä 
oppilaitosmuodossa saattoi olla, ja asetuksissa säädettiin virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Uuden 
lainsäädännön myötä virkasääntelystä on luovuttu, ja koulutuksen järjestäjä päättää virkojen 
nimikkeistä. (Ks. Isomursu 2000, 238 - 239.) 

 
Koulutuksen kokonaisuudistusta pohtineessa komiteassa (KM 1996: 4, 78 - 79) perusteltiin 

kelpoisuusehtojen säilyttämistä koulutuksen laadun varmistamisella. Kelpoisuusvaatimuksia ei 
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kuitenkaan sidottu mihinkään tiettyyn virka - tai tehtävänimikkeeseen, vaan kelpoisuus määriteltiin 
komitean ehdotuksen mukaan oikeutena antaa tietynsisältöistä opetusta.  
 
Lukio-opetusta antavien opettajien kelpoisuusehtoja jopa tiukennettiin aikaisempaan verrattuna siten, 
että nyt pääaineessa vaadittavien 55 ov:n opintojen lisäksi kaikissa muissa opetusaineissa vaaditaan 
vähintään 35 ov:n laajuiset opinnot. Ammatillisessa koulutuksessa kelpoisuusehtoihin lisättiin nyt 
ammattikorkeakoulun tutkinto yhtenä vaihtoehtona. Viestintä- ja kuvataidealalla sekä teatteri-ja 
tanssialalla opettajien kelpoisuusehdot ovat muita joustavammat. Ammatillisessa koulutuksessa 
vaaditaan kaikilta vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Kansalaisopistojen opettajien 
kelpoisuusehdot taas muuttuivat siten, että kelpoisuusehtona koulutuksen osalta vaaditaan nyt vain 
soveltuva korkeakoulututkinto, jollainen voi olla esim. ammattikorkeakoulun tutkinto. (986/ 1998). 

 
Nyt esim. kansalaisopiston kieltenopettajan siirtymismahdollisuuden aikuislukion opettajaksi ratkaisee 
asianomaisen opettajan aineyhdistelmä ja suoritettujen kieliopintojen taso. Koska aikuislukion 
kelpoisuusehdot ovat tältä osin tiukemmat, voi olla, että siirtyminen käytännössä edelleen tulee olemaan 
harvinaista. Toisin päin siirtyminen on helpompaa, mutta näyttää siltä, että edelleenkään ei 
aikuislukiosta kansalaisopistoon päin juuri opettajaksi lähdetä.  
 
Pedagogisen kelpoisuuden osalta vaaditaan nyt kaikilta opettajilta vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot. Näin tältä osin on lyöty lukkoon yhtenäiset kelpoisuusehdot. Luukkainen 
(2000, 188) huomauttaa, että ”vaikka opettajan pedagoginen kelpoisuus on yhtenäistynyt, ei sitä pidä 
ottaa kannanottona opettajankoulutuksen järjestämiseksi vain yhdellä tavalla tai yhdenlaisissa 
organisaatioissa”. Kun otetaan huomioon nykyiset olemassaolevat opettajien koulutusorganisaatiot ja 
niiden vahvat yliopisto-ja ammattikorkeakoulutaustat, lähitulevaisuudessa tuskin onkaan nähtävissä, 
että opettajien pedagoginen koulutus tulisi saamaan vain yhden muodon.  
 
Alla olevassa taulukossa 12 on kokonaiskäsityksen saamiseksi esitetty yhteenveto aikuisopettajien 
kelpoisuusehdoista 2000-luvun alussa: 
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Taulukko 12: Aikuislukioiden, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sekä kansalaisopistojen 
opettajien kelpoisuusehdot 1.1.1999 alkaen.( Asetus opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista 986/ 1998)  

 
Oppilaitosmuoto Tutkinto  Opetusalan opinnot 

 
  Aikuislukio  Ylempi kk  Pääaine: 55 ov sivuaineet: 35 ov 
   

Aikuiskoulutuskeskus Kk (ml amk)  55 ov(yhteiset  op), sivuaineet 35 ov, 3 vuotta alalla  
     tai muu alan tutkinto 
     tai sov. DI    
   

Kansalaisopisto Sov. kk (ml amk) 35 ov 
 
 

Pedagoginen koulutus on siis edelleen erillistä, mutta toisaalta yhteistyö on yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusyksiköiden välillä tiivistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
noin 30 vuotta kestänyt kehitys, jonka tavoitteena oli alun alkaen yhtenäistää eri oppilaitosmuotojen 
opettajien kelpoisuusehtoja ja koulutusta, johti lopulta vuoden 1999 alusta lukien myös tuloksiin. 
Kelpoisuusehdot sen paremmin kuin koulutuskaan eivät vielä ole täysin yhtenäisiä, mutta eteenpäin 
tavoitteen suunnassa on menty. Ruotsalaisen mallin mukaista yhtenäistä aikuisopettajien 
erityiskoulutusta ei Suomessa vieläkään ole, koska suuntautuminen yliopistojen alaisessa 
opettajankoulutuksessa aikuiskoulutukseen on käytännössä mahdotonta, mitä on pidettävä opettajien 
koulutusjärjestelmässä olevana puutteena. 

 
3.5 2000 - LUVUN AIKUISOPETTAJAN VAATIMUKSET 

 
Voidaan todeta Luukkaisen (2000, 100 - 103; ks. myös Helakorpi 1994, 46.) tapaan, että kaikissa 
oppilaitoksissa opetustyö on laajentunut pedagogisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti. Opettajan 
työn pedagoginen laajentuminen näkyy selvimmin siinä, miten avoimet oppimisympäristöt muuttavat 
perinteisen luokkahuoneen tai muun opetustilan elektroniseksi ja maailmanlaajuiseksi 
oppimisympäristöksi. Erityisen tärkeätä koulutuksen – nimenomaan aikuiskoulutuksen – kannalta on 
siirtyminen informaatioyhteiskuntaan. Opettajilta vaaditaan verkosto-osaamista, jossa olennaista on 
kokonaan uudenlainen kultuuriosaaminen, systeemiajattelu, tulevaisuusajattelu, arvojen hallinta sekä 
kommunikointitaidot. Pantzar (1998) on todennut, että opetuksen organisointimuodot, käsitykset 
opiskelusta ja oppimisympäristöistä ovat eniten muuttuneet aikuiskoulutuksessa.   
 
Enqvist (1999, 51; ks. myös Tella 1997, Aikuiskasvatus 4/ 1997) katsoo, että erityisesti Internetin ja 
Webin alueella tapahtunut viime vuosien nopea kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa voidaan puhua jo 
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”pedagogisen paradigman muutoksesta”. Aarnio (1999, 53) käyttää omassa tutkimuksessaan samaa 
ilmaisua todeten, että olemme siirtyneet verkostopohjaisen oppimisen paradigmaan, jossa uutena 
peruskäsitteenä voidaan pitää verkostopohjaista oppimista, joka on helppo mieltää myös osaksi 
elinikäisen oppimisen työvälineistöä ja opiskeluympäristöä.  Toisaalta Pantzar (1998, 148) on myös 
todennut, että tämän päivän aikuisopiskelijalle asetettavat vaatimukset ovat kovemmat kuin 

parikymmentä vuotta sitten. Tiedon hankinnan taidot on yksi suurimmista haasteista erityisesti 
vanhemmille opiskelijoille. Pantzar (emt.) painottaakin, että oppimisympäristöjen avoimuus ei missään 
tapauksessa saa merkitä aikuisopiskelijan jättämistä oman onnensa nojaan. Nuorempien ikäpolvien 
osalta toiveet ovat korkealla sen vuoksi, että heillä on jo nuorina mahdollisuus perehtyä moderneimpaan 
tiedonhaun maailmaan. 
 
Opiskelijoiden tilanteen kautta mainitut haasteet kohdistuvat viimekädessä myös aikuisopettajaan. 
 
Kari ja Heikkinen (2001,43) ovat toisaalta huomauttaneet, että 2000 - luvun alkaessa opettajan 
kehittymiseen liittyvät puhetavat lähestyvät opettajan kasvua monista erilaisista viitekehyksistä. 
Yhtenäistä paradigmaa ei heidän mukaansa enää rakennu, vaan on olemassa joukko rinnakkaisia ja 
osin yhteismitattomia lähestymistapoja. Voidaan puhua myös reflektiivisestä ammattilaisesta, joka itse 

pohtii jatkuvasti työnsä perusteita. 

 
Uutena käsitteenä perinteisen opettajan rinnalle on tullut käsite opettajuus. Karin ja Heikkisen (2001, 43) 
mukaan tämä muodinmukainen sana on omaperäinen, kansallisessa opettajankoulutusdiskurssissa 
muotoutunut ilmaisu. Siihen sisältyy ajatus, että opettajuuteen kasvetaan eikä pelkästään suoriteta 
opettajan ammattitutkinto.  Opettajuus-käsitteellä viitataan myös opettajan uuteen asiantuntijan rooliin 
(Luukkainen 2000, 57 - 59).  
 
Oppilaitoksissa työskentelevällä on uudistavan muutosagentin roolivaatimus. Aikuisopettajan on näin 
oltava jatkuvasti ajan tasalla sekä kehitettävä itseänsä koko ajan. Toisaalta kansalaisopistoissa on voitu 
todeta, että opiskelijat edelleenkin kaipaavat perinteistä, sosiaalista oppimista ja yhdessäoloa, joka 
jossain määrin ainakin hidastaa siirtymistä uusiin käytänteisiin. Kolkka (2001, 90) toteaakin, että 
opettajuus on entistä enemmän läsnäoloa, aitoa välittämistä opiskelijoista ja kiinnostuneisuutta.   
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Varsin tärkeä näkökulma aikuisopettajan ammatin vaatimuksiin on opiskelijoilta tulevat odotukset: 2000 

- luvun aikuisopiskelijat edellyttävät opettajalta uudenlaista työnkuvaa ja roolia (Vaso & Vertanen 2000, 
99). Ollaan siis väistämättä menossa kohti uutta opettajuutta myös aikuiskoulutuksessa. 
 
Myös uudet pedagogiset käsitykset, jotka suurelta osin pohjautuvat vallalla olevaan konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen, muuttavat opettajan perinteistä roolia. Kuten Miettinen (Aikuiskasvatus 4/ 2000) on 
todennut kriittisessä analyysissään, ei konstruktivismi suinkaan muodosta yhtä yhtenäistä 
oppirakennelmaa. Yhteisenä piirteenä eri näkemyksille on kuitenkin se, että keskeistä oppimisessa on 
oppijan toiminta. Opetuksen painopiste on tiedon konstruointiprosessin tukemisessa, toiminnan 
kontrolloimisessa tai arvioinnissa eikä tiedon jakamisessa. Oppiminen on kontekstisidonnaista, 
kulttuurisesti välittyvää toimintaa, ja oppimista voidaan arvioida monin kriteerein. Keskeisintä on 
vuorovaikutus oppijan ja tiedon sekä oppijoiden välillä. Erityisesti tämä näkemys on muuttanut opettajan 
ohjaajasta mentoriksi (Niemi 1996, 235). 
 
Toisaalta on aiheellista todeta Niemeä (emt., 234) lainaten, että jo tapahtunut muutos opettajan 

ammatissa ja luokkahuoneissa ei ole ollut eikä tule olemaan helppo, sillä opettajat ja koulut muuttuvat 
hyvin hitaasti. Saarisen (2000,150 - 152) tutkimuksen mukaan opettajien uuden pedagogiikan 
omaksumista ja uuden tekniikan käyttöönottoa vaikeuttaa mm. se, että monista kunnista ja kouluista 
näyttää puuttuvan tietoinen strategiasuunnittelu tietotekniikan pedagogiselle käyttöönotolle. Suurin este 
on kuitenkin Saarisen mukaan ajan puute. Tietotekniikan pedagogiseen käyttöön perehtyminen ja 
materiaalin valmistelu vie kohtuuttomasti aikaa. Myöskään laitteistojen ja ohjelmien ylläpitoa ei yleensä 
ole riittävästi resurssoitu. Saarinen toteaakin johtopäätöksenään, että opetusministeriön 
kunnianhimoisen ja voimakkaasti ajaman Suomi tietoyhteiskunnaksi - strategian tavoitteet kaikkien 
koulujen verkottumisesta ja tietotekniikkataitojen opetuksesta vaativat vielä paljon lisäresursseja 
oppilaitostasolla. 

 
Koska aikuislukiot ja kansalaisopistot pääosin kuntien omistamina oppilaitoksina ovat suoraan 
riippuvaisia kunnan koulujen tietotekniikkavarustuksesta ja ylläpidon mahdollisuuksista, koskee  
Saarisen havainto tämän alueen puutteista yhtä hyvin siis myös aikuisoppilaitoksia ja niiden opettajia. 
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat tältä osin ”omavaraisempia”, koska ne eivät ole suoraan 
kunnan kouluhallinnon alaisia missään. Resurssipula ja kovat vaatimukset toisaalta ahdistavat opettajia. 
Ammatillinen kasvu ja muuttuminen ovat vaikeita asioita ristipaineissa. 
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Vaso ja Vertanen (2000,100 - 103) esittävät ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajille seuraavia 
vaatimuksia: 1. opettajan on oltava hyvä substanssiosaaja, 2. opettajan on oltava oppimisen 
asiantuntija, pedagogi ja oman työnsä tutkija, 3. opettaja on ohjaaja ja oppimisympäristön luoja, 4. 
opettaja on moniosaaja, yhteyksien luoja, kouluttaja, markkinoija ja konsultti, 5. opettaja on 
tietotekniikkaosaaja ja verkkopedagogiikan tuntija.  

 
Vaso ja Vertanen (emt., 103) korostavat myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten osalta, että niiden 
opettajien on kyettävä hyvään tiimityöhön ja tunnettava erilaisia kulttuureita.  He esittävät varsin selvän, 
jo tapahtuneen muutoksen verrattuna opettajan perinteiseen työhön: enemmistö opettajan tehtävistä 
liittyy jo muuhun kuin opetukseen.   
.  
Fullanin (1996, 220 - 222) mukaan jo 90 - luvun lopussa oltiin sen prosessin alussa, jonka tavoitteena 

on siirtää oppilaitoksiin uusi kulttuuri, tehdä niistä oppivia organisaatioita.  Keskeisintä on – tätä korostaa 
myös Luukkainen useassa yhteydessä - opettajien yhteistoiminnallisen kulttuurin kehittäminen. Tällöin 
joudutaan menemään oppilaitosten kulttuureiden ytimeen, ja se edellyttää myös rakenteellisia 
muutoksia. Fullan katsoo, että opettajien on oltava asiantuntijoita seuraavilla alueilla: 1. opettaminen ja 
oppiminen, 2. yhteistyö, 3. taustojen tuntemus, 4. jatkuva itseopiskelu, 5. muutosprosessi ja  
6. moraaliset lähtökohdat. Jos verrataan luetteloa Vason ja Vertasen jo esittämään, voidaan todeta, että 
ne ovat aika lähellä toisiaan. 

 
Vaso ja Vertanen (2000, 116 - 117) esittävät myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien 
”kehittämispolun”. Se sisältää muodollisen ja pedagogisen pätevyyden hankkimisen ja ammatillisen 
osaamisen kehittämisen kautta hankitut valmiudet, joiden tuloksena on ”ammatillisesti kasvava, 
erinomainen opettaja”.  Vaso ja Vertanen kuvaavat aikuiskoulutuskeskusten organisaatiomallin eli ns. 
apilanlehtiorganisaation kautta opettajien osaamista. Ensimmäinen apilanlehti kuvaa organisaation 
professionaalista ydinosaamista. Toinen apilanlehti edustaa työtä, jota varsinaisen ydinjoukon ei ole 
järkevää tehdä. Kolmanteen apilanlehteen kuuluvat osa-aikaiset ja tilapäiset työntekijät. Minkään osa-
alueen työntekijän osaaminen ei saa olla kiinni siitä, onko työntekijä pää-vai sivutoiminen. 

 
Käytännön kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että aikuisopettajien ehkä keskeisin ja samalla 
myös vaativin haaste on omien tietoteknisten valmiuksien ja laajemmin ns.medialukutaidon 

(ks.käsitteestä esim. Tuominen 1999, 117 - 123) huomattava lisääminen. Kaikissa tutkimuksen 
kohdeorganisaatioissa on vielä opettajia, jotka eivät tiedä vielä, miten tietokoneen hiirtä käytetään 
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puhumattakaan sen sujuvasta käytöstä. Opetusministeriön kunnianhimoisessa Koulutuksen ja 
tutkimuksen tietostrategiassa vuosille 2000 - 2004 (www. ope.fi/ opetushenkilöstön koulutushanke) on 
mainittu kolme eri tasoa, joille opettajat pitäisi kouluttaa. Kaikki opettajat pitäisi kouluttaa tasolle yksi, 
jonka mukaan opettajien pitäisi hankkia ainakin tietokoneen yleisimpien käyttömahdollisuuksien 
tuntemus. Puolet opettajista pitäisi kouluttaa tasolle kaksi, jonka mukaan opettajan tulee hallita tieto-ja 
viestintätekniikan opetuskäyttö.  Kolmas ja vaativin taso edellyttää jo mm. kykyä toimia kollegoiden 
kouluttajana sekä taitoa tuottaa digitaalista oppimateriaalia. Tälle tasolle pitäisi kouluttaa 10 % 
opettajista.  
 
Medialukutaito puolestaan tarkoittaa laajemmin sitä, että media otetaan mukaan opetustilanteisiin 
tavoitteena kehittää nimenomaan opiskelijan medialukutaitoa, joka sisältää mm. kyvyn toimia 
kuluttajana erilaisissa ympäristöissä (Tuominen 1999, 118 - 119). 
 
Kun lukee asiantuntijoiden selvityksiä siitä, mitä paljon puhuttu verkkopedagogiikan osaaminen sitten 
tarkoittaa käytännössä, on pakko todeta, että se edellyttää ihan uudenlaista suhtautumista 
opetustyöhön. Verkkokurssin tuottamisessa tarvitaan mm. sisällön asiantuntija, www-toimittaja, 
verkkodidaktiikan asiantuntija sekä ohjelmoija. Yksi henkilö voi vastata useista rooleista. (Ks. esim. 
Pesonen, Pilli-Sihvola & Tiihonen 2000, 136.) Tällaisen tiimin luominen ja siihen mukaan meno ei käy 
hetkessä, mutta sitten kun ne ovat muuttuneet rutiineiksi, on muuttunut myös opettajan perinteinen työ. 
Myös Koivisto, Huovinen ja Vainio (1999, 51. Opepro selvitys 5) ovat todenneet, että koko 

opettajayhteisöltä edellytetään muutosvalmiutta, jotta voidaan siirtyä uuteen opettajakulttuuriin ja uusiin 

opetuskäytänteisiin. He korostavat tässä myös koulun yhteisen vision merkitystä.   
 
Immonen (2000, 23 - 24) korostaa 2000 - luvun opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen oleellista 
kehittymista siinä vaiheessa, kun on siirrytty tietoverkkoja hyödyntävään opetukseen. Opettajan ja 
oppijan kaksisuuntainen viestintä on keskeinen osa etäopetusta. Myös opiskelijoiden keskinäisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat kirjeopetuksen ajoista huomattavasti parantuneet. Toisaalta 
Immonen korostaa, että vaikka vuorovaikutus on tärkeää, se ei ole itseisarvo. 
 
Saloranta (2001, Edisty 1/ 2001) painottaa puolestaan, että siirtyminen opettajajohtoisesta 
luokkaopetuksesta itseohjattuun opiskeluun vaatii opettajilta normaalia huomattavasti enemmän. 
Opettajan on otettava ohjaajan ja tukijan rooli. Toisaalta opettajan voi olla vaikea muuttua 
asiantuntijasta ohjaajaksi, sivusta seuraavaksi tukijaksi ja arvioijaksi. Oppilaitosten johtokaan ei usein 
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ymmärrä, että uudenlaisessa opetus - ja opiskelutavassa vaaditaan opettajilta enemmän sekä aikaa 

että työtä kuin perinteisessä lähiopetuksessa. Käytännössä yksi merkittävä uusi ulottuvuus 
virtuaaliopistoissa ja verkko-opiskelussa on oppilaitosten, yritysten, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden 
yhteistyö, jota Saloranta pitää erittäin tärkeänä. 
 
Vainio (2002, 36 – 37) on hahmotellut opettajan tulevaisuutta työnkuvan muuttumisen näkökulmasta. 
Hänen mukaansa opettajat voisivat erikoistua kukin taipumustensa mukaisesti seuraavasti:  
1. virtuaaliopetukseen erikoistunut opettaja, 2. oppimateriaalin tuottamiseen erikoistunut opettaja, 3. 
verkko-ohjaukseen ja oppimisprosessin tukemiseen erikoistunut opettaja sekä 4. kontaktiopetukseen 
erikoistunut opettaja. 
 
Kuvatessaan verkko-opetusta Koli ja Silander (2002, 31) puolestaan toteavat, että tärkeätä on koko 
oppimisprosessinaikainen ohjaus ja palaute, jonka pohjalta oppijat kehittävät omaa osaamistaan. 
Opetustilanteet ingegroituvat toisiinsa oppimistehtävillä, ohjauksella ja arvioinnilla.   

 
Kuitenkin on mitä ilmeisintä, että uudet tieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntävät oppimisympäristöt tulevat 
muuttamaan etäopetuksen muotoja nopeasti. Suomessa erityisesti opetusministeriö ja opetushallitus 
tukevat voimakkaasti uuteen opetuksen paradigmaan siirtymistä. Kehitys tulee tästä syystä jatkumaan 
tätä kirjoitettaessa vielä useita vuosia eteenpäin. On syytä korostaa, että opetushenkilöstön työn 

kehittäminen tulee olemaan erityisen tärkeätä. Toisaalta voidaan kysyä, onko tietotekniikan käyttö 
pedagoginen ratkaisu vai tuoko se vain uusia ongelmia? (Saarinen 2001, 235.) 

 
On kuitenkin verkkopedagogiikan osaamisen – vähitellen on yleistynyt tässä yhteydessä myös käsite 
eLearning - ohella myös syytä korostaa, että uusi tieto - ja viestintätekniikka on vain apuväline 

opetuksessa, ei itsetarkoitus eikä pääasia. Aikuiskoulutuksessa on alueita, joilla tärkeintä on edelleen 
lähteä liikkeelle alan perinteestä ja sen kunnioituksesta. Mm. taito - ja taideaineet kansalaisopistoissa 
ovat tällainen alue. 
 
Helppoa ei tule olemaan opettajille myöskään edellä mainitun yrittäjämäisen asenteen omaksuminen 
opettajan ammatissa. Voi olla, että se ei koskaan sovi kaikille opettajille.  

 
Luukkainen (2000, 109; Niemi 1999) toteaakin, että kaikki esitetty pakottaa opettajan itsensä oppijaksi 

ja monessa tapauksessa myös luomaan uutta ammatillista kulttuuria. Paineet opettajan ammatilliseen 
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kehittämiseen ovat valtavat. Yhä tärkeämmäksi nousee opettajan kyky kohdata muutoksia ja niihin 
liittyvää epävarmuutta 
 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja ylipäätänsä ammatillisten oppilaitosten opettajien työhön tulee 
jo lähitulevaisuudessa vaikuttamaan ammatillisen koulutuksen ”kehän umpeutuminen”. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että suomalainen ammatillinen koulutus on palaamassa institutionaalisesta 
koulutusmuodosta lähemmäs työelämää ns. työssäoppimisen muodossa. Viimemainittu pakottaa 
järjestelemään koulutuksen uudella tavalla. Se irrottaa myös opettajan vanhasta roolimallista tehden 
myös hänestä oppijan. Erityisesti opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla on luonteeltaan erilaista kuin 
entinen työharjoittelun valvonta, jolloin ohjauksen täytyy olla tiiviimpää. Opettajan työssä tulee 
korostumaan organisointi-ja yhteistyökyky, ohjaamisen taito sekä oma ammatillinen osaaminen.  
(Vertanen 2001,169 - 204.)  
 
Pohjonen (2001, 181 - 182) esittää suhteellisen tuoreessa väitöskirjassaan opettajan roolin muutokset 

ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, kun työssäoppimisen ihannemalli otetaan käyttöön: 
   - Opettajan keskeinen tehtävä on teoreettisen pohjan luominen. 

   - Opettajalla pitää olla vahva ote oppimisvalmiuksien kehittäjänä. 
   - Opettajan tulee hoitaa työelämäyhteyksien organisointi oppilaitoksessa. 
   - Opettajan tulee ymmärtää yrityselämän lainalaisuuksia. 
   - Opettajan tulee ymmärtää ja tuntea paikallinen elinkeinoelämä. 
   - Opettajan on osattava rakentaa kumppanuussuhteita. 
   - Opettajan on kehitettävä opiskelijan itsetuntemusta ja – arvostusta. 
 

Varsin hyvin Luukkainen (2000) kuvaa yleisesti opettajan roolin ja aseman muutosta käyttäen ilmaisua 
”yksinäisestä sankariopettajasta” yhteistoiminnalliseen ”voimatiimiin”.  Miten tämä muutos vaikuttaa 
erityisesti aikuisopettajan identiteettiin? 
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4. TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET: IDENTITEETTI JA ELÄMÄKERRALLINEN 
LÄHESTYMISTAPA 

 
4.1 IHMISEN IDENTITEETTI 
 
Identiteetti-käsite ja lähikäsitteet 

 
Käsitteet ”minä” ja ”identiteetti” ovat sosiologian ja sosiaalipsykologian keskeisimpiä käsitteitä. ”Minä” on 
ollut huomion kohteena jo sosiologian klassikoihin lukeutuvan G.H. Meadin (1962) kirjoituksissa. ”Minä” 
viittaa yksilön erilaisiin refleksiivisiin prosesseihin, joiden kautta hän tulee tietoiseksi itsestään subjektina 
ja objektina. (ks. esim. Antikainen, Rinne & Koski 2000, 266.) Meadin symboliseksi interaktionismiksi 
myöhemmin nimetyn lähestymistavan keskeisin käsite oli juuri "Minä". Meadin (1962, 173 – 175) 
mukaan "Minä" on perusta minä-identiteetille. Ihminen voi identifioida itsensä esimerkiksi opiskelijaksi, 
ikäihmiseksi jne (Minä= ”I”). Edelleen Meadin (emt.) teorian mukaan ihminen voi ottaa toisen henkilön 
asenteen itseään kohtaan (Minä=”Me”), ja toisaalta hän pystyy tarkastelemaan itseään jonkin yhteisön 
näkökulmasta. Tällaista ryhmää nimitetään "yleistetyksi toiseksi". Koska ihmiseen kohdistuu ristiriitaisia 
odotuksia eri henkilöiden ja ryhmien taholta, hän joutuu tekemään valintaa. Symbolinen interaktionismi 
korostaa ihmisen dynaamisuutta ja aktiivisuutta näissä tilanteissa (ks. esim. Blumer 1969, 12 – 13; 
Denzin 1992, 25 – 26). Toisaalta mm. Honkonen (1999, 37) toteaa, että Meadin teoria luo ihmisestä 
liiankin rationaalisen toimijan kuvan. Ei voida myöskään sanoa, että symbolinen interaktionismi olisi 
selkeä teoriakokonaisuus; ennemmin on syytä puhua lähestymistavasta (Denzin 1992, 161; ks. myös 
Honkonen 1999, 35 - 38). 

 
Arkikielessä identiteetistä puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten ihmisten omaa käsitystä itsestään, toisin 
sanoen itse-identiteettiä, johon jo tutkimuksen alussa viitattiin. Identiteetin käsite ei kuitenkaan aina pidä 
sisällään tietoa siitä, kuka identifioi. Sekä muut ihmiset että ihminen itse antavat tälle tietyn identiteetin, 
eli identifioivat hänet. Tällöin voidaan puhua minä-identiteetistä ja toisaalta julkisesta identiteetistä.  Kun 
ihminen tarkastelee itseään, on kyse minä-identiteetistä, ja kun taas toiset ihmiset arvioivat tätä ihmistä, 
voidaan puhua julkisesta identiteetistä. (Honkonen 1995,175 - 177; 1997, 59 - 60; ks. myös Rönnholm 
1999, 26.) Seuraavassa asia on esitetty kuvion 3 avulla (Honkonen 1995). Kuviossa ovat mukana myös 

identiteetin ulottuvuudet, persoonallinen ja sosiaalinen, joihin palataan vähän myöhemmin. 
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Kuvio 3: Ihmisen julkinen ja minä-identiteetti sekä niiden ulottuvuudet ja vuorovaikutussuhteet. 
(Honkonen 1995).  

 
Identiteetti-käsitteen on monipuolisesti määritellyt mm. Huotelin (1992, 52 - 53). Hänen mukaansa 
identiteetti vastaa ennen kaikkea kysymyksiin: Kuka minä olen? Kuka minä olen itselleni ja muille? Kuka 
haluan olla ja mihin päämääriin pyrin elämässä? Kuka minun pitää olla ja kuka voisin olla? Millä keinoin 
selviän elämässä? Miten järjestän suhteeni toisiin ihmisiin? Mikä on paikkani yhteisössä ja ylipäätään 
ihmisten joukossa? Houtsonen (1996 a, 199) toteaa, että identiteetti koostuu ennen kaikkea minä-

luonnehdinnoista, joita tehdään yhtäältä jonkin ryhmäjäsenyyden rakenteellisten piirteiden ja toisaalta 
niiden luonteenpiirteiden perusteella, joita yksilö esittää, ja joita muut liittävät hänen toimintaansa. 
Houtsonen korostaa myös, että identiteetti viittaa erilaisiin merkityksiin, joita ihmiset asettavat itselleen 
(ks. myös Gecas & Burke 1995, 42).  
 
Tämän tutkimuksen kannalta olennainen näkökulma identiteettiin on se, että identiteettien avulla 
voimme muodostaa käsityksemme omasta ja muiden asemasta yhteiskunnassa; identiteetit auttavat 
myös meitä tulkitsemaan, ennustamaan ja ohjaamaan käyttäytymistä (Houtsonen 1996 a, 211). 
 
Rönnholm (1999, 23 - 24) määrittelee identiteetin ”minuuden ytimeksi, polttopisteeksi”. Tämä minuuden 
ydin kytkeytyy kahteen perusasiaan. Rönnholmin vähän vaikeaselkoisen määritelmän mukaan 
ensinnäkin identiteetti on ”kooste, joka identifioi yksilön itseensä tai toisiin”. Toisaalta identiteetti ”viittaa 
sosiaalisesti luokiteltuihin, pysyviin kohteisiin, joita yksilö itse ja toisaalta muut ryhmän jäsenet arvioivat 

 
  JULKINEN IDENTITEETTI 
 
Sosiaalinen identiteetti  Persoonallinen identiteetti  

Henkilöön liittyvät 
kategoriat 

Sosiaalinen identiteetti  Persoonallinen identiteetti 
        
  MINÄ-IDENTITEETTI 

Henkilöön liittyvät 
tunnukset ja 
kiinnekohdat 
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jatkuvasti”. Identiteetti on Rönnholmin mukaan myös halua ymmärtää itseään osana suurempaa 
kokonaisuutta, kuulumista johonkin – määrittely, joka on varsin lähellä yleistä käsitystä identiteetistä. 
Identiteetin perusolemus on se, että se antaa ihmiselle persoonallisen paikan tunteen, vakaan ytimen. 
Yksilön tasolla identiteetti aktualisoituu ennen kaikkea silloin, kun se on kriisissä, kun se onkin yksilön 
kokemuksen mukaan hävinnyt johonkin; myös tämä käsitys esiintyy monilla muilla postmodernin 
identiteetin määrittelijöillä. Rönnholm (emt.) katsoo myös, että käsitteet identiteetti ja sosiaalinen rooli 
ovat lähellä toisiaan.   
 
Antikainen, Rinne ja Koski (2000, 266 - 267) toteavat, että yksilön minäkäsitystä voidaan nimittää myös 
identiteetiksi. Termillä identiteetti viitataan tällöin siihen, kuka ja mitä joku on. Esimerkiksi yksilö voi 
määritellä itsensä jonkin roolin suorittajana tietyssä kontekstissa.  
 
Laurilan mukaan (1999, 57) tiedemaailmassa identiteetti voidaan nähdä osana minäkäsitystä ja toisaalta 
identiteettiin voidaan sisällyttää minäkäsitys. Eriksonille (1980) identiteetti on prosessi ja Mahoney 
(1991) määrittelee sen yhdeksi neljästä ydinprosessista. Molemmilla mainituilla tutkijoilla 
jatkuvuudentunteella ja kerroksittain rakentuvalla minäkäsityksellä on keskeinen osa. 
 
Minä-luonnehdintojen lisäksi identiteetillä on eri tutkijoiden mukaan vahvasti sosiaalinen luonne. Mm. 
tätä sosiaalista puolta painottaa Antikainen (1996; ks myös Ruohotie 1999, 29 - 30).  Hän toteaakin, että 
identiteetti on täydellisesti sosiaalinen konstruktio ja samaan aikaan henkilökohtainen. Myös Houtsosen 
(1996 a, 200) mukaan identiteetti on sosiaalisesti rakennettu määrittely yksilöstä. Määrittely luodaan 
käyttämällä kulttuurisia luokituksia ja merkityksiä.  Identiteetti voi olla olemassa ainoastaan 
kielijärjestelmän ja kulttuurisen merkitys-ja luokitusjärjestelmän kautta, joita ihmiset käyttävät 
nimetessään identiteettiä objektina. Minäkäsitys kehittyy interaktiossa toisten ihmisten kanssa. Erityisen 
tärkeätä identiteetin muodostumisessa ovat lapsuuden tapahtumat.  

 
Sosiaalisen näkökulman ohella on syytä korostaa vielä erikseen myös identiteetin ja kulttuurin välistä 

suhdetta: identiteetti on kulttuurin tuote (Houtsonen 2000, 18 - 19). Identiteetti on myös hyvin 
riippuvainen kulttuurin ja yhteiskunnan tilasta sekä niiden muutoksista. 
 
Identiteettien muodostamisessa tyypittelyprosessi on keskeistä, koska sen avulla ihmiset järjestävät 
sosiaalista maailmaansa koskevaa tietoa. Houtsonen (1996 a) toteaa, että tyypittelyprosessi kuuluu 
luontaisena osana arkimaailman todellisuuden rakentamiseen. Giddens (1991, 53 - 54; ks. myös Cohen 
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& Taylor 1976, 29) katsoo samoin, että ihmisen on elämän jatkuvuuden tunteen tiedostamiseksi ja 
terveen minäkäsityksen ylläpitämiseksi pakko jatkuvasti työstää arvioita omasta elämästä.  
 
Bergerin ja Luckmanin (1998, 39 - 44) mukaan jokapäiväisen elämän sosiaalinen todellisuus koetaan 
tyypitysten jatkumona. Nämä tyypitykset ovat sitä yksilöimättömämpiä, mitä kauemmaksi ne etääntyvät 
välittömästä vuorovaikutuksesta. Jatkumon toisessa päässä ovat yksilöt, joiden kanssa olen läheisessä 
vuorovaikutuksessa, ja toisessa päässä taas persoonattomat abstraktiot, joita en voi tavata lainkaan. 
Yhteiskuntarakenne on näiden tyypitysten ja niiden myötä vakiinnutettujen vuorovaikutussuhteiden 
kokonaisuus. Berger ja Luckman (emt., 106, 196) viittaavat myös yhteiskunnan rakenteiden 
merkitykseen identiteettityyppien syntymisessä.  Tutkijoiden mukaan esimerkiksi amerikkalaisen 
identiteetti on toisenlainen kuin saksalaisen tai englantilaisen. Toimitusjohtajan identiteetti taas eroaa 
selvästi yhtiön pääkonttorin siivoojan identiteetistä. Yksilö tukeutuu tällaisiin tyypityksiin arjessaan. 
Berger ja Luckman (1998) painottavat kuitenkin, etteivät tällaiset tyypitykset ole verrattavissa 
yhteiskuntatieteiden teoreettisiin rakennelmiin.   
 
H. Heikkinen (2001, 28 - 30; ks. myös Ricoeur 1992) tarkastelee ”narratiivista identiteettityötä” 
opettajankoulutuksessa. Tukeutuen lähinnä Hallin (1991, 21 - 23) jaotteluun Heikkinen (emt.) tuo esiin 
kolme identiteetin käsitteen käyttötapaa: valistuksen subjektin, sosiologisen subjektin ja postmodernin 
subjektin. Heikkisen ”valistuksen minä” on kartesiolainen minä, joka on varustettu järjellä, tietoisuudella 
ja toimintakyvyllä. Sosiologinen subjekti perustuu havaintoon, että modernin maailman monimutkaisissa 
konteksteissa subjekti rakentuu suhteissa ”merkityksellisiin toisiin”. Esimerkiksi sama ihminen määrittyy 
eri tavoin työssä, kotona ja ystävien kanssa. Postmoderni subjekti on edellä kuvatun sosiologisen 
subjektin tiivistymä ja äärimuoto. Postmoderni subjekti ei ole enää subjekti vaan ”paikka kielessä”. Se 
rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.   

 
1990 - luvun identiteetti-tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että identiteettien määrittelyt eivät ole 

pysyviä, koska ns. postmoderni ihminen ei sitoudu mihinkään ja kokee itsekin oman identiteettinsä 
vähän eri tavalla eri tilanteissa ja aikoina.  Esimerkiksi Kellner (1995, 259; ks. myös Bauman 1994, 193 - 
194) korostaa, että elämänmuutoksissa ihmiset rakentavat uudelleen identiteettinsä. Antikainen, Rinne 
ja Koski (2000, 273 - 274) puolestaan toteavat, että identiteettejä ja elämäntapoja luodaan ja 
ylläpidetään yhä sirpaloituneempien ja hauraampien moraalisten arvostelmien ja tiedollisten 
määritelmien varassa muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Postmodernissa kulttuurissa 
identiteetit legitimoidaan sillä, mitä ”minä haluan”. H. Heikkinen (2001, 29) kuvaa asian Hallia (1991, 23) 
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lainaten seuraavasti: ” Jos tunnemme, että meillä on yhtenäinen identiteetti kohdusta hautaan, tämä 
johtuu ainoastaan siitä, että olemme rakentaneet lohduttavan tarinan tai minäkertomuksen itsestämme. 
Täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen identiteetti on fantasiaa.” 
 
H. Heikkinen on tutkimuksessaan (2001) rakentanut opettaja-identiteetin kontekstin hyvin laajaksi 
sisällyttäen siihen monenlaisia elementtejä. Voidaan todeta, että Heikkisen opettaja-identiteetti sisältää 
monia niitä osia, jotka muilla tutkijoilla kuuluvat eri ulottuvuuksiin. Seuraavassa Heikkisen opettaja-
identiteetti kuviossa 4: 

 
Koulutushistoria Opettajan työ       Muut työt 

    
   Koulutus              Työ 
 
 
      

Opettaja-identiteetti 
  
  Mediat      Kaverit 
 
   Kulutus   Vapaa-aika 
 
     Matkustelu  Harrastukset 
   
 
 Kuvio 4: Opettaja-identiteetin rakentumisen konteksteja. (H. Heikkinen 2001, 31). 
 

Kari ja Heikkinen (2001) tarkastelevat myös identiteetti-käsitteen sisältöä Ricoeuriin (1992; ks. myös 
Sintonen 1999) viitaten siten, että identiteetissä on toisaalta samuus ja itseys. Ihmisen samuus voidaan 
määritellä esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen avulla, ja itseys puolestaan ilmaisee ihmisen 
kokemuksellista suhdetta itseensä. 
  
Identiteetti-käsitteen lähikäsitteitä minäkäsityksen lisäksi on mm rooli. Esimerkiksi McCall ja 
Simmons (1968, 67 – 76) ovat keskittyneet tutkimuksessaan juuri rooli ja rooli-identiteetti-käsitteen 
tarkasteluun. Heidän mukaansa rooli-identiteetti on ihmisen kuvitteellinen käsitys itsestä sellaisena kuin 
hän haluaa itsensä olevan ja toimivan jonkin sosiaalisen aseman haltijana. Tämä kuvitteellinen käsitys 
on tavallisesti idealistinen siten, että siihen helposti liitetään omassa mielessä sellaista, mikä ei 
kuitenkaan ihmisen jokapäiväisessä elämässä tässä roolissa realisoidu. Näin rooli-identiteettiin usein 
sisältyy ihmisen päiväunia. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen on näiden tutkijoiden kuka 
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minä olen? - kysymyksen tarkastelu. He esittävät sen hieman toisin: Kuka minä olen tässä tilanteessa? 
(emt., 61 - 62 ). 
 
Myös Berger ja Luckman (1981, 90 – 92) ovat käsitelleet roolin käsitettä. Heidän mukaansa mm. 
esittämällä erilaisia rooleja yksilöt osallistuvat sosiaaliseen maailmaan. Sisäistämällä nämä roolit sama 
maailma tulee subjektiivisesti todelliseksi yksilölle. Roolien alkuperä on samassa perustavaa laatua 
olevassa objektivoinnin prosessissa kuin instituutioiden alkuperä. Ja viimein roolit edustavat 
institutionaalista järjestystä.  
 

 Minäkäsitys oli Laurilan väitöskirjassa keskeinen tutkimusta ohjaava käsite. Laurilan (1999, 61) 
määritelmän mukaan minäkäsitys on ihmisen kokonaisvaltainen kuva itsestä. Selventääkseen 
identiteetin ja minäkäsityksen välistä suhdetta Laurila (emt., 65 - 67) rakensi tutkimusta varten 
teoreettisen mallin sekä loi uuden käsitteen, ”kompleksisen minäkuvan”. 
 
Shavelson ja Bolus (1982; ks. myös Korpinen 1998, 73; Ruohotie 2000, 88) määrittelevät 
minäkäsityksen niin, että siihen kuuluu seitsemän olennaista elementtiä. Yksi niistä on minäkäsityksen 
hierarkinen ja organisoitu rakenne, joka sisältää suuren määrän luokiteltua tietoa itsestä; eri luokat kukin 
yksilö suhteuttaa toisiinsa. Yleisesti ottaen minäkäsitys on tutkijoiden mukaan suhteellisen vakaa, mutta 
mitä alemmas hierarkiassa mennään, sitä enemmän tilannesidonnaiseksi se tulee. Minäkäsitys myös 
muuttuu yhä monitahoisemmaksi, kun yksilö kehittyy lapsesta aikuiseksi. Minäkäsityksen kehittyminen 
puolestaan on läheisesti yhteydessä yksilön kaikenlaiseen oppimiseen. Korpisen (1987) tutkimuksen 
mukaan erityisesti opettajan ammatillinen minäkäsitys muodostuu suhteessa hänen käsitykseensä siitä, 
millaisena opettajana hän itsensä näkee. Jos verrataan tässä näin määriteltyä minä-käsitystä 
identiteetti-käsitteeseen ja erityisesti minä-identiteettiin, voidaan todeta, että ero on suhteellisen pieni.  
 
Minäkäsityksen kehittyminen kestää läpi elämän. Opettajan ammatillisen minäkäsityksen kehittyminen 
alkaa hänen käydessään itse koulua ja kehittyy sitten varsinaisesti ammatillisen peruskoulutuksen 
aikana sekä edelleen opettajana työskenneltäessä. Opettajan minäkäsitys heijastuu hänen 
motivaatioperustaansa ja opetuskäyttäytymiseensä. Luopajärvi (1995, 54 – 55) havaitsi, että opettajat, 
joilla on heikko minäkäsitys, valitsevat muodollisia opetusmenetelmiä eikä heidän opetustyylinsä ole 
kovin joustava. 
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Minäkuva-käsitettä käytetään usein synonyyminä minäkäsitys-käsitteen kanssa. Laurila (1999, 65) 
määrittelee minäkuvan niin, että se on rajattu kuva itsestä, ja minäkäsitys taas on eri minäkuvien 
kokonaisvaltainen kooste, joka on enemmän kuin osiensa summa. Laurilan mukaan minäkuvaa voidaan 
arvioida neljästä eri näkökulmasta. Yksittäinen minäkuva voi olla sanallinen tai sanaton, se voi olla tosi 
tai epätosi, se voi olla kielteinen, neutraali tai myönteinen, ja lopulta se voi olla rakenteeltaan 
yksinkertainen tai kompleksinen.  
 
Persoonallisuus on esimerkiksi Kurtakon (1985, 31) mukaan opettajan työn kautta määriteltynä 
opettajan työssä esiintyvien tietojen ja taitojen sekä työtä ohjaavien motiivien ja uskomusten järjestelmä. 
Vuorinen (1995, 20) katsoo, että persoonallisuus on psyykkisten toimintojen ainutkertainen 
kokonaisuus, jota hallitsevana tekijänä on minäkokemus. Persoonallisuutta ylläpitävä tekijä on yksilön 
pyrkimys säilyttää oma identiteettinsä. Schultz (1976, 8 - 9) puolestaan määrittelee persoonallisuuden 
niin, että se on yksilön pysyvien ominaisuuksien kooste olematta kuitenkaan jäykkä ja muuttumaton. 
 
Minuus voidaan nähdä (ks. esim. Kurtakko 1985, 44) persoonallisuus-käsitteen synonyyminä tai sitten 
minäkokemukseksena (ks. esim. Vuorinen 1999, 139), jolloin se tarkoittaa itseä ja itselle tärkeitä 
ihmissuhteita koskevien - tietoisten tai tiedostamattomien – ajatusten, käsitysten, mielikuvien, tunteiden 
ja halujen sekä toiveiden kokonaisuutta.   

 
Itsetunto puolestaan merkitsee esim. Keltikangas-Järvisen (1994, 18 - 19) mukaan ihmisen 
itsearvostusta, jota voidaan luonnehtia myös itseluottamuksen tai itsevarmuuden määrällä. Itsearvostus 
on taas henkilökohtainen näkemys omasta arvosta. 

 
Identiteetti-käsitteen kehitys 1990 - luvulle 

 
Tieteen piirissä sosiologiassa käsite identiteetti oli tuntematon aina 1940 - luvulle asti. Sen jälkeen siitä 
tuli suosittu sekä yhteiskuntatieteissä että myös jokapäiväisessä kielenkäytössä. (Weigert et al. 1986.) 
 
Identiteettikysymys oli kansallisella tasolla varsin merkittävä poliittinenkin kysymys erityisesti 
Yhdysvalloissa maailmansotien aikana sekä niiden jälkeen. Koska Amerikkaan oli muuttanut laajoin 
joukoin siirtolaisia juuri niistä maista, joita vastaan USA kävi sotaa, poliitikkojen oli vakuutettava näille 
ihmisille, että he olivat ennen kaikkea ”amerikkalaisia” eivätkä enää saksalaisia, italialaisia tai 
japanilaisia, vaikka heidän nimensä sattuikin olemaan Hartman, Cellino tai Toguchi. Toisin sanoen, että 
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nuo ihmiset voisivat ”määritellä” itsensä amerikkalaisuuteen kuuluvien seikkojen avulla, että he voisivat 
samaistua amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja varsinkin toisen maailmansodan aikana käydä 
sotaa entisiä kotimaitaan, kuten Saksaa ja Japania, vastaan. Yhtä hyvin kysymys omasta identiteetistä 
oli tärkeä yksilölle, jokapäiväisessä elämässä: jos naapuri puhuikin kieltä, jonka käyttäjän isänmaa oli 
sodassa USA:n kanssa, oli seurauksena väistämättä jännitteitä naapureiden kesken; kenelle oikeastaan 
piti olla lojaali. (Weigert et al. 1986, 6 - 7.) 
 
Varhaisin identiteetti-käsitteen käyttäjistä ja kehittäjistä on ilmeisesti ollut Erik Homburger Erikson, 
itsekin Amerikkaan muuttanut entinen wieniläinen. Hänen lähtökohtansa ovat olleet psykoanalyysissa. 
Erikson käytti jo 1940 - luvulla ensimmäisen kerran käsitteitä persoonallinen identiteetti ja minä-
identiteetti (ego-identity). Pääosa Eriksonin myöhemmistä tutkimuksista keskittyi identiteetti-käsitteen 
ilmenemiseen nykymaailmassa, yli eri kulttuureiden, ja varsinkin ihmisen elämän myöhäisissä vaiheissa. 
 
Erikson erottaa persoonallisen identiteetin käsitteen erotukseksi enemmän teknisestä minä-identiteetistä 
”normaaliksi tavaksi, jollaisena kukin nähdään toisten toimesta”. Minä-identiteetti on taas puolestaan 
Eriksonin mukaan ”tietoisuutta siitä, että ihmisen minässä on pysyvyyttä ja jatkuvuutta, joka erottaa 
hänet muista”. (Erikson 1980, 23; Weigert et. al 1986.) 
 
Eriksonin (1956; 1980) lähinnä uusfreudilaisiksi luokiteltavat tutkimukset käsittelivät mm. lapsen oman 
identiteetin rakentumista suhteessa vanhempiinsa eri asioissa, kuten olemassaolon turvallisuudessa, 
seksuaalisuudessa, häpeässä, syyllisyydentunteessa jne.  Erikson tutki varsinkin emigranttien 
akkulturaatiota uuteen yhteiskuntaan erityisesti kriittisinä aikoina, kuten sotavuosina. Hän tuli siihen 
tulokseen, että historialliset realiteetit ja kulttuurinen muutos vaikuttavat keskeisesti yksilön minä-
identiteetin muodostumiseen.  
 

 Käsiteanalyysin kannalta Eriksonin merkittävimmät – ja samalla ehkä myös tunnetuimmat - teokset ovat 
”The Problem of Ego Identity” (1956) sekä ”Identity and the Life Cycle” (1959, uudelleen painettu 1980) 
Näistä ensiksi mainittu teos on ehkä eniten vaikuttanut muihin sosiaalipsykologian identiteettitutkijoihin 
(Weigert et al. 1986, 8). 

 
Eriksonin työ vaikutti jatkossa ensinnäkin Nelson Footin ja Anselm Straussin kautta symbolisen 

interaktionismin koulukuntaan, jonka taustalla puolestaan ovat ennen kaikkea George H. Meadin 
tutkimukset Chigagossa. Tämä koulukunta edusti pragmatismia tutkien yksilöiden ja ryhmien välistä 
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interaktiota osallistuvan tutkimusotteen avulla. Nämä tutkijat puhuivat identifikaatiosta ja identiteetistä. 
Esimerkiksi Anselm Strauss korosti identiteetissä kieltä, nimeä ja vuorovaikutusta. Straussin (1959, 11 – 
13) mukaan identiteetin avulla ihminen tulee tietoiseksi toisista ihmisistä, joiden kautta häneen 
vaikutetaan. Toinen koulukunta oli Iowan yliopistossa edustaen positivistista operationalismia, joka tutki 
rakenteellisia suhteita käyttäen tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista otetta ja dataa. Iowan ryhmästä 
erityisesti Manfred Kuhn lanseerasi identiteetti-tutkimuksessa laajalti käytetyn menetelmän ”Kuka minä 

olen?” ja tähän liittyvän ns TST- testin (Twenty Statements test), jonka avulla kehiteltiin minä-teoriaa 
(ks. esim. Kuhn & McPartland 1954).  
 
Identiteettitutkimuksen juuria haettaessa voidaan yhteyksiä nähdä ainakin seuraaviin sosiologian ja 
sosiaalipsykologian tunnettuihin nimiin: Sigmund Freudiin ja psykoanalyysiin, George H. Meadiin ja 
symboliseen interaktionismiin, Alfred Schutziin ja tulkinnalliseen sosiologiaan, Erving Goffmaniin – 
häneen palataan vielä, kun käsitellään identiteetin ulottuvuuksia - Emile Durkheimiin ja klassiseen, 
rakennefunktionaaliseen teoriaan sekä lopulta Karl Marxiin ja kriittiseen teoriaan. (Weigert et al. 1986, 
36 – 37.)   
 
Metodologisesti identiteettitutkimuksessa voidaan nähdä kaksi eri tutkimustraditiota: toisaalta 
kvalitatiivinen ja tulkinnallinen suunta, joka käyttää tutkimusmenetelminä osallistuvaa tutkimusta ja 
havainnointia ja toisaalta kvantitatiivinen ja kausaalinen suunta, joka nojautuu systemaattisiin kyselyihin, 
kokeisiin ja mittaamiseen (Weigert et al., 37). 
 

Identiteettitutkimuksen historiassa keskeinen sija on 1960 - luvulla ollut myös Berger-Luckmanin 
tutkimuksilla. Peter Bergerin teoksessa ”Invitation to Sociology” (1963) selvitellään 
identiteettitutkimuksen keskeistä elämäkerran käsitettä. Berger johti identiteettikeskustelun rooliteoriaan 
sekä elämäkerran konstruointiin ja uudelleenkonstruointiin. 1960 - luvulla Berger ja Luckmann yhdessä 
tuottivat melkoisen joukon identiteettiä käsitteleviä kirjoituksia. He mm. toteavat (1981), että 
identiteetistä tulee ongelma varsinkin niille ihmisille, jotka muuttavat paljon paikasta toiseen. 
Teoksessaan ”The Social Construction of Reality” Berger ja Luckmann (1981, 150 - 155) määrittelevät 
identiteetin ja identifioitumisen ennen kaikkea sosiaalistumisena yhteiskunnan jäseneksi. Ihminen 
identifioituu toisaalta muihin ihmisiin ja toisaalta omaan minäänsä. 
 
1970 - luvulla jäljet johtavat mm. Talcott Parsonsiin ja Jurgen Habermasiin. Tuolla vuosikymmenellä 
identiteetti-käsite alkoi olla jo tieteellisestikin riittävän hyvin määritelty. Identiteetistä oli tullut tavallaan 
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kulttuurinen klisee, jolla pyrittiin selvittämään elämän merkityksen dynamiikkaa varsin yleisesti. (Weigert 
et al. 1986) 
 
1980 - luvulla mm. Gergen ja Gergen (1983) kehittelivät edelleen identiteetti-käsitettä. Heidän 
mukaansa ihmisen vahvalle minäkuvalle on ominaista se, että hän pystyy viestittämään muille sen 
hallinnasta. 
 
1990 - luvun tunnetuimpia identiteetti-käsitteen kehittäjistä on ollut mm. Giddens (1991). Hän käyttää 
käsitettä minä-identiteetti tarkoittamaan ihmisen omaa käsitystä itsestään hänen elämänsä tarinaa 

vasten. Selkeä tietoisuus omasta minä-identiteetistä edellyttää tiettyä ”elämäkerrallista” jatkuvuutta, 
toisin sanoen sitä, että ihminen on tietoinen siitä, miten hänestä on tullut sellainen kuin hän on, sekä 
sitä, että hän myös kykenee arvioimaan, mihin hän on menossa. Giddens (1991) korostaa – 1990-luvun 
muodin mukaisesti - myös identiteetin refleksiivisyyttä. Hän sanoo, että minän rakentaminen on 
jatkuvasti uudelleenarvioivaa koostuen elämänkertomuksista, joita kootaan yhteen. Tämä ”projekti” 
tapahtuu ihmisen monenlaisten valintojen kontekstissa, ja että juuri näiden valintojen kautta identiteetti 
muotoutuu. 

 
Identiteetin rakentumisen prosessuaalista luonnetta korostaa identiteetin kulttuurihistoriallisessa 
tutkimuksessaan myös Castells (1997). Hän toteaa (emt., 6 - 7), että identiteetillä – siltä osin kuin sillä 
viitataan sosiaalisiin tekijöihin – voidaan ymmärtää merkitysten rakentamisen prosessia, jonka 
viitekehyksenä on jokin kulttuuri. Identiteetti kehittyy itsensä rakentumisen prosessissa. Castells 
korostaa, että identiteetti on eri asia kuin roolit, jotka aina määritellään instituutioiden ja organisaatioiden 
asettamissa rajoissa. Identiteetin ja roolin suhteen Castells määrittelee siten, että identiteetti organisoi 
merkityksiä, kun taas roolit ovat niiden funktioita. Castellsin keskeinen käsite on tässä 
verkostoyhteiskunta, jossa merkitykset rakentuvat identiteetin ytimen ympärille. Castells toteaa itse, että 
hän lähestyy tässä Eriksonin (1980) identiteetti-käsitettä. 
 
Identiteetti ja postmoderni ihminen 
 
Kaikki käsitteet ovat aikaansa sidottuja. Sata vuotta sitten ei ollut tarpeen kysyä, miten ihmiset elivät, 
mikä oli heidän sosiaalinen asemansa. Identiteetti-ongelmaa ei ollut. Sen sijaan erityisesti tälle 

postmodernille ajalle identiteetti-kriisit ovat tyypillisiä: ihminen alkaa miettiä identiteettiänsä heti, kun hän 
ei tiedä, mihin hän kuuluu. Baumanin mukaan (1994) modernille ajalle oli keskeistä, miten kunkin 
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identiteetti luodaan sekä miten sitä pidetään yllä, kun taas postmodernin ihmisen on aina pidettävä 
mielensä avoimena kaikkiin suuntiin. Gecas ja Burke (1995, 57) tekevät samantapaisen vertailun. 
Heidän mukaansa moderni lähestymistapa katsoi, että traditionaalisen yhteiskunnan pakkojen tilalle 
modernissa yhteiskunnassa ovat tulleet lisääntyvä yksilön valinnanvapaus ja toimintamahdollisuuksien 
kasvu. Moderni yhteiskunta merkitsee yksilölle monia valintoja ja ristiriitaisia odotuksia ja arvojen yhä 
suurempaa suhteellisuutta. Nämä paineet tuottavat ambivalentin minän. Tämän vastapainoksi todellisen 
minän tavoittelu nousee modernin keskeiseksi päämääräksi. Postmoderni puolestaan hylkää täysin 
mahdottomana ajatuksen itseään ohjaavasta yksilöstä, jolla on vakaa ja todellinen minä (Gecas & Burke 
1995, 57.) 
 
Best ja Kellner (1991, 133) puolestaan vertaavat modernia ja postmodernia siten, että modernissa 
historia oli sisältö ja eetos, kehitys ja muutoksen prosessi, postmodernissa historia on kadonnut 
kokonaan. Sitä pidetään keinotekoisesti yllä vain simulaation avulla. Mitään pysyviä rakenteita eikä 
päätöksen muotoja ole enää.  Kaikki on vain indeterminismille alttiina. 
 
Näyttääkin siltä, että tutkijat, jotka ovat käyttäneet identiteetti-käsitettä, eroavat toisistaan tämän 
käsitteen käytössä juuri sen suhteen, miten pysyvänä yksilön ominaisuutena sitä pidetään.  
Jotkut tutkijat katsovat, että identiteetti on yksilössä hyvin pysyvä ja säilyy muuttumattomana ajan 
mittaan huolimatta muuttuvista olosuhteista. Esimerkiksi Lecky, Erikson, Rogers ja Epstein ovat  
nähneet persoonallisen identiteetin jonkin saavutetun mielentilan kaltaisena, vakaana  tunteena. Toiset 
tutkijat taas ovat sitä mieltä, että yksilön identiteetti postmodernissa yhteiskunnassa vaihtelee tilanteesta 
toiseen. (ks. Gergen 1991; vrt. Gergen & Gergen 1988; Honkonen 1997.)  
 
Honkonen (1997; ks. myös Kuusi 1977) toteaa, että ihmisellä voi olla monia identiteettejä, esimerkiksi 
hän on kristitty jouluna ja individualisti kesällä, kun hän menee kesämökille jne.   
 
Myös Polkinghorne (1988, 150) korostaa juuri sitä, että identiteetin muuttuvuus ja dynaamisuus on sen 

keskeinen ominaisuus; me emme tiedä, kuinka meidän ”kertomuksemme” päättyy, joten meidän on 
jatkuvasti arvioitava sitä uudelleen. 
 
Samoin Kellner (1995, 238 – 247) painottaa identiteetin muuttuvuutta. Hänen mukaansa moderniin 
verrattuna postmoderni identiteetti rakentuu ja sijoittuu yksilön erilaisten roolien ja imagon rakentamisen 
kautta. Postmoderni identiteetti keskittyykin Kellnerin mielestä juuri ihmisen ulkokuoreen, siihen, miltä 
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hän näyttää sekä siihen, minkälainen on hänen asemansa tavaroiden kuluttajana; postmoderni 
identiteetti on ikäänkuin ”kevyempi” asia kuin moderni identiteetti, jonka taustalla olivat sentään 
”vakavat” valinnat. Esimerkkinä Kellner mainitsee pop-laulaja Madonnan,  jonka oman identiteetin 
luomista imagon rakentamisen kautta 1980 - luvulta lähtien  hän hyvin analyyttisesti kuvaa (emt., 238; 
ks myös  Gecas & Burke 1995, 57.) 
 
Bauman (1994) käyttää postmodernista ihmisestä jopa sellaista ilmaisua, että hän ”etsii epätoivoisesti 
identiteettiä”. Koska mikään ei ole enää pysyvää, kaikki on aina vain liikkeessä – työ, ura, liitot, kodit jne. 
Kuitenkaan Baumanin (emt., 182 - 189) mukaan identiteetin rakentaminen ei ole käynyt tarpeettomaksi, 
se on vain aikaisempaa huomattavasti tuskallisempaa, pelottavampaa ja vaativampaa. Honkonen 
(1995, 179) huomauttaa tähän samoin, ettei postmoderni ihminenkään ole mikään kameleontti ja 
täydellisesti vapaa määrittelemään itsensä miksi haluaa, vaan hänen elämänhistoriansa asettaa rajat 
identiteetille, jonka hän haluaa tuoda esille.  
 
Juuti (2001, 210) käyttää identiteetin muuttumisesta ilmaisua ”identiteettien muuttumisen leikki”. Juutin 
(emt., 210 - 221) mukaan ihmiset kohtaavat jatkuvasti uusia ihmisiä ja tilanteita. ”Tuhansien tasojen 
jatkuva kohtaaminen” koettelee ihmisen aivojen kykyä yhdistää ne toisiinsa.  "Yllätyksellisten hyppyjen” 
perustalle rakentuva oleminen uhkaa kaataa perinteisen ja tutun identiteetin. Juuti katsoo, että 
modernissa yhteiskunnassa tehtävien ja identiteettien erilaistuminen toteutettiin organisaatioissa. 
Vähitellen organisaatioiden lisääntyvä muutosnopeus aiheutti myös ongelmia, jotka näkyivät 
identiteettikriiseinä, joihin kiinnitettiin huomiota ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen. 
Juuti painottaa edelleen sitä, että toisaalta juuri organisaatiot – esim. oppilaitokset, kirjoittajan 
huomautus – tarjoavat kulttuurisen ja tarinallisen perustan ihmisten identiteetin rakentumiselle.  

 
Juuti lainaa myös tutkijoita, jotka – kuten Gioia (1998, 22 - 29) - kyseenalaistavat koko identiteetin 
käsitteen. Juuti itse tekee sen johtopäätöksen, että ihmisen identiteetti ei ole kiinteä, vaan lukuisista 
tarinoista koostuva ” keskusteluvarasto”. Identiteetistä on tullut ”identiteettipolitiikkaa”. Nykyihminen on 
”identiteettien muovaamisen ammattilainen”, ”leikinomainen käsityöläinen”, joka tutkii uusia tapoja elää 
ja samaistua muihin (vrt. Hetherington 1998, 26 – 28; Hänninen 1999, 62)  
  
Tutkimuksessaan savolaisten ja pohjalaisten kielellisestä sopeutumisesta Nuolijärvi tarkasteli myös 
muuttajien identiteettiä. Nuolijärven mukaan (Helsingin Sanomat 8.5.2000) muuttajille oli muotoutunut 
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eräänlainen kaksois-identiteetti tai moni-identiteetti. He tunsivat itsensä sekä helsinkiläisiksi että 
savolaisiksi tai pohjalaisiksi. ”Tai sitten ei oikein kummaksikaan”.  
 
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kirjallisuuden perusteella postmodernille identiteetille on ominaista 

tietynlainen häilyvyys, joka on seurauksena sosiaalisen ympäristön ja yksilöiden välisen 
vuorovaikutuksen laajentumisesta. Tässä muuttuneessa kontekstissa ihmisen identiteetti on väkisinkin 
altis muutokselle. 
 
Identiteetin ulottuvuudet 
 
Yksi tunnetuimmista identiteetti-käsitteen kehittäjistä, Erving Goffman (mm. 1963, 1990), on jaotellut 
identiteetin persoonalliseen, sosiaaliseen ja minä-identiteettiin. Goffmanin persoonallinen identiteetti on 
”yksilön elämänhistorian osioiden ainutkertainen koostumus”, jolle on keskeistä ”standardisoitu rooli 
sosiaalisessa organisaatiossa”. Persoonallinen identiteetti on ruumiin näkyvien osien ja 
elämäkerrallisten yksityiskohtien tulos. (Goffman 1963, 62) Weigert et al. (1986, 14 - 15) kritisoivat 
Goffmanin sosiaalisen identiteetin käsitettä määrittelyn puutteesta. Arvokasta sen sijaan on heidän 
mielestään Goffmanin sosiaaliseen identiteettiin liittyvä stigman käsite, jolla tarkoitetaan ihmisen jotakin 
näkyvää, kielteistä erityisleimaa, kuten esimerkiksi vammaisuutta jne. Toisaalta Goffmanin teoksen 
lukuisten esimerkkien ja kuvausten pohjalta voidaan sanoa hänen sosiaalisen identiteettinsä 
tarkoittavan sitä, miten ihminen kokee itsensä suhteessa ulkomaailmaan, muihin ihmisiin, millaisena hän 
haluaa tulla luokitelluksi. Goffmanin minä-identiteetti tulee pääosin psykoanalyysin maailmasta. Hän 
määrittelee sen ”subjektiiviseksi tunteeksi itsestä ja omasta jatkuvuudesta” (1963, 105).  

  
Goffmanin käsitteistössä sosiaalinen ja persoonallinen identiteetti ovat ennen kaikkea osa muiden 

ihmisten käsityksiä ja määritelmiä tietyn yksilön identiteetistä. Vaikka sosiaalinen identiteetti Goffmanin 
mukaan (1963) ikään kuin edeltää minä-identiteettiä, ei henkilö ole täysin sidottu toisten ihmisten 
määrittelyihin. Goffman itse käyttää minä-identiteetistä latinankielistä ego-identiteetin käsitettä, jonka 
englanninkielinen vastine on self identity. Koska henkilöllä on kyky olla itselleen myös objekti, hän 
luokittelee myös itsensä joihinkin luokkiin (sosiaalinen identiteetti) ja on tietoinen omasta 
ainutkertaisuudestaan ja siitä, mistä tämä muodostuu (persoonallinen identiteetti). Näin myös minä-
identiteetti julkisen identiteetin tapaan sisältää sekä persoonallisen että sosiaalisen identiteetin (ks. 
Honkonen 1995, 175 - 176.) Edellä esitetty määrittely pitää sisällään sen käsityksen, että identiteetin 
käsite on tilannesidonnainen eikä yksi totuus ihmisestä. 
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Hallin (1976, 29 - 31; ks. myös Ruohotie 2000, 285) mukaan ihmisen identiteetti koostuu useista  
alaidentiteeteistä (subidentities), jotka edustavat kunkin henkilön niitä erilaisia aspekteja, jotka tulevat 
esiin silloin kun henkilö esiintyy erilaisissa rooleissa . Jokainen sosiaalinen rooli (äiti, opettaja, naapuri 
jne) on ikäänkuin yhteiskunnan taholta erilaisten odotusten muodossa tuleva ärsyke. Hall (1976, 29) tuo 
tässä esiin erityisesti ns. uraidentiteetin käsitteen suhteessa aviopuolison ja isän identiteetteihin. Hallin 
mukaan voidaan sanoa, että ihmisillä on monia identiteettejä, jotka eivät kuitenkaan aktivoidu samalla 

kertaa. Minä-identiteetti suuntaa toimintaamme tiettyihin tavoitteisiin. Esimerkiksi ihmisen usko omiin 
mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä ohjaa hänen tavoitteenasetteluaan ja työsuoritustaan.  
 
Goffmanin (1963, 129 – 130) mukaan – ks. edellä jo tehdyt määrittelyt – identiteetin ulottuvuuksia, 
sosiaalista ja henkilökohtaista identiteettiä peilataan ennen kaikkea muiden ihmisten käsityksiin 
yksilöstä, jonka identiteetistä on kyse. Henkilökohtainen identiteetti voi syntyä jopa ennen yksilön 
syntymää, ja se voi jatkua hänen kuolemansa jälkeen. Se on yksilön ”ansioluettelo” tai asioiden ja 
ominaisuuksien kooste, jonka perusteella kukin yksilö on ainutkertainen, ”uniikki”. Minä-identiteetti taas 
on ennen kaikkea subjektiivinen asia, jonka yksilö hyvin konkreettisesti itse kokee.  
 
Esimerkkinä sosiaalisesta identiteetistä olkoon Goffmanin lainaus vaikean kasvoleikkauksen 
kokeneesta naisesta. Kertomuksen mukaan ennen onnettomuutta ja vammautumista nainen oli ollut 
lämmin, sosiaalinen ja elämästään nauttiva. Leikkauksen jälkeen sosiaalinen tilanne muuttui täysin: ”Ovi 
sulkeutui elämäni edessä”. (Goffman 1990, 22 - 23)  
 
Toinen esimerkki Goffmanilta (1963, 14) kertoo vielä selkeämmin sosiaalisen identiteetin merkityksestä 
ihmiselle: "And I always feel this with straight people - that whenever they are being nice to me, 
pleasant to me, all the time really, underneath they are only assessing me as criminal and nothing else. 
It is too late for me to be any different now to what I am, but still I feel  this keenly, that that is their only 
approach, and they are quite incapable of accepting me as anythinh else." Toisin sanoen Goffmanin 
mukaan ihmisen sosiaalinen identiteetti peilautuu sen mukaan, miten hän arvioi muiden arvioivan 
itseään.  
 
Keskeistä kaikille erityisryhmille näyttää olevan suhde ulkomaailmaan: miten mukautua tilanteeseen, 
esim. ottaako vammainen vastaan tarjotun avun, kuten hänen odotetaan tekevän vai kieltäytyykö hän, 
jolloin hän eristyy entistä enemmän tai salaako homoseksuaali ominaisuutensa esim. perheen jäseniltä, 
vai tekeekö kuten Pentti Holappa pari vuotta sitten. Hän julkaisi aiheesta kirjan, ja sitten kun kirja 
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palkittiin, homoseksuaali kirjailija arvosteli maan valtalehteä aika voimakkaasti. Keskustelu aiheesta 
osoittaa, miten homoseksuaalien sosiaalinen identiteetti on voimakkaasti muuttunut viime vuosina - ei 
vähiten 2000 - luvun alussa homoparien suhteen laillistamisen jälkeen. 
 
Goffmanin identiteetti - käsitteen määrittely on suhteellisen stabiili, jossa on omat rajoituksensa.   
 
Myös Lord, Brown ja Freiberg (1999, 169 - 171; ks. myös Ruohotie 2000, 284 - 285) jakavat minä-

identiteetin persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin.  Heidän mukaansa edellisessä on kysymys 
siitä, miten yksilö määrittelee itsensä suhteessa muihin ihmisiin havaitsemiensa yhtäläisyyksien ja 
eroavuuksien perusteella. Tämä tulkinta määrää sen, miten ainutlaatuiseksi yksilö kokee itsensä. 
Sosiaalisen identiteetin eri tasoissa on vastaavasti kyse siitä, miten yksilö määrittelee itsensä 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (ihmissuhteisiin perustuva identiteetti, yksilöiden välinen 
taso) tai toimiessaan sosiaalisen ryhmän jäsenenä (identiteetin kollektiivinen taso). Näin sosiaalinen 
identiteetti ankkuroi minä-käsityksen laajempaan sosiaaliseen viitekehykseen. Ihmissuhteisiin perustuva 
identiteetti on tärkeä esimerkiksi esimies-alaissuhteissa (koulussa opettajan ja rehtorin välisissiä 
suhteissa), kun taas kollektiivinen identiteetti on keskeinen esim. tiimityössä. Esimerkiksi etnisillä 
alaryhmillä voi olla erittäin vahva kollektiivinen identiteetti. 

 
Lord, Brown ja Freiberg (1999, 169 - 171; vrt. Hall 1976) huomauttavat myös siitä, että yksilöillä voi olla 

vaikeuksia aktivoida kerrallaan enemmän kuin yhtä tai kahta identiteetin ulottuvuutta. 

 

Jos verrataan viimeksi mainittuja Lordin, Brownin ja Freibergin (emt.) persoonallisen ja sosiaalisen 
identiteetin määrittelyjä Goffmaniin, voidaan todeta, että erot ovat suhteellisen vähäisiä. Goffmanin 
käsitteistössä ei esiinny sanaa identiteetin ”tasot”, mutta toisaalta Goffmanin sosiaalinen identiteetti on 
juuri sitä, millaisena yksilö peilaa itseänsä suhteessa muihin. Goffman taas puolestaan kiinnittää 
vähemmän huomiota yksilön suhteeseen erilaisiin ryhmiin. 
 
Laurila (1999, 68) määrittelee persoonallisen identiteetin seuraavasti: ”... se on yksilön itsensä 
kokemisen prosessi, joka yksittäisellä hetkellä sisältää ne minäkuvat, joilla on merkitystä yksilön 
itsemäärittelyssä. Merkitys voi sisältää kognitiivisia, emotionaalisia, evaluatiivisia, asenteellisia ja 
tavoitteellisia komponentteja. Lisäksi vahva persoonallinen identiteetti sisältää tunteen sitoutumisesta 
omaan itseen.” Jos verrataan Laurilan määrittelyä Goffmanin ja Houtsosen vastaavan käsitteen 
määrittelyihin, voidaan todeta niissä selvä ero: Laurilan persoonallisen identiteetin määritelmästä 
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puuttuu ”historiallinen” näkökulma. Itse asiassa Laurilan persoonallinen identiteetti on lähellä Goffmanin 
ja Houtsosen minä-identiteettiä. Sen sijaan Giddensin minä-identiteetin määrittely on tässä suhteessa 
selvästi lähempänä Goffmania ja Houtsosta. 
 
Toisaalta jotkut tutkijat ovat katsoneet identiteetin jaon persoonalliseen ja sosiaaliseen vähintään 
teoreettiseksi, mutta osin myös keinotekoiseksi. Esimerkiksi Virta (1994, 23; Rönnholm 1999, 91 - 92) 
toteaa, että yksilö voi kokea sosiaalisen identiteettinsä yhtä hyvin myös persoonalliseksi. Tähän voidaan 
argumentoida, että vaikka jaon perusteet ovat hyvin selvät, on luonnollista, että jako on todellakin vain 
teoreettinen. 
 
A. Heikkinen (2001, 8) puolestaan pitää persoonallista identiteettiä yläkäsitteenä, jonka keskeinen osa 
on ammatti-identiteetti. Heikkisen (2001, 7 - 13) omintakeisen määritelmän mukaan persoonallinen 
identiteetti tarkoittaa ”jonakin erityisenä olemista; itsensä, ominaisuuksiensa, piirteidensä, tarinoidensa 
ruumiillistunutta omistamista; eettistä eheyttä itsekunnioituksena; jonnekin kuulumista; kotona olemista 
ja yhteisyyden tuntemista; jossain paikassa ja asemassa olemista; toisille jonakin olemista”. 
Ammatillinen identiteetti taas on ”normeja ja rooleja tuottavien yhteisöjen ja yhteiskunnan 
kanssakäymistä” (emt., 8).  

 

Ammatti-identiteetti on Karin (1996, 15) mukaan yksilön – ja tässä tapauksessa opettajan - tietoisuus 
siitä, mitä hän opettajana voi tehdä, ja mitä hänen tulisi saada aikaan opettajan tehtävissä, joihin hän 
koulutuksen aikana hankki pätevyyden. Kari ja Heikkinen (2001, 48 - 49) käyttävät myös käsitettä 
opettajan narratiivinen ammatti-identiteetti, millä he tarkoittavat vastausta kysymykseen: Kuka olen 
opettajana ja mitä haluan saada tässä työssäni aikaan. Voidaan todeta, että jälkimmäinen käsite on 
kehitetty edellisestä. Narratiivisuus viittaa siihen, että siinä ammatti-identiteetti rakentuu kertomusten ja 
itseilmaisujen välityksellä. Narratiivin kyseiset tutkijat määrittelevät tässä kertomukseksi tai tarinaksi. 
Kari ja Heikkinen (emt.) tulkitsevat persoonallisen ja ammatti-identiteetin suhteen niin, että opettajan 
ammatti-identiteetissä on kyse toisaalta persoonallisesta toisaalta kollektiivisesta identiteetistä.  
 
Rauhala (1988, 4 - 5, 7; Räty 1982; Moore 1971) taas määrittelee ammatti-identiteetin siten, että siihen 
kuuluvat ne ominaisuudet, piirteet ja tunnukset, jotka ilmentävät työntekijän samaistumista ammattiin. 
Ammatti-identiteetti ilmaisee ennen kaikkea samaistumista ryhmään. Niinpä hyvä ammatti-identiteetti 
onkin ammatillisen sosialisaation yksi toivottava tulos. Ammatti-identiteetti on Rauhalan mukaan myös 
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yhteydessä työtyytyväisyyteen. Käyttäen kvantitatiivista tutkimusotetta Rauhala mittasi opettajan 
ammatti-identiteettiä kolmella operationaalisella muuttujalla, jotka olivat:  
1. opettajan oma käsitys omasta opettajan ammatistaan, 2. jäsenyys ammattiyhdistyksessä ja 3. 
vuorovaikutus eri opettajaryhmien kanssa työssä ja vapaa-aikana.  
 
Kroger (2000, 111 - 112; ks. myös Antikainen 2001, 82) kuvaa ammatti-identiteetin kehittymistä 
opiskeluajasta elääkkeellesiirtymiseen saakka. Varhaisaikuisuuden identiteetin kehittymisessä on 
työelämällä ratkaiseva rooli. Nuoret ovat enemmän kiinnostuneita sisäisten identiteetti-tavoitteiden 
kehittymisestä kuin sitoutumisesta tiettyyn työnantajaan, uraan tai työpaikkaan.  
 
Työ-identiteetti on osa henkilön minä-kuvaa koostuen työssä koetuista tapahtumista elämän aikana 
(Ruohotie 2000, 45). Suhteessa ammatti-identiteettiin voidaan työidentiteettiä pitää suppeampana 
käsitteenä.  

 
Järvinen (1999, 102; vrt. Hall 1976, 30) viittaa - Hallin tavoin ura-identiteetti-käsitteeseen, jolla 
tarkoitetaan sitä, minkälaisia merkityksiä yksilö haluaa työn välityksellä viestiä muille ihmisille. Ura-
identiteettiä tulisi Järvisen mielestä rakentaa yksilön omista autenttisista arvoista käsin. 
 
Houtsonen on käyttänyt omassa tutkimuksessaan Goffmanin luokittelua lisäten erikseen vielä yhden 
ulottuvuuden, kulttuuri-identiteetin, johon Houtsonen luki kuuluvaksi ihmisen arvomaailman. (Houtsonen 
1996 a, 201, 1996 b, 227 - 228). Rönnholmin (1999, 30 - 31) mukaan taas kulttuuri-identiteetti (tai 
kulttuurinen identiteetti) viittaa kulttuuriseen yhteenkuuluvuuteen, yhteisiin ryhmäarvoihin, historiaan, 
traditioon ja kieleen. Kulttuuri-identiteetin tutkiminen kohdentuu yhteisten symbolien, käytöspiirteiden ja 
arvojen sekä uskomusten selvittämiseen. 
 
Identiteetin jaottelussa Houtsonen (1996 a; 1996 b) käyttää Goffmanin käsitteitä persoonallinen 
(henkilökohtainen) sosiaalinen ja minä(ego)-identiteetti. Houtsonen (1996 a, 201 – 202) määrittelee 
käsitteet seuraavasti: sosiaalinen identiteetti eli ”objektiivinen”, persoonallinen identiteetti eli 
”elämäkerrallinen”, minä-identiteetti eli ”identiteetin tunne” ja neljäntenä kulttuurinen identiteetti eli 
”elämäntapa, elämän tarkoitus ja elämän arvot”. 
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Houtsosen (1996 a, 201 – 202) mukaan kulttuuri-identiteetti menee osaksi päällekkäin sosiaalisen ja 
henkilökohtaisen identiteetin kanssa. Se tarkoittaa sitä, kuinka henkilö on järjestänyt elämänsä 
mielekkäästi kyseisessä kulttuuriympäristössä sekä millaisia ovat hänen arvonsa.   
 
On syytä todeta, että Houtsosen edellä käyttämä sosiaalisen identiteetin määrittely saamelaisnaisia 
koskevassa tutkimuksessa (1996 b) menee jossakin määrin päällekkäin persoonallisen identiteetin 
kanssa, vaikka hän viittaakin tältä osin Goffmaniin. Sen sijaan Houtsosen koulutus-identiteettien 
yhteydessä tekemä karkea luokittelu on selkeä: koulutuksen sosiaalinen identiteetti viittaa ennen 
kaikkea koulutuksen mukanaan tuomiin merkityksiin ihmiselle, koulutuksen ja tutkinnon avulla 
saavutettuun sosiaaliseen statukseen sekä tutkinnon merkitykseen työpaikan saannissa. (ks. 
Houtsonen 1996 a, 203.)  
 
Goffmanin (1963, 60 – 61) mukaan sekä sosiaalinen että henkilökohtainen identiteetti rakentuvat 
samoista aineksista. Ihmisen ”elämäntarina” sitoo ne yhteen.  

 
Honkonen (1997, 56 - 57) tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan - pääosin Goffmaniin (1990) nojautuen 
– käsitteitä sosiaalinen ja persoonallinen identiteetti. Hänen mukaansa (emt.) nämä käsitteet ovat 
jossakin määrin ongelmallisia, koska henkilökohtaista identiteettiä ei voi määritellä ilman henkilön 
sosiaalista historiaa, ja koska sosiaalisen identiteetin asemesta institutionaalisen identiteetin käsite voisi 
olla sopivampi. Ero sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin välillä onkin Honkosen mielestä pääosin 
tekninen, ja sitä tarvittiin lähinnä tutkimuksen empiiristä osaa varten. Hän päätyi käytännössä siihen, 
että viitekehyksenä käytettiin nimenomaan sosiaalisen identiteetin käsitettä. Kun analysoi tutkimuksen 
käsitteitä, voi todeta, että Honkosen sosiaalisen identiteetin sisällössä on Goffmanin henkilökohtaisen 
identiteetin elementtejä, kuten esimerkiksi henkilön nimi, ikä jne. 
 
Laurila (1999) loi tutkimuksensa yhteydessä uuden identiteetti-käsitteen ulottuvuuden, ekologisen 

identiteetin. Laurila (emt., 70) tarkoittaa tällä käsitteellä ekologisen ympäristön representaatiota ja siihen 
liittyviä kognitiivisia ja emotionaalisia komponentteja. Se rakentuu ”ihmisen tottumisesta omiin 
ympäristöihinsä ja sen objektisuhteisiin ja tunteesta, että kuuluu niihin”. Vahvaan ekologiseen 
identiteettiin kuuluu myös tunne sitoutumisesta sen kuvaamaan kokonaisuuteen. 
 
Jos verrataan Houtsosen kulttuuri-identiteetin käsitettä Laurilan ekologiseen identiteettiin, voidaan 
todeta, että kyseisten tutkijoiden luomat käsitteet eivät ole kaukana toisistaan, sillä Laurilan (emt., 70) 
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mukaan ekologinen identiteetti on ihmisen sopeutumista ja jopa sitoutumista siihen ympäristöön, jossa 
hän pääosin elää. Siihen kuuluu kulttuuristen elementtien ohella myös luonnon maisema jne. Näin 
voidaan päätellä, että Laurilan ekologinen identiteetti on laajempi kuin Houtsosen kulttuuri-identiteetti. 
 
Rönnholm (1999) käsitteli tutkimuksessaan identiteettiä myös laajemmasta perspektiivistä käyttäen 
käsitettä kansallinen identiteetti, jolla hän tarkoittaa sellaisia yhtäläisiä ja yhteisiä tekijöitä, jotka 
perustuvat kunkin kansan vaiheisiin, kokemuksiin, saavutuksiin, kieliin ja kultuuriin, jotka ovat kullekin 
kansalle tunnusomaisia ja erottavat ne muista kansallisuuksista.  
 
Honkosen (1997, 94 - 95) tutkimuksen lopputuloksena ammattikorkeakoululaisten haastatteluista oli 
neljä identiteettityyppiä: 1. matemaattisesti orientoitunut ”näprääjä”, 2. ”näprääjä”, 3. matemaattisesti 
orientoitunut ei-tekninen opiskelija ja 4. keskeyttänyt opiskelija. Ennen näiden tyyppien syntymistä oli 
haastateltavien elämäntarinat luokiteltu.  

 
Sosiaalisessa identiteetissä on kyse niistä minä-esityksistä, joita ihminen toteuttaa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Tässä mielessä identiteetti voi olla hyvinkin vaihteleva; jopa yhden 
vuorovaikutusepisodin aikana ihminen voi tuottaa itselleen useampia identiteettejä. (Hänninen 1999, 60 
– 61; ks. myös Suoninen 1998, 56.) Hänninen (emt.) käyttää eri identiteeteistä ilmaisua identiteetin tasot 
ja toisaalta ulottuvuudet. Hännisen mukaan sosiaalinen identiteetti ei kuulu hänen ”sisäisen tarinansa” 
piiriin. Voidaan sanoa, että Hännisen sosiaalinen identiteetti on varsin lähellä Goffmanin ym. vastaavaa 
käsitettä, koska siinä nimenomaan peilataan itseä ulkomaailmaan nähden, halutaan, että itsestä välittyy 
muille tietty kuva. 
 
Sarbin ja Scheibe (1983) luovat laajassa tutkimuksessaan sosiaalisesta identiteetistä teoriaa,  jonka 
keskeiset käsitteet ovat sosiaalisen identiteetin ”vahvistetut asemat”. Nämä asemat määrittelevät 
sosiaaliset arvostukset, jotka yksilöön liitetään. Sosiaalinen identiteetti voi myös näiden vuoksi joko 
laskea (degradation) tai nousta (upgrading). Toisaalta mainitut tutkijat käsittelevät sosiaalisen 
identiteetin käsitettä nelikentän avulla, jonka toisessa päässä on käsite ”kunnioitus” (respect) ja toisessa 
”arvostus” (esteem). Sosiaalinen identiteetti on optimaalinen silloin, kun sekä kunnioitus että arvostus 
ovat korkealla. Näillä ulottuvuuksilla sosiaalinen identiteetti voi olla myös ”avuton” (helpless), ”ontto” 
(hollow) tai ”tyhjä” (empty). (Emt., 52 – 53.) Seuraavassa kuvio 5 selventää vielä tutkijoiden teoriaa:  
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Kunnioitus 

 
 
Korkea 
 
Matala 

Arvostus 
 
Korkea 
Optimaalinen 
Ontto 

 
 
Matala 
Avuton 
Tyhjä 

 
Kuvio 5: Sosiaalisen identiteetin tyypit. 

  (Sarbin & Scheibe 1983) 
 

Jos verrataan tätä sosiaalisen identiteetin teoretisointia, voidaan todeta, että sen sisältö vastaa aika 
hyvin edellä mainittuja sosiaalisen identiteetin määrittelyjä. 
 
Tämän kirjoittajan omassa (Jokinen 1999) aikuislukioiden ja kansalaisopistojen kielten opiskelijoiden 
identiteeteistä käytettiin yhdistettyä Houtsosen ja Goffmanin tekemää identiteetin jaottelua. Houtsosen 
sosiaalisen identiteetin määrittelyä saamelaisnaisia koskevassa mainitussa tutkimuksessa (1996 b) ei 
voitu käyttää hänen tapaansa, koska sosiaalinen ja henkilökohtainen identiteetti olivat liian lähellä 
toisiaan, joten nojauduttiin suoraan Goffmaniin: henkilökohtainen/persoonallinen identiteetti on sama 
kuin ihmisen ”CV” ja sosiaalinen identiteetti taas mm. se, miten hän kokee itsensä suhteessa 
ulkomaailmaan, mitkä ovat hänen ystävyyssuhteensa jne. Minä-identiteetti on näistä selkein ja kulttuuri-
identitetti taas sisältää jo mainitun kunkin yksilön arvomaailman. 

