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Esipuhe 

Työurat ovat tutkimuskohteena kiehtoneet minua jo pitkään. Näen ne ennen kaik-
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tiokonteksteissa 2004–2006. Tuona aikana loimme väitöskirjani ensimmäiset as-

kelmerkit. Pääsin myös keräämään tutkimusaineistoni ja analysoimaan sitä ensim-

mäisiä kertoja. Annikkia seurannutta ohjaajaani professori Eero Ropoa kiitän tuesta 

ja lämpimästä kannustuksesta. Toista ohjaajaani, dosentti Oili-Helena Ylijokea, 

kiitän näiden vuosien aikana saamastani rohkaisusta sekä erityisesti niistä kysymyk-

sistä ja kyseenalaistuksista, jotka auttoivat hiomaan ajatuksiani sekä niiden kirjallista 

muotoa muillekin ymmärrettäväksi. 

Kiitän työni esitarkastajia, professori Anneli Eteläpeltoa sekä professori Keijo 

Räsästä, arvokkaista, monipuolisista ja kannustavassa hengessä annetuista kommen-

teista. Heidän palautteensa auttoivat minua jaksamaan työni hiomisessa vielä ne 

viimeisetkin minuutit. Kunnioitan suuresti teidän laaja-alaista akateemista sivistys-

tänne! 

Kiitän myös Tampereen yliopiston tukisäätiötä sekä Tampereen kaupungin tie-

derahastoa apurahoista, jotka mahdollistivat keskittymiseni väitöstutkimuksen te-

koon. 

Aloitin väitöskirjatyöni vuonna 2003 Työelämän tutkimuskeskuksessa (WRC). 

WRC vaikutti minuun paljon sekä akateemisen työn tekijänä että ihmisenä. Siellä 

syntyneet ammatilliset kontaktit ja sosiaaliset siteet ovat jatkuneet kiinteinä nyt-

temminkin. Haluan kiittää ex-kollegoitani, Minnaa, Anua, Hannaa, Hanna-Leenaa, 



Heidiä, Heljää, Jounia, Katria, Kirsiä ja Marjukkaa sekä tutkimusjohtaja Tuula 

Heiskasta, tärkeänä sosiaalisena ja kulttuurisena resurssina tielläni tutkijuuteen. 

Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen ryhmässä toimiessani pääsin 

syvemmin kiinni korkeakoulututkimuksen. Tämä yhteys tarjosi minulle myös mah-

dollisuuden paluumuuttaa hetkeksi takaisin yliopistoon, apurahatutkijaksi syksyllä 

2013. Ilman väitöskirjatutkimukselle pyhitettyä työhuonetta, inspiroivaa lounasseu-

raa ja vertaistukea tutkimukseni ei olisi koskaan valmistunut. Kiitos tästä johtaja 

Erkki Kaukoselle sekä Marjalle, Mika K.:lle, Mika R.:lle, Pialle, Reetalle, Hanna-

Marille, Johannalle ja Ninalle! 

Kiitos valmiista väitöskirjasta kuuluu myös energiselle ja empaattiselle lähiyhtei-

sölleni TAMKissa sekä vararehtori Päivi Karttuselle mahdollisuudesta opintova-

paaseen. Työni kieliasun tarkistuksesta kiitän FM Sannu Syrjää ja englanninkielisen 

abstraktin tarkistuksesta lehtori Marianna Leikomaata. 
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Abstract 

Career as Narrative – UAS Teachers as Narrators 

This thesis focuses on narrative work done within career narratives of universities 

of applied sciences’ (UAS) teachers.  

Career narration is constructed socially and takes into account its target audi-

ence. From this viewpoint, answering to social expectations is crucial to narration. 

In this research, the socially acceptable and expected ways of narrating about one’s 

career have been analysed as conventions of career narration. Career events and 

experiences and professional sense of self in time should be linked together to 

create a plausible and coherent ensemble. This can be defined as narrative work. 

Narrative work is carried out in narrative environments that usually demarcate the 

proper and relevant themes and vocabulary as well as how they are deployed. 

When narrating their career, the narrator always represents oneself as an individual, 

but also as a member of a certain field of business, work organisation or profes-

sion. During the study, narrative environment is analysed on three levels: 1) com-

mon and societal level, 2) organizational, professional and work role level and 3) 

situational level.  

This research is based on traditions of both narrative research and sociocultural 

work life research. The empirical material consists of 13 teacher interviews done in 

two rounds, during the years 2004–2006. Career lines drawn by the interviewees 

have been used as additional material. The interviewees were different-aged teach-

ers from the fields of business and marketing and health care and nursing, from 

three different universities of applied sciences. The interview material was inter-

preted as career narratives. The main aim was to study how the social expectations, 

mainly the ones of career management and professional continuity, are met during 

the career narration, and how the possible deviations are narrated. The research 

questions were: What common and societal conventions are followed and in what 

forms do they appear? How are the career narratives committed to the universities 

of applied sciences? How are the conventions of career narration varied and made 

individually meaningful? 



The results show that even if every narrative integrates career events and expe-

riences which are highly individual in nature, similar conventions of career narra-

tion are applied when structuring and communicating them. Narrators move ef-

fortlessly on different levels and dimensions of narrative environment and extract 

tools for their own narration process. Individuals support their narrative aims by 

anchoring the career narration to the social reference groups that share their value 

systems. Even so, they perform within the social limits set by the narrative envi-

ronment. The common and societal conventions of career narration shape the 

career narratives of UAS’s teachers. However, career narration of these teachers is 

also specific to their own professional context. The general values associated to 

teacherhood and the career scripts endorsed by UAS organisations (career scripts 

of a craftsman, educator, academic teacher and service provider) give the career 

narratives of UAS teachers their characteristics. Career narration always reflects the 

narrator’s present organizational position, work duties and roles. The situational 

narrative environment, such as a career interview, also affects the forms of narra-

tion.  

Even though credible and tellable career narratives include tensions and con-

flicts, the career history of an individual may contain such events or experiences 

that violate social expectations and respective conventions of career narration too 

sharply. In these cases, narrative work is usually focused on managing the career 

disruptions, e.g. hiding or distancing the problematic elements from the actual ca-

reer narrative or commenting on the conventional forms of career narration ironi-

cally. 

If career narration is understood as a way of building continuity and sense to 

individual lives, it is important to develop such resources for narration which make 

it still possible even in times of massive career changes. Above all, it is important to 

analyse career-related narrative work in particular professional narrative environ-

ments, in order to reveal the cultural truisms or even myths concerning profes-

sions, careers or work organisations. Opening up the conventions of career narra-

tion may prevent them from not to become too restricting or hinder the value sys-

tems behind them from drifting too far from the everyday life of narrators coming 

for different backgrounds. 

 

 

Keywords: narrative research, social expectations, teacherhood, work career, uni-

versities of applied sciences 

 



Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opetta-

jien urakertomuksissa.  

Urakerronta rakentuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti, suhteessa siihen yleisöön, jol-

le se on suunnattu. Tällöin sosiaalisiin odotuksiin vastaaminen on keskeistä. Tässä 

tutkimuksessa työ- ja opiskelu-urasta kertomisen hyväksyttyjä ja sosiaalisesti suota-

via tapoja on analysoitu erilaisina urakerronnan konventioina. Urastaan kertovan 

henkilön tulee pystyä uskottavasti suhteuttamaan uran tapahtumat sekä oma amma-

tillinen minä perustelluksi ja koherentiksi kokonaisuudeksi. Tällöin voidaan puhua 

kerronnallisesta työstä. Kerronnallinen työ tapahtuu kerronnallisessa ympäristössä, 

joka määrittää, mitkä asiat ovat relevantteja ja kuinka niistä voi kertoa. Työurasta 

kertoessaan yksilö edustaa aina itseään yksityishenkilönä mutta myös omaa alaansa, 

työorganisaatiotaan ja ammattikuntaansa. Kerronnallista ympäristöä on työssä ana-

lysoitu kolmella eri tasolla: 1) yleinen ja yhteiskunnallinen, 2) tiettyihin työtehtäviin, 

ammatteihin sekä työorganisaatioihin kiinnittynyt sekä 3) tilanteinen taso.  

Tutkimus liittyy sekä narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen että sosiokult-

tuurisen työelämäntutkimuksen perinteeseen. Tutkimusaineisto koostuu 13 opetta-

jan kahdesta vuosina 2004–2006 tehdystä urahaastattelusta sekä niiden tueksi piirre-

tyistä uralinjoista. Haastateltavat ovat eri-ikäisiä liiketalouden ja markkinoinnin sekä 

hoitotyön opettajia yhteensä kolmesta eri ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksessa 

haastatteluista rakennettiin urakertomuksia, joiden kautta tutkittiin, miten uraker-

ronnassa tuotetaan uranhallintaa sekä ammatillista jatkuvuutta ja miten niiden ker-

ronnasta mahdollisesti poiketaan. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä urakerronnan 

yleisiä ja yhteiskunnallisia konventioita kerronnassa noudatetaan ja millaisia muoto-

ja ne urakertomuksissa saavat? Miten urakertomukset kiinnitetään ammattikorkea-

koulun kerronnalliseen ympäristöön? Miten kerronnallisia konventioita merkityk-

sellistetään ja varioidaan yksilöllisesti? 

Tuloksista käy ilmi, että vaikka jokainen kertomus integroi yksilöllisiä tapahtu-

mia, sovelletaan niiden jäsentämisessä ja kommunikoinnissa samankaltaisia uraker-

ronnan konventioita. Kertojat liikkuvat joustavasti kerronnallisen ympäristön eri 

tasoilla ja poimivat niistä jäsennyksiä omalle kerronnalleen, mutta samalla toimivat 

niiden asettamissa rajoissa. Kerronnallista työtä tuetaan ankkuroimalla urakerronta 



omaa ammatillista arvomaailmaa tukeviin sosiaalisiin viiteryhmiin. Vaikka tämän 

hetkiset yleiset urakerronnan konventiot sekä haastattelutilanteen tilanteiset ele-

mentit ovat läsnä ammattikorkeakoulun opettajien kerronnassa, asettuu urakerronta 

ammattikorkeakouluorganisaatiossa myös tietynlaiseksi. Opettajuuteen yleisemmin-

kin liitetyt arvot sekä ammattikorkeakoulun tukemat uraskriptit (ammattilainen, 

kasvattaja, korkeakoulun opettaja ja palveluntuottaja) tuovat ammattikorkeakoulun 

opettajien urakerronnalle omat erityispiirteensä. Urakerronta heijasteleekin kertojan 

organisaatiopositiota ja työtehtäviä. 

Vaikka erilaiset jännitteet ja ristiriidat kuuluvat uskottaviin ja kertomisen arvoi-

siin urakertomuksiin, yksilön urahistoria saattaa sisältää sellaisia tapahtumia, jotka 

poikkeavat urakerronnan konventioista liikaa. Tällöin kerronnallinen työ kohdistuu 

urakerronnan paikkaamiseen, kertojan etäännyttämiseen kertomuksesta tai kerron-

nan konventioiden ironisointiin. 

Jos kerronta ymmärretään yksilöiden tavaksi rakentaa jatkuvuutta elämäänsä, on 

tärkeää kehittää välineitä, joilla uraan liittyviä kokemuksia voidaan suurtenkin muu-

tosten keskellä jäsentää mielekkäällä tavalla. Kerronnallisen työn tarkastelu tietyssä 

kerronnallisessa ympäristössä voi myös paljastaa työuriin, ammatteihin ja organisaa-

tioihin liitettyjä kulttuurisia itsestäänselvyyksiä. Urakerronnan konventioiden avaa-

minen on tärkeää, jotta niistä ei muodostu liian rajoittavia tapoja hahmottaa työuria 

eikä niiden taustalla oleva arvomaailma ajaudu liian kauas erilaisista taustoista tule-

vien kertojien arkipäivästä. 

Asiasanat: narratiivinen tutkimus, sosiaaliset normit, opettajuus, työura, ammatti-

korkeakoulut 
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1 Johdanto 

Ura on sana, jota arkikielessäkin käytetään paljon. Se liitetään usein “putkimaiseen” 

ja lineaariseen työuraan, organisaatiohierarkiassa nousemiseen ja hyvin päämäärätie-

toiseen etenemiseen työelämässä. Viime aikoina urat on kuitenkin alettu nähdä yhä 

enemmän elämänmittaisina ammatillisina prosesseina, jotka toteutuvat yksilön sekä 

hänen ympäristönsä välisessä vuorovaikutussuhteessa ja joilla voi edetä eri tavoin, 

vertikaalisesti ja horisontaalisesti. 

Uratutkimusta on pitkään hallinnut vain muutama tieteenala, lähinnä psykologia 

ja sosiologia. Ensimmäinen on keskittynyt yksilöiden persoonallisten piirteiden ja 

ominaisuuksien tarkasteluun, jälkimmäinen on pyrkinyt hahmottamaan työurien 

institutionaalista ja rakenteellista puolta. Anglo-amerikkalainen sosiaalipsykologinen 

tutkimus on kohdistunut yksilön ja työyhteisön välisiin suhteisiin, kun taas kauppa-

tieteissä tarkastellaan työuria työorganisaatioiden johtamisen, inhimillisen pääoman 

tai henkilöstöresurssien kehittämisen näkökulmista. Viime vuosina on kuitenkin 

nähty, että työurien tutkimuksen liika tieteellinen fragmentoituminen estää työhön 

ja työuriin liittyvien ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja alettu tietoisesti 

luoda lisää tieteidenvälistä uratutkimusta. (Khapova & Arthur, 2011.)  

Kasvatustieteissä ammattien ja ammatillisuuden tutkimuksessa on hyvin usein 

uratutkimuksellisia elementtejä (esimerkiksi Heikkinen & Syrjälä, 2002; Tiilikkala, 

2004). Silti varsinainen uratutkimus on vallannut alaa vasta viime vuosina (esimer-

kiksi Almiala, 2008; Bayer, Brinkkjaer, Plauborg & Rolls, 2009; Isopahkala-Bouret, 

2005). Ura- ja kerronnallinen tutkimus nousevat omassa tutkimuksessani keskiöön, 

ammattikorkeakoulun opettajan työn ja uran toimiessa ilmiön tutkimuksellisena 

rajauksena. Metodinen lähtökohtani on useiden tieteenalojen hyödyntämässä sosio-

kulttuurisessa lähestymistavassa, joka on yleistynyt työurien tutkimuksessa (Khapo-

va & Arthur, 2011) sekä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Syrjälä, 2005) varsin 

voimakkaasti.  

Työura on sosiaalinen konstruktio, joka yhdistää yksilön johonkin organisaati-

oon sekä laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin (mm. Hughes, 1958; Barley, 

1989; Cohen & Mallon, 2001; Sinisalo & Komulainen, 2008). Työ- ja opiskelu-

urastaan kertoessaan yksilö on aina lähtökohtaisesti sekä itsensä että alansa, työor-

ganisaatio(ide)nsa tai ammattikuntansa edustaja. Urakertomuksille asetetut sosiaali-
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set ja kulttuuriset odotukset sekä ympäristön tarjoamat urakerronnan kulttuuriset 

resurssit ja rajoitukset muodostavat urakerronnan kerronnallisen ympäristön (Gub-

rium & Holstein, 2009). 

Opettajuuden tutkija Geert Kelchtermans (1993; 2009) on ensimmäisiä opetta-

jan työkokemuksia uratutkimuksen käsittein tutkineita. Hän näkee, että opettajien 

ammatillinen kehittyminen on asia, jota kannattaa tutkia elämänmittaisena oppimi-

sen ja kehittymisen prosessina, biografisesta perspektiivistä. Hän toteaa, että tämä 

perspektiivi sisältää viisi keskeistä piirrettä: se on kerronnallista, konstruktivistista, 

kontekstuaalista, vuorovaikutteista ja dynaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkimus ei keskity uratapahtumia koskeviin faktoihin sinänsä vaan enemmän-

kin niihin merkityksiin, joita tutkittavat tapahtumiin liittävät. Opettaja myös aktiivi-

sesti rakentaa urakokemuksensa itselleen merkityksellisiksi kertomuksiksi. Kerto-

mukset ovat aina kontekstiin sidottuja ja kerronnan kontekstiin sisältyvät yhtä lailla 

fyysinen ja materiaalinen kuin institutionaalinen, kulttuurinen ja sosiaalinenkin 

(Kelchtermans, 1993). Merkitysten rakentaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa eri 

toimijoiden kanssa, tietyssä ajassa ja tilassa. 

Omassa tutkimuksessani lähden samoista periaatteista. Tutkin kerronnallista 

työtä ja sen variaatioita ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. Tutki-

mukseni kohteena ovat urakerronnan konventiot ja niiden saamat spesifit muodot, 

joita ammattikorkeakoulun opettajat käyttävät urakerronnassaan. Suomessa on 

tehty varsin vähän työurien tutkimusta nimenomaan kerronnan näkökulmasta. En 

siis tutki ammattikorkeakoulun opettajien työurien kulkua sinänsä tai pyri muodos-

tamaan typologioita erilaisista opettajaurista vaan ensisijaisena kohteenani ovat 

urasta kertomisen käytänteet. Haluan nähdä oman tutkimukseni jatkona aikaisem-

mille tutkimuksille sekä avauksena urakertomusten tarkasteluun aikaisempaa 

enemmän miten ura kerrotaan -näkökulmasta. 

Tutkimukseni urakertomukset paikantuvat 2000-luvun alun ammattikorkeakou-

luympäristöön. Ammatillisten opistojen muuttuminen viime vuosituhannen lopulla 

korkeakoulutasoista koulutusta tarjoaviksi monialaisiksi ammattikorkeakouluiksi 

(jatkossa käytetään myös termiä amk) vaikutti suuresti niissä toimivien opettajien 

toimenkuviin ja pätevyysvaatimuksiin. Opettajien tulee nyt opettamisen lisäksi toi-

mia työ- ja elinkeinoelämän tutkimusperustaisina kehittäjinä ja toimialansa asiantun-

tijoina sekä täyttää kasvaneet tieteelliset pätevyyskriteerit. Olennaiseksi kysymyksek-

si nousee opettajien kyky luoda ammatillista jatkuvuutta ja rakentaa urapolkuja 

muuttuneen työympäristön ja ammattikorkeakoulussa tarjolla olevien, usein keske-

nään hieman ristiriitaistenkin, urapolkujen viidakossa. Ammattikorkeakouluinsti-

tuutio tarvitsee puhtaasti sen lähtökohtiin keskittyvää tutkimusta, sillä ammattikor-
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keakoulut ovat nuoresta historiastaan huolimatta, tai mielestäni juuri siksi (Marttila, 

2010), huomattavasti kompleksisempi kehys opettajuuden kulttuuristen juurien ja 

opettajien työurien tutkimukseen kuin moni muu oppilaitosympäristö.  

Ammatilliseen opettajan työhön hakeutumisen motiiveihin, urakulkuihin tai 

opettajankoulutukseen hakeutumiseen liittyvää tutkimusta on Suomessa hämmäs-

tyttävän vähän. Ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen opetuksen maailmaa on 

sinänsä viime vuosina tutkittu yhä enemmän. Tutkimusten lähtökohta kuitenkin on 

yleensä organisaation kehittämisessä tai opettajuuden, opettajan asiantuntijuuden tai 

työskentelyolosuhteiden muutoksessa (mm. Auvinen, 2004; Herranen, 2003; Koski-

Heikkinen, 2014; Mäki, 2012; Rissanen, 2005; Tiilikkala, 2004; Vähäsantanen, 

2013), ilman että ammatillisten opettajien moniulotteisia urahistorioita ja niiden 

tarjoamaa kulttuurisesti heterogeenista näkökulmaa olisi tutkimuksissa korostettu. 

Työurien yksilöllistymisen ja moninaistuvien urapolkujen näkökulmasta tämä on 

selvä puute. Ammattikorkeakoulun opettajien työurat ovat mielenkiintoisia, sillä 

ammatillisen opettajan työtä tekevillä saattaa olla takanaan pitkä ja moniulotteinen 

työura omalla toimialallaan, esimerkiksi terveydenhuollon tai kansainvälisen mark-

kinoinnin piirissä. 

Ammatillisen opettajuuden tutkimuksissa viitataan paljon perusopetuksen, luki-

on tai yliopiston opettajista ja opettajuudesta tehtyyn tutkimukseen, vaikka amma-

tillinen opettajankoulutus eroaa monin tavoin monivuotisesta yliopistotasoisesta 

opettajankoulutuksesta. Myös opettajien urasiirtymien tutkimus keskittyy Suomes-

sa, todennäköisesti pitkän ja perinteikkään akateemisen opettajankoulutuksen takia, 

paljolti yleiskoulun opettajuuteen (Pehkonen, 2010), siksi erityisesti ammattikorkea-

koulun opettajien ja muun henkilökunnan uratarkastelulle on selkeä tarve. 

Päädyin tutkimaan ammattikorkeakouluopettajuutta siksi, että koulutus- ja am-

matillinen taustani ovat kasvatustieteissä, sosiaalipsykologiassa sekä monitieteisessä 

korkeakoulututkimuksessa. Tutkin työkseni ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja 

kehittämistyön organisointia vuosina 2003–2007 ja havaitsin ne tuolloin hyvin kiin-

nostaviksi ja moniulotteisiksi kohteiksi tieteellisen ja ammatillisen maailman välissä. 

Ammattikorkeakoulujen henkilökunnalla näytti myös olevan hyvin heterogeenisia 

työuria, esimerkiksi yliopistoihin verrattuna. Lisensiaatintutkintoni jälkeen siirryin 

itsekin ammattikorkeakouluun erikoissuunnittelijan tehtäviin, mikä on viimeistään 

vakuuttanut minut ammattikorkeakoulumaailman tärkeydestä tutkimuskohteena. 

Työni on kerronnallista tutkimusotetta noudattaneen tutkimusprosessin tulos ja 

sikäli tieteellisin normeihin ja kerronnan sosiaalisiin odotuksiin vastaamaan pyrkivä 

kertomus itsekin (Polkinghorne, 1995). Tarkastelen siinä yksityishenkilöiden haas-

tattelujen pohjalta konstruoituja urakertomuksia. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 
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analysoida tai arvioida yksittäisiä henkilöitä tai heidän uravalintojaan vaan päästä 

yksityisen kautta kiinni yleiseen ja kulttuuriseen, siihen, miten urasta erityisesti am-

mattikorkeakouluympäristössä kerrotaan. Catherine Kohler Riessman (2002) pai-

nottaa, että jopa mitä henkilökohtaisimmat ongelmat, joihin kertomuksissa viita-

taan, heijastavat aina sosiaalisia prosesseja sekä vallalla olevia käsityksiä kyseisestä 

ilmiöstä jossakin tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa. Kertomukset kuvaavat 

sekä yksilöllisiä että kollektiivisia merkityksenantoja. Yksittäisten henkilöiden ker-

tomusten tutkimisen kautta on mahdollista päästä käsiksi laajempiin sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin prosesseihin, tässä tapauksessa niihin periaatteisiin, joilla urakertomus-

ta rakennetaan. 

Tämä työ jakaantuu kahdeksaan lukuun. Kunkin luvun alussa kerron lyhyesti, 

mitä luku sisältää. Luvuissa 2–4 esittelen tutkimukseni teoreettiset ja käsitteelliset 

taustat sekä ammattikorkeakoulukontekstin1. Luku viisi keskittyy tutkimusasetel-

man ja tutkimuskysymysten sekä niiden taustalla olevien metodologisten lähtökoh-

tien avaamiseen. Kyseisessä luvussa esittelen myös tutkimusprosessin kulun. Em-

piirisen aineiston käsittelyyn siirryn luvuissa kuusi ja seitsemän, joissa esittelen tut-

kimukseni löydöt ja kontekstoin niitä aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. Luvussa 

kuusi tarkastelen sitä, miten urakerronta kiinnitetään yleisiin ja yhteiskunnallisiin 

urakerronnan konventioihin ja millaisia urakerronnan muotoja ne tuottavat. Lisäksi 

tarkastelen sitä, miten urakerronta kiinnittyy ammattikorkeakouluun ja ammattikor-

keakoulun opettajuuteen lokaalina kerronnallisena ympäristönä. Otan luvussa kuusi 

huomioon myös sen, miten haastattelutilanne, omine konventioineen, vaikuttaa 

kerrontaan. Luvussa seitsemän kuvaan, miten yksilöt merkityksellistävät ja varioivat 

urakerronnan konventioita omissa kertomuksissaan. Luku kahdeksan kokoaa yh-

teen tutkimukseni antia ja pohdin siinä myös tutkimusprosessini onnistumista, tut-

kimukseeni liittyviä eettisiä näkökohtia sekä jatkotutkimusten aiheita. 
  

                                                   
1 Luvut 3, 5.4 ja 6.2 sisältävät samasta tutkimusaineistosta laaditussa lisensiaatintyössäni Mistä ammat-
tikorkeakoulunopettajuus on tehty? (Marttila, 2010) julkaistua tekstiä. 
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2 Urat yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisenä 
suhteena 

Urat sitovat yksilöt työelämään sekä osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. 

Kuvaan tässä luvussa uran käsitettä sekä esittelen perinteisen ja uudemman urakäsi-

tyksen eroja. Avaan myös sitä, miten erilaiset uranäkemykset vaikuttavat niiden 

tutkimukseen ja niistä puhumiseen. Lopuksi määrittelen omat lähtökohtani urien 

tutkimiselle nimenomaan kerronnan kautta. 

Viittaan termillä ura tässä tutkimuksessa ensisijaisesti työuraan2. Käytän silti tar-

koituksellisesti käsitettä ura, koska työura viittaa käsitteenä liikaa palkkatyöhön ja 

formaaleihin työpaikkoihin. Tässä tutkimuksessa ura nähdään laajemmin, osana 

yksilön elämänkokonaisuutta (esim. Savickas ym., 2009) ja suhdetta ammatillisiin tai 

alakohtaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Näin ollen myös opinnot, työttömyys- tai 

vanhempainvapaajaksot tai esimerkiksi yksilön itselleen asettama elämäntehtävä, 

missio, voidaan määritellä kuuluvaksi uraan.  

Uralla voidaan kuvata yksilön suhdetta yhteiskuntaan ja erilaisiin sosiaalisiin ins-

tituutioihin3 sekä yksilön merkityksellistämiä kokemuksia ja tulkintoja tästä kaikesta. 

Ura on sosiaalinen konstruktio, joka yhdistää yksilön johonkin organisaatioon tai 

organisaatioihin sekä laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin (Barley, 1989; Cohen 

& Mallon, 2001; Hughes, 1958; Sinisalo & Komulainen, 2008). Mikäli uraa tarkas-

tellaan yksilön suhteena sosiaaliseen, se voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: 

Ura on kehittyvä sarja henkilön kokemuksia työstä ajan kuluessa (Arthur & Rousse-
au 1996, s. 4) 

                                                   
2 Myös suomalaisessa puhekielessä uralla tarkoitetaan yleensä työuria. Englanninkielisessä terminolo-
giassa ja sosiaalitieteiden alalla sana career voi viitata myös muunlaisiin sosiaalisiin järjestelmiin ja 
paikkoihin (Hughes, 1958), esimerkiksi mielisairaan tai AIDS-potilaan uraan. Tässä työssä kuitenkin 
ura kiinnitetään tutkimusteeman kannalta oleellisiin kohteisiin. 

3 Everett Cherrington Hughes (1958) kuvaa instituutioilla tarkoitettavan sellaisia sosiaalisia ilmiöitä, 
joissa kollektiivinen toiminta on suhteellisen vakiintunutta ja pysyvää. Instituutiot luokittelevat sosi-
aalisia toimijoita ja heille sopivat toiminnan tai sosiaaliset suhteet erilaisten sääntöjen, normien ja 
tyypittelyjen kautta. Hughesin sinänsä vanhaa, mutta perusajatuksiltaan yhä relevanttia määritelmää 
ovat käyttäneet omassa uratutkimuksessaan mm. Duberley, Mallon ja Cohen (2006). Instituutioiden 
normatiivista ulottuvuutta on korostettu myös muissa määrittelyissä (esim. Bouma, 1998). 
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Urat ovat liikkuvia perspektiivejä, joiden kautta yksilöt pyrkivät orientoitumaan suh-
teessa sosiaaliseen järjestykseen ja sen tarjoamiin paikkoihin (Hughes 1958, s. 63) … 
ja josta käsin hän tulkitsee erilaisten tapahtumien, toimien ja omien ominaisuuksien-
sa merkityksiä (mt., s. 67) 

Ura nähdään näissä määrittelyissä julkisesti tarkasteltavina tapahtumina, mutta en-

nen kaikkea yksilön tulkintoina tapahtuneesta. Vastaavasti Nigel Nicholson ja 

Michael West (1989) ehdottavat, että urahistorian käsitteellä kuvattaisiin yksilön 

työkokemusten sarjaa ja viittaavat työuralla niihin merkityksiin, joita yksilö tälle 

historialle antaa. Se, miten yksilöt tulkitsevat urahistoriaansa ja pyrkivät muodosta-

maan yhteyksiä sen eri tapahtumien välille, auttaa heitä myös suunnittelemaan ja 

hahmottamaan tulevaa. Nicholsin ja West (1989) jatkavat, että jos urahistoriat ovat 

elämänmittaisia matkoja, urat ovat kertomuksia, joita niistä kerrotaan. Tällöin työ-

ura-käsitteessä on oleellista työkokemusten merkityksellistäminen ja sitominen sekä 

menneeseen että tulevaan (myös Kelchtermans, 1993).  

Useimmat uran määrittelyt kuvaavat uran yksilön konstruktiona eikä niihin ole 

aukikirjoitettu yksilöiden ja yhteisöjen välistä tai yksilöiden keskinäistä sosiaalista 

vuorovaikutusta tai edes kulttuuria erilaisten kokemusten tai merkitysten välittäjinä. 

Tähän nähden edellä siteeraamani Hughesin 1950-luvulla luoma määritelmä on 

hyvinkin holistinen ja edistyksellinen. Ihmiset muodostavat oman käsityksensä siitä, 

mitä esimerkiksi eteneminen jossakin organisaatiossa tarkoittaa, sen mukaan, min-

kälaisia mahdollisuuksia ja tulkintoja heidän sosiaalinen ja materiaalinen ympäris-

tönsä sille tarjoaa. Käsitys työuran merkityksellisyydestä tai menestyksekkyydestä 

muodostuu suhteessa organisaatioiden tai ammattien kulttuureihin tai alakulttuu-

reihin. Nicholson ja West (1989) esittävät, että työuria tulisi tarkastella tiettyjen 

kulttuurien elementteinä. Urallaan ja erityisesti siitä kertoessaan yksilö näkee aina 

itsensä yksityishenkilönä, mutta myös alansa, edustamiensa organisaatioiden tai 

ammattikuntien edustajana sekä kiinnittyneenä niiden sisältämiin sosiaalisiin ja kult-

tuurisiin rakenteisiin. 

Työelämästä on tullut yhä epävakaisempaa sekä vaikeammin ennustettavaa. 

Työmarkkinoiden muuttuessa myös käsitys työurista on muuttunut. Sosiologit ovat 

pitäneet ammattia eräänä länsimaisten sosiaalisten organisaatioiden peruselementti-

nä sekä indikaattorina sosiaalisesta statuksesta ja sosiaalisista rooleista. Ammatin 

asema työelämässä on kuitenkin muuttunut, ammateista ja ammattinimikkeiden 

sisällöistä on tullut aikaisempia liikkuvampia. Sama ammattinimeke tai organisaa-

tiopositio voidaan ymmärtää monin eri tavoin eri organisaatioissa tai jopa saman 

organisaation sisällä, tulkitsijasta riippuen (esim. Julkunen, 2008; Nicholson & 

West, 1989). Myöhäismoderni elämänkulku näyttäytyy yksilöllisten valintojen ja 
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päätösten sarjana, eivätkä yksittäisen ihmisen elämänvaiheet sitoudu yhteneväisesti 

normaalielämän instituutioihin (työpaikka, ammatti, avioliitto jne.) vaan yksilöllinen 

variaatio lisääntyy (Giddens, 1991). Catherine Caseyn (1995) kuuluisa teesi jäl-

kiammatillisesta (post-occupational) työstä ei siis viittaa siihen, että ammatit olisivat 

hävinneet, vaan esimerkiksi Raija Julkunen (2008) yhdistää tämän teeman pikem-

minkin työn yksilöllistymiseen: 

Aiemmin traditionaalisiksi ymmärretyt työtä koskevat päätökset ja käytännöt ovat 
käypiä vain, mikäli ne voidaan oikeuttaa yksilön refleksiiviseksi valinnaksi. Tämä joh-
taakin siihen, että ammatit ja niihin sidotut ideaalit voivat edelleen toimia työnteki-
jöiden resursseina ja kiinnekohtina, mutta suhde niihin on henkilökohtaistunut ja 
oma ammatillinen identiteetti on jatkuvan työstämisen kohde. (Julkunen, 2008, s. 
139) 

Kun organisaatioista ja ammateista on tullut aikaisempaa kompleksisempia ja uu-

delleenmuotoutuvia ja yksilöiden urapolut ovat tulleet yhä moninaisemmiksi, vas-

tuu oman uran ja ammatillisen jatkuvuuden rakentumisesta on siirtynyt yhä enem-

män yksilölle itselleen (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2013). Pro-

jekti- ja pätkätöiden hallitsema työelämä aiheuttaa sen, että pysyviä työpaikkoja on 

hyvin vähän ja ainoa pysyvyyttä luova asia on yksilön oma osaaminen – sellainen 

osaaminen, jolla henkilö työllistyy. Ihmisten on paitsi rakennettava oma urapolkun-

sa myös osattava tunnistaa erilaisia etenemisen reittejä. Leena Niemi-Vikeväinen 

(1998) huomauttaa, että työmarkkinoilla on menossa mielenkiintoinen vaihe: yh-

täältä painotetaan koulutuksen parantavan työllistymismahdollisuuksia ja toisaalta 

koulutus ei enää takaa työpaikkaa vaan luo entistä abstraktimman suhteen työmark-

kinoihin. Ammatillinen jatkuvuus ei enää tarkoita tiettyyn ammattiin kvalifioivan 

koulutuksen läpikäymistä ja tietyssä ammatissa eläkeikään saakka etenemistä, vaan 

uran valinta- ja vahvistamisprosessit jatkuvat läpi aikuisiän (Julkunen, 2008). 

Uria leimaa entistä enemmän opiskelu-, koulutus- ja työssäolojaksojen limitty-

minen koko aikuisiälle, ihmisten pyrkiessä turvaamaan omaa työllistettävyyttään. 

Ajattelen, että erilaiset koulutusjaksot ovat osa uraa, eivätkä sitä edeltävä tai sen 

päälle rakentuva kokonaisuus, kuten asia opettajien työtä koskevissa tutkimuksissa 

edelleen yllättävän usein nähdään (esim. Almiala, 2008). Näkemyksiin urasta voivat 

yhdistyä myös työttömyysaikana tai vapaa-ajalla tapahtuvat asiat (Cohen & Mallon, 

2001). Lähtökohtanani on, että esimerkiksi ura kokkina ei katkea tai lopu siihen, 

että yksilö on vanhempainvapaalla tai jää eläkkeelle palkkatyöstä. Jos hänelle tär-

keänä työhön liittyvänä arvona on ollut valmistaa hyvää mutta samalla terveellistä 

ruokaa, saattaa hän toteuttaa uraansa esimerkiksi vapaaehtoistyössä, ruokablogia 

kirjoittaen ja uusiin ruokatrendeihin aktiivisesti tutustuen. 
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Uratutkimuksen alueella on sen monialaisuudesta johtuen hyvin erityyppisiä ta-

poja jäsentää ja analysoida työuria. Seuraavassa esittelen ne uratutkimuksen käsit-

teet, joita käytän jatkossa. 

2.1 Urasiirtymät ja uraskriptit 

Työurissa on usein kyse valintojen tekemisestä sekä sopeutumisesta työelämän 

muutoksiin. Uratutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä on uran kronologisuuteen kyt-

keytyvä käsite urasiirtymä (career transition, Nicholson & West 1989). Sillä kuvataan 

niitä urankulun käänteitä, pysähdyksiä tai muutoksia, jotka vaikuttavat uran kul-

kuun. Urasiirtymiä tarkastellaan varsinkin anglo-amerikkalaisessa tutkimuskirjalli-

suudessa yleensä työroolien käsitteen avulla. Nicholson ja West (1989) kuvaavat, 

että työroolien muutokset voidaan määrittää kaikiksi niiksi suuriksi muutoksiksi 

yksilön työn vaatimuksissa tai työympäristössä, jotka sisältävät sekä organisaatioi-

den sisäistä että välistä liikkumista tai työn muutosta, esimerkiksi työn uudelleenor-

ganisointia tai uusia työkavereita.  

Työroolin käsitteessä painottuu se, että urasiirtymien tai -muutosten ei välttä-

mättä tarvitse tarkoittaa työpaikan (organisaation) vaihdosta (Nicholson & West, 

1989). Mikäli työtehtävien, ammatin tai muun position psykologiset ehdot muuttu-

vat, muuttuvat myös oman osaamisen rajat ja käsitys siitä. Siirtyminen toiminnosta 

toiseen sisältää myös tiettyjen taitojen menettämisen vaaran ja työhön liittyvät roo-

lit, vastuut ja velvollisuudet vaihtuvat toisiksi (Hughes, 1958). Toivottu työroolien 

muutos juontuu yleensä yksilön omista toiveita hallita uransa kulkua ja ei-toivottu 

työroolin muutos on puolestaan seurausta organisaation rakenteen, sen toimin-

taympäristön tai teknologian muutoksista (Nicholson & West, 1989). Muutos yh-

destä sosiaalisesta (työ)roolista toiseen aikaansaa muutoksen myös siinä, kuinka 

yksilö esittää itsensä toisille ja miten toiset häneen suhtautuvat (Barley, 1989).  

Subjektiivinen ja objektiivinen työura4 ovat olleet 2000-luvun alusta varsinkin 

anglo-amerikkalaisessa ura- ja organisaatiotutkimuskirjallisuudessa eräs kaikkein 

käytetyimmistä käsitepareista, mutta vielä varsin vähän tunnettuja Suomessa. Se, 

miten ne kulloinkin määritellään, riippuu tutkimuksen tieteenalasta. Itse jaan Pentti 

Sinisalon ja Katri Komulaisen näkemyksen (2009), jossa he eivät viittaa objektiivi-

sella uralla pelkästään koulutuksen tai työtehtävien jatkumoon tai historiaan tietyis-

                                                   
4 Uratutkimuksessa on suunnilleen samassa merkityksessä käytetty myös termejä sisäinen ja ulkoinen 
(internal/external) työura (Schein, 1978). Geert Kelchtermans (1993) käyttää käsitettä muodollinen ura, 
formal career, kuvatessaan tutkimiensa opettajien työhistorioita. 
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sä organisaatioissa (vrt. Kelchtermans, 1993; Lähteenmäki, 1995) vaan korostavat 

myös objektiivisen uran diskursiivisuutta. Kuten he, haluan painottaa objektiivisen 

uran kohdalla dokumentoitavissa olevan urahistorian lisäksi myös työuraan liittyviä 

instituutioita ja niiden urille antamia merkityksiä. Jos työura ylipäätään ajatellaan 

sosiaalisena ja kulttuurisena konstruktiona, myös sen molemmat puolet on nähtävä 

tällaisina. Olen määritellyt nämä käsitteet omassa työssäni Stephen Barleyn (1989) 

sekä Komulaisen ja Sinisalon näkemyksiä soveltaen seuraavasti: 

Objektiivisella työuralla viitataan työuriin niissä sosiaalisissa ja kulttuurisissa ym-

päristöissä, joissa ne toteutuvat. Siihen sisältyvät uran ulkoinen ja institutionaalinen 

puoli eli tutkinto- ja ammattinimikkeet, positiot, tittelit sekä muut organisatoriset 

kategorisoinnit. Objektiiviseen työuraan liittyvät kiinteästi yhteiskunnan ja työor-

ganisaatioiden normit, arvot ja odotukset sekä kussakin organisaatiossa tai amma-

tissa tarjolla olevat urapolut (sekä materiaalisessa että sosio-kulttuurisessa mielessä) 

sekä uran arvioinnin skriptit, skeemat ja sanastot. Organisaatiopositio ei siis ole 

pelkästään titteli tai palkkaluokka vaan siihen on kulttuurisesti sidottu erilaisia kir-

joitettuja sekä kirjoittamattomia sääntöjä ja normeja sekä arvoja ja kulttuurisia odo-

tuksia.  

Subjektiivisella työuralla puolestaan viitataan työuran persoonalliseen ulottuvuu-

teen sekä yksilön omiin tulkintoihin, selityksiin ja määrittelyihin omasta uratilan-

teestaan. Subjektiivisen työuran avulla yksilö luo jatkuvuutta objektiivisen uran 

näkökulmasta joskus hyvinkin katkonaiselle työuralle sekä ammatilliselle minälle. 

Uraan liittyvät faktat, tilanteet ja ammatilliset kokemukset sidotaan tällöin autobio-

grafiseksi urakertomukseksi, joka on yksilölle merkityksellinen.  

Jaetut käsitykset siitä, miten uraa tulee kuvata, ovat historiallisia ja vaihtelevat 

kulttuureittain sekä alakulttuureittain. Vaikka työurat erilaistuvat, kuhunkin organi-

saatiopositioon, työtehtävään tai koulutusjaksoon jne. liittyy näkemyksiä uran jat-

kumisesta tai etenemisestä tietyllä tavalla ja tiettyjen periaatteiden mukaan. Tähän, 

objektiiviseen työuraan liittyvään ilmiöön, viittaan työssäni uraskriptien käsitteellä. 

Barleyn (1989) uramäärittelyssä instituutioiden ja yksilöiden välinen suhde realisoi-

tuu uraskriptien (career scripts) kautta. Barley näkee, että uraskriptit tarjoavat yksilöille 

tulkinnallisia välineitä hahmottaa sitä, miten toimia ja ajatella kussakin työympäris-

tössä ja -yhteisössä (vrt. learning trajectories, Wenger, 2003). Uraskriptit ovat siis sosi-

aalisesti jaettuja kulttuurisia tulkintamalleja, joiden avulla yksilö voi hahmottaa, 

suunnitella ja arvioida uratapahtumia nyt ja tulevaisuudessa omassa työympäristös-

sään. Erilaisilla organisaatioilla ja yhteisöillä on erilaisia uraskriptejä. Yksilöt voivat 

käyttää, omaksua, mutta myös haastaa tai jopa muuttaa niitä työurallaan (Cohen & 

Mallon, 2001; Duberley, Cohen & Mallon, 2006). Itse määrittelen uraskripit erityi-
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sesti kunkin työorganisaation kulttuurisesti suosimiksi ja mahdollistamiksi urapo-

luiksi ja positioiksi, joihin liittyy erilaisia normeja, arvostuksia ja odotuksia. Kyse on 

enemmänkin objektiiviseen uraan nivoutuvista sosiaalisista ja kulttuurisista käytän-

teistä kuin esimerkiksi organisaation virallisista ja aukikirjoitetuista urapoluista5. 

Uraa koskevat käsitykset määrittyvät Komulaisen ja Sinisalon (2006) mukaan 

ylipäätään enemmänkin institutionaalisesti kuin yksilöllisesti ja tätä kautta rakentu-

vat myös erilaiset uraan liittyvät sosiaalisesti hyväksytyt ajattelun ja käyttäytymisen 

mallit. Näitä ovat esimerkiksi ajatukset urasiirtymistä tai niiden ajoituksesta. Työuri-

en taustalla olevat organisatoriset rakenteet eivät ole kuitenkaan pysyviä tai työurien 

kokemista deterministisesti määrittäviä (Barley 1989; Cohen & Mallon 2001; Ko-

mulainen ja Sinisalo 2006). Barleyn (1989) mukaan rakenne–toimija-ajattelun mu-

kaisesti yksilöllä nähdään olevan myös vaikutusta instituutioihin, sillä kunkin yksi-

lön urakulut muokkaavat vastavuoroisesti instituutioiden käytänteitä ja niille annet-

tuja merkityksiä. Lisäksi, koska yksilöt ovat yleensä yhteydessä moniin eri instituu-

tioihin, verkostoihin tai järjestelmiin samanaikaisesti, mahdollisuuksia tulkita omaa 

työtä, uraa tai menestystä on useita, korostaa Barley (1989). Yksilöille onkin tarjolla 

useita erilaisia uraskriptejä sekä niihin kiinnittyneitä urakerronnan tapoja, joita he 

voivat käyttää, omaksua tai haastaa omien urakokemustensa hahmottamisessa. Kirsi 

LaPointe (2011) toteaa, että yksittäisessä työorganisaatiossa voivat esimerkiksi pe-

rinteistä hierarkkista urakehitystä korostava uraskripti tai joustavuutta ja proaktiivi-

suutta korostava yrittäjyys-uraskripti elää samanaikaisesti. Ajattelen, että vaikka 

kertoja olisi sitoutunut joihinkin tiettyihin uraskripteihin organisaatiossaan, hänen 

tulee kommentoida myös muita tai osoittaa joitakin myönnytyksiä niille ollakseen 

uskottava työelämän toimija. 

Subjektiivinen ja objektiivinen ura ovat saman kolikon kaksi puolta, mutta ne 

myös toisaalta saattavat sisältää yhteyksiä keskenään erilaisiin arvojärjestelmiin 

(Linde, 1993). Cohen & Mallon (2001) painottavat, että esimerkiksi urasiirtymiä ei 

tule tarkastella vain yksittäisenä tapahtumana tai pelkästään subjektiivisen tai objek-

tiivisen uran näkökulmasta vaan uran käsitteen tulisi olla holistisempi ja tutkimus-

menetelmien tulisi seurata tätä. Ymmärrän tässä tutkimuksessa urasiirtymiksi kaikki 

sellaiset muutokset tai siirtymät, jotka jollakin tapaa vaikuttavat subjektiiviseen tai 

                                                   
5 Vaikka skriptin käsite on anglismi, käytän sitä, koska käsikirjoitus-termi on käännöksenä hieman 
kömpelö. Käsikirjoitus viittaa mielestäni myös liikaa eksplisiittiseen, kirjoitettuun esitykseen tai oh-
jeistukseen. Kyseessä on pikemmin sosiaalisesti välittyvä ajattelun tai käyttäytymisen kulttuurinen 
malli. Uraskripti on tutkimuksessani urakerronnan tiettyyn ammatilliseen ympäristöön sidottu ja 
kyseisen ympäristön rakenteiden ja normatiivisten odotusten tukema kerronnan konventio (ks. luvut 
3.3 ja 4.2). Suomenkielisessä työyhteisötutkimuksessa on aiemminkin käytetty skriptin käsitettä, tosin 
uraskriptille läheisen kulttuurisen skriptin muodossa (ks. Katisko, 2011). Yksilöpsykologian skeeman tai 
skriptin käsitteisiin verrattuna uraskriptin käsitteessä painottuu sen kulttuurinen ulottuvuus. 
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objektiiviseen työuraan. Tällöin työorganisaatioiden uraskriptien muutokset, yksi-

löiden työpaikan- tai ammatinvaihdokset sekä heidän kokemuksensa ja tulkintansa 

näistä tapahtumista ovat keskeisiä tutkimuskohteita. 

2.2 Ura sosiaalisena ja kulttuurisena konstruktiona 

Elämästä puhumisen painopiste on siirtynyt myöhäismodernissa elämänkulullisen 

jatkuvuuden kuvaamisesta jatkuvuuksien luomiseen (Giddens, 1991). Elämäpu-

heessa keskitytään siirtymiin ja kriiseihin, sellaisiin epäjatkuvuuden tiloihin, jossa 

vanha murtuu ja jossa elämänkulkua koskeva pohdinta on intensiivisintä, vaihetie-

toisinta ja merkitystäyteistä. Anthony Giddens (1991) kiteyttää, että elämänvaiheita 

ja -tapahtumia pyritään sitomaan yhteen ja pysyvän merkityksen sijaan puhe tuottaa 

tällöin merkityksellistämisen prosessia, reflektiota. Myös yksilön toimijuus ja valta 

näyttäytyvät yhä enemmän kommunikoinnin kautta, yksilön tulee kyetä ilmaise-

maan itseään ymmärrettävästi ja hänellä tulee olla ne kommunikatiiviset resurssit, 

joita tarvitaan aiottujen vaikutusten tuottamiseksi (Eteläpelto, Heiskanen ja Collin, 

2011). 

Edellä esittelemäni yhteiskunnan, työelämän sekä uran käsitteen muutokset ovat 

vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, miten urasta kerrotaan. Ulpukka Isopahkala-

Bouret (2005) esittää, että urasta tai osaamisesta kertomisen tavat heijastavat aina 

yhteiskunnassa vallalla olevia ideologioita. Urakertomukset eivät siis hänen mu-

kaansa ole pelkästään autenttisen kokemuksen välittämistä tai yhden työpaikan 

arvojen prosessoimista, vaan ne heijastavat työmarkkinoita ja kutakin historiallista 

ja yhteiskunnallista tilannetta laajemmin. Esimerkiksi tämän hetken länsimaisen 

kulttuurisen näkemyksen mukaan yksilön tulee sosiaalisesti kompetenttina henkilö-

nä pystyä muodostamaan itsestään koherentti, kiinnostava ja aukoton kertomus, 

jotta hän voisi toimia arvostettuna ja kyvykkäänä henkilönä (Linde, 1993) työmark-

kinoilla (esim. työhaastatteluissa) ja yhteiskunnassa.  

Oman tutkimukseni kannalta oleellinen käännekohta on ollut sen tarkastelukul-

man valitseminen, että ura on ennen kaikkea abstrakti ja metaforinen käsite. Yksilö 

tai yhteisö voi koostaa tai kertoa sen jonkinlaiseksi. Se pitää aina sisällään kulttuuri-

sia olettamuksia hyvistä ja toivotuista uran ominaisuuksista (Inkson, 2004).  

Koska ura on sosiaalinen ja kulttuurinen konstruktio6 ja sellaisena moniulottei-

nen ja kompleksinen, kuvataan sitä usein erilaisten metaforien kautta. Kerr Inkson 

                                                   
6 Samastun uratutkimuksen ja -ohjauksen alalla vaikuttavaan ajattelun, toiminnan ja kerronnan kon-
tekstuaalisuutta painottavaan lähestymistapaan, joka on rakentunut ennen kaikkea positivistisen ja 
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(2004) on jaotellut tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä urametaforia ja pohtinut sitä, 

millaisia arvomaailmoita tai teoreettisia perusteita niiden takana on. Urametaforat 

eivät ole keskenään samanarvoisia vaan niiden käyttö riippuu tilanteesta, jossa niitä 

käytetään. Inkson painottaa, että uraa koskevien kielikuvien käyttö sinänsä ei ole 

ongelmallista, mutta ongelmallisiksi ne tulevat silloin, jos jokin tietty urametafora 

on liian hallitseva ja estää yksilöä tai ryhmää tarkastelemasta omaa tilannettaan eri-

laisesta näkökulmasta, erilaisten kielikuvien valossa (ks. urakerronnan konventiot, 

luku 4.2.3). Myös George Lakoff ja Mark Johnson (2003) huomauttavat, että meta-

forilla voidaan rajata ja sulkea, mutta myös suostutella ja vakuuttaa sekä toisaalta 

kyseenalaistaa tai avata uusia perspektiivejä. Näin yksi kielikuva piilottaa väistämättä 

kohteen muut aspektit. Vaikka Inksonin tutkimuksessa kysymys on tutkimuskirjalli-

suuden urametaforista, väitän, että erityisesti uraohjauksen ja ammatillisen psykolo-

gian kautta tietyt työuria koskevat kielikuvat sekä niiden mukanaan kuljettamat 

arvomaailmat kuuluvat myös osaksi laajempia urasta kertomisen kulttuurisia ympä-

ristöjä.  