 
Moraalinen identiteetti ja reflektoitu identiteetti (ks. Hänninen 1999) ovat identiteetin ulottuvuuksina 
hyvin lähellä minä-identiteettiä, toisaalta niissä on nähtävissä myös Goffmanin persoonallisen 
identiteetin elementtejä. Moraalinen identiteetti on Hännisen mukaan (emt., 61) se ideaalinen 
henkilöhahmo, jonka ääriviivoja ihminen pyrkii toiminnassaan täyttämään ja olemaan rikkomatta. Tässä 
voi Hännisen mukaan olla kyse yhtä hyvin moraalisista periaatteista, tavoitteista erilaisten asioiden 
suhteen kuin yleisestä olemisen tyylistä. Joskus moraalisen identiteetin mallihahmoksi voidaan ottaa 
suoraan joku reaalinen tai fiktiivinen henkilö. Reflektoitu identiteetti (tulkittu minä) on tietoinen vastaus 
kysymykseen, kuka minä olen, toisin sanoen se muodostuu ihmisen kertoessa tarinaansa. Hänninen 
(1999, 61) vertaa reflektoidun identiteetin käsitettä Meadin ”objektiminään”.  
 
Emler ja Hopkins (1990, 113 - 130) kuvailevat sosiaalista identiteettiä vähän samalla tavalla kuin 
Honkonen (1997). Sen mukaan ”yksilöiden sosiaalinen identiteetti muotoutuu heidän lähiyhteisöissään, 
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jotka arvioivat yksilön suorituksia tätä identiteettiä vasten. Luokitellessaan muita ihmiset aina samalla 
myös arvioivat ja luokittelevat itseänsä”. Luokituksen tulos on aina suhteessa muihin siten, että minä 
itse olen jotakin, kuten esimerkiksi rohkea, päättäväinen jne, joko enemmän tai vähemmän kuin joku 
muu. Toisin sanoen positiivisella arviolla on suhteellinen asema: minä voin olla jotakin enemmän vain 
siinä tapauksessa että joku muu on sitä vähemmän.    
 
Kansalaisopistojen opistolaisyhdistykset ovat mielellään aina nähneet, että pitkäaikainen opisto-opiskelu 
tuottaa vähitellen erityisen opiskelija-identiteetin. Käsitys sai 1990 – luvulla tukea Leistevuon (1998) 
väitöskirjasta, jossa tutkija totesi, että kansalaisopistoissa todella syntyy tällainen identiteetti. 
  
Koska tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu tutkittavien opettajien elämänkertomuksista, on 
tärkeätä tässä yhteydessä myös tarkastella käsitteitä narratiivinen ja psykologinen identiteetti. Lähinnä 
Ricoeuriin (1991) perustuen Sintonen (1999, 51 - 53) toteaa, että narratiivinen identiteetti poikkeaa 
selvästi perinteisestä psykologisesta identiteetistä. Sintosen mukaan (emt.) narratiivinen identiteetti 
konstruoituu kertomalla tuotetuista tarinoista, joissa samalla, kun sovelletaan kulttuurisesti tuttuja juonia, 
tuotetaan jotakin uutta. Narratiivisessa identiteetissä on luontaisesti jännite näiden välillä. Tällä 
perusteella Sintosen mukaan narratiivinen identiteetti poikkeaa selvästi psykologisesta identiteetistä, 
joka tuottaa alueen tutkijoiden mielestä eheän ja yhtenäisen subjektiviteetin. Narratiivisesta 
näkökulmasta identiteetti ei taas Sintosen käsityksen mukaan voi olla koskaan yhtenäinen. Sintonen 
katsoo, että psykologinen identiteetti on suljettu identiteetti, kun taas narratiivinen identiteetti on avoin, 
sen konstruktio on loppumaton.  

 
Sintosen käsiteanalyysiin voidaan todeta, että vaikka symbolisen interaktionismin edustajat (esim. 
Goffman 1963) jakavat identiteetin osiin, he toisaalta käyttävät myös käsitettä narratiivinen identiteetti. 
Postmoderni käsitys identiteetistä taas korostaa voimakkaasti juuri sen muuttumista ihmisen elämän 
varrella. On selvää, että elämänkertomuksessa tuotettu identiteetti on siinä mielessä avoin ja 
loppumaton, että jonkin ajan kuluttua uudelleen tuotettu elämänkertomus luultavasti poikkeaa ainakin 
jollakin tavalla edellisestä. 
 
Houtsonen (2000) tuo identiteettitutkimukseen vielä yhden tärkeän näkökulman. Hänen mukaansa 
identiteettien tarkastelussa ei ole kyse vain joko toimijoiden kokemusten tai kulttuuristen rakenteiden 
korostamisesta, vaan myös suhtautumisesta itse identiteettiin ilmiönä. Postmodernissa yhteiskunnassa 
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on sen luonteen mukaisesti keskityttävä tarkastelemaan aineksia, joista identiteetit koostuvat ja 
prosesseja, joissa yksilön identiteetit tuotetaan.  

 
Identiteetti ja koulumaailma 

 
Antikainen, Rinne ja Koski (2000, 262 - 263; Wexler 1992) toteavat identiteetin ja koulutuksen 
suhteesta, että erityisesti kouluissa tuotetaan identiteettejä: oppilaiden keskeisenä pyrkimyksenä 
koulussa on tulla joksikin eli hankkia todellinen identiteetti, jonka on kelvattava myös ystävien silmissä, 
koska he viime kädessä vahvistavat identiteetin. Identiteettien tuottaminen  
 
Myös Houtsonen (2000, 15 - 24) vie identiteetti-kysymyksen tarkastelun koulun maailmaan. Koulun 
symbolisen järjestyksen ytimessä on koulun arvostama identiteetti, keskeinen mielikuva, jonka suhteen 
muut identiteetit ja ominaisuudet asettuvat omaan järjestykseensä. Koulu arvioi, miten hyviä ja huonoja 
oppilaat ovat oppijoina. Niinpä esimerkiksi kollektiivisesti arvostettu identiteetti, ”akateemisesti lahjakas 
oppilas”, koostuu monesta erilaisesta aineksesta.  ”Hyvän oppilaan” alapuolelle asettuvat 
”keskinkertaiset” ja ”huonot” oppilaat. Opettajat puolestaan käyttävät oppilaita arvioidessaan juuri koulun 
symbolisen järjestyksen mukaisia luonnehdintoja. Oppilaat voivat joko hyväksyä tai hylätä koulun 
symbolisen järjestyksen. Esimerkiksi oppilas voi kieltäytyä olemasta ”tyhmä” tai ”käyttäytymishäiriöinen”. 
Myös opettajiin asetetaan näitä identiteettejä: opettaja voi olla ”biologi” mutta myös ”muusikko”, jos hän 
tuo musiikkiharrastuksensa näkyvästi esille koulussa.  

 
Erittäin tärkeä tämän tutkimuksen kannalta on Karin ja Heikkisen (2001, 50 - 51) havainto opettajan 

ammatti-identiteetin rakentumisesta: siihen vaikuttavat koulu - ja työkokemusten lisäksi vapaa-aikana ja 

harrastuksissa saadut kokemukset, ystävät ja muut ihmissuhteet, tiedotusvälineet. Identiteetti rakentuu 
dialektisesti siten, että ihminen toimii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ilmaisee itseään 
sosiaaliselle yhteisölle ja ymmärtää itsensä tämän vuorovaikituksen välityksellä. Elämän merkitys on 
riippuvainen niistä kertomuksista ja ilmauksista, joita elämästä esitetään, mutta samalla kertomusten ja 
ilmausten merkitys juontuu kokemuksista. Kari ja Heikkinen (emt., 54) käyttävät tästä käsitettä 
hermeneuttinen kehä.  
 
Yhteenvetona ja havainnollisemman kuvan saamiseksi varsinkin identiteettien eri ulottuvuuksien 
määrittelyistä eri tutkijoiden mukaan on keskeisistä käsitteistä ja niiden määrittelyistä laadittu seuraava 
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taulukko 13. Yhteistä eri tutkijoille näyttää olevan ennen kaikkea se, että identiteetti-käsite yleisimmin 
jaotellaan alaidentiteetteihin tai ulottuvuuksiin. 
 
 Taulukko 13: Identiteetin ulottuvuudet eri tutkijoiden mukaan. 

Tutkija Minä-identiteetti Sosiaalinen 
identiteetti 

Persoonallinen 
identiteetti 

Kulttuuri-jne. 
identiteetti 

Antikainen, Houtsonen 
1996 

Identiteetin tunne ”Objektiivinen Elämäkerrallinen  

Eriksson (1959) Tietoisuus siitä, että 
poikkeaa muista 

   

Houtsonen (1996 a, b) Millaisena itsensä  
näkee 

Objektiivinen,  
rakenteellinen 

Elämäkerrallinen Elämäntapa, arvot 

Giddens(1991) Ihmisen käsitys itsestä    
Laurila(1999)  Jäsenyys-mielikuva Itsensä-

kokemisprosessi 
Tottuminen omiin 
ympäristöihin 

Hänninen(1999) Reflektoitu identiteetti 
 
Moraalinen identiteetti 

Minäesitykset 
 
Ideaalinen 
henk.hahmo 

 Ideaalinen 
henk.hahmo 

Lord,Brown & Freiberg 
1991; Ruohotie 2000) 
Goffman (1990) 
 
Hall(1976) 

Minä-identiteetti 
koostuu 
persoonallisesta ja 
sos.identiteetistä 
Identiteetti koostuu 
eri alaidentiteeteistä 
 

   

 
Kaiken kaikkiaan identiteettien tyypittely auttaa Houtsosen (1996 b, 219) mukaan ihmisiä 
yksinkertaistamaan, ymmärtämään ja kontrolloimaan todellisuutta. Identiteettien avulla voimme antaa 
itsellemme ja muille nimiä, muodostaa käsityksemme omasta ja muiden asemasta yhteiskunnassa. 
Identiteetit auttavat meitä myös tunnistamaan ryhmämme jäsenet ja niiden ulkopuoliset henkilöt. 
Jatkuvasti muuttuvassa, monimutkaistuvassa maailmassa identiteetit tuovat siihen järjestystä. 
Identiteetit rakentavat ja luovat todellisuutta. 
 

 Identiteetti-tutkimuksessa voidaan erottaa ainakin tilannekohtainen, yhteiskunnallis-rakenteellinen, 
elämäkerrallis-historiallinen ja persoonallis-pyskologinen lähestymistapa. Tässä tutkimuksessa 
käytetään elämäkerrallis-historiallista menettelyä, jossa yhdistetään aika henkilökohtaiselle ja 
yhteiskunnalliselle tasolle osana laajempaa kulttuurista kontekstia, missä identiteettejä rakennetaan ja 

tuotetaan. Näkökulma on siinä mielessä historiallinen, että juuri elämäkerrassaan ihminen – ja tässä 
tapauksessa aikuisopettaja – kertoo elämästään, teoistaan ja identiteetistään sekä pyrkii antamaan niille 
mielen ja oikeutuksen käyttämällä kulttuurin tarjoamia resursseja. (Gecas & Burke 1995, 42 - 44.) A. 
Heikkinen (2001, 11) puolestaan viittaa tässä yhteydessä identiteettitutkimuksen historiallistaviin 
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kasvatuksen tutkimuksiin, sosiaalisen konstruktionismin ja elämäkerrallisen metodin lähtökohtiin sekä 
konstruktivistis-essentialistisiin tulkintoihin identiteetistä. 

 
   

4.2 ELÄMÄKERRALLINEN LÄHESTYMISTAPA JA ELÄMÄKERTAMETODI 
 
Aluksi on syytä todeta, että tutkimuksen alkuosassa mainitun tutkimuskirjallisuuden valossa näyttää 
siltä, että identiteettitutkimuksessa on usein käytetty tutkimusmetodina elämäkertamenetelmää  
(ks. käsitteestä esim. Huotelin 1996). Huotelin (emt., 24) yhdistää ne siten, että hänen mukaansa 
omaelämäkerrallinen tietoisuus on juuri sitä, että ihmisellä on käsitys siitä, kuka hän on, missä hän on 
ollut ja mihin hän on menossa. Potter ja Wetherell (1987) puolestaan ilmaisevat asian niin, että yksilön 
pukiessa elämäänsä kertomuksen muotoon hän tuo esille omaa identiteettikuvaansa. Samalla luodaan 
teoriaa siitä ”kuka minä olen”.  
 
Saarenheimon (1991, 266) mukaan elämänkertomus onkin eräänlainen narratiivinen minä-ja 
identiteettikäsitys. Honkonen (1997, 54 – 55) taas esittää tätä aika lähellä olevan tulkinnan, jonka 
mukaan ihmisen koko elämänkertomus on hänen identiteettinsä ydin, ja että identiteetti ei ole sama 
kaikissa tilanteissa, koska ihminen pitää yllä itsestään erilaisia narratiiveja ja esittää ne elämäkerrallisen 
muistin perusteella.  
 
Tavallisimmat käsitteet tässä yhteydessä ovat elämäkertametodi tai elämäkerrallinen lähestymistapa tai 

elämäkertatutkimus. Kahdessa viimemainitussa käsitteessä halutaan painottaa useiden eri menetelmien 
samanaikaisen käytön mahdollisuutta. (Numminen 1987, 2; Huotelin 1996, 13 - 14.) Vastaavat 
englanninkieliset käsitteet ovat life story method tai biographical method (ks. esim. Denzin 1989; 
Cresswell 1998). 

 
Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä elämäkertametodi tai elämäkertamenetelmä. 

 

Elämäkertametodin historiaa 
 

Elämäkerrallisella tutkimusotteella on yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen alueella 
vankka perinne, sillä esim. Hoerningin (1980) mukaan elämäkertoja on käytetty tutkimusaineistona jo yli 
sadan vuoden ajan. Elämäkerrat muodostavat moniulotteisen ja rikkaan aineiston. Alun perin 
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elämäkertoja käytettiin antropologisessa ja sosiologisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi Kroeber (1922, 
1908) julkaisi Amerikan intiaanien sotakokemuksia suuren lännen valtauksen yhteydessä 
elämänhistoriana. Samoin Elsie Clews Parsons (1922) kirjoitti antologian American Indian Life. 
Myöhemmin mielenkiinto tutkimussuuntaan on lisääntynyt ja vähentynyt; viimeksi mielenkiinto lisääntyi 
1970 - luvulla ja jatkui 2000 - luvun alkuun saakka (ks. esim. Huotelin 1994, 74 - 75). Mielenkiinnon 
vähenemiseen 1940 - luvulla vaikutti ennen kaikkea kvantitatiivisten menetelmien voimakas esiinmarssi 
(Roos 1987, 16). 
 
Amerikkalaisessa sosiologian historiassa elämäkertamenetelmä yhdistettiin 1920 - ja 30 - luvuilla  
Chicagon koulukuntaan, jonka tutkimukset olivat lähinnä symbolisen interaktionismin piiriin kuuluvia. 
Bertaux (1983, 5 - 7) toteaa, että tämä Chicagon koulukunta melkein kokonaan hylkäsi 
elämäkertamenetelmän 1940 - luvulla. Bertaux käyttää ilmaisua elämäkertamenetelmän yhtäkkinen 
romahdus.  
 
Chicagon koulukuntaan liittyvä mielenkiintoinen tapaus oli suomalaisen sosiaalipolitiikan klassikon 
Heikki Wariksen vierailu Chigagossa vuosina 1934 - 35. Hänen tarkoituksenaan oli tutustua 
chigagolaisiin metodeihin ja käyttää elämäkertoja tutkimusaineistona. Amerikkalaisessa sosiologiassa 
meneillään oleva metodikiista teki kuitenkin Wariksen tutkimussuunnitelman vastaanotosta varsin 
ristiriitaisen. Näin tutkimus amerikansuomalaisten elämäkerroista ei koskaan mennyt aineistonkeruuta 
pidemmälle. Tuloksena olikin uusien kvantitatiivisten näkemysten välittyminen Suomeen. (Suoranta 
1995, 147.) 

 
Vanhimpia ja tunnetuimpia elämäkertamenetelmällä tehtyjä tutkimuksia kansainvälisesti on Thomasin ja 
Znanieckin (The Polish Peasant in Europe and America, 1927) tutkimus puolalaisista talonpojista, jotka 
kävivät kirjeenvaihtoa Amerikkaan muuttaneiden omaistensa kanssa vuosikausien ajan. Myöhemmistä 
elämäkertojen kokoajista on merkittävää työtä tehnyt Oscar Lewis, jonka teos Sanchezin lapsista on 
arvokas kulttuurinen ja psykologinen dokumentti (Syrjälä 1985, 263). 
 
Thomasin ja Znanieckin edellä mainittu teos julkaistiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1920. Teoksella 
oli merkittävä vaikutus kaikkiin yhteiskuntatieteisiin. Tutkijat itse näkivät elämänkertomukset – life stories 
– täydellisenä sosiologisen tutkimuksen materiaalina. Huomattavaa olivat tutkijoiden tulkinnat yksilön 
persoonallisuuden kehittymisestä käyttämänsä elämäkerrallisen aineiston pohjalta. (Thomas & 
Znaniecki 1927, 1832 - 33; Watson & Watson-Francke 1985, 5 - 6.) Varsin massiivinen teos käsitti 
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yhteensä yli 2000 sivua. Nykyisin sitä enää harvoin muistetaan, vielä harvemmin käytetään lähteenä 
(ks. Plummer 1983, 40). 
 
1930 - luvulla antropologia ja psykologia löysivät toisensa elämänkertomusten tutkimuksessa. 
Tuloksena oli kulttuurin ja persoonallisuuden koulukunta, jonka huomattavin edustaja oli Edward Sapir. 
(Watson & Watson - Francke 1985, 7.) 
 
Vuosien 1939 ja 1945 välillä muutamat tunnetut sosiologit, kuten Allport (1942) ja Blumer (1949) 
julkaisivat tutkimuksia, joissa käytettiin myös henkilökohtaisia dokumentteja sosiaalisen käyttäytymisen 
tulkitsemisessa. Erityisesti Blumerin teoksessa arvioitiin Thomasin ja Znanieckin tutkimusmenetelmiä, 
joita Blumer ei pitänyt tieteellisesti luotettavina. Myös Allportin arvioissa oli lievästi pessimistinen sävy 
elämänkertomuksia kohtaan. Sen sijaan Kluckhohn (1945) oli myönteisempi todetessaan, että jos 
elämänkertamenetelmän käyttäjät vain kehittävät metodiaan, elämänkertomusten käyttö kulttuurin ja 
persoonallisuuden tutkimuksessa voisi olla perusteltua.    

 
1950 - luvulta alkaen elämäkerrallinen tutkimusaineisto sai väistyä sekä sosiologiassa että myös 
psykologiassa. Elämänkertomukset eivät hävinneet tieteestä kokonaan, mutta niiden käyttö hajaantui eri 
tahoille ilman koordinaatiota. Myöskään kasvatustieteilijät eivät ennen 1980 - lukua juuri käyttäneet 
persoonallisia dokumentteja eikä elämäkerta-aineistoja. (Watson & Watson-Francke 1985, 10). 
Ainoastaan muutamat kasvatustieteen tutkijat ja opettajat kirjoittivat erilaisia muistelmia tai 
omaelämäkertoja (esim. Haavio 1968).   
 
1950 - ja 60 - luvuilla elämäkertoja käytettiin tutkimuksessa systemaattisimmin Puolassa, jossa kerättiin 
laajoja aineistoja työläisiltä, talonpojilta jne. Kuitenkin kielimuurin vuoksi nämä puolalaiset tutkimukset 
jäivät tuntemattomiksi. Vasta 1970 - luvulla elämäkertatutkimus koki uuden tulemisen. (Bertaux 1983, 
3.) 
 
Samoihin aikoihin kvalitatiivinen tutkimus yleensäkin teki voimakasta nousua monien merkittävien 
julkaisujen muodossa. Esimerkiksi Erickson (1973), Smith (1974), Wolcott (1975), Rist (1975), Patton 
(1975) ja Tesch (1976) aloittivat kaikki kvalitatiiviset ja etnografiset kirjoituksensa. Vähän ennen näitä 
olivat Glaser ja Strauss (1967) julkaisseet tunnetun Grounded Theory teoksensa.  Tesch (1990) käyttää 
jopa ilmaisua ”liike” tarkoittamaan kvalitatiivisen tutkimuksen esiinmarssia. Näin 
elämänkertatutkimuksen uusi nousu liittyi laajempaan yhteyteen.  
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Laajin Suomessa yksittäinen elämäkertatutkimukseen liittyvä kokonainen tutkimusprojekti on ollut Ari 
Antikaisen johtama ”Koulutuksen merkitystä etsimässä” – projekti, jonka yhteydessä ilmestyi runsaasti 
erilaisia tutkimusraportteja.  
 
Myös uudehko, ns. feministinen ja vähemmistöryhmiin suuntautuva tutkimus ”löysi” 
elämäkertatutkimuksen tutkimusmenetelmänä. Esimerkkinä tästä on tunnettu, vuonna 1989 ilmestynyt 
”Interpreting Women´ s Lives. (Smith, 1994, 298 - 299.) Yhtenä luontevana selittäjänä 
elämäkertatutkimuksen nousuun on ollut aivan ilmeisesti myös reflektion käytön yleistyminen 
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ns. työssä oppimisessa; on huomattu, että kaikki oppiminen 
edellyttää tietynlaista elämäkerrallista reflektiota (Honkonen & Kallioniemi 1998, Aikuiskasvatus 4/ 1998; 
Antikainen 1996; Huotelin 1996). Myös tavallisten kansalaisten keskuudessa mielenkiinto elämäkerran 
kokoamista kohtaan on huomattavasti lisääntynyt, joka näkyy esim.  kansalaisopistoissa erilaisten 
elämäkertapiirien perustamisena. On arvioitu tämän johtuvan siitä, että kun suuret ikäluokat ”ovat nyt 
kolunneet kanariat, brysselit ja thaimaat, ne nyt saapastelevat omaan itseensä” (Kotiliesi 10/1999). Nyt, 
2000 - luvun alussa, trendi näyttää jatkuvan edelleen. 

 
Myös positivismin kritiikki yleensä on lisännyt laadullisen tutkimuksen vetovoimaa, jonka myötä myös 
elämäkertatutkimuksen suosio on kasvanut (Huotelin 1994, 76; ks. myös Bertaux 1983).  
 
Osoituksena identiteetin ja elämäkertatutkimuksen läheisestä yhteydestä on myös Houtsosen (1996 a, 
200) havainto, jonka mukaan juuri elämäkerrassaan ihminen kertoo elämästään, teoistaan ja myös 
identiteetistään sekä pyrkii antamaan niille mielen ja oikeutuksen. 
 
Plummer (1983, 70) korostaa elämäkertamenetelmän etuna ennen kaikkea sitä, että ehkä juuri sen 
avulla – muihin menetelmiin verrattuna – voidaan parhaiten tavoittaa yksilön kohdalla historiallinen 

muutos kokonaisuudessaan. Yksilön elämäkerran lisäksi tämän menetelmän avulla avautuu myös 
samalla koko se historiallinen konteksti, jossa kyseinen yksilö on elänyt. Plummer viittaa mm. 1970 -
luvulla tehtyyn yhden ihmisen elämäkertatutkimukseen, jossa valotettiin tutkittavan oman historian 
kautta koko amerikkalaisen yhteiskunnan sosiaalista elämää 1920 - luvulla. 
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Keskeisiä käsitteitä 
 
Elämäkertatutkimukseen liittyvä käsitteistö on jossakin määrin kirjavaa. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa käytetään mm. seuraavia termejä: ”life history”, ”autobiography”, ”personal history”, 

”case history”, ”life records”, ”life story” ja ”narrative”. Viimeksimainitusta englanninkielisestä 
kantasanasta on tehty suomalainen lainasana ”narratiivi”, jota usein näkee käytettävän 
suomenkielisessä kirjallisuudessa. Käsitteistä voidaan erotella toisaalta ihmisten elämää sisällöllisesti 
kuvaavat käsitteet kuten elämänkulku, elämänkaari, elämänprosessi ja toisaalta metodiset käsitteet 
kuten biografia ja elämänkertomus. (Numminen 1987; Houtsonen 1996; ks. myös Ellis & Bochner 2000, 
739 - 741.)  
 
Elämänkertomus voidaan määritellä yksinkertaisesti yksilön vapaamuotoiseksi kertomukseksi omasta 
elämästään. Se muotoutuu haastateltavan ja haastattelijan kielellisessä vuorovaikutuksessa. 
Omaelämäkerta puolestaan on yksilön itsestään kirjoittama elämänkuvaus. (Ks. Huotelin 1994, 76.)  
Sintonen (1999, 172) erottaa omaelämäkerran ja elämänkertomuksen toisistaan vähän samantapaisesti 
niin, että ensiksi mainittu on kirjallinen kokonaiselämän esitys, ja jälkimmäinen puolestaan on puhumalla 
tapahtunut esitys omasta elämästä. 
 
Denzinin mukaan (1989,13) elämäkertamenetelmän lähtökohdat ovat yksilön elämänkokemukset. Kun 
ne on kirjoitettu minä-persoonassa, on kyse autobiografiasta, elämänkertomuksesta tai 
elämänhistoriasta. Kun joku toinen on kirjoittanut elämänkokemuksista, on kyse biografiasta. Bruner 
(1987, 7) korostaa, että on tärkeätä tehdä ero käsitteiden elämä elettynä, elämä koettuna ja elämä 
kerrottuna välillä. Elämä kerrottuna on narratiivi, johon ovat vaikuttaneet kertomushetken kulttuuriset 
olosuhteet, kuulijakunta ja sosiaalinen konteksti. Bruner painottaakin vielä, että aina on olemassa kuilu 
todellisuuden, kokemuksen ja ilmaisun välillä.  Bruneria tutkineen Tolskan (2002, 21) mukaan käsitteen 
narratiivi merkitys sinänsä on varsin epäselvä, mikä johtuu osittain siitä, että monet tieteet ovat 
kiinnittäneet termin osaksi omaa tutkimustraditiotaan ja antaneet sille hyvin erilaisia painotuksia. Bruner 
itse on halunnut tuoda käsitteen osaksi kasvatuksen nykykeskustelua. Narratiivi-käsitettä on viljellyt mm.  
H. Heikkinen (ks. esim. H. Heikkinen 1998; 2001). 
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Tolskan (2002, 22 - 23) mukaan narratiivilla voidaan tarkoittaa toisaalta joko tarinan rakentamisen 
prosessia tai toisaalta narratiivisen ajattelun tuotteita eli ihmisten kokemuksistaan kertomia tarinoita. 
Verrattuna elämänkertomuksen käsitteeseen on narratiivi yleensä suppeampi. 
 
Hännisen (emt., 19) tarina-käsite tarkoittaa ”merkityskokonaisuutta, joka jäljittelee toimintaa, elämää ja 
onnellisuutta ja onnetonta kohtaloa”. Tarina on ajallinen kokonaisuus, ts. sillä on alku, keskikohta ja 
loppu. Hänninen käyttää myös erikseen sisäisen tarinan käsitettä, joka viittaa ”ihmisen mielen sisäiseen 
prosessiin, jossa ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta”.  
 
Myös Bertaux (1983, 7-10) analysoi tarkemmin näitä keskeisiä käsitteitä. Hänen mukaansa 1800 -luvun 
antropologit keräsivät kenttätyössä aluksi elämänkertomuksia, ”life stories”, mutta kun tätä aineistoa 
täydennettiin biografisella materiaalilla, mm. toisten henkilöiden haastattelujen avulla, tarvittiin toinen 
käsite, joksi tuli elämän historia, ”life history”. 

 
Syrjälä (1985, 266 - 267) toteaa, että on tärkeää erottaa toisistaan elämäkertatutkimuksen keskeiset 
englanninkieliset käsitteet, ”life history” (elämänhistoria) ja ”life story”(elämänkertomus, elämäntarina). 
Syrjälä korostaa, että nimenomaan jälkimmäinen käsite on aina kahden henkilön, haastateltavan ja 
haastattelijan, vuorovaikutuksen tulosta, eikä ole omaelämäkerta, joka on aina vain kirjoittajan tuote. 
Watson ja Watson-Francke (1985, 2 - 3) puolestaan tulkitsevat life history-käsitteen samalla tavalla kuin 
Syrjälä life story - käsitteen, toisin sanoen, että nimenomaan life history – erotuksena käsitteestä 
autobiography - on syntynyt toisen ihmisen myötävaikutuksella. 
 
Vilkko (1988, 18 - 19) tarkastelee käsitteitä biografia, autobiografia, omaelämäkerta ja elämäntarina.  
Biografian suomenkielinen vastine on yleensä elämäkerta. Elämäkerta on jonkun muun ihmisen kuin 
yksilön itsensä tekemä elämänkulun kokonaisuuden jäsennys. Sanan varsinaisessa merkityksessä 
biografia ilmaisee Vilkon mukaan elämäkertakuvausta. Käsite autobiografia viittaa taas Vilkon (emt.) 
mukaan omaelämäkertaan, jolla tarkoitetaan ”yksilön elämäkerran omaelämäkerrallisia heijastumia”. 
Elämäntarina-käsitteellä Vilkko tarkoittaa tuotetta, joka syntyy toistuvissa nauhoitustilanteissa 
haastateltavan ja haastattelijan vuorovaikutuksessa.   
 
Tässä tutkimuksessa käytetään keskeisenä käsitteenä tältä osin elämänkertomuksen käsitettä, jonka 
englanninkielinen vastine on ”life story”. Yhtä hyvin voitaisiin myös käyttää Vilkon elämäntarina-
käsitettä. 
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Tierney (2000, 542 - 550) ja Beverley (2000, 555 - 562) ovat eri artikkeleissaan käyttäneet tässä 
yhteydessä alun perin espanjankielistä ”testimonio” – käsitettä, jonka suomennos voisi olla eräänlainen 
todistus. Testimoniolla nämä tutkijat tarkoittavat jotakin muuta kuin tavallisella omaelämäkerralla, 
”autobiografialla”. Sen alkuperä on latinalaisessa Amerikassa ja eurooppalaisten vastaisessa 
vallankumousliikkeessä, 1800 - luvulla. Testimonio-käsitteessä tutkijan rooli on vähäisempi kuin 
tavallisessa elämänhistoriassa, jossa tutkijan vaikutus on aina läsnä. Testimonio on todistus, jonka 
avulla se, joka todistaa, yrittää liittää lukijan kiinteään yhteyteen siihen ryhmään, josta todistetaan- Tämä 
ryhmään pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen, esim. vallankumoukseen. Testimoniossa moraalinen tai 
sosiaalinen imperatiivi on olennaisena elementtinä; sen avulla ”todistaja” kertoo hänelle merkittävästä 
tapahtumasta, jossa hän itse on ollut mukana, esimerkiksi vankilassa, kapinassa tai 
henkiinjäämistaistelussa. Voisi kuvitella, että Titanicillä vuonna 1912 mukana olleella ja sieltä hengissä 
säilyneellä ihmisellä olisi kerrottavanaan ”testimonio”. 
  
Denzin (1989, 41) toteaa myös, että kertomukset ja tarinat (stories) ovat aina fiktioita. Fiktio puolestaan 
on jotakin, mikä on muokattu tai tehty todellisista ja kuvitelluista tapahtumista. Historia on tässä 
mielessä fiktio. Kertomuksella on alku, keskiosa ja loppu. Kertomukset ovat narratiiveja, joilla on juoni ja 
kertomuksen ”linja”, joka on olemassa kertojasta riippumattomana.  Jokainen narratiivi käsittääkin syyn 
tai oikeutuksen sille, miksi se kerrotaan. Kertomus tai tarina kerrotaan aina diskurssin tai puheen kautta. 
Teksti puolestaan voi olla diskurssin laajempi osa. 
 
Denzinin (1989, 33; 1992, 83) itse käyttämä, vähän harvinaisempi käsite tässä yhteydessä on 
”epiphany”, jolla hän tarkoittaa elämän suurta käännekohtaa, jolloin henkilö usein kohtaa ja kokee 
suuren kriisin.  
 
Denzin (1989, 47 - 48) on tehnyt käsitteistä kaavion, josta käy parhaiten ilmi elämänkertomus-käsitettä 
lähellä olevat muut käsitteet. Tämän tutkimuksen kirjoittaja on muokannut sen seuraavalla sivulla 
olevaan ja käännettyyn muotoon taulukossa 14 (ks. epifanin käsitteestä myös Hänninen 1999; Denzin 
1992): 
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Taulukko 14: Elämänkertomus ja sen lähikäsitteet. (Denzin 1989, 48).  

Käsite Keskeiset piirteet Muodot/variantit 
   
Minä Ajatukset yms omasta minästä Minäkertomukset 
   
Kokemus Tapahtumien kohtaaminen ja 

läpikäyminen 
Ongelmalliset ja rutiini-rituaalit 

   
Epifani Elämän käännekohta Suuret, pienet, valaisevat 
   
Omaelämäkerta Kirjoitettu,henkilökohtainen his- 

toria 
Täydellinen,  muokattu 

   
Etnografia Kirjoitelma ryhmän kulttuurista Realistinen, tulkinnallinen 
   
Elämäkerta, ”biografia” Elämänhistoria Omaelämäkerta 
   
Kertomus Fiktio, narratiivi Ensimmäinen tai kolmas henkilö 
   
Historia Kuvaus, miten joku on tapahtu- 

nut 
Henkilökohtainen, suullinen 

   
Elämänhistoria Elämän kuvaus, joka perustuu 

haastatteluihin ja keskusteluihin 
Henkilökohtainen, toimitettu, te- 
maattinen, täydellinen 

   
Tarina Merkityskokonaisuus, joka jäl- 

jittelee toimintaa ja elämää 
Henkilökohtainen, kerrottu 

   
Testimonio Henkilön ”todistus” Kuvaus esim.eloonjäämiskamp-

pailusta 
   
Tapaushistoria Tapahtuman tai prosessin histo- 

ria 
Yksi, moninkertainen, lääketie- 
teellinen, juridinen 

   
Elämänkertomus Henkilön kertomus omasta elä- 

elämästä 
Toimitettu, temaattinen, fiktiivi- 
nen 

   
Narratiivi 
 

Henkilön kertomus elämästä, 
osa siitä 
 

Henkilökohtainen kokemus 

   
Minäkertomus Tarina itsestä suhteessa johon- 

kin tapahtumaan 
Henkilökohtainen kokemus, fik- 
tiivinen, tosi 

   
Henkilöhistoria Uudelleen konstruoitu elämän 

kuvaus 
Elämänhistoria, elämänkertomus 
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Elämäkertametodi tutkimusmenetelmänä 
  
Elämäkerrallinen tutkimusote on usein laadullista tutkimusta siinä mielessä, että se ei perustu 
laskemiseen, mittaamiseen eikä tilastollisiin menetelmiin. Alasuutarin (1994) mukaan tässä 
tutkimuksessa data ei ole numerollisessa muodossa, vaan kyse on ”luonnollisesta kielestä” ja 
sanallisista symboleista. Toisaalta Honkonen on omassa väitöskirjatutkimuksessaan (1997) luonut 
elämäkertahaastatteluista myös tilastollista materiaalia, josta hän on tehnyt havainnollisia taulukoita. 
Samoin Honkonen käytti yksinkertaista tilastollista menetelmää.  

 
Elämäkertatutkimuksessa voidaan erottaa kaksi pääsuuntausta: nomoteettinen ja idiografinen. 
Ensimmäisessä tukeudutaan usein tilastolliseen edustavuuteen, jossa teoreettiset yleistykset tehdään 
laajan otoksen ja systemaattisen testauksen avulla. Idiografisessa lähestymistavassa taas ajatellaan, 
että on pätevää tutkia esim. yhden ihmisen elämää, jossa kohde hahmotetaan sen omassa 
kontekstissa. Intensiivisessä tutkimusotteessa tutkitaan hyvin tarkoin jotakin pientä joukkoa, josta on 
mahdollista saada tarkkaa ja syvällistä tietoa. (Huotelin 1996, 1992.) Honkonen (1997, 66) toteaa, että 
elämäkerrallinen tutkimus yhteiskuntatieteissä on tyypillisesti nomoteettista, jolloin tutkijat ovat 
kiinnostuneita siitä, mikä on tyypillistä liittyen ihmisiin, yhteiskuntaan tai osaan siitä.  

 
Numminen (1987, 122) huomauttaa, että vaikka idiografinen ja nomoteettinen elämäkertatutkimus eivät 
välttämättä ole toistensa vastakohtia, on ideaalisena elämäkertatutkimuksena pidetty juuri idiografista 
tutkimusta (ks. myös esim. Angrosino 1976; Fischer 1983). Samassa yhteydessä Numminen esittää, 
että käytännössä idiografisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista tutkia kovin monia ihmisiä 
elämäkerrallisen materiaalin runsauden vuoksi. 

 
Idiografisessa tutkimuksessa tutkittavan valinta on ratkaiseva vaihe. Ongelmaa voidaan lähestyä 
kahdesta suunnasta. Toisaalta voi olla, että mielenkiintoisen henkilön tai mielenkiintoisten henkilöiden 
tapaaminen on vaikuttanut tutkimusaiheen valintaan. Toisaalta tutkijalla voi olla mielessään jokin 
mielenkiintoinen tutkimusteema, johon hän haluaisi syventyä. On vain löydettävä sopivia tutkittavia. 
Joskus taas tutkija tuntee etukäteen teeman kannalta keskeisiä henkilöitä. Tällöin on mietittävä, voiko 
tutkija juuri näitä tutkittavia haastatella. (Numminen emt., 123 - 124.) 

 
Kansainvälisesti arvioiden voidaan todeta, että saksalaisessa tutkimusperinteessä ja englanninkielisissä 
maissa on elämänkertomuksia tarkasteltu fenomenologiselta kannalta, kun taas Euroopan ja Amerikan 
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latinalaisissa maissa on elämänkertomusten kautta tutkittu yksilöllisiä elämänkohtaloita muovaavia sekä 
yhteiskunnallisia että sosiaalisia rakenteita (Bertaux & Kohli 1984). 

 
Tarkasteltaessa klassikoiden määritelmiä elämäkerroista ja niiden luonteesta sosiologisena 
tutkimusaineistona, voidaan havaita ainakin kolme yhteistä ja korostuvaa elementtiä (Shaw 1980, 229): 

 
1. Elämäkerroissa ilmenee kertojan sosiokulturaalinen ympäristö. 
2. Elämäkerroissa ilmenee yksilön perspektiivi. 
3. Elämäkerroissa on mukana sekä yksilöä että yhteisöä koskeva 

ajallinen ulottuvuus. 
 
 

Elämäkertaa voidaan tutkia ainakin seuraavista näkökulmista (Huotelin 1992, 21 - 22; Vilkko 1988): 
 

1. ”objektiivinen elämäkerta”, jonka kattava selvittäminen vaatii useita haastattelukertoja 
ja muun dokumenttiaineiston hyväksikäyttöä. 

2. ”subjektiivinen” elämäkerta, jossa haastateltava kertoo itsestään ja identiteetistään;  
tutkitaan yksilön subjektiivisesti miellettyä kuvaa itsestä. 

3. ”elämäkerta tarinana”, jolloin tutkitaan yksilön elämänjäsennyksen muotoa,        
esimerkkinä kirjallisuuden tutkimus. 

 
Frankin (1979) mukaan elämäkertamenetelmä sopii erityisen hyvin ihmisen ajattelutapojen muutosten, 
arvomaailman ja koko hänen tietoisuusprosessinsa tutkimiseen. Tällä perusteella voidaan sanoa, että 
elämäkertamenetelmä varsin hyvin sopii juuri tähän tutkimukseen, koska tässä tutkimuksessa keskeistä 
on tutkimuksen kuluessa löytää juuri opettajien ajattelun kehittymisprosesseja sekä heidän 
arvomaailmansa muotoutuminen. 

 
Elämäkerralliselle lähestymistavalle ovat ominaisia mm. Kauppilan ja Tuomaisen (1996, 161 - 163; ks. 
myös Kelchtermans 1993, 444) mukaan seuraavat piirteet: narratiivisuus, konstruktivistisuus, 

kontekstuaalisuus, interaktiivisuus ja dynaamisuus. Narratiivisuus tarkoittaa kertomusten 
subjektiivisuuden korostamista, konstruktivistisuus tarinoiden aktiiviseen järjestämiseen ja 
konstruoimiseen, kontekstuaalisuus ihmisen fyysistä ympäristöä ja elämismaailmaa, interaktiivisuus 
ihmisen interaktiota ympäristön kanssa ja dynaamisuus ajallista ulottuvuutta.  
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Elämäkertojen käsittelyssä keskeistä on Roosin (1987, 42 - 44) mukaan niiden sellainen analyysi, jolla 
pyritään löytämään aineiston olennaiset piirteet, luomaan aineiston avulla kokonaiskuva jostakin 
tilanteesta tai poimimaan sen keskeiset sisällölliset teemat. Yksi hyvä vaihtoehto hahmottaa 
kokonaisuutta on käyttää tyyppejä analyysin välineinä. Tässäkin on useita eri vaihtoehtoja: joko valitaan 
autenttisia tapauksia edustamaan eri tyyppejä, tai sitten konstruoidaan tyyppi useiden autenttisten 
tapausten pohjalta, niitä yhdistelemällä, kuten kirjallisuudessa on tapana. Esimerkiksi Pekka Tarkka on 
väitöskirjassaan Putkinotkon tausta (1977) käsitellyt hyvin erilaisia tyyppejä. Toisaalta Roos (1987, 44) 
korostaa, että jokainen elämäkerta-aineisto edellyttää itsessään tarkastelukulman löytämistä, joka on 
vain tuolle aineistolle ominainen; mitään mekanistista tapaa lähestyä elämäkerrallista materiaalia ei ole.  

 
Huotelin (1994, 86) on tuonut esiin elämäkertamenetelmän hyödyllisyyden myös aikuiskoulutuksessa, 
esim. on mahdollista oppia työskentelemään ryhmässä yhdessä muiden kanssa, ja samalla on 
mahdollista löytää oma oppimisprofiili. Menetelmää on sovellettu myös opettajien koulutuksessa.  

 
Allardt (1989, 199 - 200) korostaa ”pehmeiden” menetelmien, kuten elämäkertamenetelmän, käyttöä 
informaatioteknologisessa yhteiskunnassa siten, että tarvitaan lähestymistapoja, jotka entistä paremmin 
pystyvät kuvaamaan kokonaisia arkiajattelun toimintajärjestelmiä. Elämäntavat eivät kuitenkaan ole 
pelkkiä rutiineja, vaan ne heijastavat niitä sielullisia prosesseja, joiden avulla ihmiset pyrkivät 
ratkaisemaan erilaisia yhteiskunnan vaatimusten aiheuttamia ongelmia. 
 
Aikuiskasvatuksen tunnettu tutkija Mezirov on käyttänyt elämäkerrallista lähestymistapaa tutkiessaan 
aikuisopiskelijoita. Mezirovin (1995) mukaan nimenomaan koulutukselliset elämäkerrat ovat yksi 
muunnelma elämäkertatekniikasta, jota hän käytti ryhmäreflektion menetelmänä aikuisten omien 
oppimisprosessien tutkimiseen. Mezirovin (emt., 214 – 228) mukaan koulutukselliset elämäkerrat ovat 
todisteita siitä, miten aikuiset ovat kouluttaneet itseään.  

 
Elämäkertahaastattelut ovat puhetapahtumia, jotka perustuvat käsitteisiin ja kielenkäyttöön, niin kuin 
edellä jo todettiin. Diskursiivisessa lähestymistavassa kiinnitetään huomio nimenomaan kielen käyttöön 
sen kaikessa moninaisuudessa. Käytettäessä diskurssi-termiä sen kaikkein laajimmassa merkityksessä 
sillä tarkoitetaan kaikkia puhutun ja kirjoitetun kielen muotoja, jolloin tutkimuksen kohteena voi olla mikä 
tahansa sosiaalinen teksti. (Huotelin 1996, 30; Potter & Wetherell 1987.) 
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Huotelinin (1996) mukaan eri kerronnan funktiot taas ovat kontekstuaalinen (kertomuksen sosio-
historiallinen konteksti), ideationaalinen (tilanteen, toiminnan ja tapahtuman merkitys) sekä 
tekstuaalinen (miten kertomuksen tai tekstin osat ovat yhteydessä toisiinsa). Denzin (1989, 58 - 59) 
puolestaan jakaa tulkinnalliset näkökulmat kolmeen: 1. kertojan oma näkökulma, jolloin narratiivit 
esitetään ilman tulkintaa, 2. kertojan itsensä esittämät tai kirjoittamat tarinat, mutta niihin liitetään sitten 
tutkijan tulkinta ja 3. pyrkimys muodostaa kerrotusta tai kirjoitetusta tarinasta mielekäs kokonaisuus, 
jolloin ei enää liikuta sosiologian tai antropologian maailmassa.  

 
Kohlin (1983, 67) mukaan narratiivilla on kaksi funktiota: viittaava ja arvioiva. Edellinen tarkoittaa 
menneiden tapausten kuvailua kronologisessa järjestyksessä ja jälkimmäinen sitä, että kerrottaville 
selitetään, mitä kyseiset tapahtumat ovat kertojalle merkinneet. Kohli painottaa sitä, että narratiivissa on 
aina rekonstruktiivinen elementti, muutoin se jää merkityksettömäksi.   

 
Elämänkertomusten hankinta ja tulkinta 

 
Elämänkertametodissa on useita tapoja saada selville haastateltujen elämänkertomukset. Ensiksi heitä 
voidaan pyytää itse kirjoittamaan tarinansa vastauksena kysymykseen ”kuka minä olen” Mm. Vilkko 
(1997) on käyttänyt tätä menetelmää tutkiessaan naisten elämänkertomuksia. Näillä jäsennyksillä ja 
selityksillä annetaan ”mieli” elämälle. Vilkko (emt., 76 – 77) korostaa, että kirjoittamalla itse 
elämänkertomukset saadaan loogisempi, yhtenäisempi ja harmoonisempi kertomus kuin haastattelun 
avulla.  

 
Tämän kirjoittajan aikaisemmassa tutkimuksessa (Jokinen 1999) lähetettiin tutkittaville aluksi kirjallinen 
pyyntö vastata kysymyksiin ”kuka sinä olet? ja ”miten olet tullut sellaiseksi kuin olet”. Kirjallisista 
vastauksista voitiin todeta, että niiden pituus ja tarkkuus vaihteli melkoisesti. Sen jälkeen tutkittavat 
kutsuttiin suulliseen teemahaastatteluun, jonka avulla kirjallista materiaalia voitiin huomattavasti 
täydentää ja laajentaa. Kirjoitettaessa materiaalista identiteettiluonnehdintoja lähdettiin siitä, että 
jokainen elämäkerran esittäjä oli puhunut totta, mutta painottaen joitakin asioita enemmän, joitakin 
vähemmän. Selvästi olikin nähtävissä, että kaikki haastatellut jättivät kertomuksessaan joitakin 
elämänalueita käsittelemättä, mutta toisaalta kaikkiin tehtyihin kysymyksiin saatiin kyllä vastaukset. Kun 
sitten tutkimuksen tulokset annettiin jälkeenpäin luettaviksi, tuli vastauksia, joiden mukaan ”identiteetti-
luonnehdinnoissasi minusta on paljon tottakin”.  
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Itsekirjoitetuissa elämänkertomuksissa on myös heikkoutensa. Yksi niistä on se, että ne ovat vähemmän 
kontrolloituja kuin haastattelemalla saadut tuotteet. Kirjoittajat myös ajattelevat kirjoittaessaan 
kertomuksen lukijoita, mikä voi muuttaa kertomuksen luonnetta. Haastattelun vahvuutena on myös se, 
että varsinaisesti johdattelematta tarinan kertojaa voi haastattelija myös ”paikata aukkoja”. Toisaalta 
tietenkin taas tässäkin on vaaransa: haastattelu on aina myös haastattelijan tuote, mikä on 
tiedostettava. On myös niin, että omaelämäkerran kirjoittaminen ei ole ollenkaan tyypillinen keino, 
varsinkaan suomalaiselle miehelle, ilmaista itseään. Honkonen itse käytti yksilöhaastattelujen lisäksi 
myös kolmatta muotoa, ryhmähaastattelua. (Honkonen 1997, 69 - 71.) Kohlin (1983, 66) mukaan 
kirjoitetuissa elämäkerroissa interaktiivinen vaikutus on kaksinkertainen: kirjoittaja ottaa huomioon 
kuvitellun lukijan viittauksissa, ja toisaalta merkityksen rakenne muotoutuu todellisen lukijan 
vuorovaikutuksessa tekstin kanssa.    
 
Bogdan ja Taylor (1975, 56) korostavat haastattelun käyttämisessä, että tutkija ei voi olla riippuvainen 
pelkästään yhdestä haastattelukerrasta kerätessään aineistoa. Jokainen haastattelu rakentuu edellisille. 
Nämä tutkijat perustelevat useaa haastattelukertaa myös sillä, että aluksi vuorovaikutusprosessi on 
epävarmaa, ovatko haastateltavan kertomat tapahtumat juuri hänelle tyypillisiä. Yhden tapaamisen 
perusteella ei myöskään synny tiedon saamisen kannalta olennaista luottamuksellista suhdetta. 
Kirjoittajan omasta tähänastisesta kokemuksesta voi sanoa, että yksikin haastattelukerta voi riittää, 
mutta on tärkeätä, että tutkija on ennen haastattelua ollut useita kertoja yhteydessä tutkittaviin 
henkilökohtaisesti, jolloin tutkijalle syntyy ainakin jonkinlainen kuva siitä, keitä tutkittavat oikein ovat, ja 
tietenkin myös päinvastoin 
 
Hitchcok ja Hughes (1995, 206 - 207) painottavat, että haastattelijan rooli elämänkertatutkimuksessa on 
erilainen perinteisiin, objektiivisiin survey-tyyppisiin haastatteluihin verrattuna. 
Elämänkertomushaastattelu on yhteinen ”tuote”, sen yhteydessä haastattelija ja tutkittava keskustelevat 
toistensa kanssa. Elämänkertomukseen kirjattu ”historia” on tuon keskustelun tulosta. 
 
Elämäkerrallista haastattelua on tarkasteltu toisaalta kielellisenä ja toisaalta sosiaalisena tapahtumana. 
Ensimmäisessä näkökulmassa keskeistä on ottaa huomioon se puheyhteisö, johon ihminen kuuluu. 
Puheyhteisön käsitettä käyttää esim. Schutz (1980) kirjoittaessaan erilaisista relevanssijärjestelmistä ja 
eri ryhmien sosiaalisista tietovarannoista: opettajilla on erilainen tapa puhua kuin lakimiehillä. 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta tilanne on tutkittavalle usein outo, sellaisessa hän ei ole ollut. 
Lisäksi tutkijan täytyy pyrkiä koko ajan jäsentämään tilannetta (ks. Numminen 1987,134 - 135). Frankin 
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(1979) mukaan aidosta dialogitilanteesta voidaan puhua vasta, kun myös tutkija pyrkii antamaan jotakin 
tutkittavalleen. 
 
Bertaux-Wiame (1983, 259 – 260) puolestaan painottaa, että ihmisten elämänkertomuksissa niiden 

taustalla olevalla kulttuurilla on aina suuri merkitys: ”kulttuuri puhuu heidän suullaan”. Sen vuoksi on 
useita tapoja kuunnella elämänkertomuksia. Esimerkiksi sosiologit ja sosiaalihistorioitsijat yrittävät 
mennä sanojen takana oleviin sosiaalisiin rakenteisiin. Myös Watson ja Watson - Francke (1985, 16 - 
17) painottavat, että elämänkertomuksen tulkinnassa keskeistä on se konteksti, jossa elämänkertomus 
on syntynyt; ennen kontekstin tuntemista emme voi tietää elämänkertomuksesta vielä paljon mitään. 
Viimeksimainitut tutkijat (emt., 141 - 145) siteeraavat pitkään Hughesin (1974) analyysia eskimo-pojan 
sosiaalistumiskokemuksista. Eskimo-kulttuuriin kuuluu olennaisena osana pojan oppiminen kunnon 
metsästäjäksi. Poikia sitoo tässä voimakkaasti eskimo-kulttuuri, josta ei ole lupa poiketa, ellei halua tulla 
leimatuksi ikävällä tavalla. Hughes kuvaa, miten pojan on – pitääkseen yllä itsestään hyväksyttyä 
sosiaalista kuvaa – vastoin omia pelkojaan käyttäydyttävä, miten kulttuuriin ”kuuluu”. Kun poika osoittaa 
selvästi pelkäävänsä, kritisoi eskimo-isä voimakkaasti. Yhteenvetona kuvauksestaan ja analyysistään 
Watson ja Watson – Francke (1985, 149) päätyvät siihen, että ainakin primitiivisissä yhteiskunnissa 
taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset, uskonnolliset ja kasvatukselliset elementit ovat niin kiinteässä 
vuorovaikutuksessa, ettei niitä voi erottaa toisistaan.  

 
Myös Bergerin ja Luckmanin (1981, 80) havainto viittaa edelliseen: elämäkerrallinen lähestymistapa 
antaa tietoa yksilön suhteesta kulttuurisiin malleihin, jotka ovat olemassa hänen lähiympäristössään. 
Jokaisessa yhteisössä on myös keinot, joilla näitä malleja pidetään yllä. Tässä tutkimuksessahan 
olennainen mielenkiinnon kohde ovat aikuisoppilaitoksissa olevat mahdolliset kultturaaliset mallit, jotka 
vaikuttavat myös opettajiin. 
 
Coffey ja Atkinson (1996, 76 - 77) kirjoittavat kulttuurisista sopimuksista, jotka ovat narratiiveissa 
käytetyn kielen ja sen kuuntelun takana. 
   
Hännisen (1999, 78 - 79) ”tarinoita” koskevassa tutkimuksessa on päädytty siihen, että on olemassa 
kolme eri tapaa hahmottaa ihmisen, tarinan ja kulttuurin suhdetta. Ensimmäisen ajatustavan mukaan 
tarinalliset mallit ovat vain kerrontaa ohjaavia rakenteita, jotka jäsentävät elävän elämän 
monimuotoisuutta kulttuurisesti ymmärrettäviksi hahmoiksi.  Tämän mukaan elämä ja kerronta ovat 
toisistaan erillisiä.  Toinen ajatustapa näkee tarinalliset mallit kulttuurisina rakenteina, jotka pakkopaidan 
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tavoin ohjaavat ihmisiä jäsentämään elämäänsä yhteiskunnassa vallitsevien ajattelutapojen mukaisesti. 
Kolmas tapa hahmottaa kulttuuristen tarinamallien ja yksilöllisen kokemuksen suhdetta on nähdä 
tarinamallit kulttuurisesti tuotettuina välineinä, joita ihmiset voivat käyttää elämänsä hahmottamiseen 
itselle ja muille. Hännisen synteesi on, että ihminen ei ole kulttuuristen voimien marionetti vaan 

itsenäinen toimija. Toisaalta kuitenkaan kulttuuri ei tarjoa jokaiselle yksilölle samanlaista mahdollisuutta 
valita itselle sopivat elämän jäsentämisen välineet. 

 
Hänninen (1999) kutsuu tätä käsitystä tarinan ja elämän suhteesta dialektiseksi. Käsitys sisältää 
ajatuksen, että elämä on enemmän kuin tarina ja samalla tarina on enemmän kuin elämä. Tarinoissa on 
toisaalta tapahtumia yhteen kytkevä taso ja toisaalta salaisuuden taso; jotakin, mikä ei sovi kaavaan. 
 
Hänninen (emt., 20 - 21) on myös kehittänyt useiden eri tutkijoiden ajatuksista ns. narratiivisen 
kiertokulun teorian, toisin sanoen käsityksen siitä, miten keskinäisen dynamiikan kautta tarinallisen 
kolmion – (kertomus – sisäinen tarina – draama) – eri kohtiot muovaavat toisiaan. Tarkastelukulma on 
yksilönnäkökulma.  Allaolevan kuvion 6 perusajatus on, että ihminen elää elämäänsä ikäänkuin laatien 
siitä tarinaa. 
 

     
 
 
     
  
 
  
 
             
          
 
      
 
   Kuvio 6: Narratiivinen kiertokulku. (Hänninen 1999).  
  

Alasuutarin (1986; 1994, 120 - 121) alkoholisti-miehiä koskeneen tutkimuksen mukaan alkoholisteilla on 
elämänvaiheistaan kertoessaan useita tapoja orientoitua tilanteeseen. Alkoholiongelmista kärsinyt mies 
voi esimerkiksi kertoa jossain elämänvaiheessa päättäneensä käyttää itsekuria ja olla juomatta 
korostaakseen näin, että kaikki on itsestä kiinni, tai hän voi kertoa tarinansa niin, että muut ihmiset tai 
ulkoiset tapahtumat estävät häntä juomasta tai pitävät juomisen tietyissä rajoissa. 

 

situaatioSosiaalinen 
tarinavarasto 
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Vilkko huomauttaa (1997, 75 - 77), että jokaisella ihmisellä on elämästä kertomisen kulttuurinen 
kompetenssi, jonka hän saavuttaa sosiaalisissa suhteissaan elämänhistoriansa aikana. 
Omaelämäkerran luonteen, kerrontasäännöt ja välttämättömän sisällön ratkaisee kertoja aina 
kulttuurisen ja sosiaalisen tietämyksensä perusteella. Myös Vilkko viittaa tässä identiteetin ja 

elämänkertomuksen yhteyteen: minäkuva sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin muodostamana 
kokonaisuutena on elämäntarinaa ohjaava taustarakenne.  
  
Myös Mäkelä ja Laine (1998, 136 - 138; ks. myös Giddens 1991, 53) painottavat identiteetin ja 
elämänhistorian läheistä suhdetta: Ihmisen minä-identiteetti on sama kuin hänen reflektoitu 
käsityksensä hänestä itsestään suhteessa hänen elämänhistoriaansa. Kertoessaan elämäänsä 
haastateltava tuo esiin oman käsityksensä hänen henkilökohtaisesta ja ammatillisesta elämästään. 
Kertomus on minä-näkökulmasta; kertoja on reflektoija ja toimenpiteiden suorittaja. Narratiivisessa 
diskurssissa kokemukset esitetään aina niiden kontekstia vasten.   
 
Mäkelä ja Laine (emt., 140 - 142) löysivät neljä erilaista dimensiota, joissa yksilön minän ja 
elämänhistorian välinen yhteys tuli ilmi: 1. Minän kohtaaminen kertomusta kerrottaessa, 2. Minän 
kohtaaminen kertomuksen tuottajana, 3. Identiteetin rakentaminen kertomuksen yhteydessä ja 4. Sen 
käsityksen vahvistuminen että koko elämä on elämänhistorian tulos. 

 
Yhdessä toisessa kirjoituksessaan Vilkko (1990, 85 - 88) toteaa, että omaelämäkerran kirjoittajat 
käsittelevät paljon omaa suhdettaan siihen, miksi ovat kertoneet elämästään juuri nämä asiat ja tällä 
tavalla. Tämä narraation alueelle menevä tekstiaines on osittain elämänkertomuksen ulkopuolista, 
siihen ikäänkuin tarpeen sanelemana kirjautunutta, välttämättömäksi koettua sisältöaineista. 
 
Denzinin jo klassiseksi muodostuneen ohjeen (1989, 50) mukaan elämänhistoriallisella raportilla pitäisi 
olla seuraavat askeleet, joita pitkin tutkimus etenee: 1. tutkimushypoteesien ja ongelmien kartoitus sekä 
keskeisten käsitteiden määrittely, 2. objektiivisten tapahtumien ja kokemusten muistiinkirjoitus, 3. 
mainittujen tapahtumien lähdekriittinen arviointi, 4. haastateltavan tulkinnat tapahtumista, 5. sisäisen 
validiteetin, kriittisyyden, ulkoisen validiteetin, ja ulkoisen kritiikin suunnittelu, 6. validiteetin muodon 
ratkaiseminen ja lähteiden priorisointi hypoteesien testaamiseksi, 7. hypoteesien testaus, 8. koko 
historiallisen konseptin alistaminen haastateltavalle ja 9. raportin uudelleentyöstäminen ja yhteenveto 
sekä paluu teoriaan.  
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Watson ja Watson-Francke (1985, 17 - 18) esittävät yhdeksän kriittistä kysymystä, jotka on tehtävä, kun 
elämänkertomuksia tulkitaan: 

  
1. Kuinka hyvin tutkija tunsi tutkittavan ja mikä oli heidän suhteensa? 
2. Mitkä olivat ne olosuhteet, joissa elämänkertomus syntyi? 
3. Mitä motivointi- ja taivuttelukeinoja tutkija käytti saadakseen tutkittavan kertomaan 

elämänkertomuksensa? 
4. Oliko tutkittavalla mitään sanomista aineiston keräämistilanteesta? 
5. Mitkä olivat tutkijan omat esioletukset kulttuurista, tutkittavasta ja aineiston 

keruutilanteesta? 
6. Mitä kysymyksiä käytettiin datan keräämiseksi? 
7. Mikä oli alkuperäisen tulkitsijan osuus datan keräämisen prosessissa? 
8. Mitä tekniikoita käytettiin elämänhistorian tallentamiseksi? 
9. Miten paljon alkuperäistä elämänkertamateriaalia on editoitu tutkimustekstin lopullisessa 

kirjoitusvaiheessa? 
 

Elämäkertatutkimuksen luotettavuus 
 

Elämäkertatutkimuksella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, kuten eri tutkijat ovat havainneet. 
Huotelinin mukaan (1996, 39) sen parhaana puolena on ennen kaikkea se, että kun tieteessä on mitä 
ilmeisimmin myös sen konstruktivistinen ulottuvuus, jossa ei tavoitella yhtä ainoata totuutta, ja 
elämäkertatutkimuksessa nimenomaan konstruktivistinen näkökulma on vahvasti esillä, niin silloin tämä 
lähestymistapa on hyvin käyttäkelpoinen. Armstrongin (1987) mukaan taas elämäkerrallinen ote 
kasvatuksen tutkimuksessa mahdollistaa yksilön subjektiviteetin ja elämänhistorian tutkimisen. Huotelin 
(1994, 87) korostaa myös, että elämäkertamenetelmän avulla päästään yksilön elämänkulun syvälliseen 
ymmärtämiseen. Syrjälän (1985, 275 - 276) mukaan kasvatuksen tutkijan kannalta elämäkertametodi on 
hyödyllinen siksi, että sen avulla ihmisen henkinen kasvu voi avautua entistä paremmin.   

 
Toisaalta elämäkertamenetelmässä on heikkoutensa, jotka tutkijan pitää tiedostaa. Alasuutari (1994, 86 
– 87) korostaa sitä, että on mahdotonta sanoa, onko yksilön elämästään antama kuva luotettava. 
Vaikeutena on myös se, että emme itsekään usein tiedä, mitkä ovat tekojemme motiivit. 
Totuudenmukaisen kuvan saamiseksi Alasuutari (emt.) esittää lähdekritiikkiä ja ns.mekanistista ja 
humanistista näkökulmaa, ”faktanäkökulmaa”. Mekanistinen näkökulma tarkoittaa sitä, että pyritään 
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välttämään ”mittaamisen reaktiivisuutta” eli sitä, että esim. haastattelutiedon kerääminen toimintana 
vaikuttaa saatuun informaatioon. Humanistinen metodi tarkoittaa mahdollisimman luottamuksellisen 
suhteen luomista informanttien ja tutkijoiden kesken.  

 
Huotelin (1996, 33 - 34) puolestaan painottaa sitä, että tutkijan on tiedostettava se, että haastateltavan 
tarinassa aina on kuilu aikaisemmin tehdyn teon ja esitetyn ilmauksen välillä. Suoran kokemuksen 
asemesta haastateltavan on pakko vain kuvitella, miten jokin on tapahtunut.  Knudsen (1990, 122) 
sanoo saman asian siten, että elämänkertomus ei ole tarina ihmisen elämästä, vaan että se on tietoinen 
tai tiedostamaton strategia itsensä esittelemiseksi, toimintojen ja tekojen legitimaatio. Syrjälä 
korostaa (1994, 59) samoin, että elämän tarinat eivät kuvaa historiallisia tosiasioita, vaan ne ovat 
paremminkin todiste kertojansa sisäisestä elämästä. Roosin mukaan (1987, 35) elämäkerroissa on aina 
myös paljon muistivirheitä, vääriä ja puutteellisia yksityiskohtia sekä epämieluisten tapahtumien 
selittelyä.   

  
Denzin toteaa (1989, 14) että ihmisen sisäiseen elämään ei ole olemassa ” kirkasta ikkunaa”, koska 
jokaisen ikkunan edessä on kielen, merkkien ja merkityksenantoprosessien ”verho”. Kieli puolestaan on 
kaikissa muodoissaan aina epävakaa, muuttuva ja muitten merkkien jälkien koostumus. Sen vuoksi ei 
ole olemassa mitään täysin tulkinnoista vapaata ilmaisua. 

 
Sosiologian piirissä tutkijat ovat kahta mieltä elämänkertomusten arvosta tieteellisessä tutkimuksessa. 
On niitä, jotka väittävät, että tällainen aineisto on aivan liian epäluotettavaa käyttökelpoisen tiedon 
saamiseksi. Toisaalta taas monet sosiologit katsovat, että juuri elämänkertomukset antavat sellaisia 
mahdollisuuksia tutkimukselle, johon muut menetelmät eivät pysty. (Giddens 1997, 546 – 547.9 
 
Eskola ja Suoranta (1998, 125) vertaavat elämänkertomusta empiirisenä lähteenä aiheellisesti 
kyselylomakkeisiin todeten, että vaikka voidaan kysyä, kuinka moni kertoo elämäntarinansa fiktiivisenä, 
yhtä hyvin voidaan sanoa, että myös kyselylomakkeeseen saatetaan vastata niitä näitä. 

 
Karento (1999, 88) on kuitenkin lähtenyt omassa tutkimuksessaan siitä, että ”uskon naisten kertomukset 
todeksi sellaisina kuin ne on kirjoitettu. Ne ovat tosia omista lähtökohdistaan ja omista asemistaan 
käsin. En ole tarkistanut kertomusten roistojen kavaluutta enkä sankareiden oikeudenmukaisuutta, sillä 
naisten kertomukset kokemuksistaan riippuvat heidän elämäntilanteistaan ja yksilöllisistä tavoistaan 
hahmottaa todellisuutta.” 
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Siljander (1995, 126) on tuonut esiin sen tärkeän näkökulman, että myös elämäkertamenetelmää 
käyttävä tutkija luo datasta oman tulkintansa. Siljanderin mukaan tutkijan teksti on yhdistelmä tulkitsijan 
konstruktivistisesta työstä ja datasta. Honkonen (1997, 219 – 225) korostaa tässä, että viime kädessä 
kuitenkin lukija päättää tekstin tulkinnasta, mutta hänkään ei toimi tyhjiössä. Honkosen johtopäätös 
elämäkertatutkimuksen tuloksista on jonkin verran pessimistinen: täydellistä lähestymistapaa dataan ei 
ole.   
 
Houni (1999, 240 - 241) korostaa haastattelutilanteessa vuorovaikutuksen merkitystä tutkijan ja 
tutkittavan välillä. Hounin mielestä parhaiten tilannetta kuvaa keskustelun käsite: haastattelut etenivät 
enemmän keskusteluiden kuin valmiiden teemojen kautta.  

 
Honkosen myöhemmässä (1999) tutkimuksessa näkökulma luotettavuuteen oli, että ei ole ehkä edes 
mahdollista löytää sellaista narratiivia, joka paljastaisi, mitä ihmisen elämässä on tapahtunut todella. 
Tästä lähtökohdasta Honkonen (emt.) esitti toisenlaisen tavan ”lukea” elämänkertomuksia: silloin ei 

olekaan relevanttia tutkia sitä, tuoko elämänkertomus tutkimuksen kautta todellisuuden eteemme 

sellaisenaan. Tällöin tutkija on kiinnostunut ennen kaikka siitä, mitä teksti tuottaa. 

  
Hänninen (1999, 33) taas kertoo oman tutkimuksensa metodologisesta lähtökohdasta, että hän kiinnitti 
tarinoita lukiessaan huomiota nimenomaan niiden eksplisiittiseen temaattiseen sisältöön. Tärkeintä oli 
perustaa analyysi sille, mitä tutkittavat tarinoissaan itse halusivat tietoisesti sanoa. Sen sijaan huomiota 
vaille jäi niiden merkitysten arviointi, jotka kenties myös tulivat sanoman yhteydessä esiin. 

 
Cresswell (1998, 84 - 86) on laatinut yleensä kvalitatiivisten menetelmien suhteesta teoriaan dimension, 
jolle hän on asettanut fenomenologisen ja etnografisen tutkimuksen, grounded theory-tutkmuksen sekä 
tapaus-ja elämäkertatutkimuksen. Lähtökohtakysymys oli, missä määrin kvalitatiivista tutkimusotetta 
käyttävät tutkijat nojautuvat tieteelliseen teoriaan ohjaamaan tutkimuksen peruskysymyksiä? Cresswell 
sijoitti elämäkertatutkimuksen tällä dimensiolla sen keskiosaan, koska hänen mukaansa teorian merkitys 
elämäkertatutkimuksen piirissä vaihtelee eri tutkijoiden mukaan. Cresswellin mukaan mm. Heilbrun 
(1988) nojautuu voimakkaasti feministiseen teoriaan, kun taas elämäkertatutkimuksen keskeinen tutkija 
Denzin (1989) antaa vähemmän arvoa teorialle pitäen tärkeimpänä lähtökohtana tutkittavan henkilön 
kokemuksia ja hänen niille antamaansa merkitystä.  
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Alla Cresswellin (1998, 85) kaavio suomennettuna ja mukailtuna. (E= etnografia, F= fenomenologia, 
EK= elämäkertatutkimus, T=tapaustutkimus, GT=grounded theory): 
 

 
   Kuvio 7: Viiden kvalitatiivisen tutkimussuunnan suhde teoriaan 
   Cresswellin (1998) mukaan 
 
Plummer (1983, 128 - 129) on myös tarkastellut teorian ja elämäkertatutkimuksen suhdetta viitaten 
useisiin muihin tutkijoihin. Plummer viittaa mm. Frazierin (1976) tutkimukseen, jossa tärkeintä oli   
aineiston sovittaminen juuri teoriaan. Suoritetut haastattelut tehtiin vapaasti laajoihin teemoihin liittyen, 
ja elämänkertomuksen mallintaminen sekä muutos analysoitiin vastaaviin teorioihin peilaten. Plummerin 
(1983, 121) mukaan myös tämän kohdan alussa mainittu klassikko, Thomasin ja Znanieckin teos The 
Polish Peasant in Europe and America on täynnä teoretisointia. 
 
Elämäkerrallinen lähestymistapa ja opettajat 
 
Kasvatustieteen piirissä tehdyssä opettajantutkimuksessa on 1980 - luvulle saakka keskitytty lähinnä 
opetuksen yksittäisiin tilanteisiin ja toimintaan. Näin mm. opettajien elämäntapoja on tutkittu vähemmän. 
(Kauppila & Tuomainen 1996, 160.) Mainitulla vuosikymmenellä keksittiin, että juuri opettajan 
ammatillista kasvua ja kehitystä voidaan parhaiten ymmärtää tarkastelemalla sitä koko uran kestävänä 
henkilökohtaiseen elämänhistoriaan liittyvänä prosessina. Samalla ajateltiin, että ymmärtämällä 
paremmin opettajan urakehitystä ja elämää on mahdollista tukea opettajien kehitystä ja kasvua sekä 
saada aikaan muutosta koulussa. (Syrjälä 1994, 59; Kelchtermans 1993). 

 
Myös Ivor Goodson (1988, 1992) on korostanut opettajantutkimuksissa opettajien 
elämäkertatutkimuksensa tärkeyttä, ja että opettajien elämänhistorioita voidaan tutkia eri tasoilla. 
Goodson (1992, 23 - 25) painottaa, että opettajan elämänura ja elämänkokemus vaikuttavat keskeisesti 
opettajan työn tärkeimpiin elementteihin. Opettajan elämä koulussa ja sen ulkopuolella sekä ”latentit” 
identiteetit ja kulttuuri vaikuttavat merkittävästi hänen työhönsä opettajana. Elämäkerran pitäisikin olla 
tärkeä osa opettajan ”äänen” kuulemisessa, koska elämänkokemuksilla ja taustalla on olennainen 
merkitys siihen, millainen persoona opettaja on, ja millainen itsetunto hänellä on.  

 
Goodsonin (1992, 2 – 14) mukaan sekä englantilainen että amerikkalainen kasvatustieteellinen tutkimus 
oli pitkälle 1980 - luvulle saakka laiminlyönyt koulututkimuksissa opettajan näkökulman; opettajat olivat 
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olleet vain ”tilaston osia”. Goodsonin mielestä oli aika vastata kysymykseen: millaisena opettajat näkivät 
työnsä ja elämänsä? Erityisesti Goodson painottaa opettajia koskevan kontekstuaalisen tiedon 
lisäämistä ja mukaan ottamista tutkimuksiin. 1980 - luvun uusi poliittinen ilmasto sekä Englannissa että 
Amerikassa – thatcherismi, reaganismi – myötävaikuttivat Goodsonin mukaan siihen, että opettajat 
tarinan kertojina saivat uudenlaisen mahdollisuuden. Muutoinkin syntyi otollinen maaperä ”tunketua 
ihmisten yksityiseen elämään”.  
 
Butt et al. (1992, 52 - 54) menevät kasvatustieteellisen tutkimuksen kritiikissään niin pitkälle, että he 
puhuvat jopa tutkimuksen kriisistä. Nämä tutkijat korostavat Goodsonin tavoin 90 - luvun alun 
kirjoituksessaan, miten tärkeätä oli tuolloin opettajien hallussa olevan tiedon ja osaamisen 
ymmärtämiseksi mennä tutkimuksessa yksittäisen opettajan tasolle, saada tietoa siitä, miten opettajat 
kehittyvät, kehittävät ja muuttavat sitä käytännön osaamista jota heillä on. Myös tutkimuksen piti 
käsitellä opettajaa ainutkertaisena yksilönä. Opettajan hallussa olevaa tietoa tutkijat pitivät juuri 
elämäkerrallisena.  

 
Hitchcock ja Hughes (1995, 189) toteavat, että elämänkertamenetelmän käytöllä kouluja koskevassa 

tutkimuksessa on monia etuja. Erityisesti menetelmän retrospektiivinen luonne voi tuottaa tutkimukseen 
historiallista syvyyttä. Sopivia tutkimuksen kohteita ovat mm. opettajien urakehitys, opettajien ja 
oppilaiden arvot ja asenteet sekä yhteiskuntaluokan, sukupuolen ja rodun vaikutus oppimisprosessissa. 
Erittäin hyvin tällä menetelmällä voidaan tutkia opettajan ja oppilaan menneisyyden kokemuksia. 
Hitchcock ja Hughes (emt., 190) viittaavat mm. laajaan ns. ILEA-projektiin, jossa tutkittiin perhekulttuurin 
vaikutusta oppilaiden arvoihin ja elämään yleensä. Tutkimus osoitti, että valkoihoisen, työläistaustaisen 
koulutytön unelmat, tunne omista mahdollisuuksista ja perinteen noudattaminen on suuressa määrin 
yhteydessä hänen äitinsä vaikutukseen.   Mainitut tutkijat viittaavat myös Cottlen (1973) tummaihoisia 
amerikkalaissyntyisiä ja brittiläisiä Länsi-Intiasta peräisin olevia, Lontoossa asuvia nuoria koskeneeseen 
tutkimukseen, jossa selvitettiin näiden sopeutumista englantilaiseen koulujärjestelmään. Tulokset 
kertoivat melkoisesta vieraantumisesta.  
 
Kelchtermansin ja Vandenberghin (1994) mukaan elämäkertatutkimuksessa voidaan tutkia sitä, miten 
opettaja siirtyy vaiheesta toiseen, mitkä ovat uran aikaisia kriittisiä tapahtumia, vaiheita ja henkilöitä. 

 
Kauppila ja Tuomainen (1996, 164 - 165) loivat tutkimuksessaan opettajien elämäkertojen avulla kolme 

historiallista ydinkategoriaa, jotka olivat 1. sodan, käytännöllisyyden ja kurin opettajat, 2.murroksen, 
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järjestelmätoiminnan ja muutoksen opettajat sekä 3. epävarmuuden, yksilöllisyyden ja tasavertaisten 
ihmissuhteiden opettajat. Tutkijoiden mukaan juuri sosiohistoriallinen konteksti erotti kyseiset 
opettajaryhmät toisistaan.  

 
Zeichner ja Gore (1990, 333) viittaavat opettajan ammatillisen sosialisaation kehittymisessä hänen 
sisäistettyihin malleihinsa, jotka opettaja on hankkinut ollessaan vielä koulussa oppilaana läheisessä 
kontaktissa opettajien kanssa. Tämän vuoksi tutkijat uskovat, että muodollisen koulutuksen yhteydessä 
on vähän mahdollisuuksia muuttaa tämän sosialisaation kumulatiivisia vaikutuksia. 
 
Edellisessä alaluvussa käsitellyn, tämän tutkimuksen keskeisen käsitteen identiteetin ja 
elämäkerrallisen lähestymistavan välistä yhteyttä korostaa voimakkaasti – monessakin eri kirjoituksessa 
– H. Heikkinen, joka on käyttänyt opettajan koulutuksessa ns. narratiivista menetelmää. Lähtökohtana 
on ajatus, että opettajaksi kasvaminen on pitkä prosessi, joka alkaa ennen yliopistoa ja jatkuu työssä. 
Opettajaopiskelijalla on elämänhistoriansa, jonka vuoksi hänestä on tullut sellainen kuin hän on. 
Monissa eri yhteyksissä koulutuksen aikana, keskusteluissa opiskelijatovereiden ja opettajien kanssa 
syntyy narratiiveja, joiden kautta opettajan tuleva ammatillinen ja persoonallinen identiteetti rakentuu. 
Heikkinen (ks. esim. H. Heikkinen 1999, 200 - 211; 1998; 2001.) on otsikoinutkin yhden artikkelinsa 
alaotsikon kuvaavasti ”Opettajaksi kertomalla”.  

 
J. Gary Knowles (1992, 137) on kehittänyt mielenkiintoisen ”opettajien elämäkertamallin (models for 
teachers` biographies), millä hän selittää, miten opettajan kokemukset lapsena perheestä sekä 
kokemukset koulusta ja opettajista vaikuttavat aloittavien opettajien toimintaan. Seuraavalla sivulla on 
Knowles`n malli kuviona: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 124

     
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8: Elämäkerrallinen transformaatiomalli, joka yhdistää opettajan aikaisemmat kokemukset 
  opettajan toimintaan käytännössä. (Knowles 1992, 137.) 
 

Opettajien koulutuksen elämäkerralliset tutkimukset tekivät tuloaan vasta 90-luvun puolivälin jälkeen. 
Sitä ennen elämäkerrallisissa opinnäytetöissä tulevat opettajat kuvasivat mm. taiteilijan ja opettajan työn 
yhdistymistä, ensimmäistä opettajaansa, naisrehtoreiden uraa ja eräiden koulunuudistajien näkemysten 
muotoutumista elämänprosessin aikana. (Syrjälä 1994, 60 - 61.) 

 
1990-luvun lopussa aloitettiin Oulun yliopiston kasvatustieteen laitoksella laaja opettajien 
elämäkertatutkimusprojekti otsikolla ”Opettajana muutosten keskellä”. Tutkimusprojekti on 
kansainvälinen, joten sen aikana on pidetty mm. useita laajoja konferensseja. 
(www.edu.oulu.fi/homepage/life.) 

 
Yhteenvetona elämäkertamenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä ennen kaikkea seikoista, 
jotka tutkijan tulee ottaa huomioon, on seuraavassa lainaus Denziniltä (1989, 81 - 83). ”Stories then, like 

the lives they tell about, are always open-ended, inconclusive and ambiguous, subject to multiple 
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interpreatations.  Some are big; others are little.This means, that biographical work must always be 

interventionist, seeking to give notice to those who may otherwise not be allowed to tell their story. 

Biographical studies should attempt to articulate how each subject deals with problems of coherence, 

illusion, presence, deep inner selves, others, gender, fictions, truths and final causes. These recurring 

culturally constructed dimensions of Western lives provide framing devices for the stories that are told 

about lives that we study.” Ja vielä suomeksi Denzinin tärkeä ohje on: tutkijan tehtävänä ei ole päättää, 
mikä elämänkerroissa on totta ja mikä ei; sen sijaan tutkijan pitää päästä selville siitä, miten ihmiset 

oppivat kertomaan tarinoita, jotka sopivat heidän kulttuurisen viiteryhmänsä käsitykseen siitä, miltä 

tarinan tulisi näyttää. 

 
4.3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ KOKOAVA VIITEKEHYS 

 
Edellisissä alaluvuissa kuvattiin identiteetti-käsitteen kehittymistä eri tutkijoiden mukaan sekä ns. 
elämäkerrallista lähestymistapaa tieteessä. Tämän tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet, jotka 
liittyvät olennaisesti yhteen, ovat identiteetti ja elämäkertamenetelmä tai elämäkertametodi.   

 
Minän perusta on minä-identiteetissä, jonka teoreettinen tausta on ns. symbolisessa interaktionismissa. 
Sen mukaan ihmiset tulkitsevat asioita ja antavat merkityksiä niille sosiaalisen maailmansa antamista 
lähtökohdista. Lähtökohtana on se, että ihmiset tarkastelevat itseään ikäänkuin toisten, heille 
merkityksellisten ihmisten ja yhteisöjen näkökulmasta. Symbolisen interaktionismin teorian mukaan 
ihmisen käyttäytymistä eivät aiheuta sisäiset tai ulkoiset voimat, vaan merkitysten tulkinnat. Merkitykset 
puolestaan kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.( Blumer 1969, 5; ks. myös Stryker 1981, 26; 
Denzin 1992, 22 – 27; Mead 1962, 135). Tässä tutkimuksessa nojaudutaan erityisesti Denzinin (esim. 
1994, 74; 1989, ks. myös Denzin 1992, 82) edustamaan ”tulkinnalliseen interaktionismiin”, jonka 
mukaan vuorovaikutuksessa olevat yksilöt yhdistävät elämänkokemuksensa näiden kokemusten 
kulttuurisiin kiinnekohtiin. Elämäkertoja on ”luettu”, kuten Honkonen (1999, 40 - 41; vrt. Isosomppi 1996) 
on tehnyt omassa tutkimuksessaan: tutkija on ollut kiinnostunut ennen kaikkea siitä, minkälaisen 

identiteetin aikuisopettajat ovat elämänkertomuksessaan itselleen halunneet rakentaa. Tutkija on 
kuitenkin toisaalta ollut hyvin selvillä siitä, että symbolinen interaktionismi ei ole kaikenkattava selitys 
ihmisen toiminnalle (ks. esim. Honkonen 1999). 
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Toisin sanoen tutkimuksen kantava teoreettinen ajatus on se, että elämäkerrassaan ihminen kertoo 

elämästään, teoistaan ja identiteetistään oman sosiaalisen ja kulttuurisen maailmansa lähtökohdista. 
Tutkijan tehtävänä on luoda näistä kertomuksista tulkintoja, selityksiä ja uusia käsitteitä. 

 
Seuraavassa kootaan yhteen tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet. 

 
Identiteetti-käsitteen tarkastelussa on päädytty Lordin, Brownin ja Freibergin (1999; ks. myös Ruohotie 
2000; Hall 1976) identiteetti-teorian keskeisiin käsitteisiin. Toisaalta on nojauduttu Hallin (1976) teoriaan 
ihmiden identiteetin jakaantumisesta ala-identiteetteihin. Tämä kokoava viitekehys näytti hyvin sopivan 
juuri tämän aineiston tarkasteluun; sitä on luettu myös useiden muiden eri ”linssien” läpi. Viitekehyksen 
täytyy sopia juuri tämän tutkimuksen menetelmään; sen täytyy olla ikään kuin ”samasta maailmasta”. 
Tällä perusteella esimerkiksi aluksi kovasti houkuttelevalta näyttänyt H. Heikkisen (2001) teoria 
persoonallisen, kollektiivisen ja ammatti-identiteetin suhteista katsottiin tähän tutkimukseen 
sopimattomaksi, koska sen lähtökohdat ovat Ricoeurin identiteetti-filosofiassa, joka teoriana ei sopinut 
tähän aineistoon. Näin siis teoreettista viitekehystä ei ole päätetty lopullisesti, ennen kuin 
tutkimusaineistoon on tutustuttu perusteellisesti. Sen perusteella voitiin todeta, että aikuisopettajien 

identiteetti jakaantui selvästi kolmeen suureen asiakokonaisuuteen: persoonalliseen, sosiaaliseen ja 

ammatilliseen, joista viimemainittu ikäänkuin sisältyi kahteen edelliseen; ammatti-identiteetti näytti 
olevan persoonallista ja sosiaalista ulottuvuutta ”tangeeraava” kehä. Opettajat kertoivat 
elämänkertomuksissaan itsestään, minäkäsityksestään, elämän - ja urahistoriastaan, vanhemmistaan, 
lapsuudenkodistaan sekä sitten ihmissuhteistaan ja viimeksi omasta opettajan työstään, minkälaisena 
he sen kokivat. Voidaan sanoa, että ”aineisto valitsi teorian” eikä päinvastoin.  

 
Ihmisen – ja tässä tapauksessa aikuisopettajan - minä-identiteetin ulottuvuudet ovat Lordin, Brownin ja 
Freibergin (1999, 169) mukaan persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti. Toisaalta Hallin (1976, 31; 
Ruohotie 2000, 285) mukaan identiteettejä on useita, joita voidaan kutsua ala-identiteeteiksi 

(subidentities). Identiteetit eivät kuitenkaan aktivoidu yhtäaikaa; itse asiassa yhden identiteetin 
aktivoituminen estää toisten identiteettien aktivoitumista (Lord, Brown & Freiberg emt, 171 - 172). 
Luonnollisesti identiteetin tämänkaltaisessa jaottelussa on muistettava sen teoreettisuus; ihmisen 
identiteetti on kuitenkin aina kokonaisuus. 

 
Voidaan ajatella, että kun tutkittavat aikuisopettajat tiesivät etukäteen, mikä oli tämän tutkimuksen 
alustava tutkimustehtävä, he oman persoonallisen identiteettinsä ja sosiaalisten suhteidensa lisäksi 
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”aktivoivat” kirjoittaessaan elämänkertomustaan juuri heidän ammatti-identiteettinsä, joka samalla 
sisältyi identiteetin persoonalliseen ja sosiaaliseen puoleen. Toisaalta tässä tutkimuksessa tullaan 
ikäänkuin ”testaamaan” Lordin, Brownin ja Freibergin artikkelissa mainittua teoriaa, jonka taustalla 
puolestaan ovat mm. Martindalen (1980) tutkimukset. 

 
Havainnollistaen voidaan teoreettinen viitekehys hahmottaa seuraavan kuvion avulla: 

 
  
 
  
  
 
 

  
 
 
        

  
 
 
 
 
 
Kuvio 9: Aikuisopettajan identiteetin ulottuvuuksien muodostuminen 
elämänkertomuksessa (sovellettu: Lord, Brown & Freiberg 1999, 169;  
Ruohotie 2000; Hall 1976; vrt. A. Heikkinen 2001) 

 
Mallissa minä-identiteetin ulottuvuudet syntyvät elämänkertomuksessa, ja toisaalta niiden välillä on 
edellä mainittu yhteys, toisin sanoen, että yhden identiteetti-ulottuvuuden aktivoituminen voi estää 
toisen esiintulon samanaikaisesti. Kuviossa ammatti-identiteetti leikkaa persoonallisen ja sosiaalisen 
ulottuvuuden siten, että ensiksimainittu on osa kahta jälkimmäistä. Tämän vuoksi ammatti-identiteetti 
ei kuviossa ole samantasoinen käsite persoonallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kanssa. Näin 
persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti kytkeytyvät kiinteästi yhteen. Esimerksi arvot, jotka 
toisaalta ovat opettajan koko toiminnan taustalla, ohjaavat myös hänen työtään opettajana. 

 

 
AIKUISOPETTAJAN ELÄMÄNKERTOMUS 

 
MINÄ-IDENTITEETTI 

PERSOONALLINEN 
IDENTITEETTI 

SOSIAALINEN 
IDENTITEETTI 

 
AMMATTI-IDENTITEETTI 
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Edellä mainitut identiteettien ulottuvuudet – jotka saatiin aikuisopettajien elämänkertomuksista 
vastauksina kysymyksiin: kuka sinä olet, millainen sinä olet, miten olet tullut sellaiseksi kuin olet – 
määritellään sisällöllisesti Lordia, Brownia ja Freibergiä (1999, 169) mukaillen seuraavasti: 

 
 - PERSOONALLINEN  IDENTITEETTI tarkoittaa, 
 miten ainutkertaiseksi yksilö kokee itsensä, miten hän määrittelee itsensä erotukseksi 
 muista, yksilön elämänhistoria, lapsuudenkoti, koulutushistoria, minäkuva jne. 
 