Inkson (2004) esittelee mm. seuraavat metaforat, joiden kautta uraa voi tarkas-

tella. Olen alla kuvannut kutakin metaforaa vastaavaa uratutkimuksen haaraa ja -

ajattelutapaa hieman laajemmin: 

Ura perintönä. Ura tai ammatti voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi 

perheyrittäjyys tai maanviljelys ovat suomalaisessakin yhteiskunnassa yleisiä uran 

periytyvyyden muotoja. Tähän teemaan liittyvät myös kysymykset koulutuksen tai 

varallisuuden periytymisestä tai tietynlaisesta kulttuuripääomasta, jotka saattavat 

edistää tai rajoittaa seuraavan sukupolven uramahdollisuuksia. Uran periytyminen 

liittyy uratutkimuksen näkökulmasta moniulotteisiin, geneettisistä tai asenteellisista 

lähtökohdista koko yhteiskunnan rakenteisiin ulottuviin ilmiöihin. Tänäkin päivänä 

luokkaerot tai vähemmistöjen asema työmarkkinoilla ovat urakeskustelujen ja -

tutkimuksen kohteena. 

Ura henkilökohtaisena konstruktiona. Erityisesti nykyinen individualistinen 

urakäsitys korostaa yksilön roolia uran rakentamisessa, esimerkiksi tavoitteellisen 

urasuunnittelun ja strategisten uravalintojen tekemisen kautta. Tähän käsitykseen 

liittyvät myös sellaiset teemat kuin työssä oppiminen, oman minuuden ja työn lä-

heinen yhteys sekä työn prosessien ja tuotoksen merkitys ihmisen elämänkokonai-

suudessa. Työuran tavoitteena on paitsi turvata yksilön toimeentulo, myös toteuttaa 

hänen persoonaansa. Metaforan tunnetuimmat esimerkit ovat erilaiset urasuuntau-

tumisen ja valinnan teoriat sekä esim. Briscoe & Hallin (2006) käsitykset monimuo-

                                                                                                                                  
dekontekstuaalisen uratutkimuksen ja ammatinvalintapsykologian saamaan kritiikin perustalle (esim. 
Young & Collin, 2004). 
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toisesta urasta, joissa työntekijä pyrkii sopeutumaan työelämän muutoksiin ja jous-

tavuuden vaatimuksiin. Tämä metafora on mielestäni tällä hetkellä kaikkein hallit-

sevin ja asettaa ne raamit, joissa urasta tulee kertoa (lisää luvussa 2.3). 

Ura elämänvaiheina. Aikaisemmin oli hyvin suosittua tarkastella työuraa suh-

teessa ihmisen elämänkulkuun tai -vaiheisiin, tästä ovat esimerkkejä Levinsonin 

(1978) elämänkulkumalli tai Superin (1957) elämänvaihemalli. Niissä urat jaettiin 

alku-, keski- ja loppuvaiheeseen ennen uralta vetäytymisen vaihetta. Tutkimuksissa 

tarkasteltiin sitä, millaisia kehittymishaasteita kukin ikään ja elämänkulkuun sidottu 

uravaihe yksilölle tuo. Mielestäni yksilöllistyvät urapolut haastavat tätä näkökulmaa, 

mutta tätä metaforaa käytetään edelleen silloin, kun pohditaan esimerkiksi työn ja 

perheen yhteensovittamisen tai ikääntymiseen liittyviä työssä jaksamisen teemoja. 

Ura persoonan ja työn yhteensopivuutena. Usein urakeskustelussa ja -

tutkimuksessa pohditaan, millaisia yksilöllisiä taitoja tai ominaisuuksia jokin työ tai 

ammatti vaatii (esim. johtajaominaisuudet) tai miten yksilön tulisi muuttaa tai muo-

kata itseään, jotta omat ominaisuudet istuisivat paremmin käsillä olevaan työhön tai 

ammattiin. Työn ja persoonan tulee sopia toisiinsa. Tämä ajatus on ollut pitkään 

myös ammatinvalintapsykologian perusteesejä ja siten esimerkiksi koulujen pääsy-

kokeiden tai työpaikkojen soveltuvuustestien pohjalla. Perinteisen organisaatioihin, 

työpaikkoihin ja tarkkarajaisiin ammatteihin pohjautuvan urakäsityksen perusteella 

organisaatioiden tulee pystyä sijoittamaan työntekijänsä mahdollisimman hyvin 

heidän osaamistaan vaativiin työtehtäviin. Rajattoman työuran näkökulmasta taas 

yksilön tulee itse löytää sellainen paikka työelämässä, jossa hän voi yhdistää työn ja 

omat ominaisuutensa optimaalisimmalla tavalla. Tämä metafora elää mielestäni 

hyvin vahvana koulutuksen maailmassa. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkein Inksonin (2004) urametaforista kuvaa uran 

kertomuksena. Ura on samaan aikaan retrospektiivinen ja tulevaisuuteen tähtäävä, 

sosiaalisesti muotoutuva rakennelma, jota voidaan muokata erilaisten kulttuuristen 

resurssien avulla ja tarpeen vaatiessa joko sitoa perinteisiin työelämän myytteihin tai 

arkkityyppeihin tai kertoa täysin toisin7.  

                                                   
7 Inkson (2004) näkee, että uraa voi tarkastella myös erilaisten suhdeverkostojen ja sosiaalisen pää-
oman kautta sekä inhimillisenä resurssina tai ammatillisten roolien performointina, eräänlaisena 
sosiaalisena teatterina. Hän toteaa, että kaikki nämä metaforat avaavat urakertomuksiin täysin erilaisia 
näkökulmia, jotka kuitenkin kulttuurisesti elävät rinnakkain ja joita on mahdollista yhdistellä omaa 
uraa jäsennettäessä. 
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2.3 Ammatista ja organisaatiosta riippumaton individualistinen 
ura 

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin erilaisia urametaforia ja tapoja nähdä ura. Käsityk-

set urasta ja siihen liitetyistä arvoista vaihtelevat historiallisesta ja yhteiskunnallisesta 

kontekstista toiseen, mutta on myös kansainvälisesti yhteisiä ja yleisiä trendejä. Seu-

raavassa esittelen tällä hetkellä länsimaissa ehkä kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti 

merkittävintä uran jäsennystä, ammateista ja organisaatioista riippumatonta indivi-

dialistista uraa8. 

Vuosituhannen vaihteessa rajattoman uran (boundaryless career, Arthur & Rousse-

au, 1996), monimuotoisen uran (protean career, Briscoe & Hall, 2006) sekä älykkään 

uran (intelligent career, Arthur, Claman & DeFilippi, 1995) ihanteet alkoivat haastaa 

urakertomusten malleina perinteistä vertikaalista ja pysyvyyttä ihannoivaa urakäsi-

tystä, myös Suomessa. Rajattoman uran käsite on Sommerlundin ja Boutaiban 

(2007) mukaan vastanäkemys perinteiselle urakäsitykselle, jossa työorganisaatiot ja 

ammatit loivat ne rakenteet, rajat, hierarkiat ja urapolut, joita ihmiset noudattivat 

omalla urallaan.  

Uuden ura-ajattelun lähtökohtana on yksilö. Individualistisen uran peruskom-

ponenteiksi muodostuvat valmiudet muutokseen, mukautumiseen, identiteetin 

työstämiseen ja uran tietoiseen hallintaan (Arthur & Rousseau, 1996; Briscoe & 

Hall, 2006). Komulainen ja Sinisalo (2006) näkevät uuden ura-ajattelun siten, että 

uusissa uramalleissa korostuvat valinnan vapaus, mahdollisuuksien moninaisuus, 

lateraalit urasiirtymät, identiteettien muuntuminen sekä organisatoristen ja ammatil-

listen rajojen hämärtyminen. Siinä korostuu myös subjektiivisen uran näkökulma: 

menestys mitataan pikemmin onnistumisen kokemuksina kuin palkkatasona tai 

asemana organisaatiohierarkiassa. Yksilön omat arvot ja tavoitteet sekä riippumat-

tomuus työorganisaatioista muodostavat pohjan sisäiselle yrittäjyydelle, jota raken-

netaan erilaisissa verkostoissa liikuttaessa. Julie Sommerlund ja Sami Boutaiba 

(2007) toteavatkin, että ura kuvataan valppautena ja valmiutena mahdollisuuksille, 

jotka nousevat yhdessä hetkessä ja katoavat toisessa. 

Uran rakentaminen nähdään tällä hetkellä paljolti osaamis- tai kompetenssipe-

rustaisena (Arthur, Claman & DeFilippi, 1995). Yksilöt saattavat tavoitteellisesti 

                                                   
8 Käytän tutkimuksessani käsitettä individualistinen tarkoituksella yksilöllisen sijaan. Esimerkiksi Kieli-
toimiston sanakirja (2006) määrittelee käsitteen individualistinen tarkoittamaan yksilöllisyyttä kannatta-
vaa tai tähdentävää sekä korostetun yksilöllistä ihmistä. Väitän, että individualistisen uran eetokseen 
kuuluu nimenomaan yksilöllisyyden pitäminen esimerkiksi yhteisöllisyyttä tärkeämpänä arvona. Suo-
menkielen sana yksilöllinen ei mielestäni sisällä samanlaista arvopainotusta. 
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vaihtaa työpaikkaa muutaman vuoden välein pysyäkseen ajan tasalla alan kehityk-

sessä etsien uusia kehittymismahdollisuuksia ja haasteita osaamispääomansa kartut-

tamiseksi. Useat tutkijat puhuvat kaksijakoisesta urakäsitteestä, jonka ääripäitä ovat 

asiantuntija- ja manageriaaliset urat. Kun organisaatiorakenteet madaltuvat ja mo-

nimuotoistuvat, urakehityksen perustaksi tulee yhä enemmän hierarkkisen ylenemi-

sen ja johtajuuteen tähtäämisen sijaan horisontaalinen eteneminen. Tällöin uralla 

kiinnitytään yhä enemmän omaan osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen, laa-

jentamiseen ja syventämiseen (Barley, 1989; Isopahkala-Bouret, 2005). Älykkään 

uran ajatus sisältää useita asiantuntijatyön elementtejä, urakompetensseja. Arthur 

ym. (1995) ovat jakaneet nämä kompetenssit kolmeen kategoriaan, joiden ajatellaan 

takaavan yksilön menestymisen jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla: knowing why 

(kunkin työnantajan tai asiakkaan kannalta samankaltaiset arvot), knowing how (käy-

tännön osaaminen, pitkä työkokemus) sekä knowing whom (tarpeelliset viiteryhmät ja 

sosiaaliset verkostot).  

Itsenäinen toimijuus uran kontekstissa ilmenee erilaisina resursseina ja yksilön 

kapasiteetteina, kuten esimerkiksi kyky itsenäisiin päätöksiin ja niiden toteuttami-

seen, osaaminen tai sosiaaliset verkostot (Eteläpelto ym., 2011). Urakertomuksissa 

toimijuus liittyy autonomian, valinnanvapauden ja useiden vaihtoehtojen korosta-

miseen (esim. Colderon & Smith, 1999; Eteläpelto ym., 2011; Komulainen & Sini-

salo, 2006; Linde, 1993). Uudessa urakäsityksessä nähdään, että instituutiot tai yk-

sittäiset organisaatiot sanelevat yhä vähemmän sitä, millaisiksi yksilön ura muodos-

tuu. Ääripään tulkinnassa tästä ajatellaan, että vain yksilö itse voi määrittää, mitä 

hän uralla tarkoittaa (Sommerlund & Boutaiba, 2007). Tällöin yksilö nähdään itses-

tään, omasta kehittymisestään ja omista työllistymismahdollisuuksistaan vastuullise-

na ”vapaana agenttina” ja ”oman onnensa seppänä”. Myös Komulaisen & Sinisalon 

(2006; 2008) tutkimat yrittäjät rakensivat jatkuvuutta työurilleen hyvin individualis-

tisen ja essentialistisen minäkäsityksen kautta. He tulkitsivat uratapahtumat lähinnä 

henkilökohtaisiksi valinnoikseen, selittämällä valintansa omien kykyjensä ja taipu-

musten luonnolliseksi seuraamukseksi tai omiin mieltymyksiinsä perustuviksi.  

Eteläpelto ym. (2011) esittävät, että yksilöllisestä toimijuudesta ja siihen liittyväs-

tä elämänhallinnasta on tullut jopa eräs aikuisuuteen liittyvistä keskeisistä hyveistä. 

Komulainen & Sinisalo (2006) kritisoivat uutta uraideologiaa siitä, että uran käsite 

on psykologisoitu ja hyvin individualistinen. Siinä yksilö määrittyy täysin vastuulli-

seksi omasta urastaan ja myös menestymisestään tai epäonnistumisistaan. Yksinpär-

jäämisen eetoksen kautta ihmisen minuudesta tai olemuksesta tulee jatkuvan kilpai-

lun ja yrittämisen kohde (Julkunen, 2008; LaPointe, 2011). Eteläpelto ym. (2011) 

kutsuvat tätä näennäistoimijuudeksi, sillä kyseinen ideologia peittää alleen sen tosi-
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asian, että yksilöt ovat aina sosiaalisissa suhteissaan rakentuvia toimijoita ja erilaiset 

sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja aineelliset edellytykset määrittelevät heidän 

valintojaan sekä rajoittavat valinnanvapautta.  

Myös asiantuntijuuden kehittyminen ja urakehitys ovat tulosta yksilön ja ympä-

ristön vuorovaikutuksesta. Ura on prosessi, joka sijoittuu aina johonkin sosiaaliseen 

järjestelmään tai järjestelmiin, joissa yksilön tulee omaksua kyseinen järjestelmän 

kulttuuri ja siihen liittyvät käytänteet (Wenger, 2003). Yksilö ei myöskään toimi 

irrallaan ympäristönsä materiaalisista tai taloudellisista rajoista, vaikka individualisti-

sen uran näkemyksessä näin piiloisesti esitetäänkin. 

2.4 Ammattiin ja organisaatioon sidottu opettajien uratutkimus 

Jos individualistinen työuranäkemys onkin tämän hetkinen ihanne ja yleinen urien 

tarkastelun lähtökohta, niin opettajien urien tutkimus on vasta siirtymässä samaan 

joukkoon muiden asiantuntijatyötä tekevien uratarkastelujen kanssa. 

Opettajien uria on tutkittu varsinaisen uratutkimuksen linssien kautta hyvin har-

voin. Opettajan uraa koskevissa tutkimuksissa keskitytään yleensä opettajien työ-

hön, työtyytyväisyyteen, sosiaalistumisprosessiin, ammatilliseen identiteettiin sekä 

koulutuksen riittävyyteen (Almiala, 2008). Kasvatustieteissä uratutkimuksen kautta 

pyritään yleensä pääsemään kiinni opettajan ajatteluun, oppimiseen ja työn taustalla 

oleviin arvoihin sekä sitoumuksiin, subjektiiviseen kasvatusteoriaan sekä opettajan 

työn ja opettajuuden kehittämiseen (Kelchtermans, 2009), varsinaisen uratarkaste-

lun jäädessä taustalle. 

Se, ettei opettajien uria ole tarkasteltu perinteisemmästä näkökulmasta työurina, 

johtuu todennäköisesti siitä, että oppilaitokset ovat ns. matalahierarkkisia organisaa-

tioita, joissa vertikaalisia etenemismahdollisuuksia on varsin vähän. Näin ollen on 

ajateltu, että mikäli opettaja kipuaa ylös organisaatiohierarkiassa, muuttuu hänen 

työnsä johtamiseksi eikä voida puhua enää varsinaisesti opettajan urasta (Bayer, 

Brinkkjaer, Plauborg & Rolls, 2009; Kelchermans, 2009). Opettajien urat on myös 

mielletty varsin tehtäväsidonnaisiksi ja niihin on ladattu olettamus elinikäisestä si-

toumuksesta (Almiala, 2008). Näin ne eivät ole ehkä olleet perinteisen uratutkimuk-

sen kannalta kiinnostavia tutkimuskohteita. Suomessa opettajien työtilanne on ollut 

moniin muihin ammattiryhmiin nähden varsin hyvä ja työsuhteet ovat olleet pitkä-

aikaisia tai jopa pysyviä9, mikä on ruokkinut edelleen ajatusta siitä, että joka kerran 

                                                   
9 Tilanne on toki viime vuosina varsinkin nuorten peruskoulun opettajien kohdalla muuttunut, mistä 
on ollut Suomessa paljon julkista keskustelua lehdistössä. 
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opettajaksi päätyy, on aina opettaja. Opettajien uria kuvataankin usein joko amma-

tillisen kasvun (Kelchermans, 2009) tai erilaisten elämänvaiheiden kautta (Bayer 

ym., 2009). 

Useissa elämänkulun ja ammatillisen kehityksen klassikkomalleissa ammatillisen 

kehityksen vaiheet on liitetty läheisesti ikäkausiin tai tiettyihin elämänvaiheisiin. 

Niissä oletetaan, että työura kulkee ammatin valinnan ja siihen kouluttautumisen 

jälkeen selvänä jatkumona, jota pirstovat korkeintaan (naisten) perheeseen liittyvät 

vaateet. Vaikka erilaisiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin sidotut koulutusrefor-

mit ovat muuttaneet opettajien uria ja asemaa sekä asiantuntija-asemia, perinteisestä 

uran pysyvyyden tai normatiivisten uravaiheiden ajattelusta poikkeavien uramallien 

löytäminen on erittäin hankalaa.  

Annikki Järvinen (1998) kritisoi tutkimuksessaan klassisia opettajuuden ammatil-

lisia kehitysmalleja siitä, että niissä urakehitys ja opettajana kypsyminen on hyvin 

perinteiseen tapaan sidottu lineaarisesti sekä työssäoloaikaan (vuosina) että näihin 

liittyviin opettajuuden vaiheisiin. Mallit eivät esimerkiksi sisällä sitä mahdollisuutta, 

että opettaja tekisi välillä jotakin täysin muuta kuin opettajan työtä. Järvinen (1998) 

esittääkin, että opettajan ammatillisuuden kehitys ei kulje suoraviivaisesti eri kehi-

tys- ja kypsymisasteiden kautta vaan se sisältää erilaisia vaiheita, joihin kukin saattaa 

oman urapolkunsa mukaan palata yhä uudelleen työuransa aikana. Oletan, että kos-

ka ammatilliset kehityspolut muodostuvat eriytyvillä työmarkkinoilla yhä yksilölli-

semmiksi, myös opettajien uraprofiilit saattavat muodostua hyvin erilaisiksi yksilöi-

den välillä. 

Luvun alussa on kuvattu ammattien, työuran ja identiteettien käsitteen muuttu-

mista aikaisempaa heterogeenisemmaksi, perinteisen lineaarisen ja tasaisesti etene-

vän urakäsityksen sijaan. Tämä asettaa paineita tarkastella myös opettajien uria mo-

nipuolisemmin. Uran kertomuksellinen tutkimus on esitetty usein vastauksena tä-

hän ongelmaan. Bayer ym. (2009) linjaavat, että kun opettajien uria on alettu tutkia 

biografisten kertomusten kautta, uraa ei enää tarkastella ennalta ajateltujen kehitys-

teemojen tai -vaiheiden kautta vaan painotus on opettajien erilaisissa kokemuksissa. 

Ajattelen, että tämä pelkästään ei riitä, vaan opettajien urakokemusten tarkastelussa 

tulee ottaa huomioon myös opettajankoulutuksen tai varsinaisen opetustyön ulko-

puoliset, esimerkiksi vapaaehtoistyössä tai jatko-opinnoissa saadut, urakokemukset. 
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3 Ammattikorkeakoulu urakertomusten ympäristönä 

Edellisessä luvussa kuvasin uraa yksilön suhteena yhteiskuntaan ja erilaisiin sosiaali-

siin instituutioihin sekä yksilön merkityksellistäminä kokemuksina ja tulkintoina 

tästä kaikesta. Jos ajatellaan, että työuraa koskevat käsitykset määrittyvät paljolti 

institutionaalisesti, on tärkeää tarkastella sitä ympäristöä, jossa ammattikorkeakou-

lun opettajat uraansa rakentavat ja jossa he siitä kertovat. Tässä luvussa kuvaan 

ammattikorkeakouluja kulttuurisina ja sosiaalisina rakenteina sekä tarkastelen am-

mattikorkeakoulun opettajuutta neljän erilaisen uraskriptin näkökulmasta. Kuvaan 

aluksi sitä, miten ammattikorkeakouluinstituutio on yhteiskunnallisesti määritelty ja 

etenen lopulta siihen, miten ammattikorkeakoulujen tehtävät ja toimintakenttä 

näyttäytyvät, erityisesti kulttuurisesta näkökulmasta, yksittäisen opettajan työn tasol-

la. 

3.1 Ammattikorkeakoulu 

1990-luvulla toteutetussa ammatillisen koulutuksen reformissa ammattikorkeakou-

luille määriteltiin paikka suomalaisessa koulutusjärjestelmässä yliopistojen rinnalla ja 

ammatillisten oppilaitosten yläpuolella (Herranen, 2003). Ammattikorkeakoulujär-

jestelmän rakentaminen alkoi ammattikorkeakoulukokeiluna. Vuonna 1992 perus-

tettiin ensimmäiset 22 väliaikaista ammattikorkeakoulua yhdistämällä 85 ammatillis-

ta oppilaitosta, jotka olivat aikaisemmin tarjonneet opistotason koulutusta. Refor-

min myötä niiden opetus pyrittiin nostamaan korkeakoulutasoiseksi. Kokeiluvai-

heessa ammattikorkeakouluja arvioitiin mm. niiden toiminta-ajatuksen, koulu-

tusalojen ja -ohjelmien, opettajien koulutustason, yhteistyösuhteiden sekä työelä-

mäyhteyksien perusteella (Herranen, 2003). Pysyvä ammattikorkeakouluverkosto 

synnytettiin vuoteen 2000 mennessä. Vuonna 2005 ammattikorkeakouluja oli 29 ja 

niissä oli 131 245 tutkinto-opiskelijaa (Ammattikorkeakoulut 2005)10.  

                                                   
10 Koska tutkin kerronnallista työtä tietyssä kerronnallisessa ympäristössä, olen kontekstoinut tutki-
mukseni ammattikorkeakoulumaailmaan sellaisena kuin se näyttäytyi tutkittavilleni aineistonkeruun 
ajankohtana, vuosina 2004–2006. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen tai sen henkilöstön työteh-
tävien kuvauksessa ei ole otettu huomioon viimeaikaisia muutoksia tai uusimman ammattikorkeakou-
lulain linjauksia. Se, millaisena tilanne näyttäytyy nyt kymmenen vuotta myöhemmin ja miten mah-
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3.1.1 Ammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön tehtävät 
 

Ammattikorkeakoulun perustehtävät on asetettu laissa seuraavasti (351/2003, § 4): 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaati-
muksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluope-
tusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoit-
taa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa 
ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämis-
työtä. 

Ammattikorkeakouluopinnot eroavat yliopistojen ja korkeakoulujen tieteellisistä 
korkeakouluopinnoista nimenomaan ammatillisen luonteensa perusteella. 

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakouluissa voi suorit-

taa Bachelor-tasoisen ammattikorkeakoulututkinnon tai master-tasoisen ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi ammattikorkeakouluissa tarjotaan ammatilli-

sia erikoistumisopintoja ja avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä ammatillista 

opettajankoulutusta. Ammattikorkeakouluopintoja voi suorittaa kahdeksalla koulu-

tusalalla: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalou-

den ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- 

ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talo-

usala. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013.) Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja 

kehittämistoiminta (jatkossa T&K-toiminta11) on tyypillisimmillään työelämän 

edustajille suunnattujen palvelujen, prosessien tai tuotteiden kehittämistä ja näihin 

liittyvää koulutusta ja konsultointia sekä opetusmenetelmien ja -välineiden kehittä-

mistä. T&K-toiminta rahoitetaan pääosin ulkoisena projektirahoituksena (Marttila, 

Lyytinen & Kautonen, 2008).  

Ammattikorkeakoulureformin myötä myös ammattikorkeakoulujen valtiollinen 

ohjaus muuttui. Muutosta voidaan kuvata hieman yleistäen siten, että ammattikas-

vatushallituksen informaatio-ohjauksesta siirryttiin opetusministeriön johtamaan 

tulosohjaukseen. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että ammattikorkea-

koulut saivat vapauden itse määrittää koulutusohjelmiensa opetussuunnitelmat 

                                                                                                                                  
dolliset kerronnallisen ympäristön muutokset ovat urasta kertomiseen vaikuttaneet, olisi ehdottomas-
ti kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. Ammattikorkeakouluja oli vuoden 2013 alussa yhteensä 27 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013) ja niissä on yhteensä yli 113 000 opiskelijaa (Opetushallitus, 
2013). 

11 Haastatteluissa (2004–2006) käytettiin vielä anglo-amerikkalaiseen R&D-termiin verrattavissa 
olevaa ilmaisua T&K-toiminta (tutkimus- ja kehittämistoiminta). Nykyisin käytetään lyhennettä TKI-
toiminta, joka tarkoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. 
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tiettyjen ministeriön ja ammattikorkeakoululaissa esitettyjen periaatteiden pohjalta. 

Jos ammattikorkeakouluja tarkastellaan (työ)organisaatioina, kuten tässä tutkimuk-

sessa, niiden perustehtävien määrittäminen kapeasti opetukseen, T&K-toimintaan 

ja aluekehitystehtävään peittää alleen osan niistä tehtävistä, jotka ammattikorkea-

kouluille suomalaisessa duaalimallissa kuuluu, omaa toimintaansa suunnittelevina ja 

kehittävinä korkeakouluorganisaatioina12. 

Suomalaisesta korkeakoulututkimuksesta puuttuu edelleen ammattikorkeakou-

luissa tehtävän työn syvällinen tarkastelu ns. akateemisen työn kehyksessä13. Tästä 

johtuen kuvaan ammattikorkeakouluorganisaatioiden tehtäviä ja niiden jalkautumis-

ta ammattikorkeakoulujen henkilökunnan töiksi Ragnvald Kallebergin (1999) yli-

opistojen tehtävien, edelleen relevanttia, jaottelua soveltaen.  

Ammattikorkeakoulujen tehtäviä ovat 

1) koulutusohjelmiksi organisoitu opetus, joka johtaa eritasoisiin tutkintoihin  

2) soveltava tutkimus, joka johtaa tieteellisiin julkaisuihin ja tieteeseen nojautuviin 
näkemyksiin 

3) kehitys- ja asiantuntijapalvelut, joita tarjotaan suoraan niiden käyttäjille 

4) tiedon levittäminen ja keskustelu suuren yleisön kanssa 

5) itsehallinto ja suunnittelu, jotka tähtäävät hyvin toimivaan organisaatioon14. 

Seuraavassa esittelen ammattikorkeakoulun opetus- ja T&K-henkilökunnan tehtä-

viä edellä mainittua jaottelua soveltaen. Eri tehtäväalueet muodostavat moniainek-

sisen ja päällekkäisen tehtävien kokonaisuuden, jota koko ammattikorkeakouluor-

ganisaation tulee toteuttaa. Yksittäiset opettajat voivat, ainakin periaatteessa, pai-

                                                   
12 Samalla myös uusinnetaan opettajan työn perinteistä kuvausta ammatillisen ja pedagogisen osaami-
sen yhdistelmänä. Näin jätetään marginaaliin opettajan työn muut, uudemmat, osa-alueet. Uusia 
opettajan työn osa-alueita avataan luvussa 3.3. 

13 Viittaan akateemisella työllä laajasti siihen työn kokonaisuuteen, jota korkeakouluissa toimivat ja 
niissä asiantuntijatyötä tekevät henkilöt tekevät. Työn kokonaisuuteen liittyy varsinaisten työtehtävien 
lisäksi erilaisia akateemiseen työhön liittyviä jaettuja arvoja ja asenteita sekä mahdollisen ammatti-
kunnan itsemäärittelyä (ks. academic work, esim. Ylijoki & Mäntylä, 2003). Ammattikorkeakouluissa 
tehtävän akateemisen työn tutkimus painottuu edelleen opettamisen tai T&K-työn tarkasteluun 
(esim. Koski-Heikkinen, 2014 tai Rantanen & Toikko, 2012). 

14 Alkuperäinen (Kalleberg, 1999) jaottelu on: 1) tutkimus, joka johtaa tieteellisiin julkaisuihin ja 
tieteelliseen näkemykseen, 2) opetusohjelmat, jotka johtavat eritasoisiin tutkintoihin, 3) tiedon levit-
täminen ja keskustelu suuren yleisön kanssa, esimerkiksi erilaisten julkaisujen keskustelujen muodos-
sa, 4) asiantuntijapalvelut, joita tarjotaan suoraan niiden käyttäjille sekä 5) itsehallinto ja suunnittelu, 
joka tähtää hyvin toimivaan organisaatioon. Samaa jakoa on soveltanut ammattikorkeakouluympäris-
töön myös Mäntylä (2006). 
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nottaa omassa työnkuvassaan näistä tehtäväalueista yhtä tai useampia. Ammattikor-

keakoulun henkilökunnan tehtäviä ovat opetus, tutkimus- ja kehitystyö, asiantunti-

japalvelut, itsehallinto ja organisaation kehittäminen sekä tiedon levittäminen laa-

jemmalle yleisölle15. 

Koulutusohjelmiksi organisoitu opetus. Opettaminen määritellään usein 

ammattikorkeakoulujen tärkeimmäksi tehtäväksi, myös ammattikorkeakoululain 

puitteissa. Ammattikorkeakoulujen opetus tapahtuu ammatillisesti suuntautuneissa 

koulutusohjelmissa. Koska ammattikorkeakoulujen ammatillisuus erottaa ne yli-

opistoista, ammattikorkeakoulujen opetusta varten on luotu sille erityistä ammatti-

korkeakoulupedagogiikkaa16. Siinä pyritään yhdistämään nimenomaan ammattikor-

keakouluopetuksen keskeiset arvot: ammattikorkeakoulun perusideologian työelä-

mälähtöisyys, tutkiva ja kehittävä työote tieteellisyyden, ammatillisuuden ja käytän-

nön opetustyön siltana, kiinnostus opiskelijoiden ammatillista kasvattamista koh-

taan sekä opetusmateriaalien ja -menetelmien kirjo tieteellisistä artikkeleista harjoi-

tusyrityksiin. Jatta Herranen ja Hannu Sirkkilä (2008) sekä Liisa Suhonen (2008) 

näkevät, että sen kautta on myös pyritty tekemään eroa opistoasteen ammatilliseen 

koulutukseen korostamalla tieteellisyyttä, opiskelijoiden itseohjautuvuutta sekä ky-

seenalaistavia ja kokeilevia opiskelumenetelmiä.  

Soveltava tutkimus. Ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen tulisi reali-

soitua sellaisena soveltavana tutkimuksena ja kehittämisenä, joka tarjoaa uusia nä-

kökulmia työelämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Ammattikorkeakoulut eivät 

ole vielä kuitenkaan pystyneet kattavasti tai yhdenmukaisesti määrittelemään, mitä 

korkeakoulumaisuus, tieteellisyys ja akateemisuus tarkoittavat ammattikorkeakoulu-

kontekstissa (Marttila, 2010). Ammattikorkeakoululaki määrittää ammattikorkea-

koulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan soveltavaksi tutkimukseksi ja kehittämis-

työksi, jonka tulee palvella opetusta ja alueellista kehitystä. Näin ollen ammattikor-

keakoulujen tutkimustehtävä on aina alisteinen sen opetustehtävälle.  

Ammattikorkeakoulujen opettajien tekemään tutkimukselliseen työhön voidaan 

laskea kuuluvaksi esimerkiksi T&K-projektit, opettajien omat tieteelliset jatkotut-

kinnot, tutkimusperustainen opetus, tutkiva työote ja tieteelliset julkaisut (Vesteri-

                                                   
15 Esittelemäni jako ei perustu kunta-alan työmarkkinalaitoksen antamiin opettajan työsopimusta 
kokeviin ohjeisiin (Kuntatyönantajat, 2001) vaan laajempaan jäsennykseen opettajan työkentästä. 
Tämä siksi, että useat asiat ovat laissa ja em. ohjeissa määritelty paikallisesti sovittaviksi eikä niiden 
tarkempaa soveltamista kussakin tutkimukseen osallistuneessa ammattikorkeakoulussa ole mahdollis-
ta tarkastella tämän työn puitteissa. 

16 Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan ei ole mahdollista perehtyä syvällisesti tämän työn puitteissa. 
Sen erityispiirteitä kuvataan lisää esimerkiksi teoksessa Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2 (toim. 
Kotila & Mäki, 2012). 
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nen, 2004) sekä opinnäytetöiden ohjaus. Opettajilla tulee olla kyky tuottaa, välittää 

ja soveltaa tieteellistä tutkimusta.17 Opettamista ja ohjausta työkseen tekevien olete-

taan tutkivan ja kehittävän työelämää osana omaa työtään ja toisaalta tutkimus- ja 

kehittämistehtäviä tekevien oletetaan suodattavan uutta tietoa myös opetukseen. 

Ideaaleimmillaan ajatellaan, että opetushenkilöstön substanssiosaamisen kasvu, 

opetuksen uudistuminen ja opetustarpeiden ennakointi voisivat pohjautua opettaji-

en omaan T&K-toimintaan. Tällä luotaisiin pohja ammattikorkeakoulun tarvitse-

man relevantin ja kontekstisensitiivisen oppimateriaalin tuottamiselle (Vesterinen, 

2004). 

Ammattikorkeakoulun henkilökunnan tehtäväkentässä T&K-velvoite näkyy 

monin eri tavoin, mutta yleinen tavoite on se, että tutkimus ja opetus saataisiin 

integroitua mahdollisimman hyvin toisiinsa18. Useissa opistotasoisissa oppilaitoksis-

sa oli pienimuotoisempaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa jopa kansain-

välisillä areenoilla jo ennen ammattikorkeakoulureformia, mutta uusi ammattikor-

keakoululaki on legitimoinut tämän toiminnan ja asettanut sen yhdeksi koko orga-

nisaation perustehtäväksi opetuksen rinnalle (ks. Marttila, 2008). 

Kehitys- ja asiantuntijapalvelut. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat ammatilli-

set- tai asiantuntijapalvelut ovat luonteeltaan konsultoivia tai suoraan asiakkaiden 

toimintaa kehittäviä. Julkisten tahojen asettamien tavoitteiden mukaisesti (esim. 

OECD, 2005) ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet muokkaamaan toimintaprofiili-

aan oppilaitoksista entistä enemmän tutkimus- ja palveluaktiivisempaan suuntaan. 

Marttilan ym. (2008) mukaan yritysten ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö 

voidaan jaotella neljään eri toimintamuotoon: opetuksen työelämäyhteydet, tutki-

mus- ja kehitysprojektit, ammattikorkeakoulujen maksullinen palvelutoiminta, ku-

ten testaus- ja mittauspalvelut, täydennyskoulutus ja tuotteistettu konsultointi sekä 

muu, toiminta-alueen tai koulutusalan kehittämiseen liittyvä yhteistyö (esimerkiksi 

erilaisissa strategiaryhmissä toimiminen).  

Itsehallinto ja suunnittelu. Varsinaisen hallinnoinnin lisäksi tähän tehtävään 

voidaan laskea myös suunnittelu ja sisäinen ohjaus sekä organisaation infrastruktuu-

                                                   
17 Esimerkiksi Svein Kyvik ja Ole-Jakob Skodvin (2003) tutkivat ei-yliopistosektorin T&K-toimintaa 
ja sen resursseja käyttäen indikaattoreinaan julkaisuja, tutkijoiden formaalia tutkijakompetenssia sekä 
T&K-toimintaan käytettyä aikaa. 

18 T&K-toiminnan niveltäminen opetukseen on ollut alusta asti eräs opetus- ja kulttuuriministeriön 
erikoistavoitteita ammattikorkeakoulujen suhteen. Kyseessä on kaikkea korkeakouluopetusta koskeva 
ongelma, jonka erityispiirteenä ammattikorkeakouluissa on ollut T&K- ja palvelutoiminnan organisa-
torinen eriyttäminen vuosituhannen vaihteessa erillisiin T&K-palveluyksiköihin, kauas perusopetuk-
sesta. Koska ammattikorkeakoulut eivät kuitenkaan saisi kilpailla yritysten kanssa ja niiden T&K-
toiminnan tulee lain mukaan palvella työelämän lisäksi myös opetusta, on nämä erillisyksiköt pyritty 
sittemmin integroimaan koulutusohjelmien sisälle (Marttila, 2008), vaihtelevalla menestyksellä. 
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rin kehittäminen muille toiminnoille. Sisäiset suunnittelutehtävät ja kehittämispro-

jektit liittyvät muun muassa uusiin pedagogisiin ratkaisuihin, opetussuunnitelmasta 

sopimiseen, vuorovaikutteisen teknologian hyödyntämiseen opetuksessa, kansain-

välistymiseen sekä organisaation strategiseen kehittämiseen (esim. Auvinen, 2004). 

Myös suuri osa opetuksen suunnittelusta toteutetaan tiimeissä. Sisäiseen kehittämi-

seen osallistuminen koskee kaikkia ammattikorkeakoulussa päätoimisesti työskente-

leviä. Osa opettajista toimii päätyökseen määräaikaisissa, päällikkötason hallinnolli-

sissa tai esimiestehtävissä ja heidän työnsä koostuu esimerkiksi opetuksen tai T&K-

toiminnan hallinnoinnista, kehittämistyöstä ja neuvotteluista ylemmän hallinnon ja 

opettajakunnan tai oman ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen välillä. 

Tiedon levittäminen laajemmalle yleisölle. Tiedon levittäminen voidaan 

ymmärtää korkeakoululaitosten ns. kolmanneksi tehtäväksi, johon lasketaan kontri-

buutio yleiseen julkiseen keskusteluun sekä erikoisosaamisen ja tietämyksen levit-

täminen maallikoiden keskuuteen. Korkeakoulujen tulisi tutkimus- ja kehittämisteh-

tävänsä kautta tarjota välineitä yhteiskunnan ja sen toimintojen parempaan ymmär-

tämiseen ja elämänlaadun parantamiseen (Ylijoki & Hakala, 2001). Tähän tehtävään 

voidaan laskea esimerkiksi yleistajuisten artikkelien kirjoittaminen sanoma- tai aika-

kauslehtiin sekä osallistuminen alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämis- tai stra-

tegiatoimintaan. Ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän tai -vaikutuksen voi-

daan ajatella kuuluvan tähän laajemman yleisön palvelemistehtävään, joka integroi-

tuu opettajien toimenkuvaan. 

3.1.2 Ammattikorkeakoulun opettajien työnimikkeet 

Ammattikorkeakouluille laissa ja paikallisesti yhdessä ylläpitäjätahon kanssa määri-

tellyt tehtävät määrittävät niissä toimivien opettajien työtehtäviä. Vaikka ammatti-

korkeakoulussa toimii henkilöstöä myös muissa kuin opetustehtävissä (tukipalvelu-, 

hallinto- ja suunnittelutehtävät sekä opetuksesta erillinen T&K-henkilökunta jne.) 

keskityn työssäni opetustyötä tekeviin opettajiin. 

Ammattikorkeakoulun opettajat toimivat yliopettajan, lehtorin, pää- tai sivutoi-

misen tuntiopettajan tai luennoitsijan nimikkeillä. Opettajien viralliset kelpoisuus-

vaatimukset ovat vähintään ylempi korkeakoulututkinto lehtorin virkaan sekä lisen-

siaatin tai tohtorin tutkinto yliopettajan virkaan, vähintään kolmen vuoden työko-

kemus omalta ammattialalta sekä ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. 

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön palvelussuhdeoppaassa (2001) määritel-

lään yliopettajan ja lehtorin tehtävät sekä yleiset palkkausperusteet. Päätoimisen 
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opettajan tulee ammattikorkeakouluasetuksen (256/1995, § 28) mukaan kehittää 

alansa opetusta ja seurata opetusalansa työelämän kehitystä, osallistua opetussuun-

nitelmien laatimiseen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen, osallistua ammattikorkea-

koulun määräämään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen, pereh-

tyä työelämään sekä hoitaa ammattikorkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä ai-

heutuvat ja muut hänelle määrätyt tehtävät. 

Opettajalla on hierarkkiseen uralla etenemiseen virallisen organisaatioposition 

näkökulmasta suhteellisen vähän vaihtoehtoja. Positiot voivat liittyä opettamiseen, 

tutkimus- ja kehittämistoimintaan tai ammattikorkeakoulun toimintojen johtami-

seen. Opettajien työnimikkeitä voivat olla esimerkiksi lehtori tai yliopettaja (opet-

tamiseen keskittyvä työ), projektikoordinaattori, -päällikkö tai -johtaja (TKI-

toimintaan keskittyvät, yleensä projektiperustaiset työt) sekä koulutusohjelma- tai -

aluepäällikkö/johtaja, rehtoriston jäsen tai rehtori (hallinnollinen tai johtamistyö). 

Varsinkin viimeksi mainituissa tehtävissä opettaminen jää hyvin marginaaliseksi 

osaksi toimenkuvaa tai sitä ei ole lainkaan. Lehtorit keskittyvät periaatteessa enem-

män perustutkinto-opetukseen ja erityisesti opinnoissaan alussa olevien opetukseen, 

kun taas yliopettajien työhön sisältyy enemmän tutkimuksellista työtä, erilaisten 

selvitysten tekemistä, erikoistumisopintojen kehittämistöiden ohjausta sekä tutki-

muksen tekoon liittyvää opetusta. Opinnäytetöiden ohjaaminen, erityisesti ylem-

män ammattikorkeakoulun opinnoissa, kuuluu ensisijaisesti yliopettajille (Auvinen, 

2004), mutta käytännössä muutkin tekevät opinnäytteiden ohjausta.  

Ns. riviopettajien ja yliopettajien välinen työnjako on vielä hyvin epäselvä eikä 

edes saman opetusyksikön sisällä aina olla tietoisia siitä, miten suhde tutkimukselli-

sempiin työtehtäviin tulisi painottua eri opettajaryhmien välillä. Laissa ja asetuksissa 

ei ole määritelty yliopettajan ja lehtorin tehtäviä erikseen vaan ammattikorkeakoulu-

lain perusteluissa todetaan ylimalkaisesti, että yliopettajat vastaavat vaativimmasta 

opetuksesta (Ammattikorkeakoulun henkilöstön palvelussuhdeopas, 2001). 

Vaikka varsinaisia virkanimikkeitä on vähän, ammattikorkeakouluissa on tarjolla 

yhä useammanlaisia työtehtäviä. Opettajista on tullut työnkuviltaan sekä taustoil-

taan ja kompetensseiltaan aikaisempaa heterogeenisempi ryhmä, verrattuna esimer-

kiksi kauppa- tai sairaanhoito-opistojen opettajiin. Esimerkiksi lehtorin virkanimik-

keen takaa voi löytyä hyvinkin erilaisia työnkuvia. Ammattikorkeakoulut ovat tässä 

mielessä kiinnostava kenttä suhteessa työelämän ja yhteiskunnan historialliseen 

kehitykseen. Yhtäältä niissä on tavoitteena rakentaa opiskelijoille vahvaa ammatti-

identiteettiä ja opettajilla on näihin päiviin asti ollut tarjolla varsin pysyvä organisaa-

tion määrittämä työura. Toisaalta opettajien tulee olla tietoisia työelämän muutok-
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sista sekä ”tuottaa” jatkuvasti uutta oppivia, muutoksiin sopeutuvia ja itseään kehit-

täviä ammattilaisia.  

3.2 Opettajuus eri kulttuurien leikkauspisteessä 

Eija Kauppinen (2010) esittää, että opettajan työtä koskevissa keskusteluissa opetta-

juuden käsitettä käytetään paljon, määrittelemättä sitä kuitenkaan tarkemmin. Hän 

jatkaa, ettei opettajuus ei ole suomenkielisenä käsitteenäkään yksiselitteinen eikä 

sille löydy englanninkielestä täsmällistä vastinetta. Kansainvälisessä kirjallisuudessa 

käytetään usein ilmaisua teacher profession tai teachership samankaltaisessa merkitykses-

sä (Kauppinen 2010). Olli Luukkainen (2004) on määritellyt opettajuuden siten, 

että siihen sisältyvät sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen elementti: opettajan 

oma ja toisaalta yhteiskunnan opettajalta edellyttämä orientaatio opettajan työtehtä-

viin.  

Kauppinen (2010) lähtee sosiokulttuurisesta tulkinnasta ja käyttää tutkimukses-

saan sanaa opettajuus viittaamaan haastattelupuheessa rakentuvaan ajatukselliseen 

konstruktioon. Hän ei tee eroa sen välillä, puhuuko opettaja itsestään vai opettajista 

kollektiivisesti. Ajatuksena on, että molemmissa tapauksissa opettaja ammentaa 

merkityksellistämisen prosessiinsa aineksia yhteisesti jaetusta sosiaalisesta tarinava-

rannosta. Opettajuudesta puhumisen tavat ja ainekset ovat sidoksissa yhteiskunnal-

liseen tilanteeseen ja kunkin ajan koulutuspoliittisiin ratkaisuihin (Kauppinen 2010). 

Ammattikorkeakoulun opettajien työllä on monta yleisöä tai viiteryhmää (opiskeli-

jat, tiedemaailma, elinkeinoelämä, kunnallinen julkinen sektori, opetusministeriö 

valtion edustajana jne.), jotka vaikuttavat siihen, miten opettajan työ, opettajuus ja 

sen keskeiset arvot määritellään. 

Opettajien ammatillisia identiteettejä on tutkittu paljon, eri näkökulmista ja teo-

reettisista lähtökohdista käsin. Douwe Beijaard, Paulien Meijer ja Nico Verloop 

(2004) ovat tehneet näistä tutkimuksista metatason analyysia ja toteavat ammatilli-

sen identiteetin opettajuustutkimuksessa viittaavan seuraaviin asioihin: 

Ammatillinen identiteetti on elämänmittainen ja jatkuva tulkinnallinen prosessi, jossa 
omaa paikkaa ja kokemuksia tulkitaan suhteessa menneisyyteen, nykyisyyteen ja tu-
levaisuuteen. 

Ammatillinen identiteetti viittaa sekä yksilöön että kontekstiin. Ammatillisen identi-
teetin aineksia, tietovarantoa, arvoja ja asenteita, ammennetaan jaetuista resursseista, 
mutta niistä muovataan oma identiteetti. 
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Ammatillinen identiteetti on kerroksinen ja se koostuu erilaisista alaidentiteeteistä 
(subidentities), jotka saattavat olla keskenään ristiriitaisia. Alaidentiteetit pohjautuvat 
toimimiseen erilaisissa konteksteissa ja vuorovaikutussuhteissa. 

Ammatilliseen identiteettiin liittyvä toimijuus tarkoittaa sitä, että opettajien tulee olla 
aktiivisia ammatillisessa reflektoinnissa ja kehittämisessä. Se ei ole jotakin, jota opet-
tajilla on (have), vaan se on jotakin sellaista, jota he käyttävät tehdäkseen selkoa itses-
tään opettajina. 

Beijaardia ym. (2004) mukaillen olen tulkinnut ammattikorkeakoulun opettajuuden 

historialliseksi ja tulkinnalliseksi, aktiivista identiteettityötä vaativaksi konstruktiok-

si, jossa erilaisia kulttuurisia resursseja käytetään rakennusaineina. Ammattikorkea-

koulun opettajuus heijastaa niitä tehtäviä ja sitä institutionaalista paikkaa, johon 

ammattikorkeakoulu on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä asetettu ja asettunut. 

Ammattikorkeakoulujen organisatorinen identiteetti on vielä nuori ja varsin ha-

janainen, sillä ne toimivat monien eri traditioiden ja kulttuurien leikkauspisteessä. 

Kun tähän vielä lisätään koko koulutus- ja tutkimuskenttää ravistelevat uudet tren-

dit, kuten tulosjohtaminen ja valtionrahoituksen vähenemisestä johtuva ulkoisen 

rahoituksen etsiminen yhä yritysmäisemmin toimintatavoin (Hazelkorn, 2005; Tii-

likkala, 2004), on selvää, että perinteiset käsitykset ammattien opettamisesta ja opet-

tajuudesta ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana joutuneet vaativan 

uudelleenmäärittelyn kohteiksi. Ammattikorkeakoulussa vaikuttavat traditiot ja 

kulttuurit ohjaavat silti edelleen niitä asenteita ja tapoja, joiden avulla ammattikor-

keakoulujen toimijat määrittelevät koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistyön sekä 

aluekehityksen19. 

Kulttuuri voidaan nähdä paitsi toiminnan kontekstina myös sellaisena resurssi-

na, jonka avulla ryhmät ja yhteisöt pyrkivät järjestämään, merkityksellistämään ja 

esittämään elämää mielekkäästi. Kulttuurin resurssit ovat historiallisia ohjeita, mal-

leja, esineitä, tietoja, taitoja sekä ajattelu- ja toimintatapoja, joihin voidaan turvautua 

(Ylijoki, 1998) ja joita uusinnetaan sekä muokataan sosiaalisessa vuorovaikutukses-

sa. Ajattelemisen ja toimimisen tavat erilaisissa yhteisöissä ja organisaatioissa jäsen-

tyvät ajan kuluessa kulttuurisiksi käytänteiksi ja käytänteiden järjestelmiksi. John 

Coldron ja Robin Smith (1999) kuvaavat MacIntyreä mukaillen (1981) näitä järjes-

telmiä traditioiksi. Traditiot ovat sellaisia resursseja, jotka ohjaavat yhteisöjen toi-

mintaa nostamalla esiin tiettyjä merkitysjärjestelmiä, vastakkainasetteluja ja mahdol-

lisuuksia (Ylijoki, 1998). Ne eivät ole kirjoitettuja säännöstöjä vaan näkyvät ennen 

kaikkea käytännön toiminnassa. Traditiot ovat kietoutuneita institutionaalisiin ra-

                                                   
19 Aluekehitystehtävän ajatellaan toteutuvan kahden muun tehtävän toteuttamisen kautta (Kortelai-
nen, 2006; Marttila, 2008), siksi sitä ei tässä tarkastella erikseen. 
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kenteisiin ja prosesseihin, mutta traditioita tai kulttuurisia jäsennyksiä voidaan myös 

tulkita uudelleen, muokata tai muuttaa (Coldron & Smith, 1999). 

Kimmo Mäki (2012) painottaa, että jos haluaa ymmärtää ammattikorkeakoulu-

organisaation toimintaa, on tärkeää ottaa huomioon sen koko kulttuurinen kirjo. 