- SOSIAALINEN IDENTITEETTI tarkoittaa, 
miten yksilö kokee itsensä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (ihmissuhteisiin 
perustuva identiteetti, yksilöiden välinen taso) tai toimiessaan sosiaalisen ryhmän jäsenenä  
(kollektiivinen identiteetti, ryhmän taso) 

 
 - AMMATTI-IDENTITEETTI tarkoittaa 
 minkälaisena opettajana aikuisopettaja itsensä määrittelee, mitä teemoja hän sisällyttää 

työhönsä opettajana, miten opettaja näkee ammattinsa ja työnsä osana persoonallista ja 
sosiaalista identiteettiä 

 
 

Viime kädessä käytettyjen identiteettiulottuvuuksien määrittelyt tulevat itse aineistosta, opettajien 
kirjoittamista elämänkertomuksista.  

 
Käyttämällä identiteettien tyypittelyjä tällä tavalla saadaan tutkittavien aikuisopettajien 
elämänkertomuksista luontevasti esille muutamat keskeiset ulottuvuudet, joiden suhteen tutkittavia 
verrataan toisiinsa, ja jotka liittyvät tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.  Yksi peruste identiteettien 
tyypittelyjen käytölle myös tässä tutkimuksessa on se tutkimuskirjallisuusosassa esille tullut näkökulma 
identiteetteihin, että on varsin tavallista jaotella identiteetti eri ulottuvuuksiin.  

 
Morse (1994, 221; vrt. LeCompte & Preissle 1993, 137 - 138) painottaa, että laadullisessa 

tutkimuksessa teoriaa käytetään fokusoimaan tutkimuskysymyksiä eikä ohjaamaan aineiston keruuta ja 
analyysiä, koska muutoin kvalitatiivisen tutkimuksen induktiivisia lähtökohtia ei otettaisi huomioon. 
Tutkimusanalyysiä ei tämän mukaan voi etukäteen pakottaa tiettyihin raameihin. Tässä tutkimuksessa 
Lordin, Brownin ja Freibergin (1999; ks. myös Ruohotien 2000; Hall 1976) teoria identiteetistä ja sen 
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peruskäsitteistä on ohjannut nimemomaan tutkimuskysymysten määrittelyä, tutkimusaineiston lukemista 

ja käsittelyä. 

  
Mm. Baumania (1994; 1996), Kellneriä (1995), Honkosta (1995; 1997) ja Juutia (2001) mukaillen 
tutkittavien identiteettien muotoutumisessa kiinnitetään huomiota sen prosessinomaiseen luonteeseen 

ja identiteettien mahdolliseen muuttumiseen elämän varrella, ehkä useaankin kertaan, kunkin tutkittavan 
kohdalla. Näin pyritään välttämään identiteetti-käsitteeseen edellä liitetty rajoitus, jonka mukaan liian 
tiukka identiteetti voi olla yksilölle jopa ongelmallista. 

 
 

5. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, METODOLOGIA SEKÄ KOHDEORGANISAATIOIDEN VALINTA 
5.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Edellä on kuvattu suhteellisen laajasti aikuisopettajien työn toimintaympäristöjen lähentymistä sekä 
opettajien työn muuttumista yhteiskunnan muutoksen kontekstissa varsinkin 1990 - luvulta lähtien. 
Nämä tekijät muodostavat taustan itse opettajia koskevalle tutkimukselle. Historiallinen tarkastelu osoitti, 
että oppilaitosten tehtävien ja aseman muuttuminen on vaikuttanut myös opettajien työhön. 
 
Koulutuspoliittisten trendien ja muutosten taustalla on selvästi nähtävissä yhteiskuntaan syvällisesti 
vaikuttavia ilmiöitä – siirtyminen modernista postmoderniin. Koulutuspoliittiset muutokset vaikuttavat 
ainakin viiveellä myös yksilöihin ja aikuisopettajiin. 

 

Keskeiseksi tutkimustehtäväksi nousee sen selvittäminen, minkälainen on yhteiskunnan muutoksen 

vaikutus aikuisopettajan identiteettiin yleensä eri aikuisoppilaitoksissa sekä miten työn reunaehtojen 

muutos puolestaan on vaikuttanut identiteetin ammatilliseen puoleen.  Tärkeätä on ottaa huomioon, että 
identiteettiin ovat vaikuttaneet opettajan elämän aikana monet muutkin seikat kuin työn reunaehdoissa 
ja työssä tapahtuneet muutokset. Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi ei ole rajattu pelkästään opettajan 

ammatillista identiteettiä, vaikka käsittely siihen fokusoituukin. Tutkimuksessa identiteetti-käsite on jaettu 
teoreettisen viitekehyksen mukaisesti kolmeen ulottuvuuteen tai alaidentiteettiin ottaen huomioon sen, 
että yksilön tasolla ja käytännössä identiteetti on aina kokonaisuus. Ammatti-identiteetti sisältyy 
persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin, joten sen asema minä-identiteetin osana on erilainen kuin 
kahden viimeksimainitun. 
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Tutkimuskysymykset määritellään tiivistäen seuraavasti: 
 

1. minkälainen on tutkittavien aikuisopettajien persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-

identiteetti, ja miten yhteiskunnan sekä oppilaitosten toiminnan reunaehtojen 
muutokset ovat vaikuttaneet niihin 

 
2. mikä yhteys aikuisopettajan minä-identiteettiin on oppilaitosmuodolla, opetusalalla ja 

opettajan iällä (nuori opettaja-vanhempi opettaja)  
 

3. miten minä-identiteetin eri ulottuvuudet painottuvat elämänkertomuksissa 
 

4. minkälaisia identiteetin ulottuvuuksien tyyppejä  aineistosta voidaan luoda. 
 

 
5.2 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET PERUSTEET JA RATKAISUT 

 
Perustelut 
 
Tässä tutkimuksessa on käytetty elämäkertamenetelmää, elämäkerrallis-historiallista ja kvalitatiivista 
tutkimusotetta, ts. tutkimus on laadullinen, idiografinen tapaustutkimus (ks. esim. Yin 1989, 23 - 25; 
Huotelin 1992).  
 
Perustelut laadullisen tutkimusmenetelmän ja elämäkertametodin käyttämiselle aikuisopettajan 
identiteetti-tutkimuksessa ovat ennen kaikkea siinä, että niiden avulla päästään tässä parhaiten 
tarkastelemaan identiteetin muutoksia ja prosesseja. On aika vaikea kuvitella, miten muutoin olisi voitu 
tarkastella juuri tutkittavien opettajien identiteetin muutosprosessia 1980 – luvulta 2000 – luvulle saakka. 
Kvantitatiivisen ja nomoteettisen identiteettitutkimuksen keinoin olisi voitu hyvin tarkastella identiteetin 
eheyttä, minäkäsitystä, arvosuuntauksia ulottuvuudella ”en pidä-pidän”, todellisuuskuvaa ja ympäristön 
kontrollia. Tutkimusmenetelminä olisivat tällöin olleet piirremittarit, sosiaalisia tarpeita mittaava CMPS-
testi, identiteetin taso-mittari jne. (Ks. esim. Laurila 1999, 89 - 91; Rauhala 1985) Elämänmittaisiin 
identiteettiprosesseihin ei olisi kuitenkaan päästy näiden avulla kiinni. 
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Tutkimusprosessin – tai paremminkin opiskelun – edistyessä tutkija teki kuitenkin koeluonteisen 
mallintamisen minä-identiteetin tutkimiseksi faktorianalyysin ja ns. Lisrel-mallin (ks. Yli-Luoma 1996) 
avulla. Näin olisi voitu tutkia mm. minä-identiteettiä ja sen alaidentiteettien välisiä yhteyksiä sekä 
voimakkuuksia. Oli kuitenkin helppo todeta, että tällä menetelmällä ei olisi voitu päästä prosessien 
kuvaamiseen.  
 
Laadullisen tutkimuksen menetelmistä toimintatutkimus ei olisi mahdollistanut pitkittäistarkastelua, 
kurkistusta menneisyyteen. Tässä tutkimuksessa ollaan kuitenkin erityisen kiinnostuneita juuri siitä. 
Myös yhteiskunnan muutosten ja harjoitetun koulutuspolitiikan vaikutusten merkitys yksittäisen opettajan 
tasolla olisi ollut vaikeata hahmottaa jollakin muulla kuin elämänkertomusmenetelmällä. 
  
Laadullisen tutkimuksen menetelmiin kuuluva ns. grounded theory, aineistopohjainen teoria, taas olisi 
edellyttänyt tutkimuksen lähtökohdaksi ”ei-teoreettista” otetta, koska tässä suuntauksessa tutkija ei 
testaa muiden teorioita vaan luo omansa (ks. esim. Syrjälä, 1994, 123). 
 
Näin voidaan sanoa, että tutkimusmenetelmän valinta perustuu tutkimuksen tavoitteisiin. Suuri merkitys 
metodin valintaan on ollut myös sillä, että tämä on nimenomaan identiteettitutkimus, joka usein liittyy 
elämäkertametodiin. Esimerkiksi tutkiessaan ammattikorkeakoululaisten sosiaalista identiteettiä yhtenä 
tutkimusalueena Honkonen (1997) valitsi – vaikka käyttikin menetelmätriangulaatiota – siihen osaan 
elämäkertahaastattelun.  

 
Kohdeorganisaatioiden sekä opettajien valinta  

 
Esim. Eskolan ja Suorannan (1998, 61; ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2001, 58 - 59; Suoranta 1995,127- 
128) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan yleensä aineiston harkinnanvaraisesta, 
teoreettisesta  tai tarkoituksenmukaisesta poiminnasta tai harkinnanvaraisesta näytteestä. Tällöin 
tutkimus perustuu aina pieneen tapausmäärään. Aineiston määrä sen sijaan voi olla huomattavakin. 
Eskola ja Suoranta (1998) viittaavat tässä yhteydessä esim. Piaget`n ja Freudin tutkimuksiin. Koulua 
koskevassa tutkimuksessa voidaan alkuhavainnoinnin perusteella valita luokasta syrjäänvetäytyjä ja 
toisaalta sen johtaja. Tällöin olisi kyseessä – esim. Huotelinia (1992, 52) soveltaen - äärimmäisten 
tapausten vaihtoehto. Houtsonen (1996 b) haastatteli elämäkertamenetelmällä vain kahta 
saamelaisnaista.   
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Plummerin (1983, 86 - 89) mukaan elämäkerrallisessa tutkimuksessa on karkeasti ottaen kaksi 

vaihtoehtoista tapaa valita tutkittavat.  Käytännöllisessä lähestymistavassa tutkittavia ei erityisesti valita, 
vaan he ikään kuin ”ilmestyvät” kontekstista. Muodollisessa lähestymistavassa taas pyritään löytämään 
tutkittavien valinnalle teoreettisia tai metodologisia perusteita. Tutkittavien löytyminen ”sattumalta” on 
aika yleistä. Esimerkiksi Plummer ottaa Jane Fryn elämäkertatutkimuksen (ks. Bogdan 1974), jonka 
kohde löydettiin sattumalta seminaarista, jossa käsiteltiin seksuaalisesti poikkeavia yksilöitä. Erityisesti 
etnografisessa tutkimusotteessa on yleensäkin tavallista, että tutkitaan vain yhtä henkilöä. Toinen 
esimerkki on Angrosinon ”On the bus with Vonnie Lee” (1994), jossa tutkittavana oli henkisesti sairas 
katupoika Vonnie Lee. Muodollisten kriteerien mukaan tutkittavia valittaessa yleisimmät vaihtoehdot 
ovat ensiksi marginaaliyksilöt, jotka ovat eläneet tavallisesti jossakin alakulttuurissa, toiseksi  ”suuret 
persoonallisuudet” kuten Luther, Napoleon jne, ja kolmanneksi  ”tavalliset” ihmiset, jotka eivät ole 
marginaalitapauksia missään mielessä. 
 
Huotelin (1992, 51 - 55) on esitellyt peräti 15 erilaista tapaa valita laadullisessa tutkimuksessa 
informantit: mm. intensiteettivalinta, tyypillisten tapausten valinta ja kolmanneksi äärimmäisten 
tapausten valinta. Pattonin (1987, 51 - 57) mukaan taas erilaisia valintatapoja on yhdeksän. 
 
Taylor ja Bogdan (1984, 83 - 84) korostavat myös, että laadullista tutkimusta suuniteltaessa on aika 
vaikea päättää, kuinka monta henkilöä pitäisi haastatella. Jotkut tutkijat pyrkivät valitsemaan mukaan 
mahdollisimman monta aiheeseen liittyvää henkilöä. Taylor & Bogdan (emt.)  ottivat esimerkiksi Colen 
(1976) tutkimuksen New Yorkin opettajien ammattiliitosta, josta ”edustajiksi” valittiin lähes kaikki 25 
johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Glaserin ja Straussin (1967) teoreettisessa ”otannassa” 
informanttien määrä taas on suhteellisen merkityksetön.   
 
Plummer (1983, 100 - 101) tarkastelee ”edustavuuskysymystä” myös dimensiolla, jonka toisessa 
päässä Plummer viittaa esimerkkinä tutkimukseen nimeltä The Jack Roller, jossa valittu tutkittava voitiin 
nähdä tyypillisenä laajemman ryhmän – tässä tapauksessa alkoholistien – edustajana. Toisessa 
ääripäässä ovat tapaustutkimukset, jotka eivät ”edusta” mitään. Välimuotona ovat tutkimukset, joissa 
tärkeintä tutkittavien valinnassa on heidän laaja tietomääränsä tutkittavasta aiheesta, ei heidän suuri 
lukumääränsä; edes moninkertainen tutkittavien määrä ei auta, jos tutkittavilla ei ole riittävästi tietoa 
tutkimusteemasta.  
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Kvale (1996, 102) puolestaan on sitä mieltä, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien 
lukumäärä on yleensä liian pieni tai liian suuri. Kvale on myös havainnut, että tavallisesti haastateltavien 
määrä laadullisissa tutkimuksisssa on noin 15. 
 
Suomalaisista tutkijoista Karento (1999, 88; vrt. Isosomppi 1996) valitsi väitöskirjatutkimustaan varten 
30 elämäkertaa, jota määrää hän hyvin perustellusti piti riittävänä aineistona. Karento viittaa samassa 
yhteydessä myös laadullisen tutkimuksen ns. kyllääntymisilmiöön, jota on pohtinut mm. Bertaux (1981, 
37 - 38). Sen mukaan tietyssä vaiheessa uudet tapaukset eivät enää tuo esiin uutta. 
 
Joka tapauksessa yhteinen piirre kvalitatiivisessa tutkimusotteessa on se, että sen yhteydessä ei 
mitenkään voida puhua ”edustavuudesta” siinä mielessä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Näyttää 
vain olevan niin, että yleisimmät mielikuvat tutkimuksen ”edustavuudesta” liittyvät vain kvantitatiiviseen 
tutkimukseen. Esimerkiksi kirjoittajan oma pro gradu-tutkimus, jossa tutkittavia oli kahdeksan, herätti 
ihmetystä kollegoitten keskuudessa. Kysyttiin, miten ihmeessä voitiin näin pienellä määrällä ”todistaa” 
yhtään mitään.  
 
Tässä tutkimuksessa on kohdeorganisaatioiksi – joissa tutkittavat aikuisopettajat työskentelevät – valittu 

yksi oppilaitos aikuislukioista, yksi ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista sekä kaksi oppilaitosta 

kansalaisopistoista. Jälkimmäisen oppilaitosmuodon kohdalla poikkeavaan ratkaisuun päädyttiin 
yksinkertaisesti sen vuoksi, että saataisiin vähintään kuusi opettajaa myös opistoista, koska 
kansalaisopistossa ei tavallisesti ole edes neljää päätoimista opettajaa. Toisesta opistosta 
tutkimuksessa on mukana kaksi opettajaa, toisesta neljä. Nuoria opettajia on kaksi. Ammatillisesta 
aikuiskoulutuskeskuksesta laitoksen johto valitsi kirjoittajan ohjeiden mukaan kahdeksan opettajaa, 
joista kaksi edustaa nuoria opettajia. Aikuislukion yhteensä kahdeksasta päätoimisesta opettajasta 
kuusi lähti mielellään mukaan tähän tutkimukseen. Kuudesta opettajasta kaksi on myös nuoria opettajia. 
Tutkittavia aikuisopettajia on näin yhteensä 20. Jos verrataan tätä lukumäärää edellä mainittujen 
muiden tutkimusten vastaaviin lukumääriin, voidaan sitä pitää vertailukelpoisena. On myös niin, että 
tässä yhteydessä ns. kyllääntymisilmiön testaaminen käytännössä olisi mitä ilmeisimmin ollut 
kohtuuttoman työlästä eikä välttämättä kuitenkaan parantanut tutkimuksen edustavuutta lainkaan. 

 
On syytä todeta, että valintakriteerit täyttäviä oppilaitoksia ei ollut helppo löytää, koska joidenkin 
sopivien oppilaitosten opettajat kieltäytyivät tutkimukseen osallistumisesta vedoten mm. työkiireisiinsä. 
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Mukana olevista kansalaisopistoista toinen on keskisuuri, opetustunteja on noin 10.000. Toinen opisto 
on suurehko, opetustunteja on yli 20.000. Tutkimuksen aikuislukio on keskisuuri, lukion suorittajia ja 
aineopiskelijoita on yhteensä noin 300, päätoimisia opettajia on vajaa kymmenkunta. Ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus on alallaan suuri, päätoimisia opettajia on yli 100. Kaikki kohdeorganisaatiot 
sijaitsevat Etelä-Suomessa. 
 

Aikuislukiosta on tutkimuksessa mukana kaksi kielten opettajaa, kolme reaaliaineiden opettajaa ja yksi 
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaja, ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta kolme 
opettajaa metallipuolelta, kolme palvelualoilta (ml. tietotekniikka) sekä edustajat ns.työuralle ohjaavasta 
koulutuksesta sekä kansalaisopistoista opettajat taito-ja taideaineista, kielistä ja tietotekniikasta.  
 
Kohdeorganisaatioiden valinnassa oltiin uskollisia tutkimuksen peruskysymykselle: miten 
aikuisoppilaitosten tehtävien muuttuminen ja lähentyminen on vaikuttanut niissä olevien opettajien 
identiteettiin yleensä ja ammatti-identiteettiin erikseen? Tältä pohjalta päädyttiin Huotelinin (1992, 51 -
52) luokittelussa ns. intensiteettivalintaan, jolla tarkoitetaan sitä, että kyseessä on tapaus, jossa 
kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy epätavallisen voimakkaasti tai intensiivisesti, mutta ei 
äärimmäisesti eikä poikkeavasti. Tässä valintatavassa etsitään erinomaisia tai rikkaita esimerkkejä.  
Ulkomaisista laadullisen tutkimuksen edustajista mm. LeCompte ja Preissle (1990, 70 - 71) esittelevät 
ns. kriteeripohjaista valintaa ja siinä vaihtoehtoa nimeltä ideaali-tyypillinen tapaus, jolla he tarkoittavat  
tapausta, jossa edeltä käsin luodun, tutkijan ihannetapauksen pohjalta asiantuntija valitsee tutkijalle 
sellaisen edustajan, josta voitaisiin sanoa, että ”jos ei ilmiö esiinny tässä tapauksessa, niin sitten ei 
missään”. Valintaesimerkki on lähellä Huotelinin edellä mainittua intensiteettivalintaa. Pattonin (1987, 
54) mainitussa luettelossa lähinnä tätä valintatapaa on ”kriittisten tapausten” poiminta, jolla Patton 
tarkoittaa sellaisia tapauksia, joita hän kuvaa siten, että ”jos se ei tapahdu siellä, se ei tapahdu sitten 
missään”.  Toisin sanoen mainittujen ulkolaisten tutkijoiden sisältökuvaukset ovat tässä identtiset. 
 
Aluksi oli tarkoitus käyttää laadullisessa tutkimuksessa tavallista ns. tyypillisen tapauksen valintaa, 
mutta esihaastattelu yhdessä oppilaitoksessa osoitti, että ei kannata valita mukaan esim. 
kansalaisopistoa, josta kenties jo etukäteen voidaan ajatella, että opettajien työ ei olekaan niin kovin 
paljon muuttunut, koska opistossa edelleen toimitaan pääosin perinteisellä ”konseptilla”. Näin ollen 
valinta on kohdistunut opistoihin, jotka perinteisten tehtävien ohella ovat menneet mukaan myös 

”koulutusbisnekseen” ja projekteihin. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat tässä suhteessa 
homogeenisempi ryhmä; kaikki ovat joka tapauksessa joutuneet toimimaan jo kymmenen vuoden ajan 
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ainakin jonkinasteisessa markkinajärjestelmässä. Myös syksyn 2000 uusi tilanne vaikuttaa kaikkiin 
aikuiskoulutuskeskuksiin. Mukaan valittu aikuiskoulutuskeskus on talo, jossa on pyritty laajasti 

osallistumaan uusiin kehittämishankkeisiin. Valinnasta keskusteltiin valitun kriteerin pohjalta 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liiton toiminnanjohtajan Heikki Sederlöfin (2000) kanssa. 
Aikuislukioista keskeiseksi kriteeriksi valinnassa päädyttiin siihen, että kyseisessä oppilaitoksessa on 

täytynyt olla etälukiotoimintaa, koska voitiin ajatella, että ehkä se on ainakin jossain määrin muuttanut 
opettajien työtä.  
 
Seuraavassa on vielä selvitetty asian havainnollistamiseksi taulukon 15 muodossa kohdeorganisaatioita 
ja niiden opettajia: 

 
Taulukko 15: Tutkimuksen kohdeorganisaatiot ja opettajat ainealueittain. 

 

Oppilaitosmuoto Tutkimuksen opettajat 
Kansalaisopistot (ko) 2 Käsityön opettajat (2) – nuorempi-vanhempi 

Kielten opettajat (2) – nuorempi-vanhempi 
Kuvataiteen opettaja - vanhempi 
Tietotekniikan opettaja – nuorempi 

Aikuislukio (ai) 
 

Matematiikan opettaja – vanhempi 
Kielten opettaja – vanhempi 
Reaaliaaineiden opettajat (2) – nuorempi 
Äidinkielen opettaja – vanhempi 
Historian opettaja – vanhempi 

Aikuiskoulutuskeskus (akk) Kouluttajat (3) – metalli-ja automaatiotekniikka 
- vanhempi (2), nuorempi 
Kouluttaja, palveluala  (2) - vanhempi 
Kouluttaja, maahanmuuttajien koulutus - nuorempi 
Koulutussuunnittelija, tietohallinto ja yritystoiminta 
- vanhempi 
Kouluttaja, tietotekniikka - vanhempi 
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Mukaan on siis valittu neljä oppilaitosta, joiden toiminnasta ns. esiymmärryksen perusteella voitiin 
ajatella, että siinä toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat kenties myös 

vaikuttaneet opettajien työhön. Koska mukaan tulleista kansalaisopistoista toinen sekä 
aikuiskoulutuskeskus ovat aika suuria taloja, valittiin oppilaitoksen edustajiksi opettajia, jotka ovat olleet 
töissä jo useita vuosia ja mukana uusissa tehtävissä. Näiden opettajien valintaa voidaan perustella sillä, 
että tutkimus tavoittaa opettajien kehittymisprosessin vain suhteellisen pitkään työelämässä olleiden 
opettajien kautta. Toisaalta halutaan vertailla nuoren ja vanhemman opettajan identiteettiä. 

 
Jos verrataan kohdeorganisaatioiden valintamenettelyä Plummerin (1983) vaihtoehtoihin, voidaan 
todeta, että tässä on käytetty Plummerin ”muodollista” kriteeriä; kohdeorganisaatiot eivät ole 
”ilmestyneet kontekstista”. On paikallaan myös korostaa edellä esiteltyyn ulkolaiseen kirjallisuuteen 
viitaten, että elämäkerrallisessa tutkimusotteessa ei kohdeorganisaatioiden eikä tutkittavien määrä ole 

ratkaiseva kriteeri tutkimuksen laatua arvioitaessa.  

 
Jotta tutkittavia aikuisopettajia ei kyettäisi identifioimaan, ei tutkimuksessa mainita oppilaitosten nimiä; 
myöskään opettajat eivät esiinny omilla nimillään, toisaaalta myöskään aineiston käsittelytapa ei 
edellyttänyt nimien mainitsemista. Toisaalta tästä aiheesta keskusteltaessa jotkut opettajat sanoivat, 
ettei heillä ole mitään salattavaa, ”kyllä voin vaikka nimelläni esiintyä tutkimuksessa”. Tämän kirjoittajan 
pro gradu-tutkimuksessa (Jokinen 1999) meneteltiin siten, että kaikille kahdeksalle haastatellulle kielten 
opiskelijalle keksittiin joku muu nimi. Mainitut opiskelijat hyväksyivät tämän menettelyn.(Ks.myös 
Karento 1999, 89.)  

 
Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa. Ensiksi tutkittaville kohdeorganisaatioiden opettajille 
lähetettiin pyyntö vastata tutkijalle elämänkertomuksen muodossa kysymyksiin: kuka sinä olet ja 

millainen sinä olet. Toisin sanoen tutkimuksessa on käytetty elämäkertamenetelmälle tyypillistä ns.  
W-A-Y (Who Are You?) – tekniikkaa (ks. esim. Kuhn & McPartland 1954; Rautio 1989; Honkonen 1997). 
Koska tässä tarkastelussa olennaista on prosessiluonteisuus ja identiteettien mahdolliset muutokset 
elämän varrella on edellä mainittujen kysymysten lisäksi tehtävä täydentäviä kysymyksiä: miten olet 
tullut sellaiseksi kuin olet, minkälainen on elämän-ja työhistoriasi. Honkonen (1997, 79) on todennut, 
että vasta viimeksi mainitut kysymykset tuovat esiin elämänkertomuksen prosessiluonteisuuden. 
 
Ennen kirjallisten tutkimuskysymysten esittämistä tutkija oli käynyt kussakin kohdeorganisaatiossa 
opettajien kokouksessa selvittämässä tutkimuksen taustaa sekä motivoimassa opettajia tulemaan 
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mukaan. Opettajien kirjoitusprosessin aikana käytiin heitä tapaamassa ja kyselemässä, ”miten menee”?. 
Tutkija piti tärkeänä tällä tavoin tutustumista tutkittaviin ennen teemahaastattelua. Kokemus 
menettelystä oli, että haastattelu voitiin näin jo aloittaa suhteellisen välittömässä ja luottavaisessa 
ilmapiirissä. 
 
Kuvailevat vastaukset näihin kysymyksiin pyydettiin lähettämään takaisin viimeistään kesäkuun alussa 
2001. Sen jälkeen nämä kirjalliset vastaukset käsiteltiin alustavasti, minkä perusteella laadittiin suullista 
teemahaastattelua (ks. Hirsjärvi & Hurme 1988) varten kysymysrunko. Tällöin voidaan puhua 
puolistrukturoidusta haastattelusta.  
 
Yhtä hyvin voitaisiin Pattonia (1980, 198; ks. myös Hitchcock & Hughes 1995, 157) mukaillen puhua 
myös yleisestä haastattelurungosta tai oppaasta, jolla hän tarkoittaa eräänlaista ennen haastattelua 
laadittua ”tsekkilistaa”, jolla varmistetaan, että kaikilta haastateltavilta kysytään samat pääasiat, joiden ei 
tarvitse olla silti aina samassa järjestyksessä. Teemahaastattelussa keskityttiin ammatti-identiteetin 

alueelle, koska tutkimuksen lähtökohta oli aikuisoppilaitosten tehtävien muutosten vaikutukset opettajan 
työhön.  
 
Suulliset opettajahaastattelut tehtiin kesä-heinäkuussa 2001. Suulliset kysymykset teemoitettiin  pääosin 
elämänkertomuksista syntyneiden teemojen mukaan. Kysymysrunko sekä elämänkertomuksen 
pyytämiseen liittyvä kirje ovat tutkimuksen liitteissä 1 ja 2. Tuloksista käytiin keskustelu joko puhelimen 
tai sähköpostin välityksellä tutkittavien kanssa maaliskuussa 2002. 

 
Kaksinkertaiseen, kaksivaiheiseen materiaalin keräämiseen on päädytty jo pro gradu-vaiheessa 
saatujen hyvien kokemusten perusteella. Jos olisi silloin tyydytty vain elämänkertomusmateriaaliin, 
olisivat tulokset olleet paljon suppeampia ja johtopäätösten teko vaikeampaa; sen verran puutteellisia 
jotkin elämänkertomukset olivat. Suullisessa haastattelussa voi hyvin täydentää mainittuja puutteita. 
Myös tässä tutkimuksessa kävi niin, että pelkän elämänkertomuksen perusteella ei joidenkin opettajien 
ammatti-identiteettiä olisi saatu riittävän hyvin ja yhdenmukaisesti selvitettyä. 
 

  Elämänkertomusten pituus vaihteli muutamasta sivusta viiteentoista kirjoitettuun liuskaan.  Narratiivien 
pituuden vaihtelu lieneekin aika tavallista. Esimerkiksi Piensohon (2001, 108) mukaan hänen 
tutkimuksessaan narratiivit olivat pituudeltaan jokseenkin mainittunlaisia ja myös vaihteluväli oli 
samanlainen.  Muutamat opettajat olivat käyttäneet väliotsikoita tutkimuskysymysten mukaan: ”kuka 



 
 
 
 

 138

minä olen”, ”millainen minä olen” ja ”miten olen tullut sellaiseksi kuin olen”. Näin he halusivat korostaa, 
että olivat varmasti vastanneet annettuihin kysymyksiin. Jotkut kirjoittajat tekivät vielä varmuuden vuoksi 
yhteenvedon loppuun vaikkapa seuraavasti: ”Tämä riittäköön tässä vaiheessa aikuiskouluttajan 

minäkuvaksi. Tästä toivottavasti selviää, kuka, millainen ja miksi olen tällainen kuin olen”. 
 
Sekä Honkonen (1997, 83 - 84) että Tolkki-Nikkonen (1990, 104 - 105) katsoivat tutkimuksissaan, että 
jotkut tutkittavat pitivät kysymyksiä kuka minä olen ja millainen minä olen vaikeina vastattavaksi, jopa 
suomalaiselle kulttuurille vieraina. Kun teemahaastattelun alussa kysyttiin kaikilta aikuisopettajilta, 
millaisena he kokivat vastaamisen näihin kysymyksiin, ei kukaan ainakaan tuonut esille mahdollisia 
ongelmia. Toisaalta Honkosen tutkimuksessa vastaajat olivat nuorempia, ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita, mikä varmasti on myös vaikuttanut Honkosen johtopäätöksiin. Tutkittavilta kysyttiin myös, 
ajattelivatko opettajat kirjoittaessaan, kenelle ja mihin tarkoitukseen heidän elämänkertomuksensa tule- 
vat. Muutamat opettajat vastasivat tähän myönteisesti. Kaksi opettajaa arveli, että ehkä tämä oli jossain 
taustalla, vaikkei sitä aktiivisesti ajatellutkaan. Yksi kirjoittaja oli lopuksi antanut ”terveisiä” tutkijalle: ” 
Tässä kirjoitelmassa on kuvaus elämästäni. Toivon että tämä vie työtäsi eteenpäin.”  

 
Teemahaastattelu oli haastattelurungosta huolimatta luonteeltaan keskusteleva; kirjoittaja esitti aina 
väliin omat kommenttinsa, joiden pohjalta syntyi orastavaa dialogia, mikä oli alun perin tarkoituskin. 
Tällöin otettiin esiin myös jatkokysymyksiä, joilla syvennettiin käsiteltyä teemaa. Haastattelun kesto oli 
keskimäärin kaksi tuntia. 
 
Teemahaastattelu kirjoitettiin puhtaaksi haastattelua seuraavana päivänä, jolloin haastattelutilanne oli 
vielä tuoreessa muistissa kaikkine vivahteineen. Kustakin haastattelusta syntyi kirjoitettuja liuskoja noin 
viisi. Yhteensä kirjoitettua materiaalia kertyi tutkimuksen käyttöön noin 200 sivua. 

 
Aineiston käsittelyn menetelmä 
 
Kerätyn materiaalin käsittelyssä on päädytty samantapaiseen menettelyyn, jota erityisesti Houtsonen  
(1996 a, 202) käytti omassa koulutusidentiteettejä koskeneessa tutkimuksessaan. Niinpä kirjoitetuista 
elämänkertomuksista on koodattu eri identiteetin ulottuvuuksille opettajien käyttämät ilmaukset sen 

mukaan, mihin ne karkeiden luokittelusääntöjen perusteella kuuluivat.  
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Houtsonen (1996 a) on havainnut, että haastateltavat pyrkivät ilmaisemaan ja havainnollistamaan 
identiteettinsä eri ulottuvuuksia tiettyjen kerronnallisten teemojen yhteydessä. Identiteettien tyypittelyt 
esiintyivät hänen tutkimuksessaan puolestaan aina jossakin kerronnallisessa teemassa. Yhtä 
identiteetti-ulottuvuutta ilmaistiin useilla teemoilla. Näin identiteettien ulottuvuudet ikään kuin määriteltiin 
sisällöllisesti ja tarkemmin haastateltujen niistä käyttämien kerronnallisten teemojen avulla. Tutkijan 
tehtävä oli ratkaista, mitä identiteetti-ulottuvuutta eri teemat ilmaisivat. Periaatteessa mikä tahansa 
identiteettiulottuvuutta koskeva ilmaus hyväksyttiin teemaksi. Houtsonen (1996 a) katsoo, että 
identiteetti-ulottuvuuksia ilmaisevat teemat ovat osa suomalaisen yhteiskunnan kulttuuria ja jäsentävät 
sosiaalista todellisuutta. Keskeinen merkitys tälle tutkimukselle on ollut myös edelliseen liittyen 
Antikaisen (1991, 6) havainnolla, jonka mukaan henkilön identiteetti koostuu elämänkertomuksen 

merkityksellisistä osista. 

 
Honkosen (1997, 79) tutkimuksessa vastaukset kysymyksiin ”kuka sinä olet” ja ”millainen sinä olet”  
luokiteltiin sellaisten  ilmausten perusteella, jotka esiintyivät vähintään neljä kertaa. 
 
Hännisen (1999, 33) tutkimuksessa tarinoiden analyysin tulokset esitettiin tyyppikompositioina, eikä  
tyyppien edustajiksi valittu yksilöitä, vaan esimerkkitarinat koottiin useiden samaan tyyppiin sijoitettujen 
ihmisten kertomuksista.  
 
Tässä tutkimuksessa todettiin jo ensimmäisten elämänkertomusten lukemisen jälkeen, että aineiston on 
annettava vaikuttaa luokitteluun. Niin päädyttiin siihen, että käytetyt identiteettien ulottuvuudet 
määräytyivät juuri aineistosta itsestään sen mukaan, mitä informantit olivat halunneet kertomuksissaan 
esittää. Näin luokittelu toimi vahvasti aineistolähtöisesti; vain yksi teemahaastattelun kategoria, suhde 
opettajien ay-toimintaan, luotiin etukäteen, eikä sitä esiintynyt elämänkertomuksissa. Keskeisenä 
luokittelevana tekijänä olivat vain identiteetin kolme ulottuvuutta, joihin tutkimuksen viitekehyksessä 
päädyttiin: persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti. Elämänkertomukset koodattiin 

kokonaisuudessaan näille ulottuvuuksille. Toisin kuin Honkosen (1997) tutkimuksessa kaikki 
elämänkertomusten ilmaisut luokiteltiin.  
 
Luokitteluyksikkönä toimi ajatusyhteys eikä mekaanisesti määritelty alue. Esimerkiksi Piensoho (2001, 
113 - 117) käytti omassa fenomenografisessa tutkimuksessaan samaa ilmaisuyksikköä. Poiketen 
Piensohon tutkimuksesta tässä tutkimuksessa merkittävää oli ilmaisujen määrä eri teema-alueilla, koska 
juuri se kertoi siitä, miten tutkittavat olivat halunneet painottaa aihepiiriä. Näin ollen tätä tutkimusta ei 
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voida pitää fenomenografisena sen varsinaisessa merkityksessä – ei myöskään sen vuoksi, että 
fenomenografiassa teoriaa ei käytetä käsitysten luokitteluun ennakolta (ks. Piensoho emt., 114). 
Lähinnä tämän tutkimuksen menetelmää on noudattanut edellä mainittu Honkonen (1997), jos kohta ero 
tähän tutkimukseen on selvä. 
 
Ilmaisuyksikköjen pituus vaihteli luonnollisesti huomattavasti, yhdestä sanasta pitkiin kappaleisiin. 
Aineiston usean lukemisen jälkeen näiden ilmaisuyksiköiden poiminta tekstistä oli suhteellisen helppoa 
useimmissa tapauksissa; vain muutamia ongelmatapauksia oli. Vaikeimpia olivat ilmaisut, joissa esiintyi 
ikään kuin kaksi viestiä samassa lauseessa; tällöin mukaan laskettiin molemmat, eri kategorioihin.  
 
Muodostuneita teemakategorioita täydennettiin uusilla sitä mukaa kuin aineiston lukeminen edistyi.  
Voidaan sanoa, että kun noin puolet elämänkertomuksista oli luettu ja koodattu, ei uusia teemoja eri 
ulottuvuuksille juuri enää tullut.  
 
Monissa laadullisissa tutkimuksissa on varsin yksityiskohtaisesti kerrottu, millä menetelmällä kerätty 
aineisto on koodattu. Hyvä esimerkki tutkimuksen kulun tarkasta selostuksesta on esimerkiksi 
Mahlamäki-Kultasen (1998) tutkimus pedagogisen rehtoriuden metaforista. Erinomaisesti selvittää myös 
käyttämäänsä menetelmää Sihvonen (1996) kansalaisopistoja koskevassa, aikaisemmin jo mainitussa 
tutkimuksessaan. 
 
Taylor ja Bogdan (1984, 150 - 151) ovat jopa sitä mieltä, että tutkijana olet suorastaan velvollinen 
selostamaan lukijoille aineiston keruu-ja tulkintamenetelmiä. Taylor ja Bogdan (emt.) ovat muodostaneet 
seuraavan listan siitä, mitä eri näkökohtia pitäisi tuoda esille lukijalle tutkimuksen kulusta: 1. tarkka 
metodin kuvaus (jolloin esim. mainininta ”syvähaastattelusta” ei riitä, vaan käytetty metodi on kuvattava 
tarkemmin), 2.tutkimuksen ajan ja pituuden kuvaus, 3. tutkimusasetelman ja informanttien luonne, 4. 
tutkimuksen ”design”, 5. tutkijan oma näkemys tutkimuksen tarkoituksesta, 6. tutkijan suhde 
informantteihin ja 7. miten tutkija on tarkistanut tulkintansa.   
 
Tutkimuksen ja luokittelun edetessä havaittiin, että ilmaisukokonaisuuksien, teemojen, määrää oli 
tiivistettävä selvästi ensimmaisesta luokituksesta. 
 
Seuraavassa kuvataan tarkemmin käytettyjen ilmaisuyksiköiden muodostamista sekä niiden 
sijoittamista persoonallisen, sosiaalisen ja ammatti-identiteetin alueelle. 
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Persoonallisen identiteetin ”alle” sijoitettiin kaikki ilmaisut, joissa opettaja kertoi itsestään ja elämästään, 
miten hän kuvasi itseään, harrastuksiaan, lapsuudenkotiaan jne, sosiaalisen identiteetin ”alle” ne 
ilmaisut, joissa esiintyi suhde omaan perheeseen, vanhempiin, ulkomaailmaan, ystäviin, ihmissuhteet 
yleensä jne, ammatti-identiteetin ”alle” ne ilmaisut, jotka liittyivät tavalla tai toisella hänen ammattiinsa ja 
työhönsä opettajana kuitenkin niin, että koulutushistoria ja urapolku sijoitettiin persoonalliseen 
identiteettiin. Sen sijaan ammatti-identiteetin sosiaalinen puoli, toisin sanoen suhde opettajatiimeihin 
luokiteltiin tähän ulottuvuuteen.  
 
Alla on useita esimerkkejä eri teemoista, mitkä olivat käytetyn luokittelun kriteerit.  
 
Seuraavassa lainauksessa on samassa kappaleessa peräkkäin persoonallisen identiteetin  
ilmaisuyksiköitä. 

 
”Olin paikannäyttäjänä elokuvateatterissa illat ja viikonloput samalla kun päivät olin arkisin 

juoksupoikana. Päivätyö loppui, kun vakitsuppari palasi. Kun täytin 15 vuotta ostin samana päivänä 

mopon. Sillä oli kiva ajella illalla töistä kotiin. Hain lihakauppaan myyjäksi. Liike oli nimeltä... Pääsin 

myyjäksi ja jatkoin elokuvateatterissa illat.” (Akk 6). Tässä kappaleessa on teemaan ”urapolku”  
luokiteltu ilmaisu, joka päättyy lauseeseen ...”kun vakitsuppari palasi”. Ilmaisu mopon ostosta on 
luokiteltu samaan identiteettiin mutta ”harrastuksiin”. Lihakauppaan siirtyminen puolestaan on luokiteltu 
taas ”urapolkuun”, koska kyseessä on tavallaan uusi asia, uusi työ.  
 

Seuraavat lainaukset ovat toisesta elämänkertomuksesta, edelleen persoonallisen identiteetin alueelta.  
”Uskon tämän antaneen minulle myöskin ongelmanratkaisukykyä sekä opettaneen tuntemaan 

yhteisöjen toimintaa. Sain oppia tuntemaan pyyteettömästi toimivia ja korkean kansalaiskunnon 

omaavia ihmisiä, jotka ovat olleet minulle kuin ihmisen malleja” (Akk 8). Ilmaisu on luokiteltu teemaan 
arvot, koska kirjoittaja selvästi viittaa lopussa siihen, minkälaisia malleja hän elämässä arvostaa. 
Teemahaastattelussa tämä sama asia tuli uudelleen esille ja vahvisti luokittelun oiketusta. 
 
Seuraavassa lainauksessa on toisaalta persoonalliseen identiteettiin kuuluva ilmaus ”koulutushistoria”  
ja toisaalta heti perään sosiaalisen identiteetin teema-alue ystävät ja kaverit :  
”Olin erityisen kiinnostunut matemaattisista aineista ja menestyin niissä mukavasti. Koin matemaattisten 

ongelmien ratkaisemisen haasteellisena. Tämä lisäsi jonkin verran sosiaalista arvostusta kaveripiirissä. 
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Oli hyvä tuntea kaveri, joka saattoi hyppytunnilla tehdä läksysi ” (Akk 3). Tässä kaksi viimeistä lausetta 
on tulkittu omaksi ajatusyhteydeksi ja sosiaaliseen identiteettiin kuuluvaksi. 
 
Persoonalliseen identiteettiin luokiteltiin erikseen minäkäsitys. Luokittelun perusteena oli aina yksi 
erilainen, muista poikkeava, itseä kuvaava ilmaisu, yleensä yksi adjektiivi tai sitä pidempi ilmaisu. Näin 
minäilmauksia saattoi tulla jollekin tutkittavalle paljonkin. 
 
Teemat lapsuudenkoti ja omat vanhemmat ovat pääosin selkeitä, omia kokonaisuuksia. Toisaalta 
elämänkertomuksissa oli ilmaisuja, joissa samassa lauseessa kerrottiin lapsuudenkodista ja myös 
vanhempien roolista kodissa. Tällöin kyseiset ilmaisut luokiteltiin eri kohtiin. Ilmaisu ”Muistan 

lapsuudenkodin lämminhenkisenä paikkana, missä äiti oli aina kotona”, on luokiteltu vain teemaan 
lapsuudenkoti, koska ilmaisun ajatusyhteys, sen viesti, on kuitenkin se, millaisena kirjoittaja muistaa 
lapsuudenkotinsa, vaikka äiti erikseen siinä mainitaankin. 
 
Kaikkein erikoisin oli yhden opettajan pitkä kuvaus hänen stigmastaan – käyttäen goffmanilaista 
ilmaisua – hänen erityisleimastaan, ja hänen suhteestaan siihen, ennen kaikkea siten, että kyseinen 
asia ei ole hänelle ollenkaan ongelma, ”en ole lasikaapista tullut ulos, koska en ole siellä ollutkaan”.  
Koska muuta tällaista kuvausta ei ollut muilla tutkittavilla, luokiteltiin se sosiaaliseen identiteettiin ja 
omaksi teemaksi. 
 
Ammatti-identiteettiin siis luokiteltiin kaikki – edellä mainituin poikkeuksin - ilmaisut, jotka tavalla tai 
toisella liittyivät työhön opettajana lähtien tiestä opettajaksi. Jos kyseinen ilmaus esiintyi kaksi kertaa, se 
myös kirjattiin ylös kahtena eri ilmaisuna.. Eniten oli ilmauksia teemasta opettajan työ; tähän teemaan 
on luokiteltu kaikki ilmaisut, joissa kerrottiin omasta opettajan työstä, joko ”myönteisesti”, ”kielteisesti” tai 
”neutraalisti”. Lähinnä tätä teemaa on omaksi teemaksi luokiteltu opettamisesta; siinä kuitenkin selvästi 
otettiin kantaa siihen, miten kyseinen opettaja opettaa, mikä on hänen ”didaktiikkansa” sekä millainen 
opettaja hän on. 
 
Seuraavassa on esimerkki opettajan työhön liittyvästä ”kielteisestä” ilmaisusta, jossa kielteisyys tosin 
ilmaistaan suhteellisen lievästi, vasta aivan lopussa: ”Opettajan työ kansalaisopistossakin on muuttunut 

mielestäni todella paljon viimeisten 10 - 15 vuoden aikana. Kansalaisopiston päätoimisen opettajan 

suunnitteluvelvollisuus sisälsi aikaisemmin pääsääntöisesti omien kurssien suunnittelua ja erilaisia 

käytännön järjestelyjä, mutta nykyisin päätoimisen opettajan vastuulla saattaa olla koko hänen 
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edustamansa opetusainealueen lisäksi myös sellaisia alueita, joista ko. henkilöllä ei ole välttämättä 

mitään asiantuntemusta ” (Ko 2). 
 
Toinen esimerkki on luokiteltu ”neutraaliksi” muutoksen kuvaukseksi: ” Opettajalta vaaditaan yhä 

enemmän myös joukkuepelaajan taitoja...itsenäiseen työskentelyyn tottuneiden opettajien on ollut 

pakko opiskella ryhmätyötaitoja, yhdessä tekemistä” (Ko 2). Ilmaisua ei ole kuitenkaan luokiteltu 
teemaan tiimit, koska niistä ei tässä selvästi mainita.  
 
Aineiston käsittelyn toisessa vaiheessa yhdistettiin kaikki sekä elämänkertomuksen että haastattelun 

teemoihin liittyneet ilmaisut siten, että ne kirjoitettiin uudelleen identiteettiulottuvuuksien jo luotujen 
kategorioiden alle. Näistä voitiin edelleen luokitella erilaiset opettajatyypit identiteettien perusteella. 
 
Koska jotkut informantit eivät elämänkertomuksessaan tiettyjä teemoja maininneet lainkaan, on nämä 
kohdat täydennetty teemahaastattelussa erikseen keskinäisen vertailtavuuden vuoksi. 
 
Jokaisen lainatun ilmauksen perään on kirjattu kyseisen opettajan oma koodi, jota on pyritty  
vaihtelemaan eri yhteyksissä; näin on yritetty kaikin tavoin säilyttää tutkittavien opettajien anonymiteetti.. 
Aluksi kirjoitettiin kunkin ilmaisun eteen tyyliin ” kansalaisopiston opettajan kertomuksen mukaan”, mutta 
tämä poistettiin monessa kohdassa korvaamalla se ilmaisulla ”yksi opettaja”, ” toinen opettaja” jne.  
Opettajan opetusala on häivytetty sieltä, missä sillä ei ole ollut merkitystä. Yksi mahdollisuus olisi ollut 
tietenkin häivyttää opettajat kokonaan kirjoittamalla aina kunkin kategorian tyyppikertomus (ks. esim. 
Hänninen 1999), mutta toisaalta näin olisi menetetty tämän tutkimuksen elävyys. Hänninen (emt., 35) 
pohti itsekin juuri tätä kysymystä tutkimuksensa alussa ja kysyi, ”missä määrin tutkimukseen 
osallistuneet kokevat, että heidän tarinansa ainutkertaisuudelle ja luovuudelle on tehty väkivaltaa 
sijoittamalla se tiettyyn tyyppiin ja osoittamalla sen kytkennät laajempiin kulttuurisiin tarinoihin”.  
 
6. AIKUISOPETTAJAN IDENTITEETTI: TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 IDENTITEETTIULOTTUVUUKSIEN TEEMOJEN FREKVENSSIT 

 
Seuraavassa tarkastellaan tutkimustuloksia aluksi pelkästään opettajien kirjallisten elämänkertomusten 
perusteella. Elämänkertomusten ilmaisut on luokiteltu ja laskettu identiteetin ulottuvuuksille siten kuin 
tutkimuksen metodologia-kohdassa pyrittiin tarkoin selostamaan. Saadut identiteetin ulottuvuudet 
teemoineen perustuvat ennen kaikkea aineistoon, mutta ovat myös sen perusteella käyttöön otetun 
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teoreettisen viitekehyksen mukaisia. Käytetyt teemat eri ulottuvuuksille ovat syntyneet vähitellen 
elämänkertomusten perusteellisen lukemisen pohjalta. Ilmaisujen kvantitatiiviseen esittämiseen mentiin, 

koska niin parhaiten tulevat esille identiteettiulottuvuuksien ja teemojen painotukset, jolloin puolestaan 

voidaan arvioida tutkimuksen teorian soveltuvuutta.  Frekvenssit näkyvät seuraavasta taulukosta 16. 
 
Taulukko 16: Aikuisopettajien elämänkertomusten identiteettiulottuvuudet ja niiden 
 teemojen frekvenssit. N = ilmausten määrä; Lkm = vastanneiden määrä teemassa 
 
Persoonallinen identiteetti  Sosiaalinen identiteetti  Ammatti-identiteetti 
Teema N Lkm Teema N Lkm Teema N Lkm 
         
Minäkäsitys 144 20 Oma perhe 52 17 Tie opeksi 24 16 
Koul.hist. 131 20 Ystävät 36 9 Missio 23 3 
Urapolku 90 20 Omat vanh. 

-myönt. 
-kielt. 
neutr. 

 
11 
14 
40 

 
8 
6 
15 

Arvot 21 10 

Lapsuuden- 
Koti 
-myönt. 
-kielt. 
-neutr. 

 
20 
22 
34 

 
12 
5 
11 

Sisarukset 18 8 Opetyö 
-myönt. 
-kielt. 
-neutr. 

 
62 
48 
87 

 
16 
12 
16 

Urapohdint. 53 15 Ihmissuh- 
Teet 

6 4 Tiimit 12 5 

Elämän- 
Hallinta 

40 7 Äidin rooli 4 4 Oma oppil. 
-myönt. 
-kielt. 
-neutr. 

 
12 
33 
1 

 
4 
6 
1 

Harrastuk- 
Set 
 

27 
 
 
 

15 
 

Isovanh. 
Rooli 

2 1 Johtam. 
 
 

28 
 

8 

Ikä 19 19 Stigma 6 1 Am.nimike 22 11 
Kotikunta 17 11 Sukul. 3 3 Opiskelu 35 14 
Armeija 11 8 Idolit 2 1 Opettam. 45 14 
Oma ter- 
Veys 

10 4    Tulevais. 17 10 

Nimi 10 10    Nuori ope 10 1 
Sukupuoli 4 3    Opetusala 8 2 
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Aluksi tarkastellaan aluksi yleisellä tasolla aikuisopettajien elämänkertomuksia sekä eri ulottuvuuksien 

frekvenssejä; sen jälkeen mennään yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Tässä vaiheessa ei oteta 
mukaan vielä myöskään tutkimuksen muuttujia, oppilaitosmuotoa, opettajan ikää ja opetusalaa. On 
kuitenkin syytä todeta heti, että opettaja-tasolla tietenkin frekvenssien määrä on suorassa suhteessa 
elämänkertomuksen pituuteen: vajaan viiden liuskan elämänkertomuksessa on paljon vähemmän 
yleensäkin ilmauksia kuin 15 sivun tarinassa. 
  
Aineistoa tarkastellaan erityisesti tässä kohdassa edellä mainitussa Lordin, Brownin ja Freibergin (1999) 
artikkelissa esiin tuodun identiteettiteorian ”läpi”.  
 
Persoonallisen ja sosiaalisen sekä ammatti-identiteetin ulottuvuudet tulivat vahvasti 
elämänkertomusaineistosta esille. Opettaja-tasolle mentäessä voitiin todeta huomattaviakin eroja siinä, 
mitä näistä painotettiin, milla ulottuvuudella oli eniten ilmauksia. Jotkut opettajat keskittyivät 
kertomuksessaan lähes kokonaan tarkastelemaan omaa opettaja-identiteettiään, suhdettaan opettajan 
työhönsä ja sen eri piirteisiin, kun toiset taas painottivat omaa yleistä elämänhistoriaansa, lapsuuden ja 
nuoruuden aikoja tai sitten ”tutkivat” itseään. Teemahaastattelussa jotkut opettajat sanoivatkin, että 
tulivat mukaan tutkimukseen mielellään, koska se antoi hyvän tilaisuuden analysoida tarkemmin omaa 
identiteettiään ja elämäntilannettaan, jossa nähtiin ongelmakohtia. Tällöin kertomuksessa painottui 
persoonallisen identiteetin alue. Joillakin tutkittavilla sosiaalisen identiteetin alue puuttui kokonaan; 
nämä opettajat eivät tarkastelleet lainkaan suhdettaan ystäviinsä tai sosiaaliseen ympäristöön yleensä 
paitsi ehkä ammatti-identiteetin alueella, jolloin ilmaukset luokiteltiin tämän ulottuvuuden alle. 

 
Frekvenssien perusteella voitiin todeta, että vain yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja oli rakentanut 
identiteettinsä elämänkertomuksessa ”tasapuolisesti” siten, että ilmaisufrekvenssit olivat korkeita sekä 
persoonallisen että ammatti-identiteetin alueilla. Kuitenkin hänelläkin sosiaalinen identiteetti sai 
huomattavasti vähemmän huomiota. Yhdellä kansalaisopiston opettajalla taas vastaavasti 
persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti tulivat hyvin esiin ammatti-identiteetin jäädessä vähemmälle. 
 

 Jo siis tällä perusteella näyttäisi siltä, että useimpien aineiston opettajien elämänkertomusta leimasi 

tietynlainen ”vinoutuneisuus” siinä mielessä, että erityisesti sosiaalisen identiteetin alue jäi siinä 
vähemmälle huomiolle pelkästään ilmaisufrekvenssien perusteella tarkasteltuna. Näin ollen voidaan 
alustavasti todeta, että Lordin, Brownin ja Freibergin (1999, 172; ks. myös Martindale 1980; Hall 1976)  
teoria siitä, että samalla kerralla voi olla vaikeuksia –tai estäviä tekijöitä - aktivoida useita identiteetin 
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ulottuvuuksia, päti ainakin  tässäkin aineistossa. Tätä tukee se havainto, että esimerkiksi opettaja oli 
kuitannut oman perheensä elämänkertomuksessa vain yhdellä maininnalla, mutta sitten haastattelussa 
sama opettaja korosti perheen merkitystä elämässään. Kuitenkaan siis elämänkertomuksessa 
identiteettiä ei rakennettu ainakaan painotetusti tätä kautta. Voi olla, että opettaja ei pitänyt teemaa 
tärkeänä siinä yhteydessä, kun hän kirjoitti elämänkertomusta. Joku sisäinen tekijä ikäänkuin ”esti” 
tämän teeman esille tuomisen. Sosiaalisen identiteetin tarkempaan analyysiin mennään myöhemmin 
asianomaisessa kohdassa. 
 
Sosiaalisen identiteetin alueella eniten ilmauksia oli teemoista ystävät, oma perhe ,  sekä omat 

vanhemmat ja sisarukset. Eniten ilmauksia oli ”omista vanhemmista”. Myös vastanneiden määrä oli tällä 
alueella suurin; ainakin ”neutraaleja” ilmauksia oli 15 opettajalla. Tätäkin lukua voidaan pitää odotusten 
mukaisena: on aika luonnollista, että elämänkertomuksessa kerrotaan omista vanhemmista. Muiden 
ilmaisujen määrä sekä myös niiden lausujat olivat jo pienenä vähemmistönä. Esimerkiksi ihmissuhteita 
tai niihin liittyviä ongelmia käsitteli vain kaksi opettajaa. Määrää voidaan pitää tässä pienenä. Yleisenä 
johtopäätöksenä ilmaisufrekvenssien perusteella tältä ulottuvuudelta voidaankin todeta, että 
elämänkertomukset keskittyivät sittenkin ennen kaikkea omaan itseen ja toisaalta itse opettajan työhön 
sekä selvästi vähemmän sosiaalisen ympäristön kuvailuun – muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
Merkittävää on myös se, että Ruohotien (2000, 185) mainitsema kollektiivinen identiteetti, ”me”-tunne, 

samaistuminen voimakkaasti johonkin ryhmään, näytti puuttuvan ammatti-identiteettiä lukuunottamatta 

tutkittavilta kokonaan. Opettajien mainitsemat ”me”-ilmaisut liittyivät enemmän omaan perheeseen tai 
parisuhteeseen. Vain kahdella opettajalla oli nähtävissä myös samaistumista pitkäaikaiseen ystävien 
ryhmään. Tulosta voidaan pitää tyypillisenä alussa kuvaillulle postmodernille ajalle, jota edelleen 
elämme, ja jonka yksi ominainen piirre on vahva yksilöllisyys. Hoikkala (Sk 22.3.2002) onkin todennut, 
että erityisesti aikamme nuoremmille ikäluokille on ominaista suorastaan kaiken kollektiivisen 
karttaminen. Hoikkala toteaa ironisesti, että pahin paikka, mihin Imagen tai City-lehden lukija voisi 
joutua, olisi 1970 - luvun poliittisen nuorisojärjestön kokous. Hänen johtopäätöksensä on, että 
massasukupolvien aika on ohi. Toisaalta osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan sinänsä ei ole 
vierasta. 
 
Ammatti-identiteetin alueella oli useimmilla opettajilla ilmauksia teemoista Opettajan työ sekä Tie 

opettajaksi. Tulosta voidaan pitää odotusten mukaisena, koska ne kaikki koskettavat oman ammatin 
keskeisiä teemoja.   Opettaja-tasolla frekvenssien erot olivat erittäin suuria: muutamilla opettajilla oli 
ammatti-identiteetistä vain alle 10 ilmausta kun enimmillään ilmauksia oli yhdellä opettajalla 106. 
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Voidaankin sanoa, että jälkimmäinen kansalaisopiston opettaja keskittyi elämänkertomuksessaan 
nimenomaan ammatti-identiteettiinsä. Yllättävän pieni joukko tutkittavista opettajista kertoi yleensä 
mitään suhteestaan opettajaryhmään tai – tiimeihin, mikä kertonee siitä, etteivät ne ole vielä 
vakiintuneet oppilaitoksissa arkipäiväksi. Ehkä yllättävää oli kielteisten opettajan työn kuvausten niinkin 
suuri määrä – 48 ilmaisua 12 opettajalla - kaikissa oppilaitosryhmissä. Tarkempaan analyysiin mennään 
ammatti-identiteetin tarkastelukohdassa. Vain yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja toi esiin useita 
kertoja olevansa nimenomaan nuori opettaja korostaen myös omaa opetusalaa. Hyvin poikkeavaa oli 
samalla opettajalla myös mission sisältävät useat ilmaisut, joita oli yhteensä 18 – huomattavasti 
enemmän kuin kenelläkään muulla. Ammattinimikkeen mainitsi 11 opettajaa. Yksi 
aikuiskoulutuskeskuksen opettaja toi elämänkertomuksessaan esiin muita selvästi enemmän 
lapsuudenaikaisten arvojen merkityksen – yhteensä kuusi eri ilmaisua. Suhteellisen vähän aineiston 
opettajat pohtivat sitä, minkälainen opettaja kukin on; tästäkin syystä nämä ilmaisut yhdistettiin teemaan 
opettamisesta. 

 

Vertailu muihin tutkimuksiin 
 
Jos verrataan frekvenssejä Honkosen (1997) tutkimuksen tuloksiin kysymykseen ”kuka sinä olet”  
voidaan todeta, että tuloksissa on joitakin yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi ”ikä” ja ”syntymä- tai asuinpaikka” 
ovat saaneet  mainitussa tutkimuksessa suuret frekvenssit. Myös ”harrastukset” ja ”perhesuhteet” sekä 
"elämänhistoria" ovat saaneet mainintoja Honkosen tutkimuksessa. Raution (1989, 257) tutkimuksessa 
taas ei syntymäpaikkaa mainittu lainkaan. Sen sijaan Honkosen tutkimuksessa perhetaustaan liittyviä 
ilmauksia oli huomattavasti vähemmän. Toisaalta täytyy muistaa selvä ero Honkosen ja tämän 
tutkimuksen menetelmän välillä, sekä myös se,  että tässä hyvin oleellinen kysymys oli: miten olet tullut 
sellaiseksi kuin olet? Kysymyksen avulla väistämättä johdatellaan kirjoittajaa palaamaan lapsuuden 
vuosiin. Niinpä Honkosen (1997, 93) tutkimuksen elämänkertomusosiossa temaattiset alueet ovatkin jo 
lähempänä tämän tutkimuksen tuloksia: perhetaustaa, merkittäviä muita ihmisiä, oman itsensä 
arviointia, vapaa-aikaa, työelämän kokemuksia, tulevaisuutta, tärkeitä elämän käännekohtia. 
 
Yhteistä Honkosen tutkimukseen on se havainto, että uskontoon tai politiikkaan liittyviä ilmauksia ei 

elämänkertomuksissa ollut lainkaan. Tulos kertoo samoin siitä, että kyseiset aihepiirit eivät ole olleet 
pitkään aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisten tärkeimpien asioiden joukossa; on 
ennemmin pohdittu sitä, miksei politiikka ja äänestäminen vaaleissa kiinnosta, tai mikseivät suomalaiset 
käy kirkossa. 
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Myöskään ay-toimintaan osallistuminen ei kiinnostanut yhtä opettajaa lukuun ottamatta tämän 
tutkimuksen aikuisopettajia. Tämäkin tulos on hyvin yhdenmukainen sen yleisen tiedon kanssa, että ay-
toimintaan osallistuminen on Suomessa viime vuosina laskenut voimakkaasti, vaikka toisaalta 
ammattijärjestöön halutaankin jäsenenä kuulua. 
 
Roosin (1987, 64 - 66) elämäkertatutkimuksessa yhdeksi keskeiseksi elämäkerroista esiin nousevaksi 
ulottuvuudeksi muodostui elämänhallinta (kyseinen teema-alue on nimitetty tässä tutkimuksessa juuri 
Roosin mukaan). Roos toteaa, että yksi elämäkertojen kaikkein kantavimmista teemoista oli 
nimenomaan ulkoisen elämänhallinnan tavoittelu. Tässä tutkimuksessa vain seitsemällä opettajalla oli 
tähän liittyviä ilmauksia ja nekin sisäiseen elämänhallintaan luokiteltavia, vain yksi opettaja piti tärkeänä 
myös ulkoista elämänhallintaa, kuten hyvätasoista asuntoa jne. Eron syy Roosin tutkimukseen on 
ilmeinen: kyseinen tutkimus on ilmestynyt jo 80 - luvun lopussa, jolloin suomalaisessa yhteiskunnassa 
yleisestikin tavoiteltiin elämään ulkoista näyttävyyttä – esim.  henkilöautojen myynnissä saavutettiin 
vuositasolla siihenastinen ennätys, jota ei ole lyöty vieläkään - ja toisaalta tutkimuksen kirjoittajat olivat 
pääosin vanhempaa ikäpolvea, joka oli nuoruudessa joutunut elämään puutteellisissa oloissa. Tällöin 
väistämättä korostuu vanhemmalla iällä elämän ulkoisten menestystekijöiden tavoittelu – koska siihen 
nyt oli mahdollisuus.  Tämän tutkimuksen kirjoittajat taas ovat kahta lukuunottamatta kaikki alle 50 -
vuotiaita, ja eläneet näin ollen aikaa, jolloin elämä ulkoisesti on ollut ainakin jossain määrin suurimmalle 
osalle suomalaisista itsestään selvää.  Toisaalta tämän tutkimuksen sisäiseen elämänhallintaan 
luokitellut ilmaisut ovat nekin puolestaan tyypillisiä tälle ajalle, koska sisäinen elämänhallinta näyttää 
puuttuvan niin monelta. 
 
Tämän tutkimuksen kaikkein poikkeavimmat ilmaisut ovat kahdella opettajalla, joista toinen ainoana 
pohti useaan otteeseen ”elämänhallintaa” – luokiteltuja ilmauksia oli yhteensä viisi, mutta jotka kaikki 
olivat pitkiä pohdintoja siitä, mitä elämässä oikein haluaisi tehdä, muttei oikein tiennyt.  Toinen opettaja 
taas kertoi avoimesti omasta stigmastaan, erityisleimasta, jota tässä ei voida paljastaa ilman, että 
samalla jouduttaisiin menemään kyseisen opettajan intimiteettisuojan taakse. 
 
 Ammatti-identiteetin teemojen voidaan katsoa olevan niitä rakennuspuita joista oma opettaja-identiteetti 
rakentuu. Jos vertaa tästä näkökulmasta tuloksia H. Heikkisen (2001, 51) tutkimuksen ammatti-

identiteetin konteksteihin, voidaan todeta joitakin yhtäläisyyksiä mutta myös eroja.  Yhtäläistä on 
koulutushistorian sekä opettajan työn merkitys identiteetille. Sen sijaan kuvatessaan opettajan työtään  
ja sen rakentumista eri näkökulmista eivät tämän tutkimuksen opettajat juurikaan viitanneet vapaa-
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aikaan, harrastuksiin, kavereihin jne., jotka Heikkisen mallissa ovat  yksi tärkeä kiinnekohta. Median 

merkitys jää tässä tutkimuksessa kokonaan pimentoon.  Ja edelleen, kun Heikkinen (2001, 50 - 51) 
kuvaa opettajuutta sosiaalisten suhteiden verkkona sosiaalisella kentällä, voidaan tämän tutkimuksen 
perusteella päätellä, että näin ei välttämättä ole ainakaan kaikkien aikuisopettajien kohdalla. Ennemmin 
opettajan ammatti-identiteetti rakentuu erillisenä kokonaisuutena. Sen sijaan persoonallisen identiteetin 
alueelta lapsuuden kodin merkitys ja sieltä omaksutut arvot ovat sittenkin työssä edelleen tärkeitä – 
konteksti, joka Heikkiseltä puuttuu kokonaan. Vain kaksi poikkeusta tutkittavien opettajien joukossa 
tässä suhteessa oli. Toinen nuori kansalaisopiston opettaja osallistui aktiivisesti kunnallispolitiikkaan, ja 
ainakin hänen kohdallaan voidaan tällöin puhua Heikisen mainitsemasta ”kentästä”, jolla on myös 
merkitystä opettajan työn kannalta. Tämä opettaja kertoi poliittisen harrastuksen vaikuttavan ainakin 
siten, että siinä oppii neuvottelutaitoa erilaisten ihmisten kanssa, joka on opettajallekin tärkeää. 
Toinenkin poikkeus oli kansalaisopistosta. Tällä opettajalla taas harrastukset olivat merkittävällä sijalla 
elämässä – ja juuri Heikkisen mainitsemalla tavalla – niin, että ne osin liittyivät myös työhön sitä tukien. 
Erityisesti viimeksimainitun opettajan kohdalla opetusalalla – käsitöillä – oli ratkaiseva osuus. Yhdellä 
aikuiskoulutuskeskuksen opettajalla oli nuoruudessaan – ennen opettajan työtään – ollut hyvinkin paljon 
harrastuksia. 
 
Elämänkertomuksia moneen kertaan luettaessa piirtyi niistä kokonaisuutena esiin myös se näkökulma, 
johon mm. Houtsonen (1996 a, 214) viittaa elämänkertomuksia yleensä arvioidessaan: elämäkerrat ovat 

sovinnaisia kertomuksia, ja ne kiinnittyvät aina laajempaan yhteyteen, jona voi olla esimerkiksi ryhmä, 
kohortti, sosiaaliluokka jne. Myös Watson & Watson-Francke (1985, 16 - 17) viittaavat samaan.  
 
Tässä tutkimuksessa yhtenä taustatekijänä on ilman muuta opettajuus ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset 
odotukset. Ainakin vanhempi kulttuuriin liittyvä näkökulma opettajuuteen oli se, että opettaja jo itsessään 

on ainakin ulospäin ”sovinnainen” ja mallikansalainen (ks. esim. Kauppila & Tuomainen 1996, 195).  
Elämänkertomuksista kuitenkin toisaalta ainakin kuuden voidaan katsoa olleen jo hyvinkin avoimia 
kaikkien kolmen identiteettiulottuvuuden alueella. Niissä tuotiin esiin oma alkoholismi, ”stigma”, 
lapsuudenkodin pahat ristiriidat ja niistä jääneet traumat, yksinäisyys ja muut ihmissuhdeongelmat sekä 
päättämättömyys valintojen suhteen.  Näitä elämänkertomuksia ei voida luokitella ainakaan  
”sovinnaisiksi”. Ammatti-identiteetin alueelta kahden opettajan elämänkertomus kaikessa 
kriittisyydessään – joka kohdistui omaan oppilaitosmuotoon, omaan työhön ja johtamiseen koulussa - oli 
myös jossain määrin hätkähdyttävää luettavaa. Toisaalta Kauppila ja Tuomainen (1996) viittaavatkin 
siihen, että vanha ”kutsumuksellinen elämäntapa” on muuttunut yksilöllisempään suuntaan, joten 
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voidaan sanoa tämän tutkimuksen tulosten olevan yhdenmukaisia muuttuneen kulttuurisen ympäristön 
kanssa.   
 
6.2. TEEMOJEN LÄHEMPI TARKASTELU IDENTITEETTIULOTTUVUUKSIEN MUKAAN 
 
Seuraavissa alakohdissa analysoidaan tarkemmin tutkittavien aikuisopettajien identiteetin eri 
ulottuvuuksien teemoja, aluksi elämänkertomusten ja sitten ammatti-identiteetin osalta myös 
teemahaastattelun pohjalta. Analyysiin otetaan nyt mukaan tutkimuksen keskeiset muuttujat: 
oppilaitosmuoto, opetusala sekä nuori-vanha opettaja - ulottuvuus. Identiteettiulottuvuuksien eri osista 
käytetään tässäkin yhteydessä nimitystä teema, johon kuuluvat ilmaukset on puolestaan jaettu joko 
kategorioihin tai luokkiin. 
 
Kustakin teemasta tehdään lyhyt yhteenveto, ja identiteettiulottuvuudesta puolestaan tehdään sitten 
vielä opettajien jaottelu eri tyyppeihin. Esimerkiksi persoonallisen identiteetin lopuksi on muodostettu 
opettajien minäkäsitys-tyypit. Mahdolliset tulosten tulkinnat ja selitykset tehdään taulukoiden 
yhteenvedon yhteydessä. Lainattujen esimerkkikuvausten loppuun on aina merkitty opettajan koodi, jota 
on välillä vaihdettu. Opettajan opetusalaa ei ole tarkasti mainittu kaikkien lainausten yhteydessä 
aikaisemmin mainitusta syystä. Lainaukset on valittu niin, että ne hyvin edustaisivat kutakin kategoriaa. 
Tästä syystä lainauksia ei ole otettu kaikilta eri luokkiin sijoitetuilta opettajilta. 

 
6.2.1 PERSOONALLINEN IDENTITEETTI 

 
Persoonallinen identiteetti identiteetin ulottuvuutena alue, jossa tutkittavat aikuisopettajat kertoivat 
omasta lapsuuden ja nuoruuden kodistaan, minäkäsityksestään, harrastuksistaan, 
koulutushistoriastaan, ammatin valinnasta ja yleensä erilaisista elämänkokemuksistaan. 
Elämänkertomuksen teemoista nimen mainitsi vain puolet eli 10 opettajaa, mikä osaltaan voi johtua 
siitä, että nimeä oli erikseen kysytty tutkimuskysymysten mukana olevassa liitelomakkeessa. Oman 
ikänsä tai syntymävuotensa mainitsivat kaikki opettajat, mutta teemaa ei ole tässä erikseen käsitelty, 
koska se liittyy intimiteettisuojakysymykseen.  
 
Seuraavassa käsitellään tarkemmin seuraavia persoonallisen identiteetin teemoja: koulutushistoria,  

lapsuudenkoti, minäkäsitys, urapolku, urapohdinta, elämänhallinta ja harrastukset. 
Elämänkertomuksista esille nousseita teemoja armeija, oma terveys sekä sukupuoli ei otettu enää tässä 
tarkempaan käsittelyyn, koska niihin jo viitattiin frekvenssien yhteydessä. Arvot teemana on siirretty 
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ammatti-identiteettiin. Muutamat ammattiin liittyvät teemat, kuten urapolku, on liitetty juuri 
persoonalliseen identiteettiin sen perusteella, että ne ovat osa opettajan kokonaisvaltaista 
elämänhistoriaa, hänen ”CV:nsä”. Yhtä perusteltu ratkaisu olisi ollut siirtäminen ammatti-identiteettiin.  
 
Koulutushistoria 
 
Koulutushistoriaan teemana luokiteltiin kaikki ilmaisut, joissa kerrottiin omasta koulutuksesta ennen 
nykyistä opettajan työtä lähtien peruskoulutuksesta. Opiskelu opettajan työn ohessa luokiteltiin ammatti-
identiteettiin kuuluvaksi. 
 
Kaikki aineiston opettajat mainitsivat ainakin kerran oman koulutushistoriansa. Opettajia jaottelevaksi 
tekijäksi muodostui selvästi sen tien laatu ja pituus, jota pitkin oma koulutus oli kulkenut. Tällä 
perusteella muodostettiin seuraavat luokat: 1. lukioväylää suoraan, 2. lukio-yliopisto-tietä hitaammin,  
3. ammatillisen koulutuksen linjaa ja 4. kansakoulupohjalta korkeakoulututkintoon.    
 
1. Lukioväylää suoraan 
  
Tähän luokkaan kuuluvat opettajat olivat edenneet suoraan peruskoulu-lukio-yliopistoväylää tutkintoon 
saakka, ilman poikkeamia. Ominaista etenemiselle tässä kategoriassa oli joillakin opettajilla tehokkuus 
ja ”hyväpäisyys”. Luokkaan sijoitettiin neljä opettajaa aikuislukiosta ja yksi opettaja kansalaisopistosta 
sekä samoin yksi aikuiskoulutuskeskuksesta. 
 
Aluksi lainaus aikuislukion opettajalta, joka oli menestynyt kaikissa opinnoissaan hyvin ja edennyt 
tehokkaasti peruskoulusta alkaen:”Koulu sujui opintojen puolestakin varsin mukavasti; alkuvuosina en 

välttämättä ollut vielä mikään luokan ehdoton priimus, mutta aina parhaimpien joukossa...Yläasteella 

jaksoin opiskella yllättävän innokkaasti.. Edelleen uskon, että yläasteen tiedoilla olen selvinnyt pitkälle 

niin opinnoissa kuin elämässäni... Yliopisto-opinnot aloitin 18-vuotiaana. Pääsin ensiyrittämällä 

opiskelemaan sitä mitä halusinkin. Opiskelin hyvin laaja-alaisesti. Opintoviikkoja kertyi nopeasti valtavat 

määrät; niitä lienee nykyisin noin 300” (Ai 3). 
 

Toinen aikuislukion opettaja oli edennyt myös suoraan, vaikka kuvaus sinänsä oli jo paljon niukempaa: 
”Pääsin ylioppilaaksi 70-luvun alussa. Opiskelin sitten yliopistossa valitsemiani aineita. Aluksi suoritin 

humkandin tutkinnon. Sitten menin auskultoimaan, jonka jälkeen jätin yliopistokaupungin” (Ai 4). 
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Alussa mainitun aikuislukion opettajan tavoin myös kansalaisopiston opettaja oli menestynyt 
opinnoissaan kaikilla asteilla hyvin:”Lukiossa olin hikipinko. Tykkäsin olla omissa oloissa ja luin paljon. 

Kirjoitin yo-kirjoituksissa kuusi ällää, keskiarvo oli paljon yli 9. Se oli pitkälti lukemista se lukioaika. 

Yliopistossa valitsemani ala osoittautui hirveän mielenkiintoiseksi, paneuduin opiskeluihin kunnolla” (Ko 
5). 
 

2. Lukio-yliopisto-tietä hitaammin 
 
Tämän kategorian opettajille on ollut opiskelussa ominaista toisaalta eteneminen lukion kautta 
eteenpäin, mutta erotukseksi ensimmäisestä luokasta toisaalta joko opiskelu on ainakin jossain 
vaiheessa ollut hitaampaa, tai sitten opiskelutiellä on ollut ”mutkia”. 
 
Luokkaan on sijoitettu neljä kansalaisopiston, kolme aikuiskoulutuskeskuksen ja kaksi aikuislukion 
opettajaa. 
 
Ensimmäinen lainaus on aikuiskoulutuskeskuksen opettajalta, joka oli menestynyt lukiossa erittäin 
hyvin, kiitettävin arvosanoin, mutta sitten yliopisto-opinnot eivät sujuneetkaan enää niin hyvin, ennen 
kaikkea sen vuoksi, että opettaja ei oikein kokenut valitsemiaan aineita mielenkiintoisina. ”Koulussa 

menestyin hyvin. Olin aina luokkani parhaita. Todistukset olivat sen mukaisia. Sain melkein joka vuosi 

stipendin... Lukiossa tuli sitten jossain vaiheessa notkahdus – oli kai jonkinmoista aikuistumisen tuomaa 

kapinaa. Yo-kirjoituksissa kirjoitin kuitenkin viisi laudaturia, ja sain melko hyvän ylioppilastodistuksen. 

Yliopistossa en sitten kuitenkaan kokenut valitsemaani aluetta omakseni ja mielenkiintoiseksi, enemmän 

kuivaa ja teoreettista. Opinnot etenivät kovin hitaasti.. Loppujen lopuksi opinnot venyivät kohtuuttoman 

kauan. Sain fil.kandin suoritettua vasta 14 vuoden opiskelun jälkeen” (Akk 3). 
 
Toinen akk:n opettaja oli käynyt peruskoulun ja lukion ”kuten kunnon tytön kuuluukin”, mutta lukion 
jälkeen hän siirtyi vajaaksi vuodeksi opiskelemaan kansanopistoon, ”varsin kauas kotoa.. Pääsin sitten 

opiskelemaan yliopistoon. Jossain vaiheessa vaihdoin pääainetta” (Akk 4). 
 
Kansalaisopiston opettaja oli edennyt opinnoissaan tavallaan myös ”suoraan”, mutta opinnot sujuivat 
sitten viimeistään yliopistovaiheessa vähän hitaammin, koska ”valitsin kaikkea, mikä kiinnost. i.Aloitin 

monia juttuja, jotka sitten jäivät kesken. Koulussa en ollut mikään huippuoppilas. Olisin varmaan 
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pystynyt parempaankin, ellen olisi ollut niin äärettömän laiska tekemään läksyjä. Kansakoulussa ja 

oppikoulun alaluokilla olin todella surkea englannissa, koska olin liian laiska pänttäämään sanoja”  
(Ko 6). 

 

Aikuislukion opettaja oli kansakoulussa ollut ”hyväpäinen oppilas”. Samoin vielä hänen käymänsä 
iltakouluvaihe vähän vanhemmalla iällä oli ”monella tavalla tärkeä ja hyvä jakso”, mutta sitten 
”opiskeluni yliopistossa oli välillä tehokastakin, mutta aika katkelmallista” (Ai 2). 
 
Aikuislukion toinen opettaja oli edennyt tavanomaista tietä, mutta hän halusi itse korostaa olleensa koko 
ajan ”keskimmäisen kastin oppilas, opiskelu sujui tavanomaisesti ...Yliopisto-opiskelu oli minulle 

varmaan työläämpää kuin muille opiskelijoille, siksi en edennyt niin nopeasti, mutta toisaalta ahkeran 

uurastamisen jälkeen asiat olivat minulle ihan ymmärrettäviä” (Ai 1). 
 

3. Ammatillisen koulutuksen linjaa 
 
Tämän kategorian opettajille oli ominaista opiskelu kansakoulu- tai peruskoulupohjalta ammatilliseen 
koulutukseen.  
 
Luokkaan on sijoitettu kolme aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa sekä yksi opettaja kansalaisopistosta. 
 
 Koulumenestys on tässä kategoriassa ollut joko sellainen, että ”innostuin koulunkäynnistä niin, että sain 

stipendin” (Akk 6) tai sitten se on ollut ”keskinkertainen” (Akk 8). 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen metallialan opettajan mukaan ”Koulutukseni on kansakoulu 6 vuotta 

jakaantuen kolmeen eri kouluun kotipaikkakunnalla. Viimeinen luokka oli koulunkäynnin kannalta 

ratkaiseva, koska siellä oli metallikäsitöitä. Opettaja yritti vanhempieni kautta vaikuttaa, että menisin 

oppikouluun, mutta en halunnut sinne. Ammattikoulun kaksi vuotta kävin sitten sen jälkeen. Valmet Oy:n 

omassa ammattikoulussa olin ensimmäinen vasta armeijan käynyt. Suurin osa opettajista oli vanhoja 

ammattilaisia, joiden työtä katselin mielenkiinnolla. Keskityin opiskeluun ja todistuksessa se näkyi. 

Ammattitutkinnon suoritin vuonna 1965” (Akk 6). 
 

Akk:n saman alan nuorempi opettaja oli samoin tehnyt selvän koulutusvalinnan peruskoulun 
jälkeen:”Peruskoulussa en kotiläksyjä tehnyt, ja koulumenestys oli sen mukaista, ei mahdollisuuksia 
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lukioon, mutten sinne kyllä halunnutkaan. Ammattikoulu sujui kuin itsestään, huomasin, että 

konkreettinen kappaleiden valmistus onnistuu minulta vaivattomasti, ja turhat oppiaineet oli karsittu pois” 
(Akk 2). 

 
Kansalaisopiston taito-ja taideaineiden opettaja oli ollut keskikoulun jälkeen kansanopistossa vuoden, 
jonka aikana hänelle oli selvinnyt oma koulutusorientaatio. Sen jälkeen opettaja oli hakeutunut alan 
koulutukseen, aluksi orientoivaan ja sitten myöhemmin varsinaiseen ammatilliseen koulutukseen, jonka 
aikana hän huomasi, että ”kuuluin johonkin”. 

 

4. Kansakoulupohjalta korkeakoulututkintoon 
 
Yksi aikuiskoulutuskeskuksen ohjaavan koulutuksen opettaja oli edennyt pitkää linjaa siten, että hän ei 
suorittanut missään vaiheessa keskikoulu-tai lukiotutkintoa:”Kävin kansakoulun, kansalaiskoulun ja 

kauppakoulun. Sitten suoritin sosionomin tutkinnon, mutta ei keskikoulua eikä lukiota. Yliopistoon sitten, 

jossa opiskelin aluksi kirjastonhoitajaksi, sitten vasta näitä kasvatusaineita. Opetusjaostosta ei tarvinnut 

pyrkiä tiedekuntaan, ei tehty karsintaa.” (Akk 5). 
 

Lapsuudenkodin ja lapsuudenajan kokemukset 
 
Oma lapsuudenkoti on ennakko-oletustenkin mukaan ollut monen aikuisopettajan mielessä 
elämänkertomusta kirjoitettaessa. Useimmat muistot ovat myönteisiä tai vähintään ”neutraaleiksi” 
luokiteltuja. Viidellä opettajalla oli kuitenkin kielteisiä kokemuksia ja myös ilmausten määrä on 
huomattavan suuri.  
 
Merkille pantavaa on myös se, että tällöin nämä kielteiset kokemukset ovat tavalla tai toisella 
vaikuttaneet näiden opettajien elämään tavalla tai toisella myöhemminkin; aika ei ole muistoja kullannut. 
 
Tämä luokka oli toisaalta hyvin selvä, toisaalta kahden opettajan luokitteleminen tuotti lieviä ongelmia 
elämänkertomusten ristiriitaisten elementtien vuoksi. Vaikka omat vanhemmat luonnollisesti liittyvät 
lapsuudenkotiin, muodostui näistä kummastakin teemasta kuitenkin oma kategoria siten kuin jo metodia 
esiteltäessä kuvattiin. Luokkia muodostettaessa on rinnalla luettu kuvauksia omista vanhemmista, koska 
ne luonnollisesti kytkeytyvät läheisesti yhteen. Toisin sanoen niillä, joilla oli kielteisiä muistoja 
lapsuudenkodista, oli erikseen kielteisiä ilmauksia myös omista vanhemmista.  
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Aineiston opettajat luokiteltiin lapsuudenkodin muistojen perusteella seuraavasti:  
 
1. onnellinen, hyvä lapsuudenkoti, 2. ristiriitojen, myöhemmin katkerien muistojen lapsuudenkoti ja 3. 
koulukiusaamisen sävyttämä lapsuus. Yhden opettajan muistot olivat kahdenlaisia, toisaalta hän piti 
kotiaan hyvänä paikkana, toisaalta muistoissa oli vahvasti kielteisiä piirteitä. Hänet luokitelltiin luokkaan 
2, koska kielteiset muistot tulivat selvästi enemmän esille. 
 
1. Onnellinen, hyvä lapsuudenkoti 
 
Kategorian perussävynä on muisto lapsuudenkodista hyvin myönteisenä kasvupaikkana, joka myös 
ilmaistiin selvästi myönteisin adjektiivein. Ristiriitoja ei kodissa kertomusten mukaan ollut lainkaan. 
Merkillepantavaa on se, että näissä muistoissa korostettiin toisaalta vapautta mutta toisaalta myös 
vastuun antamista. Luokkaan on sijoitettu neljä aikuislukion, viisi aikuiskoulutuskeskuksen ja kolme 
kansalaisopiston opettajaa. Voidaan todeta, että opettajien määrä luokassa on suuri, mikä kertonee 
siitä, että lapsuudenkoti ainakin halutaan nähdä jälkeenpäin suhteellisen turvallisena ja hyvänä 
kasvupaikkana. Ongelmia ja ristiriitoja on voinut olla, mutta niiden merkitystä ei nähdä kovin 
merkittävänä. Osa tähän luokkaan sijoitetuista opettajista toi myönteiset muistot selvästi esille, osa taas 
tyytyi niukempaan kuvaukseen, jossa ei ollut myönteisiä eikä kielteisiä ilmaisuja. Voidaan ajatella, että 
tällöinkin kyseessä on kuitenkin ollut ihan hyvä lapsuudenkoti, josta on jäänyt myönteisiä muistoja. 
 
Varsin kuvaava myönteisyydessään oli opiston opettajan kertomus lapsuudenkodistaan: ”Älyttömän 

hyvä lapsuudenkoti on ollut, ei riidelty koskaan. Toisaalta asetettiin rajat, mutta toisaalta niissä puitteissa 

sai harrastaa ihan vapaasti. Ei ollut mitenkään autoritääristä, sai kokeilla mitä vaan. Mummokin asui 

meillä, toi oman lisänsä. En ollut koskaan tarhassa, koska joku oli aina kotona” (Ko 4).  Samoja 
myönteisiä elementtejä sisältävä ja juuri äidin läsnäoloa korostava oli myös akk:n opettajan muisto: ” 
Sain lapsuudenkodissani kokea kaiken sen hyvän, mitä merkitsee se, kun äiti on aina kotona. Ruoka oli 

ajallaan, ja tuoretta pullaa oli aina pöydässä” (Akk 8).  Vähän toisella tavalla perusteli aikuislukion 
opettaja myönteisiä muistoja ja niiden merkitystä myöhemmälle elämälle: ” Virikkeellinen, 

yrittäjähenkinen ja useamman sisaruksen koti on ollut hyvä ponnahduslauta elämään” (Ailu 6). Yksi 
opettaja taas korosti yhdessäoloa lapsuudenkodissa: ”Viikonloput oli aina pyhitetty perheen 

yhdessäololle.” (Ailu 3) Myös tunnepuolen kokemus tuli hyvin esille: ” Olen saanut lapsuudenkodissa 

osakseni paljon rakkautta” (Akk 7).  
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Esimerkki neutraalista kuvauksesta on seuraavassa: ”Kotona vastuuta jaettiin. Esimerkiksi kun meillä oli 

koira, pitivät vanhemmat kiinni siitä, että kullakin oli oma ulkoiluttamisvuoronsa, vaikka oli kuinka kurja 

ilma, oli mentävä vuorollaan ulos. Olen saanut tehdä aina mitä olen halunnut, mikä joskus aiheutti 

tunteen, ettei välitetä, muttei siitä mitään traumaa ole myöhemmin jäänyt” (Ko 5). 
 