Korkeakoulututkimuksessa akateemisia tai korkeakoulukulttuureja on perinteisesti 

tutkittu esimerkiksi yliopistojen tieteen- tai oppialojen (Ylijoki, 1998) tai ammatti-

korkeakoulun koulutusalojen (Herranen, 2003; Tiilikkala, 2004) välisten vertailujen 

kautta. Päivi Jaatinen (1999) ja Hannu Kotila (2004) kuitenkin esittävät, että koulu-

tusalojen erilaiset painotukset eivät muodosta aina merkittävimpiä rajoja ammatti-

korkeakoulun yhteisöjen ja osakulttuurien välille. Mäki (2012) jopa väittää, että 

usein on kysymys ajattelun tai toimintatapojen painotuseroista pikemminkin koulu-

tusohjelmien sisällä kuin niiden välillä.  

Toinen korkeakoulututkimuksen haara keskittyy korkeakoulujen tutkimukseen 

organisaatiotasolla, jolloin kohteena on esimerkiksi yksi ammattikorkeakoulu (esim. 

Auvinen, 2004; Jaatinen, 1999). Mäki (2012) toteaa ammattikorkeakoulujen muo-

dostavan opettajille monikerroksisen ja mosaiikkimaisen työkulttuurin, jossa on 

useita päällekkäisiä ja sisäkkäisiä ala- tai osakulttuureita, joita kuitenkin hallitsevat 

ammattikorkeakouluinstituutiolle asetetut missiot. Osakulttuureita ovat koulu-

tusalojen kulttuureiden lisäksi paikallisista institutionaalisista ja organisaatiokulttuu-

reista muodostuneet sekä eri työtehtävien hoitoon liittyvät kulttuurit (Ylijoki, 2008). 

Tässä tutkimuksessa ensisijaisena kohteena on ammattikorkeakouluopettajan ura 

työorganisaatioiden kulttuureihin nivoutuvana kertomuksena. Yksittäinen koulu-

tusala tai ammattikorkeakouluorganisaatio toimii osana urakerronnan sosiaalista ja 

kulttuurista ympäristöä. 

Ammattikorkeakoulun sisällä näkemykset toimintatavoista, opettamisesta ja 

korkeakouluistumisesta poikkeavat toisistaan. Eri alakulttuurit eivät kuitenkaan ole 

staattisia vaan pikemmin jatkuvan neuvottelun ja uudelleenmäärittelyn kohteena. 

On esitetty näkemyksiä siitä, että korkeakouluja yhtenäistävät kansainväliset käy-

tännöt, kuten managerialistiset paineet arviointikäytäntöineen, ohjaavat eri kulttuu-

reita samaan suuntaan, yhtenäisemmiksi (Tiilikkala, 2004; Ylijoki, 2008). Ammatti-

korkeakouluissa ollaan kuitenkin järjestelmätason uudistuksissa pitemmällä kuin 

toimintakulttuurien uudistumisessa. Ammattikorkeakoulu on nuori organisaatio-

muoto, joka edelleen joutuu etsimään paikkaansa yliopistojen ja ammatillisten oppi-

laitosten välissä sekä ristikkäisten odotusten ja toiveiden kohteena. Väittäisin silti, 

että organisaatiokulttuurin näkökulmasta suurimpana ongelmana ei ole ammatti-

korkeakouluorganisaation historiattomuus (vrt. Mäki, 2012) vaan pikemminkin 

historiallisten juurien moninaisuus, ristikkäisyys ja kerroksisuus. 
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Ammattikorkeakouluorganisaation kehityskulut ovat muuttaneet ammatillisen 

opettajan työn ideaaleja ja käytänteitä. Toteuttaakseen perustehtäviään ammattikor-

keakoulu nostaa esiin, tarvitsee, tukee sekä marginalisoi tietynlaisia opettajuuksia ja 

opettajuuksiin sidottuja uraskriptejä – organisatorisia ja kulttuurisia näkemyksiä 

sekä sääntöjä siitä, millainen opetus- tai TKI-työtä tekevän henkilön työura ja asian-

tuntijuus ammattikorkeakoulussa voisi olla. Suomessa ei ole ollut perinteistä mallia 

sille, mitä korkeakoulutasoinen ammatillinen opettajuus tarkoittaa (verrattuna esi-

merkiksi luokanopettajuuteen), ja opettajat ammentavat ammatilliseen identiteet-

tiinsä aineksia yhtäältä erilaisista opettajuuden traditioista ja toisaalta julkisesti esite-

tyistä odotuksista opettajien toiminnalle. 

Ajattelen ammattikorkeakoulun opettajuuden neuvotteluksi, jossa ammattikor-

keakouluorganisaatioissa vaikuttavat erilaiset ja joskus ristiriitaiset kulttuuriset jä-

sennykset pyritään sovittamaan toisiinsa. Rom Harrén (1983) mukaan identiteetin 

työstäminen on projekti, jonka tavoitteena on muodostaa sellainen rakenne, joka 

on hyväksyttävä sekä yksilön itsensä että häntä ympäröivän yhteisön kannalta. Tul-

lakseen yhteisönsä tunnustetuksi jäseneksi, yksilön tulee osata lukea ympäristöään ja 

toimia tavoilla, jotka ovat tunnistettuja ja arvostettuja muiden yhteisön jäsenten 

keskuudessa. (Wenger, 2003; Ylijoki, 1998.) Identiteetin ainekset omaksutaan ym-

päröivästä yhteisöstä, mutta toisaalta niistä muovataan oma, persoonallinen identi-

teetti. Etienne Wengerin (2003) mukaan on hankala erottaa sitä, missä yksityinen 

loppuu ja kollektiivinen alkaa, sillä toimintakäytännöt, kielet, artefaktit ja maailman-

kuvat heijastavat sosiaalisia suhteita.  

Opettajien täytyy reflektiivisesti suhteuttaa itsensä ja työnsä ammatillisen toimin-

taympäristönsä sosiaalisiin, kulttuurisiin sekä kognitiivisiin rakenteisiin (Giddens, 

1991; Wenger, 2003) sekä niiden taustalla oleviin arvomaailmoihin. Suhteen dialogi-

suutta voisi kuvata kuten Harri Kukkonen (2007): opettaja kulttuurissa, kulttuuri opet-

tajassa (s. 141). Yhteisöissä vallitsee yleensä julkituotuja tai piileviä käsityksiä siitä, 

mikä on hyvää ja huonoa, mikä tavoiteltavaa ja mikä vältettävää (Ylijoki, 1998). 

Niiden avulla määritetään sitä, ”kuka minä olen”, ”mikä on minulle työssäni tärke-

ää” ja ”mikä on työni kannalta vähempiarvoista.” Mikäli ammattikorkeakoulua tar-

kastellaan erilaisten kulttuuristen yhteisöjen kenttänä, sen sisältämät erilaiset arvot 

ja toimintakäytänteet toimivat opettajien aktiivisen itsemäärittelyn sekä reflektoin-

nin työkaluina ja resursseina ja niihin voidaan joko kiinnittyä, niistä voidaan erot-

tautua tai niitä voidaan vastustaa. Ammattikorkeakoulun opettajuus koostuu eri 

yhteisöjen jäsenyyksistä, jotka yksilö pyrkii sovittelemaan koherentiksi kokonaisuu-

deksi. Wenger (1998) kutsuu tätä (yhteisöjen) monijäsenisyydeksi.  
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Heikkinen ja Huttunen (2007) kuvaavat opettajia ammattiryhmäksi, joka raken-

taa itse aktiivisesti tulkintaa identiteetistään. Kertoessaan työstään opettajat käyttä-

vät kertomustensa aineksina omia kokemuksiaan ja niitä yhteisesti jaettuja opetta-

juuden merkityksiä, jotka ovat heidän ulottuvillaan. Opettajuuden positiointeja 

tarkastellut Kauppinen (2010) kuvaa opettajuuden syntyvän haastattelupuheessa 

kertomishetkellä, kun käytännön toiminnasta ja yhteisistä tiedoista ja uskomuksista 

peräisin olevat ainekset sulautuvat yhteen. Hän summaa, että kaikki opettajan työtä 

koskeva kielellinen toiminta rakentaa opettajuutta uudelleen, jolloin opettajuus 

tuotetaan kerronnassa tietynlaiseksi. Yksilön kertomukset heijastavat vallalla olevia 

opettajakuvia (Syrjälä, 2002).  

Wenger (2003) korostaa, että identiteetit ovat jatkuvassa uudelleenmuotoilun ti-

lassa olevia historiallisia konstruktioita. Hän jatkaa, että identifioituminen ei ole 

pelkästään yksilön tai yhteisön oma prosessi vaan yhteisöt ja yksilöt myös tulevat 

identifioiduiksi. Kollegat, kilpailijat sekä muut ammattiryhmät määrittävät sitä, mitä 

ominaisuuksia tai asioita johonkin ammattiryhmään liitetään (Wenger, 2003). Yhtei-

söjen identiteettikriiseissä saattaa ilmetä uusia merkityskonstruktioita ja vanhat 

merkitykset voivat kadottaa ymmärrettävyytensä nopeasti (Kaunismaa, 1997). Katja 

Vähäsantanen (2013) huomauttaa, että ammatillisilla opettajilla ei ole kovinkaan 

paljon päätösvaltaa monissa sellaisissa kysymyksissä, jotka määrittävät työn ehtoja, 

vaan niitä säätelevät aina koulutusinstituutiolle ja paikalliselle organisaatiolle asete-

tut kirjoitetut (ammattikorkeakoululaki, ammattikorkeakoulun toimintastrategia, 

koulutusohjelman opetussuunnitelma jne.) ja kirjoittamattomat säännöt, normit ja 

odotukset. Ne arvot, joita ammattikorkeakoulukontekstissa pidetään tärkeinä, 

muuttuivat ainakin virallisella ja julkipuheen (Herranen, 2003) tasolla 1990-luvulla 

ammattikorkeakoulureformin myötä. 

3.3 Ammattikorkeakoulun opettajien uraskriptit 

Ammattikorkeakoulun opettajuutta voidaan tarkastella kulttuurisena rakenteena, 

joka mahdollistaa tietynlaista uraa ja urakerrontaa, mutta marginalisoi muita. Esitte-

len tässä luvussa ammattikorkeakouluympäristössä opettajille tarjolla olevat ura-

skriptit. Uraskripteillä tarkoitan ammattikorkeakouluorganisaation tukemia ja mah-

dollistamia urapolkuja ja niihin liittyviä kulttuurisia sekä sosiaalisia määreitä. Ku-

vaan sitä, minkälaisia sosiaalisia ja kerronnallisia konventioita niihin liittyy. 

Denise Rousseau (2001) korostaa, että työtä, ammattia ja työpaikkaa koskevat 

erilaiset uskomukset ovat saaneet alkunsa jo ennen tiettyyn työhön rekrytoitumista 
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ja ne vaikuttavat esimerkiksi kuhunkin ammattiin kouluttautumiseen ja hakeutumi-

seen. Nämä uskomukset täydentyvät edelleen kyseiseen ammattiin ja/tai työpaik-

kaan sosiaalistuttaessa. Nicholson ja West (1989) tulkitsevat urakehityksen nimen-

omaan sosiaalistumisena (tai sen epäonnistumisena) työuraan liittyviin eri kulttuu-

reihin ja alakulttuureihin. Rousseau (2001) näkee, että toimiessaan jossakin työssä ja 

rakentaessaan näkemystä siitä, mitä odotuksia johonkin työrooliin kuuluu, ihmiset 

poimivat informaatiota ja vihjeitä esimerkiksi työtovereiltaan, esimiehiltään, organi-

saatiostrategioista ja useista muistakin eri lähteistä sekä verbaalisten lausumien että 

toiminnan perusteella. Työtä koskevat käsitykset ovat yleensä samankaltaisia samal-

la alalla ja samanlaisissa organisaatioissa työskentelevien kesken. Näitä normatiivisia 

uskomuksia ja niitä tukevia puhetapoja rakennetaan myös tiettyyn ammattiin tai 

alaan tähtäävässä koulutuksessa. Rousseau kuitenkin korostaa, että saman ympäris-

tön vihjeet saatetaan kuitenkin tulkita hyvin eri tavoin, kunkin yksilön urahistoriasta 

riippuen20. 

Myös organisaatiot kantavat sisällään erilaisia historiallisia juuria. Hannu Kotilan 

(2004) mukaan ammattikorkeakoulujärjestelmä pohjautuu useaan erityyppiseen 

historialliselta taustaltaan eri-ikäiseen ja suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilla 

vaikuttaneeseen toimintatraditioon (myös Tulkki, 1993). Vaikka ammattikorkea-

koulujärjestelmän rakentaminen ja sen sisäinen kehitys on ollut hyvin nopeaa, kult-

tuuriset muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti ja opettajakunta kantaa mukanaan 

vuosikymmenien tai jopa satojen vuosien takaisia ala- ja organisaatiokohtaisia am-

matillisen opettajuuden perinteitä21, jotka tuottavat erilaisia tulkintoja ammattikor-

keakoulun tehtävien toteuttamisesta yksittäisen opettajan työssä. Opettajat eivät voi 

hetkessä irrottautua näistä traditioista ja muodostaa uutta ammattikorkeakouluopet-

tajuutta (Tiilikkala, 2004) vaan kaikki nykyistä ammattikorkeakouluopettajuutta 

edeltäneet ammatillisen opettajuuden kehitysvaiheet ovat läsnä nykyisessä sekä 

tarjolla olevissa uraskripteissä ja niihin liitetyissä merkityksissä. 

                                                   
20 Rousseau (2001) käyttää psykologisen sopimuksen käsitettä tarkoittamaan kunkin yksilöllisiä mutta 
erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa ympäristöissä syntyneitä käsityksiä siitä, mitä työntekijän oi-
keudet ja velvollisuudet ovat ja mitä yksilö toivoo työnantajalta vastineeksi työpanoksestaan ja sitou-
tumisestaan (sen lisäksi, mitä kirjallisessa työsopimuksessa mainitaan). Rousseau painottaa, että psy-
kologinen sopimus ei siis ole kirjallinen tai kohta kohdalta tarkkaan neuvoteltu sopimus vaan se 
perustuu enemmän mielikuviin, eikä aina edes yksilön itsensä tarkkaan artikuloitavissa oleviin mieli-
kuviin, työsuhteen ominaisuuksista. Psykologisen sopimuksen tutkimuksessa on erilaisia suuntauksia 
(ks. Järvensivu, 2013). Oman tutkimusperspektiivini kannalta yksilön ajattelua ja oppimista painotta-
va näkökulma on hedelmällisin. 

21 Ammatillisen opettajuuden historiallisessa kehittymisessä on ollut alakohtaisia eroja, mutta myös 
yhtenäisiä linjoja. Ammatillisia opettajia koskevan lainsäädännön yhtenäistäminen alkoi vasta keskias-
teen uudistuksen yhteydessä 1970-luvulla. Tällöin Liisa Tiilikkalan (2004) mukaan alettiin tuottaa 
kaikille yhteistä opettajaidentiteettiä. 
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Ammattikorkeakoulun opettajien uraskriptit ovat sidoksissa ammattikorkeakou-

lun perustehtäviin. Seuraavassa esittelemäni uraskriptit pohjautuvat lisensiaatintut-

kimukseeni (Marttila, 2010) ammattikorkeakoulun opettajien kollektiivisesta identi-

teetistä. Tarkastelin siinä saman haastatteluaineiston pohjalta opettajuutta neljän eri 

kulttuurisen jäsennyksen kautta. Nämä jäsennykset pohjautuivat Pasi Tulkin (1993) 

tekemään empiiriseen tutkimukseen ammattikorkeakoulun opettajuuden muutok-

sesta ammatillisten oppilaitosten muuttuessa ammattikorkeakouluiksi. Hän analysoi 

ammatillisen opettajuuden muutosta kolmen eri historiallisen kehityssuunnan kaut-

ta: opettaja tausta-ammattinsa edustajana, opettaja opettajana ja opettaja tieteenalan 

asiantuntijana (Tulkki, 1993). Kotila (2004) on jalostanut tätä jaottelua eteenpäin 

kuvatessaan erilaisia ammattikorkeakouluopettajan työhön ja ammatilliseen asian-

tuntijuuteen vaikuttavia historialliskulttuurisia perinteitä. Ammattikorkeakouluja 

ohjaavia traditioita on hänen mukaansa kolme: mestari–kisälli-, ammattikasvatus- ja 

korkeakouluperinne. Kullakin näistä traditioista on omat lähtökohtansa ja vahvat 

historialliset sekä kulttuuriset juurensa suomalaisessa ammatteihin tai professioihin 

tähtäävässä koulutuksessa. Lisäsin omien aikaisempien tutkimusteni (mm. Marttila 

ym., 2008) pohjalta Kotilan ja Tulkin jaotteluihin vielä yhden, ammattikorkeakou-

luille annettuun julkiseen palvelutehtävään liittyvän, historiallisesti uusimman jäsen-

nyksen: yrittäjämäisiä toimintatapoja ja ammattikorkeakoulujen (yri-

tys)palvelutehtävää korostavan palveluntuottajuuden22.  

Eri lähteiden kautta omaksuttuja ja kulttuurisesti määrittyviä asioita ovat myös 

erilaisten ammattien ja alojen moraliteetit (LaPointe, 2011; Ylijoki, 1998) tai amma-

tillinen ideologia (Rousseau, 2001) eli yhteisön uskomukset siitä, mikä on tarkoituk-

senmukaista, oikeutettua ja hyvää toimintaa kussakin ammatissa tai mikä ei sen 

toimialueeseen kuulu. Edellä kuvattujen jäsennysten pohjalta määritetään sitä, mitä 

hyvällä ammattikorkeakoulun opettajalla, opettajan työllä tai siinä vaadittavalla am-

matillisella asiantuntijuudella eri traditioiden pohjalta tarkoitetaan. Vaikka opetta-

juutta määrittävät traditiot ovatkin syntyneet eri historiallisina aikoina, vaikuttavat 

ne kaikki nykyisyydessä kulttuurisina kerrostumina ammattikorkeakoulun sisällä 

muovaten tulkintoja ammattikorkeakouluopettajuudesta ja opettajille mahdollisista 

urapoluista (Kotila, 2004; Tulkki, 1993.)  

Seuraavassa esittelen ammattikorkeakoulun uraskriptit Kotilan (2004) jäsennyk-

sen mukaisesti, mutta lisään niihin myös muun tutkimuksen tuottamia näkemyksiä. 
  

                                                   
22 En tarkoita palveluntuottajuudella sitä public management -malleihin liittyvää ajatusta, jossa kaikki 
ammattikorkeakoulun toiminnot, kuten perusopiskelijoiden opettaminen, nimetään julkiseksi palve-
luntuotannoksi. Viittaan palvelujen tuottamisella vain tekstissä esitettyihin ammattikorkeakoulun 
ulkopuolelle suunnattuihin (asiakkaille maksullisiin) palveluihin. 
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3.3.1 Opettaja ammattilaisena 

Tausta-ammattiin tai ammattilaisuuteen kiinnittyvä opettajuus rakentuu ensisijaises-

ti opettajien tausta-ammattien kautta, kuten sairaanhoitaja, kuvataiteilija tai konein-

sinööri. Mestari–kisälli-perinne on puolestaan historiallisesti vanhin ammatillisen 

kouluttamisen tapa. Voi ajatella, että liike-elämässä tyypillinen seniori–juniori-

määrittely on eräs tämän perinteen nykyaikainen muoto. Työelämässä tämä perinne 

esiintyy myös mentorointina, jossa pitempään töitä tehnyt työntekijä neuvoo no-

viiseja työtehtävien suorittamisessa ja erilaisten ongelmien ratkaisemisessa (Kotila, 

2004).  

Tausta-ammattiin pohjautuva ammatillinen asiantuntijuus rakentuu ennen kaik-

kea työkokemuksen ja taitojen saavuttamisen kautta, alan toimintatapoja koskevana 

ymmärryksenä (Kotila, 2004). Opettajan ajatellaan olevan työnsä sisältöspesialisti 

(Laakkonen, 2003). Olen esittänyt (Marttila, 2010), että käytännön hallinta on am-

mattilais-opettajuuden avainsana: ammattilais-opettaja ymmärtää, miten asiat teh-

dään käytännössä ja osaa tehdä asioita myös itse. Ammattilainen on realisti, joka 

hallitsee oman alansa ja sen sudenkuopat. Ammattilaisuuteen kuuluu oman alan 

seuraaminen ja ymmärrys siitä, mitä siellä tapahtuu. Ammattilaisnäkökulmasta kou-

lutuksen tavoitteena on ns. perinteinen ammattimies (Tiilikkala, 2004) ja oppimisen 

tulisi tapahtua mahdollisimman paljon autenttisissa oppimisympäristöissä, erityisesti 

työpaikoilla. Ammattilaisuuteen kiinnittyminen kaipaa tuekseen käytännön työko-

kemuksen päivittämistä. 

Ammattilais-opettajuus ei kuitenkaan kiinnity pelkästään taitoihin ja tietoihin, 

vaan myös oman alan arvomaailmaan, perinteisiin ja niiden syvälliseen ymmärtämi-

seen. Näitä arvoja pyritään välittämään myös nuoremmille sukupolville. Mestari–

kisälli-perinteen tärkeitä tavoitteita ovat ammattikuntaan ja -alaan sosiaalistuminen 

sekä vahvan ammatti-identiteetin rakentaminen (Kotila, 2004). Oppiminen nähdään 

paljolti erilaisiin ammatillisiin käytäntöyhteisöihin identifioitumisena (Wenger, 

2003). Tärkeitä viiteryhmiä ovat oman alan toimijat ammattikorkeakoulun sisällä ja 

sen ulkopuolella. Ammattilais-opettajuus erotetaan kirjatiedosta ja asioiden käsitte-

lystä ilman omaa käytännön kokemusta. Vastakohtana voivat olla yliopistotutkijat, 

jotka eivät ole itse esimerkiksi johtaneet, hoitaneet tai tehneet kansainvälistä mark-

kinointia, vaan ainoastaan keskittyneet tutkimaan sitä (Marttila, 2010). Opettajien 

ammatillista taustaa painotettaessa myös T&K-toiminnan mieli lähtee työalakohtai-

sista haasteista ja se on selvästi alisteinen ammattiin kouluttamiselle (Kotila, 2004) 

ja T&K-projektien tärkeimpänä antina nähdään osallistuminen aidon työelämän 

käytäntöyhteisöihin (Wenger, 2003). Tieteellisen tiedon on oltava välittömästi so-
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vellettavissa ja hyödynnettävissä käytännön työhön. Korkeakouluopintoja, tiedettä 

ja tutkimusta arvioidaan siitä näkökulmasta, mitä hyötyä tai substantiaalista tukea se 

voi tarjota kokeneelle ammattilaiselle. 

3.3.2 Opettaja kasvattaja-opettajana 

Ammattitaustan ja kasvattajuuden yhdistäminen ei ole uusi asia ammatillisessa ope-

tuksessa. Ammattikorkeakoululaitos on rakennettu aiempien ammatillisten opisto-

jen pohjalta. Niiden kulttuurisen taustan voidaan olettaa olevan varsin vahvasti 

ammattikasvatuksellisessa kasvattaja-opettajuudessa, joissa tavoitteena on ollut 

opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukeminen, ammatillinen yleissivistys ja työn 

teoreettinen hallinta (Kotila, 2004). Kasvattaja-opettajuudessa korostuvat oppilai-

tosinstituution ja muodollisen koulutuksen tärkeys. Opettajuuden ytimenä on (am-

matillisen) oppimisen ohjaaminen, pikemminkin kuin jonkin erityisen ammattialan 

erikoisasiantuntijuus (Tulkki, 1993; Kotila, 2004). 

Toisin kuin Kotila (2004), en painota kasvattaja-opettajuuden tulkinnassani teo-

reettista osaamista, vaan viittaan kasvattaja-opettajuudella ennen kaikkea ammatti-

korkeakouluopettajuuden jäsentämiseen opettamistyön, ammatillisen kasvun oh-

jaamisen ja pedagogisten taitojen kautta. Kasvattaja-opettajuuden ytimessä on vuo-

rovaikutus opiskelijoiden kanssa (Marttila, 2010). Ammattikorkeakoulun tukemissa 

uraskripteissä kasvattaja-opettajuudesta erotetaan pois vanhanaikainen liitutaulupe-

dagogiikka, jossa opiskelijalle tai hänen ajatuksilleen ei jätetä tilaa. Tiedon kaatami-

sen ovat korvanneet oppimisen ohjaaminen ja mentorointi (Herranen, 2003). Ku-

vaan (Marttila, 2010), että vaikka kasvattaja-opettaja hallitsee opiskelijan itseohjau-

tuvuuteen, ongelmalähtöisyyteen tai monimediaisuuteen liittyvän uudenlaisen am-

mattikorkeakoulupedagogiikan, ovat ihmissuhdetaidot ja kyky välittää haluttu sa-

noma opiskelijalle opettajan ydintaitoja. Kasvattaja-opettajuus nähdään vastuulli-

seksi työksi, jonka tavoitteena on auttaa nuoria opiskelijoita kasvamaan aikuisiksi 

(Marttila 2010). Kasvattaja-opettajuudessa tutkimus- ja kehittämistoiminta integroi-

daan osaksi opetusta. Sen tavoitteena on ensisijaisesti erilaisten prosessien ja työ-

käytäntöjen kehittäminen. Kasvattaja-opettaja-perinteeseen liittyy uuden osaamisen 

tuottaminen, esimerkiksi olemassa olevaa teoriaa soveltamalla (Kotila, 2004) ja sen 

tavoitteena voi olla esimerkiksi uudenlaisten pedagogisten innovaatioiden luomi-

nen. 
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3.3.3 Opettaja korkeakoulun opettajana 

Ammattikorkeakoulukokeilujen käynnistyessä 1990-luvun alussa sekä joidenkin 

ammattialojen (Suomessa hoitotiede, varhaiskasvatus jne.) koulutuksen akatemisoi-

tuessa (Hazelkorn, 2005) ammatillista opettajuutta alkoi määrittää uusi, aikaisem-

min Suomessa lähes pelkästään yliopistomaailmaan liittynyt23, korkeakouluperinne 

ja sen edellyttämät tieteelliset osaamiskvalifikaatiot. Korkeakouluistuminen käynnis-

ti vanhojen opettajuusmielikuvien kritiikin ja kyseenalaisti aikaisemmat pätevyydet. 