Myös seuraava kuvaus oli suhteellisen neutraali: ”Kotona oli neljä veljeä ja vanhemmat, olen 

keskimmäinen. Kesämökillä oltiin paljon, ei koskaan pitkään, mutta usein siellä kyllä oltiin” (Ailu 4). 
 
 Yksi opettaja kertoi elämänkertomuksessaan kärsineensä siitä, että oli opettajien lapsi, mutta toisaalta 
kodin sisäisessä ilmapiirissä ei ollut julkituotuja ristiriitojakaan, joten sijoitin kyseisen opettajan tähän 
luokkaan. Kansalaisopiston yksi opettaja taas kuvaa lapsuudenkotiaan näin: ”Lapsuudenkodissa oli viisi 

lasta. Äiti oli paljon koton.” (Ko 2). Äidin kotona oloa ei nähdä tässä myönteisenä eikä kielteisenä 
muistona. Teemahaastattelussa sama opettaja kertoi isän olleen paljon poissa kotoa, mutta opettajan 
omiin muistohin ei silti ollut jäänyt kielteisiä tuntoja. 
 
2. Ristiriitojen, myöhemmin katkerien muistojen lapsuudenkoti 
 
Tämän kategorian opettajille ovat yhteisiä hyvin kielteiset kokemukset lapsuudenkodista. Monet toivat 
asian esille erittäin voimakkaasti, mikä tietenkin on osoitus tunteen kestävyydestä, koska autenttisista 
kokemuksista oli joillakin jo pitkä aika. 
 
Luokkaan sijoitettiin kaksi akk:n, kaksi kansalaisopiston ja yksi aikuislukion opettaja.  
 
Varsin syvät traumat ovat jääneet yhdelle kansalaisopiston ja yhdelle aikuiskoulutuskeskuksen 
opettajalle siitä, että heidät on lapsena asetettu omasta mielestään eriarvoiseen asemaan muihin 
sisaruksiin nähden. Toinen opettaja sanoi näiden kokemusten vaikuttaneen hänen 
persoonallisuuteensa pysyvästi: ” Lapsuuteni muistot eivät kaiken kaikkiaan ole kovin valoisia. Kovan 

kurin  ja ankarien taloudellisten olosuhteiden lisäksi on mieleen jäänyt vaikutelma siitä, että minua on 

kohdeltu jotenkin epäoikeudenmukaisesti suhteessa muihin sisaruksiin.Jouduin usein antamaan periksi 

tilanteissa, joissa muut pitivät päänsä... On se lapsuus ollut ongelmallinen, vaikuttaa vieläkin” (Akk 3). 
Kansalaisopiston opettajan kokemukset ovat hyvin samantapaiset: ”Olin kotona kolmesta pojasta 

nuorin, se oli tärkein asia ja lähtökohta, kai olin huonommassa asemassa vanhempiini nähden. Koin, 
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että minuun ei investoitu henkisesti, kasvatuksellisesti. Vanhin veli oli viisas, toinen veli taas oli kätevä, 

mä olin ylimääräinen, se on se psyykkinen puoli ” (Ko 1). 
 
Aikuislukion opettaja taas kuvasi lapsuudenkotiansa korostaen toimeentulon niukkuutta ja ilmapiirin 
ahtautta: ”Perheessäni ei ollut visioita eikä varoja enempään koulutukseen. Meitä oli kahdeksan ja 

vanhemmillani oli periaate: kun ei ole varaa kouluttaa kaikkia, niin sitten ei kouluteta ketään. Äiti 

varmaankin toivoi, että naisin mahdollisimman lähelle ja jäisin sitten siihen samalle kotikylälle 

maalaistaloon sianruokaämpäriä kanniskelemaan” (Ailu 2). 
 
Akk:n nuori opettaja taas korosti voimakkaasti sitä, että vanhemmat erosivat hänen olleessaan vielä 
pieni lapsi, mikä kerrannaisvaikutuksineen vaikutti syvästi vielä myöhemmin: ”Synnyin olosuhteiden 

pakosta liian nuoren avioparin lapseksi 60-luvun lopussa. Sain eväät myöhemmin siihen, miten ... 

tuhotaan avioliitot. Ketään en ole koskaan sanonut isäksi. Inhosin koko touhua. Lähdin sekavasta 

pesästä, alkoholismi alkoi näyttää yhä vakavampia merkkejä” (Akk 4). 
 
Kansalaisopiston toinen opettaja pantiin tytön vielä ollessa pieni lapsi mummolaan hoitoon, josta on 
jäänyt mieleen hyvin ikäviä muistoja: ” Mummolassa ei ollut muita lapsia kuin minä. Itkeä ei saanut, piti 

aina olla reipas tyttö. En ymmärtänyt, miksi olin siellä, enkä tiennyt, miksi minut oli hylätty kokonaan 

omasta perhepiiristä pois. Se oli pelottavaa.  Ristiriitaisin jakso elämässäni oli 16 - 19-vuotiaana, kun 

perheemme oli kasvanut ja ongelmat sitä mukaa. Taloudellisesti oli niukkaa” (Ko 3). 
 

3. Koulukiusaamisen sävyttämä lapsuudenaika 
 
Yhden aikuisopettajan lapsuusaikaa sävytti voimakkaasti kouluaikainen kiusaaminen. Tämän ilmiön 
taustalla oli tämän opettajan erinomainen koulumenestys, ja toisaalta se, että äidin työolosuhteiden 
vuoksi opettaja joutui lapsena paljon olemaan mummun hoivissa. Molemmat ilmiöt merkitsivät 
poikkeamaa muista samanikäisistä, jolloin huomio kohdistui tähän ”erikoiseen” tapaukseen. Opettaja 
itse arvioi jälkeenpäin kiusaamisen keskeiseksi syyksi juuri näitä seikkoja: ”Kyllä se siitä lähti, kun olin 

niin hyvä koulussa, ja koti oli erilainen kuin muilla. Jopa väkivaltaa koin osakseni. Minusta tuli 

sulkeutunut ja arka, koin, että olen huono ja sorrettu, uusillekin oppilaille kerrottiin minusta ikäviä  

asioita, muita ärsytti se koulumenestys, yläasteella oli keskiarvo 9.7 ja lukiossa 9.8. Menin vallan 

mykäksi koulussa, en viitannut esim. lainkaan, vaikka vastauksen tiesinkin aina.” (Ai 6) Opettaja itse 
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sanoo jälkeenpäin ymmärtäneensä kiusaajia, jotka ”purkivat omia kasaantuneita vaikeuksiaan minuun”. 
Joka tapauksessa tällä ilmiöllä oli opettajan elämään myöhemminkin merkittävä vaikutus. 
 
Urapolku 
 
Kategorialla tarkoitetaan tässä aikuisopettajien työuraa erilaisissa töissä. Mukaan on laskettu myös 
muut kuin opettajan työt. Yksi opettaja voi olla sijoitettuna kahteenkin luokkaan, esimerkiksi kategoriaan 
2 ja toisaalta myös kategoriaan 5. 
 
Tutkittavat opettajat voitiin jakaa urapolkunsa osalta neljään eri luokkaan, jotka nimettiin seuraavasti: 
1.peruskoulun ja lukion opettajan viransijaisuudet, 2. muut työpaikat oman koulutuksen alalta, 3. työ 
muissa oppilaitoksissa ennen nykyistä työtä, 4. suoraan nykyiselle alalle ja 5. ”sekalaiset” työt.  

 
1. Peruskoulunopettajan ja lukion opettajan sijaisuudet 
 
Kaikki aikuislukion opettajat olivat olleet ennen nykyistä työpaikkaa viransijaisena joko peruskoulussa tai 
lukiossa. Sijaisuuteen johtanut prosessi kuvataan tyypillisesti esimerkiksi seuraavasti: ” Valmistuin ja 

sain työpaikan lukiosta viransijaisena”. ( Ailu 1) Sen lisäksi tähän kategoriaan voitiin sijoittaa myös neljä  
kansalaisopiston opettajaa ja yksi akk:n  opettaja. Ensiksimainittujen sijoittuminen tähän ryhmään tuntuu 
aika luonnolliselta urapolulta; sen sijaan kansalaisopiston ja akk:n opettajien kohdalla urapolun tämä 
kohta vaatii selitystä. Opiston opettajista kaksi, käytännön aineiden opettaja ja kielten opettaja, olivat 
olleet viransijaisena omissa aineissaan, sattumalta, joka näin tuntuu luontevalta. Neljäs opiston opettaja 
oli ollut ennen opistoon päätymistään peruskoulussa luokanopettajan sijaisena, kuitenkin jo ennen 
varsinaista ammatinvalintaa. Sen sijaan aikuiskoulutuskeskuksen opettajan urapolku on jo 
harvinaisempi: taustalla on tämän opettajan koulutus nimenomaan kieltenopettajaksi ja sittemmin 
siirtyminen ohjaavan koulutuksen opettajaksi lukion kieltenopettajan sijaisuuden kautta, jolloin asia 
tuntuu jo vähemmän erikoiselta: ”Tein sijaisuuksia rahan puutteessa entisen kotipaikkani lukion 

äidinkielen ja psykologian opettajan sijaisen” (Akk 2).  
 
2. Muut työt omalta ammattialalta 
 
Enemmistö eli viisi aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa sekä yksi kansalaisopiston opettaja oli ollut 
ennen nykyistä työpaikkaansa myös aivan muualla kuin opetusalalla töissä.  Edellä tuotiin esiin se, jo 
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oppilaitosmuodon kelpoisuusehdoissa on aikuiskoulutuskeskuksissa edellytetty oman alan 
työkokemusta, joten tältä osin asian selitys on selvä. Opiston opettajan tällaisen työtaustan selittää 
hänen merkonomi-koulutuksensa. 
 
Kyseiseen urapolkuun olivat kolme akk:n opettajaa päätyneet sattumalta ja kaksi selkeän kiinnostuksen 
vuoksi: ”Silkasta sattumasta päädyin terveydenhoitoalalle, ensin hammashoitajaksi ja sitten 

suuhygienistiksi” (Akk 7). Toisen esimerkin mukaan ”Tämän jälkeen olin töissä KOP:ssa, kun pankkiala 

alkoi kiinnostaa” (Akk 1).  
 
Vielä vahvemmin oman ammatillisen identiteettinsä ennen opetusalaa ilmaisi toinen opettaja: ” 
Myyntiala ei tuntunut olevan minun alani ja haikailin paluusta metalliin” (Akk 5). 
 
3. Muut oppilaitokset 
 
Neljä opettajaa oli ollut töissä ennen nykyistä tehtävää myös jossakin muussa oppilaitoksessa, kaksi 
akk:n opettajaa, yksi kansalaisopiston ja yksi aikuislukíon opettaja. Viimeksimainittua opettajaa voidaan 
pitää harvinaisena esimerkkinä alalta, sillä hän oli ollut opinto-ohjaajana aikuiskoulutuskeskuksessa. 
Kansalaisopiston taito-ja taideaineiden opettaja oli ollut töissä oman alan koulussa – joka on tässä 
yhteydessä tavanomaista – ja toinen aikuiskoulutuskeskuksen opettaja terveydenhuolto - 
oppilaitoksessa, toinen kauppaoppilaitoksessa. Kansalaisopiston opettajaa oli pyydetty tehtävään, muut 
olivat itse hakeutuneet oppilaitokseen. Opettajan tehtävään mentiin näissä tapauksissa ilman 
varsinaista pedagogista koulutusta. 
 
4. Suoraan nykyiselle alalle 
 
Yksi kansalaisopiston ja yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja oli päätynyt suoraan omalla alalle, ilman 
”välivaiheita”.  
 
Toinen opettaja kuvasi urapolkunsa näin: ” Täytyi muuttaa sinne, missä kokopäivätyötä oli”(Ko 1). 
Jälkimmäinen taas psykologi-koulutuksen saaneena hakeutui myös suoraan nykyiseen työpaikkaansa. 

 
Näillä opettajilla kysymys oli sattumasta, ei tietoisesta pyrkimyksestä. 

. 
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5.”Sekalaiset” työt 
 
Kategorialla tarkoitetaan sitä, että kyseiset opettajat olivat toimineet töissä alalla, jolla ei ollut mitään 
tekemistä heidän koulutuksensa kanssa. Kategoriaan on sijoitettu kolme aikuislukion, yksi akk:n  ja yksi 
kansalaisopiston opettaja. Aikuislukion opettaja kuvasi taustaansa sekä kokemuksiaan näin: ”1980-

luvun alussa työskentelin elokuva-alan töissä ja kirjoitin. Olin kuitenkin tuskastunut epävarmoihin 

pätkätöihin ja aikaa runsaasti vieviin järjestöhommiin. Ne olivat kiinnostavia, mutta alkoivat tuntua 

rasitukselta” (Ai 2).  Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettaja taas kertoi olleensa ”lihakaupassa 

myyjänä ”. Kansalaisopiston opettaja oli ollut osa-aikatyössä ravintola-alalla. 
 
Urapohdinta 
 
Kategorialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia ilmaisuja, joissa asianomainen opettaja on 
pohtinut, mille alalle elämässä oikein aikoo, ennen varsinaista päätöksentekoa. Tällöin pohdinnassa ei 
ollut vielä lainkaan tuleva opettajan ammatti.  Tie opettajuuteen - kategoria luokiteltiin erikseen ammatti-
identiteetti-ulottuvuudelle. 
  
Tutkimuksen opettajat voitiin jakaa teeman alueella kolmeen eri kategoriaan:  
1.ammatinvalinnasta epätietoiset, 2. ”sattuma kuljettaa” ja 3. uraorientaatio nähtävissä. Ensimmäisen ja 
toisen kategorian erot ovat ilmaisuissa; käytännössä vivahde-erot ovat pieniä. 
 
1. Ammatinvalinnasta epätietoiset  
 
Kategoriaan sijoitetettiin kolme aikuiskoulutuskeskuksen, kaksi aikuislukion opettajaa ja kolme opiston 
opettajaa. 
 
Tähän kuuluvista ilmauksista yksi tyypillisimmistä oli seuraava: ” Minulla ei ollut aavistustakaan – eikä 

kai ole vieläkään – mikä minusta isona tulee” (Ai 3). Vielä vahvemmin epätietoisuutensa ilmaisi 
kansalaisopiston opettaja: ” En ole missään vaiheessa päättänyt, mitä alan tehdä. Minä en oikeastaan 

vieläkään tiedä, mikä minusta isona tulee. Mulla ei ole ollut koskaan mitään unelma-ammattia” (Ko 6). 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja kirjoitti elämänkertomuksessaan seuraavasti: ” Vielä tuohon aikaan 

tuollaisilla lukion papereilla oli monia mahdollisuuksia auki suunnata opintojaan. Minulla ei kuitenkaan 

ollut selkeätä kuvaa siitä, mitä elämältä halusin” (Akk 3).  Aikuislukion muorella opettajalla taas oli 
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lopulta kaksi vaihtoehtoa – sen jälkeen kun muut vaihtoehdot oli jo aikaisemmin hylätty: ”Ajattelin 

kokeilla, pääsisinkö yliopistoon lukemaan kieliä tai historiaa. Olin asettanut tiedekunnan sisäisellä listalla 

historian ensimmäiseksi, enkä tiedä, olisinko sitten päässyt saksaa lukemaa.” (Ai 5). 
 
2. ”Sattuma kuljettaa” 
 
Tähän kategoriaan sijoittuivat vain kahden aikuiskoulutuskeskuksen opettajan ilmaisut. Esimerkkikuvaus 
on toiselta opettajalta: ”Se oli sillai, että kun laitoin psykologian pääaineeksi, rasti ruutuun, sattuma 

kuljettaa koko ajan, jos ajattelee asiaa. Toisaalta se oli sitten kyllä myös ainoa jatkomahdollisuus” (Akk 
4). 
 
Toinen akk:n opettaja kertoi katselleensa sanomalehtiä miettiessään uraansa; mitään erityistä ei 
mielessä ollut. 
 
3. Uraorientaatio nähtävissä 
 
Tässä kategoriassa valintaa ilmaiseva ajatusyhteys viittaa jo ainakin jossain määrin kiinnostukseen 
tulevalle alalle; valinta ei tällöin ole ollut enää kokonaan sattumaa tai täysin epätietoisuuden vallassa 
tehty. Kategoriassa on kaksi aikuislukion, kaksi kansalaisopiston ja yksi aikuiskoulutuskeskuksen 
opettaja. Kiinnostuksen asteessa oli pieniä eroja, mutta ne eivät kuitenkaan aiheuttaneet useampien 
kategorioiden luontia.  
 
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä, jotka on valittu niin, että aste-erot tulevat näkyviin. ” Päädyin 

historiaan, koska se kiinnosti, ja koska sen opiskelu tuntui jotenkin mahdolliselta työn ohessa. 

Opettajaksi suuntautumista en ajatellut” (Ai 2).  Opiston opettaja ilmaisi asian niin, että vaihtoehtoja oli 
kaksi, joista toinen kuitenkin nousi esiin: ” Jos kaikki olisi mennyt sovinnaisesti, minusta olisi tullut 

lakimies, mutta kielten opiskelu oli luontevaa jo lahjakkuudenkin perusteella”(Ko 1). Ehkä vielä 
selkeämmin ilmaisi asian toinen opiston opettaja: ” Ei löytynyt muuta kuin nämä taidepuoli. Joku 

ilmaisutyö piti kuitenkin löytää. Kirjoittaminen koulussa oli tärkeä juttu” (Ko 3). Kaikkein selkein 
kannanotto oli kuitenkin akk:n opettajalla: ” Mietin armeijassa ollessani tulevaisuutta, ja vakuutuin 

metallialan paremmudesta” (Akk 5). Juuri viimemainitulla akk:n opettajalla uratietoisuus oli ollut vahva jo 
varsin nuoresta iästä lähtien.  
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Minäkäsitys 
  

Minäkäsitys on tässä tutkimuksessa määritelty Laurilan (1999) mukaan, jolloin se ymmärretään 
kokonaisvaltaiseksi käsitykseksi itsestä erotuksena minäkuvasta, joka on suppeampi käsite. 
 
 Minäkäsitysilmauksia oli kaikkein eniten, yhteensä 144 erillistä ilmaisua. Melkein kaikki tutkittavat 
tuottivat ainakin yhden tähän kategoriaan kuuluvan ilmaisun. Juuri luokittelutekniikka tietenkin vaikutti 
siihen, että ilmausten määrä nousi näinkin suureksi – se, että yksikin erilainen sana laskettiin aina 
yhdeksi ilmaukseksi. Vaikeimmat ilmaisut olivat yhdellä opettajalla, joka kuvaili itseään vastakohtaisten 
dimensioiden avulla. Luokittelu tehtiin tällöin niin, että dimension kumpikin pää laskettiin yhdeksi, jolloin 
siis ilmauksia oli tässä kaksi. 
 
Minäkäsitykseen luokiteltiin mukaan myös ne ilmaisut, joissa kuvataan omaa sisäistä kasvua. Näiden 
perusteella voidaan parhaiten arvioida mahdollista minäkäsityksen muutoskehitystä. 
 
Voidaan ajatella, että jos ylipäätänsä vastaa kysymykseen, ”millainen sinä olet”, joutuu väkisinkin edes 
jotenkin itseänsä luonnehtimaan. Useimmat tutkittavat tyytyivät muutamiin adjektiiveihin, jotkut taas 
kertoilivat laveasti itsestään. Kuva itsestä opettajana luokiteltiin ammatti-identiteetin alle.  
 
Analyysin tuloksena saatiin seuraavat minäkäsitys - luokat: 1. määrätietoiset, 2. hiljaiset sopeutujat,  
3. käytännölliset, 4. tehokkaat, 5. tarkkailijat ja 6. päättämätön. 
 
Luokat on saatu toisaalta jo pelkkien ilmausten perusteella, osin myös suhteuttamalla nämä ilmaukset 
koko elämänkertomukseen, koska joidenkin opettajien pelkkien minäkäsitysilmausten perusteella ei 
voinut täysin yksiselitteistä pelkistystä tehdä. Luokassa 6 on vain yksi opettaja. Näinkin moneen 
luokkaan mentiin, koska aineiston jako harvempiin luokkiin olisi ollut keinotekoista. 
 
Koska monilla opettajilla oli useita minäkäsitysilmauksia, jotka vähän poikkesivat toisistaan, analyysin 
yhteenveto korostuu selkeimmin kunkin opettajan kohdalla. 
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1. Määrätietoiset 
 
Kategoriaan sijoitettiin kaksi aikuiskoulutuskeskuksen, kaksi aikuislukion ja yksi opiston opettaja. Toinen 
akk:n opettajista ilmaisi minäkäsityksensä hyvin voimakkaasti: ”En ole tyhmä!” ; ”Minulla on rohkeutta ja 

voimia muuttaa asioita.”; ” Koen itseni vahvaksi” (Akk 4).  Tämä nuori opettaja korosti monta kertaa 
elämänkertomuksessaan myös sekä nuorta ikäänsä että myös omaa opetusalaansa työuralle 
valmennuksessa, ei niinkään oppilaitosmuotoa. Koko hänen elämänkertomuksensa oli ikään kuin 
”täynnä nuoruuden vimmaa”. Toisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan minäkäsitys ei piirtynyt selvästi 
minä-ilmauksista ”määrätietoiseksi”, vaan se muodostui vasta koko elämänkertomuksesta ja sen 
sisältämistä, elämässä tehdyistä rohkeistakin ratkaisuista. Opettajan oman kuvauksen mukaan ”Olin 

lapsena kiltti ja sopeutuvainen, toisaalta minulla oli voimakas halu esiintyä. Suuriinkin muutoksiin 

suhtaudun tyynesti” (Akk 7).  
 
Aikuislukion toisen opettajan vahva itsetunto tuli esiin monin tavoin elämänkertomuksesta, jo ”rivien 
välistä”, mutta se myös sanottiin selvästi: ”Olen ylpeä siitä, kuka olen, mikä minä olen, ja olen valmis 

seisomaan aina myös sanojeni takan.” (Ai 3). Sama opettaja kuvaili minäkäsitystään myös monella 
muulla tavalla, mutta kun ilmaisut suhteutettiin kokonaisuuteen, piirtyi vahvimmin esiin mainittu 
ominaisuus. Tämä varmistui myös asiaa opettajalta luokittelun jälkeen kysyttäessä. 
 
Kansalaisopiston opettaja kuvasi itseään myös monella ilmaisulla, mutta korostuneesti tulivat esiin ”olen 

sinnikäs, olen sitkeä, olen hyvin voimakastahtoinen, teen sen minkä aion hyvin perusteellisesti”. (Ko 3) 
 
Vaikein sijoitettava oli opettaja, joka oli kuvaillut minäkäsitystäänsä eri dimensioiden avulla, mutta 
toisaalta hän ikäänkuin yhteenvedonomaisesti totesi olevansa kuitenkin ” suunnitelmallisesti ja 

tahdonalaisesti toimiva”( Ai 2). 
 
2. Hiljaiset sopeutujat 
 
Kategoriaan on luokiteltu kolme akk:n ja kaksi aikuislukion opettajaa. Ominaista kaikille oli ennen 
kaikkea sopeutuminen ja vaikeneminen ristiriitatilanteissa.  Seuraavassa esimerkissä minäkäsitystään 
kuvaili aikuiskoulutuskeskuksen opettaja: ” Olin jo lapsuudenkodissa hiljainen ja sopeutuvainen. Olen 

kerta kaikkiaan vain keskimääräistä arempi ja hiljaisempi luonne” (Akk 3).  Tämän opettajan alistuminen 
pienestä pitäen johti sittemmin myös monenlaisiin ongelmiin ja turhaumiin, jotka vaikuttivat 
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persoonallisuuteen myös vanhempana; kyseinen opettaja myös itse totesi tämän 
elämänkertomuksessaan. Toinen akk:n opettaja kertoi olevansa ”hiljainen ahertaja, joka ei pidä 

itsestään meteliä” (Akk 5).  Aikuislukion opettajien kohdalla luokittelu perustui toisaalta ilmaisujen 
tulkintaan ja toisaalta elämänkertomuksen kokonaisuuden arviointiin. Perusteena käytettiin toisen 
kohdalla mm. rehtorin kanssa ilmaantuneista ongelmista ilmaantuessa aiheutunutta vetäytymisreaktiota, 
joka tuotiin selvästi esille.  
 
3. Käytännölliset  
 
Tähän luokkaan kuuluvat opettajat korostivat käytännöllisiä taipumuksiaan kuvatessaan itseään eri 
yhteyksissä. Mielenkiintoista on, että luokkaan voitiin sijoittaa kolme opettajaa akk:sta, yksi 
kansalaisopistosta ja samoin yksi aikuislukiosta. Ehkä juuri yhden aikuislukion opettajan sijoittuminen 
tähän ryhmään on ainakin jossain määrin vastoin ennakko-odotuksia; eihän aikuislukioissa opeteta 
käytännön aineita, eikä niissä tämän vuoksi ole myöskään näiden aineiden opettajia. Kyseinen 
aikuislukion opettaja toi kuitenkin käytännöllisen orientaationsa hyvin vahvasti esiin: ” Olen sekatyömies, 

opettaja sekä kodin ja autojen remontoija. Pidän itseäni käytännön ihmisenä. Kodin perintöä on, että 

seuraan tekniikan kehitystä autoista rakentamiseen ja tietotekniikkaa.” (Ai 6). Sama opettaja kertoi myös 
olevansa toiselta ammatiltaan ”autokuski”. 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen yksi opettaja kuvasi oman käytännöllisyytensä seuraavasti: ”Tykkään 

vastuusta, mutta käytännön tasolla”.  Tai edelleen: ”En tykkää byrokratiasta enkä paperihommista, 

kaupattiin kyllä koulutussuunnittelijan hommaa, mutta kynämiehenä en viihdy” (Akk 6). Tämä opettaja 
toimiikin aikuiskoulutuskeskuksessa käytännön aineiden opettajana. Hyvin selvästi käytännöllisen 
orientaationsa toi esiin myös toinen aikuiskoulutuskeskuksen nuori opettaja, joka korosti monessa 
yhteydessä sitä, että ”tykkään ennen kaikkea käsillä tekemisestä” Akk 2). Sama orientaatio tuli esille 
myös muiden teemojen yhteydessä, mm. koulutushistoriassa opettaja korosti viihtyneensä koulussa 
käytännön aineiden parissa paljon mieluummin kuin teoriaopetuksessa.  Kansalaisopiston opettajan 
minäkuvauksia oli elämänkertomuksessa vain yksi, joka ei vielä sellaisenaan oikeuta tähän luokitteluun. 
Niinpä käytännön orientaatio on johdettu opettajan koulukokemuksista:”Lukio-opiskelu tuntui liian 

teoreettiselta, ja usein tuli mieleen, mitä varten sitä oikein opiskellaan, koulua vai elämää varten” (Ko 3). 
Asia varmistettiin vielä teemahaastattelussa, jolloin kyseinen opettaja korosti olevansa ennen kaikkea 
”käytännön ihminen”.  
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Kansalaisopiston ja akk:n opettajien osoittautuminen minäkäsitykseltään ”käytännöllisiksi” ei ole yllätys, 
koska kaikki ovat jo kouluajoista lähtien olleet orientaatioltaan sellaisia; teoria-aineet ovat olleet 
koulussa vieraita. Lisäksi kaikki kolme opettavat oppilaitoksessaan käytännön aineita. Näin ollen 
minäkuvalla ja opetusalalla näyttäisi olevan yhteyttä toisiinsa. 
 
4. Tehokkaat 
 
Tämän luokan opettajille oli ominaista toiminta hyvin monissa harrasteissa, joilla oli myös yhteys 
opettajan työhön. Luokkaan sijoitettiin kaksi nuorta kansalaisopiston opettajaa. Toinen osallistui hyvin 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja järjestötoimintaan, toinen taas moniin muihin harrastemuotoihin. 
Molemmat pitivät itseään ennen kaikkea ”tehokkaina”, mm. toinen opettaja korosti sitä, että ”kaikkeen 

kyllä ehtii, kun sen vain organisoi” (Ko 4). 
 
5. Tarkkailijat 
 
Luokassa on kaksi opettajaa, toinen aikuislukiosta ja toinen kansalaisopistosta. Aikuislukion opettaja 
mainitsi monessa eri yhteydessä itsestään juuri sanan ”tarkkailija”. Esimerkiksi opettajan kertomuksen 
mukaan hän oli ”jo pienenä poikasena maailman ja ihmisten tarkastelija. Ikäänkuin syrjästä, muiden sitä 

huomaamatta” (Ai 1). Toisessa yhteydessä sama opettaja ilmaisi asian näin: ” Pieni tarkkailija ymmärsi 

pian. Samanlaisia kaikki me.”  Samoin kavereiden seurassa opettaja kävi ”taas tarkkailijana”. Myös 
opettaja itse arvioi, että hän oli kaveripiirissä ”tarkkailijan maineessa”. 

 
Kansalaisopiston opettaja ei itsestään käyttänyt ilmaisua tarkkailija, mutta koko elämänkertomuksesta 
tuli selvästi esille varsinkin myöhemmällä iällä eräänlainen ulkopuolisen arvioitsijan rooli. Luokituksesta 
opettajan kanssa keskusteltaessa päädyttiin tähän kategoriaan luomatta omaa luokkaa. 

 
6. Päättämätön 
 
Luokkaan sijoitettiin yksi opettaja kansalaisopistosta.  Hänen elämänkertomuksestaan kuvastui 
valintojen tekemisen vaikeus ja epävarmuus siitä, mitä oikein pitäisi tehdä, mikä olisi oma paikka  
elämässä. Erityisesti kansalaisopiston opettaja tuntui olevan epävarma kaikista elämän 
valintatilanteista; toisaalta hän olisi halunnut vaihtelua ja muutosta, mutta toisaalta hänellä oli suuria 
vaikeuksia luopua jostakin. 
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Päättämättömyys, epävarmuus ja osin arkuuskin näkyi elämässä jo lapsuudesta ja kouluajoista lähtien, 
kaikissa elämän valintatilanteissa – siitä huolimatta, että tämän opettajan molemmat vanhemmat olivat 
olleet opettajia. Opettajan oman kertomuksen mukaan jo koulukaverit olivat ihmetelleet sitä, miten tästä 
opettajasta oli ylipäätään voinut tulla opettaja. Ajattelun taustalla lienee ajatus siitä, että opettajana ei 
voi olla ihminen, joka on hyvin epävarma itsestään. 
 
Kansalaisopiston opettajalla oli minäkuvauksia kaikkein eniten muihin verrattuna, yhteensä 29 eri 
ilmaisua. Seuraavassa yksi esimerkki: ”Itsekurista tai ahkeruudesta ei kohdallani ole tietoakaan. Minua 

vain kiinnostavat niin monet asiat. Haluaisin oppia erilaisia juttuja ja innostun helposti lähtemään 

erilaisille kursseille useinkaan ajattelematta, paljonko niihin aikaani kaiken kaikkiaan pistän. 

Käytännössä aloitan aina innolla, mutta sitten kaikki jää kesken. Jos minun pitäisi sanoa, mitä eläintä 

muistutan, niin se olisi varmaan hamsteri. Kaipaan uusia asioita ja uusia tuttavuuksia, mutta 

samanaikaisesti en ole valmis luopumaan mistään vanhasta. Olen erittäin huono päättämään asioita, 

valitsemaan ja karsimaan. Kaikissa asioissa on niin monia puolia, sekä hyviä että huonoja, etten pysty 

päättämään”(Ko 6). 
 
Elämänhallinta 

 
Elämänhallinta-käsite on tässä tutkimuksessa lainattu Roosilta (1987). Hänen mukaansa (emt., 65 - 66) 
elämän hallinta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen elämänhallinta on sitä, että ihminen suurin 
piirtein pystyy ohjaamaan elämänsä kulkua. Sisäinen elämänhallinta taas on kykyä sopeutua 
vaikeisiinkin tilanteisiin, sitä, että pystyy näkemään asiat parhain päin. 
 
Kuten frekvenssien tarkastelussa todettiin, ehkä sittenkin suhteellisen harva aikuisopettaja pohti 
elämänkertomuksessaan elämänhallintaan luokiteltuja kysymyksiä. Ilmaisut keskittyivät selvästi  yhteen 
aikuislukion opettajaan sekä yhteen kansalaisopiston opettajaan. Ensiksi mainittu varsin monessa 
yhteydessä toi esiin sen, miten hyvin sekä elämän sisäinen että ulkoinen hallinta on kunnossa. Opiston 
opettajalla taas elämänhallinta tuntui olevan siinä mielessä ongelma, ettei hän kyennyt kuitenkin 
mielestään tarpeellisiin muutospäätöksiin. Näin ollen elämänhallinnan näiden opettajien 
elämänhallinnan selvästi poikkesivat toisistaan. Muiden opettajien tähän teemaan luokiteltujen 
ilmausten määrä oli jo huomattavasti pienempi. 
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Ilmaisujen perusteella muodostettiin seuraavat kategoriat: 1. vaikeuksien ja ongelmien voittaminen omin 
voimin, 2. onnellinen elämän onnellisten tähtien alla, 3. elämä hallinnassa, ei suuria ongelmia ja 4. 
päätöksenteossa ongelmia. Kuten minäkäsityksen kohdalla myös tämän teema-alueen luokittelussa 
verrattiin siihen kuuluvia ilmauksia myös koko elämänkertomukseen luotettavuuden lisäämiseksi ja 
kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi. 
 
1. Vaikeuksien voittaminen omin voimin 
 
Luokkaan sijoitettiin kolme opettajaa, joiden elämänkertomuksen keskeinen viesti oli se, että elämässä 
oli ollut suuriakin ongelmia ja vaikeuksia, mutta että ne oli voitettu omin voimin, kovan työn tuloksena. 
Seuraavassa akk:n opettajan kuvaus teemasta. Kuvaus on elämänkertomuksessa sen jälkeen, kun 
ensin on kerrottu hyvin vaikeista tapahtumista, joita kyseinen opettaja joutui kohtaamaan muutaman 
vuoden aikana.” Ja olenhan minä selvinnyt, aina olen jaloilleni tipahtanut. Olen myös elämässäni 
selvinnyt paljosta. Olen nyt elämääni todella tyytyväinen ja elämän kanssa tasapainossa” (Akk 5). 
Todella vaikeuksien kautta elämänhallintaan on päässyt kansalaisopiston opettaja, jolla vaikeuksia oli 
ollut elämässään monissa eri vaiheissa, mutta jokaisen vaikean vaiheen jälkeen opettaja oli kyennyt 
”nousemaan pinnalle”. Opettaja itse kuvasi elämäntarinaansa näin: ” Kun olin onnistunut murtamaan 

arkuuteni ja pelokkuuteni... elämä innosti itseään ja tuntui siltä, että sinne minä kuulun. Vahvalla 

tahdonvoimalla onnistuin aloittamaan alkoholittoman elämän. Ajattelin aloittavani kokonaan uuden 

elämän muuttaessani tänne nykyiseen asuinpaikkaani, ja että elämä alkaa virtailla. Nyt olen saanut 

takaisin optimistisen mielenlaatuni ja kiinnostuksen elämään ja uusiin haastaviin asioihin. Olen alkanut 

tuntea itseni” (Ko 3). Näiden lauseiden välillä oli sitten pitkiä ilmaisuja, joissa tuli vahvasti esiin elämisen 
vaikeudet ja ongelmat, jotka olivat kaatua päälle, mutta joista kuitenkin aina selvittiin omin voimin. 
  
Akk:n toinen opettaja puolestaan kuvasi omaa selviytymistään seuraavasti: ”Elämä jatkui kaikista 

oireiluista huolimatta. Elämä kotipuolessa meni omalla painollaan ja minä keskitin voimani omaan 

elämääni” (Akk 4). 
 
2. Onnellinen elämä onnellisten tähtien alla 
 
Yksi aikuislukion opettaja poikkesi tämän teeman alueella selvästi muista: koko elämänkertomus 
”huokui” elämässä onnistumista jo lähtökohdista ja lapsuudenkodista lähtien; kaikki oli ollut nuoren 
opettajan siihenastisessa elämässä todella hyvin, sekä ulkoisesti että sisäisesti. Kuitenkin kyseinen 
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opettaja korosti sitä, että suuri osa nykyisestä elämän hyvästä tilanteesta oli omaa aikaansaannosta. 
Seuraavassa on tämän opettajan omaa kerrontaa: ”Olen saanut viettää koko elämäni ajan onnellista ja 

yltäkylläistä elämää; olen siis varmastikin yksi niistä paljon parjatuista parempiosaisista ihmisistä. Kun 

muutin sitten omaan kotiin, hankin tietenkin oman asunnon, eikä tietenkään mikä tahansa asunto 

kelvannut: minun oli saatava kerrostaloasunto kaupungin arvostetuimmalta paikalta puuston ääreltä, 

ylimmästä kerroksesta. Asunnossa oli oltava jättimäinen lasitettu eteläparveke kuin saunakin – yksi 

elämäni tärkeimmistä paikoista. Maailma on täynnä niin ihmeellisiä asioita, kun vain pystyy saamaan 

niihin otteen. Onnellista on elämäni ollut aina. Nyt kuitenkin onnellisuus on itse hankittua. Olen opiskellut 

mitä olen halunnut, saan asua juuri sellaisessa asunnossa kuin haluan. Teen juuri sellaista työtä, jota 

aina olen tietämättäni halunnut tehdä ” (Ai 3). 
 
3. Elämä hallinnassa, ei suuria ongelmia 
 
Luokan ilmaisut poikkeavat ensimmäisestä siten, että elämässä ei toisaalta ole suuria ongelmia 
ollutkaan, toisaalta kaikki ei kuitenkaan ole mennyt aivan niin kuin asianomainen opettaja olisi toivonut; 
pettymyksiä on matkan varrella tullut, mutta niistä on kyllä selvitty ihan hyvin. Tähän luokkaan sijoitettiin 
kahden opettajan ilmaisut.   
 
Suhteellisen helppoa vaikeuksista selviämistä korosti toinen opettaja seuraavasti: ”Murrosiän vaikeudet 

selvitin helposti ” (Ai 1). 
 
4. Päätöksenteossa ongelmia 
 
Yksi opettaja sijoitettiin omaan kategoriaan poikkevan sisällön vuoksi, jossa keskeinen viesti oli 
opettajan vaikeus tehdä päätöksiä, vaikka toisaalta halua muutoksiin olisi selvästi ollut. Sama opettaja 
luokiteltiin myös minäkäsitys-teemassa luokkaan ”epävarma”. Opettajan oman kuvauksen mukaan 
”Kaiken kaikkiaan taidan olla monessa suhteessa erilaisessa elämäntilanteessa kuin suurin osa 

ikäisistäni. Muiden lapset ovat jo vähintään murrosiässä, joilakin on jo lapsenlapsiakin. Useimmilla on 

vakituinen työ ja oma talo tai vähintään osake.. Minun lapseni ovat pieniä eikä pysyvää virkaa tai 

asuntoa ole kuin haaveissa. Mikään ei tunnu edistyvän.” (Ko 5) 
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Harrastukset 
 
Harrastuksista tavalla tai toisella kertoi 15 opettajaa, viisi aikuislukiosta, neljä kansalaisopistosta ja kuusi 
akk:sta. Pääosa harrastuksia kuvaavista ilmaisuista oli sellaisia, että niistä kuvastui ikäänkuin 
harrastusten irrallisuus muusta toiminnasta, ainakin irrallisuus työstä. Useimmat eivät myöskään 
erityisesti korostaneet harrastusten merkitystä elämässä. Jotkut harrastuksen maininneista opettajista 
liittivät sen vain nuoruusiän kokemuksiin. 
 
Luokkien syntymisen kriteeriksi tässä teemassa muodostui luontevasti harrastusten ja opettajan työn 
välinen yhteys. Kieltämättä erottelukriteerin syntyyn vaikutti jossain määrin aikaisemmin jo mainittu H. 
Heikkisen (2001) teoria opettajan ammatin konteksteista. 
 
Opettajat jaettiin tässä yhteydessä kahteen kategoriaan: 1. harrastukset ja työ toisiaan täydentävinä 
kenttinä sekä 2. harrastukset ja työ erillisinä toiminta-alueina. 
 
1. Harrastukset ja työ toisiaan täydentävinä kenttinä 
 
Luokan opettajille oli yhteistä tässä yhteydessä se, että harrastusten ja työn välillä oli nähtävissä ainakin 
jonkinlainen yhteys siten, että harrastukset selvästi myös tukivat opettajan työtä. Tähän ryhmään 
sijoitettiin neljä opettajaa, kolme kansalaisopistosta ja yksi aikuislukiosta. 
 
Lainataan aluksi kansalaisopiston käsityön opettajaa: ” Näen harrastusten merkityksen, vaikka ammatti 

onkin käsityön opettaja. Tietotekniikka on yksi tärkeimmistä, joka tukee myös leipätyötä. Valokuvaus on 

rentoutumisen muoto, mutta sekin tukee työtä, koska alan digitalisoituminen on edesauttanut kuvien 

valmistamisen tekniikan kehittymistä. Sitten on käsityöharrastus, ammatin ja harrastuksen vuoksi. 

Harrastan käsillä tekemistä, käyn messuilla ja eri tilaisuuksissa, missä vain käsitöitä on esillä. Vain 

joskus tuntuu, etten jaksa, mutta joka tapauksessa se edesauttaa ammatissa uudistumista ” (Ko 5). 
 
Toinen kansalaisopiston opettaja taas on harrastanut erityisesti järjestötoimintaa, joka ”vie paljon aikaa, 

mutta antaa myös paljon. Kiire on, mutta tähän asti olen ehtinyt, en pidä vielä edes päivyriä ”(Ko 4). 
Myös tässä luokassa mukana oleva aikuislukion opettaja harrasti järjestötoimintaa: ”Harrastan sitä, olen 

mukana ennen kaikkea alani harrastusseuran varapuheenjohtajana, se lähtee siitä, että minusta on 

mukava kertoa historiasta asioita muille, haluan itse tietää paljon, on hauska sitten kertoa muille, se on 
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hyvin antoisaa. Täällä kotikaupungissa olen mukana Unicefin työssä, koska haluan auttaa lapsia” (Ko 
6).  
  
Kategoriaan sijoitettiin myös kansalaisopiston opettaja, joka on lähes koko ikänsä myös opiskellut 
harrastuksen vuoksi (ilmaisuja ei siis luokiteltu teemaan opiskelu työn ohessa): ”Ensimmäistä lasta 

odottaessani opiskelin tietojenkäsittelyoppia, ja toista odottaessani espanjan perusopintoja. ”(Ko 6) 
Koska kyseinen opettaja opettaa työkseen kieliä – myös espanjaa – voidaan sanoa 
opiskeluharrastuksen tukevan työtä, vaikkei kyseinen opettaja itse korostanutkaan opiskeluharrastuksen 
yhteyttä työhön. 
 

   2. Harrastukset ja työ erillisinä toiminta-alueina 
 
Kategorian ilmaisuille oli ominaista harrastusten erillisyys itse työstä. Joidenkin opettajien harrastuksiin 
luokitellut ilmaisut olivat jo nuoruusajalta, eivätkä ne myöskään enää jatkuneet aikuisiällä. 

 
Luokkaan sijoitettiin neljä opettajaa aikuislukiosta, kuusi akk:sta ja yksi kansalaisopistosta. 
 
Aikuislukion opettajan ilmaisu oli hyvin tyypillinen: ”Tärkein harrastukseni oli nuoruusvuosina jääkiekko, 

jota pelasin 10-vuotiaasta aina 20-vuotiaaksi Rauman Lukossa” (Akk 1).  Kansalaisopiston opettaja 
puolestaan kuvaili laajastikin nykyisiä aikuisiän harrastuksiaan, joilla ei ole kuitenkaan ollut suoraa 
yhteyttä opettajan työhön: ” Harrastan liiikuntaa paljon, melkein joka päivä, lenkkeillen, jumpaten, 

kuntosalimaisesti, pyöräillen ja uiskennellen. Luen sanomalehtiä ja aikakauslehtiä sekä 

kaunokirjallisuutta, muistelmia ja mielipidekirjoja. Olen mukana joissakin järjestöissä. Teen myös 

epävirallista vaikuttajan työtä kirjoittamalla kirjeita, artikkeleita ja kommentteja. Käymme myös ystäväni 

kanssa konserteissa ja elokuvissa ja teatterissa ” (Ko 1). Tässä ilmaisussa tuli viimeisessä lauseessa 
näkyviin myös ”me”-identiteetti, yhdessä tekeminen henkilöiden välisen suhteen tasolla. Sama ”me”-
ulottuvuus samalla tasolla tuli esiin myös aikuislukion yhden opettajan tarinassa. ”Olemme 

kiinnostuneita niin luonnosta kuin kulttuurista, Käymme kaikissa mahdollisissa teatteriesityksissä, 

oopperassa, taidenäyttelyissä ja – museoissa. Kaikki vapaa-aika menee itsensä sivistämiseen ” (Ai 3). 
”Me”-korostus oli myös akk:n opettajalla, joka korostus harrastuksen luonteen vuoksi on mitä 
luonnollisin: ” Vaimon kanssa mökkeilemme yhdessä, se on yhteinen harrastus” (Akk 3). 
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Vaikka tässä kategoriassa harrastuksilla ei ollutkaan suoraa yhteyttä opettajan työhön, korostivat monet 
opettajat niiden tärkeyttä elämässä seuraavan aikuislukion opettajan esimerkki-ilmaisun mukaan: ” 
Lentämistä olen harrastanut kauan, se oli tärkeää pitkään, en kuitenkaan enää ehdi. Nyt harrastan 

omakotitalon korjaamista, tykkään näprätä, se on pitkä projekti, siinä viihdyn ” (Ai 1). 
 
Aikuisopettajien persoonallinen identiteetti: yhteenveto ja minäkäsitystyypit 
 
Seuraavassa tehdään yhteenveto tutkittavien aikuisopettajien persoonallisesta identiteetistä. Aluksi 
tarkastellaan kootusti persoonallista identiteettiä yleensä ja sen jälkeen tehdään yhteenveto 
aikaisemmin esitettyjen minäkäsitystyyppien pohjalta, joiden sisältö koostuu tässä persoonallisen 
identiteetin niistä osa-alueista, jotka eivät suoraan liity ammatti-identiteettiin. Viimeksimainittuun 
kuuluvat, kuten koulutushistoria ja urapolku, on siirretty yhteenvedossa ammatti-identiteettiin. 
Minäkäsitystyypit luotiin edellä suhteuttamalla oma minäkäsitys kokonaisuuteen, joka 
elämänkertomuksesta ja haastattelusta piirtyi. Tässä yhteydessä on päädytty juuri minäkäsitys-
käsitteeseen Laurilan (1999) määritelmän pohjalta..  
 
Kokoavan käsityksen saamiseksi kuvataan seuraavassa kolmen esimerkin valossa, minkälainen on 
aineiston aikuisopettajan persoonallinen identiteetti. Kokonaisvaltainen kuva yhdistetystä minä-
identiteetistä luodaan fiktiivisten opettajakertomusten muodossa alaluvussa 6.3. 
 
Esimerkki 1: Aikuisopettaja on persoonalliselta identiteetiltään viisikymppinen mies, vanhamuotoisen 
oppikoulun ja yliopiston käynyt hiljainen sopeutuja. Työpaikkoja on ollut vain koulussa, aluksi sijaisena 
peruskoulussa ja lukiossa, sitten hän sai paikan nykyisestä aikuislukiosta. Omassa elämänhallinnassa 
on ollut aikaisemmin ongelmia siten, että opettajan on ollut nuorempana vaikea löytää ikään kuin ”omaa 
paikkaansa”. Myös muutamat suuret vastoinkäymiset masensivat. Ponnistelemalla opettaja on kuitenkin 
selvinnyt omin voimin. Muistot lapsuudenkodista ovat miellyttäviä. Harrastukset ja työ eivät liity 
mitenkään yhteen: opettaja tekee vapaa-aikoinaan pitkiä juoksulenkkejä, joka harrastuksena rentouttaa 
sopivasti. 
 
Esimerkki 2: Aikuisopettaja on persoonalliselta identiteetiltään nuorehko nainen, viitisen vuotta vasta 
työelämässä ollut ”tehopakkaus”; hän pitää itseään hyvin tehokkaana. Hän kävi peruskoulun ja lukion 
hyvillä arvosanoilla ollen omasta mielestään koulussa jopa ”hikipinko”. Hän pyrki aluksi 
lääketiteteelliseen lukion jälkeen, mutta luopui lääkärin urasta huomattuaan, ettei oikein ”siedä verta”.  
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Ensimmäinen vuosi lukion jälkeen menikin sitten töissä, jonka jälkeen opettaja pääsi 
käsityönopettajakoulutukseen. Valmistuttuaan hän sijoittui kotipaikkakuntansa kansalaisopistoon aluksi 
tuntiopettajaksi, sitten järjestyi virka päätoimisena opettajana. Esimerkin aikuisopettajalla oli ongelmia 
lapsuudenkodissa, joka näkyy vieläkin siten, että hän ei juuri kotona käy. Hän harrastaa kaikkea 
mahdollista elokuvista ja taidenäyttelyistä omaehtoiseen käsitöiden tekemiseen. Opettaja on sitä mieltä, 
että kun työ ja harrastukset liittyvät toisiinsa, saa elämässä enemmän aikaan. Elämänhallinnassa ei ole 
ongelmia.  
 
Esimerkki 3: Aikuisopettaja on nelikymppinen nainen ja ”elämäntarkkailija”, joka katselee maailmaa 
vähän niin kuin ”ulkoapäin”. Hän on ollut nykyisessä työpaikassaan aikuiskoulutuskeskuksessa jo yli 10 
vuotta kouluttaen pitkäaikaistyöttömiä uudelle elämänuralle. Lapsuudenkodista jäi katkerat muistot, kun 
opettaja oli jo aika pienenä kokenut, että sisaruksia arvostettiin kotona enemmän kuin häntä itseään. 
Opettaja lähtikin kotoa ”ovet paukkuen” aivan toiselle paikkakunnalle lukioon, missä pärjäsi omasta 
mielestään hyvin. Kouluaikoina hän asui sukulaisten luona. Koulun jälkeen hän meni aluksi töihin 
tehtaaseen, missä oli mukava katsella, miten ihmiset tekivät töitä. Itse hän koki olevansa ”systeemin” 
ulkopuolella. Lopulta hän päätti hakea yliopistoon psykologin koulutukseen. Pitkän koulutuksen jälkeen 
löytyi töitä kunnassa psykologin sijaisena. Kun nykyinen paikka tuli auki, hän päätti hakea. Opettaja 
harrastaa metsässä samoilua vapaa-aikoina sekä omien sanojensa mukaan ”ihmisten tarkkailua”. 
Elämänhallinta on hänen mielestään kaikin puolin kunnossa.   
 
Tutkimuksen aikuisopettajien persoonallinen identiteetti koostui seuraavista teemoista: koulutushistoria, 

lapsuudenkoti, minäkäsitys, urapolku, urapohdinta, elämänhallinta ja harrastukset. 

 
Identiteetin muutoksen näkökulmasta voidaan todeta, persoonallinen identiteetti muuttui vuosien 

mittaan vähitellen ennen kaikkea minäkäsityksen ja elämänhallinnan osalta. Molempiin vaikuttivat 
voimakkaasti lapsuudenkodin ja lapsuudenajan kokemukset. Erityisesti minä-käsitystyypin ”hiljaiset 

sopeutujat” kohdalla sopeutujan osa valittiin vähitellen elämänkokemusten myötä. Vaikka tässä 
tutkimuksessa ei minä-identiteettiä ”mitattu” missään vaiheessa, elämänkertomuksesta tämä prosessi 
kyllä piirtyi selvästi esiin. Esimerkiksi käsitys lapsuudenkodista myöhemmällä iällä on pitkän kehityksen 
tulos; minä-identiteetti on tältä osin muuttunut. Oli aika hätkähdyttävääkin havaita, miten kielteisiä 
tuntemuksia lapsuudenkodista joillakin opettajilla oli. Toisaalta osalla hyvin myönteiset kokemukset ovat 
edelleen päällimmäisenä. Koulukiusaaminen nuoruudessa vaikuttaa selvästi myös aikusiässä siten, että 
itse opettajana halutaan olla korostetun tasapuolisia opiskelijoita kohtaan.  
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Opettajien elämänhallinta osana persoonallista identiteettiä muuttui muutamilla opettajilla vuosien 
mittaan siten, että siihen tuli omien ponnistelujen myötä enemmän varmuutta, tunnetta siitä, että 
elämässä kyllä selviää. 
 
On aika luonnollista, että tutkimuksen muuttujilla tai vaihtuvilla tekijöillä ei tässä ollut merkitystä. 
 
Persoonallisen identiteetin teemojen koulutushistoria, urapolku ja urapohdinta kohdalla tulivat jo esiin 
oppilaitoskohtaiset erot. Teemat ovat myös sellaisia luonteeltaan, että niissä ei ole muutosta siten kuin 
esim. minä-käsityksen osalta. Aikuiskoulutuskeskuksen käytännön aineiden opettajat – metalli-ja 
automaatiotekniikan kouluttajat - olivat ennen opettajan uraansa ja siihen liittyvää koulutusta olleet 
yritysmaailman palveluksessa, jota edellyttää jo heidän työnsä luonne. Nuorempi kollega oli jo 
suorittanut ammattikorkeakoulun tutkinnon. Kansalaisopiston taideaineiden opettaja oli samoin käynyt 
”pitkän käytännöllisen linjan” ennen opiston opettajan uraansa. Aikuislukion opettajat olivat tässä 
homogeenisin ryhmä; kaikki olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon, jonka jälkeen mentiin yliopistoon. 
Urapolku kulki kaikilla peruskoulun tai lukion opettajan sijaisuuksien kautta, mitä voidaan pitää 
tavaomaisena urapolkuna alalla. 
 
Harrastukset persoonallisen identiteetin osana jakaantuivat siten, että osalla harrastukset liittyivät 
kiinteästi työhön, osalla taas ei. Kauppilan (2002, 59) mukaan merkittävien oppimiskokemusten läpi 
nähtynä harrastukset nousevat merkittäviksi. 

 
Seuraavassa taulukossa 17 esitetään kootusti aineiston opettajien minäkäsitystyypit.  
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Taulukko 17: Aikuisopettajien persoonallinen identiteetti/ minäkäsitystyypit 

 
 

Määrä- 
tietoiset 

Hiljaiset 
sopeutujat 

Käytän- 
nölliset 

Tehokkaat 
 

Tarkkailijat Päättämä- 
tön 

Oppilait. 
Muoto 

Kaikissa 
oppil.muo- 
doissa 

Kaikissa 
oppilaitos- 

muodoissa 

Kaikissa 
oppilaitos- 

muodoissa 

Kansalais- 
opistossa 

 

Aikuislukios- 
sa ja kansa- 

laisopistos- 
sa 

Kansalaisopis- 
tossa 

Kokonais- 
valt. käsi- 
tys itsestä 

Vahvaa 
päättäväi- 
syyttä 

Epävarmuu- 
den tunne, 
alistuminen 
 

Käytännön 
näkökulma 
eri 
tilanteissa 

Pyrkimys 
saada 
paljon 
aikaan 

Etäisyyttä 
muihin 

Vaikeus tehdä 
päätöksiä elä- 
män eri alueilla 

Elämän- 
hallinta 

Sisäinen 
elämänhall. 
hyvä, vaikeu 

det voitettu 
omin voimin 

Sisäisessä 
elämänhall. 
joskus vai- 

keuksia 
 

Elämänhall. 
kunnossa 
eri vaiheissa 

Elämänhall. 
kunnossa 
 eri 

vaiheissa 

Elämänhall. 
kunnossa 
eri vaiheissa 

Sisäisessä 
elämänhallin- 
nassa ongelma: 

kykenemättö- 
myys päätöksiin 

Harras- 
tukset 
 
 

Harrastuk- 
set ja työ 
eivät liity 
yhteen 

Harrastuk- 
set ja työ 
eivät liity 
yhteen 

Harrastuk- 
set ja työ 
voivat tukea 
toisiaan 

Harrastuk- 
set ja työ 
tukevat 
toisiaan 

Harrastuk- 
set ja työ 
eivät liity 
yhteen 

Halu opiskella 
vähän kaikkea 
tukee myös 
työtä 

Lapsuu- 
denkoti 
 

Ongelmiakin 
on voinut ol- 
la 

”Tavallinen” 
koti tai edel- 
leen vaikut- 
tavia 
ongtelmia 

Pääosin 
hyvät 
muistot 

Erittäin 
hyvät  
muistot ja 
välit edel- 
leen 

Toisella 
katkeria 
muistoja, 
toisella 
hyvät 

muistot 

Ei suurempia 
ongelmia, kui- 
tenkin muistot 
hyvin vahvasta 
äidistä 

 
 

Persoonallisen identiteetin/ minäkäsitystyyppejä kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa voidaan todeta, että 
samat piirteet toistuivat useilla opettaja-tyypeillä. Oppilaitosmuodolla ei toisaalta näyttäisi olevan tässä 
yhteydessä sellaista merkitystä, josta voisi vetää johtopäätöksiä, vaikka esim. minäkäsitystyyppi 
tehokkaat löytyi vain opistosta. Muutoin esim.  minäkäsitystyypillä ”päättämätön” oli ollut aikanaan myös 
suurta epävarmuutta ammatin valinnassa, ja samoin hänellä oli ongelmia tehdä elämässä suuria 
päätöksiä, jolloin pohdinta luokiteltiin ”elämänhallintaan”, ts. tässä tapauksessa kyse oli sen 
”puutteesta”. Sama toistuvien piirteiden ilmiö koskee myös opettaja-tyyppiä ”käytännölliset”. Muistot 
lapsuudenkodista ovat hyvät, elämänhallinta on kunnossa ja harrastukset tukevat työtä. Samoin 
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tehokkailla myös harrastukset liittyivät opettajan työhön tavalla tai toisella. Heillä tuntui olevan myös 
elämä hyvin hallinnassa. Tarkkailijoilla eräänlainen ”sivullisen” rooli toistui elämänkertomuksessa 
monessa yhteydessä. Epäyhtenäisin ryhmä on samalla suurin eli hiljaiset sopeutujat. Tässä ryhmässä 
on teemoissa melkoista variaatiota. Yhteistä on kuitenkin se, että elämänkertomuksessaan he olivat 
kokeneet monenlaisia ongelmia lapsuudenkodista lähtien, ja useimmiten sopeutuneet hiljaa 
tilanteeseen. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että hiljaiset sopeutujat löytyivät aikuislukiosta ja 
aikuiskoulutuskeskuksesta, ei kansalaisopistosta. 
 
Havaittavissa oli, että niiden opettajien, joiden kokemukset lapsuudenkodista olivat kielteisiä, 
minäkäsitys sijoittui kahteen kategoriaan: edellä mainittuihin hiljaisiin sopeutujiin ja toisaalta kategoriaan 
yksineläjä. Jos verrataan tulosta muihin tutkimuksiin, voidaan todeta, että esim. M. Ojanen (1985) on 
tutkinut minäkuvan – joka tässä voitaneen rinnastaa minäkäsitykseen - ja kotikasvatuksen välistä 
yhteyttä. Hänen mukaansa (emt., 34 - 35) vain myönteisillä asioilla on yhteys minäkuvaan, kun sitten 
taas kielteisillä asioilla ei korrelaatiota ole. Ojanen viittaa selityksenä siihen, että ehkä kielteisten 
kokemusten täytyy ylittää tietty kynnysarvo, ennen kuin ne näkyvät yksilön persoonallisuudessa 
myöhemmin. Tämän tutkimuksen yksi opettaja viittasi kielteisten lapsuuden kodin kokemusten 
vaikutukseen myös myöhemmällä iällä olematta yhteydestä itsekään kuitenkaan varma. 
 
Uusikylän (1991, 73) mukaan taas positiiviset muistot lapsuuden kodin ilmapiiristä korreloivat 
positiivisen minäkuvan kanssa. Mainitussa tutkimuksessa (emt.) vastaajien minäkuvaa selvitettiin 62 
etukäteen annetun minäkuvamäärittelyn avulla. 
 
Bandura (2000, 81 - 82) on tutkinut minä-tiedon (self knowledge) rakenteellista luonnetta erityisesti 
suhteessa siihen, mikä on hänen käsityksensä omasta kapasiteetistaan tai tehokkuudestaan (self-
efficacy). Banduran (emt.) mukaan mainittuun rakenteeseen sisältyvä tehokkuuskäsitys ohjaa 
merkittävästi ihmisen tulkintoja omista suorituksista. Esimerkiksi kokemukset, jotka eivät ole 
yhdenmukaisia em. rakenteen kanssa, helposti unohdetaan tai ne mitätöidään. Opettajien työssä se voi 
tarkoittaa mm. sitä, että tehokkaana itseään pitävät opettajat kannustavat enemmän oppilaita hyviin 
suorituksiin kuin taas ne opettajat, jotka eivät pidä itseään niin tehokkaina. Aikuiskoulutuksessa tilanne 
näyttäytyy erilaisena eri oppilaitosmuodoissa. 
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6.2.2 SOSIAALINEN IDENTITEETTI 

 
Sosiaalinen identiteetti määriteltiin aikuisopettajien elämänkertomusten perusteella identiteetin 
ulottuvuudeksi, jonka alueella tutkittavat olivat käsitelleet omaa suhdettaan muihin ihmisiin, sekä yksilön 
että ryhmän tasolla (ks. Lord, Brown & Freiberg 1999, 169; Ruohotie 2000, 185). 
 
Seuraavassa tarkastellaan tutkittavien aikuisopettajien sosiaalisen identiteetin teemoja/kategorioita 
samaan tapaan kuin edellisessä alaluvussa persoonallista identiteettiä. Tarkastelu perustuu tässä vain 
elämänkertomuksessa esiin tulleisiin ilmaisuihin, joten kaikki informantit eivät ole mukana kaikissa 
teemoissa. Tarkasteltavat teemat ovat omat vanhemmat, ystävät ja kaverit, oma perhe, sisarukset ja 

Ihmissuhteet. Elämänkertomuksista esiin tulleita äidin roolia tai isovanhemman roolia ei otettu 
tarkasteluun ilmaisuja esittäneiden pienen lukumäärän vuoksi. Näistä teemoista omat vanhemmat on 
lähellä persoonallisen identiteetin kategoriaa lapsuudenkoti, koska jälkimmäisessäkin tuli esiin myös 
omat vanhemmat, mutta enemmän kuitenkin yleisellä tasolla, ei suhde heihin erikseen. 
 
Vain omat vanhemmat-teemaan löytyi ainakin yksi ilmaisu yhtä lukuunottamatta kaikilta opettajilta.  
 
Omat vanhemmat 
 
Suurin osa teeman ilmaisuista luokiteltiin ”neutraaleiksi”, toisin sanoen niissä ilman kannanottoja 
kerrottiin omista vanhemmista hyvin yleisesti - joko yhdessä tai erikseen -, esimerkiksi mainiten heidän 
ammattinsa, nimensä jne. Kirjoittajan oma suhde vanhempiin ei tullut näissä elämänkertomuksissa 
lainkaan esille.  
 
Teeman ilmaisut luokiteltiin neljään kategoriaan seuraavasti: 1. ”kasvoin kiinni vanhempiini”,  
2.”tehtiin isän kanssa yhdessä”, 3. vaikea äiti-suhde ja 4. neutraali suhde vanhempiin.  
 
1. ”Kasvoin kiinni vanhempiini” 
 
Tähän luokkaan kuuluvien ilmaisujen yhteinen viesti oli se, että suhde vanhempiin kuvattiin hyvin 
läheiseksi ja kiinteäksi kuitenkaan kertomatta sen paremmin tämän suhteen sisällöstä, esimerkiksi 
mahdollisista yhteisistä harrastuksista. Luokkaan on sijoitettu yksi kansalaisopiston, yksi akk:n ja yksi 
aikuislukion opettaja. 
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Nuori opiston opettaja kuvasi suhdettaan seuraavasti: ”Mulla on hyvin läheiset suhteet vanhempiin. Äiti 

on vasta 51-vuotias, hän on ollut yksi tekijä mun elämässä. Niin että kun sanotaan, että jossakin 

vaiheessa voi olla ongelmia vanhempien kanssa, niin mulla ei ole ollut koskaan. Nyt kun käydään 

kylässä hyvin usein, niin äiti hölöttää koko ajan, että menee koko kyläilyaika siihen äidin puhumiseen” 
(Ko 5). 
 
Toinen nuori opettaja ilmaisi saman asian vielä vahvemmin: ”Kasvoin tiukasti kiinni vanhempiini. Elimme 

hyvin perhekeskeistä elämää ”(Ai 2). Opettaja kertoi myös eri yhteydessä perheen ”kiinteästä 

yhdessäolosta”. 
 
Kolmas opettaja korosti puolestaan, että ”vanhempani ja muukin suku ovat aina olleet minulle tärkeitä. 

Erityisesti äitini on ollut vahva vaikuttaja. Olen kokenut elämäni turvalliseksi paljolti siitä syystä, että hän 

on ollut aina tavoitettavissa, vaikkakaan ei ehdottomasti läsnä. Hän on ollut ehdottomasti elämäni 

tärkein henkilö, jos asiaa tarkastelee siltä kannalta, kuka tuntee sisimpäni tai pääsee minua kaikkein 

lähemmäs” (Akk 7). 
 
2.”Tehtiin isän kanssa yhdessä” 
 
Kategorian ilmaisuissa tuotiin esiin omien vanhempien merkitys yhteisten harrastusten tai muun 
yhteisen tekemisen muodossa. Luokkaan on sijoitettu kaksi opettajaa, yksi aikuislukiosta ja yksi akk:sta. 
 
Toinen opettaja kuvasi isän kanssa yhdessä tekemistä näin: ”Isä otti meidät pojat aina mukaan 

autohommiin, kuin se vain suinkin oli koulunkäynnin puitteissa mahdollista” (Ai 6).  Myönteistä oli 
molemmissa vanhemmissa myös se, että heillä oli ”kova halu kouluttaa lapsia”, vaikka olivat itse 
tavallisia ”kansanihmisiä”. Toinen opettaja taas toi esille yhteisen harrastuksen: ” Isäni oli kalaihminen. 

Häneltä opin paljon kalastamiseen liittyviä taitoja ja niksejä, vaikka aikainen aamuherääminen ei 

ollutkaan aina mieleen” (Akk 8). 
 
3. Vaikea äitisuhde 
 
Teemaan kuuluvat kielteiset ilmaukset luokiteltiin kaikki tähän kategoriaan. Ilmaisujen sisällöt 
poikkesivat jonkin verran toisistaan, mutta pääosin yhteistä niille oli toisaalta selvä kriittisyys omia 
vanhempia ja nimenomaan äitiä kohtaan. Näitä kriittisiä ilmaisuja esittivät kaksi 
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aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa. Yhden kansalaisopiston opettajan ilmaisut eivät olleet varsinaisesti 
kriittisiä, vaan niille oli ominaista ennen kaikkea erittäin vaikea äiti-suhde läpi koko elämän. Kaksi 
kansalaisopiston opettajaa oli edellä kuvannut lapsuudenkodin muistojaan hyvin kielteisesti, mutta 
toisaalta kumpikin vältti esittämästä suoraa kritiikkiä vanhempiaan kohtaan, joten heidän ilmaisunsa 
eivät ole tässä kategoriassa mukana.  
 
Erityisen kovaa kritiikkiä esitti nuori opettaja: ” Äiti taisi jäädä lähtiessäni sormi suuhun ja varmaan tunsi 

itsensä pieneen koppiin suljetuksi. Maailma romahti sitten loppukesästä – 93. Äitini katosi, eikä kukaan 

tiennyt parempaakaan vaihtoehtoa kuin kutsua minut apuun, vaikka olin asunut jo usean vuoden poissa, 

enkä ollut kiinnittänyt mitään huomiota äitini katoamiseen. Lopputulos oli, että lapsuuteni äiti oli 

lopullisesti sairastunut ja karannut perheeltään. Suhteet äitiin ovat katkenneet, enkä edelleenkään pysty 

kohtaamaan häntä sairaana ihmisenä, sillä minulle hän on edelleen äiti, joka petti minut ja itsensä” (Akk 
4). 
 
Toinen, vanhempi opettaja taas toi esiin harminsa siitä, että hänen koulumenestystään haluttiin käyttää 
hyväksi tavalla, jota hän ei itse hyväksynyt. Sama opettaja oli jo edellä kuvannut aika kriittisesti koko 
lapsuudenkotiaikaansa. Seuraavassa on opettajan kuvaus: ”Tuntui, että koulumenestykseni oli 

tärkeämpää vanhemmilleni kuin minulle itselleni, erityisen tärkeää se oli äidilleni. Tuntui siltä kuin olisin 

omalla menestykselläni pönkittänyt hänen sosiaalisia ambitioitaan” (Akk 3). Opettaja toi 
teemahaastattelun yhteydessä esille – vaikka asiaa ei erikseen enää kysyttykään – että suhteet äitiin 
olivat edelleen ongelmalliset; opettaja katsoi, että vanha äiti puuttui vieläkin liiaksi poikansa ja hänen 
perheensä asioihin, mikä aiheutti edelleen konflikteja silloin tällöin. 
 
Kolmannen opettajan äitiin liittyvät ilmaisut kuvasivat hyvin vaikeaa suhdetta äitiin seuraavasti; 
”Erilainen merkitys oli 8 - 12- vuotiaana kasvamisella äidin tytöksi kuusilapsisessa perheessä. Lapsen 

ajatuksin uskoin, että minun on oltava hyvin kiltti tyttö nimenomaan äidille, ettei hän enää siirrä minua 

perheestä pois. Äiti kiehtoi ja kietoi minut mukaansa omaan elämäänsä ja minä uskoin pitkään olevani 

jotakin erikoista, kun äiti luotti minuun niin paljon, että kertoi minulle omia salaisuuksiaan. Myöhemmin, 

minä joka olin kasvanut äidin tytöksi, yritin ymmärtää äidin syöksykierrettä, vaikka en ymmärtänytkään, 

mitä tapahtui. Olen lopulta psykologin avulla ymmärtänyt vaikean äiti-suhteeni ja alkanut irrottautua 

siitä” (Ko 3). 
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4. Neutraali suhde vanhempiin 
 
Kategorian ilmaisujen yhteisenä piirteenä oli suhteellisen neutraali ja perusilmeeltään ainakin jossain 
määrin myönteinen suhde omiin vanhempiin. Isä on saattanut olla paljon poissa kotoa, töissä kiinni, tai 
”heidän voimansa eivät ole aina riittäneet” (Akk 5), mutta aineiston opettajat suhtautuivat siihen ainakin 
jälkeenpäin ymmärtäen, korkeintaan hyvin verhottua kriittisyyttä osoittaen: ”Ymmärrän nyt, että he ovat 

elämässä tehneet omat virheensä, eivätkä isänä ja äitinä ole olleet täydellisiä” (Akk 5). 
 
Luokkaan on sijoitettu kolme aikuislukion, kolme akk:n ja kolme opiston opettajaa. 
 
On mahdollista tietenkin, että näiden opettajien suhde vanhempiin on ollut hyvinkin lämmin, mutta sitä 
vain ei haluttu tuoda erikseen esiin. Tähän teemaan kuuluivat ennen kaikkea ilmaisut, joissa kerrottiin 
vanhempien ammateista tyyliin ” isä oli valuri, sellaista ammattia varmaan ei ole enää” (Ai 1).  
Tyypillinen oli myös toisen opettajan lyhyt kuvaus: ” Äiti piti kauppaa, isä oli liike-elämässä. Isä oli 

hiljaisempi, mutta kuitenkin hänellä oli päävastuu kasvatuksesta” (Ai 3). Tai kolmas opettajakuvailee:  
”Isä oli töissä tehtaalla.  Hän on kotoisin tältä seudulta, äiti on muualta ” (Ko 4).  
 
Myönteisin kuvaus oli opettajalla, joka huolimatta juuri äidin paljosta poissaolosta töiden vuoksi silti 
kuvasi suhdettaan äitiin nyt vähän vanhempana myönteiseen sävyyn: ”Äitiin on edelleen hyvät suhteet, 

tavataan usein, äiti jopa tukeutuu minuun ”(Ai 6). Myös toisella, nuorella opettajalla oli samoin 
myönteisen kunnioittava suhde isäänsä, johon hän oli aina suhtautunut arvostavasti: ”On 

kunnioitettavaa, että vaikka hän on jo 60 v., niin se jaksaa edelleen kouluttaa itseään. Niinpä hän osaa 

tietotekniikankin paremmin kuin minä” (Akk 2). Toisaalta sama opettaja toi selvästi esiin sen, että isällä 
ja hänellä ei ole ollut yhteisiä harrastuksia. 
  
Yksi opettaja puolestaan oli varovaisesti kriittinen, kuitenkin niin, että perussävy oli myönteinen:  
” Isästä on mielikuva, että paljon aloitti, mutta yhtä paljon jäi kesken, vaikka siitä toisia arvosteli.”  
(Ko 6) 
 
Ystävät ja kaverit 
 
Tätä teemaa käsitteli kahdeksan opettajaa, vajaa puolet kaikista opettajista. Useimpien ilmaisut 
aiheesta olivat suhteellisen lyhyitä, korkeintaan vain muutaman lauseen mittaisia. Elämänkertomuksista 
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sai sen vaikutelman, että aikuisopettajilla on kyllä ystäviä - suomalaiseen tapaan –, mutta heidän 

merkitystään ei juuri tässä yhteydessä pidetty niin tärkeänä. Tätä tulkintaa tukee mm. se, että kun 
kysyttiin yhden teemahaastattelun yhteydessä asiaa opettajalta, joka ei elämänkertomuksessaan ollut 
maininnut ystävistä mitään, hänkin sanoi, että kyllä pieni pitkäaikaisten ystävien piiri on olemassa. 
Laajemmasta kontekstista lähtien yhtenä selityksenä voidaan myös ajatella, että postmodernin ihmisen 
sittenkin aika perhekeskeinen elämä merkitsee sitä, että vaikka ystävät ovat tärkeitä, niin monilla muut 
asiat menevät usein kuitenkin edelle. Toisaalta haastattelussa omaehtoisesti yksi opettaja korosti, että 
”perhesuhteetkin voivat vaihtua, mutta ystävät jäävät” (Ko 1). 
 
Teeman ilmaisut on tiivistetty kolmeen eri kategoriaan: 1. elinikäiset ystävyyssuhteet,  
2. ystävien vaihteleva merkitys ja 3. tarkkailijana kaveripiirissä. 
 
1. Elinikäiset ystävyyssuhteet 
 
Näissä ilmaisuissa korostettiin lähinnä opiskeluvuosien aikana luotujen ystävyyssuhteiden säilymistä 
myöhemmin elämässä, suhteiden pysyvyyttä. Tämän kategorian ilmaisuista tuli selvimmin esille myös 
näiden suhteiden tärkeys edelleen. Luokkaan sijoitettiin kolme aikuislukion ja yksi akk:n opettaja. 
 
Luokan ilmaisuja edustaa tyypillisesti seuraava kuvaus: ” Kaveripiirini koostui nuoruudessa pitkälti 

jääkiekkojoukkuekavereista sekä tietysti myös koulun luokkakavereista. Luokkamme varsinkin 

lukioaikana oli tiivis ja hyvähenkinen. Näihin luokkakavereihin on säilynyt yhteys näihin päiviin asti, 

kuten jääkiekkojoukkuekavereihinki ” (Akk1). Toisen opettajan kuvaus oli samantapainen:  
”Opiskelukavereista tuli elinikäisiä ystäviä. Kokoonnumme säännöllisesti ja pidämme muutenkin 

yhteyttä. Jaamme jollain lailla edelleen niin ilot kuin surutkin” (Ai 6). Kolmannella opettajalla oli eniten 
kategoriaan kuuluvia ilmaisuja, joissa korostettiin myös yhdessä tekemistä ystävien kanssa eri 
elämänvaiheissa, mutta viimeiseksi tuotiin esiin se, että yliopistoaikaiset ystävät muodostavat  
”arkielämän tärkeimmät ihmissuhteet ” (Ai 3).  
 
2. Ystävien vaihteleva merkitys 
 
Kategorian ilmaisuissa ystävyyssuhteet kuitattiin hyvin lyhyesti sen enempää kertomatta 
ystävyyssuhteen sisällöstä. Kategoriaan on sijoitettu kolme aikuiskoulutuskeskuksen sekä yksi 
kansalaisopiston opettaja. Yksi akk:n opettaja kertoi lyhyesti vain lapsuudenaikaisista ”Setlementtityön 
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keskuksen ystävistä” (Akk 8). Toinen opettaja taas kertoi olleensa kielikurssilla yhdessä ”parhaan 

ystävänsä” (Ko 6) kanssa.  
 
Juuri tässä kategoriassa tuli esille se jossain määrin vaikutelma pinnallisista ystävyyssuhteista, mihin 
alussa viitattiin. 
 
3. Tarkkailijana kaveripiirissä 
 
Tässä vain yhden opettajan ilmaisusta on muodostettu oma kategoria, koska kyseinen opettaja juuri tätä 
asiaa korosti: ” Olin edelleen toveripiirissä tarkkailijan maineessa”(Ai 1). Opettaja toi esiin saman roolin 
myös minäkäsityksensä  yhteydessä, joka vahvistaa tässä tehtyä tulkintaa. 
 
Sisarukset 
 
Kategoriaan on luokiteltu ilmaisut, joissa kerrottiin omista sisaruksista, veljistä tai sisarista. Ilmaisuja 
esitti seitsemän opettajaa, kaksi aikuislukiosta, kolme akk:sta ja kaksi kansalaisopistosta. Vain yksi 
aikuislukion opettaja kertoi omasta veljestään ja suhteestaan häneen suhteellisen pitkästi; muiden 
ilmaisut olivat lyhyen toteavia. Ilmaisun pituus ei kuitenkaan kertonut suoraan suhteen laadusta. Yhden 
opettajan ilmaisut oli sijoitettava kahteen kategoriaan, koska hänen suhteensa sisaruksiinsa olivat 
selvästi kaksijakoiset: toisen kanssa on edelleen hyvät suhteet, toisen kanssa ei. Näin ollen 
frekvenssitaulukossa on lukumäärän kohdalla tässä luku kahdeksan eikä seitsemän. 
 
Ilmaisut on luokiteltu kahteen ryhmään sisarussuhteen läheisyyden perusteella, joka kriteerinä nousi 
elämänkertomuksista selvästi esille: 1. läheiset sisarukset ja 2. etäiset sisarukset. 
 
1. Läheiset sisarukset 
 
Kategorian ilmaisut olivat yksiselitteisesti sisarussuhteen läheisyyttä korostavia. Yksi nuori opettaja 
kuvasi suhdettaan nuorempaan veljeensä seuraavasti:” Pikkuveljen syntyminen vuonna 1983 on yksi 

elämäni tärkeimmistä asioista. Hän on ollut minulle kuin se oma lapsi, jota en tule saamaan. Olen 

nähnyt läheltä hänen kasvunsa pienestä vastasyntyneestä vauvasta aina 18-vuotiaaksi mieheksi 

saakka. Olen jakanut hänen ilonsa ja surunsa ja ennen kaikkea osallistunut voimakkaasti hänen 
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kasvattamiseensa. Osittain hän on kuin minun oma luomukseni, sillä tiivis yhteiselomme on varmasti 

vaikuttanut siihen, millainen veljeni on” (Ai 3). 
 
Toinen opettaja kuvasi suhdettaan sisareensa niukemmin, mutta sävy oli yhtä lämmin: ” Sisareni on viisi 

vuotta nuorempi, hän on mulle hyvin läheinen, tapaamme usein, jopa kaksi kertaa viikossa. Sisko 

sanoo, että menet kuin pieni sika!” (Ko 5). 
 
Kolmas opettaja – johon edellä viitattiin – kertoi, että ”toiseen sisareen olen pystynyt luomaan vahvan 

suhteen hänenkin muutettua pois kotoa” (Akk 4). 
 

2. Etäiset sisarukset 
 
Tämän kategorian ilmaisuille oli ominaista toisaalta pidättyväisyys ja ilmaisun niukkuus, toisaalta etäinen 
suhde siskoon tai veljeen sanottiin suoraan: ” Olemme siskon kanssa olleet niin erilaisia ollaksemme 

läheisiä, emmekä juuri keskustelleet henkilökohtaisista asioista sen kuin paremmin kuin nykyisinkään” 
(Ko 6). 
 
Muut luokkaan sijoitetut opettajat kertoivat vain asian toisaalta niin, etteivät mitenkään ilmaisseet 
suhteen laatua: ” Molemmat siskoni ovat hankkineet koulupohjansa iltakoulussa laillani.” tai ” Minulla on 

yksi kahdeksan vuotta nuorempi veli” (Akk 7). Toisaalta yksi opettaja kuvasi suoraan suhdetta 
”etäiseksi”. 

 
Ihmissuhteet 
 
Suhdettaan ihmisiin yleensä käsitteli vain neljä opettajaa, kaksi kansalaisopistosta ja kaksi 
aikuislukiosta. Muilta, asiaa käsittelemättömiltä kysyttiin teemahaastattelussa myös syytä tähän, ja 
vastaukset olivat samansuuntaisia kuin edellä ystävien yhteydessä, toisin sanoen aihetta ei pidetty 
tärkeänä. 
 
Ilmaisut jaettiin kahteen luokkaan seuraavasti: 1. ”toimeen on ihmisten kanssa tultu” ja 2. ”olen tuntenut 
itseni araksi ja eristyneeksi”.  
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1.”Toimeen on ihmisten kanssa tultu” 
 
Teeman ilmaisujen keskeinen piirre oli se, että niissä korostettiin omia ihmissuhdetaitoja tai ainakin sitä, 
että ne on vähitellen opittu.  Tähän on sijoitettu kaksi opettajaa, toinen varauksella, koska hänen 
ilmaisuissaan toisaalta tuotiin esiin tietty sosiaalinen eristyneisyys, toisaalta oman itsevarmuuden kasvu 
ihmissuhteissa ja kyky tarvittaessa selvitytyä niissä ihan hyvin. Seuraavassa on hänen kuvaustaan: 
”Vanhemmuus on kasvattanut suuresti itsevarmuutta ihmissuhteissa” (Ai 2). Toisaalta hänen 
minäkuvailmaisunsa olivat tässä juuri edellä mainitulla tavalla ristiriitaisia:” Olen toisaalta sosiaalinen ja 

toisaalta eristäytyvä” (Ai 2). 
 
Tietynlaista ristiriitaa oli myös toisen opettajan ilmaisuissa: ” En ole koskaan oppinut samoja 

sosiaalistumisen taitoja kuin vastaavat lapset päiväkodeissa. Olen kuitenkin aina tullut hyvin toimeen 

vaikeampienkin ihmisten kanssa" ”(Ai 3). Ilmaisussa kuitenkin korostui sen jälkimmäinen osa, joten 
tehtyä tulkintaa voi pitää perusteltuna. 

 
2. ”Olen tuntenut itseni araksi ja eristyneeksi” 
 
Molempien luokkaan sijoitettujen opettajien ilmaisujen yhteinen piirre oli epävarmuus ja arkuus 
ihmissuhteissa, joka sitten oli johtanut ainakin jonkinasteiseen eristyneisyyteen, toisen kohdalla jopa 
henkilökohtaiseen kriisiin. 
 
Toinen opettajan kuvaus: ”Tämä lisäsi arkuuttani ja eristyneisyyttäni, koska jouduin kaveripiiristä 

syrjään. Silloin harvoin kun saatoin lähteä mukaan, olin kuitenkin enistäkin arempi ” (Ko 6). Taustalla 
olivat kyseisen opettajan terveysongelmat, jotka aiheuttivat mm. nuorempana paljon poissaoloja 
koulusta. 
 
Vielä vaikeampi oli toisen opettajan elämäntarina: ” Muuttaessani tänne nykyiselle asuinpaikkakunnalle 

ajattelin aloittavani uuden elämän, minusta tulee sosiaalinen, tutustun uusiin ihmisiin, saan ystäviä. En 

tuntenut täältä ketään eikä kukaan tuntenut minua, mutta uskoin pystyväni luomaan uuden 

ihmissuhdeverkoston ja kiinnittymään riittävästi muuhunkin kuin pelkästään työhön. Vähitellen aloin 

kokea yksinelämisen omaksi vankilakseni, kun en osannutkaan solmia riittävän kannattelevia ja 

elämässä kiinnipitäviä ihmissuhteita. Tunnistin itsessäni jälleen irrallisuuden ja ulkopuolisuuden tunteen. 

Kuvittelin jo jossain vaiheessa luovuttavani ” (Ko 3). 
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Oma perhe 
 
Kategoriaan on luokiteltu ilmaisut, joissa kerrottiin kollektiivisesti omista perheenjäsenistä, perheen 
perustamisesta ja perhe-elämästä, sen jatkuvuudesta sekä aviosuhteen päättymisestä ja uuden 
alkamisesta. Omaan avio/avopuolisoon liittyvät ilmaisut luokiteltiin tähän, sen sijaan ystävyys / 
seurustelusuhde toiseen sukupuoleen luokiteltiin kategoriaan ystävät. 
 
Tähän kuuluvia ilmaisuja esittivät kuusi aikuiskoulutuskeskuksen, kaksi kansalaisopiston ja yksi 
aikuislukion opettaja. 
 
Yhteistä kaikille tutkittavien aikuisopettajien perheille näyttää olevan niiden suhteellinen pienuus; 
tavallisin perhekoko on vanhempien lisäksi yksi tai kaksi lasta. Vain yhden opettajan perheeseen 
odotettiin tulevaksi kolmatta lasta, joka ”olikin jo jonkin aikaa odotettu” (Ko 6). Kahdessa perheessä ei 
ollut lapsia lainkaan. Näin aikuisopettajien perhekoko noudattelee täysin tavallista suomalaista 
perhekokoa. 
 
Kaksi nuorta aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa oli muodostanut perheen avoliiton kautta, mikä 
ilmentää hyvin tässä asiassa yleisesti yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. Kansalaisopiston opettaja 
eli vieläkin avosuhteessa, vaikka perheeseen oli tullut jo lapsia. 
 
Perhe-elämän kuvaukset olivat varsin niukkoja. Yksi opettaja kuvasi myös perhe-elämän ja parisuhteen 
laatua: ” Muutimme yhteen melko pian, ja menimme avioon parin vuoden kuluttua. Suhteemme on 

mielestäni toiminut joka suhteessa hyvin. Olemme samanluontoisia ja otamme toisen huomioon. 

Pidämme mökkeilystä ” (Akk 3). 
 
Keskeiseksi ilmaisuja erottelevaksi kriteeriksi näytti muodostuvan perhe-ja aviosuhteen jatkuvuus. Tällä 
perusteella opettajat on jaettu kahteen eri luokkaan: 1. avioeron kokeneet ja 2. yhtäjaksoinen perhe-ja 
parisuhde. 
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1. Avioeron kokeneet 
 
Vaikean prosessin kokeneita oli ilmaisuja esittäneistä neljä, kaksi akk:sta, yksi kansalaisopistosta ja yksi 
aikuislukiosta. Kuvaukset olivat lähinnä toteavia. Yksi opettaja kuvasi eroprosessin taustaa vähän 
enemmän: ”40-vuotiaana tapasin 20 vuoden jälkeen nuoruuden ihastukseni, mikä tapaaminen muutti 

elämäni. Erosin ja lähdin elämään nykyisen mieheni kanssa; tavallaan jäin elämänkoulussa luokalle tai 

siirryin jatkoluokille. Aloitin kaiken lähes alusta. Menimme naimisiin, ja sain jälleen tytön” (Akk 7). Toinen 
opettaja taas selitti avioeroaan tapahtumana, joka oli hänen mielestään ”perin luonnollinen” (Ai 2). 
 
2. Yhtäjaksoinen perhe-ja parisuhde 
 
Viisi opettajaa, neljä akk:sta ja yksi kansalaisopistosta esitti kategoriaan kuuluvia ilmaisuja.  Otan tähän 
esimerkiksi yhden opettajan kuvauksen sen pituuden sekä lämminhenkisyyden vuoksi: ” Vuosi 1968 oli 

elämässäni merkittävä, tapasin tulevan vaimoni. Hänestä tuli vaimoni joulukuussa 1971, ja asetuimme 

asumaan nykyiselle paikkakunnalle. Vaimoni työpaikka on ollut vuodesta 1969 Tielaitos. Vuonna 1974 

meille syntyi poika, ainoa lapsemme. Hän on juuri päättänyt opiskelunsa teknillisessä korkeakoulussa ja 

valmistunut diplomi-insinööriksi. Voin sanoa olevani onnellinen perheestäni ja kiitollinen siitä, että meillä 

on hyvä perhesopu ja terveyttä ” (Akk 8).  
 
Yhteenveto aikuisopettajien sosiaalisesta identiteetistä ja ihmissuhdetyypit 

 
Vastauksena tutkimuskysymykseen aikuisopettajan sosiaalisesta identiteetistä tarkastellaan aluksi 
identiteetin sosiaalista ulottuvuutta yhteenvedonomaisesti, jonka jälkeen esitetään aineiston pohjalta 
luodut ihmissuhdetyypit. Edellä jo todettiin, että sosiaalinen identiteetti ulottuvuutena painottui 
elämänkertomuksissa heikoimmin, ja tähän uluttuvuuteen luokiteltuja ilmaisuja vastanneiden määrä oli 
myös pienempi kuin muissa alaidentiteeteissä. Sosiaalisesta identiteetistä ei ole esimerkkejä, koska sen  
hahmottaminen kokoavasti on mahdollista myös seuraavan kuvauksen perusteella.  

 
Sosiaaliseen identiteettiin luokitellut teemat olivat omat vanhemmat, sisarukset, ystävät ja oma perhe. 

 
Enemmistöllä aineiston opettajista oli ollut läheiset ja kiinteät suhteet omiin vanhempiinsa jo 
lapsuudesta lähtien. Osalla korostui erityisesti isän kanssa yhdessä puuhastelu, jota muisteltiin edelleen 
lämmöllä. Sen sijaan kolmella opettajalla oli ollut vaikea äitisuhde, joka oli yhdellä opettajalla edelleen 
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todellisuutta, vaikka hän olikin jo täyttänyt 50 vuotta. Identiteetti oli selkeimmin muuttunut tältä osin 
yhden opettajan kohdalla siten, että se oli nuoruusvuosien neutraalista suhteesta muuttunut hyvinkin 
kielteiseksi lähinnä äidin alkoholismin ja siihen liittyneiden lieveilmiöiden vuoksi. Muutosta voidaan 
kuvata pitkäksi, vaiheittaiseksi prosessiksi. 
 
Vanhemmuuden muuttuneesta asemasta kertoo Rotkirch (2000, 190 – 198) käyttäen ilmaisua 
”pirstoutunut” vanhemmuus. Hänen mukaansa (emt., 191; ks myös MacCannel 1991) vanhemmuutta ei 
enää juuri ole. Vanhemmat ovat paljastuneet haavoittuviksi ja ovat nykyään itse lohdutusta kaipaavien 
lasten asemassa – mikä ilmiö vahvistuu iän myötä. 
 
Suhde sisaruksiin jakaantui kahtia: osalla suhde oli ollut aina lämmin ja läheinen, osalla taas hyvinkin 
etäinen. Tältä osin ei voitu havaita identiteetin muutosta. 
 
Ystävyyssuhteissa osalla oli elinikäiset ystävyyssuhteet, osalla taas suhde ystäviin oli pinnallisempi, 
jolloin voidaan puhua ”vaihtelevista” ystävyyssuhteista. Kaksi opettajaa luokiteltiin tässä tarkkailijoiksi, 
jota he itse korostivat elämänkertomuksessaan, mikä merkitsee tietynlaista ulkopuolista, osin etäistäkin 
suhdetta.  
   
Ihmissuhteissa osa katsoi tulleensa aina mutkattomasti toimeen toisten ihmisten kanssa, osa taas arvioi 
aina kokeneensa itsensä suhteessa muihin ihmisiin araksi ja helposti vetäytyväksi. 
 
Oma perhe ja parisuhde oli pysynyt osalla kiinteänä koko ajan, osa taas oli kokenut avioeron. Yleinen 
mielikuva avioeroista on, että puolet solmituista avioliitoista päättyy eroon. Jallinoja (2000 b, 151) toteaa 
kuitenkin, että mielikuva on väärä, mutta voidaan silti sanoa, että 1990-luvulla avioerojen määrä on 
selvästi kasvanut. 
 
Lopuksi tarkastellaan sosiaalista identiteettiä kokoavan taulukon avulla (taulukko 18). 
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Taulukko 18: Aikuisopettajien ihmissuhdetyypit 

 
 

Ihmissuhteissa toimeentulijat Ihmissuhteissa arat 

Omat van- 
hemmat 
 

Hyvin läheinen suhde omiin vanhem- 
piin tai ”tehtiin isän kanssa yhdessä” 

Vaikea äitisuhde 

Sisarukset 
 
 

Läheiset sisarukset Etäiset sisarukset 

Ystävät 
 
 

Elinikäiset ystävyyssuhteet Ystävät vaihtelevat tai ystäviä 
ei juuri ole 

Oma perhe 
 
 

Avioeron kokeneet tai yhtäjaksoinen 
parisuhde 

Yhtäjaksoinen parisuhde 

 
 
 

Sosiaalinen identiteetti minä-identiteetin alaidentiteettinä näyttää olevan myös joillakin opettajilla 
jatkuvassa muutoksessa – selvästi enemmän kuin persoonallinen identiteetti, mikä sekin on hyvin 
ymmärrettävää. 

 
Tarkasteltaessa sosiaalisen identiteetin teemoja suhteutettuna kahteen eri ihmissuhdetyyppiin voidaan 
todeta, että niiden väliset erot eri teemoissa ovat selvät. Ihmissuhteissa aroilla ei näytä olevan 

pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, ja jos heillä on sisaruksia, suhteet ovat etäisiä. Myös suhde omiin 
vanhempiin, ja tässä tapauksessa nimenomaan äitiin, voi olla ongelmallinen. Sen sijaan ihmissuhteissa 
aroilla näyttää olevan aineiston perusteella yhtäjaksoinen ja lämmin parisuhde. Selitys on tässäkin 
luonteva: jos kokee muualla ihmissuhteissa arkuutta, voi olla niin, että tukeudutaan sitten siihen 
läheiseen ihmiseen. Vastaavasti ihmissuhteissa toimeentulijoilla on useimmiten pysyvät pitkäaikaiset 
ystävyyssuhteet, joita pidetään tiiviisti yllä. 
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6.2.3 AMMATTI-IDENTITEETTI 
 
Ammatti-identiteetti identiteetin ulottuvuutena käsittää kaikki ilmaisut, jotka jollakin tavalla liittyvät 

opettajan ammattiin ja työhön lähtien opettajan arvomaailmasta. Poiketen muista identiteetin 
ulottuvuuksista on tarkastelussa elämänkertomusta täydennetty teemahaastattelulla, jonka 
puolistrukturoitu runko käsitti ne teema-alueet, jotka tulivat esiin jo elämänkertomuksessa. 
Haastattelussa teemoja lisättiin kaksi, ensiksi suhde ammattiyhdistystoimintaan ja Opetusalan 
ammattijärjestöön OAJ: hin, koska voidaan ajatella, että ammattiyhdistystoiminta on ainakin perinteisesti 
ollut yksi opettajan identiteetin keskeisistä elementeistä lukionopettajilla. Toiseksi teemaksi lisättiin 
opettajan käsitys omasta mahdollisesta johtajuudesta tai rehtorin asemasta, koska vastaukset teemaan 
kertovat sitoutuneisuudesta nimenomaan opettajuuteen. Käsiteltävät teemat käsittelyjärjestyksessä ovat 
seuraavat: tie opettajaksi, missio työssä, arvot, opettajan työ, opettamisesta, tiimit, oppilaitosmuodon 

arviointi, johtaminen, opiskelu työn ohessa, ammattinimike, sosiaalinen asema ja johtajuus, ay-liike, 

tulevaisuus.  

 
6.2.3.1 TIE OPETTAJAKSI JA ARVOT 

 

Tie opettajaksi 
 

Kategoriaan on luokiteltu kaikki ilmaisut, joissa kerrottiin, miten kyseinen opettaja on ammattiinsa 
päätynyt. Erottelukriteeriksi nousi aineiston perusteella se, onko kyseessä pitkäaikainen tavoite vai 
sattuma. Näiden kahden kategorian rinnalle muodostui kaksi muuta kategoriaa, ”ajautuminen 
opettajaksi” ja ”kypsyminen opettajaksi”. 

 
1. Tavoitteena opettajuus 
 
Kategoriaan voitiin sijoittaa vain yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja. Opettaja kuvasi jo 
elämänkertomuksessaan monessa eri kohdassa pitkäaikaista haavettaan, joka tuli esiin lapsuudesta 
lähtien: ” Olen lapsesta saakka haaveillut opettajana toimimisesta. Muistan, että välittömästi koulusta 

kotiin palattuani aloin leikkiä koulua, jolloin roolini oppilaasta vaihtui opettajaksi.” (Ai 7) Pitkäaikainen 
tavoite tuotiin sitten hyvin selvästi esiin: ” Se, että olen opettaja, on määrätietoisen työn tulos”. Tie 

opettajan ammattiin ei ollut kuitenkaan helppo ja suora; aluksi piti mennä aivan muihin töihin, koska 

tuntui siltä, että mahdollisuuksia tähän unelma-ammattiin ei ollut: koulun jälkeen en todistuksesta 
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johtuen vielä uskonut mahdollisuuksiini päästä opettajaksi. Opettajuus oli vain jossakin visiona. Vasta 

myöhemmin toimiessani muussa ammatissa tarjoutui mahdollisuus kokeilla epäpätevänä 

opettajana”(Akk 7). 
 

Toisaalta Urapolku kohdassa jo todettiin, että aikuiskoulutuskeskusten opettajat usein menevät 
opettajaksi jonkun muun työn kautta; sitä edellyttävät jo kelpoisuusehdot. Poikkeuksellista tässä 
tapauksessa on siis lapsesta saakka elänyt opettajuus-tavoite. 
 
2. Sattumalta opettajaksi 
 
Kategoriaan on sijoitettu ilmaukset, joiden mukaan opettajaksi päädyttiin täysin sattumalta, ilman mitään 
tavoitetta tai pidempää harkintaa. Opettajia kategoriaan sijoitettiin yhteensä 10, kuusi 
aikuiskoulutuskeskuksesta, kaksi aikuislukiosta ja kaksi kansalaisopistosta. 
 
Tavallinen tapa päätyä opettajaksi on tässä kategoriassa lehdestä havaittu ilmoitus opettajan paikasta 
jossakin oppilaitoksessa. Seuraava akk:n opettajan kertomus oli hyvin tyypillinen: ”Olin katsellut lehdistä 

työpaikkailmoituksia. Eräänä päivänä lehdessä kurssikeskus haki kouluttajaa työkaluvalmistajan 

kurssille. Työhön liittyi myös työvälinehuollon kehittäminen. Ajattelin, että minulla voisi olla koulutukseni 

ja työkokemukseni perusteella olla mahdollisuuksia. Sain kutsun työpaikkahaastatteluun, ja keskustelun 

jälkeen rehtori halusi lyödä kättä päälle” (Akk 8). Toinen opettaja kuvasi tietään opettajaksi 
”kutsumisena”, jota tämä opettaja itse piti sattumana: ”Kävi kuitenkin niin, että syksyllä 1975 minut 

kutsuttiin opettajaksi taidekouluun, ja siitä alkoi taideopettajan urani, ilman sen kummempia 

suunnitelmia. Aluksi minun piti olla tässä työssä vain 1-2 vuotta ” (Ko 3).  
 
Aikuislukion opettaja ilmaisi ”sattuman” kavereilta tulleena vihjeenä: ” Voin sanoa, että sattuman kautta 

olen opettajaksi päätynyt.. En ajattellut ensimmäiseksi, että opettajaksi, mutta sitten kaverit sanoi, että 

rupee opettajaksi, minkä vuoksi suoritin kasvatustieteen appron. Vielä pääsykokeisiin mennessäni en 

ollut vakavissani ” (Ai 4). 
 
Neljäs, aikuiskoulutuskeskuksen opettaja kuvasi tiensä opettajaksi ”sattumaksi” viitaten omaan 
elämäntilanteeseensa: ”Opetusalalle siirryin vahingossa, koska pankista ei saanut työtä, oli pakko 

katsella paikkoja muualta. Läheisessä kaupungissa oli tarjolla vuoden pesti kauppa-oppilaitoksessa 

lehtorin viransijaisena, ja sain sen paikan. Sen vuoden jälkeen täältä nykyisestä työpaikasta otettiin 
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yhteyttä ja tarjottiin töitä opettajana. Mulla ei ollut vieläkään mitään opettajakokemusta. Muistan hyvin 

ensimmäisen päivän kauppiksessa, kun mietin, että vieläkin voisi palata takaisin muihin hommiin ”  
(Akk 1). 
 
2. Ajautuminen opettajaksi 
 
Aika lähellä edellistä kategoriaa on tie opettajaksi ikäänkuin ”ajautumisen” kautta, mutta toisaalta 
voidaan sanoa, että ajatuksellinen ero näiden kategorioiden välillä on kyllä selvä. Luokassa on kaksi  
opettajaa, toinen akk:sta ja toinen kansalaisopistosta. Kummankin opettajan tie opettajuuteen on vienyt 
tähän ammattiin vähitellen, ikään kuin vaihtoehtojen puuttuessa. Molemmat vakuuttivat 
elämänkertomuksessaan, että eivät opettajaksi alun perin missään tapauksessa halunneet. 
Luokittelukriteerinä on käytetty kummankin opettajan omaa ilmaisua, joka oli ”ajautuminen”. 
 
Toinen, akk:n opettaja kuvasi ”ajautumistaan” opettajaksi seuraavasti: ” Olen opettaja olosuhteiden 

pakosta. Opettajaksi en koskaan halunnut enkä siksi hakeutunut edes opettajakoulutukseen. Voidaan 

sanoa, että ajauduin opettajaksi, olen nyt opettaja. Mutta nyt mulla on selvä tavoite. Olen aika varma 

siitä, että se oli syksyllä – 98, kun otin opettajuuden tavoitteeksi – oltuani jo opettajana jonkin aikaa”  

(Akk 4). 
 
Yhtä varma siitä, ettei hänestä koskaan pitänyt tulla opettajaa, oli myös kategorian toinen, 
kansalaisopiston opettaja, jonka molemmat vanhemmat ovat olleet aikanaan opettajia: ”Pari vanhaa 

luokkatoveria ihmetteli kerran, että he eivät voi käsittää, miten pystyn olemaan luokan edessä ja 

johtamaan tilannetta. Yksi asia on kuitenkin varma: minusta ei koskaan pitänyt tulla opettajaa. Niin 

ainakin sanoin jatkuvasti, että siihen ammattiin en ryhdy. Olen siis tavallaan ajautunut opettajan 

hommiin. Jotenkin opiston tuntiopettajan tehtävien kautta liuuin tänne päätoimiseksi, vähitellen” (Ko 6). 
 
4. Kypsyminen opettajaksi 
 
Tässä luokassa opettajat ovat kuvanneet tietään opettajaksi pitkänä kypsymisprosessina. Myös tämä 
prosessi saattoi alkaa opettajan ammatin kieltämisellä, mutta sitten vähitellen mieli muuttui, osin 
käytännön kokemusten kautta. Tie opettajuuteen kulki vähitellen, ikään kuin kypsymisen kautta. Ilmaisu 
on näiden opettajien itsensä käyttämä. Luokassa on yhteensä seitsemän opettajaa, neljä aikuislukiosta 
ja kolme kansalaisopistosta.  
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Aikuislukion opettaja, jonka tie opettajaksi alkoi sattumalta kuvasi prosessia aika lennokkaasti.  
Kuitenkin ilmaisukokonaisuus on tulkittu ”kypsymiseksi”, joka myös tuodaan elämänkertomuksessa 
esiin: ”Yhtenä elokuisena sunnuntaina nappasin hesarin, ja aloin etsiä sieltä sopivia opettajan 

viransijaisuuksia mahdollisimman kaukana maaseudulla. Parin päivän kuluttua ilmoitin pojalleni ja 

tämän tyttöystävälle, että muutan seuraavalla viikolla Rautavaaralle. Opettajuus oli kyllä sattumaa, en 

ollut sitä suunnitellut enkä pyrkinyt määrätietoisesti. Se, että olen siinä ammatissa, ei ole sattumaa, sillä 

olin opettanut työväenopistossa jo 10 vuotta ” (Ai 2). 
 
Myös toisen opettajan tie ja kypsyminen opettajaksi oli samantapainen: ”En halunnut mennä kouluun 

opettajaksi, se oli jopa poissuljettu vaihtoehto. Toisaalta jos lukee kieliä, se on yksi mahdollisuus, mulle 

se tuli vasta myöhemmin, kun piti töitä saada. Aluksi se oli sattumaa, en ole tietoisesti kulkenut sellaista 

tietä, mutta toisaalta ehkä mulla oli se ajatus taustalla kuitenkin, että opettajaksi -  tuli vähitellen, kun 

huomasin, että mulla on siinä ammatissa paljon annettavaa” (Ko 2). 
 
Selvä kypsymisprosessi oli aikuislukion kolmannella opettajalla, jolla ajatus opettajan ammatista oli ollut 
mielessä jo nuorempana: ” Hain opettajakoulutukseen pitkän harkinnan jälkeen. Päätös kypsyi yliopisto-

opintojen edetessä. Ratkaisevan sysäyksen antoivat historian opinnot sekä opettajan sijaisuus 

kotikuntani naapurikaupungissa. Se sai minut innostumaan opettajan työstä. Jo lapsena halusin 

opettajaksi. Opetin silloin nukkeja. Sitten lukiossa tuli se lääkisvaihtoehto tai hoitoala yleensä. 

Yliopistossa myös kaverit sanoivat, että olet opettajatyyppi. Kun pääsin sitten okl:ään, pidin sitä 

lottovoittona. Olen aina tykännyt kertoa muille asioita ” (Ai 6). 
 
Aikuisopettajan arvot 
 
Teemaan on luokiteltu ilmaisut, joissa tuotiin esiin oma arvomaailma, mitä asioita elämässä ja opettajan 
työssä pidetään tärkeinä, mitä arvostetaan. Teemahaastattelussa kysyttiin lapsuudenkodin arvojen 
yhteyttä nykyiseen elämään ja opetustyöhön. Aika moni haastatelluista tuli asiaa pohtiessaan siihen 
tulokseen, että tällainen yhteys on edelleen olemassa. Muutamat opettajat sen sijaan totesivat, että 
heidän omat arvonsa ovat aivan erilaiset kuin lapsuudenkodin arvot.  

 
Teema on tässä sijoitettu ammatti-identiteetin alle, koska varsin monessa elämänkertomuksessa arvot 
selvästi kytkeytyivät myös omaan työhön. 
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Aineistosta esiin saadut arvokategoriat olivat sellaisia, että jotkin niistä olivat yhteisiä muutamille 
opettajille. 
 
Arvot on luokiteltu seuraavasti: 1. ihmisen ja yksilön kunnioitus, 2. työnteko ja ahkeruus, 3. avoimuus ja 
rehellisyys, 4. järjestys ja huolellisuus, 5. työväenliikkeen arvot, 6. opiskelu ja koulutus itseisarvona, 7. 
vastuuntunto, 8. vanhempien kunnioutus ja 9. luonto-arvot, kestävä kehitys. 
 
1. Ihmisen ja yksilön kunnioitus 
 
Ihmisen ja yksilön kunnioitusta piti keskeisenä arvona kaksi akk:n, kolme aikuislukion ja kolme opiston 
opettajaa. Kyseinen arvo ilmeni opettajilla selvästi ja erityisesti opettajan työn lähtökohtana. Yhteys 
lapsuuden kodin arvoihin oli seuraavassa kuvauksessa ilmeinen: ”Aina on kotona myös arvostettu 

ihmistä kokonaisuutena, riippumatta hänen koulutuksestaan ja varallisuudestaan. Tarkoitan 

persoonallisuuden arvostusta siinä mielessä, että mitä ja kuinka hyvin kukin asiat tekee, tärkeintä on, 

että se, minkä tekee, on tehtävä mahdollisimman hyvin. Lapsuuden kodin kautta on tullut ihmisen, 

yksilön arvostus. Olen itse samanlainen, lähden kaikkien opiskelijoiden kanssa samalta viivalta. Koen 

tunnilla kiusallisena sen, jos joku opiskelija haluaa mainostaa itseään ja koulutustaan. Tärkeintä minusta 

on osaaminen käsityön alueelta, en kysele ammatissa toimintaa; on väärin, että joku tuo 

opintoryhmässä esiin, mitä on tehnyt työelämässä. En itse juuri kerro itsestäni, pidän etäisyyttä 

opiskelijoihini, tässä on se aikaisemmin mainittu arvo taustalla” (Ko 2). 
 
Myös toinen opettaja kertoi pitävänsä etäisyyttä opiskelijoihin juuri samasta tasa-arvoon liittyvästä 
syystä. 
 
Tähän samaan kategoriaan luokiteltiin myös ilmaisut, joissa korostettiin ”ihmisten auttamista” ja ”toisten 

ihmisten kuuntelemista” (Ko 3). Haastattelussa juuri tämä opettaja korosti sitä, että hänelle viimeksi- 
mainittu arvo tarkoittaa eri asiaa kuin se, mistä lapsuudenkodissa puhuttiin. 
 
Yhteys lapsuudenkodin arvoihin ja omiin vanhempiin on myös seuraavassa kuvauksessa: ”Koen nyt, 

että kotona oli eri arvot kuin mulla, mutta toisaalta sitä huomaa, että sieltä tulee kuitenkin kaikenlaista. 

Äidissä oli piirteitä, joita arvostan, hänessä oli aitoa ihmisistä välittämistä, aitoa huomaavaisuutta, 

yksilön kunnioitusta, onko mulla nyt alitajunnassa tämä, että ihmiset on arvokkaita.” (Ai 2) 
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Myös ihmisten välinen tasa-arvo arvona luokiteltiin tähän kategoriaan. Yksi akk:n opettaja painotti tätä 
erityisesti työnsä lähtökohtana hyvin voimakkaasti: ”Arvostan kaikkien opiskelijoitteni elämänhistoriaa ja 

oman valinnan vapautta. En halua ohjata ihmisiä mihinkään suuntaan, vaan haluan ohjata heitä 

löytämään oman suuntansa. Tasa-arvo, semmoinen oikeudenmukaisuuden arvo sekä työssä että 

kaikessa on tärkeää. Jos se ei toteudu, mussa nousee oikein taisteluasenne, jos suhtaudutaan 

epäoikeudenmukaisesti. Siis tasa-arvo ja ihmisen arvostaminen yleensä. Koin epätasa-arvoa 

lapsuudenkodissa, koin epäoikeudenmukaisuutta, koska meitä oli monta lasta. Ehkä nykyiset arvoni 

tulevat sieltä. Työssä tulee se opiskelijan vapaus, tasa-arvo, kun on erilaista elämänkokemusta takana” 

(Akk 5). 
 

2. Työnteko ja ahkeruus 
 
Tähän luokkaan kuuluvissa ilmaisuissa korostettiin työnteon ja ahkeruuden merkitystä ihmisen 
elämässä. Useimmilla aineiston opettajilla nämä arvot periytyivät jo lapsuuden kodista. Mitään muutosta 
arvojen kehittymisessä ei aineistosta yhtä tapausta lukuunottamatta voinut todeta, vaan ne oli ikään 
kuin sellaisenaan omaksuttu nuorena. 
 
Näitä arvoja pitivät tärkeinä kolme opettajaa aikuiskoulutuskeskuksesta, neljä opistosta ja kaksi 
aikuislukiosta. 
 
Seuraavassa esimerkissä tulee hyvin esiin näiden arvojen ”periytyminen” lapsuudesta: ” Kotona ei 

arvokeskustelua käyty, mutta kuitenkin korostus - Ahkeruus on ilomme - on välittynyt myös omaan 

elämään myöhemmin – ehkä tiedostamaton tämmöinen perintö on ” (Ko 2). Toisen opettajan mukaan 
”työn tekemistä hyvin korostettiin kotona aivan henkeen ja vereen” (Ko 5). Kolmannen opettajan 
mukaan kotona korostettiin, että ”työssä on käytävä” (Ko 1). Neljännen esimerkin mukaan 
lapsuudenkodista ”tulee työn arvostus, omalla työllä on paikkansa ansaittava, se oli se päällimmäinen 

asia” (Akk 3). 
 
Vähän toisenlaisen näkökulman työnteon arvostuksen lähtökohtiin esitti viides, nuori akk:n opettaja. Hän 
olikin omaksunut työhön täysin erilaisen asenteen kuin sen, mikä omista vanhemmista välittyi: ” Väitän, 

ettei työ ole mulle tärkeätä, mutta kai se sittenkin on, ei tärkeintä, mutta erittäin tärkeätä. Äiti ei ollut 

koskaan onnellinen työstä, ehkä muuten kyllä. Tästä on tullut se ajatus, että pitää olla sellainen työ, 
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josta voi olla onnellinen; olen oppinut, että työnteko on tärkeätä. Hoidan sitä aktiivisesti hyvin, enkä 

valita puutteista. Äiti valitti aina – oli selkä kipeä, ehkä hän valitti sen vuoksi myös työstä aina” (Akk 4). 

 

3. Avoimuus ja rehellisyys 
 
Avoimuus ja rehellisyys arvoina tulivat samoin useimmilla opettajilla lapsuuden kodista. Avoimuus 
arvona näytti olevan sellainen, mikä oli ikään kuin kodin ilmapiirissä, keskustelukulttuurissa, ja mikä 
sitten omaksuttiin omaan elämään. Näitä arvoja pitivät tärkeinä kaksi opettajaaa aikuislukiosta ja yksi 
akk:sta. 
 
Seuraavassa esimerkissä tulee hyvin esiin avoimuuden merkitys ja sisältö jo lapsuudenkodissa: ”Kyllä 

kai keskeinen arvo kotona oli avoimuus, kaikki aina puhuttiin. Lapset tiesi vanhempien raha-asiatkin, 

paljonko velkaa oli jne. Myös politiikasta puhuttiin, muttei ruvettu reuhoomaan, piti olla silti puheissa 

varovainen. Tähän avoimuuteen pyrin myös nyt omassa kodissa ja koulussa, ei lähdetä ”kainalon alla” 

asioita tekemään. Työelämä on kuitenkin eri asia, ei työssä voi kaikkea paukutella” (Ai 5). 
 
Toisen esimerkin mukaan avoimuus merkitsee samoin asioiden, myös epäkohtien avointa käsittelyä:  
”Avoimuus on mun toinen arvoni, joka tulee jo kotoa sekin. Mielelläni tuon esiin epäkohtia, jos on tarvis. 

Avoimesti pitää asiat käsitellä, vaikenemalla ne ei parane, asiat riitelee, ei henkilöt” (Akk 5). 
 
 ”Aitoutta”  ja ”rehellisyyttä” painotti voimakkaasti kolmas opettaja samoin siinä mielessä, että ”ei tarvitse 

kätkeä mitään” ( Ai 3). 
 

4. Järjestys ja huolellisuus 
 
Järjestys ja huollisuus arvoina olivat samoin jo perua lapsuuden ajoilta. Nämä arvot mainitsivat kolme 
aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa. 
 
Pisin omakohtainen kuvaus järjestyksen vahvasta merkityksestä omassa elämässä jo lapsesta lähtien 
oli yhdellä aikuislukion opettajalla: ”Järjestys ennen kaikkea, se hipoo jo neuroottisuutta. En voi sietää 

hapsuja matosssa, en villakoiria missään. Jo koulussa nuorena panin kaikki aina järjestykseen, nyt on 

kaikki mapeissa. En kestäisi, että lapset levittelisivät tavaroita, nyt ne pysyy, kun on yksin. Myös työssä 
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kaiken pitää olla viimeisen päälle järjestyksessä. Oppitunnit on suunniteltu minuutin tarkasti, paljonko 

aikaa on kullekin asialle” (Ai 3). 
 

Akk:n opettaja painotti tässä yhteydessä järjestyksen merkitystä yleisen moraalin näkökulmasta:  
”Järjestelmällisyys ja säntillisyys, niistä en ole valmis luopumaan, en myöskään työpaikan järjestykseen 

liittyvistä asioista. Nyt näitä arvoja ei kunnioiteta tarpeeksi, ei puhuta moraalin ja eettisen kasvun 

näkökulmista” (Akk 8). 
 
Vähän toisenlainen sisältö näille arvoille oli kolmannella, nuorella opettajalla, mutta samasta asiasta on 
kuitenkin kysymys: ”Kotona korostetiin myös, että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ei saa 

myöhästellä, pitää olla aina ajoissa. Tää on jäänyt hyvin mieleen, koska elän sen mukaan itsekin koko 

ajan. Samoin on tärkeetä, että asiat viedään loppuun, kun ne on aloitettu” (Akk 2). 
 
5. Työväenliikkeen arvot 
 
Kyseinen luokka on luotu esitystavan vuoksi, joka korosti työväenliikkeen arvoja kokonaisuutena. 
Toinen mahdollisuus olisi ollut jakaa esitetyt työväenliikkeen arvot eri kohtiin. Näitä arvoja esiin tuonut 
opettaja painotti niiden tulleen osittain jo lapsuuden kodista, osin hänen omat arvonsa ovat nyt erilaiset:” 
Työväen arvomaailma oli kotona, työväenliikkeessä on mun lähtökohdat edelleen, pienen ihmisen 

puolesta. En äänestä tietoisesti, sanon valtaapitäville: älkää äänestäkö, se on ongelma niille. Erosin 

myös kirkosta, en tuntenut omaksi, halusin kertoa myös ulospäin, että olen uskaltanut tehdä sen. 

Tunnen olevani jonkinlainen ateisti, en silti mainosta sitä. Arvot on pysyneet aika lailla ennallaan, vain 

jalostuneet. En markkinoi henkilökohtaisia ratkaisuja. Omat arvoni poikkeavat lapsuuden kodin arvoista 

sillä tavalla, että me lapset saimme sieltä kristillisen kasvatuksen.” (Ai 1) 
 

6. Vastuuntunto 
 

Vastuuntunto arvona on lähellä järjestyksen ja huolellisuuden arvoja, mutta toisaalta sen esittänyt 
aikuiskoulutuskeskuksen opettaja toi tämän esiin nimenomaan erikseen. Hän painotti tässä yhteydessä 
samaa yhteiskunnallista näkökulmaa, jonka hän oli tuonut esiin jo aikaisemmin: ”Vastuuntunto on 

tärkeää, kyllä se niin on. Jopa kärsin siitä, kun maailma on nyt niin erilainen, ei voi kaikkea sulattaa. On 

jopa ahdistusta, kärsin siitä, joskus jos en ole voinut esimerkiksi hoitaa jotakin juttua, joka olisi pitänyt 

hoitaa” (Akk 8). 
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7. Koulutus ja opiskelu (itseis)arvoina 
 
Koulutuksen ja opiskelun arvoina sinänsä mainitsivat akk:n kaksi opettajaa. Myös tämä arvo periytyi jo 
lapsuuden kodista. ”Kouluttautuminen oli kotona tärkeä asia. Esimerkiksi mun kaverit ei ole lähteneet 

samalla tavalla kouluun kuin mä lähdin aikanaan. Kodilla oli tässä merkitystä” (Akk 2). Toisen opettajan 
mukaan samalla tavalla ” kotona sanottiin, että koulua pitää käydä, läksyt on tehtävä, luokalle ei saanut 

jäädä, eikä jääty. Koulu pitää kunnolla käydä – se oli aina mielessä” (Akk 6). 
 
8. Vanhempien kunnioitus 
 
Yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja kertoi, että kotona voimakkaasti korostettiin miten ”vanhempia on 

kunnioitettava. Se jäi sitten mieleen siten, että en myöhemmin voinut lähteä vanhaa ihmistä 

opettamaan, vaikka olinkin hänen kanssaan eri mieltä” (Akk 3). Samalla opettajalla oli hyvin kielteiset 
kokemukset lapsuudenkodistaan – mikä tuli esiin persoonallisen identiteetin kohdalla aikaisemmin. 
Kuitenkaan tämä ei vaikuttanut siten, että vanhempien kunnioitus arvona olisi kielletty myöhemmin 
elämässä.  
 
9. Luonto-arvot, kestävä kehitys 
 
Vain yksi aikuislukion opettaja toi esiin elämänsä keskeisinä arvoina luonnon, ”luontorakkauden” (Ai 3). 
Opettaja kuitenkin korosti, että hänen suhteensa luontoon on erilainen kuin luonnonsuojelijoilla: ”Olen 

ikuinen evolutionisti, luonnonsuojelu ei ole se päällimmäinen asia – aina on kuoltu sukupuuttoon 

evoluution myötä, olenkin kehittänyt oman luonto-suhteen. Mitä enemmän Charles Darwinin kehittämän 

evoluutioteorian kanssa on tekemisissä, sitä todentuntuisemmalta koko luonnonjärjestys tuntuu. Luonto 

voi osoittaa julmuutensa; vain vahvat ja parhaiten sopeutuvat pärjäävät, muille tuntuu käyvän huonosti. 

Valitettavaa, mutta totta.  Eli realismia”  (Ai 3). 
 
Samaan kategoriaan on kuitenkin sijoitettu myös toisen nuoren opettajan erikseen mainitsema kestävän 
kehityksen arvo, joka jo käsitteenä on varsin uusi. Tämä opettaja ei sen paremmin asiaa selvitellyt. 
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6.2.3.2  OPETTAJAN TYÖ 

 

Missio 
 

Teemalla tarkoitetaan tässä opettajan eräänlaista ”lähetystehtävää”, toisin sanoen yleistä, kaiken 
opetuksen kattavaa käsitystä siitä, mihin hän työssään opettajana pyrkii. Käsite sijoittuu näin tavallaan 
käsitteen ”opetustyö” yläpuolelle. Edellä frekvenssitaulukon käsittelyn yhteydessä jo tuotiin esiin se, 
miten yhden nuoren akk:n opettajan elämänkertomuksessa ”missio” ilmaistiin monta kertaa. 
 
Aineiston perusteella päädyttiin seuraaviin luokkiin: 1. monikulttuurisuuden edistäminen /opiskelijoiden 
omatoimisuuden lisääminen, 2. opiskelijoiden näkökulmien avaaminen, 3. omien mahdollisuuksien 
löytäminen, 4. ”ketään ei jätetä” ja 5. oppiainekohtainen missio.  
 
Luokat eivät ole kaukana toisistaan mutta toisaalta kuitenkin selvästi erottuvia. Esiin tuodut missiot olivat 
jossain määrin eritasoisia siinä mielessä, että useimmat olivat aika laajoja, toisaalta osa oli selvästi 
ainekohtaisia ja käytännöllisempiä.  
 
Yksi aikuislukion opettaja ilmoitti teemahaastattelussa, että hänellä ” ei kerta kaikkiaan ole mitään 

missiota, en katso asiaa kristilliseltä kannalta, en ole saarnaaja, olen perusasioiden opettaja, ei sen 

kummempaa missiota tarvita” (Ai 1). Toisaalta referaatin perusteella voitaisiin sanoa, että kyseisellä 
opettajalla on missio, hän on ”perusasioiden opettaja”. 
 
Yhden kansalaisopiston opettajan yksi missio oli ”olla opettaja”, mutta tästäkään ei ole muodostettu 
omaa kategoriaa, koska samalla opettajalla oli myös selvästi oppiaineeseen liittyvä missio. 
 
1. Monikulttuurisuuden edistäminen/opiskelijoiden omatoimisuuden lisääminen 
 
Kyseinen missio oli yhdellä akk:n opettajalla, joka toi jo elämänkertomuksessaan missionsa esiin hyvin 
vahvasti, monta kertaa; oikeastaan kaikkein vahvimmin verrattuna muihin tutkimuksen opettajiin. 
Monikulttuurisuutta opettaja halusi tuoda koko suomalaiseen yhteiskuntaan, oman oppilaitoksensa 
lisäksi.  On kuitenkin aloitettava itsestä: ”Omatoimisuuteen liittyy toinen ammatillinen oivallukseni näinä 

korpivaelluksen vuosina. Omatoimisuutta ei voi hitto vieköön opettaa, jos siitä ei ole mitään käsitystä 

itsellä. Minun on siis oltava omatoiminen, jotta voin ideaa välittää yhtään mihinkään. Tämä kun sattuu 
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olemaan sellaisen asenteeseen tai arvoon verrattavissa oleva seikka, jota ylipäätänsä ei voi opettaa, se 

on oivallettava. Tärkeä askel monikulttuurisuutta olikin se, että heittää itsensä kehään ja katsoo, miten 

voi lähimpiin vaikuttaa” (Akk 4). 
 
Kyseinen missio liittyi voimakkaasti opettajan opetusalaan työuralle ohjaavassa koulutuksessa. 
 
2. Opiskelijoiden näkökulmien avaaminen 
 

 Toisen aikuislukion opettajan missio oli hyvin laaja-alainen, humanismin peruslähtökohtiin nojaava: 
”Humaani yleissivistävä sanoma on mun missioni, se luo fiksuutta ihmisessä, tulee laaja-alaisuutta, 

ymmärtää historian näkökulmista asioita, pystyy asettumaan toisen asemaan, eli ymmärtää, että on 

erilaisia näkökulmia. Aikuisilla on kyllä tarve tällaiseen. tästä tulee se fiksuus, kun ymmärtää tämän mun 

perussanoman” (Ai 6). 
 
 Toisen opettajan missio oli hyvin samantapainen, jos kohta toiseen aineeseen viittaava: ”Toivon, että 

olisi jotakin suurempaa, kun eteen näkee, tulee mieleen se evoluutioteoria, tuntuu hyvältä, että olen 

onnistunut opettajana, haluan avata opiskelijat ymmärtämään ja katsomaan maailmankaikkeutta ja 

katsoa sitä uusin silmin, keskustelujen kautta” (Ai 3). 
 

3. Omien mahdollisuuksien ja oman paikan löytäminen 
 

 Kaksi opettajaa aikuislukiosta ja kaksi aikuiskoulutuskeskuksesta piti keskeisenä missionaan 
opiskelijoiden kannustamista huomaamaan, että jokainen kyllä pärjää, kun vain yrittää. Kaikki korostivat, 
että esittävät tämän sanoman jokaisella kurssilla. Yhden opettajan mukaan ”Tietyt asiat pitää oppia, 

oppia huomaamaan omat mahdollisuudet, vapauttaa heidän henkiset voimavaransa, avata heidän 

silmänsä, rohkaista eteenpäin” (Ai 2).  Toinen opettaja kertoi olevansa itse esimerkki ja tuovansa sen 
joskus esiin – viitaten näin omiin nuoruuden kokemuksiinsa. Kolmannen opettajan näkökulma oli vähän 
toinen, mutta toisaalta perussanoma oli sama: ”Haluan ohjata ihmisiä löytämään oman suunnan, ihanne 

on, että kaikki huomaavat, että heillä on oma paikkansa ja oma tehtävänsä, kun vain yrittävät” (Akk 4). 
Opettaja piti itse missiotaan käytännön tasolle vietynä aika vaikeana, ”ehkä mahdottomana”.  Neljäs 
opettaja katsoi, että on hänen ”velvollisuutensa nostaa näiden ihmisten arvostusta, auttaa heitä, että he 

löytävät oman paikkansa, se on meille vielä tärkeämpää kuin toisen asteen koulutuksessa, vaikka kyllä 
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se oli tärkeää sielläkin. Mulle on sanottu, että keräät tänne kaikki epäsosiaaliset tyypit, mutta niin se on, 

että otan kaikki ongelmaiset huostaani myös yksityiselämässä” (Akk 7)  
 
4. ”Ketään ei jätetä” 
 
Yhden opiston opettajan missio oli ajatus siitä, että kaikkien opiskelijoiden tulisi oppia tietyt perusasiat, 
että ketään ei jätetä oman onnensa nojaan, jos on oppimisvaikeuksia. Opettaja ilmaisi asian 
seuraavasti: ”Keskeinen ajatus on, etten päästä ketään putoon kurssilta, pidän kärsivällisesti kaikki aina 

mukana. Olen hyvin kärsivällinen, joku on joskus kysynytkin, että enkö hermostu koskaan. Ihmeen hyvin 

ne opiskelijat on myös mukana pysyneet, ei ole kukaan pudonnut” (Ko 5). 
 
4. Oppiaine/ opetusalakohtainen missio 
 
Useimmilla opettajilla oli selvästi omaan oppiaineeseen liittyvä missio, joka on tässä luokiteltu omaksi 
kategoriaksi. Aikuislukion ja opiston kieltenopettajien yhteinen missio oli selvästi rohkaiseminen kielen 
käyttämiseen, puhumiseen. Yhden opettajan mukaan ”Kun joukossa on jo varttuneita opiskelijoita, pidän 

tärkeänä, että hekin uskaltaisivat avata kielensä tunnilla. Kun pitää puhua, ei haittaa, jos tulee virheitä, 

rohkeasti pitää puhua. Kyllä se toinen sitten tarkentaa. Kirjoituskieli ja kokeet on sitten eri asia – kaipaan 

vanhoja oppikirjakäytäntöjä. Rohkaisen ennen kaikkea opiskelijoita puhumaan, minusta opettajan on 

vaadittava sitä”. ( Ai 3) Samoin toinen kielten opettaja korosti, että ”ei ole niin paha, jos tekee ”9 pisteen 

virheen, tärkeämpää on se, että viesti menee perille, mutta ihmiset ei helposti puhu, se on kyllä ihmisille 

kova juttu, puhuminen vieraalla kielellä” (Ko 6). Kolmannen opiston opettajan näkökulma oli vähän 
toinen, mutta mission keskeinen ajatus oli sama, rohkaista opiskelijoita puhumaan: ”Ensimmäinen asia 

on suomenkielisten ihmisten innostaminen puhumaan, ihmiset ei voi tietää, jos ne sanoo väärin vieraalla 

kielellä, tärkeetä on kitkeä pois se alamaishenki, musta on tullut oikein suomalaisuusajattelija” (Ko 1). 
 
Käytännön ja taideaineiden opettajien missio oli ”kulttuuriperinnön siirtäminen, käsityökulttuurin 

edistäminen” (Ko 5). 
 
Yksi käsityön opettaja korosti myös oppiaineiden integraatiota, käsitöiden integraatiota esim. 
kuvataiteeseen ja tietotekniikkaan. Tähän liittyi myös ”monialaisuus”. Toinen käsityön opettaja piti 
tärkeänä ”innostamista käsitöiden tekemiseen” (Ko 2, Ko 5). Myös kolmannen opettajan yksi missio oli 
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innostaminen taiteen tekemiseen, että ”taide tulisi osaksi arkipäivää, että syntyy kuvan tekemisen tarve” 
(Ko 3). 
 
Yhden akk:n opettajan missiona oli saada aikaan omassa aineessa ”ahaa-elämyksiä, ennen kaikkea, 

että ne rupeis itte miettiin näitä asioita, että sais liikettä aikaan, se tukee oppimista, myös että tulis se 

tunne, että tästä on jotakin hyötyä” (Akk 3). 
 
Opettajan työ 
 
Kategorialla opettajan työ tarkoitetaan opettajan oman työn kuvausta nykyisessä oppilaitoksessa.  
Teemasta on erotettu jo edellä mainitut opettajan ”missio” sekä lisäksi ”opettamisesta” ja ”tulevaisuus”. 
 
Tutkimustehtävän kannalta teema on ehkä tärkein, ja sen puitteissa voitiin ainakin etukäteen odottaa 
vastauksia siihen, miten aikuisoppilaitosten tehtävien muuttuminen on vaikuttanut  opettajien työhön ja 
sitä kautta ammatti-identiteettiin. 
 
Aineiston perusteella voitiin muodostaa seuraavat aikuisopettajien kategoriat: 1. perusopettajat,   
2. suunnittelija-opettajat, 3. nonstop- opettajat ja 4. projektiopettajat  
 
1. Perusopettajat 
 
Kategorian yhteisellä nimikkeellä tarkoitetaan tässä opettajia, joiden perinteinen työ opettajana ei juuri 

ole muuttunut siinä mielessä, että työn painopiste on edelleen vahvasti nimenomaan opettamisessa 
muun työn, esimerkiksi suunnittelun ja organisoinnin osuuden ollessa suhteellisen vähäinen. 
 
Luokkaan sijoitettiin kaikki aikuislukion kuusi opettajaa.  
 
Kaikkien tämän aineiston opettajien työ aikuislukiossa ei ole samanlaista, erot voivat olla suuriakin, ja 
muutostakin on tapahtunut, mutta mainitulta peruskriteeriltään työ on varsin yhdenmukaista; se on 
ennen kaikkea edelleen opettamista ja tuntien valmistusta. Sen sijaan suhtautumisessa työhön löytyy jo 
huomattaviakin eroja, toisin sanoen ammatti-identeetti ei tästä näkökulmasta tarkasteltuna ole 
samanlainen. 
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Alkuun kuvataan sellaista opettajan työtä, jossa ei ole tapahtunut suuriakaan muutoksia. Eniten on 
muuttunut opetuksen sisältö, ei muu. Opettaja ei opeta myöskään etälukiossa. Tämä opettaja on myös 
ilmeisen hyvin viihtynyt työssään. Tietynlainen rutinoituminen on tuonut työhön varmuutta, mutta ei ole 
kuitenkaan merkinnyt tunnista toiseen samanlaisia tunteja. Suuria huolenaiheita työssä ei ole ollut.  
”Huomasin, kuinka hauskaa opettaminen on, koulupoikana sitä ei huomaa. Tuotti mielihyvää nähdä, 

kuinka oppilas näki asian ensin vaikeaksi, sitten ymmärrettäväksi ja lopulta helpoksi. Mikään ei harmita 

työssä. Nytkin on se tilanne, että kun opiskelija tulee, teen selväksi, mihin tasoon pitää pyrkiä, ei ole 

sellaisia tapauksia, ettei sitten olisi päästy. Yksilöllistä epäonnistumista kyllä on, mutta yleensä en 

höpötä turhaan. En käytä oppikirjaa enää, totta kai luentorunko on olemassa. Liitua käytän tilanteen 

mukaan, jos ei mene perille, holdataan vähän. Jokainen kurssi on erilainen, en kyllästy. Etälukio-

opetukseen en ole halunnut, enkä halua myöskään jatkossa. Opsit on muuttuneet ja sisällöt niiden 

mukana. Atk on vain väline, se on sellainen rautatangon jatke. Laatua on tullut työhön lisää, on kiva tulla 

syksyllä taas töihin”. (Ai 1) 
 
Toinen aikuislukion opettaja puolestaan katsoi, että muutosta on tapahtunut ennen kaikkea siinä, että 
hän antaa opetusta myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville oppilaille sekä 
etälukiolaisille. Tämä on merkinnyt työn sirpaloitumista päivän mittaan sekä ajankäytöllisiä ongelmia. 
Opettajan perusasennoituminen on kuitenkin edelleen myönteinen työtä kohtaan. ”Tämä työ on pysynyt 

elävänä, koska siihen itseensä on sisältynyt paljon muutoksia. Usein ne tosin tuntuvat työläiltä. Juuri nyt 

tuntuu siltä, että voimia on saanut venyttää pinkeästi, että ruumis-raukka on unohtunut venyttämättä. 

Ajankäytön ristiriitaa tässä on, kumpi on tärkeämpää, työstä voisi periaatteessa luopua, mutta aina se 

menee niin, että koenippu täytyy selvittää, työ tehdä. Aloitan aamulla kahdeksalta, ja tunteja on 

iltamyöhään saakka. On tuntien valmistusta, oppilaiden töiden lukemista, teen sen huolella, silti työ ja 

yksityiselämä on nyt tasapainossa. Mun mielestä opettajan työn perusrooli ei ole paljon muuttunut, ei 

edes etälukion myötä; se ei vaivaa koko ajan. Samat peruspalikat tässä on edelleen.”( Ai 2) 
 
Kolmas opettaja kuvaili työtään edelleen opetustyönä. Hänen näkökulmansa oli nuoren opettajan. 
Kuvauksessa tuli esiin toisaalta kokemus opiskelijoiden myönteisestä vastaanotosta tuntien alussa, 
mutta toisaalta opettaja oli kokenut, että hänen piti ikään kuin lunastaa paikkansa; aikuiset opiskelijat 
epäiilivät aluksi hänen pätevyyttään. Tärkeintä oli opettajan kokemuksen mukaan heti alusta alkaen 
hyvä aineenhallinta, jolla ”sain melko hyvin tilanteen hallintaani. Suhde opiskelijoihin on muodostunut 

sen jälkeen kannustavaksi ja rohkaisevaksi. Koska monet opiskelijoista käyvät ansiotyössä, täytyy 

joustoa löytyä käyätnnön järjestelyistä.”(Ai 5) 
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Toisaalta yksi aikuislukion opettaja oli kokenut etälukion vaikuttaneen hänen työhönsä hyvinkin 
voimakkaasti siten, että opiskelijat olivat ryhtyneet ottamaan yhteyttä opettajaan lähes kaikkina 
vuorokauden aikoina, jolloin opettajan mukaan ”omaa rauhaa” ei ollut enää lainkaan. Seuraavassa on 
kyseisen opettajan omaa kuvausta: ”Työpäivä opettajalla on klo 8-22 välisenä aikana, vapaa-aikaa on 

vain muutama tunti. Tekstiviestejä tulee vaikka keskellä yötä, kysytään, voinko tulla kokeeseen, olen siis 

töissä 24 tuntia vuorokaudessa. Voisin tykätäkin olla kahdeksasta neljään, nyt en pääse eroon koskaan 

työstä, oopperassakin tullaan hölöttämään kouluasioita. On päässyt täysin hämärtymään työn ja vapaa-

ajan suhde, tulee kesälläkin joku tekemään jotakin rästijuttuja. Kännykät on vihoviimeinen keksintö, 

oppilaat ei anna enää vapaa-aikaa ollenkaan sen vuoksi. Etälukiolaiset on kaikkein pahimpia, 24 tuntia 

vuorokaudessa pitäisi hoitaa heidän asioitaan. Eli etälukio on sillä tavalla muuttanut työtä, että pelkkä 

ohjaus normaaliaikoina ei riitä. Juuri etälukio aiheuttaa sen, että pitää olla jatkuvasti lukemassa 

tekstiviestejä erilaisista lähteistä ja tekemässä materiaaleja. Kun toisessa toimipaikassa ei ole 

etälukiota, on työ järjestelmällisempää, jos etälukio on, tulee muustakin työstä epämääräisempää.” (Ai 
3)  

 
Tämän ryhmän opettajat eivät olleet täysin samaa mieltä opettajan työn kehityksestä; yhteistä siis on  
se, että opettajan työ on ollut edelleen pääosin opettamista. Yhden opettajan mukaan aikuislukiossa on 
opettajan työssä tapahtunut suuri muutos siinä, että ”etälukio suorastaan pakottaa teetättämään 

tehtäviä, opetuksesta on tullu kerta heitolla todella opiskelijakeskeistä. Kuitenkaan oppilaat ei käytä 

tutorointia tarpeeksi hyväksi, liian vähän yhteydenottoja tulee, tässä on asennekuilu oppilailla, ne 

pelkää, että leimautuu tyhmäksi, jos kysyy. Oppilaiden tarpeet on muuttuneet, opettajat toimii kuten 

ennenkin.” (Ai 6 ) 
 

2. Suunnittelija-opettajat 
 
Käsite suunnittelija-opettaja on lainattu opetusalan virkaehtosopimuksesta kansalaisopistojen kohdalta. 
Käsitteellä tarkoitetaan tässä sitä, että tähän ryhmään kuuluvien opettajien työ on selvästi muuttunut 

suunnittelun suuntaan varsinaisen opetustyön jäädessä vähemmälle. Erot kategorian sisällä ovat 
kuitenkin suuria. Luokkaan sijoitettiin yhtä lukuunottamatta kansalaisopiston opettajat sekä kolme 
opettajaa aikuiskoulutuskeskuksesta.  
 
0pettajan työn muutos käy hyvin ilmi seuraavasta yhden opiston opettajan kuvauksesta: ”Toimenkuvani 

on muuttunut paljon, ennen kaikkea suunnitttelun osuus on yhä suurempi varsinaisen opetuksen 
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jäädessä vähemmälle. Työtä myös pitäisi tehdä enemmän kuin ennen, tulosten pitäisi näkyä, tavoitteet 

on nyt tärkeitä opetuksessa. Ennen ei opiskelijoilla juuri ollut odotuksia, tultiin vain harrastamaan. Kun 

lähdin uudistamaan, sanottiin aluksi, että sehän kieltää harrastamisen kokonaan. En kuitenkaan 

luopunut linjasta, vaan opiskelijat vaihtuivat, tuli uudenlaisia opiskelijoita. Tavoitteet tuovat ryhtiä 

opetukseen.” (Ko 3) Opettaja kuitenkin suhtautui muutokseen myönteisesti. Hänen työn kuvauksensa 
mukaan kansalaisopiston opettajan työ koostuu ainealueen opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä, 
järjestämisestä, tuntiopettajien koulutuksesta sekä opetuksen välineistä huolehtimisesta. Jossain 
vaiheessa hänen omat kehittämispyrkimyksensä kohtasivat vastustusta, ja opettaja turhautui. 
Nykyisessä työpaikassa sitten mahdollisuudet laajamittaiseen uudistamiseen ovat olleet mahdollisia. 
 
Toinen opiston opettaja kuvasi työtään alusta alkaen kriittisemmin. Jo ensimmäisistä vuosista alkaen 
hänen työhönsä kuului myös paljon muuta kuin vain opetusta: ”Ensimmäiset vuodet opistossa olivat 

jälkeenpäin ajatellen melko turhauttavia ja raskaita. Opistolla ei ollut omia tiloja, joten opiston kurssit 

pidettiin pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Lähes joka paikassa opiston iltakäyttöön suhtauduttiin melko 

negatiivisestikin.  Voidaan sanoa, että opetuksen kehittäminen oli aluksi kamppailua omien opetustilojen 

saamisesta ja taistelua yhteisessä käytössä olevien välineiden ja laitteiden käyttöoikeudesta. Aika 

nopeasti tuli selväksi, että opiston päätoimisen opettajan tehtävät ovat paljon enemmän kuin oman alan 

johtavana opettajana toimimista.” (Ko 2) Sama opettaja kantoi vastuuta myös itsensä kehittämisestä ja 
uusien kurssien luomisesta, ”koko ajan on pyrittävä pysymään ajan tasalla ja uusiutumaan, on oltava 

aikaa uusien kurssien innovointiin ja opetussisältöjen kehittämiseen.”   
 

Opiston opettajan työn muuttuminen näkyy hyvin selvästi tämän opettajan jatkokuvauksesta. Opettajan 
suhtautuminen muutokseen on edelleen kriittistä; hän ei nähnyt hyvänä sitä kehitystä, että varsinaiselle 
opettamiselle jää entistä vähemmän aikaa ja myös opettajiin kohdistuvat odotukset kasvavat: ”Opettajan 

työ opistossakin on muuttunut todella paljon. Päätoimisen opettajan vastuulla saattaa olla omien 

ainealueidensa lisäksi – olosuhteiden pakosta – myös sellaisia alueita, joihin opettajalla ei ole 

kompetenssia. Työtehtäviin on lisätty yhä enemmän erilaisia hallinnollisia tehtäviä. Työssä tulee 

sellainen tunne, että jatkuvasti vaaditaan yhä enemmän, mutta annetaan yhä vähemmän. Nyt tulee 

tilanteita, jolloin opistotoiminnan tärkein alue, oppimistilaisuuksien järjestäminen, saattaa unohtua. 

Opettajan pitäisi osallistua samaan aikaan laajaan opiston kehittämiskoulutukseen, pitäisi pystyä 

olemaan erilaisissa palavereissa, meidän pitäisi olla koko ajan päättäjien saatavilla, pitäisi pystyä 

ohjaamaan tuntiopettajia, pitäisi huolehtia tiloista, välineistä ja kalusteista. Oppituntien pitäminen on 

vaarana luisua sivuseikkamaiseksi puuhasteluksi.” (Ko 2) 



 
 
 
 

 204

Myös toinen opiston opettaja suhtautui kielteisesti opettajan työn muuttumiseen, hänenkin mukaansa 
paljon aikaa menee muuhun työhön kuin opettamiseen. Opettajan kuvauksessa on selvää 
muutosvastarintaa; hän haluaisi vaikkapa ”luennoida, mutta tällä sektorilla ei ole opistossa oppitunteja 

riittävästi, ei voi opettaa näitä kursseja, yhteistyötä kyllä voidaan tehdä” (Ko 1). Myös opiston opettajan 
työn tavanomainen työaika illalla harmittaa, sillä ”aikuisopetustyö voisi olla ihan mukiinmenevää, mutta 

jatkuva iltatyön vankeus tappaa innostuksen, siis sen vaihtoehdottomuus, kokemus, että joutuu 

elämään ikäänkuin yhteiskunnan takapihalla poissa perhe-elämästä” (Ko1). Myöskään tämän 
tutkimuksen alussa mainittu verkko-opetus ei erityisesti kiinnostanut tätä opettajaa, ”sen voisi muut 

hoitaa” (Ko 1) . Opettajan kuvauksesta tuli ilmi myös hänen mielestään työmäärän selvä lisääntyminen, 
”työn rajattomuus tulee vastaan, sen pitäisi riittää, että asiakkaat on tyytyväisiä, pitäisi vähentää opiston 

volyymia” (Ko 1). Elämänkertomuksessaan opettaja puuttui myös alan palkkaukseen, jota hän pitää 
aivan liian alhaisena työmäärään ja vastuuseen nähden. 
 
Muut opiston opettajat suhtautuvat työn muutokseen myönteisesti pitäen sitä luonnollisena kehityksenä, 
johon on mentävä mukaan. Suunnittelun osuus työssä on kasvanut, mutta se ei ole haitannut. Myös 
kurssien markkinointi on tulossa opettajan työhön. Seuraavassa tietotekniikan opettajan kuvausta: 
”Paljon on opistotyö muuttunut. Ennen kaikkea toiminta on laajentunut moneen suuntaan. Suunnittelen 

itse koko alueen, olen tavallaan johtava opettaja. Opetusvelvollisuus on 350 tuntia, mutta sitten tulee 

päälle yrityskurssit, joista maksetaan erikseen. Laitoin nyt syksyllä itelle vähemmän tunteja, että jää 

aikaa yritysten kouluttamiseen, koska alueella on kysyntää. Esimerkiksi mun asuinkuntani järjestää 

henkilöstönsä tämän alan koulutuksen opiston kautta. Yhä enemmän mennään siihen suuntaan, että 

opettaja vastaa myös markkinoinnista, usein jo kurssilla kysytään, että mitäs sitten jatkoksi, näin pystyy 

myymään jo siinä vaiheessa.” (Ko 4) Lähes samantapainen asennoituminen oli toisella opiston nuorella 
opettajalla kurssien markkinointiin: ”Työ tehdään niin, että tulosvaatimusta ei ole, mutta jonkinlainen 

vaatimus on, että onnistun tiedottamaan kursseista, esim. tuntiopettajat ei huolehdi siitä.” (Ko 5) Myös 
tämän opettajan mukaan työmäärä on kasvanut, pitkää päivää on tehtävä, mutta ”kukaan ei vaadi 

pitkää työpäivää, eli kyllä se itsestä lähtee, että istuu täällä opistolla lähes aamusta iltaan” (Ko 5). 
 

Tähän kategoriaan sijoitetut aikuiskoulutuskeskuksen opettajat pitivät työn muutosta opettamisesta 
suunnittelun suuntaan hyvinkin myönteisenä, jopa työtä rikastuttavana. Seuraavassa on yhden akk:n 
opettajan kuvausta: ”Olen kokenut, että työ on muuttunut koko ajan ja elänyt, koko ajan on tullut erilaisia 

tehtäviä, vastuuta lisää. Jos se olis vain sitä, että olis pelkkää opetusta, niin en tiedä, nyt on kaksi 
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päivää opetusta ja kolme päivää muuta, suunnittelua jne . Työ on muuttunut jo sen takia, että ennen oli 

kurssimuotoista, nyt on monimuotoo ja etäopetusta, joka on muuttanut tän homman.” (Akk 1) 
 
Tähän opettaja-kategoriaan kuuluvien aikuiskoulutuskeskuksen opettajien kokemukset 
koulutusmarkkinoihin siirtymisestä olivat selvästi riippuvaisia opetusalasta. Palvelualan opettajan 
kuvauksen mukaan ”rahapuolta ei niin huomaa, kun meidän toimialalla ei ole kilpailua, sen vuoksi raha 

ei ole niin tärkeää tässä, en tiedä edes oppilastyöpäivän hintaa, olen vähän huono näissä asioissa. On 

mulle sanottukin, että älä sinä puhu markoista mitän, älä neuvottele kenenkään kanssa. Palvelualat 

tuottaa parhaiten tulosta, ikinä ei ole syyllistetty siitä, Pitää toki kilpailla, mutta tällä omalla tyylillä, nyt on 

tosi tiukkaa kyllä, mutta meillä on hyvät systeemit.” (Akk 7) 
 

3. Nonstop-opettajat 
 
Kategorian opettajille on tyypillistä, että he joutuvat – lähinnä taloudellisista syistä – hoitamaan yhtä 
aikaa useampia kuin yhtä kurssia. Tältä osin työn luonteen muutos on ollut suuri, jos kohta se on 
tapahtunut jo 80- ja 90 - luvun vaihteesta lähtien. Toisaalta työ on edelleen kuitenkin pääosin opetusta, 
joka kriteeri erottaa tämän ryhmän suunnittelija-opettajista. Luokkaan sijoitettiin neljä opettajaa 
aikuiskoulutuskeskuksesta, joista kolme toimii metallipuolella ja yksi palvelualalla.  
 
Aluksi kuvataan yhden opettajan elämänkertomuksen kautta aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työn 
muutosta tiukasti säännellyistä vaatimuksista vuoden 1991 lain jälkeiseen, ”aikuiskoulutusmarkkinoiden”  
aikaan, jolle on ollut ominaista opettajan kannalta ainakin tietynasteinen epävarmuus. Toisaalta muutos 
ei ollut aivan niin raju, kuin mitä aluksi pelättiin:”Akh sääteli ennen työehdot, kalustohankinnat jne. 70-

luvulla tuli politisoituminen, vaalit meillekin. Se järjestelmä tuli ja meni. Työvoimatoimisto antoi kurssit ja 

opiskelijat, akh määräsi mitä kursseja järjestetään. Vuonna 1991 tuli muutos, pelättiin ensin, mutta sitten 

huomattiin pian, että valtio maksaa kustannukset kuitenkin, vain toista kautta. Pelkkä elinkeinoelämän 

itse tilaama ja maksama koulutus ei elätä. Tärkeä muutos työssä oli siirtyminen rintamakoulutuksesta 

nonstoppiin. Nyt noin joka viides viikko alkaa kurssi, teoriaosuus takkuilee, talous on vaikea, yhtä aikaa 

on pidettävä useita kursseja. Moduleita pyörii yhtäaikaa opso-koulutuksen kanssa, teoriapäivät on yhtä 

aikaa monille ryhmille. Lukujärjestyksen teko on melkoista palapeliä, menee hienosti kun on pakko. 

Nykyisin kilpaillaan oppilaista, jopa ammattikorkeakoulujen kanssa. Oppilasaines on heikentynyt, ei voi 

kuitenkaan ronklata, kun niistä tulee rahaa.” (Akk 8)  
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Työn luonteen muutos ja 90 - luvun alussa uuteen lainsäädäntöön siirtyminen aiheutti joka tapauksessa 
aikuiskoulutuskeskusten opettajissa monenlaista pohdintaa ja liikehdintääkin muihin työpaikkoihin. 
Yhden opettajan kuvauksen mukaan ”muutosta pelättiin, moni aatteli vaihtaa alaa, mutta muutos tuli 

kuitenkin vähitellen, ei tapahtunut mitään yhtäkkiä. Koulutusbisnekseen ei uskottu kuitenkaan. Aateltiin, 

että kyllä koulutuksen pitää olla yhteiskunnan maksamaa.” (Akk 6) 
 
Toisaalta tämä epävarmuuden aikaan siirtyminen ei ole kaikkien opettajien kohdalla – opetusalan 
mukaan – ohi, päinvastoin yhden opettajan mukaan ”epävarmuus on koko ajan ilmassa, vaikka 

henkilökohtaisesti olenkin vakiintuneessa tilanteessa” (Akk 5). Yksi opettaja kertoi haastattelua 
tehtäessä kesäkuussa, ettei tiedä, onko hänellä töitä loman jälkeen elokuussa. 
 
Kuten kansalaisopistojen opettajie myös aikuiskoulutuskeskusten opettajien työmäärä on lisääntynyt 
huomattavasti. Suhtautuminen asiaan kuitenkin vaihteli huomattavasti. Jotkut vain totesivat asian, 
joillekin tämän päivän tilanne on hyvin ahdistava. Yhden, vain toteavan esimerkin mukaan ”työpäivät 

ovat pidentyneet, joutuu kysymään, onko tehoton opettaja, jos on työssä, vaikkei ole enää oppilaita 

paikalla” (Akk 8). Toisen opettajan näkökulmasta tilanteen muutos näyttäytyi jo paljon 
pahempana:”Silloin joskus 80-luvulla sai olla sataprosenttisesti opiskelijoiden käytössä, nyt on 2-3 

kurssia yhtäaikaa, tulee ristiriitaa. Joskus joutuu työskentelmään oman jaksamisensa äärirajoilla. Tähän 

on tultu, koska kaiken takana on raha. Aina täytyy saada parempi taloudellinen tulos, koulutuksen 

laatukaan ei merkitse niin paljon kuin se, että koulutus tuottaa tarpeeksi paljon. Työtaakka on kasvanut 

melkoisesti. Nyt mietin, onko tässä mitään mieltä, kuinka kauan tätä jaksaa?” (Akk 5)  
 
Ainakaan tämän aineiston aikuiskoulutuskeskuksen opettajat eivät pitäneet itseään koulutuksen myyjinä 
tai markkinoijina. Päinvastoin hyvin tyypillisen kuvauksen mukaan ”Myyntityötä pitäisi ehkä tehdä, mutta 

kaikki ei ole myyntimiehiä, en mielelläni lähde yrityksiin, olen kouluttaja enkä myyntimies”.(Akk 3) 
Toisen, nuoren opettajan mukaan ”tiedämme, että kurssien on mentävä kaupaksi, muutoin ei ole töitä” 

(Akk 2).  
 

Opetustyön ohella nonstop-opettajien työstä menee paljon aikaa materiaalien valmistamiseen, koska 
toimitaan aloilla, joilla ei useinkaan ole valmiita oppikirjoja. Työpaineet kasvavat tämänkin vuoksi.”Olen 

joutunut uhraamaan aikaa paljon materiaalien tuottamiseen. Opetusvelvollisuus on suuri, jossain 

vaiheessa koin, että elin melko totaalisesti työlle. Nykyisin olen palkkaukseen ja arvostukseen melko 

tyytyväinen, mutta työpaineita saisi olla vähemmän”. (Akk 3) 
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Teknisemmillä aloilla teknikan ja atk:n kehittyminen on myös osaltaan muuttanut 
aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työtä:”Tekninen kehitys ja atk:n tulo on osaltaan melko totaalisesti 

muuttanut työtä, samoin uudet koneet. Ei kannata kuitenkaan sanoa ei uusille koneille, koska se on 

meidän vahvuus tämä laitekanta”. (Akk 8) 
 
4. Projektiopettajat 
 

 Erityisellä projektiopettajan kategorialla tarkoitetaan tässä opettajia, joiden työajasta suurehko osa 
käytetään erilaisissa projekteissa, tai sitten työ vain on yleensä projektin luonteista. Yleensä tämä on 
tällaisen opettajan kohdalla vapaa-ehtoista; projektit koetaan mielenkiintoisina ja omaa työtä kehittävinä. 
Projektien rinnalla tehdään tavanomaista opetustyötä. Kategoriaan on sijoitettu kaksi opettajaa, yksi 
akk:sta ja toinen kansalaisopistosta. Jälkimmäinen koki toisaalta olevansa myös suunnittelija-opettaja, 
mutta päätyi sitten tähän projekti-opettajaan. 
 
Akk:n työuralle ohjaavan opettajan kuvauksen mukaan ”Kieliopin rinnalla teemme viikon projekteja eri 

aiheisiin ja aineisiin liittyen. Järjestimme mm.. kansainvälisellä viikolla ohjelman eräälle ala-asteelle, niin 

että opiskelijat suunnittelivat, harjoittelivat ja toteuttivat sekä vielä arvioivat kaiken. Opettajan työksi jää 

sitten motivoida, stressata, jännittää, luovia ja setviä erilaisia kriisejä, eikä mihinkään saa apua 

suomalaisesta opettajankoulutuksesta. Lisäksi opettaja tappelee vähistä resursseista mahdollisimman 

paljon atk-luokan käyttöaikaa. Ja päätäni hakkaan seinään tekemällä draamaa ja vaikuttamalla ihmisten 

asenteisiin.” (Akk 4) 
 
Opiston opettaja taas totesi työn lisääntyneen juuri erilaisten projektien vuoksi: ”Projekteja on ollut. 

Alternative vei kaksi vuotta, meni illat ja viikonloput sen kanssa. On kaikenlaista käytännön juttua koko 

ajan, työ on silppua. Voisi varmaan keskittyä, mutta toisaalta pitää olla aina uutta, en tykkää junnata 

samoja juttuja vuodesta toiseen. Tykkään myös työn periodeista.” (Ko 6) 
 

Molemmille kategorian opettajille oli ominaista voimakas panostus työhön. Toisen kuvauksen mukaan 
”kovalla ja hikisellä työllä annan itsestäni ja persoonastani erittäin suuren osan työelämän käyttöön. 

Uupumus ei ole vielä tullut, mutta näen sen kulman takana”. (Akk 4) 
 
Kumpikaan opettajista ei kokenut olevansa varsinaisesti missään ”tulosvastuussa”, eikä rahalla sinänsä 
ole suurta vaikutusta työhön lukuun ottamatta työsuhteen kestoa. Toinen opettaja totesikin, että 
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markkinoinnissa voisi ehkä olla aktiivisempi, kysyntää voisi olla, mutta ”ei opettajan ole tarvinnut vastata 

budjetoinnista, reksi on sen hoitanut. Maksupalvelutunneista on maksettu eri palkka”. (Ko 6)  
 
Opettajan työnsä erilaisia elementtejä toinen kategorian opettajista kuvasi seuraavasti:”Olen toiminut 

työpaikanhakuvalmentajana, työssoppimisohjaajana, atk-alkeiden kouluttajana, kielen opettajana, ja 

helmenä pohjalla, olen tehnyt mm. kaksi upeaa teatteriprojektia.” (Akk 4) 
 
Kummallakaan tämän kategorian opettajalla ei ole vakituista työsuhdetta, mutta vain toinen heistä koki 
epävarmuuden suurena ongelmana: ” 90 % kielteisistä tunteista liittyy työn epävarmuuteen, puitteisiin, 

työsuhteeseen. Kuitenkin tehdään paljon näkymätöntä työtä”. (Akk 4) Opettajan työsuhteille samassa 
talossa olikin ollut ominaista hyvin lyhyet, vain muutaman kuukauden kerrallaan kestäneet työjaksot. 
 
Kansalaisopiston opettaja ei ollut kokenut iltatyötä ongelmaksi vaan piti sitä omana valintana. 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja korosti opettajan työn kuvauksessaan erityisen voimakkaasti oman 
opetusalansa tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta; opettaja haki ammatti-identiteettiä poikkeuksellisen vahvasti 
juuri opetusalansa kautta.  
 
Opettaja kuvasi myös työmääränsä lisääntyneen selvästi. Opetuksen lisäksi työhön kuuluu päivystys, 
rekisteriin viennit, sähköpostiin vastaaminen – sitä tulee ”loputtomasti” - sekä vielä töiden ja tuntien 
valmistelu. Opettajan mukaan myös tekniikka on vaikuttanut opettajan työhön, ”koneet on ottaneet 

ylivallan, tasokas virtuaalinen kurssi vie vuoden työn” (Akk 4). 
 
Opettamisesta 

 
Teeman ilmaisut kuvaavat sitä, minkälaisena opettajana aineiston opettajat itsensä näkevät, ja toisaalta 
minkälainen on heidän didaktinen näkemyksensä. Opettajia erottelevaksi kriteeriksi muodostui toisaalta 
”opetustyyli” ja toisaalta opettaja-opiskelijakeskeisyys. Mainituilla perusteilla voitiin muodostaa 
seuraavat luokat: 1. ”näytän itse”, 2. yksilöllisesti opsia vaihdellen, 3. pääosin opettajajohtoisesti 
edelleen ja 4. omatoimiseen opiskeluun ohjauksella. 

 



 
 
 
 

 209

Luokkien muodostamisessa oppilaitosmuoto näytti olevan tärkein tutkittavia jakava tekijä, koska 
aineiston opettajat sijoittuivat eri luokkiin niin, että useimmissa on vain yhden oppilaitosmuodon 
edustajia. 

 
1. ”Näytän itse” 
  

 Luokkaan on sijoitettu kolme aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa, jotka opettavat pääosin ammattiin 
liittyvää käytäntöä, yksi heistä tosin opettaa myös teoreettisia aineita, kuten esim. matematiikkaa. 
Näiden opettajien yhteinen piirre opettamisessa on se periaate, että työvaiheet koneella opettaja 
näyttää ensin itse, sitten on opiskelijoiden vuoro tehdä näytön perusteella. Tärkeätä on myös olla lähellä 
opiskelijoita. Seuraavassa yhden opettajan esimerkkikuvaus: ”Olen pitänyt tätä aikuisoppilaitoksena, ja 

olen sen vuoksi semmonen, että menen mukaan, panen käden olkapäälle, juttelen ja olen kentällä. 

Teoriaa on se, kun katsotaan kalvoja. Paras tapa on kuitenkin aina se, jos vain on kone olemassa, 

ehdottomasti oma näyttö, pannaan sitten oppilaat tekeen työ, opitaan kun itse tehdään. Mahdollisimman 

aidossa ympäristössä me  harjoitellaan asiakastöillä. Käden taidoissa se on niin, että paras tapa oppia 

on oma työ, maali on itse vedettävä.” (Akk 8) 
 
 Kaikille kolmelle oli yhteistä opettajakäsitys, jonka mukaan he ovat parhaimmillaan käytännön töissä, 

”mun vahvuus on käytännössä” (Akk 6). 
 
2. Yksilöllisesti opetussuunnitelmaa vaihdellen 
 
Tähän luokkaan sijoitettujen viiden kansalaisopiston opettajan yhteinen pedagoginen näkemys oli se, 
että aikuisopiskelijoita on opetettava yksilöllisesti, ja että tehtyä opetussuunnitelmaa on voitava vaihdella 
tilanteen mukaan, viimeistään siinä vaiheessa, kun seuraavaa samantyyppistä kurssia suunnitellaan. 
Kaikki katsoivat olevansa jo sen verran kokeneita opettajia, että opsia voidaan nopeastikin tarkistaa, 
että tilannetta voidaan katsella opiskelijan näkökulmasta. Suurin osa kategoriaan sijoitetuista opettajista 
on käytännön aineiden tai tietotekniikan opettajia, mutta mukana on myös yksi kieltenopettaja. 
 
Verrattuna edelliseen kategoriaan ei yksi käytännön aineiden opettaja pitänyt ”näyttämistä” parhaana 
didaktisena ratkaisuna, vaan hänen mukaansa ”opettajat usein lankeaa siihen konkreettisuuden loveen, 

että asia vain näytetään, ja sitten opiskelija tekee. Pitää kuitenkin olla taustoja. Jos on puhe vaikka 

muotolaskoksesta, aloitan siitä, miksi muotolaskos tehdään, vasta sitten mennään käytäntöön, erilaiset 
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oppimistavat on oltava myös aikuisille käytössä, joku oppii parityöskentelyllä, joku näyttämällä, joku sillä, 

että sanotaan, että tee näin.”.(Ko 5) Toisen opettajan kuvauksen mukaan samalla tavalla ”pyrin 

opetuksessa kaiken järjestämään niin pitkälle kuin mahdollista siten, kuin kullekin opiskelijalle parhaiten 

sopii” (Ko 2). 
 
Seuraava tyyppiesimerkki kuvaa hyvin tämän kategorian opettajien joustavaa suhtautumista 
opettamiseen: ”Mun tapani opettaa on joustava, voidaan sanoa, että ops menee usein uusiksi kurssin 

aikana. Eli muutan opsia sen mukaan, miten kurssilaiset oppivat ja edistyvät. Olen vahvoilla siinä, että 

pystyn muuttamaan alkuperäistä väljää suunnitelmaa koko ajan, eikä konseptit mene silti sekaisin. On 

pakko tehdä näin, koska porukat on erilaisia.” (Ko 4) Tärkeää on toisaalta tässä kategoriassa se, että 
opetuksen sisältöä tai materiaaleja uusitaan:”Tympäännyn vanhoihin juttuihin, tulee sitten paljon työtä, 

kun vaihtaa materiaalia, mutta on varmaan hyvä kun näin tekee” (Ko 6). 
 
Joustavuus ja yksilöllisyyden huomioonottaminen ei kuitenkaan merkitse tässä kategoriassa toisaalta 
vaativuuden puuttumista. Opiston taito- ja taideaineiden opettajan kuvauksen mukaan:”Seuraan joka 

tunti, miten opiskelijat etenee, puutun tarvittaessa heti asiaan. Opiskelijat ovat jo tottuneet siihen, että 

opettaja on vaativa ja ankara.” (Ko 3) Myös toinen opiston opettaja korosti opetuksen tavoitteita myös 
käytännön aineissa:”Opiskelutavoitteet on itse kunkin asetettava opiskelussa korkealle, että pyrkii 

saavuttamaan myös ryhmän tavoitteet.” (Ko 2). 
 
Opettajien kuvauksissa tuli myös esiin ammatti-identiteetin muuttuminen tältä osin ennen kaikkea niin, 
että vuosien mittaan tuli varmuutta ja uskallusta lisää, ”jossain vaiheessa opettajana olin liian arka 

vaatimaan opiskelijoilta mitään, nyt osaan olla vaativampi, ja toisaalta ajattelen asioita enemmän 

opiskelijan kannalta” (Ko 6). 
 
3. Pääosin opettajajohtoisesti edelleen 

 
Kategoriaan sijoitettiin kaikki aikuislukion sekä kaksi aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa. Heidän 
keskeinen opetuksellinen näkemyksensä oli, että opetetaan edelleen opettajajohtoisesti, vaikka luokan 
sisällä onkin eroja tämän suhteen. Luottamus juuri opettajan omaan persoonaan oli vahva. Oppilaat 
eivät opi, ellei opettaja opeta - näkemys oli kategorian opettajilla selvä. Yhteistä oli myös tässä opettajan 
vaativa asenne oppimiseen. 

 



 
 
 
 

 211

Seuraavassa aikuislukion opettajan kuvauksessa korostui erityisesti opetuksen opettajakeskeisyys: 
”Olen opettajakeskeinen, opetuksessa kaikki pyörii mun ympärillä, en silti vähättele oppilaiden 

kyvykkyyttä, kaikki pitää huomioida. Olen kyllä kärsivällinen, jos on vaikea asia. Opettajana olen vaativa, 

ei ole mielestäni silti kiusaamista, mutta tiukat säännöt on oltava, mitkä asiat on kurssissa hallittava. 

Armoviitosia en anna. Tuen ja valmennan oppilasta, jos pitää tulla uudestaan tenttiin. Opetuksessa olen 

hyvin akateeminen luennoitsija-tyyppi.” (Ai 3) 
  

Aivan yhtä tiukka oli myös toinen aikuislukion opettaja mainittujen ”armoviitosten” osalta, 
opetusmenetelmät olivat hyvin perinteisiä: ”En jaa enää samanlaisia monisteita, piirtoheitintä en käytä 

koskaan, liitu ja taulu riittävät ihan hyvin. Kokeissa voin hylätä vaikka kaikki, jos ne ei mene läpi, 

normaalijakautumaa ei tarvitse tulla niinkuin päivälukiossa.” (Ai 1) 
 
Melkein samoilla linjoilla oli kolmas aikuislukion opettaja, perustelut opettajakeskeisyydelle olivat 
oppilaiden odotuksissa: ”Ehkä olen opettajana konservatiivinen, kuten muutkin, arvostan perinteistä 

opetusta, opiskelijat tykkää siitä, että opetetaan. Erittäin mielenkiintoisia keskusteluja kyllä käydään, 

tosin oppilaat on usein passiivisia.. Keskustelu on opettajajohtoista, joka linja on pidettävä. Piirtoheitin 

on tärkeä, internetistä haetaan materiaalia. Ryhmätyö on helposti heitteillejättämistä, en suosi sitä. 

Tunnit pitää valmistella hyvin, opettajan on oltava tunnilla jämpti. Monet oppilaat tulee kaukaa, kyllä ne 

haluaa saada opetusta.” (Ai 6) 
 

Neljäs opettaja korosti opetuksessa sekä opettaja- että opiskelijakeskeisyyttä. Opettajan rooli on tämän 
opettajan mielestä asiantuntijan, jolla on kuitenkin ”vetovastuu”: ”Silti ope ei ole se napa, jonka ympärillä 

pyöritään, opiskelijakeskeisyyden suuntaan olen yhä enemmän mennyt. Oppiminen ei tapahdu 

itsestään, opettajan rooli on tässä tärkeä, se näkyy tuloksissa. Erilaiset pedagogiset suuntaukset, joissa 

pannaan vaan opiskelijat tekeen itse kaikki ilman ohjausta, ovat humpuukia.” (Ai 2) 

 
Yksi opettaja korosti omaa ammatillista kasvuaan vuosien mittaan samalla tavalla, kuin edellä todettiin 
kansalaisopiston opettajista, uudet opetusmenetelmät eivät olleet tulleet vielä tutuiksi: ”Vuosien mittaan 

olen opettajana tullut rohkeammaksi, sitä uskaltaa enemmän. Harjoituksia teetän enemmän kuin ennen. 

Opsista voidaan joskus vähän poiketakin. Virtuaalisuudesta en tiedä, kyllä liitu on paremmin 

hallinnassa.” (Ai 3) 
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Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja pyrki periaatteessa opiskelijakeskeisyyteen, mutta sanoi sitten 
kuitenkin tekevänsä ”paljon perinteistä luokkaopetushommaa, en ole vakuuttunut omasta tavasta 

opettaa.” (Akk 4) 
 

4. Omatoimiseen opiskeluun ohjauksella 
 
Kategorian opettajien didaktisen näkemyksen mukaan opettamisessa pitää korostua opiskelijoiden 
omatoimisuuteen ohjaaminen ja toiminnallisuus. Tähän kuuluvat kolme opettajaa ovat kaikki 
aikuiskoulutuskeskuksesta. 
 
Yksi opettaja ei halua olla teoreetikko, vaan mieluummin hän haluaa tutkia ja katsoa maailman ilmiöitä, 
opiskelijoiden on ryhdyttävä omatoimiseen opiskeluun ja projekteihin:”Haluan olla hyvä opettaja, ottaa 

vastuuta näistä ihmisistä, kieli on se väline, ei kielioppi, pitää oppia puhumalla, lähden eri pohjalta kuin 

muut, lähden syvemmältä, pyrin saamaan opiskelijoiden oman persoonallisuuden esiin” (Akk 3). 
 

Toinen akk:n opettaja korosti monipuolisia opetusmenetelmiä ja opiskelijoiden aktivointia: ”Opetan sillai, 

että se on monimuotoistettu, esim. oppimateriaalia on pitänyt tehdä valtavasti. Annan tehtävät 

opiskelijoille, se on mielekkäämpää sillai. Pystyn nyt pitämään yllä keskustelua, kalvoja ei ole enää 

välttämättä ollenkaan, ei ole kalvosulkeisia, ihan hyvin voin käyttää liitutaulua. Tärkeää on, että 

opiskelijat voivat itse tehdä jotakin, minä sitten ohjaan. Opiskelijoita aktivoivia menetelmiä on monia, 

esim. ongelmanratkaisu tietyllä tavalla ohjata heitä etsimään itse tietoja.” (Akk 7) 
 

Kolmas opettaja kertoi myös, että toiminnallisuus on hänen opetuksessaan lisääntynyt entiseen 
verrattuna. Tunneilla käytetään paljon aikaa yhteiseen pohdiskeluun, mm. tavoitteista. Myös draaman 
käyttö opetusmenetelmänä on tavallista. Luottamus omaan pedagogiikkaan oli hyvä: ”Käytän draamaa 

paljon, olen siinä onnistunut. Asiat pannaan sitten kurssilla näkyville, että kaikki tietää. Kalvosulkeisia en 

silti ole vielä kokonaan hylännyt. Olen saanut opettamisesta palautteen, että olen hyvä jätkä. Olen 

tasapuolinen, kaikkia kunnioittava. Eniten rassaa se, kun tehdään suunnitelma työvoimatoimiston 

kanssa, eikä se sitten toteudukaan. Tulos on jo se, jos opiskelijalle on selvinnyt koulutuksen aikana 

koulutusaikomus, miten jatketaan.” (Akk 5) 
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Opettajatiimit 
 
Opettajatiimit kouluissa ovat suhteellisen uusia. Tämän tutkimuksen yhdeksi teemaksi aihe tuli 
muutamien opettajien elämänkertomuksista, joissa tiimin merkitystä heidän työlleen voimakkaasti 
korostettiin. Kategorioiden muodostamisen kriterinä oli siis opettajan käsitys opettajatiimeistä. 
Otettaessa huomioon juuri asian uutuus, oli tutkijan kannalta hyvin mielenkiintoista selvittää, missä 
vaiheessa kohdeorganisaatioissa nyt ollaan tiimityöskentelyssä. 
 
Elämänkertomusten ja haastattelujen perusteella muodostettiin viisi eri kategoriaa seuraavasti:  
1.mieluummin yksin, 2. työparin kanssa paras, 3. yhteistyötä opettajien kesken, 4. tiimissä ollaan 
automaattisesti ja 5.ilman tiimiä ei tästä tule mitään. 
 
1. Mieluummin yksin 
 
Kategorian opettajien kanta tiimeihin oli yksiselitteisen torjuva. Perustelut olivat toisaalta, että tiimejä 
pidettiin tehottomina, tai toisaalta tiimeistä vain ei pidetty ilman sen kummempaa perustelua. Yhteinen 
keskustelu kollegoiden kanssa riittää, enempää ei kaivata. Kategoriaan sijoitettiin kolme aikuislukion ja 
samoin kolme aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa. Näin ollen oppilaitosmuodolla ei ollut tässä teemassa 
osalta eroja muodostavaa merkitystä.  
 