Vanhaa ammattiopettajuutta alettiin arvioida korkeakoulunäkökulmasta (Tulkki, 

1993). Organisaatiotasolla tästä statuksen kohottamispyrkimyksestä voidaan myös 

käyttää käsitettä akateeminen imu, jolloin sillä viitataan ammattikorkeakoulujen 

paineisiin erottautua ammatillisista oppilaitoksista ja muuntua yhä enemmän yli-

opistojen kaltaisiksi (academic drift, Harman, 1977; Kortelainen, 2006). Korkeakou-

lun opettajuuteen viittaamalla voidaan ammattikorkeakoulusta erottaa ammatilliset 

oppilaitokset alempina, perustason ammattilaisuuteen kiinnittyvinä instituutioina 

(Herranen, 2003). Kotilan (2004; ks. myös Tulkki, 1993) mukaan korkeakoulupe-

rinne vaikuttaa voimakkaimmin niillä koulutusaloilla, joiden opettajat ovat pisim-

pään saaneet yliopistokoulutuksen ja joiden voitaisiin olettaa legitimoituvan niitä 

lähellä olevien tieteenalojen kautta. 

Viittaan tässä tutkimuksessa korkeakoulun opettaja -jäsennyksellä ennen kaikkea 

ammattikorkeakoulun korkeakoulustatukseen ja sille annettuihin merkityksiin24. 

Koska ammattikorkeakoulun institutionaalinen identiteetti on edelleen rakennus-

vaiheessa, määritellään sitä lähinnä negaatioiden kautta, ei-yliopistona (Herranen, 

2003) ja ei-ammatillisena oppilaitoksena, vähemmän sen kautta millainen se on. 

Yleisin kuvaus on, että ammattikorkeakoulu on käytännönläheisempi kuin teoreet-

tiseksi mielletty yliopisto (Marttila, 2010). Ammattikorkeakoulun opettajuuteen 

kiinnitetty tieto ja osaaminen näyttävät legitimoituvan edelleen ammattilaisuuden, 

käytännön työn tai alan hallinnan kautta. Akateeminen imu ei siis ole vielä edennyt 

rakenteista ammattikorkeakoulun opettajuutta määrittävien käytäntöjen ja kulttuu-

rien tasolle. Uudenlaisen, nimenomaan ammattikorkeakoulua palvelevan tietokäsi-

                                                   
23 Kotilan (2004) mukaan tämä perinne on elänyt joillakin ammatillisilla koulutusaloilla jo ennen 
ammattikorkeakoulujärjestelmää. 

24 Tieteellisyys ja korkeakouluistuminen ovat hyvin laajoja teemoja, joiden suhdetta ammattikorkea-
kouluinstituutioon on analysoitu yhdessä ja erikseen toisaalla (esim. teoksessa Kotila & Mäki (toim.) 
Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2, 2012). Olen tässä tutkimuksessa Tulkin (1993) ja Kotilan (2004) 
esimerkkien mukaan yhdistänyt ne tässä viittaamaan siihen opettajan työtä koskevien mielikuvien 
muutokseen, joka pohjautuu ammattikorkeakoulukehitykseen ja siihen liittyviin statuksennostopyr-
kimyksiin Suomen koulutusjärjestelmässä. 
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tyksen ja sitä tukevan opettamisen kehittäminen vie aikaa, koska opettajat saavat 

tutkintonsa edelleen tiede- ja taidekorkeakouluissa ja heidän tulee oppia pois van-

hasta yliopistokulttuurista, jotta voisivat kehittää jotakin uutta sen tilalle (Marttila, 

2010). 

Olen aiemmin haastatteluaineistoni perusteella todennut (Marttila, 2010), että 

korkeakouluopettajuus määrittyy myös yksilöiden muodollisen tutkijapätevyyden 

omaamisena tieteellisten jatkotutkintojen kautta. Tätä jakoa tukevat usein myös 

yliopettajien ja lehtoreiden toimenkuvat. Korkeakoulun opettajuuteen kiinnitetään 

(erityisesti ylempien amk-tutkintojen) opinnäytteiden ohjaus sekä tutkimus- ja ke-

hittämishankkeiden tekeminen. 2000-luvun alussa ammattikorkeakouluopettajan 

omakohtaisesti tekemä tutkimus on rajoittunut paljolti omiin tieteellisiin jatkotut-

kintoihin sekä tieteellisten materiaalien käyttämiseen opetuksessa ja oman osaami-

sen kehittämisessä (Kortelainen, 2006; Marttila, 2010). Korkeakoulun opettajan 

tärkeimpiä viiteryhmiä ovat muut tutkimustyötä tai tieteellisiä jatko-opintoja tekevät 

henkilöt ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  

3.3.4 Opettaja palveluntuottajana 

Ellen Hazelkorn (2005) jakoi uusien yliopistojen (new universities25) henkilöstön kol-

meen ryhmään sillä perusteella, miten he suhtautuvat oman tutkimuksen tekemi-

seen. Yhtenä ryhmänä ovat tutkimuksen tekoon positiivisesti suhtautuvat opettajat 

tai muu henkilöstö, joilla on kokemusta tutkimustyöstä ja jotka usein vertaavat 

omaa työtään ja palkkaansa yliopistotutkijoiden työhön. Ammattikorkeakoulukehi-

tys on tarjonnut juuri tälle tutkimus- ja kehitystyöhön myönteisesti suhtautuvien 

ryhmälle uuden ja kiinnostavan uraskriptin sekä mahdollisuuksia rakentaa omaa 

ammatillista jatkuvuutta tähän suuntaan. Ammattikorkeakouluissa onkin opettajia, 

jotka sitoutuvat tiiviimmin T&K-toimintaan ja jättävät perinteisen opetuksen vä-

hemmälle (Marttila, 2008; Mäki, 2012). Tällöin kyseessä on valinta rakentaa amma-

tillisuutta jonkin muun peruspilarin kuin opettamisen varaan26. 

                                                   
25 Osa nk. uusista yliopistoista (erityisesti brittiläinen käsite) on toimintaperiaatteiltaan ja koulutusoh-
jelmiltaan hyvin samankaltaisia suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. 

26 Nämä opettajat olen kuitenkin rajannut tästä aineistosta pois. On huomattava, että aineistossani 
painottuu ns. opettavien opettajien näkemys ajalta, jolloin T&K-toiminta vasta organisoitui ja lailla 
asetettiin osaksi ammattikorkeakoulujen perustehtäviä (ks. Rantanen & Toikko, 2012). Tämä vaikut-
taa siihen kuvaan, joka T&K-toimintaan ja siihen suhtautumiseen tässä työssä välittyy. Useissa tutki-
muksissa on kuitenkin jouduttu toteamaan, että T&K-toiminta ei vielä 2010-luvunkaan alussa ollut 
orgaaninen osa ammattikorkeakoulujen päivittäistä toimintaa vaan usein yksittäisten opettajien tai 
erityisesti siihen keskittyneen henkilökunnan vastuulla (esim. Mäki, 2012). 
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Vuoden 2003 ammattikorkeakoululaissa ammattikorkeakoulujen T&K-

toiminnan erääksi tavoitteeksi asetettiin työ- ja elinkeinoelämän palveleminen sekä 

erityisesti oman toiminta-alueen pk-yritysten toiminnan tukeminen. Palvelutoimin-

nan nousu27 liittyy luonnollisesti myös yleisempään korkeakoulusektorin muutok-

seen, jossa yliopistot ja korkeakoulut pyrkivät laajentamaan rahoituspohjaansa tuot-

tamalla maksullisia palveluja sekä yleisempään kehityskulkuun, jossa yliopistot ovat 

omaksuneet yhä enemmän yritysmäisempiä toimintatapoja (entrepreunial university, 

esim. Ylijoki, 2008). Nämä ovat usein erilaisia koulutus-, konsultointi- ja ohjauspal-

veluja. Tämä työ- ja elinkeinoelämän palvelutehtävä näkyy paitsi ammattikorkea-

koulujen strategioissa, myös niiden käytännön toiminnassa (Auvinen, 2004; Korte-

lainen, 2006; Marttila ym., 2008). Viittaan tässä palvelujen tuottamisella ennen kaik-

kea ammattikorkeakoulun ulkopuolelle tarjottaviin maksullisiin kehittäjä- ja kon-

sulttipalveluihin ja niihin liittyvään erityisosaamiseen. Palveluntuottajuus suuntau-

tuu pääasiassa ulos ammattikorkeakoulusta ja sen asiakkaita voivat olla esimerkiksi 

alueen yritykset sekä muut lähialueilla toimivat organisaatiot (kunnat, sairaalat, yh-

distykset jne.), eivät opiskelijat.  

Useat tahot näkevät, että ammattikorkeakoulun työelämän käytäntöjä lähellä 

oleva palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun opetustoiminnan kannalta välttä-

mätöntä, sillä palvelutoiminnan kautta ammattikorkeakoulu saa uutta tietoa työelä-

mästä ja sen kehityksestä sekä kiinnittyy toimialueensa elinkeinoelämään (Tulkki, 

1993) (vrt. yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen nojautuva opetus). Palvelutoi-

minnan näkökulmasta T&K-toiminta tulisi suunnitella ammattikorkeakoulujen 

strategian kanssa linjassa siten, että se muodostaisi jatkumon soveltavasta tutkimus- 

ja kehittämistyöstä monistettavaan ja myytävään konsultointitoimintaan (Marttila 

ym., 2008). Ammattikorkeakouluille annettuun julkiseen palvelutehtävään suhtau-

dutaan kuitenkin ammattikorkeakouluissa ristiriitaisesti. Sen innovaatio- ja korkea-

koulupoliittiset lähtökohdat ovat jo itsessään hieman ongelmalliset, esimerkiksi 

OECD:n maaraportissa (2005) ammattikorkeakoulujen tehtäväksi määritellään 

tarjota alueensa yrityksille asiantuntijapalveluja, erityisesti sellaisilla alueilla, joilla ei 

yksityinen sektori tällaisia palveluja tuota. Ammattikorkeakoulujen tulisi siis joilta-

kin toiminnoiltaan olla “julkisia yrityksiä”, mutta ne eivät saa kuitenkaan kilpailla 

varsinaisen yritystoiminnan kanssa (Salo, Toikko & Söderqvist, 2006). 

                                                   
27 Joillakin aloilla tai joissakin yksiköissä tämäntyyppistä toimintaa on ollut aikaisemminkin. Myös 
Oili-Helena Ylijoki (2008) korostaa, että on harhaanjohtavaa puhua kaikki alat kattavasti uusista 
markkinaorientoituneista arvoista, sillä tällä suuntauksella on ollut oma perinteensä korkeakoulumaa-
ilmassa. 
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Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävän näkökulmasta opiskelijat tulee integ-

roida palvelutoimintaan opiskelijoiden oppimisen ja työelämän edustajien tarpeiden 

kannalta mielekkäällä tavalla. Palvelujen tuottaminen ei ole kuitenkaan usein or-

ganisationaalisesti sidottu perusopetukseen vaan ennen kaikkea ammattikorkeakou-

lujen ulkopuolelle suuntautuvaan kehittämistoimintaan. Kuvatessaan ammattikor-

keakoulujen toimintaa Kotila (2004) nostaa esiin sen merkittävän ristiriidan, että 

vaikka ammattikorkeakoulujen tulee olla korkeakouluja ja tehdä alueellista yritys-

toimintaa tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, painotetaan sen koulutustehtävää 

silti sekä ammattikorkeakoululaissa että julkisessa rahoituksessa. Tämä ohjaa opet-

tajien ajattelua perinteisen ammattioppilaitosinstituution suuntaan, sellaiseen kult-

tuuriin, jolle korkeakouluistumiseen tai maksullisten (yritys)palvelujen tuottamiseen 

liittyvät kysymykset ovat vieraita. 

Taulukossa 1 esittelen edellä kuvatut ammattikorkeakoulun opettajuuden tradi-

tiot tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa vaikuttavina kulttuurisina opettajuuden 

jäsennyksinä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat ammattikorkeakoulun opettajan 

työhön ja uraan. Jatkossa kutsun näitä jäsennyksiä ammattikorkeakoulun opettajien 

uraskripteiksi (Barley, 1989). Niihin sisältyy tietynlaisia arvoja, normeja, toimintata-

poja sekä tapoja hahmottaa ja jäsentää omaa työtä ja työympäristöä (Coldron & 

Smith, 1999; Ylijoki, 1998). Olen nimennyt ne ammattilaisen, kasvattaja-opettajan, 

korkeakoulun opettajan ja palveluntuottajan uraskripteiksi. Ne ovat ammattikor-

keakoulun historiallisista juurista ja nykyisistä tehtävistä muotoutuneita, organisaa-

tion tukemia ideaalityyppisiä opettajuuksia, joihin omaa työtä, osaamista, uraa ja 

ammatillista jatkuvuutta voi kiinnittää.  

Vaikka opettajien uraskriptit esitetään seuraavassa erillisinä konstruktioina, on 

tärkeää huomata, ettei ammattikorkeakoulun opettajuutta ole mahdollista kiinnittää 

vain yhteen näistä ideaalityyppisistä uraskripteistä. Pätevänä asiantuntijana urasta tai 

työstä kerrottaessa kaikkiin uraskripteihin on otettava kantaa, vähintäänkin vastus-

tamalla niitä. Ammattikorkeakoulun opettajan moninaisiin tehtäviin sidotut ura-

skriptit kuvataan virallisessa ammattikorkeakoulukulttuurissa usein limittäisiksi ja 

toisiaan tukeviksi (esim. Vesterinen, 2004), mutta ne voivat yksittäisten henkilöiden 

urakertomuksissa kuitenkin murentaa toisiaan tai jopa toimia toisiaan vastaan. 
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Taulukko 1.  Ammattikorkeakoulun opettajien uraskriptit (soveltaen Marttila, 2010, s. 91) 
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4 Kerronnallinen lähestymistapa 

Tutkin ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksia kerronnallisen työn näkö-

kulmasta. Olen aiemmin esitellyt työuran käsitettä sekä ammattikorkeakoulua sosi-

aalisena ja kulttuurisena ympäristönä. Tässä luvussa kuvaan sitä, millaisia asioita 

urakertomukseen nimenomaan kertomuksellisuuden näkökulmasta liittyy, silloin 

kun sen ajatellaan olevan sosiaalinen konstruktio. 

4.1 Kertomus ja kerronnallisuus 

Kerronnallisessa tutkimusotteessa keskeisiä teemoja ovat kokemukset, niiden tul-

kinta ja merkityksellistäminen. Tapahtumat muuttuvat kokemuksiksi yksilön tulkin-

tojen kautta (Yrjänäinen & Ropo, 2013). Matti Hyvärinen (2004) ymmärtää kerron-

nallisuuden tietämisen, tuntemisen ja kokemisen jäsentäjänä. Tällöin on mahdollis-

ta, että on olemassa kertomuksia edeltäviä kokemuksia, jotka eivät vielä jäsenny 

kertomuksellisesti. Hän näkee, että varsinaisen kokemisen hetkelläkin kerronnalli-

nen prosessointi eli kerronnallinen tulkinta ja kerronnallinen spekulaatio ovat jo 

käynnissä. Vilma Hänninen (2000) toteaa, että jos ihmistä ajatellaan lähtökohtaisesti 

sosiaalisena, ei voi ajatella, että merkitykset syntyvät tyhjästä tai että ne ”löydetään”. 

Sen sijaan uudet tilanteet kohdataan aiemmin muodostuneiden merkityshorisontti-

en kautta.  

Kuten Hyvärinen (2004; 2013) ja Hänninen (2000) esittävät, yksilöt prosessoivat 

tärkeitä, odotettuja tai odottamattomia, kokemuksiaan vertailemalla niitä kaikkiin 

itseen vaikuttaneisiin kertomuksiin. Kertomus on tärkeä analogisen ajattelun re-

surssi, joka tarjoaa kognitiivisen ja kommunikatiivisen ympäristön, jossa kertoja voi 

tehdä dynaamisia vertailuja näennäisesti yhteensopimattomien tilanteiden ja tapah-

tumien välillä (Herman, 2001, Hyvärisen, 2004 mukaan). Jerome Bruner (1990) 

toteaa, että merkityksellistäminen on se prosessi, jossa yksilö ja kulttuuri kohtaavat. 

Yksilö käyttää kokemustensa tulkinnassa kulttuurisesti jaettuja merkityksiä ja käsit-

teitä. Kulttuuri ei ole kuitenkaan kaikennielevä entiteetti tai monoliittinen rakenne, 

sillä yksilö ei käytä kokemustensa tulkintaan vain yhtä vaan mahdollisesti kymmeniä 
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kertomuksia (Hyvärinen, 2013), jolloin yksilön toimijuus näkyy kokemusten tulkin-

takehysten valinnoissa. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa käytetään käsitteitä tarina, kertomus, kerronta ja 

narratiivi joskus synonyymeina. Joskus taas nämä käsitteet, tutkimuksen fokuksen 

huomioiden, erotetaan toisistaan hyvin tarkkaan. Esimerkiksi Hyvärinen ja Löytty-

niemi (2005) esittävät kertomuksen ja tarinan välisen suhteen siten, että tarina viit-

taa kertomuksen ilmaisemaan tapahtumakulkuun. Tarina etenee tapahtumasarjana, 

kun taas kertomus voi alkaa vaikka tapahtumien lopusta. Kertomuksella on aina 

jokin media, esittämisen tapa ja järjestys (tapahtumakulku esitetään jossakin järjes-

tyksessä).  

Olen soveltanut tutkimukseeni Jaber Gubriumin ja James Holsteinin (2008) nä-

kemystä kertomuksista. He tutkivat ennen kaikkea kerronnallista käytäntöä eivätkä 

tee jyrkkää erottelua kertomusten, tarinoiden tai kertomisen välille. Sen sijaan he 

pyrkivät ymmärtämään, miten kertomukset kehkeytyvät ja miksi ne on rakennettu 

tietyllä tavalla. He esittävä kysymyksiä kuten: Kuinka kertomus on organisoitu ja 

miten siitä on rakennettu merkityksellinen? Miten tämä tapahtuu kerrontatilantees-

sa? Kertomus rakentuu paikallisten merkitysten kautta sekä sen mukaan, millaisia 

vaikutuksia sillä pitäisi olla, esimerkiksi sen yleisöihin (Gubrium & Holstein, 1998; 

2008). Hyvärinen (2013) esittää, että tällaisesta funktionaalisesta näkökulmasta tar-

kasteltuna kertomuksilla aina kommentoidaan elämää ja reagoidaan erilaisiin sosiaa-

lisiin odotuksiin. Hän määrittää, että kertomuksilla tehdään aina jossakin erityisessä 

ajassa, paikassa ja tilanteessa jotakin, olivat ne tyyliltään sitten reflektiivisiä, korjaa-

via, vähätteleviä tai vaativia. Tällöin tutkimuksen kohteena ovat erilaiset sosiaaliset 

tilanteet, niiden toimijat ja niissä tapahtuneet kielelliset teot.  

Kertomuksia ei voi kertoa miten tahansa vaan niihin liittyy ajatus sosiaalisista 

odotuksista, joita kertojat pyrkivät täyttämään (Linde, 1993) tai ainakin kommen-

toimaan. Osa näistä odotuksista on aukikirjoitettuja (esimerkiksi ohjeet), osa jopa 

tiedostamattomia, mutta yhtäkaikki ne ovat osa kertojan sosiokulttuurista ympäris-

töä ja sen diskursiivisia käytänteitä (Hasanen, 2013). Koska tutkimustehtäväni kan-

nalta oleellista on tarkastella sitä, miten asioista kerrotaan ja miten kerronnan olo-

suhteet sekä sille asetutut sosiaaliset odotukset kertomiseen vaikuttavat, käytän 

työssäni kertomisen ja kerronnan käsitteitä. Kertomus ja kertominen ovat lähtö-

kohdiltaan sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia.  
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4.1.1 Kerronnallisuuden elementit 

Miten määritellään kertomukset ja kerronnallisuus? Hyvärinen (2004) näkee, että 

koska kertomuksen ja muun puheen välistä rajaa on välillä hankala erotella (myös 

Kohler Riessman, 2002 sekä Ochs & Capps, 2001), onkin järkevää puhua puhe-

esityksen kerronnallisuuden asteista.  

David Herman (2009) määrittelee prototyyppisen kertomuksen sisältävän tietty-

jä kulttuurisia peruselementtejä, joiden kautta kertomus voidaan tulkita ja tunnistaa 

kertomukseksi ja ottaa vastaan kertomuksena. Näitä ovat tilanteisuus (situatedness), 

tapahtumien asettaminen ajalliseen järjestykseen (event sequencing), murtuma tai häiriö 

tarinamaailmassa (world making/world distruption) ja kokemuksellisuus (what it’s like)28.  

Esittelen seuraavassa kerronnallisuuden elementit Hermannin (2009) mallia so-

veltaen. Olen lisännyt niihin muiden tutkijoiden näkemyksiä, jotka avaavat kutakin 

elementtiä lisää. 

Tilanteisuus. Kertomus on kielellinen esitys, joka tapahtuu tietyssä kerronnalli-

sessa tilanteessa ja diskursiivisessa kontekstissa ja joka tulee tulkita aina suhteessa 

tiettyyn tilanteiseen kontekstiin (Herman, 2009). Gubriumin ja Holsteinin (1998) 

ajattelussa kerronnallisiin resursseihin lukeutuvat kaikki ne kokemukset ja tapahtu-

mat, joita voidaan sisällyttää henkilökohtaisiin kertomuksiin, mutta myös ne puhe-

tavat ja sanastot sekä kertomisen konventiot, joita kertomuksissa voi käyttää. He 

kuitenkin toteavat, että kukin tilanne omine sosiaalisine normeineen asettaa kerto-

muksille rajoja. Kertomisen konteksti määrittää ja rajoittaa kuitenkin sitä, mitä näis-

tä resursseista voi käyttää. Sama esitys toimii eri tavoin erilaisissa konteksteissa ja 

samalla ilmaisulla on erilaisissa konteksteissa erilaisia kerronnallisia funktioita 

(Herman 2009; Linde, 1993; Polkinghorne, 1995). Liitän työssäni tilanteisuuden 

vahvasti kerronnallisen ympäristön käsitteeseen ja palaan tähän luvussa 4.2. 

Tapahtumien asettaminen ajalliseen järjestykseen. Kukin kielellinen esitys 

antaa kuulijoille vihjeitä tiettyjen tapahtumien ajallisesta järjestyksestä ja tapahtuma-

kulun lopullinen kokoaminen on kuulijan tulkintaa (Herman, 2009). Kertominen 

järjestää ja jaksottelee: yhden asian nähdään johtavan johonkin toiseen (Kohler 

Riessman, 2002). Charlotte Linde (1993) toteaa, että tapahtumien kronologisuus on 

kertomukselle asetettu sosiaalinen ja kulttuurinen odotus. (Elämän)kertomus ei 

koostu vain erillisistä sattumuksia kuvaavista faktoista vaan kausaalisuus, tapahtu-

                                                   
28 Hyvin samankaltainen jaottelu löytyy arkipäivän keskusteluita kertomusten näkökulmasta tutkivilta 
Elinor Ochsilta ja Lisa Cappsilta (2001). He puhuvat kerronnallisista dimensioista (narrative dimen-
sions), jotka ovat oleellisia kertomuksessa, erityisesti henkilökohtaisista kokemuksista kerrottaessa. 
Näitä dimensioita ovat kertojuus, kerrottavuus, puheen sitominen sitä ympäröivään puheeseen, ker-
tomuksen ajallinen järjestäminen ja moraalinen asemoituminen. 
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mien perustelut ja niiden järjestys kerronnan välineinä liittyvät kertomuksen merki-

tysten muokkaamiseen (Bamberg, 2011). Polkinghorne (1995) käyttää käsitettä 

kerronnallinen konfigurointi (narrative configuration) prosessista, jossa tapahtumat 

vedetään yhteen ja integroidaan merkitykselliseksi ja ajallisesti jäsentyneeksi koko-

naisuudeksi juonen avulla. Kertomuksen juoni voidaan kuvata järjestykseksi, jonka 

avulla kuulija tulee tietoiseksi siitä, mitä tapahtui (Linde, 1993; Polkinghorne, 1995). 

On tärkeää huomata, että asioiden merkityksellistäminen tai juonentaminen voi 

tapahtua kahteen suuntaan: tapahtumat voidaan kuvata lähes kausaalisiksi, toisis-

taan johtuviksi tai ne voidaan esittää juonen kautta teleologisena tapahtumaketjuna, 

jolloin tapahtumat saavat merkityksensä jälkikäteen (Bamberg, 2011). Kuten Rico-

eur esittää, kertomuksen aika ei ole yksinkertaista lineaarisuutta vaan sillä on muka-

na muistin liike taaksepäin sekä tapahtumien tiivistävä ymmärtäminen kokonai-

suuksiksi (mt. 1988, ref. Hyvärinen, 2004). Kertominen ei siis ole pelkästään jo 

tapahtuneiden tapahtumien reflektointia ja arvottamista, vaan sen kautta ihminen 

voi myös orientoitua tulevaan. Hyvärinen (2013) käyttää kertomuksellisen suunnit-

telun käsitettä kuvatessaan sitä, miten myös tulevaisuuteen suuntautuva kertomuk-

sellisuus hyödyntää erilaisia kulttuurisia skriptejä. 