Yhden aikuiskoulutuskeskuksen opettajan mukaan ”Mieluummin teen yksin, ei ole edes se vanha 

jääkiekkojoukkueen yhteishenki vaikuttanut tähän käsitykseen. On kyllä mukava jutella kollegoiden 

kanssa, muttei sen enempää. Kyllä mää sen niin päin näen. Totta kai ideoita voi tulla, mutta kyllä se 

sitten kääntyy siihen, ettei niitä kaipaa, kun pitää jotakin tehdä. Tiimit on ehkä vähän tehottomia, sopii, 

kun jutustellaan, mutta tulosta ei synny helposti.”  (Akk 1) 
 
Yksi aikuislukion opettaja otti tiimeihin aivan yhtä tiukan kannan perustellen sitä kyllä siten, että 
pienessä aikuislukiossa ei ole juuri kollegoita, joten luontaiset edellytykset tiimien muodostamiseen 
puuttuvat: ”Olen yksinpuurtaja, en oikein näe, mikä merkitys niillä tiimeillä tässä työssä olisi, meillä on 

pieni yksikkö, ei ole kollegoita. Mun on vaikea kuvitella, että suunnittelisin jonkun kurssin toisen 

opettajan kanssa. Meillä on vain tämä ops runkona, ja sekin voi muuttua kurssilla ja tunnilla. Mä 

arvostan perusopetusta eniten, enkä voi kuvitella myöskään mitään yhteistä projektia, joka auttaisi 

tässä.” (Ai 1) 
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Aikuislukion toinen opettaja ei ollut suhtautumisessaan aivan niin jyrkkä, ”en torju tiimejä missään 

tapauksessa, mutta tuntuu kyllä käytännössä mahdottomana” (Ai 3). Käytännön perustelut liittyivät 
opettajien moniin työpisteisiin, vaikeuksiin pitää yhteisiä kokouksia ja ajan puutteeseen. Myös tällä 
opettajalla yksi perustelu oli juuri kollegoiden puute. 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen toinen opettaja ei ollut myöskään periaatteessa vastaan, ja piti omia 
asenteitaan syynä siihen, ettei viihdy tiimeissä: ”Teen mielelläni itsekseen. Kyllä kaikenlaisia tiimejä on, 

mutta olen ne vähän ongelmallisiksi kokenut, jotenkin en pysty tiimeissä parastani antamaan, on 

vaikeaa osallistua täysin rinnoin. Kyllä ne tiimit hyödyllisiä on, se on omaa kyvyttömyyttä osaltaan, on se 

toisaalta hyvä, kun vastuuta jaetaan.” (Akk 3) 
 

2. Työparin kanssa paras 
 
Kategorian opettajien paras työskentelymalli oli yhdessä jonkun toisen kollegan kanssa, suurempaa 
tiimiä ei pidetty enää hyvänä. Luokkaan on sijoitettu yksi akk:n ja yksi kansalaisopiston opettaja. 
 
Perustelut tiimien torjumiseen olivat samantapaiset kuin edellä, ”en ole ryhmäihminen, on olliut aina vain 

yksi kaveri, ehkä se on se kotitausta, kun olen käytännössä ollut ainut lapsi”(Akk 7). Toisaalta tämän 
kategorian opettajat eivät kuitenkaan olleet yksinpuurtajia, vaan ”pitää olla työpari, erilaiset tyypit 

yhdessä. Se on tosin sattumaa, että täällä on hyvät työparit olleet, tehdään nyt oppikirjaa toisen 

opettajan kanssa. Olen vahvasti sen takana, ei ihan yksin, mutta jonkun kanssa, että voi olla semmonen 

kun on. Voisihan olla enemmänkin, mutta uskon, että jo se kolmas voisi hajottaa. Vain ajatusten vaihto 

suuremmassa porukassa, se muu leviää liikaa. En ole päässyt sisälle siihen tiimityöskentelyyn.” (Akk 7) 
 

Kansalaisopiston opettajalla oli samanlainen käsitys tiimeistä, ”työn jakokin voi olla tiimeissä joskus 

ongelmallista, kun on erilaisia opettajia” (Ko 6). Toisaalta tämäkään opettaja ei pitänyt parhaana 
työtapana työskennellä yksikseen, vaan päinvastoin ”Kun on työpari, saa enemmän aikaseksi. On myös 

aika vaikea istua yksin alas miettiin näitä juttuja. Tykkään projekteistakin sen vuoksi, että tapaa muita 

ihmisiä, saa vaihtaa ajatuksia. Ideoin keskustelemalla muiden opettajien kanssa.” (Ko 6) 
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3. Yhteistyötä opettajien kesken 
 
Luokan opettajien käsitys tiimeistä ei myöskään ollut täysin torjuva, mutta niitä ei pidetty oikein 
käytännössä mahdollisina mm. pienten yksiköiden vuoksi. Sen sijaan useiden alan opettajien yhteistyö 
nähtiin parhaana vaihtoehtona tiimityöskentelylle. Luokkaan sijoitettiin kolme aikuislukion ja kaksi 
kansalaisopiston opettajaa. 
 
Aikuislukion yhden opettajan mukaan ”Näen tiimit periaatteessa järkevinä. Teen kuitenkin käytännössä 

yksin, kun ei ole kollegoita juurikaan. Jonkin verran tapaan päivälukion opettajia, tiimeistä ei tällöin 

tietenkään voi puhua. Tekee vain hyvää olla yhdessä kollegoiden kanssa, mielellään olisin 

enemmänkin, mutta tämä ajankäyttö tekee sen hankalaksi.” (Ai 2) 
 
Aikuislukion toinen opettaja oli myös myönteinen jopa yhdessä tekemiseen, mutta ”ei ole pienessä 

koulussa mahdollista, ei ole kollegoita, eikä ole aikaa. Se (yhdessä tekeminen) pitäisi organisoida, että 

katsottaisiin edes joskus yhdessä asioita, mutta on vaikea saada yhteistä aikaa, kun kuitenkin kaikki on 

eri toimipisteissä. Helposti sanotaan, että tehdään sitten erikseen. Opettajat myös panttaa tietoa toisilta, 

ei pysty jakamaan omastaan mitään. En tämän vuoksi yhteistyötä pidä kauhean hyödyllisenä, vaikka 

periaatteessa kannatettavana.”  (Ai 6) 
 

Kansalaisopiston yhden opettajan ongelma ei ollut saman opetusalan opettajien puute, tiimityöstä oli 
opistossa myös kokemuksia. Kevyempi yhteistyö tiimejä parempana vaihtoehtona perustui toisaalta 
organisaatioon liittyviin kysymyksiin, mutta myös henkilökohtaiseen tuntemukseen: ”En ole tiimihullu. 

Tiimit on kaksipiippuinen juttu, ongelmia on meilläkin, vaikka tiimit toimii.On ihan mielekästä miettiä 

yhdessä tarjontaa, mutta toisaalta nämä tiimit menee joskus ristiin alueellisen organisaation kanssa, 

alueihmiset on ihan pihalla tästä tiimiorganisaatiosta. Toisaalta voi näissä saada paljon aikaankin.” 
(Ko 2) 

 
Toisen kansalaisopiston opettajan mukaan tiimejä muodostetaan oppilaitoksissa myös niiden itsensä 
vuoksi, vaikka saman opetusalan päätoimisia opettajia ei olekaan tarpeeksi: ”On paljon keinotekoisia 

tiimejä. Meidänkin tiimi on aika sekuli porukka, jolla ei juuri yhteistä aikaa ole. Yhteistyö on sitten eri 

juttu.” (Ko 4) 
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4. Tiimissä ollaan automaattisesti 
 
Kategorian opettajat suhtautuivat tiimeihin myönteisesti, ja he myös toimivat niissä käytännön tasolla. 
Toisaalta tiimit eivät kuitenkaan ole näiden opettajien mielestä se foorumi, missä se varsinainen työ 
tehtäisiin, enemmän on kyse väljemmästä keskustelusta ja tiedon kulusta. Tiimeihin kuuluminen 
nähdään kuitenkin hyvin luontevana tapana organisoitua. Myös samaistumista tiimeihin on tapahtunut. 
 
Kategoriaan sijoitettiin kolme aikuiskoulutuskeskuksen ja kaksi kansalaisopiston opettajaa. 
 
Kansalaisopiston taito- ja taideaineiden opettajan mukaan ”Hämmästyttävän voimakas 

tiimisamastuminen on tapahtunut. Vaikka onkin erilaisia ainealueita, ollaan samaa tiimiä. Yhteistyö on 

yhteisiä tapahtumia, integrointia, kursseja jne. Toisaalta se tulos tehdään kuitenkin tuntiopettajien 

kanssa, se on se toinen tiimi, vaikka ei käytetä virallisesti sitä nimeä. Käytännössä meitä on 3-4 meidän 

alan opettajaa, jotka pohtii ja kehittää uusia kursseja, muut vain opettaa.” (Ko 5) 
 

Toisen kansalaisopiston, saman opetusalan opettajan mukaan tiimin hyöty on ”keskustelussa, voidaan 

suunnitella tulevaisuutta yhdessä. Aika hyvin on muotoutunut meidän tiimi.” (Ko 3) 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen kolme saman opetusalan opettajaa, joilla on yhteinen työpiste, pitivät tiimiin 
kuulumista ”automaattisena”. Juuri yhteisellä työpisteellä oli tässä tapauksessa ratkaiseva merkitys 
tiimiytymiselle: ”Meidän tiimi on automaattisesti samassa paikassa, tossa kopissa, aina nähdään 

päivittäin, tiedetään heti, missä mennään, huudellaan toisillemme. Kaikki kuulee, mitä on suunniteltu, 

aikaisemmin kun oltiin eri paikassa, osa oli vähän ulkona, mutta nyt kun kaikki on samassa paikassa, on 

helppo kysyä neuvoa.” (Akk 2)  
 

Toinen akk:n opettaja näki tiimin edistävän myös eri sukupuoleen kuuluvien opettajien lähentymistä ja 
yhteistyötä:”Ehdottomasti ollaan tiimissä. Nuoret-vanhat opettajat asetelmaa ei enää ole, tiimissä 

työskennellään kaikki yhdessä. Ennen oli opettajien kesken kateutta, nyt on päästy siihen, että toimii 

hyvin.” (Akk 8) 
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5. Ilman tiimiä tästä ei tulisi mitään 
 
Kategoriaan sijoitettiin vain yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja, jonka elämänkertomuksessa hyvin 
voimakkaasti ja monessa eri kohdassa korostettiin oman tiimin merkitystä työssä. Ero edelliseen 
kategoriaan on juuri painotuksessa; tiimi ei ole ainoastaan luonteva opettajien keskeinen 
työskentelytapa, vaan opettaja piti tiimiä jopa työnsä välttämättömänä edellytyksenä.  Myös tässä 
tapauksessa tiimiytymistä edisti selvästi muista erillään oleva oma toimipiste. Oma merkityksensä oli 
myös yhteisellä ongelmalla, työsuhteiden lyhytaikaisuudella, joka tuli esiin teemassa ”opettajan työ”. 
 
Opettajan oman kuvauksen mukaan ”Hyvin vahvana tukena on ollut neljä yksittäistä kollegaa, joiden 

helmoihin olen lyöttäytynyt/ajautunut tekemään koulutuksia. Alun perin vain oman aineeni näkökulmast 

asioita katselleena olen nyt päässyt näkemään työelämäopettajan, yhteiskuntaopin ja teatterialan 

opettajan työskentelyä. Heidän työnsä seuraaminen on tarkoittanut sitä, että olen hyvin läheltä ja 

työparina vuorotellen. Olen oppinut valtavasti juuri yhdessä tekemisestä. Olen myös solminut 

henkilökohtaisen suhteen jokaiseen tiimimme jäseneen. Tässä vaiheessa haluan tehdä selväksi sen, 

että ilman tiimiä ja sen tukea ei minustakaan tähän olisi, kukaan ei jaksa tehdä tätä yksin. Se on ihan 

oikeesti se, vaikka en ole tiimikoulutettu, mutta se on se porukka, jonka vuoksi ihmiset pysyy täällä, se 

on uskomaton tunne, aina on joku, jonka puoleen voi kääntyä, siis tiimi on tosi tärkeä, vaikka yhteistä 

aikaa ei paljon olekaan. Mikä sitten yhdistää? Se on varmaan se, että on oltu aina ennen ihan erikseen, 

sitten on se työn kuormittavuus, on saatava ulos purettua se pahan olon tunne, tiimissä ollaan 

toistemme työnohjaajia.” (Akk 4) 
 
6.2.3.3 OMAAN OPPILAITOSMUOTOON JA OPETTAJAN ASEMAAN LIITTYVÄT TEEMAT 

 

Oman oppilaitosmuodon arviointi 
 

Teeman ilmaisuissa tuotiin esiin joko myönteisiä tai kielteisiä arvioita nimenomaan omasta 
oppilaitosmuodosta, aikuislukiosta, aikuiskoulutuskeskuksesta tai kansalaisopistosta.  
Seuraavassa tarkastellaan arvioita oppilaitosmuodoittain, joiden sisällä sitten muodostetaan luokkia; 
tarkastelu poikkeaa näin muista teemoista. Yhden opettajan arviot voivat sijoittua kahteen eri luokkaan. 
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Aikuislukio 
 

1. Tavoitteellinen ja vaativa, mutta joustava  
 
Neljä aikuislukion opettajaa korosti aikuislukion tavoitteellista ja vaativaakin luonnetta, jota peilattiin 
suhteesssa kansalaisopistoon, jonne mennään opettajien mielestä enemmän ”harrastamaan ja 

puuhastelemaan” (Ai 1). Ylioppilastutkinto on kuitenkin ”välttämätön, muuten tää on ihmisten pettämistä. 

Monille se on kovan työn takana, mutta se pitää suhteuttaa”. (Ai 6) Kansalaisopiston lisäksi aikuislukiota 
verrattiin päivälukioon, ja vertailussa haluttiin korostaa aikuislukion joustavuutta: ”On se kummallista, 

kun menee päivälukioon, jäykkyyttä tulee heti lisää. Myös ne opettajat sieltä puolelta tuo sen jäykkyyden 

mukanaan tännekin, ymmärrys erityistapauksia kohtaan loppuu, ei ole enää joustavuutta.” (Ai 6)   
 

Yksi aikuislukion opettaja korosti tässä yhteydessä sitä, että aikuislukion pitää ”profiloitua päivälukioon, 

sen pitää olla oma yksikkö. Sanoivat kaupungilla, että jaaha te olette päivälukion tiloissa. Minä sanoin 

niille, että ei se niin ole, vaan meillä on omat tilat koulussa, päivälukiolla omansa, pitää erottua kaikin 

tavoin” (Ai 1). 
 

Yhden aikuislukion opettajan arvio sijoitettiin myös tähän luokkaan, vaikka hän ei suoraan käyttänytkään 
ilmaisua joustava, vaan että aikuislukiossa ”painotetaan opiskelijan itsenäisyyttä” (Ai 2). 
Käytännössähän oppilaitos joutuu olemaan joustava ja yksilölliset erot huomioon ottava, jos korostetaan 
tätä puolta. 
 
2. Oppitunteja liian vähän, kiire painaa 
 
Kahden aikuislukion opettajan kriittiset arviot liittyivät ennen kaikkea siihen aikuislukion järjestelmään, 
jossa kunkin kurssin lähiopetustunteja on yhteensä 28; nämä opettajat pitivät tuntimäärää aivan liian 
pienenä. Tästä aiheutuu opetuksessa kiire, jotta asiat ehdittäisiin käydä läpi: ”Aikuislukion ongelma on, 

että lähitunteja on aivan liian vähän.” (Ai 4) Myös toinen opettaja painotti samaa asiaa, joka sitten johtaa 
siihen, että ”aina on kiire, aikaa on liian vähän”. (Ai 5)  

 
Toisen opettajan mielestä kiire aiheuttaa myös sen, että ”kollegoita ei paljon näe eikä oikein tukea saa, 

opettajat vain suhahtaa joskus käytävillä tai opettajien huoneessa, pitää olla poikkeavan aktiivinen itse 

ja kysyä asioita” (Ai 5). 
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3. Epävakaus aikuislukiossa 
 

Yksi aikuislukion opettaja piti aikuislukion ongelmana ”epävakautta” ja oli huolissaan opiskelijamäärän 
riittämisestä: ”Kun ryhmä alkaa, ja luetaan kaksi kurssia, entä sitten? Se epävarmuus on tässä 

aikuislukiossa aina päällä. Oppilasmäärä on silti käytännössä ollut aika tasaista, ei ole kauheasti 

vaihdellut. ” (Ai 4) Kyseinen opettaja toi saman asian esille elämänkertomuksessaan useita eri kertoja, 
joten asia oli hänelle tärkeä ja aiheutti selvästi huolta. 
 
4. Aikuislukio sopii ”yksilölle” 
 
Yksi aikuislukion opettaja piti aikuislukiota hyvänä paikkana hänen minäkuvansa kannalta, koska 
opettaja kertoi olevansa ”yksilö, en samaistu ryhmään, siksi aikuislukio on parempi, ei koskaan 

yläasteelle, eikä päivälukioon” (Ai 3). 
  

Aikuiskoulutuskeskus 
 

Aikuiskoulutuskeskuksen opettajat voitiin sijoittaa kahteen kategoriaan, joista toisen ilmaisuissa tuotiin 
esiin aikuiskoulutusmarkkinoiden haitallinen vaikutus oppilaitoksen toimintaan, toisen ilmaisussa vain 
myönteisiä asioita. 

 
1. Kilpailu laskee koulutuksen laatua  

 
Neljä akk:n opettajaa piti omaa oppilaitosmuotoa muuten ihan hyvänä paikkana opettajalle, mutta he 
näkivät kovan kilpailun aikuiskoulutuksessa johtaneen siihen, että koulutuksen laatu voi laskea, kun 
sisään on pakko ottaa lähes kaikki tulijat. Yhden opettajan mukaan ”Nykyisin kilpaillaan oppilaista, 

lehdet on pullollaan ilmoituksia koulutuksesta, markkinat on kiihtyneet, nyt ollaan siinä, etä kilpaillaan 

jopa ammattikorkeakoulujen kanssa. Lattiatason väki on kuitenkin meidän rooli, ei korkeasti koulutetut, 

se on meidät pelastanut, se oma rooli.” (Akk 8) Toinen opettaja harmitteli koulutuspäivän liian alhaista 
hintaa, joka johtaa siihen, että ”määrällä pelataan eikä laadusta paljon voi puhua” (Akk 6). Yksi opettaja 
korosti paikallisen työnjaon tärkeyttä, nyt se ”ei pelaa, juuri alueellinen työnjako olisi tärkeintä, nyt 

aikuiskoulutusta on liikaa tarjolla” (Akk 5). 
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Viides opettaja piti tärkeänä oman opetusalueensa ”valtakunnallista tehtävää”, mutta toisaalta huonona 
puolena sitä, että koulutukseen ei saada pitkäjänteisyyttä, koska koulutus on työvoimahallinnon 
ostamaa, opettajan mielestä sen pitäisi olla ”opetushallinnon alaista” (Akk 4). 

 
2. Edistyksellinen, opiskelijat ovat sentään aikuisia 
 
Kaksi nuorisoasteen koulutuksessa mukana aikaisemmin ollutta opettajaa korostivat 
aikuiskoulutuskeskuksen hyviä puolia, joita ovat toisaalta ”edistyksellisyys” ja toisaalta se, että 
opiskelijat ovat aikuisia, joiden ”pitäisi tietää, miten käyttäydytään, harvemmat lähtee enää vain 

oleilemaan, tositarkoituksella ollaan liikkeellä” (Akk 2). 
 

Toinen opettaja vertasi aikuiskoulutuskeskusta toisen asteen ammattioppilaitokseen seuraavasti: 
”Monesti vertaan, kun olen siellä entisessä ammatillisessa oppilaitoksessa, joka nauttii arvostusta, että 

se on jäänyt kehittymättä, onneksi en ole siellä enää töissä, se monialaisuus ja ilmapiiri on meillä 

edistyksellisempää, se on massalaitos, olisi ahdistavaa olla siellä, se ei anna sellaisia 

kehittymismahdollisuuksia kuin tämä aikuiskoulutuskeskus. Arvotus on kulmakivi, se ei tule kuin manulle 

illallinen.” (Akk 7) 
 
Myös kolmas opettaja sijoitettiin tähän kategoriaan, koska hänenkin ilmaisunsa oli edellisten tapaan 
myönteinen, ilman kritiikkiä: ”No joo, periaatteessa hyvällä asialla ollaan, oikeita asioita tehdään” (Akk 1). 
 
Kansalaisopisto 

 
Kansalaisopiston opettajat jakaantuivat oman oppilaitosmuodon arvioinneissaan samoin kahteen 
kategoriaan. Ensimmäisen kategorian opettajat olivat huolissaan kansalaisopiston yleisestä arvostuksen 
puutteesta ottaen kuitenkin huomioon sisänsä joustavan ja hyvän järjestelmän, toisessa opettajat 
esittivät kritiikkiä oppilaitosmuotoa koskevasta virkaehtosopimusjärjestelmästä, josta aika on näiden 
opettajien mielestä selvästi ”mennyt ohi”. Opistoista on opettajien mielestä vallalla myös virheellisiä 
mielikuvia. 
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1. Opistot joustavia, mutta eivät arvostettuja 
 
Tämän kategorian ilmaisut olivat sävyltään hyvinkin myönteisiä, tämänsuuntaisia argumentteja oli 
useita, mutta suurimpana ongelmana pidettiin kansalaisopiston heikkoa arvostusta verrattuna muihin 
oppilaitosmuotoihin. Osin tilannetta pidettiin myös opistojen omana syynä, mm. päätoimisia opettajia 
voisi olla enemmän, mitä kautta arvostuskin voisi nousta. Kategoriassa on neljä opiston opettajaa. 

 
Yhden opettajan kertomuksessa tulivat esiin juuri nämä näkökohdat: ”Opistolaitosta ei arvosteta 

tarpeeksi, joka näkyy jo opettajien palkkauksessakin. On kuitenkin osin ehkä opistojen oma vika tämä 

arvostuksen puute. Päätoimisuus on hyvä juttu opettajilla, miksei opistoissa ole päätoimisen 

tuntiopettajan käsitettä? On kuitenkin opetettu muutakin kuin puuhastelua. Kun olin itse aikuislukiossa 

opettamassa, kuvittelin, että siellä mennään vauhdilla, ei kuitenkaan ehditty käymään asioita läpi, kun 

ihmisillä ei ole sen paremmin valmiuksia iltakoulussa. Kun sanotaan, ettei opistossa voi edetä, ei se 

pidä paikkaansa.” (Ko 6) 
 

Toisella opettajalla oli kansalaisopistosta useita myönteisiä näkökohtia, kriittinen kohta oli 
tavoitteellisuuden puute: ”Sanon väkevästi, että opistolaitos on ainutlaatuinen järjestelmä, on niin 

valtavan paljon myönteisiä asioita, kuten joustavuus ja kyky reagoida nopeasti erilaisiin oppimistyyleihin, 

palvellaan siis monenlaisia asiakasryhmiä. Sen verran voin kritisoida, että tavoitteisuuden puute on yksi 

tekijä, joka alentaa arvostusta, asettaa opettajalle suuret vaatimukset..” (Ko 5) 
 

”Koulumaisuutta ja tavoitteellisuutta” (Ko 3) kaipasi lisää myös toinen opiston opettaja, joka toisaalta 
korosti yleisesti opettajien ”vapautta” opistoissa. 
 
2. Opistojen tehtävät laajentuneet, ”ves” ei ajan tasalla 

 
Kategorian kahden opettajan ilmaisut olivat kriittisiä, kritiikin pääkohde oli opetusalan 
virkaehtosopimusjärjestelmä, joka ei näiden opettajien mielestä ole riittävästi muuttunut opistojen 
tehtävien muuttumisen ja ennen kaikkea opistojen laajentumisen myötä. 

 
Toisen opettajan pitkässä kertomuksessa esitettiin monipuolisesti tämä asia, opettajalla oli suurimmat 
frekvenssit muihin tutkittaviin verrattuna tästä teemasta: ”Kansalaisopistojen ves on jäänne jostakin 

1960-luvun olosuhteista, se on jäänyt valitettavasti pahasti ajastaan jälkeen, eikä se ole sisältänyt pitkiin 
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aikoihin oikeudenmukaista kuvausta niistä todellisista työtehtävistä, joita opiston opettajalla on. 

Palkkauksenkin osalta ves lähtee siitä, että kansalaisopiston opettajalla on 3 kuukauden kesäloma, 

lyhyet työpäivät, kevyt helppo sisätyö helppojen opiskelijoiden kanssa. Vessiin saatiin lopultakin 2001 

alusta yksi sen suuntainen parannus, jota kansalaisopiston opettaja on kaivannut, eli suunnittelevan 

opettajan palkkausta koskeva kohta. Tavoitteena pitäisi olla joka tapauksessa, että kaikki opettajan 

tekemä työ saadaan palkkauksen perusteeksi. Vanha opetustunteihin perustuva järjestelmä ei ole 

toiminut oikeudenmukaisesti. Lisäksi on erikoista, että iltaisin ja viikonloppuisin pidetyt tunnit ovat 

samanarvoisia kuin päiväaikaan pidetyt tunnit, monet aikuisopiskelijatkin ovat ihmetelleet tätä 

systeemiä. Opistojen koulutustehtävät ovat laajentuneet ja muuttuneet. Opistoilta on alettu vaatimaan 

yhä enemmän ns. maksupalvelukoulutusta, jota on alettu järjestää yrityksille ja yhteisöille. Tällaisten 

kalojen pyydystäminen osaltaan myös muuttaa vapaan sivistystyön oman henkilöstön työn kuvaa, se on 

varmasti lisännyt suunnittelu-ja järjestelytehtävien määrää.” (Ko 2) 
 

Myös toinen kategorian opettaja puuttui kertomuksessaan virkaehtosopimusjärjestelmän epäkohtiin ja 
erityisesti opiston opettajien alhaiseen palkkaukseen: ”Vaikka palkkataso ei ole hurrattava 

kouluissakaan, olen laskenut sen niin, että tavanomaisella lehtorin palkalla olisin tienannut 20 vuodessa 

puoli miljoonaa markkaa puhtaana käteen enemmän kuin kansalaisopistossa. Erityisesti tämä meidän 

opetusala on tapppiollinen.” (Ko 1) Saman opettajan elämänkertomuksen sävy opistolaitosta koskevilta 
osiltaan oli hyvinkin kriittinen, mikä tuli esiin ilmaisuissa mm. siten, että opettaja oli pyrkinyt useita 
kertoja pääsemään opistosta peruskouluun tai lukioon opettajaksi siinä kuitenkaan onnistumatta.  
 
Johtaminen koulussa 

 
Teemaan on luokiteltu ilmaisut, joissa oli myönteisiä tai kielteisiä arvioita oppilaitoksen johtamisesta 
yleisellä tasolla. Elämänkertomuksessa jotkin ilmaisut kohdistuivat omaankin ”taloon”, mutta 
haastattelun alkaessa korostettiin sitä, että tarkoituksena oli ennen kaikkea pitäytyä yleisemmällä 
tasolla. 

 
Seuraavassa tarkastelussa teeman ilmaisut on entiseen tapaan jaettu muutamiin luokkiin, joihin ne on 
tiivistetty. Verrattuna muihin teemoihin olivat opettajat arvioissaan johtamisesta suhteellisen yksimielisiä, 
ennen kaikkea siitä, minkälaista hyvän johtamisen oppilaitoksessa/koulussa pitäisi olla. Luodut 
kategoriat ovat seuraavat: 1. jämäkkää mutta demokraattista johtamista, 2. johdonmukaista ja selkeätä, 
3. palautteen antamista, 4. puitteiden luomista ja infoa. 
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1. Jämäkkää mutta demokraattista johtamista 
 

Oli oikeastaan yllättävääkin, että monet opettajat kaipasivat johtajalta ”jämäkkyyttä”, jopa niin, että 
joidenkin mielestä liika joustavuus kääntyy ”itseään vastaan”  (Ko 5) ja että ”liika demokraattisuus on 

pahasta” (Akk 1), vaikka toisaalta monissa ilmaisuissa demokraattisuutta pidettiinkin tärkeänä. 
Demokraattisuuteen luettiin tässä myös vaatimus keskustelusta työyhteisön sisällä. Yhden opettajan 
näkemys kuvastelee laajempaakin näkemystä kokoavasti: ”Noo, toimii suhteellisen hyvin meillä, että se 

ei ole ollut autoritääristä, mielipidettä on kysytty, ehkä liiankin pitkälle, jämäkämpää otetta olisi välillä 

kaivannut. Itse kannan vastuuta kyllä, mutta kaikilla opettajilla ei ole samaa, käytetään myös 

joustavuutta joskus hyväksi. Tietty määrä hommia on tehtävä kuitenkin.” (Akk 3) Jämäkkyyteen 
katsottiin kuuluvaksi myös yhden opettajan näkemys, jonka mukaan ”Mun näkemys on se, että kaikki se 

pitää, mitä on sovittu” (Akk 7). 
 

Jotkin opettajat antoivat demokraattisuudelle sen sisällön, että ”rehtorin ei pitäisi puuttua meidän 

asioihin eikä se kyllä puutukaan, antaa vapaat kädet” (Akk 2). 
 

2. Johdonmukaista ja selkeätä johtamista 
 

Kategorian jotkin ilmaisut olivat osin kielteisiä siinä mielessä, että kyseiset opettajat olivat kokeneet  
johtamisessa epäselvyyttä ennen kaikkea heihin kohdistuvissa vaatimuksissa. 

 
Seuraavassa on yhden opettajan näkemys yleisellä tasolla: ”Johtamisen pitää olla johdonmukaista ja 

linjakasta, pelisäännöt selkeitä, pikkuasioihin ei saisi puuttua” (Ko 4). Tai toisen opettajan mukaan 
johtaminen ei saa olla ”tempoilevaa” (Ko 2). 

 
Kahden opettajan kielteisissä ilmauksissa oli perusteena vaatimusten ja odotusten välinen ristiriita, 
taustalla tässäkin aikuiskoulutuksen sisäisen kilpailun ja sen myötä oppilaitosten rahoituksellisen 
aseman kiristyminen: ” Mentaliteetti on ollut se, että jatkuvasti kuulee viestejä siitä, ettei tuota tarpeeksi, 

tai että tappiota tulee. Olisi tärkeätä, että toiveet ja odotukset kohtaisivat paremmin, olisi selkeätä, pitää 

arvostaa jokaista työntekijää.” (Akk 5) Toisen opettajan hyvin kriittisissä ilmaisuissa oli sama asia vielä 
kärkevämmin: ”Kun ei selvästi sanota, mitä odotetaan, on kuitenkin se henki, että yhä enemmän on 

tehtävä” (Ko 1). 
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3. Palautteen antamista 
 

Opettajat pitivät myös tärkeänä, että johdolta tulee palautetta tilanteen mukaan, joko kiitosta  tai 
moitteitakin, jos tarve niin vaatii: ”Johtaja saa ojentaa tai moittia huonosta työstä, mutta 

rakentavasti,vastaavasti  myös kiitosta pitää antaa,  joulukahvit  on aina paikallaan.”  (Ko 5) 
 
Toinen opettaja ilmaisi saman asian niin, että ”kannustusta tarvitaan, kaikkien pitää hyväksyä”(Ko 2). 

 
Kolmannen opettajan mukaan ”kannustusta ja tukea on käytännössä tullutkin” (Akk 7). 

 
4. Puitteiden luontia ja infon jakamista 

 
Erityisesti aikuislukion opettajat painotettivat rehtorin roolia  puitteiden luojana,  hallinnon rutiinien 
hoitajana seuraavaan tapaan: ”Rehtorilla on ne hallinnolliset rutiinit hanskassa, pitää olla, siihen kuuluu 

myös opettajien informointi. Otan annettuna, että reksi tietää kurssitarjottimet jne, reksi on kantava 

hahmo, joka pitää järjestelmän pystyssä, huolehtii siitä, että opet hoitaa hommansa.”  (Ai 5) Toisen 
opettajan mukaan ”rehtori on varmaan semmonen selkeiden puitteiden luoja, että on selkänoja, jonka 

varassa voi toimia, se mikä on ympärillä, siitä johtaja pitää huolen” (Ai 2). 
 

Yksi opettaja antoi kiitosta koulunsa rehtoreille, jotka olivat olleet vireitä, jotka ovat halunneet laajentaa 

opetusta perinteisen koulun ulkopuolelle, esimerkiksi sivutoimipiste perustettiin naapurikuntaan” (Ai 3). 
 

Toisaalta myös puitteisiin liittyvää kritiikkiä tuli esiin: ”Tieto ei ole vähään aikaan kulkenut kaikille, on 

tuntunut siltä, että tietyt asiat ei koskekaan kaikkia. Joskus tällainen jaottelu on pahoittanut mieleni”. 

(Ai 4) 
 

Heikkoa tiedottamista valitti myös toinen opettaja, tähän hän laski myös taloon perehdytyksen: 
”Suurissa muutoksissa tiedotus ja taloon perehdytys on jätetty tekemättä, liian myöhään ilmoitetaan 

työsuhteen jatkumisesta” (Akk 4). 
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Opiskelu työn ohessa 
 

Kategoriaan luokiteltiin ilmaisut, joissa on kerrottu opiskelusta työn ohessa, jolloin asianomainen on 
toiminut jo opettajana joko nykyisessä tai muussa oppilaitoksessa.  Ilmaisut jaoteltiin seuraaviin luokkiin: 
1.tavanomainen oman alan täydennyskoulutus, 2. opettajan kasvatustieteelliset opinnot, 3. yliopistolliset 
jatko-opinnot, 4. peruskoulun/lukion opettajan virkaan tai muut tutkintotavoitteiset opinnot, 5. oma 
tekeminen/ itseopiskelu. 
  
Koska luokat ovat yllä mainitun mukaisia, on luonnollista, että samalla opettajalla on voinut olla 
useaankin luokkaan kuuluvia opintoja. 

 
1. Tavanomainen oman alan täydennyskoulutus 
 
Lähes kaikki tutkittavat aikuisopettajat olivat osallistuneet oman alansa täydennyskoulutukseen, 
ainoastaan aineiston nuorimmat opettajat eivät siihen olleet juuri vielä ehtineet. Jotkut opettajat tosin 
olivat tulleet vähitellen kriittisiksi kursseilla käymiseen, mieluummin opiskeltiin itse, ilman ohjausta. 
Oppilaitosmuodolla oli tässä yhteydessä se vaikutus, että erityisesti aikuislukion opettajat olivat 
osallistuneet pääosin kesäyliopiston tarjoamaan koulutukseen kesällä, koska he pitivät opiskelua 
talvikaudella, työn ohessa, liian raskaana. Muu opiskelu, opettajan pedagogiset opinnot tai opiskelu 
yliopistossa, vähensi luonnollisesti opettajan tarvetta osallistua enää alansa täydennyskoulutukseen. 
 
Seuraavassa on aluksi aikuiskoulutuskeskuksen opettajan kuvausta omasta täydennyskoulutuksesta: 
”Teollisuuden uusiin koneisiin olen perehtynyt vuosien mittaan jatkuvasti – ajan tasalla ollaan. 

Markkinoinnissa oli jossain vaiheessa oikein koulutusta. Ammatillista pätevyyttä olen koko ajan pitänyt 

yllä erilaisilla koneistuksen kursseilla.” (Akk 8) Toinen akk:n opettaja oli käynyt ”vain normaalit kurssit, 

muttei ole ollut laajempaa projektia” (Akk 1). 
 

Kansalaisopiston opettaja oli omasta mielestään käynyt kursseilla jatkuvasti: ”Ei maha mitään, olen 

opiskellut aina jollakin kurssilla, niitä on kiva käydä, erityisesti se koulupuoli, mutta sitten ne paperityöt, 

esitelmät jne, on jo vaikeampaa. Keskustelut on antoisimpia koulutuksessa. Jos olisi aikaa, lukisin 

miljoonaa kieltä, opiskelisin käsitöitä, kiinnostaisi hirveästi vaikka uskontotieteen opinnot (puoli approa 

on jo koossa).”  (Ko 6) 
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Aikuislukion opettajien tilanne olikin jo se, että käytännöllisimpänä vaihtoehtona täydennyskoulutukseen 
pidettiin kesäyliopistoa: ”Olen kesäisin suoritellut jotakin, innostuinkin opiskelusta lisää. Vuosi sitten olin 

kesäyliopistossa, mutta kun talvella on yli 30 kurssia vedettävänä, ei ole jaksanut enää muulloin.  

Haluan kyllä opiskella, mutta nyt on niin rankkaa työssä.” (Ai 3). Samoin toisen aikuislukion opettajan 
mukaan ”kesällä olen ollut kursseilla, jolloin se ei ole haitaksi työlle, se on tässä työssä ongelma” (Ai 4). 
 
2. Opettajan kasvatustieteelliset opinnot 

  
Varsin suuri osa aineiston opettajista oli suorittanut kelpoisuuteen pakolliset kasvatustieteelliset 
opinnotvasta oltuaan työssä jonkin aikaa, aikuiskoulutuskeskuksen vanhimmat opettajat olivat olleet 
opettajana jo kymmenisen vuotta. Kahdella nuorimmalla akk:n opettajalla olivat kasvatustieteelliset 
opinnot menossa haastatteluhetkellä. Vanhimmat kansalaisopiston opettajat olivat myös suorittaneet 
opistoon kelpoistavat pedagogiset opinnot (”vanhassa järjestelmässä”) vasta opettajan työt jo 
aloitettuaan. Aikuislukion opettajista kahdelta puuttui kelpoisuus opettajan virkaan vielä haastattelun 
aikaan. 
 

 Esimerkkinä on tällä kertaa nuorelta aikuiskoulutuskeskuksen opettajan kuvaus, joka oli 
opettajaopintojen loppuvaiheessa haastatteluhetkellä: ”Aloitimme opettajaopinnot toiveikkaina vaikka 

realisteina siinä mielessä, että saisimme käytännön tietoa ja tukea moniin nykyisen työn ongelmiin ja 

pienempiin pulmiin, joita tulee vastaan aina opetettaessa. Pedagogiset opinnot ovat edelleen kesken ja 

seminaarityötä vailla (aloitin OTKO-opinnot syksyllä 1999).” (Akk 4)  
 
3. Yliopistolliset jatko-opinnot 
 
Yliopistollisia jatko-opintoja oli kolmella aikuiskoulutuskeskuksen, yhdellä aikuislukion ja yhdellä 
kansalaisopiston opettajalla. Kaikki olivat opiskelleet haastatteluhetkeen mennessä jo useita vuosia. 

 
Opinnot ovat liittyneet kiinteästi omaan opetusalaan. Osalla tavoitteena oli maisteri-tasoinen tutkinto, 
kahdella yliopistollinen jatkotutkinto. Näiden lisäksi kategoriaan on luokiteltu yksi aikuislukion opettaja, 
joka oli vasta ilmoittautunut jatko-opintoihin. 

 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja kertoo: ”Opiskelin aluksi kesäyliopiston ja 

täydennyskoulutuskeskuksen puolella sosiaalipolitiikkaa ja kasvatustiedettä. Olen sitten jatkanut 
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opintoja yliopiston puolella. Opiskelen erityisesti kasvastustieteen syventäviä opintoja.” (Akk 7) Toinen  
akk:n  opettaja oli lähtenyt opiskelemaan ajatellen oman opettajauran kehittymistä ja muutosta 
elämässään,  jopa uutta ammatillista identiteettiä: ”Olen lähtenyt hakemaan muutosta ja uusia näköaloja 

opiskelun kautta. Olen lähtenyt opiskelemaan ammatillista lisensiaatin tutkintoa työn ja organisaatioiden 

psykologian alueelta.” (Akk 5) 
 

Kansalaisopiston opettaja opiskeli yliopistossa tavallaan omaa alaansa tavoitteena maisterin tutkinto, 
jota hänellä ei vielä ollut. Opettaja korosti opiskelun tärkeyttä hänen elämässään seuraavasti: ”Opiskelu 

on mulle mahdottoman tärkeää. Olen aina halunnut opiskella, se on mulle tärkeä kartta. Sieltä saa 

itselle koko ajan uutta. Nyt suoritan fil.maisterin tutkintoa, matikan gradu ja lopputentti puuttuu vielä. Nyt 

on jo alempi korkeakoulututkinto suoritettu.” (Ko 4) 
 

Toinen aikuislukion opettaja teki yliopistossa väitöskirjaa omasta opetusaineesta. 
 

Yhdellä aikuislukion opettajalla ei ollut pitkästä opettajaurasta huolimatta vielä lainkaan loppututkintoa. 
Opettaja kertoi kuitenkin aloittavansa opinnot vielä, hän oli jo ilmoittautunut yliopistoon, itseironiaakin 
kertomuksesta löytyi: ”Mulla ei ole loppututkintoa, en ole ennen tarvinnut. En ole ennen kokenut itseäni 

epäpäteväksi, mutta nyt se vaivaa. Nyt on selkeä aikataulu ja tavoite, päteväksi ennen eläkeikää!” (Ai 2) 
 

4. Peruskoulunopettajan/ lukionopettajaopinnot tai muut tutkintotavoitteiset opinnot 
 
Yksi kansalaisopiston opettaja oli suorittanut opiston opettajan työn ohessa peruskoulunopettajan/ 
lukionopettajan kelpoisuuden, ja kaksi aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa ns. näyttötutkintomestarin 
tutkinnon, joka siis opiskeluna luokiteltiin tähän kategoriaan. 

 
Opiston opettaja oli opiskellut ennen haastatteluhetkeä useita vuosia, vasta viimeiset kaksi vuotta hän 
oli pitänyt taukoa työkiireiden vuoksi: ”Auskultoin lehtoriksi, suoritin sitten opettajan pedagogiset opinnot 

35 ov, oli 4. parhaat pinnat siitä. Sitten suoritin tutor-koulutuksen työn ohessa. Otin aikanaan selvää, 

miten pääsee suorittamaan luokan opettajan tutkintoa, ja hain OKL:ään. Sitten huomasin, ettei enää ole 

aikaa, kun työtä on pitkin päivää.” (Ko 1) 
 

Näyttökoejärjestelmään liittyvän ns. näyttötutkintomestarin koulutuksen suorittaneet kaksi 
aikuiskoulutuskeskuksen opettajaa pitivät kyseistä koulutusta omaan alaansa erittäin sopivana ja 
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mielekkäänä: ”Tutkintomestarin koulutuksen suoritin tässä välissä, koin sen hyväksi ja tärkeäksi, se oli 

hyvin hoidettu juttu. Siinä oli tehtäviä, jotka teki mielellään, koska ne liittyi omaan työhön.” (Akk 2) 
 

5. Oma tekeminen/ itseopiskelu 
 
Kansalaisopiston kaksi opettajaa, samoin aikuislukion kaksi opettajaa ja aikuiskoulutuskeskuksen yksi 
opettaja painottivat opiskelussa omaehtoista itseopiskelua, eivät niinkään kursseilla käymistä eivätkä 
tutkintojen suorittamista. 
 
Opiston opettajan esimerkkikuvaus kertoo hyvin monipuolisesta itseopiskelusta: ”Se mun opiskelu on 

omaehtoista. Käytän paljon aikaa esim. internetissä, samoin lehtiä luen paljon, usein vieraalla kielellä, 

aineen hallintaa ja pedagogiikkaa. Työ on opiskelua joka päivä, siitä oppii paljon. Mulle oman 

ainealueen ja atk:n yhteensovittaminen on tärkee juttu. Olen aika kriittinen kursseihin, tutkin mieluummin 

itse. Ehkä vähättelen esim. viikonloppukurssien merkitystä, mitä siitä jää käteen.”(Ko 5) 
 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettajan itseopiskelu oli ollut hänen omasta mielestään ainakin jossakin 
vaiheessa välttämätöntä, koska hän joutui aluksi tekemään tavallaan pioneerityötä, mm. oppimateriaalit 
piti itse tehdä:”Alussa päivät opetettiin ja illat opiskeltiin itse. Vaikka olen käynyt kursseja, on sen 

jälkeenkin pitänyt itse hankkia tietoa mm. uusista ohjelmista. Olen ensin opetellut ohjelman itse, ja sitten 

opettanut muille.Olen kulkenut  nuolen kärkenä, kun tässä talossa aloitettiin tällä alalla ensin 

yksinkertaisesta koulutuksesta, ja sitten siirryttiin vaativampaan. Aikamoisen sektorin olen vuosien 

mittaan käynyt itse läpi. Materiaalitkin olen tehnyt kaikki itse, omalla ajalla.” (Akk 3) 
 
Toinen aikuislukion opettaja kertoi paljon oppineensa itse alansa oppikirjojen teosta, ”atk-kirjojen 

kirjoittajana olen päässyt kirjoittamisen makuun. Kirjoittamisen avulla jäsennän asiat paremmin” (Ai 1). 
 
Aikuislukion toinen opettaja korosti sitä, että hän kyllä opiskelee koko ajan, mutta niin, että ”luen 

mieluummin vapaasti, mitä tahansa, opiskelen siis koko ajan, mutta en virallisesti” (Ai 3). 
 
Ammattinimike 

 
Ammattinimike on usein tärkeä identiteetin ilmaisemismuoto. Teema ei kuitenkaan tullut korostuneesti 
esille elämänkertomuksissa. Toisaalta tutkimuksen kannalta oli tärkeätä selvittää, mihin 
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ammattinimikkeeseen ja millä perusteilla eri aikuisoppilaitosmuotojen opettajat haluavat identifioitua, 
koska käytännössä aikuiskoulutuskeskuksissa on ”kouluttajia”, aikuislukioissa ”lehtoreita” ja päätoimisia 
tuntiopettajia sekä kansalaisopistoissa opettajia ja koulutussuunnittelijoita; ensiksi mainituista osa voi 
olla johtavia opettajia.  Teema otettiin esille tämän vuoksi haastattelussa, jossa tutkija korosti, että nyt ei 
kysytä opettajan ”virallista” ammattinimikettä. 

 
Aineiston opettajat jakaantuivat tämänkin teeman osalta eri kategorioihin toisaalta oppilaitosmuodon 
mutta myös muilla perusteilla. Esille tuodut eri ammattinimikkeet olivat seuraavat: 1. aikuisopettajat,  
2. opettajat, 3. kouluttajat, 4. lehtorit, 5. ohjaajat ja 6. koulutussuunnittelija. 
 
1. Aikuisopettajat 

 
Aikuisopettaja-nimikettä piti itselleen parhaiten soveltuvana kolme opettajaa aikuiskoulutuskeskuksesta, 
neljä aikuislukiosta ja kaksi kansalaisopistosta. 

 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettajat perustelivat nimenomaan opettajan nimikettä sen kouluttajaan 
verrattuna ”laajemmalla näkemykselllä” tai sitten opettaja-nimike vain tuntui ”luontevalta”. 

 
Akk:n kolme opettajaa perustelivat opettaja-nimikettä eri tavoin, yksi kuittasi asian huumorillakin: ”Koiria 

koulutetaan, opettaja on mulle luontevampi nimitys. Talo käyttää kouluttajaa, se tuli liikelaitoksen myötä, 

en itse oikein tiedä.” (Akk 6) Toinen opettaja pohti opettaja-nimikettä perusteellisesti: ”Varmaan mulle 

luontevampi on aikuisopettaja-nimike, toisaalta olen kasvattaja. Se kouluttajan nimike on vähän 

kummallinen – se on ammattikasvatusta, kuitenkin kouluttaja on kapeampi nimike, se rajaa 

kokonaisuutta. Kouluttaja on johonkin tehtävään kouluttamista. Pitäisiköhän täällä aikkareissa olla 

ammattiin kasvattajia, silloin se olisi lähellä. Täällä olen toisaalta ennen kaikkea ohjaaja, aikkareissa on 

oltava sellainen laajempi näkemys ehdottomasti.” (Akk 7) 
 

Aikuislukion opettajat pitivät lehtorin nimikettä ”oppilaiden kannalta jäykkänä ja etäisenä, liian 

virkanimikkeeseen perustuvana. Aikuisopettaja kuvaa parhaiten työn sisältöä.”  (Ai 5) Yksi aikuislukion 
opettaja piti aikuisopettaja nimikettä parhaana sen vuoksi, että ”haluan erottua tavallisista opettajista”. 
(Ai 3) Yksi aikuislukion opettaja korosti erityisesti, että ”tittelit” eivät ole tärkeitä. 
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Kansalaisopiston opettajat pitivät myös aikuisopettajan ammattinimikettä ”inhimillisempänä, lehtori on 

liian virallinen ja kouluttaja kuuluu bisnessmaailmaan”(Ko 6). Toinen opiston opettaja piti lehtorin 
nimikettä myös vähän ”huvittavana” (Ko 3). 

 
2. Opettajat 

  
Kaksi aikuislukion ja yksi opiston opettaja halusi olla ”opettaja”, joka tuntui ”kaikkein luontevimmalta”.  

Nämä opettajat pohtivat vaihtoehtona edellistä aikuisopettajan nimikettä, mutta päätyivät sitten juuri 
”opettajaan”. 

 
3. Kouluttajat 
 
Kouluttaja-nimikettä piti parhaana vain neljä opettajaa aikuiskoulutuskeskuksesta. 

 
Aikuiskoulutuskeskuksen opettajista kaksi perusteli asiaa siten, että ”opettaja-nimikkeeseen liittyy 

auktoriteetti, en koe sen vuoksi olevani opettaja. Opettaja myös tuputtaa tietoa, kouluttaja on enemmän 

vuorovaikutuksessa oleva henkilö. Talokin käyttää kouluttaja-nimikettä.” (Akk 3) Myös toinen 
aikuiskoulutuskeskuksen opettaja piti opettajan nimikettä itsellensä vieraana, ja että ”opettajan rooliin 

liittyy peruskoulu ja lukio, siellä on opettajia, ehkä ammatillisella puolella opettaja paremmin opettaa 

elämisen taitoa” (Akk 1). 
 
Kolmas aikuiskoulutuskeskuksen opettaja kertoi, että ”toivoisin olevani opettaja, mutta hyväksyn 

ajatuksen kouluttajasta. Opettajalla on sädekehää, pitäisi olla viisaampi, kouluttajan ei tarvitse olla 

opiskelijoiden yläpuolella, menen niiden luokse ja sanon, että touhutaan tässä nyt vain.” (Akk 8) 
 

4. Ohjaajat 
 

Kaksi akk:n opettajaa halusi olla ennen kaikkea ”ohjaaja”. Toinen perusteli asiaa siten, että ”opettaja 

opettaa, miten täytyy tehdä, kouluttaja taas on neuvottelija, mä pidän parhaana olla ohjaaja” (Akk 2). 
Toisen opettajan mielestä nimike ei ole niin tärkeä, mutta toisaalta ”ehkä ohjaaja parhaiten kertoo, mikä 

mä olen, kaikki tietää, että multa voi tulla kysyyn, kun kuitenkin on lappu rinnassa” (Akk 5). 
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Myös yksi kansalaisopiston taito- ja taideaineiden opettaja pohti yhtenä vaihtoehtona ohjaajan nimikettä, 
mutta ei kuitenkaan sitten lopulta päätynyt siihen. 

 
5. Lehtorit 
 
Ehkä vähän yllättäenkin lehtorin ammattinimikkeeseen halusivat identifioitua kaksi opettajaa 
kansalaisopistosta, vaikka toisaalta jälkimmäisille asia ei ollut mitenkään itsestään selvä. Toinen opiston 
opettaja mietti eri vaihtoehtoja seuraavasti: ” Toisaalta on yksi lysti, mikä se ammattinimike on, mutta jos 

yrittää jotenkin kommentoida, niin aikuisopettajan nimike kuulostaa kuitenkin liian juhlalliselta, ja 

kouluttajassa taas on armeijan sävyä. Lehtori-nimityskin kuulostaa juhlavalta, mutta sitten olisimme 

ainakin samalla viivalla muiden oppilaitosten kanssa. Opettaja-nimitys on ihan hyvä, mutta ehkä 

selvyyden vuoksi päätoimiset voisivat erottua tuntiopettajista, jolloin siis lehtori voisi olla parempi.”  
(Ko 2)  
 
Toinen opiston opettaja perusteli lehtorin nimikettä vielä voimakkaammin siksi, että ”lehtori tarkoittaa 

opettajaa, joka on vakinaisessa virassa ja saa säännöllisen kuukausipalkan, ja joka on koulutettu ja 

pätevä, aikuisopettaja viittaa johonkin irralliseen, satunnaiseen alihankkijaan” (Ko 1). 
 
Näin siis molempien opiston opettajien perustelut liittyivät ennen kaikkea oppilaitosmuodon 
arvostukseen ja vertailtavuuteen muiden kanssa. 

 
6. Koulutussuunnittelija 
 
Yksi kansalaisopiston opettaja mietti asiaa pitkään aikuisopettajan ja koulutussuunnittelijan nimikkeitä 
päätyen koulutussuunnittelijaan. Tämä opettaja piti tärkeimpänä perusteluna nykyistä työtään, josta 
opetuksen suunnittelun osuus on jo suurempi opettamiseen verrattuna. 

 
Oma  johtajuus 

 
Teema otettiin tarkasteltavaksi vasta haastattelussa. Perustelut tähän ovat siinä, että on olennaista 
opettajien identiteetin kannalta tietää, miten he suhtautuvat  mahdolliseen omaan johtaja-asemaan; 
onko niin, että aikuisopettaja haluaa pysyä opettajana ilman hierarkisia uratoiveita? Toisaalta voidaan 
tietysti ajatella, että koska teema ei noussut esiin elämänkertomuksissa, opettajat eivät pidä sitä 
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myöskään tärkeänä. Koska kysymys liitettiin käytännössä useimmiten juuri mahdolliseen johtajuuteen 
oppilaitoksessa, sijoitettiin teema ammatti-identiteettiin. 

 
Vastausten perusteella muodostettiin seuraavat luokat: 1. ”en ole johtajatyyppi”, 2.” en pyri johtajaksi, 
mutten sulje pois”, 3. ”pitää kasvaa tässä opettajan työssä”, 4. ”palkkakuopasta ei pääse ilman 
tikapuita”. 

 
1. ”En ole johtajatyyppi” 

   
Kategorian ilmaisujen keskeinen sisältö oli opettajuudessa pitäytyminen, ns.sosiaalinen asema tai 
johtajuus ei sopinut näiden vastaajien mielestä heille lainkaan. 

 
Luokkaan on sijoitettu enemmistö aineiston opettajista, neljä kaikista kohdeorganisaatioista.  

 
Yhden aikuislukion opettajan mukaan hän ei arvosta ”urakehitystä tippaakaan, ei myöskään sosiaalista 

asemaa, se ei merkitse mitään, riittää kun on mukava työ, kohtuullinen palkka, en halua olla johtaja 

enkä päällikkö, firman alatasolla hierarkiassa, se riittää” (Ai 3). 
 

Toinen aikuislukion opettaja korosti yhtä voimakkaasti, että opettajan asema riittää hänelle, rehtoriksi ei 
missään tapauksessa: ”En tavoittele korkeita asemia, tykkään aikuisten opettamisesta, että saisi 

oppilaat oppimaan, en ole koskaan ajatellut, että rehtoriksi, on se hyvä etten ole. On huolettomampi elää, 

kun ei ole rehtori.” (Ai 4) 
 

Yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja viittasi tämänkin teeman yhteydessä vielä vanhempiinsa, että 

”niillä oli kyllä näyttämisen halua, ei mulla” (Akk 3). 
 

Nuori aikuiskoulutuskeskuksen opettaja oli kollegan tavoin vähintään lievästi ärsyyntynyt  
isovanhempien ylpeydestä hänen ja hänen miehensä akateemisista tutkinnoista:” En ole itse mikään 

johtajatyyppi, enkä arvosta sosiaalista asemaa, isovanhemmat on ylpeitä meidän tutkinnoista, sanonkin 

niille joskus, kun oikein sapettaa, että mitä te meidän tutkinnoilla teette” (Akk 4). 
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Kansalaisopiston opettaja sanoi aikuislukion opettajan tavoin, että ”haluan olla opettaja enkä rehtori, 

olen opettajatyyppi, tutor ennen kaikkea on mun rooli, 24 h vuorokaudessa olen aikuisopettaja ennen 

kuin rehtori” (Ko 6).  
 

2.”En pyri johtajaksi mutten sulje pois” 
 

Verrattuna edelliseen kategoriaan ei mahdollista johtajan asemaa suljettu kategorisesti pois, vaikka 
nykyistä opettajan tehtävää pidettiinkin täysin riittävänä. 

 
Luokkaan sijoitettiin yksi opettaja aikuislukiosta ja kaksi kansalaisopistosta. 

 
Kansalaisopiston opettajan kuvauksen mukaan hän ei ”ole pyrkimässä mihinkään, mutten sulje pois. 

Jos ajattelen nykyistä tehtävääni johtavana opettajana, ei olla kaukana pienen opiston rehtorin 

asemasta” (Ko 5). 
 

Aikuislukion toinen opettaja korosti samoin, että ” en ole koskaan pyrkinyt mihinkään asemaan, haluan 

vain kattella maailmaa eri puolilta” (Ai 6). 
 

3. ”Pitää kasvaa tässä opettajan työssä” 
 

Kategorian ilmaisuissa esitettiin selvästi ensimmäisen luokan mukaisesti, että aikuisopettaja haluaa olla  
”vain” opettaja, mutta sen lisäksi korostettiin sitä, että hän haluaa kasvaa opettajana, ehkä edetä sitä 
kautta vaativampiinkin tehtäviin opettajana, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi opettajuutta 
ammattikorkeakoulussa.  

 
Luokkaan sijoitettiin yksi opettaja aikuislukiosta ja kolme aikuiskoulutuskeskuksesta. 

 
Yhden akk:n yhden opettajan mukaan ”Haluan olla vain opettaja, ei muuta. Haluan täyttää opetustyön 

vaatimukset, se on erilaist kuin pienten lasten opettaminen, mulla on halua ottaa vastuuta tästä 

tehtävästä, tää riittää mulle tää vastuun otto. En ole johtajatyyppi, en olisi siinä onnistunut, en ole 

löytänyt itsessäni sellaisia piirteitä, en osaa käyttää valtaa, pitää vain kasvaa tässä tehtävässä.” (Akk 7) 
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Aikuislukion opettaja painotti opettajana pysymisen lisäksi oman yliopisto-opiskelunkin olevan enemmän 
sisäistä kasvua kuin itsearvoista tutkintojen suorittamista:”Sosiaalinen asema ei merkitse mitään. Mun 

opiskelunikin yliopistossa on vain itselle tyydytystä, oman itseni sivistämistä ja kehittymistä, väitöskirja 

tai tohtorin tutkinto ei ole pääasia. Ei minusta ole johtajaksi tai rehtoriksi.” (Ai 1) 
 

4. ”Palkkakuopasta ei pääse ilman tikapuita” 
 

Yksi kansalaisopiston opettaja suhtautui johtajuuteen niin, että vain sen kautta on mahdollista saada 
enemmän tyydytystä tuottava työ ja toisaalta samalla päästä parempaan palkkaukseen: ”Ei se titteli 

sinänsä, mutta uskon siihen, että ennen kuin pääsee kehittyyn työssä, se ei onnistu ilman ulkoista 

asemaa. Jos on palkkakuopassa ja haluaa parempaa, on mentävä tikapuita ylöspäin.” (Ko 1) 
 

Aikuisopettaja ja ay-liike 
 

Yksikään aineiston opettajista ei tuonut elämänkertomuksessaan esille toimintaansa opettajien ay-
liikkeessä. Identiteettitutkimuksen kannalta katsottiin kuitenkin, että suhtautuminen teemaan voisi ollla 
mielenkiintoinen ulottuvuus, kun otetaan huomioon alussa esitetty asiaan liittyvä havainto, jonka 
mukaan osallistuminen ay-toimintaan yleensä on suomalaisessa yhteiskunnassa laskenut; kuuluminen 
tähän ryhmään, ryhmäidentiteetti tässä muodossa, ei ole enää tärkeä. Seuraavat näkemykset opettajan 
suhteesta ammattiyhdistystoimintaan perustuvat yksinomaan haastatteluun, jossa kysyttiin sekä 
suhdetta kattojärjestö OAJ:hin että paikallisyhdistykseen ja omaa aktiivisuutta siinä. 

 
Haastattelun perusteella luotiin seuraavat luokat: 1. olen jäsen, maksan jäsenmaksun, 2. olen jäsen, 
pitää kuulua, 3. ei OAJ hoida meidän asiaa, 4. koen edunvalvonnan tärkeäksi ja 5. olen syrjässä 
OAJ:stä. 

 
1. Olen jäsen, maksan jäsenmaksun 
 
Kategorian ilmaisuissa todettiin hyvin niukasti suhde ay-liikkeeseen, jäsenmaksu maksetaan, mutta ei 
sen enempää; ay-liike on ikäänkuin välttämätön siinä mielessä, että siihen kuulutaan sen antaman 
työttömyysturvan vuoksi. Kattojärjestö OAJ:hin ei otettu kantaa. Kategoriaan sijoitettiin kaksi opettajaa 
aikuislukiosta.   
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Toinen opettaja kuvaa suhtautumistaan seuraavasti: ”En ole järjestöihminen, työttömyysturvan vuoksi 

olen jäsen. Ennen vastustin kaikkia ammattiliittoja.” (Ai 3) Toinen aikuislukion opettaja ilmoitti samoin, 
että ”Maksan jäsenmaksun, se on siinä, en käy kokouksissa.IOY ottaa kantaa, huolehtii iltakoulujen 

opettajien asiasta” (Ai 4). 
 

2. Olen jäsen, pitää kuulua 
 

Tämä kategoria eroaa edellisestä siinä, että ammattijärjestöön kuuluminen ei ole enää ainoastaan 
välttämätöntä sen antaman turvallisuuden vuoksi, vaan otetaan jo kantaa, että ammattijärjestöön myös 
pitää kuulua, vaikkei sinänsä aktiivisia ollakaan. Kategoriaan sijoitettiin kaksi opettajaa aikuislukiosta, 
kolme aikuiskoulutuskeskuksesta ja yksi kansalaisopistosta. Suhtautuminen ay-toimintaan sekä 
paikallistasolla että OAJ:hin oli periaatteessa myönteistä. 

 
Yhden opettajan kuvauksen mukaan ”Maksan jäsenmaksun, mutta en osallistu aktiivisesti, 

paikallisyhdistyksen hallituksessa olen ollut mukana, siellä asiat on peruskoulun ja lukion asioita, on 

kuitenkin tärkeetä, että meillä on edes edustus yhdistyksessä. Kyllä meitä kuunnellaan.” (Ko 2) 
 

Toinen opettaja toi esille asian tärkeyden hänelle jo muoruudesta lähtien, OAJ nähtiin myönteisessä 
valossa:”Olen jäsen, pitää kuulua. Ehkä se on yksi semmonen asia, joka tulee jo kotoa, isä oli aktiivi 

näissä asioissa, itse en käy edes kokouksissa. OAJ suurempana ryhmänä on parempi. Toisaalta tässä 

kun oli se lakon uhka, ei olisi lakkoon menty, että sen verran eriseuraisia ollaan!” (Akk 3) 
 

Kolmas, vähän vanhempi opettaja näki, että ”kenttä on laiskistunut, yhdistys on kyllä tärkeä, mutta asiat 

on menny viihteeksi”. (Akk 8) 
 

3. ”Koen edunvalvonnan tärkeäksi” 
 

Yksi opettaja osallistui aktiivisesti itsekin ay-toimintaan, jota hän piti tärkeänä. Toisaalta suhtautuminen 
OAJ:hin oli jossain määrin kriittistä; opettaja oli kokenut, ettei ymmärrystä pienen opettajaryhmän 
asioihin riittävästi tule: ”Olin aineopettajajärjestön jäsen, mutta sieltä ei tullut ketään  muita 

opettajayhdistykseen. Olen yrittänyt olla aktiivinen, mutta hoidan työn oman järjestön kautta pääosin, 

koen edunvalvonnan tärkeäksi. Ei ole mennyt kuitenkaan OAJ:ssä läpi, soitin tässäkin pitkän puhelun 

keskustoimistoon lakimiehelle. Olen kokenut, ettei OAJ paneudu meidän asioihin.” (Ko 1) 
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4. ”Ei OAJ hoida meidän asiaa” 
 

Kategorian ilmaisujen viesti oli ennen kaikkea OAJ:n suuntaan; suureen ammattijärjestöön 
suhtautuminen oli varsin kriittistä, minkä lähtökohdat olivat jossakin omakohtaisessa kokemuksessa. 
Oma osallistuminen toimintaan rajoittui tässä vaiheessa jäsenmaksun maksamiseen. Yksi luokkaan 
sijoitetuista opettajista – kaksi aikuislukiosta, kaksi aikuiskoulutuskeskuksesta ja yksi kansalaisopistosta 
- oli ollut jossakin vaiheessa myös itse aktiivinen. 

 
Akk:n opettaja kuvasi seuraavassa omaa kokemustaan ammattijärjestöstä: ”Olen vain jäsen. Olen 

kuitenkin vähän pettynyt OAJ:hin. Järjestö halusi riitauttaa työsuhteen päättymisen aikanaan, taistelu 

hävittiin, ei multa paljon kysytty, musta oli älytöntä lähteä mihinkään. Voi sanoa olevansa turvatumpi 

OAJ:ssä, mutta ei muuta.” (Akk 7) Toinen opettaja oli vieläkin kriittisempi juuri kattojärjestöä kohtaan: 
”Teen etäisyyttä OAJ:hin, vieläkin, tietoisesti. Viha ei ole laantunut. Me, jotka olimme töissä lakon 

aikana, saimme maksaa lakkokustannukset. Kuitenkin lakkoa varten järjestö on kerännyt valtavan 

omaisuuden, miksei sitä käytetty, maksan kyllä vielä jäsenmaksun, mutta en osallistu, koska 

nimenomaan en halua osallistua.” (Ai 1) 
 

Opiston nuori opettaja oli osallistunut itse aikanaan aktiivisesti paikallisyhdistystoimintaan, johon oli 
sitten käytännön kokemusten myötä pettynyt: ”Olen ollut paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Se oli 

vähän huuhaaporukkaa, ihmettelin yhdistyksen roolia. Ei OAJ innostunut missään vaiheessa meistä, en 

saanut mitään muuttumaan. OAJ:ssä kyllä pikkuryhmät jää peruskoulun ja lukion opettajien jalkoihin.” 
(Ko 4) 

 
5. Syrjässä OAJ:stä 

 
Yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja ei kuulunut opettajajärjestöön lainkaan, vaan pieneen 
akavalaiseen ryhmään. Opettaja ei pitänyt asiantilaa kohdaltaan mitenkään ongelmallisena:”Kuulun 

pieneen valtiotieteilijöiden liittoon, olen syrjässä OAJ:stä, mutta ei siinä mitään ongelmaa silti ole ollut, 

tää asia on ihan hyvin mun kohdalla.” (Akk 1) 
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Tulevaisuus aikuisopettajana? 
 

Ammatti-identiteetti-ulottuvuuden viimeisenä teemana tarkastellaan aineiston opettajien asennoitumista 
tulevaisuuteen opettajana. Elämänkertomuksissa vain muutamat opettajat arvioivat varovaisesti 
tulevaisuudennäkymiä. Tällöin näköala oli jossain määrin pessimistinen. Näin ollen teeman ilmaisut 
perustuvat pääosin haastatteluun, jonka tulosten analysointi tuotti seuraavat luokat: 1. tulevaisuus 
huolettaa, 2. ”en sulje pois muita vaihtoehtoja”, 3. ”taidan pysyä täällä”, 4. mieluummin muualle,  
5.”uskon tähän oppilaitosmuotoon”. 

 
Luokkien luomisen kriteerinä oli se, mistä näkökulmasta opettaja kohdallaan tulevaisuutta pohti, jolloin 
se ulottuvuus, onko vaihtamassa työpaikkaa vai ei, oli vain yksi peruste.  

 
1. Tulevaisuus huolettaa 
 
Kategorian ilmaisujen yhteinen viesti oli huoli tulevaisuudesta, joka nähtiin epävarmana useista eri 
syistä. Luokkaan on sijoitettu yksi opettaja aikuislukiosta, kolme aikuiskoulutuskeskuksesta ja yksi 
kansalaisopistosta. 

 
Aikuislukion opettaja sekä yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja olivat huolissaan tulevaisuudessa 
ennen kaikkea töiden riittävyydestä. Seuraavassa on opettajan kuvausta: ”Kysymys tulevaisuudesta tuli 

sopivaan kohtaan, koska en tiedä, mitä meiltä ostetaan syksyllä. Menen nyt lomalle, enkä tiedä, mitä 

sitten, onko töitä? Näin epävarma tilanne ei ole ollut koskaan, 3 kuukauden jaksoissa eletään, eikä 

tiedä, mitä sen jälkeen seuraa. Nyt on pahin tilanne koko oppilaitoksen toiminnan historiassa.Väki on 

vähentynyt, on rippeet jäljellä kohta, on irtisanottu ja lomautettu, mm. yksi kollega veti kursseja kuusi 

vuotta määräaikaisella työsuhteella, eikä enää uusita, epävarmuus on päällä. Voisin kyllä, jos töitä ei 

ole, jatkaa yksityisyrittäjänä, koska tällä alalla on kysyntää, ehkä tosiaan siitä.” (Akk 3) 
 

Aikuislukion opettajan tulevaisuus näytti myös epävarmalta samasta syystä: ”Joskus tulee masentunut 

olo, kun alkaa miettiä, ovatko edustamani aineet niin tärkeitä tulevaisuudessa, sitä myös miettii, 

mahtaako oppilaita riittää tulevaisuudessa? Jonkin verran huolestunut olen tulevaisuudesta, mutta ehkä 

niitä oppilaita kumminkin riittää, aina tähän asti on riittänyt, mutta epävarmuus tulevaisuudesta joka 

tapauksessa mulla on.” (Ai 4) 
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Toinen aikuiskoulutuskeskuksen opettaja oli huolissaan tulevaisuudesta, koska oppilaisaines oli 
opettajan mielestä voimakkaasti heikentynyt, sen vuoksi ”Mun ongelma on motivaation säilyminen... kun 

se hiertää oikein kovasti...nyt olen henkisesti epävarmassa tilassa, nyt tulee meille nuori polvi, joka 

leikkii koulussa, tulosten saavuttaminen niiden kanssa on vaikeampaa, uusavuttomuus lisääntyy 

selvästi.” (Akk 8). 
 

Akk:n kolmas opettaja puolestaan mietti omaa terveyttään, joka opettajan kertomuksen mukaan näytti 
epävarmalta, ”en usko, että pääsen normaalissa iässä eläkkeelle” (Akk 3). 

 
Kansalaisopiston opettaja koki yleensä elämäntilanteensa sellaiseksi, ”etten tiedä, ollako vaiko eikö olla, 

jotenkin elää haave jostakin, mutta kun mies viihtyy täällä hyvin, on tyytyväinen, en itse silti näe uhkia, 

mutta koko ajan on tämä epävarmuus” (Ko 6). 
 

2. ”En sulje pois muita vaihtoehtoja” 
 
Kategorian opettajien – yksi kansalaisopistosta, kaksi aikuislukiosta ja yksi aikuiskoulutuskeskuksesta – 
tulevaisuuspohdinnoissa oli selvästi se ajatus, että nykyiselle työpaikalle oli olemassa vaihtoehtoja, 
vaikka kukaan ei toisaalta ollut aktiivisesti uutta paikkaa hakemassa; nykyinen työ tuntui monin tavoin 
mielekkäältä.  

 
Kansalaisopiston nuori opettaja mietti asiaa perusteellisesti: ”Jos olisi sellainen tunne, että en pidä tätä 

hommaa mielekkäänä, vaihdan kyllä, mutta jos nyt tulisi joku superihmeellinen vaihtoehto, palkan pitäisi 

nousta tuhansia markkoja rahassa. Olen lunastanut paikkani talossa, ennustan, että vielä useita vuosia 

menee näin, mutta en sulje pois, etteikö työ voisi paljonkin muuttua, opetusalueella ei ole niin väliä, 

kiinnostaa erityisesti atk:n muuntokoulutus.” (Ko 5) 
 

Toinen aikuislukion nuori opettaja piti omaa työtään ”ihanana työnä, mutta epäpätevyys kohdallani on 

aikapommi, miltähän tuntuisi olla töissä kahdeksan tuntia päivässä” (Ai 3). 
 

Aikuislukion toinen – myös nuori - opettaja pohti myös opettajuuden lisäksi myös muita vaihtoehtoja. 
 

Aikuiskoulutuskeskuksen samoin nuori opettaja oli toisaalta erittäin sitoutunut nykyiseen työhönsä: 
”Opettaja olen kyllä tulevaisuudessakin, mutta muutoin tulevaisuus voi olla mikä tahansa, ei kuitenkaan 
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tässä työssä, jos ei ota kevyemmin. Toisaalta tunnen olevani vasta massiivisen prosessin alussa, jota 

en haluaisi keskeyttää.” (Akk 4) 
 

3. ”Taidan pysyä täällä” 
 
Kategorian opettajien viesti oli se, että työpaikkaa ei enää vaihdeta, ennen kaikkea vaihto ei kannata, 
koska nykyinen työ on hyvin opittu ja ”systeemit” luotu. Luokkaan sijoitettiin  kolme opettajaa 
aikuiskoulutuskeskuksesta, samoin kolme kansalaisopistosta ja yksi aikuislukiosta. 

 
Seuraavassa aikuislukion pitkään samassa työssä olleen opettajan esimerkkikuvauksessa tuotiin esiin 
se, että työpaikan vaihtoon ei ole syytä: ”En ole ainakaan vakavassa mielessä pitkään aikaan harkinnut 

muuta, ensimmäisten viiden vuoden jälkeen rupesin ihmettelemään, keksinkö muuta, mutta ei, taidan 

pysyä tässä, tää on sellainen periodi, pystyn näköjään pysymään paikallani. Olen kyllä kysynyt itseltäni, 

näköjään en halua muuta. Vain yksi asia harmittaa, kulttuuria paljon harrastaneena koen, että iltatyö 

rajoittaa harrastuksia.” (Ai 2) 
 

Nuori aikuiskoulutuskeskuksen opettaja näki tilanteensa sellaisena, että ”nyt se vasta lähtee käyntiin, 

alkuvaikeudet on kestetty, ei tarvi enää vaihtaa, nyt tuntuu hyvältä. Palkka nousee kyllä yksityisellä 

puolella korkeammaksi, mutta tämän työn tasaisuus on turvallista. Raha ei ole tärkein asia, ei sen takia 

kannata työpaikkaa vaihtaa.” (Akk 2) Samoin kansalaisopiston opettaja totesi, että ”ei kannata vaihtaa, 

pitäisi aloittaa kehittämistyö alusta” (Ko 2). 
 

4. Mieluummin muualle 
 
Yksi kansalaisopiston opettaja kysyi jo elämänkertomuksessaan itseltään, että ”Niin, millainen 

tulevaisuus on edessä” (Ko 1)? Hän vastasi siihen pohtimalla ainakin sapattivuoden mahdollisuutta, 
mutta totesi sitten, että edelleen oppilaitosmuodon vaihto sopisi hänelle parhaiten, vaikkei hän ihan 
nuori enää olekaan: ”Olisin koulussa mieluummin kuin opistossa ” (Ko 1).  

 
5. ”Uskon tähän oppilaitosmuotoon” 

 
Kaksi aikuislukion opettajaa pohti tulevaisuutta oman oppilaitosmuodon näkökulmasta, onko sillä 
tulevaisuutta. Kysymykseen kumpikin vastasi myönteisesti painottaen oman erityisen profiilin 
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säilyttämisen tärkeyttä verrattuna päivälukioon. Oma mahdollinen työpaikan tai alan vaihto ei tullut 
milään tavalla esiin pohdinnoissa. 

 
Seuraavassa on toisen opettajan kuvausta: ”Tuleeko opiskelijoita, en tiedä, pitäisi löytyä, 50 % 

ikäluokasta ei ole lukiota käynyt, kyllä siitä ryhmästä pitäisi oppilaita riittää, tarvitaan kieliä ja atk:ta. 

Aikuislukiota ei pidä puristaa päivälukion kaavaan, se on liian jäykkä, päivälukion massasta on voitava 

erottua. Aikuislukioon ei tule enää kukaan, jos mennään siihen samaan mukaan. Päivälukiossa ei meillä 

olisi omaa profiilia, ollaan pulassa, jos sinne mennään. Ne opettajat päivälukiosta ei sitoudu, tulee ja 

heittää yhden kurssin.” (Ai 6) 
 

Toinenkin aikuislukion opettaja oli varma oman oppilaitosmuodon tulevaisuudesta: ”Olen hyvin 

luottavainen. Jos ajattelen iltakoulun opettajan toimenkuvaa, tulee säilymään, aina on ikäluokasta niitä, 

jotka eivät ole vielä lukiota suorittaneet.” (Ai 1) 
 

Huoli työpaikasta painoi aikuislukion harvinaisten kieltenopettajia sekä aikuiskoulutuskeskuksen niitä 
opettajia, joiden opetusalan koulutuskysyntä oli heikkoa haastattelutilanteessa – molempien ryhmien 
kohdalla epävarmuuden syyt ovat hyvin luonnolliset. Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja näki tosin 
oppilaitosmuodon tilanteen kesällä 2001 heikompana kuin koskaan, taustalla oli eduskunnan päätös 
ammatillisten lisäkoulutuksen lainsäädännön muuttamisesta. Kansalaisopiston opettajat eivät olleet 
lainkaan huolissaan oppilaitosmuodon tulevaisuudesta sinänsä, vaikka pienissä opistossa opetustuntien 
määrä olikin ollut selvässä laskussa jo pitempään. Näyttää siltä, että opistojen opettajat uskovat omaan 
oppilaitosmuotoonsa, vaikka ovatkin huolissaan sen arvostuksesta – joka todettiin eri teeman 
yhteydessä. Kansalaisopistojen vahvuus onkin ollut niiden kysynnän tasaisuus. 

 
Kaksi aikuislukion opettajaa pohti tulevaisuutta oman oppilaitosmuodon näkökulmasta. Uskoa 
tulevaisuuteen oli, joskin asian perusteellinen miettiminen kertoi siitä, että aihe on kyllä ajankohtainen – 
aikuislukion tulevaisuus on ainakin jossain määrin kysymyksenalainen. 

 
Yhteenveto aikuisopettajien ammatti-identiteetistä ja opettajatyypit 

 
Vastauksena tutkimuskysymykseen aikuisopettajien ammatti-identiteetistä tehdään lopuksi myös siitä ja 
sen teemoista yhteenveto sekä koonta opettajatyyppien muodossa. Ennen eri teemojen ja muutoksen 
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tarkastelua esitetään myös ammatti-identiteetistä kolme fiktiivista esimerkkiä kokoavan käsityksen 
saamiseksi jo tässä vaiheessa. 
 
Esimerkki 1: Aikuisopettaja on yli viisikymppinen mies, sattumalta aikuiskoulutuskeskukseen 
opettajaksi tullut nonstop-opettaja. Hänen työuransa alkoi teollisuuden palveluksessa, missä hän viihtyi 
hyvin. Ilmoitus sanomalehdessä sai hänet hakemaan paikkaa akk:sta, ja nyt on jo sielläkin mennyt yli 20 
vuotta. Työnteko on opettajalle aina ollut keskeinen arvo, samoin avoimuus. Missio opetustyössä on 
saada opiskelijat ymmärtämään, että elämässä on ponnisteltava päästäkseen eteenpäin. Opettaja pitää 
työstään nonstop-opettajana, vaikka toisaalta opiskelija-aines on heikentynyt vuosien mittaan, mikä 
aiheuttaa joskus ylimääräistä ”stressiä”. Parhaana opetusmenetelmänä hän pitää sitä, kun itse näyttää, 
miten työ koneen kanssa tehdään. Opettajan mielestä he ovat tiimissä automaattisesti, koska kaikki 
opettajat osastolla työskentelevät samassa suuressa hallissa ja yhteisessä opettajien huoneessa. 
Opettaja kuuluu OAJ:hin, muttei ole kiinnostunut järjestötoiminnasta. Opettajan työ ja sitä myötä 
ammatti-identiteetti on muuttunut vuosien mittaan: yhä enemmän opettajankin pitää tiedostaa, että 
koulutuksen on oltava tehokasta ja opiskelijat ovat nyt asiakkaita, joita on kuunneltava. Tulevaisuuteen 
opettaja suhtautuu luottavaisesti, koska koko seutukunnalla ei ole muita metallialan kouluttajia. 
 
Esimerkki 2: Aikuisopettaja on nelikymppinen nainen, ollut kansalaisopistossa kielten opettajana yli 10 
vuotta. Opettaja pitää itseään kutsumusopettajana, koska jo lapsena hän leikki aina mieluimmin koulua 
toisten lasten kanssa. Jo lapsuudenkodista periytyi se arvo, jonka mukaan ihmiset ovat tasavertaisia 
keskenään. Tämä näkyy opettajan työssäkin siten, että jos joku opiskelijoista yrittää tuoda tunneilla 
itseään esille muita paremman kielitaitonsa vuoksi, opettaja ei ”nosta” tätä erityisasemaan millään 
tavalla. Tasa-arvon merkitys on vain vuosien mittaan vahvistunut opettajan mielessä. Opettajan missio 
työssä on oppiainekohtainen: saada opiskelijat ymmärtämään kielen käyttämisen merkitys, että uskaltaa 
käyttää kieltä, vaikka tekisi virheitäkin. Tiimejä opettaja ei pidä erityisen hyödyllisinä. Työ 
kansalaisopistossa on muuttunut yhä enemmän suunnittelun puolelle, mikä on vaikuttanut myös 
ammatti-identiteettiin: ennen opettaja katsoi olevansa opettaja, nyt yhä enemmän myös opetuksen 
suunnittelija.   

 
Esimerkki 3: Aikuisopettaja on nuori nainen, juuri valmistunut aikuislukion opettaja. Hänestä piti tulla 
historian tutkija, mutta sitten entisen koulun rehtori houkutteli opettajan sijaiseksi, ja nyt on sitten toinen 
vuosi menossa koulussa historian opettajana. Hän on mielestään ikään kuin ajautunut opettajaksi, 
muttei silti harmittele asiaa; päinvastoin hän on viihtynyt hyvin. Opettajan vanhemmat eivät opettajan 
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mielestä osanneet suhtautua työhön oikein, varsinkin äiti valitti aina jaksamistaan. Opettaja itse onkin 
päättänyt, että hän tekee työtä, josta pitää eikä valita siitä. Hänen missionsa on se, että tunneilla ei 
ketään jätetä, kaikki on pidettävä mukana siinä aiheessa, jota käsitellään. Opettaja opettaa mielellään 
edelleen opettajakeskeisesti, koska hän pitää luennoimisesta ja asioiden kertomisesta muille. 
Opetuksen suunnittelu yhdessä muiden opettajien kanssa ei tahdo onnistua, koska kollegat vain 
”vilahtavat” käytävillä. Tiimeistä hän ei tiedä vielä mitään. Opettaja on suunnitellut yhden etälukion 
kurssin, joka oli työlästä. Etälukio tulee opettajan mielestä selvästi muuttamaan lukion opettajan 
ammatti-identiteettiä: hänestä tulee enemmän ohjaaja. Tulevaisuuteen opettaja suhtautuu luottavaisesti, 
vaikka toisaalta perinteisten iltaopiskelijoiden määrä onkin ollut laskussa. Ammattiyhdistysliike ei 
opettajaa kiinnosta. Opettaja pitää itseään perusopettajana ja ennen kaikkea ”aikuislukioihmisenä”; hän 
haluaa vetää selvää rajaa suhteessa päivälukioon. 
 
Aineiston aikuisopettajien ammatti-identiteetti koostui seuraavista teemoista: tie opettajaksi, missio 

työssä, arvot, opettajan työ, opettamisesta, tiimit, oppilaitosmuodon arviointi, johtaminen, opiskelu työn 

ohessa, ammattinimike, sosiaalinen asema ja johtajuus, ay-liike sekä tulevaisuus. 

 
Ammatti-identiteetin ydinteemat olivat selvästi arvot, missio työssä, opettajan työ, opettamisesta, oma 
oppilaitosmuoto, aikuisopettajan ammattinimike sekä samaistuminen nimenomaan opettajuuteen. Sen 
sijaan melkein kaikilla tiimit, oma johtajuus ja ay-liike olivat jo ammatti-identiteetin reuna-alueilla. 

 
Ammatti-identiteetti muuttui vähitellen arvojen, opettajan työn ja opettamisen osalta. Arvot ikään kuin 
jalostuivat vuosien mittaan. Näin voidaan sanoa, vaikka ”mittauksia” ei tässäkään tehty. Myös 
suhtautuminen itse opettajan työhön muuttui useimmilla opettajilla, joillakin hyvin kielteiseen suuntaan 
aiheuttaen ahdistusta. Toisaalta opettajat myös ikään kuin ”vapautuivat” vähitellen tunnin pidon 
kaavoista ja tiukasta etukäteissuunnittelusta, mikä on tietenkin luonnollinen tulos. Niikko (1996, 14 – 15) 
onkin todennut jo opettaja-opiskelijoista, että oman työn arviointi oli kehittänyt heidän opetustaitojaan.  

 
Aineiston opettajat suhtautuivat hyvin eri tavoin tapahtuneeseen muutokseen. Opettajista osa vain totesi 
työmäärän ja paineiden kasvaneen sekä tehtävien muuttuneen, kun taas osa piti muutosta 
kohtuuttoman kovana. Esimerkiksi yksi aikuiskoulutuskeskuksen opettaja koki tilanteen jo sellaisena, 
ettei jaksa kauan kantaa työtaakkaansa. Myös opetusalalla oli merkitystä siinä, miten muutos koettiin: 
aikuiskoulutuskeskuksen ne opettajat, joiden opetusalalla oli kovaa kilpailua tai työvoimahallinto oli 
vähentänyt ostoja, kokivat suurinta ahdistusta tilanteessa. Kansalaisopistoissa sen sijaan kielteiset 
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reaktiot muutosta kohtaan eivät suoraan liittyneet opetusalaan. Aikuislukiossa muutosvastarintaa esiintyi 
etälukion opettajalla.  Kyse ei ole pelkästään työn muutoksesta vaan myös sen vaikutuksesta ammatti-

identiteettiin. 

   

Aikuisopettajien tie opettajan ammattiin on ollut sattumaa, ajautumista tai kypsymistä opettajaksi. Vain 
yhdellä opettajalla opettajan ammatti oli jo haave lapsesta alkaen. Opettajan työ ei siis ole enää 
tämänkään tutkimuksen perusteella ”kutsumusammatti”. Esimerkiksi Jussilan (1976, 127) jo vähän 
vanhemman tutkimuksen mukaan opettajaksi ja opettajankoulutukseen hakeutumisen motiivit 
vaihtelevat. Honka (1983, 95) on puolestaan todennut, että kutsumus ja halu toimia opettajana voi olla 
yksi uranvalintamotiivi. Tämän aineiston opettajien kohdalla voitaisiin myös puhua ammatti-identiteettiin 
kasvamisesta ja kypsymisestä vähitellen. 

 
Omaksuttujen arvojen lähtökohdat olivat useimmissa tapauksissa jo lapsuudenkodissa. 
Oppilaitosmuodolla ei ollut tässä merkitystä. Olisi voinut ajatella, että erityisesti kansalaisopistojen 
opettajien arvoissa olisi jotenkin näkynyt yhteys heidän edustamansa oppilaitosmuodon arvoihin, mutta 
näin ei ainakaan selvästi ollut. Venkulan ja Rautevaaran (1993, 61 – 63) tekemän selvityksen mukaan 
arvoista osa on aikakausisidonnaisia ja osa ikäkausisidonnaisia ja muuttuvia. Ikäkausisidonnaisia ovat 
uskontoon ja ihmiseen itseensä liittyvät arvostukset, aikakausisidonnaisia yhteiskunnassa toimimiseen 
ja sekä maailmaan ja tuleviasuuteen liittyvät arvostukset. Ikäkausi näkyi ehkä ennen muuta 
”vanhempien kunnioituksena”, joka ei välttämättä ollut enää tyypillistä ”60-lukulaisille”. Ihmisten arvostus 
ja tasa-arvon korostus viittaa myös 60-lukulaisiin, mutta toisaalta joillakin taustalla olivat enemmän 
henkilökohtaiset kokemukset.  

 
Tässä tutkimuksessa ei tullut esille se, kokevatko tutkittavat olevansa ennen kaikkea opettajia vai 
enemmän edelleen oman ainealueensa spesialisteja. Yksi metallialan opettaja tosin kertoi, että 
”metallimies oli syntynyt” ennen opettajuutta.  Sama opettaja kertoi myös, että metallimies-identiteetti 
vaikutti hänessä pitkään. Muilla aikuiskoulutuskeskuksen opettajilla kasvaminen opettajuuteen tapahtui 
nopeammin. Aikuislukioiden ja kansalaisopistojen opettajilla on tilanne jo opettajuuden alkaessa 
kuvataiteen opettajia ehkä lukuun ottamatta erilainen: he ovat jo valmistuneet opettajiksi. 
Kansalaisopiston tietotekniikan, alun alkaen kaupallisen koulutuksen saanut opettaja kertoi, että mitään 
ongelmia ”astua opettajan saappaisiin ei ollut”.  
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Aineiston aikuisopettajat arvioivat tulevaisuutta hyvin eri näkökulmista. Yhteistä oli kuitenkin se, että he 
arvioivat yhtä lukuun ottamatta pysyvänsä nykyisessä työpaikassa ja ainakin samalla alalla. 
Aikuisopettajat ovat siis hyvin sitotuneita juuri omaan oppilaitosmuotoon. Tulos on yhdenmukainen sen 
Tiilikkalan (2001) havainnon kanssa, että työyhteisö toimii opettajilla merkittävänä identifioitumisen 
kohteena. Honka (1983, 263) taas on todennut, että entisten ammattikoulujen opettajista vain alle 20 % 
oli valmis vaihtamaan alaa. 