Epätasapainotila, murtumat tai häiriöt tarinamaailmassa. Kertomuksen 

ajallisuus ei ole vain peräkkäisyyttä vaan prototyyppisessä kertomuksessa tapahtuu 

aina jotakin, joka rikkoo odotuksia, normeja tai alkutilanteen ehtoja. Bruner (1990) 

kuvaa asiaa siten, että kysymys on kirjoittamattoman kanonisen säännön tai normin 

rikkoutumisesta. Kertomus on kertomisen arvoinen, kun se representoi tilanteita ja 

tapahtumia, jotka poikkeavat niin sanotusti normaalista tai odotetusta tapahtumien 

kulusta (Linde, 1993).  

Herman (2009) nimittää tarinamaailmaksi (storyworld) sellaista maailmaa, joita 

kertomuksessa joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti luodaan. Tarinamaailmat ovat 

eräänlaisia mielen malleja niistä tilanteista ja tapahtumista joita käydään läpi: kuka 

teki mitä ja kenen kanssa, missä, miksi ja millä keinoin. Herman kuvaa, että samaan 

aikaan kertomukset voivat myös toimia maailman luomisen pohjapiirroksina, joiden 

kautta sekä kertojat että yleisö voivat kehystää erilaiset sattumukset kokonaisuudek-

si. Kertomuksen prototyyppisyyden kannalta oleellista on yllättävyys tai odottamat-

tomuus tarinamaailmassa toimivien hahmojen kannalta (Hyvärinen 2004). Herman 

(2009) esittää, että kertojat käyttävät erilaisia kielellisiä tai kommunikatiivisia vihjeitä 

tietynlaisten tarinamaailmojen rakentamiseen. Yksityiskohtien kautta kunkin ker-

tomuksen voi myös erottaa toisista kertomuksista omaksi kertomuksekseen (Linde, 

1993; Polkinghorne, 1995). 
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Herman (2009) jatkaa, että pelkkä epätasapainotilan tai murtuman kuvaaminen 

ei aina riitä vaan kertomuksiin kohdistuviin sosiaalisiin odotuksiin kuuluu myös, 

että kertoja kuvaa joitakin strategioita, joilla on päästy tai päästään takaisin tasapai-

noon. Koska yksilön elämänkertomuksessa esitetty sosiaalisten jännitteiden dyna-

miikka on henkilökohtaista, kertomusten päähenkilö voi myös itse ratkaista kerto-

jan esittämiä ongelmatilanteita (Hyvärinen, 1994; Komulainen, 1998). Se, mikä 

kulloinkin on kertomisen arvoista, riippuu kerrontatilanteesta, kertojasta ja yleisös-

tä. Esimerkiksi kertomus poikkeuksellisista sääolosuhteista saattaa olla kertomisen 

arvoinen toisessa kehyksessä, mutta liian arkipäiväinen tai jopa asiaankuulumaton 

kerrottavaksi jossakin toisessa (Hyvärinen, 2004; Linde, 1993), vaikkapa elämäker-

takuvauksessa. 

Kokemuksellisuus. Kokemuksellisuus erottaa kertomuksen pelkästä kuvauk-

sesta. Kertomukset välittävät kokemusta siitä, millaista on elää tapahtumien läpi 

kertomuksessa kuvatussa tarinamaailmassa (Herman 2009). Kertomukseen liittyy 

myös kokemuksellisuuden reflektoiminen, toteaa Herman, ja jatkaa, että kertomuk-

silla voidaan tuottaa kilpailevia selityksiä siitä, mitä tapahtui ja millainen mikäkin 

kokemus oli. Kokemuksellisuuden välittämiseen voi ajatella liitettävän kokemusten 

moraalisen organisoinnin (Ochs & Capps, 1996), jonkin moraalisen tarkoitteen, 

kertomuksen ”pointin” tai opetuksen esiintuomiseksi (Hasanen, 2013; Komulainen, 

1998). Linde (1993) korostaakin kertomusten arvolatautunutta luonnetta. Hän tote-

taa, että niiden kautta kerrotaan siitä, millainen tai kuka kertoja on. Kertomukset 

välittävät näin kertojan evaluaatiota itsestään ja elämäntapahtumistaan sekä siitä, 

millaisena maailman näemme (myös LaPointe, 2011). 

Kertomusta määritellessään Herman (2009), Hyvärinen (2012) ja Linde (1993) 

erottavat kertomuksen ja kronikan toisistaan. Kronikka on vajaa kertomus, jossa 

tapahtumat sidotaan ajallisesti toisiinsa, mutta joka ei kuitenkaan sisällä arvioivaa 

(Linde, 1993) tai kertomusta sosiaalisesti perustelevaa ydintä. Kronikka ei myös-

kään sisällä yllätyksiä tai häiriöitä tarinamaailmassa (Herman, 2009) vaan se on ta-

pahtumien ja asioiden luettelointia, jossakin tilanteessa ja jotakin tarkoitusta varten 

(Hyvärinen, 2012). Tämä tarkoitus voi esimerkiksi olla se, että kertoja pyrkii täyttä-

mään yleisön tiedollisia aukkoja käsiteltävänä olevasta tapahtumasta tai antaa sellais-

ta tietoa, jota on erityisesti pyydetty yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi kerto-

mistilanteessa (Linde, 1993).  

Linde (1993) erottaa toisistaan myös kertomuksen ja selityksen: 

Selitys voi olla osa laajempaa ja moniulotteisempaa kertomusta ja kertomusta voi-
daan käyttää selityksenä, mutta selitys ei aina ole kertomus. Selityksessä on kerto-
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mukseen sidottuna tietty sosiaalinen funktio. Kyseessä on selitys, kun kertoja käyttää 
jotakin puhe-esitystä korjaamaan jotakin aikaisemmassa kertomuksessa rakennetun 
sosiaalisen odotuksen rikkomusta. Selitystä ei käytetä puheen lajina silloin, kun asiat 
menevät odotusten mukaan vaan ainoastaan silloin, kun joissakin asioissa on jotakin 
sosiaalisesti problemaattista. Esimerkiksi silloin, jos kertomus muuten asettuisi vas-
toin sitä oletusta, että kertoja on ammatillisesti pätevä henkilö, kertomukseen liite-
tään jokin tarkoituksenmukainen selitys. (Linde, 1993, s. 90–93.) 

Kertomuksen eri lajit ja erilaiset kerronnan tilanteet painottavat eri tavoin Herma-

nin (2009) esittelemiä prototyyppisen kertomuksen elementtejä. Raja kertomuksen 

ja ei-kertomuksen välillä on usein epäselvä. Anna De Fina (2009) painottaa, että 

monimutkaiset kertomuksen lajit, kuten pitkä suullinen selonteko, voivat sisältää ja 

asemoida uudelleen useita yksinkertaisia puheen lajeja. Jossakin kertomuksen lajissa 

saattaa painottua mutkikas tapahtumajärjestys ja toisessa taas jonkin tapahtuman 

dramaattisuus esimerkiksi yksilön toiminnan kannalta (Hyvärinen, 2012). Myöskään 

arkipäivän epävirallisissa kertomisen tilanteissa kertomus ei esiinny puhtaana dis-

kurssityyppinä vaan se on monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää erilaisia pu-

heen muotoja limittäin ja eriasteisina (Ochs & Capps, 2001). Itse en analyysissani 

erottele kertomusta, kronikkaa tai selitystä puhe-esityksen osina toisistaan, koska 

omassa näkökulmassani oleellista on kerronnan funktio, erilaisista puhe-esityksen 

tavoista koostuvan kokonaisuuden rakentuminen ja sen tavoitteet. Väitän kuitenkin 

Brunerin (1990) ja Linden (1993) tavoin, että urakertomuksiin liitettyjen sosiaalisten 

odotusten täyttäminen tai rikkoutuminen on oleellista urakerronnan muotoutumi-

sessa vuorovaikutustilanteessa. 

Aiemmin kuvasin, että aika ei ole pelkästään tapahtumien lineaarisuutta. Ajalla 

jäsentämistä voidaan käyttää myös kokemuksellisuuden välittämisen keinona. Uras-

ta voidaan kertoa esimerkiksi soljuvana ja harmonisena jatkumona, joka etenee 

pikkuhiljaa johonkin suuntaan tai se voidaan esittää jännitteisenä ja konfliktitapaus-

ten tai kriisien kautta etenevänä (Kelchtermans, 1993). Kohler Riessman (1990) 

jakaa kertomuksen kertomisen vastaavasti erilaisiin lajityyppeihin. Tulkitsen näitä 

lajityyppejä tässä siten, että niissä aika ja kokemus ajan laadusta toimivat kokemuk-

sellisuuden välittäjänä. Niissä käytetään erilaisia kielellisiä keinoja, joiden avulla 

kertojat luovat tarinamaailmaa ja moraalisia perspektiivejä. Eri lajityyppien kautta 

kertojat pyrkivät tulemaan ymmärretyksi tietyillä tavoilla.  

Saman kerrontatilanteen aikana voi käyttää useita eri kerronnan lajeja (Kohler-

Riessman, 1990):  

- Pisteittäinen (discrete moment) kerronta, jossa painottuvat tunne ja sitä hei-

jastava värikäs tai räikeä sanasto. Kertomuksella on selvästi jokin pää-

kohta tai -kohtia ja ajan käyttö kertomuksessa rajataan kyseiseen tapah-
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tumaan (vrt. critical incidents, esim. Kelchertmans 2009; Sikes, Measor & 

Woods, 1985). 

- Episodinen kerronta, jossa sama teema jatkuu useissa tapahtumissa. 

Erilliset tapahtumakuvaukset sidotaan toisiinsa pikemmin teeman kuin 

esimerkiksi kronologisen ajan kuvauksen periaatteella (series of snapshots 

stiched together by a theme). 

- Hypoteettinen kerronta, jossa kuvataan sitä, miten olisi voinut olla tai 

miten tapahtumat olisivat voineet mennä (conjectural sequence of events). 

- Habituaalinen kerronta on pisteittäiselle kertomukselle vastakkainen 

kertomisen tapa, jossa painotetaan rutiinia ja asioiden toistumista sa-

manlaisena kerta toisensa jälkeen (repetitious nature of events). Habituaalisel-

la kertomuksella kuvataan myös kokemusta, lineaarisesta, rajattomasta ja 

ei-koskaan päättyvästä ajasta.  

Liitän tutkimuksessani Hermanin (2009) kerronnallisuuden elementit urakerron-

taan. Kerronnan olosuhteet ovat urakerronnassa hyvin oleellinen elementti (am-

mattikorkeakouluympäristö, opettajuus, haastattelutilanne sekä laajempi historialli-

nen konteksti). Urakerronta ja -kertomus sijoitetaan aikaan, yleensä kronologisesti 

eteneväksi jatkumoksi sekä pyritään rakentamaan vahvasti yhteyttä menneen, nykyi-

sen ja tulevan välillä. Tällainen yhteys mahdollistaa esimerkiksi kertomuksen pää-

henkilön siirtymisen kerronnassa edestakaisin eri ajallisten perspektiivien välillä. 

Urakertomus tulee sitoa tilanteen sosiaalisten odotusten mukaisesti tiettyihin uraa 

käsitteleviin teemoihin, kuten tutkintoihin sekä työpaikoista toiseen siirtymiseen. 

Urakertomuksen ”punainen lanka” tai teemalliset juonet syntyvät vasta kokemuk-

sellisuuden tai kertomuksen moraalisten perspektiivien välityksellä ja erilaisia ker-

ronnan elementtejä varioiden.  

Käytän työssäni pääosin termejä kerronta ja kertomus. Katson niiden painottavan 

kerronnallisuuden eri puolia. Kerronnan käsitteessä korostuu kerronnan prosessu-

aalisuus ja vuorovaikutuksellisuus, kun taas kertomuksen käsitteessä kerronnan 

lopputulos, yleisölle välitetty viesti sekä kuulijan tulkinta kerrontatilanteessa yhdessä 

tuotetusta puheesta. Kerronnalla tai kertomuksella ei ole absoluuttista loppupistettä 

vaan tekstiksikin kirjoitettu kertomus voidaan aina tulkita eri tavoin. Kyseiset käsit-

teet ovat siis osin ristikkäisiä ja päällekkäisiä. 
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4.1.2 Kerronta sosiaalisiin odotuksiin vastaamisena 

Henkilökohtaiset kertomukset ovat pohjimmiltaan merkityksenannon yksikköjä 

keskustelussa. Kerronnallisella itseymmärryksellä tarkoitetaan yleensä sitä, että ih-

miset rakentavat tulkintaa itsestään ja elämästään kertomusten kautta (Hänninen, 

2000). Kertomukset luodaan vuorovaikutuksessa. Kertojat neuvottelevat yleisönsä 

kanssa siitä, kuinka he haluavat tulla ymmärretyiksi kertomustensa kautta (Kohler 

Riessman, 2002). 

Linden (1993) perusteesi on, että kertomuksen koherenssi on eräs suurimmista 

siihen liittyvistä kulttuurisista odotuksista. Hän painottaa, että yksilö ei voi esittää 

itseään erillisistä sattumuksista koostuneena olentona vaan koherenssin vaatimus 

on kulttuurisesti osa myös oman persoonan määrittelyä. Linde (1993) ja Bamberg 

(2011) näkevät, että ihmiset pitävät yllä ja kommunikoivat kielen avulla kolmea 

minän aspektia: minän jatkuvuutta ajassa, minän suhdetta toisiin sekä minän reflek-

tiivistä luonnetta eli kykyä tarkastella itseä ulkopuolelta objektina, myös moraalin 

näkökulmasta. Myös kerronnallisessa psykologiassa nähdään, että ihmisillä on itsel-

lään tavoite jäsentää elämä koherenttina, merkityksellisenä, jotta he kokisivat ole-

vansa persoonia, joilla on asianmukainen historia (Bamberg, 2011).  

Linde (1993) näkee refleksiivisyyden tärkeimpänä merkityksenä oman itsen aset-

tamisen moraalisen arvioinnin kohteeksi. Itsestä halutaan tehdä hyvä, erityisesti 

sellaisilla tavoilla, jotka ovat tunnistettavia ja arvostettuja siinä yhteisössä, joihin 

kertoja itsensä liittää. Kertomuksessa yksilö voi arvioida kuulumistaan erilaisiin 

yhteisöihin ja kommunikoida sitä, että hän on niiden jäsenyyden arvoinen (esim. 

Ylijoki, 1998). Tästä näkökulmasta kertomus onkin paljolti sosiaalista evaluaatiota, 

jonka tehtävänä on esittää kertoja sosiaalisesti kompetenttina henkilönä (Linde, 

1993).  

Katri Komulainen (1998) toteaa, että kertoja paikantuu kertomistapahtumassa 

sekä kertojaksi että kertomuksen päähenkilö(i)ksi. Hän kuulee itsensä puhuvan ja 

tällöin toimii osin myös yleisönä itselleen. Kertoja voi tällöin myös editoida ja arvi-

oida päähenkilön tekemisiä. Näin kertoja on kuvaamaansa päähenkilöä viisaampi 

(Linde, 1993; Komulainen, 1998). Linde (1993) myös painottaa, että lähes kaikki 

kertomukset toistavat lopulta teemaa ”olen hyvä ihminen ja toimin oikein”29 ja eri 

elämänkertomukset ovat vain henkilökohtaisia versioita tästä.  

                                                   
29 Esimerkiksi Kohler Riessman (1990) keräsi avioerokertomuksia aikana, jolloin avioero ei ollut vielä 
sosiaalisesti hyväksyttävä asia Yhdysvalloissa. Hän toteaa, että eräs kertomusten funktio on vakuuttaa 
kuulija siitä, että eron syy on hyväksyttävä ja järkeenkäypä, ”minulla on oikeus tehdä tämä”, tai että 
kertoja ei ole huono tai paha ihminen. 
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Tietyt ympäristöt sisältävät tietynlaisia sosiaalisia30 odotuksia ja suosivat niiden 

mukaisia kerronnan tapoja. Tullakseen jonkin yhteisön jäseneksi, yksilön on sisäis-

tettävä sen kulttuuriset perusjäsennykset, sen sosiaalinen perimä (Ylijoki, 1998). 

Kulttuuri esittäytyy kerronnassa kliseiden, kulttuurisesti vakiintuneiden ilmaisujen, 

kielikuvien, ammatti- tai muiden slangi-ilmaisujen, organisaatioterminologian ja 

institutionaalisten kategorioiden käytön kautta (Gubrium & Holstein, 2008). Se, 

mitä esimerkiksi hyvällä ihmisellä tarkoitetaan, vaihtelee kulttuurista toiseen. Ker-

tomuksen eräs viesti onkin välittää kuulijalle tieto siitä, että kertoja on tietoinen 

kussakin kulttuurissa tai tilanteessa arvokkaina pidetyistä asioita (Linde, 1993; Yli-

joki, 1998). Yksilön kannalta tulkintamallien ja kertomusten konventioiden moni-

naisuus on sekä mahdollisuus että haaste. Ylijoki (1998) painottaa, että kun kertoja 

on samanaikaisesti kiinnittyneenä useisiin eri yhteisöihin ja niitä jäsentäviin kerron-

nan tapoihin, yhden tavan valitseminen vaimentaa toiset. Tällöin yksilön on ker-

ronnassaan jatkuvasti tehtävä valintaa erilaisten yhteisöjen sekä niihin liittyvien 

moraalisten ja sosiaalisten sitoumusten välillä. 

4.2 Kerronnallinen todellisuus 

Kerronnallisen tutkimuksen taustalla on ajatus, että yksilöt rakentavat kertomuksi-

aan vuorovaikutuksessa ja suhteessa erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin järjestel-

miin. Gubrium ja Holstein (1998; 2008) ehdottavat kerronnallisen todellisuuden 

(narrative reality) tutkimukseen kerronnallisen työn ja kerronnallisen ympäristön kä-

sitteitä. Kerronnallinen työ tapahtuu aina jossakin kerronnallisessa ympäristössä, 

sen kulttuurisia välineitä hyödyntäen, sosiaalisiin odotuksiin vastaten sekä kerron-

nallisen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitteiden piirissä. Siinä hyö-

dynnetään tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisia tietoja, kerronnan malleja ja 

sanastoja (Gubrium & Holstein, 2008). Seuraavassa esittelen tarkemmin, mitä näillä 

työni keskeisillä käsitteillä sekä kerronnan vuorovaikutuksellisuudella tarkoitan. 

                                                   
30 Koska ajattelen kulttuurien ja alakulttuurien syntyvän, muuntuvan ja välittyvän vuorovaikutuksessa, 
en tee työssäni jyrkkää eroa sosiaalisen ja kulttuurisen käsitteiden välille (myös Gubrium & Holstein, 
2008; Linde, 1993). 
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4.2.1 Kerronnallinen ympäristö 

Vaikka jokainen kertomus omalla tavallaan integroi yksilöllisiä tapahtumia, sovelle-

taan niissä aina kulttuurisia tulkintakehyksiä. Gubrium & Holstein (1998; 2008) 

painottavat tutkimuksessaan kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita tärkeinä analyysin 

kohteena. Heidän mukaansa erilaiset instituutiot, organisaatiot, ryhmät ja kaikki 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kentät ylipäätään tarjoavat kaikki erityisen kehyksen 

kerronnalle, sille, mitkä asiat nähdään relevanteiksi kertoa ja kuinka niistä tulee ja 

voi kertoa, mikä on hyvää, oikein ja sallittua (myös Ylijoki 1998). Kerronnalliset 

ympäristöt ovat Gubriumin ja Holsteinin (2008) mukaan sosiaalisia voimia, jotka 

muokkaavat osanottajien identiteettejä, toimintaa ja suhteita ulkopuolisten kanssa. 

Niiden vaikutus ihmisten elämässä näkyy tavoissa, joilla he tuovat julki keitä ja mitä 

he ovat ja millä tavoin he selittävät omia toimintatapojaan.  

Urakertomuksiin kohdistuva keskeinen sosiaalinen odotus on nähdäkseni se, et-

tä ne kiinnitetään erilaisiin ammatteihin, työorganisaatioihin tai toimialoihin. Se 

tekee urakertomuksista niiden yleisölle urakertomuksia, muilla tavoin kontekstoi-

tuihin kertomuksiin verrattuna (esim. avioero-, päihteistä vapautumisen tai vaikkapa 

äitiyskertomukset). Työn kokonaisuus, ammatti, ammattinimike ja työpaikka, on 

ehkä urakerronnan tärkein kerronnallinen ympäristö. Työ tarjoaa tietynlaisia keinoja 

asioiden kuvaamiseen ja merkityksellistämiseen sekä oman itsen kuvailuun.  

Bruner (1990) esittää, että kun ihmiset tulevat osaksi omia ammatillisia yhteisö-

jään, he alkavat käyttää sellaisia kertomuksellisia kehyksiä ja kertomuksellisia asioi-

den jäsentämisen tapoja, jotka ovat tyypillisiä kyseisessä yhteisössä. Tiettyjä kerto-

misen tapoja ja sanastoja preferoidaan silloin, kun jokin organisaatio tai ammatti-

ryhmä on kerronnallisena ympäristönä (Gubrium & Holstein, 2008; Linde, 2008). 

Jokainen (työ)organisaatio on aina sitoutunut jonkinlaisiin moraalijärjestyksiin ja ne 

tuottavat tietynlaisia parametrejä sille, miten kertomuksia voidaan tuottaa ja kuka 

on oikeutettu niitä tuottamaan (Nicholson & West, 1989). Ammattikorkeakoulu ja 

ammattikorkeakoulun opettajuus antavat kerronnallisena ympäristönä luvan tietyn-

laisten perustelujen, sanastojen ja mallien käyttämiseen ja tukevat siten erilaisia ura-

kertomuksia kuin esimerkiksi yliopisto- tai yritysympäristö.  

Ammatti tai työ ei kuitenkaan ole pysyvä tai kiinteä kerronnallisten normien ko-

kooma. Useat erilaiset ammatilliset kulttuurit saattavat risteytyä jo yhdellä ja samalla 

työpaikalla. Vaikka ammatit ja professiot eivät puhukaan jäsentensä puolesta, tar-

joavat ne kuitenkin orientaatioita, resursseja ja vaikuttimia, jotka rakentavat kerron-

nallista todellisuutta (Gubrium & Holstein, 2008). Esittelin luvussa 3 ammattikor-

keakoulun opettajille tarjolla olevia uraskriptejä, jotka ovat osittain päällekkäisiä, 
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mutta osin jopa hylkivät toisiaan, siitä huolimatta, että ne vaikuttavat samaan aikaan 

samassa ammatillisessa kerronnallisessa ympäristössä. Vaikka uraskriptien käsite 

voidaan käsittää enemmänkin metaforaksi institutionaalisten rakenteiden ja yksilön 

välisestä suhteesta, se ei poista ajatusta siitä, että uraskriptit ohjaavat vahvasti kus-

sakin yhteisössä toimivan ihmisen ajattelua ja toimintaa (Duberley, Cohen & Mal-

lon, 2006). 

Kerronnalliset ympäristöt eivät ole erillisiä toisistaan. Niille tunnusomaiset ker-

tomukset voivat limittyä ja yhdistyä muiden kerronnallisten ympäristöjen kertomus-

ten kanssa. Ammattikorkeakoulut koulutusorganisaatioina heijastavat myös yhteis-

kuntaa ja sen arvoja laajemmin (Yrjänäinen & Ropo, 2013). Yksilöt puolestaan 

kuuluvat useisiin erilaisiin yhteisöihin ja kunkin yhteisön tulkinnalliset kehykset 

ovat vain osa yksilöiden laajempaa elämismaailmaa. Esimerkiksi Duberleyn ym. 

(2006) tutkimuksessa korostetaan vähintään viittä erilaista institutionaalista kerron-

nan kontekstia, joihin heidän haastattelemansa tutkijat viittaavat urakertomuksis-

saan: tiede, professio, perhe, valtiovalta sekä kansallinen kulttuuri laajemmin. Tie-

teellä he viittaavat siihen, miten kukin tieteenala määrittää sen parissa toimimista ja 

professiolla taas ammattiin, sosiaalisiin suhteisiin ja niihin verkostoihin, jotka märit-

tävät tutkijana toimimista. Perhe käsittää laajemmin kodin, suvun ja elämäntyylin, 

kun taas valtiovallalla tarkoitetaan esimerkiksi korkeakoulupolitiikkaa tai työaika-

lainsäädäntöä. Duberley ym. kuitenkin havaitsivat, että hyvin perinteinen (tutki-

mus)työorganisaatioon sidottu uranäkemys (organisaationaalinen uraskripti) hallit-

see ihmisten käsityksiä siitä, millainen uran tulisi olla ja mitä menestyminen uralla 

tarkoittaa.  

Kerronnallisten ympäristöjen limittymiset tapahtuvat paitsi paikassa, myös ajas-

sa, suhteessa menneisyyden ja tulevaisuuden kertomuksiin. Kerronnallinen ympä-

ristö on samaan aikaan ennakoiva ja retrospektiivinen, koska kertomus tapahtuu 

aina reaaliaikaisessa vuorovaikutustilanteessa, jossa kertojat jatkuvasti hahmottavat 

aikaa eteen- ja taaksepäin (Gubrium & Holstein, 2008). Työhön, elämään tai uraan 

kiinnitetyt merkitykset eivät ole pysyviä vaan ne muuntuvat paitsi kollektiivisten 

merkityksenannon mallien myös yksilön elämäntapahtumien myötä (Kohler Riess-

man, 2002). 

Urakertomus ilman historiallista ja laajempaan ammatilliseen ympäristöön liitty-

vää kontekstointia ei olisi pätevä urakertomus, varsinkaan asiantuntijatyöstä kerrot-

taessa31. Pitempään aikahorisonttiin sijoittuvissa kertomuksissa viitataan paitsi 

oman uran ja elämänkulun, myös yhteiskunnan muutoksiin (Komulainen, 1998). 