 
Lopuksi tarkastellaan ammatti-identiteettiä opettajan työ-teeman yhteydessä luotujen opettajatyyppien 
avulla. Myös tutkimuksen muuttujat oppilaitosmuoto, opetusala sekä opettajan ikä otetaan tässä 
huomioon. Opettajatyyppeihin on tässä yhteenvedossa siirretty persoonallisen identiteetin alueelta 
koulutushistoria ja urapolku, koska ne opettajatyypeistä puhuttaessa kuuluvat niihin olennaisesti. 
Taulukon 19 teemoista on jätetty pois ”johtaminen koulussa”, ”oma opiskelu” sekä ”oma johtajuus”, 
koska ne eivät olisi tuoneet merkittävää lisävalaisua identiteettityyppeihin. Keskimmäinen teema olisi 
voinut erottaa nimenomaan aikuiskoulutuskeskuksen ja opistojen opettajat aikuislukion opettajista 
TUKEVA – ja VSOP - ohjelmien vuoksi, mutta tämän tutkimuksen näiden oppilaitosmuotojen opettajat 
eivät ole osallistuneet niihin. Opettajatyypit ovat ”perusopettajat”, ”suunnittelija-opettajat”, ”nonstop-

opettajat” ja ”projektiopettajat”. 
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Taulukko 19: Aikuisopettajien opettajatyypit 

 Perusopettajat Suunnittelija- 
opettajat 

Nonstop- opetta- 
jat 

Projektiopetta- 
jat 

Oppilaitosmuoto Aikuislukiossa Kansalaisopistossa 

ja akk:ssa 

Aikuiskoulutuskes- 

kuksessa 

Kansalaisopistossa  

ja akk:ssa 

Tie opettajaksi 

 

Sattumalta tai 
kypsymisen kautta 
 

Sattumalta tai 
kypsymisen kautta 

Sattumalta tai yh- 
dellä jo tavoitteena 

Ajautuminen opeksi 
 

Arvot 

 
 

Ihmisten tasa-arvo 
Työnteko 

Työväenl.arvot 

Ihmisten tasa-arvo 
Työnteko 

Avoimuus 

Ihmisten tasa-arvo 
Avoimuus, opiskelu 

itseisarv. vanh.kun. 

Työnteko itseisar- 
vona 

 

Koulutushistoria 
ja urapolku 
 

Lukion kautta yli- 

opistoon; perusk. ja 
lukion sijaisuuksia 

Sekä lukion että 

kansak. kautta, yo 
tai amm.koulutus; 
perusk. sijaisuudet 
tai kansanopisto 

Kansakoulu tai 

lukio; pääosin elin- 
keinoelämän kautta 
akk:n opeksi 

Lukion ja myös 

kansanopiston 
kautta yliopistoon; 
ensin tuntiopena 

Missio 

 
 

Ei ole tai 

omien mahd.löytä- 
minen tai oppiaine- 
kohtainen missio 

Kulttuuriperinnön 

vaaliminen tai opis- 
kelu itseisarvona 
Ketään ei jätetä 

Omien mahd.löyt. 

tai oppiainekoht. 
missio 

Oppiainekoht. mis- 

sio, omatoimiseen 
opiskeluuun 
ohjauksella 

Opettamisesta 

 
 

Pääosin opettaja- 
johtoista 
opettamista 

Opettajajohtoisesti 
  tai omatoimiseen  
opiskeluun ohjaten 

Näytän itse tai 
omatoimiseen opis- 
keluun ohjauksella 

Omatoim. opiske- 
luun ohjauksella 

Tiimit 

 
 

Mieluummin yksin 
Yhteistyötä toisten 
opettajien kanssa 

Yhteistyötä toisten 
kanssa tai periaat- 
teessa tiimit ok 

Työparin kanssa 
paras muoto tai 
tiimit ok 

Yhteistyötä tai 
ilman tiimiä ei tulisi 
mitään 

Tulevaisuus 

 
 

Pääosin vahvaa 
uskoa aikuislu- 

kioon, yhdellä 
huoli tuntien riittä- 
vyydestä 

Aikomus pysyä 
nykyisessä 

paikassa, myös 
muita vaihtoehtoja, 
yksi halusi pois 

Huoli tulevaisuu- 
desta, aikomus 

kuitenkin pysyä 
nykyisessä 
paikassa 

Huoli tulevaisuu- 
desta, aikomus 

kuitenkin pysyä 
nykyisessä 
paikassa 

Ammattinimike 

 
 

Aikuisopettaja 
Opettaja 

Lehtori, Opettaja 
Koul.suunnittelija 
Kouluttaja 

Aikuisopettaja 
Kouluttaja, Ohjaaja 

Aikuisopettaja 
Kouluttaja 

Ay-liike 
 

Passiivisia jäseniä, 

myös kriittistä suh- 
tautumista OAJ:hin 

Passiivisia jäseniä, 

yksi aktiivi, yksi 
ei jäsen OAJ:ssä 

Passiivisia jäseniä, 

myös jäsenyyden 
korostusta joillakin 

Passiivisia jäse- 

niä 
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 Oppilaitoskohtaiset erot koskevat jo opettajatyyppejä sinänsä: vain aikuislukiossa on perusopettajia, 
joiden ammatillinen identiteetti on voimakkaasti kiinni siinä, että nimenomaan opetetaan kuten ennenkin 
ja useimmiten opettajan johdolla. Kansalaisopistossa on pääosin jo suunnittelija-opettajia ja 
aikuiskoulutuskeskuksessa sekä viimeksimainittuja että nonstop-opettajia. Projektiopettajia on näissä 
molemmissa. Myös nonstop-opettajien enemmistön didaktinen näkemys on yhteydessä siihen, miten 
opetetaan: ”näytän itse”. Voidaan siis sanoa, että oppilaitosmuodolla ja sen omalla historialla on selvästi 
merkitystä opettajatyyppien syntymisessä. Esimerkiksi nonstop-opettajat luotiin aikanaan ammatillisiin 
kurssikeskuksiin työvoimaviranomaisten toivomuksesta: järjestelmällä pyritiin siihen, että kaikki eivät 
valmistuisi kurssilta yhtä aikaa. (Talka 1997, 200). Samat syyt ovat taustalla edelleen, jos kohta 
taloudellisuuden ja tehokkuuden vaatimukset ovat nyt tärkeämpiä. 

 
Myös koulutushistorian ja urapolun osalta erot muodostuvat jossain määrin oppilaitoskohtaisesti. 
Esimerkiksi aikuislukion perusopettajien koulutus on poikkeuksetta kulkenut peruskoulutuksen ja lukion 
tai sen iltalinjan kautta yliopistoon, kun taas akk:n nonstop-opettajat ovat pääosin kansakoulupohjalta – 
vanhemmat opettajat – edenneet ammatilliseen koulutukseen. Kansalaisopistossa on eroja opettajien 
kesken siten, että nuoremmat ovat menneet peruskoulu-ja lukiotietä yliopistoon, mutta vanhemmat taito-
ja taideaineiden opettajat ovat menneet kansakoulu – ja kansanopistopohjalta ammatilliseen 
koulutukseen. Myös urapolussa on samantapaisia eroja oppilaitosmuodoittain siten, että 
aikuiskoulutuskeskuksen nonstop-opettajat ovat edenneet opettajaksi yksityisen elinkeinoelämän 
kautta, kun taas aikuislukion perusopettajat ovat menneet nykyiseen kouluunsa peruskoulun tai lukion 
opettajan sijaisuuksien jälkeen. Akk:n suunnittelija-opettajaksi on menty myös muusta ammatillisesta 
oppilaitoksesta. Kansalaisopiston opettajaksi on päädytty joko opiston tuntiopetustehtävistä, 
kansanopistosta tai suoraan yliopistosta. 

 
”Arvot” eivät erottele aikuisopettajia toisistaan ainakaan oppilaitosmuodon perusteella. ”Ihmisten tasa-
arvo” näyttää olevan tärkeä arvo kaikille opettajatyypeille. Arvot näyttävät olevan kuitenkin vahvasti 
yhteydessä opettamisen käytäntöön: esimerkiksi ”ihmisen ja yksilön kunnioitus” tuli hyvin esiin yhden 
opettajan haastattelun yhteydessä hänen kuvatessaan omaa työskentelyään opetusryhmänsä kanssa 

 
Opettajan ammatillista identiteettiä erittäin voimakkaasti ”mission” ja ”tiimin” kautta haki 
aikuiskoulutuskeskuksen nuori työuralle ohjaavassa koulutuksessa oleva opettaja. Muille aineiston 
opettajille ei mainituilla teemoilla ollut läheskään samankaltaista merkitystä. Voidaan sanoa jopa 
päinvastoin, että kaikissa opettajatyypeissä tiimeihin suhtauduttiin ainakin lievän varauksellisesti, eikä 
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missio tullut elämänkertomuksessa erityisen painokkaasti esiin. Tiimien muodostumista edistää tämän 
tutkimuksen mukaan huomattavasti yhteinen työtila sekä yhteiset ongelmat oppilaitoksen sisällä. 
Näkemykset tiimeistä menevät tutkimuskirjallisuudessa ristiin. Myös Ruohotie (2000, 233) toteaa, että 
tiimien perustaminen ei tuota automaattisesti tuloksia. Toisaalta Leinonen, Partanen ja Palviainen 
(2002, 72 - 75) ovat havainneet, että tiimiytyminen voi edesauttaa organisaation kehittymistä. Joka 
tapauksessa hekin ovat sitä mieltä, että tiimipolku on pitkä. Kolkan (2001, 90) mukaan hänen 
tutkimuksessaan tiimit olivat aidossa dialogissa keskenään. Mäntylä (2002) toteaa tuoreessa 
väitöskirjassaan, että keskeinen tiimien onnistumista edesauttava tekijä ovat yhteiset tavoitteet.    

 
Missiossa voidaan nähdä myös selviä eroja eri opettajatyyppien välillä siten, että kansalaisopistojen 
suunnittelija-opettajilla yksi opistoille tyypillinen missio on kultuuriperinnön vaaliminen sekä toisaalta 
opiskelu itseisarvona, jotka molemmat voidaan myös nähdä opistotyön diskurssissa leimallisena 
piirteenä. Aikuislukion perusopettajilla joko missiota ei ole lainkaan tai sitten se on lähinnä 
oppiainekohtainen. 
 
Aikuisopettajanimikettä pidetään parhaana kaikissa tyypeissä, mutta lehtoria vain suunnittelija-opettajien 
kansalaisopiston edustajien joukossa – mikä on yllättävää, koska virkaehtosopimus vain antaa tähän 
virkanimikkeeseen opistoissa periaatteessa mahdollisuuden, muttei sitä erikseen mainitse niin kuin 
aikuislukion kohdalla. Taustalta löytyy se jo todettu pyrkimys tätäkin kautta nostaa kansalaisopiston ja 
sen opettajien arvostusta, joka todettiin heikoksi teemassa ”suhtautuminen omaan oppilaitosmuotoon”. 
Ammatillista identiteettiä haettiin siis myös uudesta ammattinimikkeestä oppilaitoskohtaisesta 
perinteisestä opettajanimikkeestä poiketen. Aikuislukion perusopettajat pitivät yllättäenkin parhaana 
identifioitumista opettaja-nimikkeeseen – ei lehtoriin. 

 

Sekä nonstop-opettajien että suunnittelija-opettajien joukossa on niitä, jotka pitävät soveltuvimpana 
ammatti-nimikkeenä ”kouluttajaa” 

 

Kaikissa opettajatyypeissä suhtaudutaan vähemmän innostuneesti opettajien ammatti-

yhdistystoimintaan. Myönteisin kannanotto ammattijärjestön suuntaan löytyy suunnittelija-opettajien 
ryhmästä – eikä perusopettajien taholta, niin kuin olisi voinut odottaa. Ammatillista identiteettiä ei enää 
haeta järjestötoiminnasta. 
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Voidaan siis todeta, että opettajatyypit eroavat toisistaan ennen kaikkea itse ”opetustyön”, ”opettamisen” 

ja ”tiimien” suhteen, jotka tietenkin ovat aikuisopettajan ammatti-identiteetin kannalta keskeisiä asioita. 
  
Kaikki opettajatyypit ovat erittäin sitoutuneita juuri omaan oppilaitosmuotoon sekä myös nykyiseen 
oppilaitokseen; vain yksi opiston opettaja ei ollut lainkaan sitoutunut kansalaisopistoon. Ollaan siis 

nimenomaan aikuislukion, kansalaisopiston tai aikuiskoulutuskeskuksen opettajia, eikä 

oppilaitosmuodosta toiseen siirtymistä juuri tapahdu. 

 
Tutkimuksen vaihtuvilla tekijöillä, oppilaitosmuodolla, opetusalalla ja opettajan iällä on ammatti-
identiteetin yhteydessä merkitystä ennen kaikkea itse opettajatyypin, opettamisen sekä tulevaisuuden 
suhteen. 
 
6.3 ESIMERKKEJÄ ERI OPETTAJATYYPEISTÄ 
 
Tämän tutkimuksen keskeisenä, teorian pohjalta lähtevänä kysymyksenä oli hakea vastausta siihen, 
millainen on aikuisopettajan persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti. Näin opettajan 
identiteetti jaettiin teoreettisesti kolmeen eri ulottuvuuteen. Toisaalta edellä jo todettiin, että ihmisen 
identiteetti on kuitenkin aina kokonaisuus. Tämä tuli esille myös tutkimusaineistoa moneen kertaan 
lukiessa. Tästä syystä tutkimuksen lopuksi, ennen johtopäätöksiä, esitetään neljän eri opettajatyypin 
identiteetin kokonaisvaltainen kuva – persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti yhdistäen – osin 
fiktiivisen elämänkertomuksen muodossa. Jokainen kertomus perustuu osin yhteen todelliseen 
kuvaukseen, jota on kuitenkin muutettu niin, ettei opettajan henkilöllisyys tule esille. 

 
Perusopettaja Martti 

 
Olen syntynyt pienessä pohjois-suomalaisessa kunnassa 40 - luvun lopulla. Silloin synnyttiin saunassa, 
jonka sijainnin äitini näytti minulle myöhemmin. Perheessämme oli kolme lasta, minä, kaksi nuorempaa 
siskoa ja yksi vanhempi veli. Isäni työskenteli hitsaajana metallialan yrityksessä. Äiti ei ollut töissä. 
Rahaa ei ollut paljon, mutta toimeen tultiin. Työnantaja huolehti silloisen tavan mukaan kaikesta, se 
antoi asunnon, yhteissaunan ja ystävät. Väki kuului vahvasti poliittiseen vasemmistoon tai 
maalaisliittoon. Äiti oli järjestyksen ihminen. Minäkin opin jo silloin arvostamaan elämässä säntillisyyttä 
ja vastuuta, joka on ollut mulle tärkeää myöhemminkin, myös työssä. Myös se, mitä tehdään, pitää 
tehdä hyvin. 
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Kotona oli melkein aina lämmin tunnelma, vain harvoin ei ollut. Äiti leipoi usein lämmintä pullaa. Ystäviä 
ja kavereita oli paljon. Ne ovat tosin jääneet sitten, ei ole ollut niin aikaa pitää yllä ystävyyssuhteita. Äiti 
ja isä olivat toisaalta läheisiä, toisaalta isällä ei ollut tapana olla aktiivisesti meidän lasten kanssa. 
Veljien kanssa oltiin sen sijaan silloin paljon yhdessä, nyt ovat suhteet etääntyneet, vaikkei ole niin 
erimielisyyksiäkään ollut.  

 
Muistan hyvin ensimmäisen koulumatkani: äiti ja veli saattoivat. Sitten muistan vuoden 1956 suurlakon: 
söin kuivaa muonaa, leipää. Pulpetin päällä oli liina vohvelikankaasta, se oli vaaleanpunainen. 
Keittäjätkin olivat lakossa. Me lapset emme lakosta huolestuneet, vaikka koulussa olikin outoja ihmisiä. 

 
Jotkut meistä pyrkivät ja pääsivät oppikouluun. Tiet erkanivat. Minäkin pääsin, toisella yrittämällä. En ole 
mielestäni koskaan ollut kauhean lahjakas, mutta olen toisaalta huomannut, että sinnikkäällä 
yrittämisellä ja hyvin tekemällä pääsee elämässä eteenpäin. 

 
Sain uusia ystäviä ja harrastuksia. Koulu sijaitsi kaupungissa, jossa oli mahdollisuus pelata jääkiekkoa. 
Innostuin siitä kovasti, pelasin sitten oikein sarjassa monta vuotta. Nekin jääkiekkokaverit ovat vain 
sitten johonkin jääneet. Kävin myös paljon kirjastossa; tykkäsin lukemisesta, vaikka olenkin huono 
lukemaan. Hidas. Kärsin siitä vieläkin. Tiesin kuitenkin, ettei ymmärrykseni ollut puutteellinen. 

 
Oppikoulu sujui tavanomaisesti. Tulokset olivat keskitasoa. Olin keskimäärin kasin oppilas. Jatkoin 
suoraan lukioon, jonne pääsin ekalla pyrkimisellä. Nuoruusvuodet alkoivat. Rippikoulu. Murrosiän ja sen 
tuomat vaikeudet selvitin kevyesti, olen selviytyjätyyppi. Elämä on ollut aina hallinnassa, vaikka 
ongelmiakin on ollut. Aloin myös itsenäistyä, samalla tunsin vastuuta itsestäni ja omasta kehityksestäni. 
Tunsin olevani oman itseni herra, josta tykkään. Olen myös hyvin määrätietoinen, teen mitä tahdon. 

 
Pääsin ylioppilaaksi, menin varusmieheksi ja sitten reservin vänrikkinä pyrin yliopistoon lukemaan 
historiaa. Jotenkin historia oli jo koulussa kiehtonut mua, joten valinta tuntui itsestäänselvältä. 
Opiskeluaikana entisen kouluni rehtori pyysi opettajan sijaiseksi lukioon. Suostuin. Se kannatti. 
Onnistuin opettajana. Huomasin, kuinka hauskaa opettaminen on. Koulupoikana sitä ei huomaa. Tuotti 
mielihyvää nähdä, kuinka oppilaat kokivat aluksi jotkut asiat vaikeiksi omaksua, ja sitten vähitellen 
helpommaksi. 
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Yliopisto-opiskelu ei silti ollut mulle itselle mitenkään vauhdikasta. Olen keskinkertainen kaikessa. Asiat 
ovat mulle ensiksi vaikeita, ja tulevat vasta sitten ymmärretyiksi. Pohdin uraani yliopistossa 
enemmänkin. Historian opettajuus kangasteli mielessä, toisaalta olen myös tutkija-tyyppi, kun olen niin 
perusteellinen. Sain opettajan sijaisuuksia aina silloin tällöin, ja opinnot viivästyivät, meni varmaan 
kahdeksan vuotta yhteensä. Samalla vähitellen kypsyin opettajan uralle. 
 
Valmistuin, menin naimisiin, ja sain taas aluksi historianopettajan sijaisuuden yläasteelta. Vaimokin on 
opettaja. Mulle oli luvattu, että saisin vakipaikan, mutta asiat eivät edenneetkään niin kuin olin ajatellut. 
Se edusti silloisen koulutoimen johdon keskinkertaisuutta hoitaa asioita. 
 
Jälkeenpäin se oli hyvä asia, että kävi niin kuin kävi. Päätin jatkaa opiskelua yliopistossa ja hakea 
iltalukion virkaa suuresta Pohjois-Suomen kaupungista. Sain lopultakin viran. Jäin koukkuun. Aikuisten 
opettaminen oli vieläkin mukavampaa kuin nuorten. Nautin työstäni ja opiskelusta. Onnistuin 
molemmissa. 
 
Vaikka työviikko on pääosin nelipäiväinen, tuntuu siltä, ettei ehdi mitään muuta. Omakotitaloa näpräilen 
mielelläni, se on pitkä projekti, jossa viihdyn. Muita harrastuksia ei enää juuri ole. Vapaa-aika kuluukin 
pääosin kotona ja mökillä. Etälukiosta en ole tunteja ottanut, en pidä koko systeemistä. Haluan opettaa 
itse asiat tunneilla alusta loppuun, taidan olla aika opettajakeskeinen opetuksessa, mutta tietenkin pyrin 
myös keskusteluun opiskelijoiden kanssa. Opettajatiimit ovat vähän sellaista hössötystä, en ymmärrä, 
mistä sekin aika otettaisiin, eikä ole kollegoitakaan. Projektit ja kansainvälisyys vievät myös turhan 
paljon aikaa, on mukavampi, kun on vain tämä perustyö. Pidän edelleen opettamisesta. Vaimo on 
samanlainen tässä suhteessa; sekään ei ymmärrä näitä uusia virtuaalihommia. Kuka siinä voi mitään 
kieliä oppia? Rehtori kyllä toivoo, että ottaisin etälukionkin oppilaita, mutten ole vielä suostunut. 
  
Tulevaisuus näyttää vähän huolestuttavalta, kun ei tiedä, onko opiskelijoita. Aikuislukio on kuitenkin 
hieno paikka, toisaalta uskon, että aina tarvitaan tavoitteellista opiskelua. 

 
Suunnittelija-opettaja Taina  
 

 Olen 1960 - luvulla syntynyt suomalainen tekstiiliopettaja, aikuisopettaja kansalaisopistossa. Synnyin 
Itä-Suomessa, jossa myös kävin kouluni. Asuimme omakotitalossa veljeni ja vanhempieni kanssa. 
Koirakin meillä oli. Isä vaati, että mun tulee siitä koirasta huolehtia, kun kerran olin sitä halunnutkin. Tää 
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koira-harrastus on sitten jäänyt sieltä lapsuudenkodista. Meillä on avomiehen kanssa myös koira. Mutta 
takaisin lapsuuden aikoihin. 
 
Äiti oli töissä kaupassa ja isä myös myyntihommissa – niitä hommia ne tekee vieläkin. Kuitenkin isällä 
oli aikaa joskus olla meidän lastenkin kanssa. Muistan, että kotona pelattiin usein marjapussia. Meitä 
lapsia opetettiin myös pienestä pitäen omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Annettiin vapautta, mutta oli 
myös vastuuta. Kotona vanhemmat on aina korostaneet elämässä avoimuuden ja rehellisyyden 
merkitystä. 
 
Vanhemmat on varmaan aika tyypillisiä suomalaisia: isä on sellainen jörrikkä ja äiti taas mahdottoman 
kova puhumaan. Se puhuu nytkin koko ajan kun käydään siellä avopuolison kanssa kylässä. Avopuoliso 
on mulla muuten nyt toinen; ensimmäinen oli niin mustasukkainen, ettei siitä tullut mitään. 
 
Koulussa olin hikipinko, tykkäsin olla omissa oloissa ja luin paljon sekä tein käsitöitä.. Sain lukiosta ysin 
keskiarvon ja kirjoitin kuusi ällää. Se oli pitkälti lukemista se lukioaika. 

 
Ammatinvalinnasta mulla oli ensin se lääkäriajatus, mutta kun en siedä verta, en sitten mennyt edes 
pääsykokeisiin. Koulussa tykkäsin psykasta ja ajattelin psykologin uraa. Pänttäsin kauheesti 
pääsykokeisiin, muttei tärpännyt. Sitten meninkin vuodeksi samaan kauppaan myymään, missä äitikin 
on. Vuoden aikana miettiessäni erilaisia uravaihtoehtoja näin ilmoituksen käsityönopettajakoulutuksesta, 
jonne hain ja pääsin. Aika sattumaa se oli, vaikka olenkin ollut aina hyvä käsitöissä. Olen sellainen 
käytännöllinen tyyppi. Meidän mökilläkin teen usein poikien hommia, kun mökkiä korjataan vähitellen. 
Aattelen asiat usein käytännöllisesti, työssäkin. Opiskeluaikana rahoitin itse opintoni olemalla mm. 
yhdessä tehtaassa siivoojana. 

 
Valmistumisen jälkeen menin aluksi vaatekauppaan myyjäksi, tavallaan jatkoin vielä niitä myyjän 
hommia, jotka osasin. Siinä meni taas yksi vuosi. Sitten paikallisen kansalaisopiston rehtori soitti ja 
pyysi tuntiopettajaksi. Menin mielellään, kun tunteja oli sentään aika paljon. Siinä meni kaksi vuotta. 
Sitten vakituinen ope jäi eläkkeelle ja sain hänen virkansa. Että siinä sitä sitten nyt ollaan. 
 
Olen aina harrastanut kauheasti käsitöiden ja lukemisen lisäksi. Esimerkiksi valokuvaus tukee hyvin tätä 
opettajan työtä, siinä oppii näkemään kuvien merkityksen. Saatan mennä koko päiväksi ulos 
kuvaamaan lintuja. Rakastan myös matkailua. Valmistaudun aina huolella, ja tutkin etukäteen kaikki 
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museomahdollisuudet. Käyn myös käsityömessuilla, joilla vain tekstiiliä on nähtävillä. Ja sitten ne 
käsityöt, kotona odottaa aina joku tekeillä oleva työ. 

 
Olen säilyttänyt lapsuudenaikaisista ystävistä muutaman, joiden kanssa pidetään yhteyttä vielä vuosien 
jälkeen, tavataan muutaman kerran vuodessa. 
 
Opettajan työni on vähitellen muuttunut yhä enemmän suunnittelun ja organisoinnin suuntaan, jota en 
pidä pahana. Rehtori ehdottikin opetusvelvollisuuden alentamista, että jää aikaa enemmän siihen 
puoleen. Järjestämme paljon täydennyskoulutusta alueen koulujen käsityön opettajille, josta opisto saa 
vähän lisätuloja. Ymmärrän hyvin tilanteen, kun kunta karsii sitten toisaalta koko ajan muualla. Ei se 
juustohöylä oikein sovi opistoon. Tuntiopetusta ei kannattaisi karsia, mutta eihän se meidän 
kunnanjohtaja sitä usko.  
 
Opettajuuden olen sisäistänyt aika nopeasti ja huomaamatta. Myyjätausta vaikutti alussa, mutta sitten 
se jäi taakse. Opettajien ammattijärjestötoimintaan sen sijaan en ole lähtenyt mukaan, maksan vain 
jäsenmaksun. 

 
Käsityönopettajana pidän tärkeänä koko alan merkityksen opettamista; kaiken teknistyessä on ihmisillä 
oltava mahdollisuus tehdä myös käsillä itse. Opistot ovat siihen mainioita paikkoja. Näytän aika paljon 
itse, miten työ pitää tehdä. Olen sitoutunut tähän opettajan hommaan, rehtoriksi en rupea, vaikka 
sivitystoimenjohtaja tarjosikin siihen mahdollisuuden rehtorin jäädessä vuodeksi EU-projektiin. 

 
 Tulevaisuus näyttää ihan hyvältä, jos vain kunta ei leikkaa tätä virkaa pois. 

 
Nonstop-opettaja Kaisa 
 
Olen 48-vuotias kouluttaja aikuiskoulutuskeskuksessa, syntynyt Mikkelin maalaiskunnassa pienviljelijä- 
perheeseen. Olen koulutukseltani psykologi ja työskennellyt kouluttajana jo melkein 20 vuotta. 
Työalueeni on ohjaava koulutus ja työpsykologia. Vedän muuttuvan työelämän kursseja miltei koko 
ajan, kahta kolmea kurssia yhtä aikaa, kun työnantaja vaatii. Menin nykyisen työntantajan palvelukseen 
heti valmistumisen jälkeen. Opettajuus ei ollut itsestäänselvyys, mietin myös muita vaihtoehtoja. 
 



 
 
 
 

 253

 Vuosien varrella myös työ on alkanut merkitä minulle erilaisia asioita kuin ennen. Yhä enemmän 
ajattelen sitä, kuinka tästä oravanpyörästä pääsisi pois. Pidän työstäni paljon, mutta tämä viime vuosien 
koulutuspoliittinen mentaliteetti on se, joka vie voimia, kun mistään ei ole enää varmuutta, ja joutuu 
työskentelemään jaksamisen äärirajoilla. Työnantaja suhtautuu kannustavasti, mutta ei mahda 
olosuhteille mitään. Ymmärrän ne tulosvaatimukset, kun ei vakituista valtionapua enää ole. Nyt melkein 
viisikymppisenä mietin, onko tässä mitään mieltä? Onko elämässä muita vaihtoehtoja? Haluaisin olla 
opettaja, mutten tällaisessa myllyssä. Ennen sai sentään opettaa rauhassa yksi kurssi kerrallaan eikä 
ollut kiirettä. Myös opiskelija-aines oli parempaa. Nyt on paljon pitkäaikaistyöttömiä, joista osa on aika 
toivottomia tapauksia. Usein yöllä, kun en saa unta, mietin heidän asioitaan. Miten heitä voisin auttaa? 

  
Ja onhan minun elämässäni paljon muutakin. Elämäni paras rooli on olla äiti 11-vuotiaalle pojalleni. 
Häntä varten minun on pakko jaksaa. Hän on tärkeintä, mitä minulla on. 
 

 Itse olenkin lähtenyt hakemaan muutosta opiskelun kautta. Olen opiskelemassa psykologian alalta 
lisensiaatin tutkintoa. Viimeisen kahden vuoden ajan olen ollut omasta työstäni virkavapaalla silloin 
tällöin. 
 
Lapsuuteni lähtökohdat ovat Savossa. Vanhempani rakensivat pienen maatilan, joka sitten elätti meidät, 
minut ja kolme sisarustani. Äiti kasvatti, isä oli taustalla, ei paljon meidän kanssa. Kun isä karjaisi 
kerran, rauhoittui tilanne kerta heitolla. 
 

 Vanhemmillani on ollut rankkaa, eivätkä he ole aina onnistuneet, mutta olen heitä yrittänyt ymmärtää. 
Päällimmäisenä neuvona maailmalle oli, että kaikesta selviää, kun vain yrittää. Opiskelua he pitivät 
itseisarvona; sen avulla pääsee eteenpäin. 
 
Olen hiljainen puurtaja, sopeudun hyvin eri tilanteisiin. Työssäni olen joustava ja yhteistyökykyinen, en 
pidä itsestäni meteliä. Annan muillekin tilaa. 
 
Harrastuksille jää hyvin vähän aikaa, kun lapsi tarvitsee yhteistä aikaa, jota on liian vähän, kun työpäivät 
ovat niin pitkiä. Usein tulen kotiin vasta illalla kello kuuden jälkeen. Pysyviä ystäviä ei ole, tuttavia 
kylläkin paljon. 
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Nykyisessä työssäni kouluttajana haluan ohjata opiskelijoita löytämään oman paikkansa elämässä. 
Jokaisen opiskelijan elämäntarina on erilainen ja heidän odotuksensa myös. Koenkin olevani ennen 
kaikkea ohjaaja, se olisi varmaan minulle sopivin nimike. Tykkään tehdä töitä yhdessä työparini kanssa, 
häneltä saan tukea. Yritän olla hyvin opiskelijakeskeinen, vaikka kalvosulkeisetkin onnistuvat. 
  

 Olen kokenut elämässäni paljon vastoinkäymisiäkin, mutta aina olen selvinnyt omin voimin. Arvostan 
ympärillä olevaa luontoa. Silloin harvoin, kun on aikaa, käyn lapsen kanssa metsässä samoilemassa, 
joskus Lapissa asti. 
 
Tulevaisuudesta en tiedä mitään. Työntantaja on hienosti jo hyvin ajoissa ilmoittanut, että tilanne on 
vaikea, kun kursseja ei enää niin osteta. En tiedä, kuinka kauan saan olla töissä. Olen ajatellut, että 
ehkä yksityisenä psykologina voisin työllistää itseni. Onneksi olen kuitenkin OAJ:n jäsen, se luo 
turvallisuuden tunnetta, siksi kuulun järjestöön. 
 
Projektiopettaja Arja 
 
Olen 35-vuotias aikuisopettaja ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Opetan maahanmuuttajia. 
Olen syntynyt suurehkossa kaupungissa Keski-Suomessa. Molemmat vanhemmat ovat opettajia, 
edelleen työelämässä. Olen tästä syystä pitänyt opettajuutta aina yhtenä uravaihtoehtona, mutta 
toisaalta aika pitkään taistelin sitä vastaan, kun näin läheltä myös ammatin epäkohdat. Mutta ehkä 
voidaan sanoa, että tietynlainen uraorientaatio on ollut aina olemassa. Lukion jälkeen olin yhdellä 
yläasteella opena, ja ajattelin, että nyt riitti tätä hommaa. Kun tilaisuus aikkarin paikasta tuli, hain heti, 
koska olen ollut aina kiinnostunut vieraista kulttuureista. 

 
Kotona ei ollut muita lapsia kuin minä. Olen varmaan sen vuoksi vähän itsekeskeinen. Toisaalta olen 
aina ollut vähän epävarma siitä, mitä elämältä oikein haluan. Päätöksentekeko on ollut aina vaikeaa. 
Mietin ja pohdin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Isä on ollut sellainen, että on paljon aloittanut, mutta 
melkein yhtä paljon jättänyt kesken. Äiti on ollut voimakas tahtoihminen, jonka varjoon on helposti 
jäänyt. Kerrankin se sai päähänsä lähteä vuodeksi Englantiin opiskelemaan kieltä. Äidin kanssa onkin 
ollut joskus kahnausta, vieläkin se puuttuu mun asioihin ihan liikaa. Kotona opin arvostamaan sitä, että 
kaikille on annettava mahdollisuutensa. Ehkä se oli vastareaktio hallitsevalle äidille. 
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Koulussa olin sellainen tavallinen oppilas, en hyvä enkä huono. Lukiossa halusin ottaa mahdollisimman 
paljon eri valinnaisia kursseja, joista osa sitten jäi kesken. Harrastukset ovat vaihdelleet, kun olen 
halunnut kokeilla erilaisia juttuja. Pysyviä ystäviä ei ole ollut. Yliopistossa vierähti pitkään, kun halusin 
opiskella kaikkea mahdollista. Vasta kahden vuoden jälkeen kirkastui, että ehkä se on sitten se 
äidinkieli. 
 
Olen nyt ollut naimisissa kaksi vuotta. Mieheni on tietotekniikkainsinööri. Lapsemme on nyt yksivuotias. 
Mieheni antaa mulle paljon omaa tilaa, ehkä vähän liikaakin, kun en kumminkaan osaa itse päättää. 
Asumme ahtaasti kerrostalossa. Haluaisin suurempaan asuntoon, mutta kun emme oikein tiedä, 
uskaltaako ottaa suurta lainaa. Vaikka miehelläni on pysyvä työpaikka, ovat näkymät hänen alallaan 
heikentyneet huomattavasti. Itsellänikään ei ole pysyvää työsuhdetta, eikä meillä mamu-opettajilla ole 
varmaa tulevaisuutta. Työsuhde solmitaan aina vain muutamaksi kuukaudeksi kerrallaan. Toista se 
näyttää olevan tuolla peruskoulun ja lukion puolella. Äidinkielen opettajana pääsisin varmaan kyllä sinne 
takaisin, mutten ole vielä halunnut. Aikuiskoulutuskeskuksen osastonjohtaja saisi kyllä ilmoittaa vähän 
aikaisemmin, missä oikein mennään. 

 
Mamu-opettajana vedän ennen kaikkea erilaisia projekteja. Teemme paljon draamaa erilaisista aiheista. 
Vierailemme kouluilla esittelemässä outoja kulttuureita. Koen olevani paitsi kouluttaja, myös ohjaaja. 
Olen vähitellen innostunut tästä työstä kovasti huolimatta sen huonoista puolista, epävarmuudesta. 
Yritän kasvattaa maahanmuuttajia monikulttuurisuuteen, mutta myös meitä tavallisia suomalaisia. 
Luontainen epävarmuuteni on vähitellen väistynyt, opettajuus juuri tällä alalla on alkanut tuntua omalta. 
Vaikka toisaalta haaveilen aina välillä muutosta ulkomaille, mutta kun en saa miestäni innostumaan 
asiasta. Olisi kiva muuttaa vaikka Afrikkaan vähäksi aikaa. 
 
Opetan mamuille eritasoisia suomen kielen kursseja. Olen toiminut työpaikanhakuvalmentajana, 
työssäoppimisen ohjaajana, yhteiskuntatiedon ja historian opettajana sekä tehnyt todella upeita 
teatteriprojekteja. Keskeinen merkitys on meidän tiimillämme, jolta on aina saanut tukea eri tilanteissa. 
Alussa kyllä kaikki ihmettelivät, kuinka mä voin pärjätä opettajana, kun olen niin epävarma. Mutta tämä 
työ on kasvattanut, ammatillinen identiteettini on kehittynyt näiden työvuosien aikana valtavasti, olen 
saanut varmuutta lisää. Koen olevani myös nimenomaan aikuisten opettaja. Kansalaisopistoon voisin 
kyllä mennä, olen kuullut, että sielläkin järjestetään paljon mamu-koulutusta. 
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Tulevaisuus näyttää todella epävarmalta.  Olen arvostanut työnantajan tukemaa pitkäkestoista 
koulutusta yliopistossa. Tämä koulutus on edelleen vahvistanut omaa käsitystäni siitä, mikä haluan olla.  
 
Opettajien ammattiyhdistystoimintaan suhtaudun periaatteessa myönteisesti, jäsen pitää olla, vaikken 
itse jaksakaaan osallistua aktiivisesti. 
  
7. LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI JA TULOSTEN SIIRRETTÄVYYS 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on kirjallisuudessa peilattu useimmiten perinteisen 
kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiin edustavuuden, validiteetin ja reliabiliteetin käsitteisiin. Aika usein 
kvalitatiiviset tutkimukset on arvioitu subjektiivisiksi, epäluotettaviksi ja pätemättömiksi. Mm.  Hitchcok ja 
Hughes (1995, 207 - 208) toteavat, että elämäkerrallisen aineiston osalta on kyseenalaiseksi asetettu 
sekä edustavuus, validiteetti että reliabiliteetti. Nämä tutkijat korostavat kuitenkin sitten tämän 
kyseenalaistamisen jälkeen, että sen paremmin etnografinen kuin elämäkerrallinen tutkimuskaan ei 

koskaan voi täyttää ”perinteisen” tutkimuksen kriteereitä.  
 
Taylor ja Bogdan (1984, 5 - 8) korostavat myös laadullisen tutkimuksen erilaisuutta. Heidän mukaansa 
tässä tutkimusparadigmassa henkilöitä tarkastellaan holistisesti, pyrkien ymmärtämään tutkittavia 

heidän omaa taustaansa ja elämänhistoriaansa vasten. Keskeisiä ovat tutkittavien omat kokemukset. 
Kvalitatiivinen menetelmä on myös ”humanistinen” siinä mielessä, että tutkija haluaa saada selville 
tutkittavien henkilökohtaisen elämän kaikkine piirteineen, sen ilot ja surut; tutkittavia ei pakoteta 
voimakkaasti yksinkertaistaviin keskiarvoihin. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole kuitenkaan mikään 
pinnallinen, ”impressionistinen” kuvailu vaan systemaattinen tutkimus, jossa on tiukasti noudatettu 
tiettyjä sääntöjä. 

 

Empiirisestä vastaavuudesta siirrytään teoreettiseen tulkintaan. Validiteetti tarkoittaa näin ollen 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkkaa tutkimuksen arviointia, jatkuvaa tarkistusta, kysymistä ja 

havaintojen teoreettista tulkintaa. 
 

Näissä tutkimusmenetelmissä voidaan validiteettia esim. lisätä yksinkertaisten ”tsekkausten” ja muun, 
rinnasteisen materiaalin avulla. Koko validiteetti-käsitteen asemesta voitaisiin puhua paremminkin 
autenttisuudesta.   
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Toisaalta validiteetti laadullisessa tutkimuksessa liittyy kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn 
rakentaa toimiva tutkimusasetelma.  Tutkijan tulee kyetä osoittamaan, että juuri tätä tutkimusasetelmaa 
käyttämällä ja juuri tätä kohderyhmää tutkimalla voimme vastata tutkimuksen kysymyksenasetteluun. 
Voidaan myös sanoa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys kulkee mukana koko 
tutkimuksen ajan. (Ks. esim. Pyörälä 1995, 15 – 16; Syrjälä & Numminen 1988.) 
 
Jos verrataan näitä vaatimuksia tutkimuksen validiteetin osalta tähän tutkimukseen, voidaan todeta, että 
ensinnäkin kohdeorganisaatioiden valinnassa on oltu tarkkoja. On aika vaikea kuvitella, mitä muita kuin 
valittuja oppilaitoksia olisi otettu mukaan tutkimukseen tai miksi niin olisi pitänyt tehdä. Aikuislukio, 
molemmat kansalaisopistot ja aikuiskoulutuskeskus täyttävät hyvin sen perusvaatimuksen, että niissä 
on ollut jo vuosien ajan uusimuotoista toimintaa perinteisen rinnalla, joka oli keskeisin valintakriteeri. 

 
Käytettyä tutkimusmenetelmää, elämäkertametodia, voidaan pitää sopivana juuri tähän tutkimukseen. 
Kun otetaan huomioon aineiston pienuus, käytetyllä menetelmällä ja aineiston käsittelytavalla – 
ilmaisukokonaisuuksien muodostamisella elämänkertomuksista - saatiin hyvin selville tutkimustehtävään 
sisältyvät kysymykset: mitä on tapahtunut tutkittaville opettajille, miten he olivat kokeneet yhteiskunnan 
ja oppilaitosten tehtävien muutokset. Toisaalta on todettava, että identiteettitutkimuksen 
peruskysymykset ”kuka minä olen”, ”millainen minä olen”, ”miten olen tullut sellaiseksi kuin olen” 
voidaan ymmärtää tutkittavien keskuudessa eri tavoin, nimenomaan siinä, mitä asioita painotetaan. 
Näitä suhteellisen avoimia kysymyksiä kuitenkin puoltaa se, että näin vastaajille itselle jää riittävästi tilaa 
tulkinnoille, miten haluaa identiteettiään rakentaa elämänkertomuksessa. 

 
Ennen kaikkea elämänkertomusten kautta tavoitettiin identiteetin prosessuaalinen muutos. Identiteetti 
puolestaan toisena keskeisenä teoreettisena käsitteenä avasi hyvin elämän  suuret kysymykset. Suurin 
ongelma oli aineiston elämänkertomusten erilaisuus ja eritasoisuus: kolmen sivun tiivistetty kertomus 
poikkeaa väkisinkin lähes 20 sivun kertomuksesta. Lyhyemmissä oli asia toisaalta juuri tiivistetty, 
toisaalta jätetty asioita kokonaan pois. Kysymys on kuitenkin siitä, että elämänkertomukset ovat aina 
valinnan tulosta (ks. esim. Roos 1987, 186).  Ammatti-identiteetin osalta tätä ongelmaa ei ollut siinä 
määrin, koska kaikki tutkittavat vastasivat sitä koskevassa teemahaastattelussa samoihin kysymyksiin. 
Näin ollen voidaan sanoa, että tulokset juuri ammatti-identiteetistä ovat kattavampia kuin 
persoonallisesta ja sosiaalisesta identiteetistä.. 
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Tutkimusaineiston muodostaneita elämänkertomuksia ei luettu todellisuuden kuvauksina, vaan 
tavoitteena oli selvittää, minkälaisen identiteetin tutkittavat aikuisopettajat olivat halunneet itselleen 
rakentaa. Epistemologisena lähtökohtana oli näin ollen tavallaan ns. internalistinen lähestymistapa (ks. 
Honkonen 1999, 41). Objektiivinen ja ns. eksternalistinen lähestymistapa (ks. totuuden 
korrespondenssi, Moilanen 2002, 100) olisi tavoitellut luotettavuutta mm. menetelmätriangulaation 
avulla ja pyrkinyt mahdollisimman totuudelliseen tulokseen. Sen sijaan elämänkertomus ja sen ilmaisut 

asetettiin yhteyteen sen kontekstin – esim. aikuislukio työympäristönä – kanssa. Voitaisiin myös käyttää 
tieteessä tuttua näkökulmaa totuudesta, nimittäin kyseessä on ns. totuuden koherenssi-teorian 
mukainen lähestymistapa, jolloin haetaan tutkittavan ja hänen ympäröivän maailmansa välistä 
koherenssia (ks. esim. Moilanen 2002, 100). 
 
Edelliseen juuri liittyen Grönfors (1982, 174 - 175) toteaakin, että havainnointitiedolla voidaan sanoa 
olevan ulkoista validiteettia silloin, kun tutkija on tehnyt oikeita johtopäätöksiä havainnoidusta 
tilanteesta, tai kun tutkija kuvaa tilanteen sellaisena kuin se on. Syrjälä (1994, 129 - 131) on varoittanut 
tutkijoita tässä aineiston ylitulkinnasta.  Haastattelututkimuksessa yleensä aineisto on ulkoisesti validia 
silloin, kun haastateltava on antanut totuudenmukaisia tietoja asiasta. Tavallisin tapa tarkistaa tämä on 
verrata haastattelutietoja muulla tavoin kerättyyn tietoon. Tässä tutkimuksessa ei menetelty näin, vaan 
validiteettia lisäsi todennäköisesti mm. Grönforsin (1982, 174) mainitsema näkökohta, että kun tutkija 
syvällä tutkittavassa kulttuurissa, voidaan perustellusti olettaa hänen tietävän kaiken tarpeellisen 
tutkittavasta yhteisöstä. Tällöin tutkija voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että niitä ei esimerkiksi 
uusintatutkimuksen keinoin voida muuksi muuttaa. Tämän tutkimuksen tekijä on monien vuosien aikana 
ollut sekä aikuislukion että kansalaisopiston ”kulttuurissa sisällä” siinä määrin, että tutkittavien ilmaisuja 
oli suhteellisen helppo peilata aina tähän taustaan nähden.  
 
Tutkimustietojen tulkinnan oikeellisuutta pyrittiin varmistamaan kuitenkin ennen kaikkea siten, että 
tehdyt teemojen kategoriat on esitetty informanteille, jotka ovat ne hyväksyneet. Kaikkein tärkein teema 
tässä suhteessa oli tutkittavien minäkäsitys: ei olisi voitu ajatella, että tutkijan tulkinta tutkittavien omasta 
minäkäsityksestä olisi ollut ratkaisevasti erilainen. Tutkija joutuikin tarkistamaan jo tehtyjä luokituksia 
muutamien opettajien kohdalla. Mm. Mahlamäki-Kultanen (1998) menetteli omassa 
väitöskirjatutkimuksessaan myös tällä tavalla. Näin voidaan sanoa, että identiteettiulottuvuuksien 
keskeiset teemaluokat vastasivat tutkittavien omia käsityksiä.  
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Denzin (1989, 6 - 8) korostaa validiteetin osalta ilmiön kontekstin vahvaa kuvausta, sekä elämäkertojen 
historiallisten, prosessuaalisten ja interaktiivisten piirteiden esiintuomista. Merkittävää on, että Denzin 
(emt.) on luopunut kokonaan reliabiliteetin ja validiteetin käsitteistä laadullisen tutkimuksen yhteydessä. 
Keskeistä on Denzinin (1989; vrt. Cresswell 1988, 205) mukaan kirjallisen tulkinnan ja kritiikin tekniikat. 
Kontekstin suhteelliseen laajuuteen on tässä tutkimuksessa päädytty juuri edellä mainitusta syystä. 
Samoin elämänkertomusten suoria, joskus pitkiäkin lainauksia otettiin mukaan sen vuoksi, että lukija 
voisi osaltaan arvioida tehtyjen luokitusten ja tulkintojen oikeellisuutta. Toisaalta sitä varottiin, että tutkija 
olisi ollut teemahaastattelussa pelkästään haastateltavan ”ääni” (ks. Plummer 1983), vaan 
haastattelussa pyrittiin aitoon dialogiin. 
  
Jotta tutkimuksen validiteetti – tai sen autenttisuus (ks. edellä Hitchcok & Hughes 1995; Alasuutari 
1989) - olisi hyvä myös tutkimusprosessin osalta, on edellä mahdollisimman tarkoin selostettu 
analyysimenetelmän käyttöä ja ilmaisujen luokitusten perusteita.  
 
Reliabiliteetti – tutkimusmenetelmän kyky antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, tai myös toistettavuus – 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoittaa Pyörälän (1995, 15; ks. myös Mäkelä 1990; Eskola & Suoranta 
1998) mukaan aineiston käsittelyn ja analyysin luotettavuutta. Kaksi keskeistä kriteeriä ovat arvioitavuus 

ja uskottavuus. Edellinen tarkoittaa sitä, että lukijan on voitava seurata tutkijan päättelyä ja kritisoida 
sitä. Uskottavuudella Pyörälä tarkoittaa sitä, että tutkimusraportin on oltava sellainen, että sen pohjalta 
voidaan päätyä siihen, että kuvatut tulkinnat ovat uskottavia. Tältäkin osin viitataan jo edellä mainittuun 
tapaan kuvata tutkimusprosessia ja tulkintoja mahdollisimman tarkoin. Taylorin ja Bogdanin (1984, 7) 
mukaan yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on liioiteltu realiabiliteetin merkitystä.  
  
Syrjälä ja Numminen (1988, 143 – 145) jakavat reliabiliteetin sisäiseen ja ulkoiseen. Ulkoisella 
realibiliteetilla tutkijat tarkoittavat toistettavuutta siinä mielessä, että toinen tutkija voisi päästä 
samanlaisiin tutkimustuloksiin ko. tutkimuskohteessa käyttäen vastaavia tutkimusmenetelmiä. Syrjälän 
ja Nummisen (emt., 143) mukaan täydellinen toistettavuus on käytännössä mahdotonta, koska 
kasvatustilanteet ovat aina erilaisia. Sen sijaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeätä, että 
tutkimusprosessi on kuvattu mahdollisimman tarkoin, jolloin reliabiliteetti on korkeampi kuin jos tutkijalla 
olisi tässä suhteessa vapaat kädet. Sisäinen reliabiliteetti taas tarkoittaa sitä, miten yksimielisiä useat 
tutkijat ovat tuloksista. 
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Tämän tutkimuksen loppuvaiheessa, kun mm. opettaja- ja minäkäsitystyypit oli muodostettu, kysyttiin 
informanteilta myös sitä, että olisitteko kirjoittaneet toisella kertaa suurin piirtein samanlaisen 
elämänkertomuksen tai vastanneet teemahaastattelun kysymyksiin samalla tavalla toisella kertaa. 
Vastaus oli myönteinen kumpaankin kysymykseen. Tällä perusteella voidaan viitata Syrjälän ja 
Nummisen (emt., 144) suosittelemaan menettelytapaan, jonka mukaan reliabiliteettia voidaan vahvistaa 
ottamalla tutkittavat mukaan tulosten arviointiin. 

 
Tutkimusprosessin vaikein vaihe oli opettajien elämänkertomusten ilmausten luokitteleminen aluksi 
identiteettiulottuvuuksien ”alle” teemoihin.  Kategorioiden muodostaminen puolestaan teemojen sisällä 
oli jo helpompaa. Varmuuden vuoksi aineisto luokiteltiin ensimmäisessä vaiheessa kolme kertaa aina 
tarkistaen jo tehtyjä luokituksia. Viimeisellä kerralla voitiin todeta, että frekvenssit eivät enää toisesta 
kerrasta juuri muuttuneet, mikä antoi varmuutta tutkijalle siitä, että tutkimuksen validiteetti alkoi olla tältä 
osin riittävän hyvä. Luonnollisesti teemat loppuvaiheessa vähenivät olennaisesti. 
 
Tietenkin tämän tutkimuksen lukijat kysyvät – hyvinkin aiheellisesti – missä määrin valittu teoria sitoi 
tehtyjä luokituksia etukäteen niitä näin ehkä vääristäen, puristaen ”väkisin” ilmaisuja annettuun muottiin. 
Tämä vaara on tutkimuksen kuluessa hyvin tiedostettu. Voidaan kuitenkin todeta, että ”teoria ei valinnut” 

aineistoa eikä sen luokituksia, vaan tilanne oli aidosti päinvastoin. Aineisto oli monen lukemisen jälkeen 
karkeasti ensin luokiteltu kolmeen eri ulottuvuuteen, ja vasta sen jälkeen pohdittiin teoriaa tähän 
konseptiin. Toki tutkimuskirjallisuuden lukeminen oli antanut sen kuvan, että useimmat identiteetti-
tutkijat näyttivät luokittelevan identiteetin joihinkin ulottuvuuksiin tai alaidentiteetteihin. Toisaalta juuri 
tällä perusteella hylättiin tämän kirjoittajalle jo pro gradu-vaiheesta tuttu Goffmanin (1963) teoria, koska 
siihen ei sisältynyt mitään mainintaa ammatti-identiteetistä. Myös H. Heikkisen teoria siirrettin sivuun 
sen tähän aineistoon sopimattomuuden vuoksi. 
 
Valittujen kohdeorganisaatioiden ja aikuisopettajien edustavuuskysymykseen on Alasuutarilla (1994, 
206 - 209; ks. myös Miles & Huberman 1994, 27) yksi ratkaisu: tutkimustulosten ei kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa aina tarvitsekaan päteä muussa kuin tutkitussa tapauksessa. Sen sijaan 
kulttuurintutkimuksessa- jota tämäkin tutkimus edustaa – etsitään selityksiä yksittäisille 
tapahtumaketjuille ja asioille. Tutkimusongelmaa kuvataan ja selitetään sellaisella abstraktiotasolla,  että  
selityksen voidaan ajatella pätevän  kaikkiin yksittäistapauksiin. Alasuutari käytti esimerkkinä 
amerikkalaisen Robertsin suomalaisten kahvinjuontitapojen tutkimusta. Tutkimus pyrki antamaan 
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selityksen ilmiölle, jonka empiirinen todistaminen suomalaisille ei ole tarpeen; tärkeintä on ilmiön 

selittäminen niin, että se tulee ymmärrettäväksi osana laajempaa kulttuurista taustaa.   

 
Laadullisen tutkimuksen käsikirjoissa yleensäkin viitataan yleisestikin edustavuuden asemesta 
siirrettävyyden käsitteeseen (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998) tai Alasuutarin (1994) käyttämään 
paikalliseen selittämiseen. Viimeksimainitun mukaan (Alasuutari 1994, 215 - 216) selitysmallin tulee 
ensiksikin päteä mahdollisimman hyvin sen perustana olevaan empiiriseen aineistoon. Toiseksi 
tutkimustulosta tarkastellaan tavalla tai toisella esimerkkinä jostakin muustakin kuin vain kyseisestä 

yksittäistapauksesta. Tavallista on kytkeä tutkimustulos muuhun tutkimukseen sekä kyseisen ilmiön 

laajempaan kontekstiin – niinkuin Alasuutarin (1994) teoksessa tehtiin.  
 
Tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä pitää pohtia ennen kaikkea siitä näkökulmasta, miten 
luotettavia ja ”yleispäteviä” voisivat tulokset olla kohdeorganisaatioiden koko kentässä. Tulosten 
kannalta taas keskeisiä olivat analyysin tuloksena syntyneet identiteettiulottuvuuksien teemakategoriat, 
uudet käsitteet. On kysyttävä, voidaanko niitä käyttää laajempaan tulkintaan?  
 
Kunkin identiteettiulottuvuuden yhteenveto-osassa ja analyysissa tuloksia verrattiin ensinnäkin muuhun 
tutkimuskirjallisuuteen. Erityisesti sosiaalisen identiteetin teemaluokat ihmissuhteista olivat 
yhdenmukaisia muiden tutkimusten kanssa; näin vertailuanalyysi vahvisti kategorioiden siirrettävyyttä 
myös muihin oppilaitoksiin. Samoin persoonallisen identiteetin monien kategorioiden – kaikessa 
ainutkertaisuudessaankin – voidaan sanoa ainakin olevan sen tyyppisiä, että niihin voitaisiin ehkä 
sijoittaa suurempikin opettajajoukko. Esimerkiksi kategoriassa ”urapolku” yksi tulos oli se, että 
aikuiskoulutuskeskuksen metallialan opettajien urapolku kulki alan teollisuuden kautta. Kun 
aikuiskoulutuskeskusten kelpoisuusehdotkin edellyttävät tätä kokemusta ennen opettajuutta, voitaisiin 
ajatella, että tämä tutkimustulos olisi ”yleispätevä”.  Kaikkein syvällisimmin henkilökohtainen on tietenkin 
aineiston opettajien minäkäsitys, jonka kategorioita on ehkä vaikein siirtää muuhun aineistoon. Toisaalta 
ainakin kaksi luokkaa, ”määrätietoiset” ja ”hiljaiset sopeutujat”, ovat sellaisia, että niidenkaltaisia 
opettajia saattaisi löytyä muistakin oppilaitoksista.  
 
Ammatti-identiteetin teemoista esimerkiksi ”tie opettajaksi” sisälsi yhden kutsumusopettajan, joka tulos 
löytyi myös muista tutkimuksista – ollen niissäkin selvä vähemmistö. Toinen esimerkki olkoon teema 
”ammattinimike”. On vaikea kuvitella luokkien kattavuuden vuoksi, etteikö olisi paljon muitakin 
oppilaitoksissa olevia aikuisopettajia, jotka haluavat olla ”aikuisopettajia” tai ”kouluttajia”. 
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”Koulutussuunnittelijoita” on varmasti jo pieni vähemmistö muissa oppilaitoksissa, mutta eihän 
tässäkään aineistossa ollut kuin yksi tähän nimikkeeseen identifioitunut opettaja. Opetusalan 
ammattijärjestön taholta voidaan perustellusti todeta, että vain pieni vähemmistö järjestöön kuuluvista 
aikuisopettajista on kriittisiä. Toisaalta esimerkiksi pienten aineopettajajärjestöjen puheenjohtajienkin 
lausuntojen mukaan OAJ:ssä peruskoulun ja lukion opettajat käyttävät ”äänivaltaa”. Näin ollen syntynyt 
kategoria ”ei OAJ hoida meidän asiaa” voisi sisältää muitakin kuin tämän aineiston opettajia. Voitaisiin 
ehkä ajatella, että mainittujen järjestöjen puheenjohtajat ovat asemansa vuoksi kuitenkin hyvin 
informoituja ammattijärjestön asioista eivätkä näin ollen liiku vain mielikuvatasolla rivijäsenten tapaan. 
Kannattaa viitata myös tutkimustulokseen, jonka mukaan aineiston opettajat olivat hyvin sitoutuneita 
opettajuuteen, omaan oppilaitosmuotoon ja jopa omaan oppilaitokseen. Kun tämäkin tulos on 
yhdenmukainen muiden tutkimusten kanssa, voitaneen tehdä se johtopäätös, että aikuisopettajat ehkä 
yleensäkin ovat aika sitoutuneita omaan työhönsä juuri siinä oppilaitoksessa, jossa he työskentelevät. 
 
Kriittisin ja vaikein ”siirrettävä” tutkimustulos on identiteetin muuttuminen jokaisen kolmen ulottuvuuden 
osalta, ja vieläpä niin, että joidenkin opettajien ammatti-identiteetin kohdalla voitiin käyttää ilmaisua 
identiteettikriisi. Aineiston perusteella ei tietenkään voida esimerkiksi yksioikoisesti väittää, että monet 
niiden kansalaisopistojen opettajat, joiden opistot ovat menneet mukaan ns. maksupalvelukoulutukseen, 
kokevat olevansa identiteettikriisissä – kun näin ei ollut edes tässä aineistossa. Ei voida myöskään 
väittää, että ne aikuiskoulutuskeskusten ja aikuislukioiden opettajat, joiden opetusalalla ei ole riittävästi 
koulutuskysyntää, tuntisivat vähintään jonkinmoista ahdistusta. Toisaalta tutkimuksen kirjoittajan 
”arkitieto” on tutkimustulosten suuntainen: ensinnäkin osa kansalaisopistojen opettajista pitää tiukasti 
kiinni ”opistoperinteestä” eikä ole ollenkaan halukas tekemään muuta kuin opetustyötä – siten kuin 
ennenkin. Ei voida väittää, että he olisivat kriisissä, mutta tilanne uusien paineiden edessä vaikuttaa 
ongelmalliselta.  Samoin ”tuntuu” aika luonnolliselta, että jos akk:n tai aikuislukion opettaja selvästi 
näkee, että oma opetusaine ei houkuttele opiskelijoita, tai lääninhallitus ei osta koulutusta, hän on 
ainakin hyvin huolestunut tilanteesta.     Jos tutkimustulosten tulkinnassa käytetään tässä yhteydessä 
Alasuutarin (1994) kulttuurisen kontekstin mukaista selitystä sekä muita opettajatutkimuksia, voitaisiin 
todeta, että tutkimustulokset ovat tältä osin yhdenmukaisia niiden kanssa. Kysymykseen, miten suuri 
osa opistojen ja muiden kohdeorganisaatioiden opettajista on valmis menemään mukaan uusiin 
virtauksiin, voitaisiin ehkä vastata jälleen ”arkitiedon” perusteella, että selvä vähemmistö ja nimenomaan 
nuoret opettajat.  
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Olennainen ja ehkä ”siirrettävin” tutkimustulos on syntyneet monet identiteettikategoriat. Niinpä 
yhteenvetona tutkimustulosten yleistettävyydestä voidaankin todeta, että ainakin monet tutkimuksen 
tuloksena syntyneet teemakategoriat ovat sellaisia, joita löytyy muista tutkimuksista, ja joiden 
oikeellisuutta voidaan perustella myös nojaamalla ns. ”arkitietoon” sekä alan asiantuntijoihin, toisin 
sanoen liittämällä tutkimuksen tulokset Alasuutarin (emt.) tapaan laajempaan kontekstiin.     
  
8. KOONTA JA PALUU TEORIAAN 
 

 Tämän tutkimuksen taustailmiöinä olivat yhteiskunnan muutoksen kontekstissa – modernista 
postmoderniin - tapahtuneet koulutuspoliittiset muutokset ja niiden vaikutukset oppilaitosten toimintaan. 
Tutkimustehtävänä oli selvittää, mitä on tapahtunut aikuisopettajille, minkälainen on heidän minä-
identiteettinsä, ja miten se on muuttunut. Seuraavassa tulokset kootaan yhteen mainittujen 
identiteettiulottuvuuksien näkökulmasta. Lopuksi tehdään koulutuspoliittiset johtopäätökset ja palataan 
tarkastelussa uudelleen teoriaan. 
 
Persoonallinen identiteetti 
 
Vastauksena tutkimuskysymykseen aikuisopettajan persoonallisesta identiteetistä minä-identiteetin 
osana voidaan aluksi todeta, että jo aikaisemmin mainittu postmodernin ihmisen identiteetin 

muuttuminen eliniän aikana on sittenkin vähäisempää tämän tutkimuksen aineiston valossa, kuin mitä 
esim. Juuti (2001) on kuvannut. Toisaalta tällöin tietenkin on otettava huomioon, mitä tarkoitetaan, kun 
sanotaan, että ihmisen identiteetti muuttuu. Kun tämän tutkimuksen tapaan minä-identiteetti oli jaettu 
teoreettisella tasolla kolmeen eri ulottuvuuteen, alaidentiteettiin, tullaan aivan eri tasolle tässä 
problematiikassa. Keskeinen tutkimustulos oli se, että ennen kaikkea muutosta voi tapahtua yksilön 

minäkäsityksen kohdalla, jolla arkikielessä usein tarkoitetaan samaa kuin identiteetti, ei välttämättä 
muiden persoonallisen identiteetin teemojen osalta. Jos minäkäsitys muuttuu, se merkitsee sitä, että 
yksilö tulee iän myötä varmemmaksi itsestään ja ratkaisuistaan – tulos, joka tuntuu aika luonnolliselta. 
 
Monet opettajat korostivat itsessään tapahtuneen kasvua ja muutosta, jonka seurauksena ainakin 
heidän itsensä mielestä minäkäsitys oli muuttunut. Myös joidenkin opettajien elämänhallinta muuttui 
vuosien mittaan: ikä ja posiviitiset kokemukset toivat mukanaan sen tunteen, että elämässä voi selvitä 
omin voimin.  
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Kauppila (2002, 58) on todennut tuoreessa väitöskirjassaan, että identiteetin muutoksen ei ole järkevää 
olettaa koskevan sen ydintä, vaan pikemminkin sekundaarisia alueita tai henkilön suhdetta 
identiteettiinsä. Esimerkiksi merkittävät oppimiskokemukset voivat joiltakin osin muuttaa tai vahvistaa 
identiteettiä.  
 
Aikuisopettajan persoonallinen identiteetti on toisaalta yksilön elämänhistoria ja hänen elämänsä tausta 
sekä toisaalta hänen nykyisyytensä mm. minäkäsityksen muodossa. Yksi tutkimuksen kannalta 
keskeisiä teemoja, aikuisopettajan koulutushistoria ja urapolku, noudatteli pääosin 

oppilaitosmuotokohtaisia eroja. Aikuislukion opettajat kulkivat uratiensä peruskoulun ja lukion, 
aikuiskoulutuskeskuksen monet opettajat elinkeinoelämän kautta. Kansalaisopistossa oltiin usein ensin 
tuntiopettajana, mutta nuoremmat opettajat kävivät aluksi kokeilemassa opettajan uraansa myös tai 
lukiossa peruskoulussa. 
 
Lapsuudenkodin merkitys oli kaikilla suuri. Pääosalla muistot lapsuudenkodista ja lapsuudenajasta olivat 
myönteisiä, osalla sekä myönteisiä että myös kielteisiä aiheuttaen katkeruudentunteita vielä aikuisiällä. 
Yksi opettaja oli nuoruudessaan joutunut koulukiusaamisen kohteeksi, joka oli kokemuksena vaikuttanut 
opettajaan hyvin voimakkaasti.  
 

Persoonallisen identiteetin teemoissa tutkimuskysymyksissä mainittu yhteys oppilaitosmuotoon, 
opetusalaan ja opettajan ikään oli suhteellisen heikko koulutushistoriaa lukuunottamatta. 
 
Persoonallinen identiteetti voitiin koota yhteen muodostamalla tutkittavien minäkäsitystyyppien pohjalta 
tyypit, joiden sisältö koostuu pääosin ulottuvuuden muista kuin ammatillisista teemoista. Muodostetut 
tyypit ovat määrätietoiset, hiljaiset sopeutujat, käytännölliset, tehokkaat, tarkkailijat ja päättämätön. 

 

Sosiaalinen identiteetti 
 
Tutkittavien sosiaalinen identiteetti oli kaksijakoinen: toisaalta moderni, toisaalta postmoderni. 

 
Kun verrataan aikuisopettajien sosiaalista identiteettiä muuhun tutkimukseen, voidaan todeta, että 
tulokset ovat lähes kaikilta osin samansuuntaisia. Ensinnäkin edellä jo esiin tuotu yhteisösidoksen 

heikentyminen (ks. Alapuro 2000, 104 - 105) näkyi osalla opettajista siten, että olennaista 
ystävyyssuhteissa on tietynlainen pinnallisuus ja irrallisuus. Kuitenkaan Hoikkalan (1998) kuvaamaa 
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”mediavälitteistä” kulttuuria ei havaittu tässä yhteydessä. Alapuro (2000,106) toteaa toisaalta, että 
empiirisessä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sosiaalisen sidoksen heikentynyt luonne ei tule 
esiin esimerkiksi helsinkiläisten opettajien sosiaalisissa verkoissa, jotka ovat hyvinkin vakiintuneita, joille 
on ominaista elinikäiset ystävyyssuhteet; monet ystävät ovat peräisin jo kouluajoilta. Tämän tutkimuksen 
yksi kategoria oli juuri tällainen, pitkistä ystävyyssuhteista kertova. Opettajien jokapäiväinen 
vuorovaikutus näyttääkin modernilta eikä postmodernilta. Alapuron (emt., 109) johtopäätös tuloksesta 
on, että rakenteellisesti samanlaisten ryhmien representaatiot voivat vaihdella. Toisaalta tulos ei päde 
tässä tutkimuksessa kaikkien tutkittavien kohdalla, vaan päinvastoin, ihmissuhteet näyttivät hyvinkin 
postmoderneilta.  
 
Suhde omiin vanhempiin oli osalla aineiston opettajista hyvin lämmin, osalla taas edelleen 
ongelmallinen, erityisesti omaan äitiin. Myös suhteet sisaruksiin voivat olla joko läheiset tai etäiset. 
  
Tutkittavien opettajien kuuluminen erilaisiin vapaa-ajan ryhmiin oli tutkimuksen mukaan vähäisempää 
kuin olisi voinut odottaa. Tunnettua kuitenkin on 2000-luvun alun aikuisten mukanaolo erilaisissa, osin 
hyvinkin tärkeissä ryhmissä. Mainittakoon esimerkkeinä rotarit, tietyn alueen kesämökkiläiset, 
karavaanarit, monet liikunnan järjestäytymismuodot, kuorot jne. Symbolisen interaktionismin mukainen 
tulkinta olisi, että aikuisopettajat eivät pitäneet tässä yhteydessä tärkeänä niistä kertomista, tai että 
tutkimuksen opettajat eivät monestakaan syystä kuulu tällaisiin ryhmiin. 

 
Ammatti-identiteetti 
 
Tutkimuksen fokuksena oli nimenomaan ammatti-identiteetti. Aluksi voidaan yhtenä keskeisenä 
johtopäätöksenä todeta, että aineiston aikuiskoulutuskeskuksen ja kansalaisopistojen opettajien 
ammatti-identiteetti oli selvästi muuttunut monienkin teemojen kohdalla, eniten teemassa ”opettajan 

työ”, joka samalla oli hyvin keskeinen koko tutkimusta ajatellen. Selkeä tutkimustulos oli se, että 
aikuiskoulutuskeskuksen ja kansalaisopiston joidenkin opettajien – ei kuitenkaan kaikkien - ammatti-
identiteettiin oli tullut hyvinkin kielteisiä tuntemuksia. Toisaalta taas muutokset koettiin näissä 
oppilaitoksissa joko luontevina tai ainakin vähäisinä.  Aikuislukiossa etälukion vaikutus opettajien työhön 
ei ollut yhdensuuntainen; yhden etälukion opettajan työ oli muuttunut voimakkaasti juuri etälukion 
vuoksi, mutta ei kuitenkaan kaikkien opettajien työ. Joka tapauksessa tullaan siihen, että yhteiskunnan 
harjoittamalla koulutuspolitiikalla, aikuiskoulutuksen markkinalähtöisellä järjestelmällä, on ollut 

vaikutusta yksittäisten opettajien työhön, mutta vaikutus näyttäytyy identiteetin muutoksina hyvin eri 
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tavoin; muutokselle annetaan erilaisia merkityksiä. Aikuislukion opettajien asialle antama merkitys oli 
hyvin vähäinen, kansalaisopistossa ja aikuiskoulutuskeskuksessa toisaalta vähäinen, toisaalta suuri.   

 
Yksi tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja on aineiston opettajien ammatti-identiteetin kehittyminen 

perusilmeeltään yhä enemmän suunnittelija-opettajan suuntaan ennen kaikkea kansalaisopistossa ja 
osin myös aikuiskoulutuskeskuksessa, vaikkakin viimemainitussa toisella tavalla.  Aikuislukiossa 
opettajien ammatti-identiteetti on edelleen perusopettaja. Kysymys on siis siitä, millaisena opetusalan 
ammattilaisena opettajat itsensä kokivat, sekä siitä, minkälaisia muutoksia siinä oli tapahtunut vuosien 
mittaan. 

 
Kansalaisopistojen opettajista osalla muutos oli tapahtunut luontevasti, osalla taas hyvinkin vaikean 
prosessin kautta, joka ei ole vielä päätöksessä. On nähtävissä, että opettajien työ on vähitellen 

kansalaisopistoissa ajamassa voimassaolevan virkaehtosopimuksen ohi siten, että perinteinen tiukka 
jako opetus-ja muuhun työvelvollisuuteen ei enää toimi, koska suunnittelu-ja organisointityön – osin 
myös markkinoinnin - tarve on kasvanut. Tilanne lähestyy joidenkin opettajien osalta jo identiteettikriisiä, 
joka esim. Rädyn (1982, 47) näkemyksen mukaan voi syntyä juuri silloin, kun työntekijän subjektiivinen 
näkemys ammatista poikkeaa niistä tehtävistä ja siitä asemasta, joihin hän työnantajan palvelukseen 
astuessaan on sitoutunut. Toisaalta aineiston kansalaisopistojen nuoremmat opettajat suhtautuivat 
myönteisesti myös koulutuksen markkinointiin omalla kohdallaan pitäen näin opettajan tehtävien – ja 
sen myötä ammatti-identiteetin – muutosta hyvin luonnollisena.  

 
Kun ottaa huomioon kontekstissa mainitut monet muut tutkimukset (esim. T. Manninen, OAJ 2002), 
voidaan todeta, että ilmeisesti tämä on yleisempikin aikuisopettajan kehittymisen suunta erityisesti 
kansalaisopistossa: perusopettajasta suunnittelija-opettajaksi, millä tarkoitetaan sitä, että varsinaisen 
opetuksen määrä laskee, ja sen opettaja korvaa yhä suuremmalla suunnittelu- ja 
markkinointipanoksella. Paineita tähän suuntaan tulee työnantajan suunnasta, jos opisto on lähtenyt 
laajentamaan perustehtävää. Tilanne on muuttunut selvästi 90 - luvun lopusta lähtien, osin jo 
lamavuosista, 90 - luvun puolivälissä.   

 
Aikuiskoulutuskeskuksissa suunnittelupaineet liittyvät ennen kaikkea yrityksille myytyjen erikoiskurssien 

sisältöjen suunnitteluun, usein peruskurssien rinnalla. Koulutussuunnittelijat huolehtivat markkinoinnista 
ja työn ulkoisista edellytyksistä, opettajat käytännön toteutuksesta. Opettaja voi kuitenkin ottaa vastuuta 
eräänlaisesta jälkimarkkinoinnista. Koska aikuiskoulutuskeskusten opettajilla ei ole työehtosopimusten 
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mukaista opetusvelvollisuutta, vaan kokonaistyöaika, elää opetuksen määrä tilanteiden mukaan. 
Paineet kohdistuvat kokonaistyömäärän kasvuun ja työnantajan tavoittelemaan tehokkuuteen, minkä 
opettaja voi kokea hyvinkin kielteisesti. Myös tällöin ammatti-identiteetti on muutospaineiden alla. 
Uuteen tilanteeseen on siirrytty vähitellen 90 - luvun alusta lähtien. 

. 
Aikuislukion opettajan työn muuttumattomuus – opetusalasta riippumatta - johtuu pääosin aikuislukion 
opetuksen organisointitavasta, joka tiukkoine aikatauluineen ja minimiin jo puristettuine 
lähiopetustunteineen sitoo opettajan työn niin, ettei se anna mahdollisuutta poikkeamiseen. Tätä 
tulkintaa tukee se, että kun opettaja lähtee mukaan etälukiotoimintaan, joka ei enää olekaan niin tiukasti 
säänöillä sidottua, variaatiot opettajien kesken lisääntyvät heti. Toisaalta opetushallituksen IMPACT-
tutkimuksen tulokset (Kehittyvä koulutus 1/ 2000. Opetushallitus 2000, 118) etälukion opettajan täysin 
muuttuneesta roolista ja jopa arvomaailman muutoksesta eivät saa tukea tästä tutkimuksesta.  

 
Joka tapauksessa, kun Saarinen (2001, 31) toteaa, että kehitys on kaikkialla viemässä irti luokkahuone-
ja oppikirjasidonnaisuudesta, ei ainakaan tämän aineiston aikuislukiossa vielä olla tässä 
kehitysvaiheessa. Toisaalta siirtyminen laajemmin virtuaaliseen etälukioon voi muuttaa tilannetta 
lähivuosien aikana, mikä tulee muuttamaan vähitellen myös aikuislukion opettajan ammatti-identiteettiä. 

 
Opetushallituksen etälukioraportin (2000, 11) arvion mukaan opettajien työskentelykulttuurin muutos on 
pitkä kehittymisprosessi. 
 
Koulutuksen markkinajärjestelmässä aikuiskoulutuskeskusten suurimpina koulutuksen ostajina ovat 
olleet lääninhallitukset ja työvoimatoimistot, jotka ovat täysin riippuvaisia valtion budjetin osoittamista 
koulutusrahoista, eivätkä mainitut oppilaitokset näin ollen voi toimia kuten yritykset markkinataloudessa, 
toisin sanoen siirtää tarvittaessa koulutuksen tarjontaa täysin muille kohderyhmille. Tässä mielessä 
luotu koulutuspolitiikka on perustunut jossain määrin epärealistisille premisseille. Toisaalta järjestelmä 
myös toimii ihan hyvin, jos opetusalalla on työvoiman kysyntää yrityksissä. Akk:n opettajien kannalta 

tilanne näyttäytyy hyvin erilaisena juuri alasta ja koulutuksen kysynnästä riippuen. Tässä ei ole 
merkitystä sillä, onko opettaja suunnittelija-opettaja vai non-stop opettaja. Aikuiskoulutuskeskusten ja 
niiden opettajien tilanteet myös voivat vaihdella hyvinkin nopeasti juuri koulutusmarkkinoiden 
”suhdanteista” riippuen. 
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Sihvosen (1996, 232) jo aikaisemmin mainitun tutkimuksen tärkein koulutuspoliittinen tulos oli se, että 
luotu aikuiskoulutuksen markkinajärjestelmä oli vaikeuttanut kansalaisopistojen mahdollisuuksia tarjota 
sivistystä kaikille; sivistystä alettiin tarjota 90 - luvulta lähtien yhä enemmän vain valituille, 
maksukykyisille kansalaisille. Jos verrataan Sihvosen tulosta tähän tutkimukseen, voidaan todeta, että 
edelleen voimassa oleva aikuiskoulutuksen markkinaperustainen järjestelmä on näköjään vaikuttanut 

kielteisesti sekä koulutuksen tarjontaan että myös markkinoilla toimimaan joutuvan 

aikuiskoulutuskeskuksen joidenkin opettajien – ei kaikkien - asemaan ja työhön. Muutamat akk:n 
opettajat kokivat ammatissaan nykyisyyden ahdistavana ja tulevaisuuden hyvin epävarmana, osa taas 
katsoi opiskelija-aineksen heikentyneen ratkaisevasti, joka vähentää opettajan omaa työmotivaatiota. 
Tulokset sinänsä ovat hyvin ymmärrettäviä, vaikkakaan ei välttämättä kritiikittä hyväksyttäviä.  

 
Myös muiden tutkimusten mukaan (ks. esim. Syrjäläinen 1997, 21 - 22; Estola & Syrjälä 2002, 192) 
koulutuksen markkinat ja ”bisnesajattelu” ovat vähentäneet opettajan työn autonomiaa työnantajan 
esittämien vaatimusten lisääntyessä. Samoin epävarmuus työssä on kasvanut. Opettajat ovat myös 
kokeneet, että vain parhaita ja menestyneitä yksilöitä arvostetaan. Työvaatimukset kunnissa ovat 
yleisestikin voimakkaasti tiukentuneet (ks. esim. Korkiakangas 2001, 85 - 87). 
 
Toisaalta edellä mainittujen ammatti-identiteettiin liittyvien kielteisten tuntemusten rinnalla on toisena 
keskeisenä tuloksena todettava aineiston aikuisopettajien – yhtä lukuunottamatta - hyvin vahva 

identifioituminen omaan työhön omassa oppilaitoksessa, mikä kertoo ammatillisesta kasvusta ja 
selkeästä ammatti-identiteetistä (ks. esim. Ruohotie & Nokelainen 2001; Antikainen 2001) 
.  
Kolmantena keskeisenä johtopäätöksenä ammatti-identiteetistä on aikuiskoulutuskeskuksen 
elinkeinoelämästä tulleiden opettajien opettaja-identiteetin kehittyminen vähitellen. Ammattikoulun 
yleisaineiden opettajien ammatti-identiteettiä tutkinut Rauhala (1988, 34) sai tutkimustulokseksi, että 56 
% tutkituista koki olevansa ennen kaikkea opettajia ja vain 8 % oman alansa spesialisteja. Näin ollen 
voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulos on samansuuntainen: aikuiskoulutuskeskuksen 

palvelukseen tuleva ammattimies muuttuu vähitellen ammatti-identiteetiltään opettajaksi niin, ettei asiaa 
tuoda enää edes erityisesti esille. Myös muiden tutkimusten (Spouse 2001; Henriksson 2001, 143 - 147; 
Honka 1983) mukaan uusi ammatti-identiteetti kehittyy vähitellen. Ball ja Goodson (1985, 18 - 19) taas 
ovat todenneet amerikkalaisten toisen asteen (secondary teachers) opettajia koskeneessa 
tutkimuksessaan, että nämä usein näkevät itsensä historioitsijoina, maantieteilijöinä jne. 
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Ammatti-identiteetin muuttumisen yhteisenä piirteenä voidaan todeta, että se oli työvuosien aikana 
kaikissa opettajatyypeissä tullut vahvemmaksi siten, että opetustyöhön oli tullut lisää varmuutta, joka 
näkyi ennen kaikkea käytännön opetustilanteissa, jolloin opettaja ei ollut enää niin tarkoin sidottu 
opetussuunnitelmaan. Tulosta voidaan pitää luonnollisena ammatillisena kasvuna. Ruohotien (1999, 57) 
mukaan vakiintumisen seurauksena yksilö oppii luottamaan itseensä ja omaan kykyynsä omaksua uusia 
rooleja.  
 
Yhtä opettajaa lukuunottamatta aineiston aikuisopettajat eivät samaistuneet opettajatiimiin, vaikka osa 
suhtautuikin niihin myönteisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että yksinäisestä sankariopettajasta on tulossa 
ainakin kansalaisopistossa ja aikuiskoulutuskeskuksessa mielellään yhteistyötä toisten opettajien 

kanssa tekevä. Aikuislukion tiukka kurssijärjestelmä asettaa tässä omat rajoitukset. Tiimien kehittymisen 
esteenä on voinut olla myös se - mihin Järvinen, Koivisto ja Poikela (2000, 107; vrt. Mäntylä 2002) 
viittaavat – että niillä ei ole ollut näissä oppilaitoksissa selkeätä tehtävää. 
 
Arvot näkyvät myös opettajan käytännön työssä, esimerkiksi yksilön arvostamisena, jolloin kohteena on 
aikuisopiskelija. Osoitus ikäkausien eroista oli se, että vanhemmilla, 40- ja 50 - luvulla syntyneillä 
aikuisopettajilla ympäristöarvot eivät nousseet esille. Venkulan ja Rautevaaran (1993) tutkimuksen 
mukaan juuri arvot ovatkin hyvin ikäkausisidonnaisia. Tämän tutkimuksen kanssa yhdenmukainen tulos 
on se, että vaikka sekä nuoret että vanhemmat aikuisopettajat jo kodin perintönä arvostivat työtä, yksi 
tämän aineiston nuori opettaja painotti samalla tavalla työn mielekkyyttä, että työstä pitää voida nauttia. 
Uskonnon puuttuminen kokonaan aineiston opettajien arvojen joukosta on samansuuntainen Venkulan 
ja Rautevaaran (emt.) tutkimuksen kanssa siten, että osa 60 - luvun lopun nuorista – jotka voisivat olla 
tämän päivän viisikymppisiä aikuisopettajia – hyväksyi hedonismin ja aineellisen hyvinvoinnin 
tavoittelun, mutta ei pitänyt uskontoa enää tärkeänä asiana.  
 
Näitä tuloksia on syytä peilata mm. parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän uusiin linjauksiin. Tässä 
valossa tämä tutkimus voisi hyvinkin tukea uusia koulutuspoliittisia arviointeja. ”Aikansa kutakin”, 
sanotaan kansan kielessä.  
 
Oppilaitoksia koskevat organisatoriset johtopäätökset 

 
Toinen koulutuspoliittinen, oppilaitosten paikallistasolla vaikuttava johtopäätös liittyy jo 90 - luvulla 
alkaneeseen eri aikuisoppilaitosten yhdistämiseen. On kysyttävä, miten tämänkin tutkimuksen valossa 
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ammatti-identiteetltään erilaiset aikuislukion ja kansalaisopiston opettajat sopivat yhteen, samaan 

oppilaitokseen? Kunnissa tähän asti tehdyt yhdistämisratkaisut ovat olleet ennen kaikkea 
taloudellisuuden ja organisaatioiden tehokkuuden lähtökohdista tehtyjä. 
 
Suoraa vastausta ei edelliseen kysymykseen voida tutkimuksen valossa antaa, koska sitä ei erikseen 
tutkittu, mutta se voidaan kyllä todeta, että näiden oppilaitosmuotojen johtaminen yhdessä ei ole 
helppoa – tähän viittasivat tutkimuksen tulokset toisaalta monien teemojen luokittelujen kautta. 
Ensinnäkin eri opettajaryhmät ovat hyvin sitoutuneita nimenomaan omaan oppilaitosmuotoon, josta 
aiheutuu väistämättä näkökulman kapeutumista, joka edelleen vaikeuttaa syvälle menevää yhteistyötä. 
Toiseksi käsitys opettajan työstä on hyvin erilainen, ennen kaikkea siten, että aikuislukiossa painottuu 
niin voimakkaasti ”vain” opettaminen, jonka tavoitteena on valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkintoon. 
Jos nuoren opettajan kuvauksen mukaan työkaverit vain ”vilahtavat” käytävillä, on vaikea kuvitella 
laajamittaisia yhteisiä foorumeita eri oppilaitosten kesken, jos se ei onnistu omassakaan talossa. Ehkä 

sittenkin lähempänä toisiaan ovat aikuiskoulutuskeskuksen ja kansalaisopiston opettajien työ; 
molemmissa on ”suunnittelija-opettajia”, joiden yhteisiin piirteisiin viitattiin jo edellä ammatti-identiteetti-
tyyppien yhteydessä. Samoin erilaisten projektien tekeminen on arkipäivää molemmissa 
oppilaitosmuodoissa.  
 
Tältä siis näyttäisi aikuisopettajan työn kannalta. Kokonaan toinen asia on oppilaitostaso ja siitä lähtevä 
tarkastelu. Kansalaisopiston ”sivistystehtävä” ja koulutuspoliittisen tasa-arvon toteuttamisen vaatimus on 
jyrkässä ristiriidassa aikuiskoulutuskeskuksen ”tulosvaatimusten” kanssa. Toisaalta erityisesti yhteiset 
tehtävät ammatillisessa lisäkoulutuksessa ovat lähentäneet ihan oikeasti opistoja ja 
aikuiskoulutuskeskuksia toisiinsa. Kuitenkin vain Etelä-Pohjanmaalla on yhdistetty toistaiseksi 
kansalaisopisto ja aikuiskoulutuskeskus samaan kokonaisuuteen. Tässä on tavallaan ennakoitu 
Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotuksia. 

 
Kansalaisopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen yhdistäminen – jos siihen muutoin nähdään tarvetta – voisi 
tuoda myös viimeksimainittujen opettajien asemaan enemmän vakautta siten, että jos työt vähenevät 
jälkimmäisessä, voisi opettajan ainakin jossain määrin työllistää opiston puolella, jossa taas koulutuksen 
kysyntä on hyvin vakaata. Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän visiot alueellisista 
aikuiskoulutuskeskuksista viittaavat myös siihen, että pitäisi miettiä uudenlaisia aikuiskoulutuksen 
yhdistelmiä. Voimassa olevan valtionosuusjärjestelmän antamat viestit opistojen asemasta yhdessä 
kunnassa kertovat myös siitä, että järjestelmä ei toimi kaikkialla hyvin, koska opistojen toimintaa on 
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joissakin kunnissa leikattu aika voimakkaasti. Itsenäisen kuntayhtymän opistona, yhdessä 
aikuiskoulutuskeskuksen kanssa voitaisiin luoda nykyistä huomattavasti vahvempia yksiköitä. 
Olennaista olisi myös aikuiskoulutuksen asiantuntemuksen säilyminen oppilaitoksissa päätoimisten 
opettajien muodossa. Pitäisiköhän tätä pohtia omistajien keskuudessa vähän laajemminkin? 
 
Myös aikuisten osaamisen nosto-ohjelman alkaminen vuoden 2003 aikana tulee vaikuttamaan 
oppilaitoksiin väistämättä. Ohjelman toteuttaminen vaatii laajoja, monen kunnan rajat ylittäviä hankinta-
alueita sekä kaikkien oppilaitosten uudenlaista yhteistyötä. Mikään oppilaitosmuoto ei voi ”omia” 
kyseistä koulutusta itselleen. Keskeistä on se, miten tavoitetaan aikuisopiskelijat – eivät organisaatiot. 
Jo 80 – luvun lopulta alkaen madaltuneet raja-aidat on paikoin kaadettava kokonaan. 
  
Paluu teoriaan 
 
On todettu (ks. esim. Beynon 1985, 165), että elämäkertametodi voi tieteellisenä lopputuloksena 
parhaimmillaan täydentää muita teorioita sekä luoda uusia käsitteitä. Voidaan sanoa, että uusien 
käsitteiden luonti ja aikaisempien teorioiden täydentyminen alkoi jo keskeisiä käsitteitä kokoavassa 
viitekehyksessä, johon aineiston lukeminen useaan kertaan oli merkittävästi vaikuttanut. Tuloksena oli 
minä-identiteetin jakautuminen teorian mukaisesti (Hall 1976; Lord, Brown & Freiberg 1999)  
alaidentiteetteihin, jotka olivat tässä tapauksessa persoonallinen, sosiaalinen ja ammatti-identiteetti. 
Tämä jako toimi sitten tutkimuksen teoreettisena kehikkona, jota vasten aineistoa jatkossa tarkasteltiin – 
kun oli ensin todettu, että kehikko ei tee väkivaltaa aineistolle. Jos vertaa tätä muihin 
identiteettiteorioihin ja identiteetin määrittelyihin (ks. esim. Kari 1996; H. Heikkinen 2001; A. Heikkinen 
2001; Houtsonen 1996 a ja b; Goffman 1963), voidaan todeta, että mainittujen identiteettiulottuvuuksien 
sisällölliset määrittelyt täydentyivät selvästi aineistosta esiin nousseiden teemojen muodossa: syntyi 
uusia käsitteitä. Aineistosta monen lukemisen ja tiivistämisen jälkeen jäljelle jääneet teemat olivat 
käyneet läpi varsin perusteellisen ja huolellisen käsittelyn. 

 
Yleensäkin voidaan sanoa valitun teorian kulkeneen käsi kädessä aineiston tarkastelun kanssa. 
Merkillepantavaa oli, että kirjoittajan pitkään hiomat tutkimuskysymykset kirkastuivat helposti, kun 
lähtökohdaksi otettiin mainittu teoria. Näin noudatettiin laadullisen tutkimuksen keskeisiä periaatteita 
teorian käytön osalta.  
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Tutkimuksen useassa kohdassa viitattiin Hännisen (1999) narratiivisen kiertokulun teoriaan ja toisaalta 
H. Heikkisen (2001) teoriaan opettaja-identiteetin rakentumisen konteksteista. Hännisen teoriaa ei tässä 
testattu, koska se ei ole identiteettiteoria. Identiteettiteorioissa esiteltiin myös useitakin viittauksia (esim. 
Juuti 2000) siihen, miten ihmisen identiteetti saattaa muuttua useaankin kertaan elämän aikana. Niissä 
ei kuitenkaan ole eritelty tarkemmin, miltä osin identiteetti muuttuu, jos se kerran muuttuu. Lisäksi 
vertailevana käsitemäärittelynä käytettiin Rauhalan (1988) ammatti-identiteettiä. Tässä tutkimuksessa ei 
aineiston opettajien elämänkertomuksista noussut esille suoraan teema ”opettaja ja ay-liike”. 

 
H. Heikkisen (2001) teoriassa opettaja-identiteetin konteksteista on vapaa-aika yhtenä yläkäsitteenä 
jakaantuen sitten matkusteluun ja harrastuksiin. Tämän tutkimuksen mukaan persoonallisen identiteetin 
yhtenä osana tuli esiin ”harrastukset”. Edelleen voidaan todeta, että Heikkisen teoriassa kontekstin 
pääkäsitteitä ovat ”koulutus”, ”työ”, ”kaverit”, ”mediat” ja ”kulutus”. Tässä tutkimuksessa taas kahta 
viimeksi mainittua ei erillisinä teemoina esiintynyt lainkaan, ja ”koulutuksen” voidaan katsoa vastaavan 
”koulutushistoriaa”.  ”Kaverit” teemana oli myös tässä tutkimuksessa sosiaalisen identiteetin ”alla” ja 
”työn” voidaan arvioida olevan kokonaisuudessaan sama kuin tämän tutkimuksen ammatti-identiteetti. 
Kuitenkin siis yhtäläisyyksiä on useissa kohdissa. Suurin ero on identiteettien ulottuvuuksissa, joita 
käsitteinä Heikkisen teoriassa ei ole lainkaan; on vain ”opettaja-identiteetti”. 
 
Olennaista on, että tässä tutkimuksessa identiteettiulottuvuudet ja niiden määrittelyt syntyivät opettajien 
elämänkertomuksista; alaidentiteettejä ei määritelty eikä täsmennetty ennen perusteellista perehtymistä 
aineistoon (vrt. Houtsonen 1996 a). Tästä syystä ilmeisesti voitaisiin puhua opettajan elämäkerrallisesta 

identiteetistä. Keskeistä on muissa identiteettitutkimuksissa esiin tuotujen identiteettiulottuvuuksien 
hahmottuminen elämänkertomuksen kautta kolmeen: persoonalliseen, sosiaaliseen ja ammatilliseen 
sekä niiden sisällöllinen täydentyminen elämäkerrallisen aineiston avulla. Opettajan elämäkerrallinen 
identiteetti voidaan havainnollistaen esittää kuviossa 10 seuraavasti: 
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  Kuvio 10: Opettajan minä-identiteetin muodostuminen elämänkertomuksessa. 
 

Kuviossa opettaja tuottaa elämänkertomuksessaan minä-identiteetin ja sen kolme ulottuvuutta, 
persoonallisen, sosiaalisen ja ammatti-identiteetin vastatessaan identiteettitutkimuksen keskeisiin 
kysymyksiin: Kuka minä olen? Millainen minä olen? Miten olen tullut sellaiseksi, kuin olen? 
Identiteettiulottuvuuksien painotus elämänkertomuksessa voi olla erilainen, eivätkä kaikki edellä mainitut 
teemat tule esiin kaikilla opettajilla. Ammatti-identiteetti minä-identiteetin ulottuvuutena sisältyy sekä 
persoonalliseen että sosiaaliseen ulottuvuuteen. Identiteettiulottuvuuksien sisällölliset teemat ovat 
seuraavat (teemoista ovat mukana vain ne, jotka tulivat esiin elämänkertomuksista): 

OPETTAJAN ELÄMÄNKERTOMUS 

PERSOONALLINEN 
IDENTITEETTI 
-nimi 
-ikä 
-koulutushistoria 
-urapolku 
-urapohdinta 
-minäkäsitys 
-lapsuudenkoti 
-harrastukset 
-elämänhallinta 

SOSIAALINEN 
IDENTITEETTI 
-ystävät 
-oma perhe 
-sisarukset 
-omat vanhemmat 
-ihmissuhteet 

AMMATTI-IDENTITEETTI 
-tie opettajaksi 
-missio 
-arvot 
-opettajan työ 
-tiimit 
-oma oppilaitos 
-johtaminen koulussa 
-ammattinimike 
-opiskelu työn ohessa 
-opettamisesta 
-tulevaisuus 

OPETTAJAN MINÄ-IDENTITEETTI 
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- PERSOONALLINEN IDENTITEETTI: nimi, ikä, koulutushistoria, urapolku, urapohdinta, minäkäsitys, 
lapsuudenkoti, harrastukset, elämänhallinta 
- SOSIAALINEN IDENTITEETTI: ystävät, oma perhe, sisarukset, ihmissuhteet  
- AMATTI-IDENTITEETTI: tie opettajaksi, missio, arvot, opettajan työ, opettamisesta, tiimit, johtaminen 
koulussa, ammattinimike, opiskelu työn ohessa, tulevaisuus opettajana 
 
Vaikka tämän tutkimuksen aineistona olivatkin aikuisopettajien elämänkertomukset, voidaan ajatella, 
että minkä tahansa oppilaitosmuodon opettajien elämänkertomukset tuottaisivat edellä mainitut 
identiteettiulottuvuudet sisältöteemoineen. 
 
Edellä mainittu minä-identiteetin jako on teoreettinen, joten tärkeää on muistaa kuitenkin se, että 
toisaalta ihmisen identiteetti on aina kokonaisuus, jonka teoreettisesti muodostetut alaidentiteetit 
vaikuttavat toisiinsa siten kuin kuviossa 10 on pyritty kuvaamaan. Kaikkein selkeimmin minä-identiteetin 
kokonaisuuteen, alaidentiteettien ”yli”, vaikuttavat ”arvot”. Myös sisällöllisistä teemoista ”harrastukset” ja 
”elämänhallinta” voivat vaikuttaa kaikissa alaidentiteeteissä. Joillakin opettajilla juuri harrastukset voivat 
olla selvästi yhteydessä myös opettajan työhön.  

 
Minä-identiteetin muodostumiseen elämänkertomuksessa tämän aineiston valossa vaikuttavat ennen 
kaikkea lapsuudenkoti, oma perhe, ystävät (vain osalla), koulutus sekä työkokemukset, joista oli eniten 
mainintoja myös frekvenssitaulukossa. Tulos voidaan havainnollistaa kuvion 11 muodossa: 
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Kuvio 11: Opettajan minä-identiteettiin elämänkertomuksessa vaikuttavat tekijät.  
 
 

Jatkotutkimus 
 
Jatkotutkimuksessa voitaisiin ensinnäkin ajatella kvantitatiivisella tutkimusotteella tehtävää laajaa 

tutkimusta aikuisopettajien hyvinvoinnista, työn kuvan muutoksista ja miten opettajat ovat 
valmistautuneet uuteen pedagogiseen paradigmaan, johon tämän tutkimuksen alussa viitattiin. 
Kohdeorganisaatioiksi pitäisi ottaa aikuislukioiden, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja 
kansalaisopistojen lisäksi myös kansanopistoja ja opintokeskuksia (viimeksimainituissa on 
pääsääntöisesti vain suunnittelijoita, opettajiahan niissä ei ole). 
 
Toiseksi aikuiskoulutuksen ammattilaiset kaipaavat selvitystä siitä, miten aikuisopiskelijat ovat kokeneet 

oppilaitosten toimintaympäristön muutokset mainittuine tuloksineen. Miten moni potentiaalinen opiskelija 
on jäänyt kotiin television ääreen tämän markkinasuuntauksen vuoksi? On näet nähtävissä, että 
aikuiskoulutus ei ole tavoittanut riittävästi niitä kohderyhmiä, joilla on vähiten pohjakoulutusta, ja jotka 
erityisesti pitäisi saada mukaan koulutukseen. 

 

LAPSUUDEN- 
KOTI 
-arvot jne. 

OMA PERHE YSTÄVÄT KOULUTUS TYÖKOKEM
-myönteiset 
-kielteiset 

OPETTAJAN ELÄMÄNKERTOMUS 

 OPETTAJAN MINÄ-IDENTITEETTI 
persoonallinen     sosiaalinen   

ammatti-identiteetti 
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Kolmanneksi tarvitaan koulutuspoliittista tutkimusta selvittämään, miten koulutuspoliittiset käänteet 
oikeastaan ovat syntyneet? Ketkä ovat olleet keskeisiä toimijoita? Mihin he ovat perustaneet uudet 
linjauksensa? Jos parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä on tekemässä aikuiskoulutuspolitiikassa 
kolmatta linjan muutosta, olisi tutkittava, mihin tämä linjanmuutos perustuu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 277

LÄHTEET 
1. HAASTATTELUT 
 
Hallikainen Pertti, rehtori. 4.11.2000 
Kantokari Timo, rehtori. 28.8.2002 
Laine Arto, rehtori. 15.4.2001 
Mäkelä Sakari, rehtori. 13.10.2001 
Niemelä Tuomo, vararehtori. 5.1.2001 
Nieminen Juhani, projektijohtaja. 12.2.2002 
Paakkunainen Raimo, opetusneuvos. 4.11.2000  
Paljakka Jouko, puheenjohtaja. 15.1.2001 ja 8.8.2002 
Sederlöf Heikki, toiminnanjohtaja. 12.12.2000 
Silvennoinen Pentti, puheenjohtaja. 10.10.2000 
Susiluoto Simo, toimitusjohtaja. 29.1.2002 
 
2. MUUT PAINAMATTOMAT (kirjalliset) 
 
Ammattikasvatushallituksen toimintakertomus vuodesta 1971. 
Jokinen Jyrki: muistiinpanot KTOL:n läänikierroksilta 1989 - 93. 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän talous-ja toimintasuunnitelma vuodelle 2001. 
Kansalais-ja työväenopistojen liiton (KTOL) painamaton tilasto opistoista 1999. 
Kuusi Heli, vs. apulaisosastopäällikkö, opm: luento aikuiskoulutusseminaarissa 22.3.1989. Kirjoittajan 

muistiinpanot. 
Manninen Tuovi, 2002, OAJ: painamaton selvitys kansalais-ja työväenopistojen opettajien työstä 2002. 
Marjavaara Pirkko: esitelmä Kansalais-ja työväenopistojen liiton (KTOL) tammiseminaarissa 11.1.2002. 

Kirjoittajan muistiinpanot. 
OAJ 2002. Jäsenrekisteri. 
Susiluoto Simo: painamaton selvitys Uudenmaan kuudesta ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta. 

Fax-kopio kirjoittajalle 29.1.2002 
 
2. KOMITEA-YMS. MIETINNÖT 
 
KM 1960: A 11. Lukiokomitean mietintö. Helsinki. 



 
 
 
 

 278

KM 1967: A 2. Opettajanvalmistustoimikunnan mietintö. Helsinki 
KM 1971: A 7. Kansalaisopistotoimikunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1971: A 29. Aikuiskoulutuskomitean I osamietintö. Helsinki 
KM 1972: A 17. Filosofis-yhteiskuntatieteellisten tutkintojen ( FYTT) uudistamistoimikunnan mietintö. 

Helsinki. 
KM 1974: 101. Vuoden 1973 Opettajankoulutustoimikunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1975: 28. Aikuiskoulutuskomitean II osamietintö. Helsinki. 
KM 1979.  Koululakityöryhmän mietintö. Opetusministeriön työryhmien muistioita. Helsinki. 
KM 1983: 62. Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1984: 10. Kunnallisen aikuiskoulutustoimikunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1985: 36. Aikuiskoulutuksen johtoryhmän mietintö. Helsinki. 
KM 1987: 11. Ammatillisen koulutuksen säädöstoimikunnan III osamietintö. 
KM 1988: 28. Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1988: 34. Kurssikeskustoimikunnan mietintö. Helsinki 
KM 1989: 26. Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mietintö. Helsinki 
KM 1989: 50. Opistolakityöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmän mietintöjä. Helsinki. 
KM 1991: 31. Opettajien kelpoisuustoimikunnan mietintö. Helsinki. 
KM 1992: 3. Aikuislukiotyöryhmän mietintö. Opetusministeriön työryhmien muistioita. Helsinki. 
KM 1993: 31. Humanistis-yhteiskunnallisen yleissivistyksen komitea. Helsinki. 
KM 1996: 4. Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta selvitelleen toimikunnan mietintö. Helsinki. 
Opetusministeriö 1977. Luokanopettajan koulutusohjelman yleinen rakenne: kasvatusalan 

tutkinnonuudistuksen ohjaus-ja seurantaprojektin raportti (KATU). Korkeakoulu-ja 
tiedeosaston julkaisuja nro 27. Helsinki. 

Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien mietintöjä. 3:2002 
Helsinki. 

 
3. LAINDÄÄSÄNTÖ JA VASTAAVAT SÄÄDÖKSET 
 
Aikuislukiolaki 439/ 1994. 
Aikuislukioasetus 660/ 1994. 
Ammattitutkintolaki 306/ 1994. 
Asetus kansalais-ja työväenopistojen valtionavusta 386/ 1963 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ 1998 



 
 
 
 

 279

Asetus työväenopistojen valtionavusta 59/ 1927 
Asetus työväenopistojen valtionavusta 255/ 1938 
HE / Hallituksen esitys 144/ 2000 vp 
Iltalukiolaki 478/ 1983 
Iltalukioasetus 721/ 1984 
Kansalaisopistoasetus 1313/ 1992 
Kansalaisopistolaki 722/ 1992 
Laki opetushallituksesta 182/ 1991 
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta 1138 / 1996 
Lukiolaki  629 / 1998 
Laki vapaasta sivistystyöstä 632/ 1998 
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ 1998 
Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 557/ 1990 
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 760/ 1990 
Laki työväenopistojen valtionavusta 329/ 1926 
Laki kansalais-ja työväenopistojen valtionavusta 521/ 1962 
Laki ja asetus työllisyyskoulutuksesta 31/ 1976 ja 206/ 1976 
Opetusalan virkaehtosopimus 1.2.2001 
Opetusministeriön päätös aikuislukion tuntijaosta 873/ 1994  
Opetusministeriön päätös kansalaisopiston opettajan harjoittelusta 7.11.1991 
Suomen asetuskokoelma 97/ 1970 ja 122/ 1970 
Valtioneuvosto 1978. Valtioneuvoston periaatepäätös aikuiskoulutuksen suunnittelu-ja 

kehittämisperiaatteista 7.8.1978.  
Valtioneuvosto 1987. Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamisen 

suunnitteluperiaatteista 5.3.1987.  
Valtioneuvosto 1988. Valtioneuvoston periaatepäätös ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisestä 

24.3.1988. 
Ylioppilastutkintoasetus 1000/ 1994 
 
4.AIKAKAUS-JA MUUT LEHDET 
 
Aikuforum . Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta. Julkaisija: Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto . 

Nrot 2/ 1992, 1/ 1993, 3/ 1993, 1/ 1998,1/ 1999, 2/ 1999; 2/ 2000 



 
 
 
 

 280

Aikuiskoulutuksen maailma AIMA 1/ 2002. 
”Andragogi” 1990. Aikuisopettajien koulutus: yleviä periaatteita, mutta mitä on käytäntö?  Aikuiskasvatus 

3/ 1990 
Alanen, A. 1990. Aikuiskouluttajan koulutus murrosvaiheessa. Aikuiskasvatus 3/ 1990.  
Antikainen, A., Houtsonen J.,  Huotelin H. & Kauppila J. 1994. Elämänkulku, sukupolvet ja koulutus 

nyky-Suomessa. Aikuiskasvatus 2/ 1994 
Haavio, M. 1994. Aikuiskouluttajien koulutus vuoteen 2010 – paljonko ja miten? Aikuiskasvatus 3/ 1994 
Helakorpi, S. 1990. Ammatillinen aikuiskoulutus ja kouluttajakoulutus. Aikuiskasvatus 3/1990. 
Helsingin Sanomat 8.5.2000 
Helsingin Sanomat 12.7.2002 
Helsingin Sanomat 13.7.2002  
Helsingin Sanomat 25.8.2002 
Honkonen, R. & Kallioniemi, V. 1998. Elinikäisen oppijan narratiivit: aikuiskoulutus elämän kuteena. 

Aikuiskasvatus 4/ 1998. 
Iltasanomat 26.1.2002. 
Järvinen, A. 1999.  Ammatillinen aikuiskoulutus aikuiskasvatuksen kentässä. Aikuiskasvatus 1/ 1999. 
Kalli, P. 2000. Näkökulmia verkkopedagogiikkaan. Aikuiskasvatus 2/ 2000. 
Katajisto, J. 1987. Päätoimiset opettajat avainasemassa kansalaisopistoissa. Suomen Kunnat 20/ 1987. 
Kauppalehti 6.9.2000. 
Koskela, I. 1987.  Kehittävä työn tutkimus kansalaisopistossa. Aikuiskasvatus 1-2/ 1987. 
Koski, L. & Moore, E. 2001. Näkökulmia aikuisuuteen ja aikuiskasvatukseen. Aikuiskasvatus 1/ 2001. 
Kotiliesi 10/ 1999. 
Miettinen, R. 2000. Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja esineellinen toiminta. Aikuiskasvatus 4/ 2000. 
Nieminen, J. 2000. TUKEVA uudistaa koulutusta. Aikuiskasvatus 4/ 2000. 
Niiniluoto, I. 1988. Moderni ja postmoderni kulttuuri. Parnasso 5/ 1988. 
Opistolehti nrot 1/ 1972, 3/ 1972, 4/ 1975, 1/ 1977, 5/ 1978,1/ 1979, 3/ 1984, 1/ 1988, 3/ 1994.  
Salo, P. 1999. Tulevatko sivistystyöt kansalais-ja työväenopistoissa tehdyiksi? Aikuiskasvatus 4/ 1999. 
Saloranta, A. 2001. Verkko-opiskelijan oppimisympäristöt. Edisty 3/ 2001.Tietoyhteiskunnan 

kehittämisyhdistys TIEKE r.y:n tiedotuslehti. 
Suomen kuvalehti 22.3.2002. 
Tuomisto, J. 1998. Keskitetystä aikuiskoulutuksesta markkinoiden ohjaukseen – ja takaisin? 

Aikuiskasvatus 4/ 1998. 



 
 
 
 

 281

Tella, S. 1997. Tietokoneperusteisesta opetuksesta verkkopohjaiseen oppimiseen. Aikuiskasvatus 4/ 
1997. 

Työväenopisto vsk. 1929 - 31, 1933 - 34,1948, 1959, 1961. 
 
 
5. KIRJALLISUUS 
 
Aaltonen, K.  Akkanen R. , & Immonen J., 1988.  Opettajan työ opistossa. Toim. A. Bauters. Kansalais-

ja työväenopistojen liiton julkaisuja 1/ 1988. Hakapaino. 
Aarnio, H. 1999. Dialogia etsimässä. Opettajaopiskelijoiden dialogin kehittyminen tieto-ja 

viestintäteknistä ympäristöä varten.  Acta Universitatis Tamperensis  676. Tampereen yliopisto. 
Aarnio, H., Helakorpi S. & Luopajärvi, T. 1991. Ammattipedagogiikka: perusteita ja sovelluksia. Porvoo. 

WSOY. 
Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 4/ 1989. Opetusministeriö. Helsinki. 
Aikuislukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 1994. 
Alanen, A. 1969. Edistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta. Acta Unversitatis Tamperensis Ser. A. Vol. 

29. Myllykoski. 
Alanen, A. 1970. Aikuisopiskelu. Porvoo: WSOY. 
Alanen, A. 1980. Aikuiskasvattajan ammatti: kehityssuuntia ja ongelmia. Teoksessa Aikuiskasvattaja. 

Vapaan sivistystyön XXIV vuosikirja. Juva: WSOY. 
Alanen, A. 1986. Sivistysjärjestöjen tehtäväkuvan muuttuminen. Aikuis-ja nuorisokasvatuksen laitoksen 

julkaisuja 23/ 1986. Tampereen yliopisto. 
Alanen, A. 1993. Suomen aikuiskasvatuksen organisaatiomuodot. Tampereen yliopisto/ 

kasvatustieteiden laitos. Opetusmonisteet B 7.  
Alapuro, R. 2000. Kuinka neuvoteltavia sosiaaliset suhteet ovat. Teoksessa 2000 - luvun elämä. 

Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala & J. P. Roos. Gaudeamus. 
Alasuutari, P. 1986. Työmiehen elämäntarina ja alkoholismi. Tutkimus alkoholismin suhteesta 

emokulttuuriin. Tampereen yliopisto. 
Alasuutari, P. 1989. Erinomaista, rakas Watson. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Hanki ja Jää. 
Alasuutari, P. 1994. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Vastapaino. 2. uudistettu painos. 
Allardt, E. 1989.  Yhteiskuntamuoto ja yleisradiotoiminta. Teoksessa Elämää kuvavirrassa, toim. K. 

Heikkinen. Helsinki: Tammi. 



 
 
 
 

 282

Allport, G. W. 1942. The Use of personal Documents in psychological science. New York: Edwards 
Brothers. Social Science Research. 

Angrosino, M.V. 1976. The Use of Autobiography as ”Life History”. Ethos 4 : 2. 1976. 
Angrosino, M.V. 1994. On the bus with Vonnie Lee. Journal of Contemporaty Ethnography 23/ 1994. 
Antikainen, A. 1996. Living in a learning society, life-histories, identities and education. London Falmer 

Press. 
Antikainen, A., Rinne R. &  Koski L. 2000. Kasvatussosiologia. WS Bookwell Oy : Juva. 
Antikainen, E-L. 2001. Näkökulmia ammatti-identiteetin kehittymiseen. Teoksessa  Honka J., Lehtinen 

M. & Honka U. (toim.) .Ammattikasvatuksen uudet tuulet. Vaikutteita AERA 2001 Konferenssista. 
Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskus. Hämeen 
ammattikorkeakoulu Julkaisu D: 140. Hämeenlinna.  

Armstrong, P. F. 1987. Qualitative strategies in social and educational research. The life story method in 
theory anrf practice. Hull: the University of Hull. 

Asp, E. 1968. Kansakoulun opettajien mielipiteitä koulutuksesensa tarkoituksenmukaisuudesta. Turun 
yliopisto. kasvatustieteen laitoksen julkaisusarja A 7. 

Ball, Stephen J. & Goodson, Ivor F. 1985.  Understanding Teachers: Concepts and Contexts. 
Teoksessa Teacher`s Lives and Careers. Edited by Stephen J. Ball & Ivor F. Goodson. Issues in 
Education and Training Series 3. The Falmer Press. London and Philadelphia.  

Bandura, A. 2000. Self-Efficacy.The Exercise of Control. W.H. Freeman and Company. New York. 
Fourth Printing.  

Bauman, Z. 1994. Postmodernin lumo. Toim. P. Ahponen & T. Cantell. Tampere: Vastapaino. 
Beairsto, J. A. B. 1997. Leadership in the Quest for Adhocracy: New Directions for Postmodern World. 

Acta Universitatis Tamperensis ser A vol. 535. University of Tampere. 
Becker, H.S. 1970. Sociological Work.  Chicago, Illinois: Aldine. 
Berger, P. 1963. Invitation to Sociology. A humanistic Perspective. New York: Anchor.  
Berger, P. L. & Luckman, T. 1981 .The Social Construction of Reality: A Practise in the Cosiology of 

Knowledge. Harmondsworth: Penguin Books. 
Berger, P.L. & Luckman, T. 1998.  Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen 

tutkielma. Suom.  ja toim. V. Raiskila. Toinen painos. Gaudeamus. Helsinki. 
Bertaux, D. 1983.  Introduction. In Bertaux D. Biography and society. The Life History Approach in the 

Social Scienses. Sage studies in International Sociology 23. 
Bertaux, D. & Kohli, M. 1984. The Life Story Approach: A Continental View. Annual Review of Sociology 

10.   



 
 
 
 

 283

Best, S. & Kellner, D. 1991. Postmodern theory. Critical Interrogations. MacMillan Education Ltd.  
Beverley, J. 2000. Testimonio, Subalternity, and Narrative Authority. Teoksessa Handbook of 

Qualitative Research. Second Edition. Editors Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. 
Sage Publications. 

Beynon, J. 1985. Institutional Change and Career Histories in a comprehensive School. Teoksessa 
Teacher`s Lives and Careers. Issues in Education and Training Series: 3. Edited by 
Stephen J. Ball & Ivor F. Goodson. The Falmer Press. London and Philadelphia. 

Blumer, H. 1949. Critiques of research in the social scineses, Part 1: An appraisal of Thomas and 
Znaniecki. The polish Peasant in Europe and America. New York: Social Science 
Research Council.  

Blumer, H. 1969. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice Hall.  

Bogdan, R. 1974.  Being different. The autobiography of Jane Fry. New York: Wiley & Sons. 
Bogdan, R. & Taylor, S. J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methods. A Phenomenological 

Approach to the Social Scienses. New York. Wiley & Sons. 
Bruner, J. 1987. Life Narrative. Social research 54, 1.   
Butt, R., Raymond D. ,McCue G. & Yamagishi L. 1992. Collaborative autobiography and the techers`s 

voice. Teoksessa Studying Teachers` Lives. Edited by Ivor F. Goodson. Teachers`College 
Press. Columbia University.  

Castells, M. 1997. The Power of Identity. Volume II. Blackwell Publishers Inc. 
Castren, Z. 1950: Zachris Castren. Kansansivistäjä ajatustensa valossa. Teoksessa Wuorenrinne T.I. & 

Kosonen V. (toim.) Helsinki: Tammi 
Coffey, A. &  Atkinson, P. 1996. Making Sense of Qualitative Data. Complementary Research 

Strategies.  Sage Publications. 
Cohen, S. & Taylor, L. 1976. Escape Attempts. The Theory and Practice of Resistance to Everyday Life. 

Allen Lane. 
Cortazzi, M. 1993. Narrative Analysis. London: Falmer. 
Cottle, T.J. 1973. The Life Study: on mutual recognition and the subjective inquiry. Urban Life and 

Culture 2, 3; reprinted in R.G. Burgess (ed.) (1982). Field Research: A Sourcebook and 
Manual, London: Allen & Unwinn.  

Creswell, J. W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. Sage 
Publications.  



 
 
 
 

 284

Denzin, N. K. 1989. Interpretive biography. Qualitative research methods series. Volume 17. A  Sage 
University paper.  

Denzin, N. K. 1992. Symbolic Interactionism and Cultural Studies. The Politics of Interpretation. Oxford 
UK & Cambridge USA. Blackwell. 

Denzin, N. K. 1994. Evaluating Qualitative Research in the posstructural Moment: the Lessons James    
Joyce Teaches Us. Qualitative Studies in Education 7. 

Eklund, K. 1972. Aikuisopettajien koulutus. Teoksessa Unohdetut aikuisopiskelijat. Toim. M. Haapio & 
T.Toiviainen. Helsinki: Weilin & Göös. 

Ellis, C. &  Bochner, Arthur P. 2000. Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity. Teoksessa 
Handbook of Qualitative Research. Second Edition. Editors Norman K. Denzin & Yvonna 
S. Lincoln. Sage Publications. 

Emler, N. &  Hopkins, N. 1990. Reputation, social identity and the self. Teoksessa Social Identity 
Theory. Edited by Dominic Abrams & Michael A. Hogg. Harvester Wheatsheaf.  

Enqvist, J. 1999. Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä. Acta Universitatis Tamperensis 
677.Tampereen yliopisto. 

Erikson, E.H. 1956. The Problem of Ego Identity. The Journal of the American Psychoanalytic 
Assosiation 4. 

Erikson, E. H. 1971. Identity, Youth and Crisis. London: Faber and Faber. 
Erikson, E. H. 1980 (1959). Identity and the life cycle. New York: Norton. 
Erickson, F. 1973. What makes school etnography ethnographic? Antropology  and Education Quarterly 

4/ 1973. 
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Vastapaino.  3. painos. 
Estola, E. & Syrjälä, L. 2002. Whose Reform? Teacher`s voices from Silence. Teoksessa Narrative 

Research. Voices of Teachers and Philosophers. R. Huttunen, H. Heikkinen & L. Syrjälä 
(eds.). Sophi. Jyväskylän yliopisto. 

Etälukioraportti. 2000. Kehittämiskausi 1997- 2000. Opetushallitus 2000. 
Faithfull, M. 1995, with David Dalton. Faithfull. Harmondsworth: Penguin. 
Frank, C. 1979. Finding the Common Denominator: A Phenomenological critique of Life History Method. 

Ethos 7/ 1979. 
Fischer, L. R. 1983. Sociology and Life History: Methodological Incongruence? Journal of Oral History 4. 
Fullan, M. 1993. Change forces. Probing the depths of educational reform. London: The Falmer Press. 



 
 
 
 

 285

Fullan, M. 1996. The School as a Learning Organisation: Distant Dreams. Teoksessa Professional 
Growth and Development. Direction, Delivery and Dilemmas. Editors P. Ruohotie &  P. P. 
Grimmet. University of Tampere and Simon Frasier University. Saarijärven Offset Oy. 

Gecas, V. & Burke, P. J.  1995. Self and Identity. Teoksessa Cook S. & Fine G.A. House J.S. (eds.) 
Sociological Perspectives  on Social Psychology, Boston: Allyn and Bacon. 

Gecas, V. 1982. The Self Concept. Annual Review of Sociology 8. 
Gergen, K. J. & Gergen, M. M. 1983. Narratives of Self. Teoksessa Sarbin T. R. & Scheibe K. E. (ed.), 

Studies in Social Identity. New York: Praeger. 
Gergen, K. J.  & Gergen, M.M. 1988. Narrative and Self as Relationship. Advances in Social Psychology 

21. 
Gergen, K. J. 1991. The Saturated Self. Dilemmas of Identity in Contemporary Life. Basic Books. 
Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity. Self and Identity in the Late Modern Age. Cambridge 

Polity Press.  
Giddens , A. 1997. Sociology. Third Edition. Cambridge Polity Press.  
Gioia, D.1998. From Individual to Organisational Identity.  Teoksessa  Whetten D. & Godfrey P. (Ed.). 

Identity in organisations. Building Theory Through Conversations. Sage Publications.  
Glaser, B. G. &  Strauss, A. L. 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research. Chigago: Aldine Publishing Company . 
Goffman, E .1990 (1963). Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth: 

Penguin Books. 
Goodson, I. 1988. Teachers, Life Histories and Studies of Curriculum and Schooling. Teoksessa 

Goodson I. F. (ed.) The Making of Curriculum. Collected Essays. London: Falmer. 
Goodson, I. 1992. The Devils`s Bargain: Educational Research and The Teacher. Teoksessa Goodson 

I. F. & Mangan J. M. (eds.) History, Context and Qualitative Methods in the Study of 
Education. Occasional Papers Vol. 3. Ruccus. Ontario. 

Grimmet, P. P. 1994. A Cultural View of Leadership: Collegiality RE-examined. Teoksessa Ruohotie P. 
& Grimmet P. P. (eds.) New Themes for education in changing  world. Career education 
books.  

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY. 
Hakkarainen, R. 1998. Uudet ammattitutkinnot ja elinikäinen oppiminen. Työelämän tutkinnot 6/ 1998. 

Opetushallitus. 
Hall, D. T. 1976. Careers in Organisations. Goodyear Publishing Company, Inc. Pacific Palisades, 

California.  



 
 
 
 

 286

Hall, J. R. 1990. Social Interaction, Culture and Historical Studies. Teoksessa Becker H. S. & McCall 
M.M. (eds.). Symbolic Interaction and Cultural Studies. Chicago and London: University of 
Chicago Press. 

Hallikainen, P. & Loukola, M-L. 1993. Iltakoulut. Opetushallituksen julkaisuja 1993. 
Harva, U.1960. Kansansivistäjä. Helsinki. Tammi.  
Harva U. 1971. Aikuisten opettaminen: andrapedagogiikan peruspiirros. Helsinki: Tammi. 
Harva, U. 1980. Aikuiskasvattajan arvofilosofia. Teoksessa Aikuiskasvattaja. Vapaan sivistystyön XXIV 

vuosikirja. Juva: WSOY.  
Harva, U., Alanen, A. & Peltonen, M. 1980. Esipuhe. Teoksessa Aikuiskasvattaja. Vapaan sivistystyön 

XXIV vuosikirja. Juva: WSOY. 
Hauke, C. 2000. Jung and the Postmodern. The Interpretation of Realities. London and Philadelphia. 

Routledge. 
Heikkinen, A..2001. Miksi aika, paikka ja tila? Elinikäisesti oppiva työllistyjä ja organisaatiototalitarismin 

nousu? Teoksessa Heikkinen et al. Niin vähän on aikaa – ammatillisen kasvun katoava 
aika, paikka ja tila. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskus. Tampereen yliopisto. 
Saarijärvi . 

Heikkinen, H. 1998. Kriisi opettaa. Teoksessa Opettaja modernin murroksessa. Toim. H. Niemi. Opetus 
2000. Juva: WSOY. 

Heikkinen, H. 1999. Opettajaksi kertomusten kautta. Teoksessa Opettajankoulutus modernin 
murroksessa. Toim. H. Niemi. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. 

Heikkinen, H. 2001.Toimintatutkimus, tarinat ja opettajaksi tulemisen taito. Narratiivisen identiteettityön 
kehittäminen opettajankoulutuksessa toimintatutkimuksen avulla. Jyväskylä studies in 
education, psychology and social research 175. Jyväskylän yliopisto.  

Heilbrun, C.G. 1988 Writing a woman`s life. New York. Ballantine.  
Heiskala, R. 2000. Verkko ja minä. Kohti maailmanyhteiskunnan tutkimusta. Teoksessa 2000 - luvun 

elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala & J. P. Roos. 
Gaudeamus. Tampere.  

Helakorpi, S. & Luopajärvi, T. (toim.) 1991. Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu. Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. Hämeenlinna. Julkaisuja 78.  

Helakorpi, S., Luopajärvi T., Ahonen T., Taalas M., Mutka U. & Miettinen R.1991. Opettajankoulutuksen 
perusteet ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 
Hämeenlinna. 



 
 
 
 

 287

Helakorpi, S. 1994. Ammatillisen opettajan koulutuksen kehittämisen periaatteista. Teoksessa Mihin 
menet ammatillinen opettajankoulutus? Toim.H. Lyytinen. Jyväskylän ammatillinen 
opettajakorkeakoulu.  

Helminen, S. 1975. Aikuiskouluttajan ammattikäytäntö. Tutkimus aikuiskouluttajan ammattikäytännön 
kehityksestä ja nykytilasta. Tampereen yliopisto. Aikuiskasvatuksen laitos. 

Hely, A. S. M.1968. Uusi aikuiskasvatus. Helsinki: Tammi. 
Henriksson, L. 2001. ”Kun kädet ja jalat eivät riitä”. Teoksessa Niin vähän on aikaa-ammatillisen kasvun 

katoava aika, paikka ja tila? Toim. A. Heikkinen, M. Borgman, L. Henriksson, M. 
Korkiakangas, L. Kuusisto, P. Nuorio & L. Tiilikkala. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja 
koulutuskeskus. Tampereen yliopisto.  Saarijärven Offset Oy. 

Hester, S. 1998. Describing ”Deviance” in School: Recognizaply Educational Psychological Problems. 
Teoksessa Identities in Talk. Edited by C. Antaki & S. Widdicombe. Sage Publications.  

Hetherington, K. 1998. Expressions of Identity. Space, Performans, Politics. Sage Publications.  
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1988. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino.  
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001.Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: 

Yliopistopaino. 
Hitchcock, G. & Hughes, D. 1995. Research and the Teacher. A Qualitative Introduction to School-

based Research. Second edition. London: Routledge. 
Hoerning, E. M. 1980. Biografische Methode in der Sozialforschnung. Das Argument 22/ 1980. 
Hoikkala, T. & Roos, J. P. 2000. Onko 2000 - luku elämänpolitiikan vuosituhat. Teoksessa 2000 - luvun 

elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala & J. P. Roos. 
Gaudeamus. Tampere. 

Holopainen, M. 1999. Valmiudet toimia tiimiorganisaatiossa kehittäjänä. Tapaustutkimus Lahden 
ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kehittämisprojektista 1998 - 99. Tampere. 

Honka, J., Lampinen, L. & Vertanen, I. (toim.) 2000. Kohti uutta opettajuutta toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien 
koulutustarpeista vuoteen 2010. Opettajien perus-ja täydennyskoulutuksen 
ennakointihankkeen (OPEPRO ) selvitys 10. Opetushallitus 2000. 

Honka, J. 1983. Ammattikoulunopettajan ammatti. Kasvatustieteiden lisensiaatin tutkimus. Tampereen 
yliopisto. Hämeenlinna. 

Honkonen, R. 1995. Elämäkerrallinen lähestymistapa opiskelijatutkimuksen menetelmänä. Teoksessa 
Nieminen J. (toim.) Menetelmävalintojen viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen tutkimuksen 
lähtökohdista. University of Tampere. Department of Education. Series B 13. 



 
 
 
 

 288

Honkonen, R. 1997. Best or second best choice? Acta Universitatis Tamperensis 546. Tampereen 
yliopisto. 

Honkonen, R. 1999. Poliisi ja opintoviikon metsästys. Koulutus poliisimiehen elämässä. Tampereen 
Yliopiston julkaisujen myynti.Tampereen yliopistopaino Oy.   

Honkonen, R. & Raivola, R. 1991. Siviilistä poliisiksi. Poliisiksi sosiaalistumisen tarkastelua. Tampereen 
yliopisto. Tutkimusraportti A 48. 

Houni, P.1999. Tutkija ja reppumatkaaja – näyttelijöiden omaelämäkertatutkimuksen äärellä. Teoksessa 
Taide, kertomus ja identiteetti. Toim. P. Houni & P. Paavolainen. Teatterikorkeakoulu. 
Helsinki.  

Houtsonen, J. 1996 a. Koulutusidentiteetin kulttuurisen rakentumisen ainekset: identiteettien tyypittelyt 
ja elämäkerralliset teemat.  Teoksessa Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 
37. vuosikirja. Jyväskylä: BTJ Kirjastopalvelu Oy.  

Houtsonen, J. 1996 b. Elämäkerrallisen koulutusidentiteetin kulttuurinen rakentuminen: kahden 
saamelaisnaisen tapaukset. Teoksessa Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 
37. vuosikirja. Jyväskylä: BTJ Kirjastopalvelu Oy.  

Houtsonen, J. 2000. Identiteetin rakentuminen koulun symbolisessa järjestyksessä. Teoksessa 
Koulutus, elämänkulku ja identiteetti. Toim J. Houtsonen, J. Kauppila  &  K. Komonen. 
Joensuun yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja nro 3. 

Hughes, C. C. 1974. Eskimo Boyhood: An Autobiography in Psychosocial Perspective. Lexington: 
University of Kentucky Press.  

Hughes, C. C.  1965. The Life History in Cross-Cultural Psychiathric Research. Teoksessa Approaches 
to Cross-Cultural Psyciathry. Edited by J. M. Murphy and A. H. Leighton. Ithaca: Cornell 
University Press.  

Huhtala, A. 2001. Johtajuus oppilaitoksessa. Teoreettisesta johtamisesta teorian tukemaan käytäntöön. 
Teoksessa Ammattikasvatuksen uudet tuulet. J. Honka, M. Lehtinen & U. Honka (toim.) 
Tampereen yliopisto /ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskus ja Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna 2001.  

Hulkko. K. 1991. Aikuiskoulutus paikallisella tasolla. Päällekkäisyyksien toteaminen ja 
purkamismahdollisuudet koordinaation keinoin tapausesimerkkinä Huittisten 
aikuiskoulutus. Pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto. 

Huotelin, H. 1992. Elämäkertatutkimuksen metodologiset ratkaisut. Joensuun yliopisto. 
Kasvatustieteiden  tiedekunnan tutkimuksia  46. 



 
 
 
 

 289

Huotelin, H. 1994. Elämäkerrat tutkimuksessa ja kasvatuksessa. Teoksessa Suomalainen ammattiin 
kasvattaja. Heikkinen, Kaarninen & Kuusisto. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan 
Opettajankoulutuslaitos. Ammattikasvatussarja 11. Tampere. 

Huotelin, H. 1996. Menetelmällisiä lähtökohtia elämäkertatutkimukseen. Teoksessa Oppiminen ja 
elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. Jyväskylä: BTJ Kirjastopalvelu Oy. 

Huttunen, R., Heikkinen, H. & Syrjälä, L. (eds.) 2002. Narrative Research. Voices of Teachers and 
Philosophers. Sophi. Jyväskylän yliopisto 2002. 

Huuhka, K. 1980. Parempiosaisesta palvelijaksi. Kansansivistäjän aatehistoriallista tarkastelua. 
Teoksessa  Aikuiskasvattaja. Vapaan sivistystyön XXIV vuosikirja. Juva: WSOY. 

Huuhka, K. 1990. Kansalais-ja työväenopistotoiminnan historia. Helsinki: WSOY.  
Hyötyläinen, E.  & Hyötyläinen, T.  1997. Virtuaaliympäristöt oppimisympäristöinä ja oppivina 

ympäristöinä. Teoksessa Tutkiva opettaja - Kokemuksesta pedagogiikaksi. Toim. P. 
Nuutinen. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. nro 64/1997. 

Hänninen, V. 1999. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Acta Universitatis Tamperensis 696. Tampereen 
yliopisto. 

Häyrynen, S-L. 1994. Kansalaisopiston kehityksen haasteet opettajan työn näkökulmasta. Teoksessa 
Sivistys perusoikeutena. KTOL 75 vuotta 1919 - 1994. Toim. T. Törmä. Kansalais-ja 
työväenopistojen liiton julkaisuja. Helsinki. 

Ikävalko, Y. 1989. Sosiaalisten kontaktien merkitys osallistumista edistävänä tekijänä kansalaisopisto-
opiskelussa. Tampereen yliopisto. 

Immonen, J. 2000. Kirjeopetuksesta verkko-opiskeluun. Etäopetuksen neljä sukupolvea. Teoksessa 
Aikuiskoulutus verkossa. toim J. Matikainen & J. Manninen. Hgin yliopiston Lahden 
tutkimus-ja koulutuskeskus. 

Impact-tutkimuksen loppuraportti. Kehittyvä koulutus 1/ 2000. Opetushallitus 2000. 
Isomursu, M-L. 2001. Opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Koulutuksen vuosikirja 2001 - 2002.  

Toim. A. Kolehmainen ja E. Koski. Opettajien Kustannus Oy. 
Isosomppi, L. 1996. Johtaja vai juoksupoika. Suomalaisen yleissivistävän koulun johtamiskulttuurin 

jasen determinanttien tarkastelua. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol. 514. 
Tampereen yliopisto. 

Jallinoja, R. 2000 a. Ylilatautunut yksityiselämä. Teoksessa 2000 - luvun elämä. Sosiologisia teorioita 
vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala & J.P. Roos. Gaudeamus. Tampere.  

Jallinoja, R. 2000 b. Perheen aika. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2000. 
Jameson, F. 1991. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso.  



 
 
 
 

 290

Jarnila, R. 1998. Menestyvän ammatillisen oppilaitoksen profiili. Acta Universitatis Tamperensis 592. 
Tampereen yliopisto. 

Jokinen, J. 1994. Opistotoiminnan viime vuodet 1987 - 1994. Teoksessa KTOL 75 vuotta 1919 - 74. 
Toim. T. Törmä. Kansalais-ja työväenopistojen liiton julkaisuja. 

Jokinen, J. 1999. Kielten opiskelijan identiteetti aikuislukiossa ja kansalaisopistossa. Aikuiskasvatuksen 
pro gradu - tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Jussila, J. 1976. Peruskoulun luokanopettajan koulutukseen hakeutuminen ja sen motiivit. Helsingin 
yliopiston kasvatustieteiden laitos. Tutkimuksia nro 52/1982. 

Juuti, P. 2001. Johtamispuhe. Aavaranta-Sarja nro 48. Jyväskylä: PS-Kustannus Oy.  
Järvinen, H. 1996. Jatkuvan koulutuksen ideologia. Yhteiskunta-ja diskurssianalyysin kautta tulkintaan. 

Tampereen yliopiston julkaisuja A 57. 
Järvinen, A. 1999. Opettajan ammatin kehittymisprosessi ja sen tukeminen. Teoksessa Oppiminen ja 

asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Toim. A. Eteläpelto &  P. Tynjälä. 
Porvoo: WSOY. 

Järvinen, A., Koivisto T. & Poikela E. 2000. Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Juva. WS Bookwell Oy. 
Kakkori, L. 2002. Masters of the Truth.  Nietche`s and Foucalt`s Concept of the Truth in Light of 

Narrative.  Teoksessa Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers. Editors 
R. Huttunen, H. Heikkinen &  L. Syrjälä. Sophi. Jyväskylän yliopisto 2002. 

Karento, H. 1999. ”Olen parhaani tehnyt”. Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa 
asiantuntijatehtävissä. Acta Universitatis Tamperensis 718. Tampereen yliopisto. 

Kari, J. 1996. Opettajan ammatti ja kasvatustietoisuus. Helsinki : WSOY. 
Kari, J.  & Heikkinen , H. 2001. Opettajaksi kasvaminen. Teoksessa Opettajan taipaleelle. Toim. J. Kari, 

P. Moilanen &  P. Räihä. Jyväskylä: Yliopistopaino. 
Karjalainen, E. & Toiviainen T. 1984.  Suomen vapaan kansansivistystyön vaiheet. Espoo. 
Katajisto, J. 1993. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. Opetushallitus 1993. 
Kauppi, A. 1992. Transforming Adult Teaching – Stability and Change in teaching Practices at Liberal 

Adult Education Centres. Teoksessa Social Change and Adult Education Reasearch. Adult 
Education Research in Nordic Countries 1990 - 91. Editorial board: P. Gam, A. Gullichsen, 
J. Tammisto, M. Klasson. Linköping. 

Kauppila, J. & Tuomainen, A. 1996. Opettajat muutoksen tulkkeina – kuinka kuvata opettajuuden 
rakentumista? Teoksessa Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. 
BTJ Kirjastopalvelu Oy. Jyväskylä. 



 
 
 
 

 291

Kauppila, J. 2002. Sukupolvet, koulutus ja oppiminen. Tulkintoja koulutuksen merkityksestä 
elämänkulun rakentajana. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja N:o 78.  

Kelchtermans, G. 1993. Teachers and their Carieer Story: A Biographical perspective on professional 
Development. Teoksessa Ch. Day, J. Calderhead & P. Denicolo (editors): Research on 
Teacher Thinking: Understanding Professional Development. London The Falmer Press. 

Kelchtermans, G. & Vandenberghe, R. 1994.Teachers professional development: a biographical 
perspective. Journal of Curriculum Studies 26.  

Kellner, D. 1995. Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics between the modern and the 
Postmodern. London: Routledge. 

Keltikangas-Järvinen, L..1994.  Hyvä itsetunto. Helsinki: WSOY. 
Kiviranta, K.  1994. Mies ja opiskeluharrastus – Eksistentiaalis-fenomenologinen silmäys seitsemän 

Ahjolan kansalaisopistossa opiskelevan miehen maailmaan. Aikuiskasvatuksen pro gradu-
tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Klemelä, K. & Ojala, K. 2002. "Tää on tiedollinen ja taidollinen turvaverkko". Varsinais-suomalaisten 
kansalaisopistojen asema, vaikuttavuus ja merkitys kuntapäättäjien, opistojen rehtoreiden 
ja opiskelijoiden näkökulmasta. Turun suomenkielinen työväenopisto. Turun 
kaupunginkanslian painatusosasto. 

Kluckhohn, C. 1945. The Study of Culture. In Coser L. A. & Rosenberg B. (eds.), Sociological Theory: A 
Book of Readings. Second Edition. New York: The Macmillan Company. 

Knowles, G. J. 1992. Models for understanding pre-service and beginning teachers` biographies. 
Illustration from case studies.  Teoksessa Studying Teachers` Lives. Ed. by I. F. Goodson. 
Teachers College Press, Columbia University.  

Knudsen, J. C. 1990. Cognitive Models in Life Histories. Anthropogical Quarterly 63 (3). 
Kohli, M. 1983. Biography: Account, Text, Method. Teoksessa Bertaux D. (ed.) Biography and Society. 

The Life History Approach in the Social Scienses. Sage Studies in International Sociology 
23. Beverly Hills: Sage. 

Kohonen, V. 1993. Kohti kansanvaltaista oppimista. Opettaja oman työnsä  kehittäjänä, tutkijana ja 
työyhteisönsä uudistajana. Teoksessa Ojanen S. (toim.) Tutkiva opettaja. Helsingin 
yliopisto. Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus. 

Koivisto, J., Huovinen, L. &  Vainio, L. 1999. Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina. Opettajien 
perus-ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen ( OPEPRO) selvitys 5. Opetushallitus. 

Koli, H. & Silander, P. 2002. Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Julkaisija: 
Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärven Offset. 



 
 
 
 

 292

Kolkka, M. 2001. Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Acta 
Universitatis Tamperensis 825. Tampereen yliopisto. 

Korkiakangas, M. 2001. ”Ihan tämmöisen elämän valmiuksia”. Teoksessa Niin vähän on aikaa. A. 
Heikkinen, M. Borgman, L. Henriksson, M. Korkiakangas, L. Kuusisto, P. Nuotio, L. 
Tiilikkala. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskus. 
Saarijärven Offset Oy. 

Korpinen, E. 1987. Opettajien koulutuksen kehittämistutkimus: luokanopettajien minäkäsityksen 
kehityksestä. Jyväskylän yliopisto/ Opettajien koulutuslaitoksen tutkimuksia 3/ 1987.  

Korpinen, E. 1998. Student Teachers` Self, Self-Concept and Self-Esteem: Promoting the Development 
of Student Teachers`Self Image During Teaching Practise. Teoksessa Promoting 
Teachers` personal and professional Growth. Edited by Raija Erkkilä, Arto Willman & 
Leena Syrjälä. Acta Universitatis Ouluensis E 32. University of Oulu. 

Kortteinen, M. 2000. Kohti 2000 - luvun sosiaalitieteellistä ajattelua. Keskustelua Anthony Giddensin 
kanssa. Teoksessa 2000 - luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. 
Toim. T. Hoikkala & J. P. Roos. Gaudeamus. Tampere.  

Koskimies, K. 1999. Sadan vuoden yhteisyys. Kansalais-ja työväenopistojen opistolaisyhdistykset ajan 
virrassa. Kansalais-ja työväenopistojen liiton julkaisuja. 

Koskinen, K., Renko T. & Vihervaara E. (Toim.) 2002. Tilastoja tuloksista. Etälukion käsikirja. 
Opetushallitus 2002.  

Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1995 - 2000. 
Opetusministeriö 1996. 

Kroeber, A.L. 1908. Ethnology of the Gros Ventre: War Experiances of Individuals. Anthropological 
Papers of the American Museum of Natural History.  

Kroeber, A. L. 1922. Introduction. Teoksessa American Indian Life, edited by Elsie Clews Parsons. 
Lincoln, University of Nebraska Press.  

Kroger, J. 2000. Identity Development. Adolescence Through Adulthood. California. Sage Publications. 
Kuhn, M. & McPartland, T. S. 1954. An Empirical Investigation of Self-Attitudes. American Sociological 

Review 19 (1). 
Kurtakko, K .1985. Persoonallisuus, identiteetti ja minuus. Näkökulmia persoonallisuuden kasvatukseen. 

Lapin korkeakoulun julkaisuja. Sarja C Nro 7. 
Kuure, K. 1984. Kansalaisopisto-opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Kokeilu 

Vantaan kaupungin työväenopistossa 1983 - 84. Helsingin yliopisto.  



 
 
 
 

 293

Kuusi, M.  1977. Nykyhetken kartoitusta. Teoksessa Kuusi M., Alapuro R. & Klinge M. (ed.). 
Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena. Helsinki: Otava.  

Kuusisto, L. 1984. Vaatetusalan ammattiopettajien koulutuksen vaiheita. Teoksessa Suomalainen 
ammattiin kasvattaja. Toim. Heikkinen, Kaarninen ja Kuusisto. Tampereen yliopiston 
Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. 

Kvale, S. 1996. InterViews. An Introduction to qualitative research interviewing. London: Sage 
Publications.  

Kvale, S. 1989. To validate is to question. Teoksessa Issues of Validity in Qualitative Research. 
Studentlitteratur, Lund.  

Laalo, J. 1970. Oppikoulukurssien suorittaminen kansalais-ja työväenopistoissa 1967 - 68. Tampereen 
yliopisto. 

LeCompte, M D. &  Preissle, J. 1993. Ethnography and Qualitative Design in Educational Research.   
Second Edition. Academic Press Inc.  

Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1992. Koulutuspolitiikka. 3. uudistettu painos. Juva: WSOY. 
Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000 - luvulle. Juva: WSOY. 
Leinonen, N., Partanen, T. & Palviainen, P. 2002. Tiimiakatemia. Tositarina tekemällä oppivasta 

yhteisöstä. Opetus 2000. PS-kustannus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 
Leistevuo, A. 1998. Sosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa. Kansalaisopiston 

opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimus. Acta Universitatis Tamperensis 584. 
Tampereen yliopisto. 

Leskinen, R. 1997. Pikakoulutuksesta aikuiskoulutukseen. Teoksessa Ammatillisen aikuiskoulutuksen 
vaiheet. Toim. R. Leskinen, A. Talka & P. Pohjonen. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten 
liitto r.y.  

Lipsanen, S. 1994. Aikuislukioiden erityispiirteitä. Teoksessa Lukion tila 1994. Toim. R. Jakku-Sihvonen 
ja H. Blom. Opetushallitus 1994. Arviointi ja seuranta/ 5. 

Lord, R. G.,  Brown, D. J. & Freiberg, S. J. 1999. Understanding the Dynamics of Leadership: The Role 
of Follower Self-Concepts in the Leader/ Follower Relationship. Organisational Behavior 
and Human Deciosion Processes. Vol 78, Nro 3. 

Luopajärvi, T. 1995. Ammattioppilaitosten opettajien ja opiskelijoiden motivaatiperusta. Acta 
Universitatis Tamperensis ser A vol. 452. Tampereen yliopisto. 

Luopajärvi, T. 1997. Ammatillinen opettajankoulutus osana ammattikorkeakouluja. Teoksessa 
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Toim. P. Nikkanen ja R. Mäkinen. Jyväskylän 
yliopisto. Kasvatustieteen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 93. 



 
 
 
 

 294

Luukkainen, O. 2000. Opettaja vuonna 2010. Opettajien perus-ja täydennyskoulutuksen 
ennakointihankkeen (OPEPRO ) selvitys 15. Loppuraportti. Opetushallitus 2000. 

Lyotard, J-F. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Trans. G. Bennington and B. 
Massumi. Manchester University Press.  

Lyotard, J-F. 1985. Tieto postmodernissa yhteiskunnassa. Jyväskylä: Vastapaino. 
Mahlamäki–Kultanen, S. 1998. Myyntitykki vai tyhjä tynnyri? Tutkimus ammatillisen oppilaitoksen 

pedagogisesta rehtoriudesta. Acta Universitatis Tamperensis 599. Tampereen yliopisto. 
Mahoney, M. 1991. Human Changeprocesses. New York. Basic Books. 
Martindale, C.C. 1980. Subselves: The internal representation of situational  and personal dispositions. 

Teoksessa L. Wheeler (Ed.) Review of personality and psychology. Beverly Hills. Sage 
publications.  

McAdams, D. P. 1988. Power, Intimacy and The Life Story. Personal Inquiries into Identity. The Guilford 
Press. 

McCall, G. J. & Simmons, J. L.  1968. Identities and Interactions. New York. 
Mead, G. H. 1962 (1934). Mind. Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago 

and London: The University of Chicago Press. 
Mezirov, J. 1995. Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. Teoksessa Mezirov et al. 

Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden 
tutkimus-ja koulutuskeskus. Helsinki: Painotalo Miktor. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand 
Oaks. Sage Publications. 

Moilanen, P. 2002. Narrative, truth and correspondence.  A Defence. Teoksessa Narrative Research. 
Voices of Teachers and Philosophers. R. Huttunen, H. Heikkinen & L Syrjälä (eds.). Sophi. 
Jyväskylän yliopisto 2002.   

Moore, W. E. 1971. Occupational Sosialization. In Goslin D.A. (ed.). Handbook of Sosialization Theory 
and Research. Chigago: Rand McNally cop. 

Morse, M. 1994. Theory and Qualitative Research. Teoksessa Handbook of Qualitative Research. First 
Edition. Editoris N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Sage Publications. 

Mustajärvi, J. & Jokinen, P. 1999. Multimedian käyttö ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa: 
yritysten ja oppilaitosten käsityksiä. Helsinki: Aike International.  

Mäenpää, P. 2000. Digitaalisen arjen ituja. Kännykkä ja urbaani elämäntapa. Teoksessa 2000-luvun 
elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala ja J. P. Roos. 
Gaudeamus. Tampere. 



 
 
 
 

 295

Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Teoksessa Kvalitatiivinen tutkimus. Toim 
K. Mäkelä. Gaudeamus. 

Mäkelä, M. & Laine, T. 1998. Student Teachers` Personal and Professional Development from a 
Biographical Perspective. Teoksessa Promoting Teachers` personal and professional 
Growth. Edited by R. Erkkilä, A. Willman & L. Syrjälä. Acta Universitatis Ouluensis E 32. 
Oulun Yliopisto, Oulu. 

Mäntylä, R. 2002. Yksin mutta yhdessä. Opettajat omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa kehittämässä. 
Tampereen yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärven Offset Oy. 

Niemi, H. 1995. Opettajien ammatillinen kehitys. Osa 2. Opettajankoulutuksen arviointi 
oppimiskokemusten ja uuden professionaalisuuden viitekehyksessä. Tampereen Yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 3 / 1995. 

Niemi, H. 1997. Valmiudet opettajan ammattiin opettajien ja opettajien kouluttajien arvioimina. 
Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. 

Niemi, H., Syrjälä, L., & Viilo, M. 1998. Opettajankoulutus ja yhteiskunta. Opettajiin kohdistuvat 
odotukset kahden yhteistyöseminaarin valossa. Tampereen yliopisto. Jäljennepalvelu. 
Tampere. 

Niemi, H . 1999. Opettajankoulutus uutta etsimässä. Teoksessa Opettajankoulutus modernin 
murroksessa. Toim. Niemi H. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. 

Niikko, A. 1996. Self Evaluation and Portfolio Development in beginning Teacher`s Learning Process. 
Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 15. Jyväskylä. 

Numminen, M. 1987. Elämäkerrallinen lähestymistapa. Metodologista tarkastelua erityisesti 
konstruktivismin näkökulmasta. Lisensiaatin tutkimus. Oulun yliopisto.  

Nuotio, P. 1997. Ammatillinen opettajuus hotelli-ja ravintola-alan koulutuksessa. Kasvatustieteiden 
lisensiaatintutkimus. Tampereen yliopisto 1997. 

Ojanen, M. 1985. Kasvatus ja minäkuva. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 139/ 
1985. 

Ojanen, S. 1993. Tutkiva opettaja 21. vuosisadan ammattina. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus-ja 
koulutuskeskus. 

Ojanen, S. 1996. Analycing and evaluating student teachers`development process from the point of self 
study. Teoksessa Niemi H. & Tirri H. (eds.) Effectiveness of Teacher Education.  New 
Challengers and Approaches to Evaluation.  Tampereen yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 6 / 1996. 



 
 
 
 

 296

Oksanen, A. 1980. Aikuisten opettaja. Teoksessa Aikuiskasvattaja.  Vapaan sivistystyön XXIV 
vuosikirja. Juva: WSOY.  

Olkinuora, A. 2000. Ammatillinen opettajankoulutus ammattikasvatuksen esivaihe. Teoksessa 
Suomalaisen ammattikasvatuksen historia. Toim. Anneli Rajaniemi. Okka-Säätiön 
julkaisuja/ Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskuksen 
julkaisuja 2000. 

Oppimisen kevyt väylä. 1993. Kansalaisopistotoiminta, talous ja maksupolitiikka. Suomen Kuntaliitto. 
Opti-tietokanta. 2001. Opetushallituksen oppilaitostietojärjestelmä. 
Paakkunainen, R. 2002. Iltakoulujen kehitys sotien jälkeen ja peruskoulun tulo. Teoksessa Iltakoulusta 

aikuislukioksi. 75 vuotta kulttuurityötä 1927 – 2002. Toim. P. Hallikainen, T. Larjontie, A. 
Mäkelä, R. Paakkunainen, M. Salomaa & H. Vepsä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Pantzar, E. 1998. Oppimisympäristöjä etsimässä. Kolme tosikertomusta elävästä elämästä ja 
päätöstarina. Tampereen yliopisto.  

Parsons, E. C. 1922. American Indian Life. Lincoln, University of Nebraska Press.  
Patton, M. Q. 1980. Qualitative evaluation methods. Newbury Park, CA: Sage Publications.  
Patton, M. Q. 1975. Alternative Evaluation Research Paradigm, Grand Forks, ND, Study Group on 

Evaluation, University of North Dakota.  
Patton, M. Q. 1987. How to use Qualitative Methods in Evaluation. Sage Publications.  
Pesonen, S. , Pilli-Sihvola M. & Tiihonen. J. 2000. Verkkokurssin toteuttamisprosessi. Teoksessa 

Aikuiskoulutus verkossa. Toim. J. Matikainen & J. Manninen. Helsingin yliopisto. Lahden 
tutkimus-ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 93. Tammer-Paino. Tampere. 

Piensoho, T. 2001. Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja 
oppimiskokemukset. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 176. 

Plummer, K. 1983. Documents of life: An introduction to the problems and literature of a humanistic 
method. Allen & Unwinn.  

Pohjonen, P. 2001. Työssäoppiminen tarkasteltuna ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän 
näkökulmasta. Acta Universitatis Tamperensis 844. Tampereen yliopisto.  

Polkinghorne, D. E. 1988. Narrative Knowing and The Human Scienses. Albany: State University of 
New York Press. 

Potter, J. & Wetherell, M. 1987. Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behavior. 
London: Sage Publications. 

Pukio, M. 1996. Kansalaisopiston musiikinopettajien työtyytyväisyys: kohderyhmänä Vaasan läänin 
kansalaisopistot. Sibelius Akatemia. 



 
 
 
 

 297

Pyörälä, E. 1995. Kvalitatatiivisen tutkimuksen metodologiaa. Teoksessa Laadullisen tutkimuksen        
risteysasemalla. Toim. J. Leskinen. Kuluttajatutkimuskeskus 1995. 

Raitaniemi, V. 2000. Kelpoisuusehtojen muutoksia. Teoksessa Suomalaisen ammattikasvatuksen 
historia. Toim. A. Rajaniemi. Okka-Säätiön julkaisuja / Tampereen yliopiston 
Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja 2000. 

Raivola, R. 1989. Opettajan ammatin historia. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen 
tutkimusraportti A 44. 

Rauhala, P.1988.  Ammattikoulun yleisaineiden opettajan ammatti-identiteetti. Ammattikoulujen 
Hämeenlinnan opettaja-opisto. Julkaisuja nro 34. Hämeenlinna. 

Rautio, P. 1989. "Keitä me olemme?". Suomalaisten identiteetin muutoksista. Teoksessa Suhonen P. 
(toim.), Suomi muutosten yhteiskunta. Juva: WSOY. 

Remes, V. & Yrjölä, P. 1998. Ammatillisen lisäkoulutuksen pedagogiikan arviointi. Arviointi 10/ 1998. 
Opetushallitus. 

Ricoeur, P. 1991. Narrative Identity. Teoksessa On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation. Ed. D. 
Wood. London: Routledge. 

Ricoeur, P. 1992. Oneself as another. University of Chicago Press.  
Rinne, R. & Vanttaja, M. 1999. Suomalaista aikuiskoulutuspolitiikkaa. Muutoksia ja jännitteitä 1980-ja 

90-luvuilla. Aikuiskoulutusneuvosto ja Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. 
Opetusministeriö. Koulutus-ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja.  

Rist, Ray C. 1975. Ethnographic techniques and the study of an urban school, Urban Education 10.  
Roos, J. P. 1987. Suomalainen elämä. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. Suomalaisen 

kirjallisuuden Seura. Helsinki . 
Rotkirch, A. 2000. Pirstoutunut vanhemmuus. Teoksessa 2000 - luvun elämä. Sosiologisia 

teorioitavuosituhannen vaihteesta. Toim. T. Hoikkala & J. P. Roos. Gaudeamus. Tampere. 
Runyan, W. M. 1984. Life Histories and Psychobiography. Explorations in Theory and Method. Oxford 

Unversity Press.  
Ruohotie, P. 1999. Kehittävä vuorovaikutus ammatillisen kasvun perustana. Teoksessa J. Honka, P. 

Ruohotie, A. Suvanto & L. Mustonen (toim.) Ammattikasvatuksen haasteet 2000. Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Julkaisu D: 125.   

Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Juva: WS Bookwell Oy.  
 
 
 



 
 
 
 

 298

Ruohotie, P. & Nokelainen, P. 2001. Factors contributing to Teacher`s professional Growth and 
Development. Teoksessa Ruohotie P., Nokelainen P., Tirri H., Silander T. Modeling 
individual and organisational Prerequisities of professional Growth. Papers presented at 
international Conferences 1999-2001. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja.  

Räty, O. 1982. Koulutus ammattiin. Juva : WSOY. 
Rönnholm, R. 1999. Identiteetin lähteillä. Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turun Yliopiston 

julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 152.  
Saarenheimo, M.1991. Omaelämäkerrallinen muisti ja elämäkerta. Gerontologia 5, 4. 
Saarinen, J. 2000. Tietoyhteiskuntastrategian toteutuminen opettajan työssä. Teoksessa 

Työssäoppimisen haaasteet ammattikasvatukselle. Toim. P. Ruohotie, J. Honka & L. 
Mustonen. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja D: 126.  

Saarinen, J. 2001. Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset 
menetelmät. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskus. Tampereen yliopisto. 
Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja.  

Salo, P. 1995. Självvärdering av funktionsduklighet vid arbetar- och medborgarinstitut exemplifierat med 
Jakobstads svenska arbetarinstitut. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Vasa Åbo 
Akademi. 

Salomaa, E.1954. Eräs lapsuus ja nuoruus. Porvoo: WSOY. 
Sarbin, T. R. & Scheibe K. E. 1993.  Studies in Social Identity. Praeger special studies. Praeger 

Scientific. 
Schultz, D. 1976. Theories and personality. California: Brooks/Cole.  
Schutz, A. 1980. The Phenomenology of the Social World. London Heinemann. Educational Book.  
Shaw, B. 1980. Life History Writing in Anthropology. a Methodological Review. Mankind 12, 3.  
Shavelson, R. & Bolus R. 1982. Self-Concept: the Interplay of Theory and Methods. Journal of 

Educational Psychology 74/ 1982. 
Sihvonen, J. 1990. Onko vapaat sivistystyöt tehty? Opistotoiminnan kriittisiä kysymyksiä. Kansalais-ja 

työväenopistojen liitto KTOL r.y:n julkaisuja.  
Sihvonen,  J. 1996. Sivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta 

kansanvalistustyöstä maksupalveluun. Acta Universitatis Tamperensis  Ser. A vol. 519. 
Tampereen yliopisto.  

 
 
 



 
 
 
 

 299

Siljander, P. 1995. Teksti ja todellisuus – laadullisten aineistojen tulkinnan edellytyksiä. Teoksessa 
Ihmistieteiden 1990-luvun metodologiaa etsimässä. Toim. Eskola J., Mäkelä J., & Suoranta 
J. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja C 8. Katsauksia ja puheenvuoroja. 
Rovaniemi . 

Simpanen, M. & Blomqvist, I. 1992. Aikuiskoulutustutkimus 1990. Aikuiskoulutukseen osallistuminen. 
Tilastokeskuksen tutkimuksia 192. Helsinki: Tilastokeskus. 

Sintonen, T. 1999. Etninen identiteetti ja narratiivisuus. Kanadan suomalaiset miehet elämänsä 
kertojina. Sophi. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino. 

Smith, L. 1974. Anthropological perspectives on evaluation, AERA Monograph Series in Evaluation, 
Chicago, Rand McNally. 

Smith, T. 1994. Interpreting Women`s Lives. Feminist Theory and Personal narratives. Bloomington 
University Press.   

Sojakka, J.  1997. Kulttuurinen modernisoituminen ja ikäpolvien käsitykset koulusta: esimerkkinä 
iltalukio ja iltalukiolaiset. Jyväskylän yliopisto. 

Spouse, J. 2001. Professional identity – images of transition. A paper presented at the Annual Meeting 
of AERA 2001. Seattle. 

Storhammar, E. 1992. Aikuiskoulutuksen ja työelämän muutos. Tietoja aikuiskoulutukseen 
hakeutuneista ja heidän koulutusratkaisuistaan sekä arvioita aikuiskoulutuksen 
vaikutuksista työmarkkina-asemaan. Jyväskylän yliopisto 1992. 

Strauss, A. 1959. Mirrors and Masks. The Search for Identity. Illinois: The free Press of Glencoe. 
Stryker, S. 1980. Symbolic Interactionism. A Social Structural Version. Menlo Park: Benjamin 

Cummings. 
Suoninen, E. 1998. Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Acta Universitatis Tamperensis  580.Tampereen  

yliopisto. 
Suoranta, J. 1995. Tekstit, murrokset ja muutos. Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen 

metodologiaan. Acata Unversitatis Lapponiensis 10. Lapin yliopisto. 
Suoranta, J. & Tomperi, T. 2001. Aikuiskasvatus teknokapitalismin aikakaudella. Teoksessa Verkot ja 

teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura 
ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. 

Syrjäläinen, E.1997. Arvioinnin avulla laatua kouluihin. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
julkaisuja A 11. 

Syrjälä, L. 1985. Elämäkerrat kasvatustieteen tutkimusaineistona. Teoksessa Kohtaaminen ja kasvu. 
Toim. E. Kalaoja. Oulun yliopisto. 



 
 
 
 

 300

Syrjälä, L. & Numminen, M. 1988. Tapaustutkimus kasvatustieteessä. Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 51.  

Syrjälä, L. 1994. Tapaustutkimus opettajan ja tutkijan työvälineenä. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. 
Syrjäläinen & S. Saari.  Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Takala, P. 2002. Opetussuunnitelman kehittyminen. Teoksessa Iltaoppikoulusta aikuislukioksi. 75 vuotta 
kulttuurityötä 1927 – 2002. Toim. P. Hallikainen, T. Larjontie, A. Mäkelä, R. Paakkunainen, 
M. Salomaa & H. Vepsä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Talka, A. 1997. Ammatillisten kurssikeskusten vaiheet lainsäädännön uudistuksen jälkeen. Teoksessa 
Ammatillisen aikuiskoulutuksen vaiheet. Toim. R. Leskinen, A. Talka & P. Pohjonen. 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto r.y.  

Tarjamo, J. 1979. Opettaja Suomessa. Kirjayhtymä. Jyväskylä: K.J. Gummerus Oy:n kirjapaino.  
Tarkka, P. 1977. Putkinotkon tausta. Keuruu: Otava. 
Taylor, S J. &  Bogdan, R. 1984. Introduction to Qualitative Research Methods. The Search for 

Meanings. Wiley and Sons.  
Tesch, R. 1990. Qualitative Research. Analysis Types & Software Tools.  The Palmer Press.  
Thomas, W. I. & Znaniecki, F. 1927. The Polish Peasant in Europe and America. New York: Alfred A. 

Knopf. 
 Tierney, W. G. 2000. Undaunted Courage. Life History and Postmodern Challenge. Teoksessa 

Handbook of Qualitative Research. Second Edition. Editors Norman K. Denzin and Yvonna 
S. Lincoln. Sage Publications. 

Tilastokeskus 1974. Tiedotuksia. Helsinki. 
Tilastokeskus 1980. Koulutus 1980. Helsinki. 
Tilastokeskus 1990. Koulutus 1990. Helsinki. 
Tilastokeskus 1991. Koulutus 1993. Helsinki. 
Tilastokeskus 1992. Oppilaitostilastot 1992. Helsinki. 
Tilastokeskus 1993. Koulutus 1993: 7. Helsinki. 
Tilastokeskus 1997. Oppilaitostilasot. Koulutus 1997:5. Helsinki. 
Tilastokeskus 1998. Oppilaitostilastot. Koulutus 1998: 5. Helsinki. 
Tilastokeskus 1999. Oppilaitostilastot. Koulutus 1999: 6. Helsinki. 
Tilastokeskus 2000. Oppilaitostilastot. Koulutus 2000: 4. Helsinki. 
Tilastokeskus 2001. Oppilaitostilastot. Koulutus 2001. Helsinki. 
 
 



 
 
 
 

 301

Tiilikkala, L. 2001. ”Siihen aikaan merkonomi oli aika kova sana, kysyntää oli pilvin pimein.” Teoksessa 
Heikkinen A., Borman M., Henriksson L., Korkiakangas M., Kuusisto L., Nuotio P. & 
Tiilikkala L. (toim.). Niin vähän on aikaa – ammatillisen kasvun katoava aika, paikka ja tila? 
Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja. 
Saarijärven Offset. 2001. 

Tolkki-Nikkonen, M. 1990. Social Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Poland. 
Teoksessa Bokszanski Z. & Tolkki-Nikkonen M. (eds.). Dimensions of Social Identity in 
Finland and Poland. Department of Sociology and Social Psycholgy. University of 
Tampere. Research Raports A 20. 

Tolska, T. 2002. Kertova mieli. Jerome Brunerin narratiivikäsitys. Helsingin yliopiston kasvatustieteen 
laitoksen julkaisuja 178. 

Tuohinen, T. 2000. Heinäsirkka vai muurahainen? Suomalaisen työhalun psykologisilla juurilla. 
Teoksessa 2000 - luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Toim. T. 
Hoikkala & J. P. Roos. Tampere: Gaudeamus.  

Tuominen, S. 1999. Mediapedagogiikka opettajien koulutuksessa. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 
viiden opiskelijan koulutus-ja mediakokemusten avulla. Tampereen yliopisto/ opettajien 
koulutuslaitos A 17/ 1999. 

Tuomisto, J. 1977. Kansanvalistustyöstä aikuiskoulutukseen. Teoksessa Aikuiskasvatus ja työelämä. 
Vapaan sivistystyön XXV vuosikirja. Juva: WSOY. 

Tuomisto, J. 1981. Vapaan sivistystyön suhde työelämään ja ammatilliseen opetukseen. Teoksessa 
Aikuiskasvatus ja työelämä.  Vapaan sivistystyön XXV vuosikirja. Juva: WSOY.  

Tuomisto, J. 1986. Teollisuuden koulutustehtävien kehittyminen. Tutkimus teollisuustyönantajien 
koulutustoiminnan ja kvalifikaatiointressien historiallisesta kehityksestä Suomessa. Acta 
Universitatis Tamperensis. Ser. A: 209. Tampereen yliopisto. 

Tuomisto, J. 1989. Aikuiskasvatuksen suuri linja - sivistyksellisen tasa-arvoisuuden edistäminen, 
Teoksessa kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen XXXI vuosikirja. 
Pieksämäki: Kirjastopalvelu Oy. 

Tuomisto, J. 1991. Aikuiskasvatuksen peruskäsitteen historiallinen kehitys. Teoksessa Vapaan 
sivistystyön XXXII vuosikirja. Valistus, sivistys, kasvatus. Kansanvalistuksesta 
aikuiskasvatukseen. Jyväskylä: Gummerus. 

Tuomisto, J. 1993. Aikuiskasvatuksen perusaineksia. Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja B 2/ 92. Tampere 



 
 
 
 

 302

Tuomisto, J. 1994. Elinikäinen kasvatus: aatteesta strategiaksi. Teoksessa Elinikäinen oppiminen. 
Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja. Jyväskylä: Gummerus.. 

Tuomisto, J. 1997. Työn muutos ja oppiminen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 
Tuulari, N. 1981. Työllisyyskoulutuksen kehitysvaiheet. Ammatillisen kurssitoiminnan historiikki. 

Joensuu: Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy. 
Turpeinen, R. 1996. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opetuksen laatu – näkökulmia. Teoksessa 

Aikuiskoulutuskeskukset 1995. Toim. R. Hakkarainen. Opetushallitus. Arviointeja 13/ 1996. 
Tähtinen, H. 2000. Opetuksen laadusta kriittiseen opettajuuteen. Julkaisematon lisensiaatin työ. 

Tampereen yliopisto. 
Uusikylä, K. 1991. My Childhood, My Creativity, Myself: A self-portrait of student actors, dancers and 

graphic artists. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. Julkaisu nro 
26/ 1991. 

Vainio, L. 2002. Tietostrategia. Teoksessa Kouluttajana verkossa - menetelmät ja tekniikat. J. Saarinen 
(toim.), T. Varis, M. Rintala, M. Piipari, & P. Nokelainen. Hämeen ammattokorkeakoulu.  

Varmola, T. 1994. Aikuiskoulutuksen muuttuva hallinto: esimerkkinä Vaasan ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus. Tampereen yliopisto.  

Varmola, T. & Jokisuu, S.  1995. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sisäinen ja ulkoinen muutos: 
tutkimus toimintastrategioista Raahen, Tampereen ja Ylä-Savon seuduilla. Tampereen 
yliopisto/Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja A: nro 54/ 1995. 

Varmola, T. 1996. Markkinasuuntautuneen koulutuksen aikakauteen? Acta Universitatis Tamperensis 
ser A vol.  524. Tampereen yliopisto. 

Vaso, J. 1998. Ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu. Acta Universitatis Tamperensis 588. Tampereen 
yliopisto. 

Vaso, J. & Vertanen, I. 2000. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000 - luvun alussa. 
Opettajaprofiili ja ehdotuksia perus-ja täydennyskoulutuksen sisällöllisistä ja määrällisistä 
kehittämistarpeista. Opepro 13. Opetushallitus. 

Watson, L. C. &  Watson - Franke, M - B. 1985. Interpreting Life Histories. An antropological Inquiry. 
Copyright by Rutgers, The State University. 

Veilahti, V.O. 1973.  Aikuisten opettaminen. Teoksessa Työkenttänä kansalaisopisto. Toim. Timo 
Toiviainen. Kansalais-ja työväenopistojen liiton julkaisuja. 

Venkula, J. &  Rautevaara, A.1993. Arvot ja nuorten arvopohdinta: piirteitä maamme vv. 1960 - 1990 
nuorten arvoja koskevista tutkimuksista. Helsinki. Yliopistopaino. 



 
 
 
 

 303

 Vertanen, I. 2001. Työssäoppiminen tuo uutta näkemystä sekä ammatilliseen koulutukseen että 
opettajuuteen. Teoksessa Työssäoppiminen – haaste ammatilliselle koulutukselle ja 
opettajuudelle. Toim. I. Vertanen. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus-ja 
koulutuskeskus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu: D: 137.Saarijärven Offset Oy.  

Wexler, P. 1992. Becoming Somebody. Toward a Social Psychology of School. London: The Falmer 
Press. 

Widdicombe, S. 1998. Identity as an Analysts and a Participants Resource. Teoksessa Identities in Talk. 
Edited By C. Antaki & S. Widdicombe. Sage Publications. 

Vilkko, A. 1990. Omaelämäkertojen analysoiminen kertomuksina. Teoksessa Kvalitatiivisen aineiston 
analyysi ja tulkinta. toim. K. Mäkelä. Gaudeamus.  

Vilkko, A. 1988. Tarina tarinasta. Erään naisomaelämäkerta-aineiston tarkastelua. Helsingin yliopisto. 
Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia 1. 

Virolainen, S. 1991. Opiskelun tavoitteet ja koetut vaikutukset kansalais-ja työväenopistoissa. 
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

Virta, E. 1994. Tvåspråkighet, tänkande och identitet. Studier av finska barn i Sverige och Finland. Del 
1. Sammanfattning. Stockholms universitet. Psykologiska institutionen. 

Wolcott, H. 1975. Criteria for an ethnographic approach to reasearch in schools. Human organisations 
34. 

Wuorenrinne, T.I. 1952. Taisteleva kansansivistystyö. Myllykoski: Tammi. 
Vuorinen, R.1995 Persoonallisuus & minuus. Porvoo: WSOY.  
www.edu.oulu.fi/homepage/life. 19.10.2001. 
www.oph.fi/ opetushenkilöstön kehittäminen. 19.10.2002. 
Yli-Luoma, P. Lisrel. IMDL OY. Helsinki. 
Yrjölä, P. 1996. Kansalaisopiston tila 1995. Opetushallitus 1996. Arviointi. 3/ 1996.  
Yin, R. K. 1989. Case Study Research. Design and Methods. Beverly Hills. Sage. 
Zeichner, K. M & Gore, J. 1990. Teacher Socialisation. Teoksessa Houston R. ( ed.) Handbook of 

Research on Teacher Education. New York: MacMillan Publishing Company.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 304

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET: 
 

1. Miten päädyit opettajaksi, oletko ns. kutsumusopettaja? 
2. Mitkä ovat arvosi ja mistä ne tulevat, mikä merkitys lapsuudenkodilla on tässä? 
Miten arvosi näyttäytyvät työssä? 
3. Mikä on missiosi opettajana? (ensin tutkija selitti, mitä käsitteellä tarkoitetaan) 
4. Kerro opettajan työstäsi, minkälaista se on ja miten sen koet?, Miten se on kenties 
vuosien mittaan muuttunut?  

- Miten etälukio on vaikuttanut työhösi ( ai) 
- MIiten entisten ammatillisten kurssikeskusten aseman muutos 1990-luvun alussa 
vaikutti työhösi? Vastaatko itse nykyisin myös kurssien markkinoinnista ja miten 
siihen suhtaudut? (akk) 
- Miten suhtaudut opistosi maksupalvelukoulutukseen ja miten se on vaikuttanut 
työhösi? (ko) 

5. Miten opetat, mikä on didaktinen käsityksesi? 
6. Miten suhtaudut opettajatiimeihin? 
7. Minkälaisena näet oman oppilaitosmuotosi aikuiskoulutuksen kentässä? 
8. Minkälainen on suhteesi opettajien ammattiyhdistystoimintaan ja OAJ:hin? 
9. Oma opiskelusi työn ohessa? 
10. Mikä on mielestäsi juuri sinulle sopiva opettaja-nimike? Oletko aikuisopettaja, 
kouluttaja, lehtori vai joku muu? (Nyt ei tarkoiteta virka/työehtosopimuksen mukaista 
nimikettä) 
11. Miten suhtaudut omaan johtajuuteen? Pyritkö kenties joskus rehtoriksi tai 
johtajaksi? 
12. Miten näet tulevaisuutesi aikuisopettajana? 
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ARVOISA AIKUISOPETTAJA 
 
Olet lupautunut tulemaan mukaan aikuiskasvatuksen tutkimukseen, jossa pyritään 
selvittämään aikuisopettajan identiteettiä ja sen mahdollista muutosta elämänhistorian 
aikana. Tutkimuksen ohjaaja on professori Juhani Honka yllä mainitusta yliopiston 
yksiköstä. 
 
Tutkimus on kaksivaiheinen: tässä ensimmäisessä vaiheessa pyydän teitä kaikkia 
kirjallisesti vastaamaan identiteettitutkimuksen keskeisiin kysymyksiin: KUKA SINÄ 
OLET? MILLAINEN SINÄ OLET? MITEN OLET TULLUT SELLAISEKSI KUIN OLET? 
 
Kysymyksessä on ns. elämäkertamenetelmällä – life story method – tehtävä tutkimus, 
jonka ensimmäisessä osiossa teidän pitäisi OMAN ELÄMÄNKERTOMUKSEN 
MUODOSSA vastata edellä mainittuihin kysymyksiin. Elämänkertomuksen laajuuden 
kukin informantti ratkaisee itse. 
 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa tulen haastattelemaan teidät kaikki henkilökohtaisella 
teemahaastattelulla, joka täydentää tutkimuksen ensimmäistä vaihetta. 
Teemahaastattelu keskittyy opettajan ammattiin liittyviin kysymyksiin. 
 
Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi annan jokaiselle haastatellulle vielä 
luettavaksi tutkimuksen tulokset siltä osin kuin ne koskevat esim. kunkin minäkäsitystä. 
 
Kenenkään tutkittavan henkilötietoja ei paljasteta, eikä myöskään sitä, missä 
oppilaitoksessa opettaja toimii. 
 
KYSEISEN ELÄMÄNKERTOMUKSEN PYYDÄN LÄHETTÄMÄÄN 
ALLEKIRJOITTANEELLE 30.4.2001 MENNESSÄ osoitteeseen Jyrki Jokinen, 
Simakankatu 6, 30420 Forssa. Elämänkertomuksen voit myös jättää oppilaitoksesi 
kansliaan suljetussa kirjekuoressa. 
 
Teemahaastattelu tulee tapahtumaan kesälomien jälkeen tänä vuonna. 
 
Tämän kirjeen liitteenä on lyhyt kunkin opettajan perustietoja koskeva lomake, jonka 
toivon teidän myös täyttävän. Se palautetaan yhdessä elämänkertomuksen kanssa. 
 
Tässä vaiheessa jo lämpimästi vaivannäöstä kiittäen. 
 
 
 Jyrki Jokinen 
 Simakankatu 6, 30420 Forssa, puh 03-42 25584 tai 0400-808 314 
 