                                                   
31 Erityisesti tässä aineistossa, koska ammattikorkeakoulun opettajien tulee ammattinsa puolesta olla 
perillä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksista. 
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Tamar Zilber, Rivka Tuval-Mashiach ja Amia Lieblich (2008) esittävät, että tilan 

(instituutiot ja organisaatiot) sekä ajan (historialliset tapahtumat ja hahmot) määri-

tykset kertomuksissa ovat kerronnallisia valintoja. Ne osoittavat sitä, mitä kertojat 

pitävät relevanttina kerrontatilanteen ja omien kerronnallisten tavoitteidensa kan-

nalta. Linde (1993) kutsuu tätä ankkuroinniksi, kun taas esimerkiksi Bamberg 

(2011) puhuu indeksoinnista. Jos kertoja ja kuulija jakavat oletetusti saman sosiaali-

sen ja kulttuurisen tilan, tätä kontekstia ei tarvitse määritellä eksplisiittisesti kovin-

kaan tarkasti (Zilber ym., 2008). Esimerkiksi ennen 1990-lukua ennen syntyneet 

suomalaiset yleensä tietävät, millaisiin tapahtumiin ja yhteiskunnallisten arvomaail-

mojen risteämisiin esimerkiksi juppiajalla tai Neuvostoliiton hajoamisella viitataan. 

Kun kertomus sidotaan joihinkin paikkaan tai yleiseen tapahtumaan, ei ole kysymys 

vain kyseisestä tapahtumasta sinänsä vaan samalla viitataan implisiittisesti myös 

tiettyjen yhteisöjen jäsenyyksiin, näiden yhteisöjen edustamiin arvoihin ja niille tyy-

pilliseen toimintaan (Jones, 2004). 

Kertomuksen kytkemisellä kerronnalliseen ympäristöön on erityisiä kerronnalli-

sia tavoitteita. Ensinnäkin kontekstisensitiivisyys auttaa kertojaa ja yleisöä ymmär-

tämään toisiaan paremmin. Toiseksi kertomuksen ankkuroiminen oikeanlaisiin 

kulttuurisiin merkkeihin tekee sekä kertojasta että kanssakertojasta päteviä raken-

tamaan kertomusta. Lisäksi, mikäli kertomuksen moraalinen tarkoite (ks. Bruner, 

1990; Hasanen, 2013; Komulainen, 1998) tai viesti nähdään tärkeäksi, voidaan eri-

laisilla kontekstoinnin tavoilla korostaa ja konkretisoida tätä viestiä.  

Linde (1993) esittää, että eri kulttuureissa on olemassa erilaisia uskomusryppäitä, 

joihin viittaamalla voidaan tukea koherenssia ja jatkuvuutta sekä ymmärretyksi tu-

lemista vuorovaikutustilanteessa. Linde kutsuu näitä uskomusryppäitä koherens-

sisysteemeiksi. Ne ovat kulttuurisesti jaettuja välineitä ja diskursiivisia käytänteitä, 

jotka edustavat jotakin uskomusten joukkoa tai suhteita erilaisten uskomusten välil-

lä. Erilaisista koherenssisysteemeistä seuraa, että esimerkiksi elämänkulkuun olete-

taan kuuluvan tiettyjä tapahtumia, joilla on tietynlaisia seuraamuksia. Ajatellaan, että 

on olemassa sellaisia yleisesti ymmärrettyjä tai tietyn yhteisön jakamia selityksiä, 

joiden varaan yksilö voi kertomuksensa tapahtumien väliset suhteet rakentaa.  

Koherenssisysteemi voi Linden mukaan (1993) olla joko jokin eksperttisysteemi 

tai nk. maalaisjärki. Eksperttisysteemi, esimerkiksi jonkin tieteenalan olettamukset 

tai vaikkapa jokin uskonto, on sellaisten uskomusten joukko, johon suunnattujen 

kulttuuristen viitteiden ja kausaalisuhteiden ymmärtämiseksi täytyy kuulua kyseiseen 

asiantuntijayhteisöön tai alakulttuuriin (esimerkiksi tietää, mitä tarkoitetaan termillä 

subjektiivinen työura tai protestanttinen työetiikka). Maalaisjärki (common sense) puo-

lestaan kuvaa sellaisia uskomuksia, joita jokainen suunnilleen samaan laajempaan 
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kulttuuriseen yhteisöön kuuluva ”kadunkulkija” jakaa (myös convential wisdom, Co-

hen & Mallon, 2001; constituent beliefs, Bruner, 1990). Maalaisjärjen voi yhdistää aja-

tuksiin niin sanotusta elämän tai uran ”normaalista” etenemisestä (Bruner, 1990), 

kuten siitä, että ihmiset menevät koulutustaan vastaavaan työpaikkaan tai että avioi-

tumisen jälkeen yleensä hankitaan lapsia. Nämä ”itsestäänselvyydet” voivat muo-

toutua jopa eräänlaisiksi kyseenalaistamattomiksi myyteiksi (Kohler Riessman, 

1990). Erilaiset koherenssisysteemit toimivat kulttuurisina resursseina eri tavoin 

erilaisissa kulttuureissa, alakulttuureissa ja kerrontatilanteissa (Linde, 1993). On 

epätodennäköistä, että asiantuntijatyötä tekevän olisi sosiaalisesti suotavaa viitata 

vain pelkästään maalaisjärkeen tai sitoa uran tapahtumia vain yhteen tiettyyn eks-

perttisysteemiin, vaan urakertomuksissa liikutaan luovasti erityyppisten, kerronnalli-

sen ympäristön kannalta relevanttien uskomusjärjestelmien välillä. 

Olen lainannut kerronnallisen ympäristön käsitteen Gubriumilta ja Holsteininil-

ta (2008). He keskittyvät omassa analyysissaan paikalliseen, esimerkiksi tiettyyn 

ammattiin tai työympäristöön, liittyvään kerronnalliseen kontekstiin ja erottavat 

kerronnallisen ympäristön ja kerrontatilanteen (narrative occasion) toisistaan. Silti he 

korostavat tässä ja nyt -tilanteen merkitystä kertomuksen rakentumisessa ja painot-

tavat erityisesti haastattelutilanteen erityisyyttä kerronnalle. Samalla he tuovat esiin 

sen, että kerronta ulottuu ajassa ja paikassa välittömän tilanteen ulkopuolelle, ja että 

kerronnassa käytetään samaan aikaan erilaisia ja eri lähteistä poimittuja kulttuurisia 

resursseja. Kerronnan tutkimuksen kannalta onkin tärkeää huomata, että kerronnal-

lisessa todellisuudessa erilaiset kontekstit ovat keskenään limittyneinä (Zilber ym., 

2008). Tämän vuoksi väitän, että kerronnallinen ympäristö on aina moniulotteinen 

ja monitasoinen. Tutkimuksessani analysoin sitä Zilber:iä ym. (2008) mukaillen 

kolmen eri tason kautta. Urastaan kertovan henkilön tulee pystyä uskottavasti suh-

teuttamaan uran tapahtumat sekä oma ammatillinen minä menneisyydessä, nykyi-

syydessä ja tulevaisuudessa toisiinsa. Urakerronta tapahtuu kerronnallisessa ympä-

ristössä, jossa historiallinen ja yhteiskunnallinen, lokaali ja ammatillinen sekä tilan-

teinen, tässä ja nyt, limittyvät toisiinsa. Nämä kerronnallisen ympäristön elementit 

luovat erilaisia odotuksia, resursseja ja raameja sille, miten urasta kerrotaan32. 

 

                                                   
32 Ammattikorkeakoulun opettajien omien tausta-ammattien kulttuurit ja niihin liittyvät olettamukset 
ovat myös tärkeitä urankerronnan kerronnallisia ympäristöjä. Valitettavasti niiden tarkastelu on mah-
dollista tämän tutkimuksen puitteissa vain hyvin pintapuolisesti. 
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4.2.2 Kerronnallinen työ 

Kulttuureissa on erilaisia normeja sille, minkälaisia urasta tai työstä kerrotut kerto-

mukset voivat olla (Syrjälä, 2002). Kerronnalliset ympäristöt, omine moraalisine 

ymmärryksineen, asettavat kertomuksille rajoja. Kerronnallinen työ ilmenee tässä 

rajojen noudattamisessa tai niiden tietoisessa rikkomisessa (Gubrium & Holstein, 

2008). 

Kerrontaan liittyy kertomusten sisältämien tapahtumien valikointi ja editointi 

kokonaisuutta jäsentävän juonen ympärille. Juoni merkityksellistää kokonaisuuden 

ja kerää yhteen kertomuksen päähenkilöt, päämäärät, vuorovaikutussuhteet, olo-

suhteet ja odottamattomat seuraukset (Yrjänäinen & Ropo, 2013). Gubrium ja Hol-

stein (2008) kuvaavat kerronnallisella työllä sitä vuorovaikutuksellista toimintaa, 

jossa kertomukset rakennetaan, kommunikoidaan, pidetään yllä ja tarvittaessa ra-

kennetaan uudelleen. Kertojat valitsevat kertomuksiinsa luovasti sellaisia elementte-

jä, jotka ovat mahdollisia. Gubrium & Holstein painottavat, että vaikka prosessi 

onkin luovaa, se on samalla systemaattista ja siinä käytetään hyväksi useita erilaisia 

keinoja, joilla tapahtumat linkitetään toisiinsa. Kerronnallinen työ on kokemusten 

aktiivista editointia, jossa kertoja muokkaa omaa kerrontaansa siten, että kertomus 

olisi kyseisessä kontekstissa mahdollisen ymmärrettävä ja että kertomuksen perus-

viesti tulisi mahdollisimman selvästi esiin (Gubrium & Holstein, 1998; 2008). 

Aiemmin viittasin siihen, että kerronnalle asetetaan sosiaalisia odotuksia ja nor-

meja. Linde (1993) esittää, että ura- tai elämänkertomukselle asetetut sosiaaliset 

vaateet edellyttävät sitä, että kerrontaa tulee rakentaa, esimerkiksi selitysten avulla, 

siten, että kertomuksen mahdolliset epäjatkuvuudet ja rosot voidaan hallita tai silot-

taa. Tällöin myös uudet ja yllättävät tapahtumat tulee pystyä sijoittamaan kertomuk-

sen jatkumoon jollakin sosiaalisesti suotavalla tavalla. Linde (1993) jatkaa, että ko-

herentin elämäntarinan luomisessa kertojan tärkein tehtävä on rakentaa ja pitää yllä 

kausaliteettia. Tällöin riittämätön kausaliteetti tarkoittaa jatkumattomuutta syyn ja 

seurauksen välillä.  

Urakerronnassa syyn ja seurauksen kuvaus limittyy tietynlaisiin sosiaalisiin odo-

tuksiin. Biografiseen kerrontaan on pitkään liittynyt ajatus minän tai kertomuksen 

päähenkilön jatkuvuudesta ajassa (Bamberg, 2011). Hyvärinen (1994) käyttää käsi-

tettä jatkuvuustyö, jolla hän tarkoittaa sellaista kerronnallista työtä, minkä taustalla 

on sosiaalinen odotus toimia tämän jatkuvuusnormin mukaan. Jatkuvuustyöllä ker-

toja voi osoittaa olevansa arvokas, viiteryhmänsä tärkeät arvot sisäistänyt persoona 

(myös Komulainen, 1998).  
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Näen, että 2000-luvulla länsimaissa vallalla olevaan ”hyvään urakertomukseen” 

kuuluu, että kertoja hallitsee elämäänsä ja osaa muuttaa uransa suuntaa yleisen yh-

teiskunnallisen kehityksen ja työorganisaation oletettavien kehityssuuntien perus-

teella. Tämä oletus on vahvistunut uuden, individualistisen työuran ihanteiden 

myötä. Linde (1993) mainitsee toimijuuden (erityisesti yksilön tavoitteellisuutena ja 

aktiivisuutena) sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet sekä taipumukset toisiaan 

tukeviksi tavoiksi rakentaa sosiaalisesti uskottavaa urakertomuksen koherenssia. 

Keskityn tutkimuksessani erityisesti siihen, millä tavoin omaa uran hallintaa uraker-

tomuksissa rakennetaan tai kuinka ammatillisia kiinnostuksen kohteita tai taipu-

muksia käytetään urakerronnan apuna, luomaan ammatillista jatkuvuutta.  

Se, mikä määritellään jatkuvaksi tai epäjatkuvaksi, on Linden (1993) mukaan so-

siaalisesti ja kulttuurisesti määräytyvää. Urakertomuksissa oleellisimmat epäjatku-

vuudet ovat epäjatkuvuudet ammattien välillä tai ammattialueiden sisällä. Linde 

korostaa, että jatkuvuus tai epäjatkuvuus liittyy käsityksiin ns. tyypillisistä tai olete-

tuista urakuluista, tietyn tyyppisissä organisaatioissa, ammateissa jne33. Mitä tar-

kemmin asiat ovat yleisesti tai kuulijan tiedossa, sitä tarkemmin mahdollisilta epä-

jatkuvuuksilta vaikuttavat tapahtumat tulee selittää, jotta voidaan vastata urakerto-

muksille asetettuihin sosiaalisiin odotuksiin (Linde 1993). Väitän, että urakertomuk-

sissa erityisesti objektiivisen uran katkokset (esim. työttömyysjaksot tai yksilön epä-

tyypilliset urapäätökset) vaativat kerronnallista työtä, jotta kertojan uskottavuus 

sekä kertojana että työelämän toimijana säilyisi. 

Gubrium & Holstein (2008) eivät viittaa kerronnallisen työn käsitteellä pelkäs-

tään kerronnallisten ongelmien ”paikkaamiseen” vaan kyse on enemmänkin ker-

ronnan funktioiden (ks. luku 4.1) tarkastelusta. Samoin kuin työllä yleensäkin, ker-

tomuksilla on aina jokin tavoite tai tehtävä (Polkinghorne, 1995), esimerkiksi tehtä-

vä välittää yksilön kokemusta. Kertomukset ovat piiloisesti vakuuttavia tai suostut-

televia, koska niissä esitetään aina tietty versio todellisuudesta ja tämä versio on 

sidoksissa niihin tavoitteisiin, joita kertojalla tilanteessa on (Gubrium & Holstein, 

2008). 

Tutkin ammattikorkeakoulun opettajien kerronnallista työtä. Tarkastelen ylei-

sempiin historiallisiin ja yhteiskunnallisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin odotuksiin 

(mm. uranhallinta ja ammatillinen jatkuvuus) vastaavan urakertomuksen rakentami-

                                                   
33 Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakouluympäristöön sijoittuvia tyypillisiä urakulkuja ja niihin 
kiinnitettyjä osaamisia, arvostuksia ja tapahtumia kuvataan käsitteellä uraskriptit. Ilmiötä voidaan 
laajemmin kuvata objektiivisen uran käsitteellä (ks. luku 2.2). Esimerkiksi johtajan tehtäviin liitetään 
mielikuvissa valtaa sekä korkea palkka, joita pidetään työelämässä usein arvostettuina asioina. Johta-
jan tehtävissä olevan ei oleteta siirtyvän tulevaisuudessa suorittavaan työhön vaan organisaatiohierar-
kiassa vertikaalisti ylöspäin. 
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sen lisäksi myös ammattikorkeakouluympäristön ja urahaastattelutilanteen tuotta-

mia sosiaalisia ja kulttuurisia odotuksia vaatimuksia sekä puitteita urakerronnalle. 

Näin ollen ammattikorkeakoulun opettajan urasta kerrottaessa tulee sosiaalisesti 

hyväksyttävä kertomus kiinnittää tiettyihin teemoihin ja tietynlaisia konventioita 

noudattaen. Oletan kuitenkin, että urakerronnan ”sääntöjä” myös rakennetaan ja 

neuvotellaan kerrontatilanteessa. 

4.2.3 Kerronnan konventiot ja toisin kertominen 

Yhteiskunnallisesti virittyneissä käyttäytymistieteissä tarkastelun kohteena on usein 

yleensä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnallisen välinen suhde. Tällöin tutkitaan sitä, 

miten esimerkiksi opettaja on suhteessa johonkin sosiaalisesti tai kulttuurisesti mää-

räytyvään ilmiöön (Coldron & Smith, 1999) tai millaista opettajan toimijuus on 

tiettyjen sosiaalisten rakenteiden tai sosiaalisesti määrittyvien toiminnan ammatillis-

ten kehysten sisällä (Vähäsantanen, 2013). Kerronnallisessa tutkimuksessa samaa 

teemaa lähestytään tutkimalla sitä, miten yksilöt suhteuttavat kertomuksissa omia 

kokemuksiaan erilaisiin kerronnan tapoihin ja kuinka he näitä kertomuksia käyttä-

vät, muokkaavat tai vastustavat.  

Kulttuurisesti hallitsevista kertomisen tavoista käytetty käsitteistö on varsin kir-

javaa. Niistä on käytetty esimerkiksi käsitteitä mallitarinat (master narratives) (Heikki-

nen & Huttunen, 2002; Hänninen, 2000; LaPointe, 2011), metakertomukset (meta-

narratives) (Zilber, ym., 2008), kerronnan konventiot (Linde, 1993) tai kulttuuriset 

konventiot (Hänninen 2000). Työpaikkoihin sidottuna voidaan käyttää uraskriptien 

(Barley, 1989; Duberley ym., 2006; Cohen & Mallon, 2001) käsitettä. Katri Komu-

lainen (1998) käyttää käsitettä perspektiivi. Kertojalla voi olla kerronnallisina resurs-

seina käytössään erilaisia perspektiivejä, joiden kautta uraa ja työtä koskevia merki-

tyksiä argumentoidaan. Tällöin kertojan kertomuksen sisäisiksi keskustelukumppa-

neiksi valikoituvat sellaiset perspektiivit maailmaan, jotka ovat kulttuurisesti vahvo-

ja, yleisesti jaettuja ja sellaisena nopeasti ymmärrettäviä. 

Käytän työssäni käsitettä kerronnan konventiot34 kuvaamaan sosiaalisiin odo-

tuksiin vastaavia kerronnan tapoja. Koska en erityisesti tarkastele esimerkiksi piile-

viä valtarakenteita, olen pyrkinyt löytämään mahdollisimman neutraalin ilmaisun. 

Molly Andrews (2004) toteaa, että kerronnan konventioiden pääfunktio on se, että 

ne tarjoavat ihmisille tavan tunnistaa sen, mitä pidetään ns. normatiivisena koke-

muksena (vrt. tyypillinen elämänkulku, luku 4.2.1). Kerronnan konventiot heijasta-

                                                   
34 Konventio = sovinnainen tapa, käytänne (Kielitoimiston sanakirja, 2006). 
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vat kunkin yhteisön ja yhteiskunnan kulttuurisia teemoja sekä uskomuksia ja luovat 

sosiaalisia odotuksia kerronnalle. Tällaiset kertomukset saattavat olla pakottavia ja 

stereotyyppisiä sekä kontrolloida ja rajoittaa toisenlaisia toiminta- ja puhetapoja. 

Syrjälä (2002) toteaa, että kerronnan konventioiden voima tulee siitä, miten vahvas-

ti ne on sisäistetty. Hän kuvaa esimerkiksi kaiken osaavan ja hallitsevan opettajan 

olevan eräs tällainen sitkeä myytti, jota jatkuvasti uusinnetaan. Asioiden merkityk-

sellistäminen ei ole koskaan luonteeltaan eettisesti tai poliittisesti neutraalia vaan 

kaikenlaisilla kertomuksilla voidaan aina pakottaa, leimata ja rajoittaa, mutta myös 

uudistaa, muuttaa sekä suostutella, Syrjälä (2002) painottaa. 

Mikäli oman elämän tapahtumat eivät istu kerronnan konventioihin, kertoja jou-

tuu pohtimaan, miten jäsentää tai kommunikoida itseään ja elämäänsä. Tällöin ker-

tojan tulee löytää merkityksiä tapahtumille toisaalta. Andrews (2004) määrittelee 

vastakertomuksiksi (counter narratives) sellaiset kertomukset, joita ihmiset kertovat ja 

elävät ja jotka tarjoavat vastarintaa, joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti, vallitsevil-

le kerronnan konventioille. Andrewsin (2004) mukaan toisin kertominen, kuten 

kerronnan konventiotkin, voidaan kokea ja artikuloida yksilöllisesti, mutta niillä on 

aina yleisiä ja yhteisiä merkityksiä. Täten jopa kaikkein tunnelatautuneimmat ker-

tomukset kuuluvat jäsennyksiltään, arvomaailmoiltaan ja sanastoiltaan osaksi tiettyjä 

yhteisöjä ja lokaaleja kerronnallisia ympäristöjä, joilla on omat kerronnan konventi-

onsa. 

Usein kerronnan konventioita vastaan kertovat ihmiset tekevät näin tietoisina 

siitä, että he edustavat jotakin valtavirralle ulkopuolista ryhmää tai ajattelutapaa. 

Kertomuksillaan nämä ”ulkopuoliset” henkilöt voivat luoda, dokumentoida ja vah-

vistaa valtavirralle vastakkaisia todellisuuden jäsennyksiä (Andrews, 2004). Kerto-

mukset myös mahdollistavat erilaisten valta-asetelmien tunnistamisen. Hanna Me-

retoja (2013) painottaa, että kerronnan konventiot eivät ole deterministisiä tai sane-

le sitä, miten niitä käytetään, vaan yksilöt toimivat yksittäisinä ruumiillisina olentoi-

na, joiden päättelyprosesseissa kognitiivinen ja affektiivinen ovat punoutuneina 

yhteen. Vastustamalla ja muuntamalla kerronnan konventioita voidaan myös muut-

taa niiden takana olevia valtarakenteita (Meretoja, 2013). Kulttuurit sisältävät yleen-

sä useita rinnakkaisia kerronnan konventioita, joten kertojat voivat käyttää erilaisia, 

eri kerronnallisiin ympäristöihin kiinnittyneitä, konventioita kuvatessaan omaan 

elämäänsä. Tämän takia en käytä työssäni termiä vastakertomus tai esimerkiksi ka-

pinoiva kertomus (Syrjälä, 2002) kuvaamaan konventioita rikkovaa kerronnan ta-

paa. Esitän, että kertojalla on useimmiten mahdollisuus kertoa urastaan myös toi-

sin. 
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Kerronnan konventioita käytetään harvemmin tietoisesti (ellei puheenlajina ole 

ironia) eivätkä ne esiinny eksplisiittisesti tekstissä. Tutkijan tehtävänä on löytää ne 

aineistostaan ja avata niiden takana olevia merkityksiä. Ne voidaan Zilberin ym. 

(2008) mukaan löytää esim. kertomusten juonirakennelmien, päähenkilöiden rooli-

en, moraalisten opetusten tai tyypillisten kohtausten kautta. Omassa tutkimukses-

sani tähtään myös tähän. Etsin urakerronnan konventioita sekä analysoin sitä, mi-

ten niitä käytetään ja mitä niillä kerronnassa tehdään. 

Työurasta ei voi kertoa miten tahansa35, ainakaan, jos haluaa tulla ymmärretyksi 

kulttuurisen yhteisönsä kompetenttina jäsenenä. Kerronnalla siis tehdään tai tavoi-

tellaan jotakin. Samastun Linden (1993) ajatuksiin sosiaalisesti hyväksyttävän kohe-

rentin (ura)kertomuksen rakentamisesta. Yleisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin odotuk-

siin vastaaminen tai ainakin niistä tietoisena oleminen on sosiaalinen normi. Tällöin 

voidaan puhua kerronnallisesta työstä. Kerronnallisen työn välineitä ovat kulttuu-

rissa jaetut urakerronnan konventiot ja niitä tukevat sanastot, joiden avulla yksilö 

rakentaa omista urakokemuksistaan itselleen ja muille ymmärrettäviä sekä kuhunkin 

kerrontatilanteeseen sopivia kertomuksia. Kertoessaan urastaan ammattikorkeakou-

lun opettajat tekevät olettamuksia siitä, minkälaisiin sosiaalisiin odotuksiin omasta 

elämästä, työstä, koulutuksesta, urasta tai ammattiryhmästä kerrottaessa tulee vasta-

ta. Viittaan kerronnan konventiot -käsitteellä juuri näihin odotuksiin. Kerronnan 

konventiot mahdollistavat kerronnan, mutta ne myös rajoittavat ja ohjaavat yksilöä 

jäsentämään maailmaa tietyillä tavoilla. Kerronnan konventioita voi kuitenkin muo-

kata tai urasta voi kertoa toisin. Vaikka opettajat käyttävät kulttuurisia malleja ja 

sanastoja kuvatessaan työuraansa, niitä ei kopioida sellaisenaan. Kerronnan konven-

tioita varioidaan yksilöllisesti ja luovasti, kun ne liitetään osaksi omaa, itselle merki-

tyksellistä, urakertomusta. 

4.2.4 Kerronta ja vuorovaikutus 

Kertomukset ovat ytimeltään sosiaalisia ja realisoituvat aina vuorovaikutteisesti 

jossakin tilanteessa (Gubrium & Holstein, 2008; Jones, 2004). Kertomuksen ym-

märtämisen kannalta on oleellista tietää, millaisessa kontekstissa kertominen tapah-

tui (Zilber ym., 2008). Tutkimusaineistoni koostuu haastatteluista. Haastattelutilan-

ne kerronnan tilanteisena tässä ja nyt -ympäristönä vaikuttaa myös kerronnalliseen 

                                                   
35 Tällä en viittaa fakta- ja fiktiojaotteluun vaan sosiaalisten ja kulttuuristen konventioiden noudatta-
miseen. Voi ajatella, että täysin fiktiivinen kertomus ”minun työurani” rakennettaisiin vieläkin 
enemmän erilaisten kulttuuristen kerronnan konventioiden ja ”urbaanien legendojen” pohjalle kuin 
historiallisiin tapahtumiin nojautuva. 
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työhön, koska se asettaa kertojalle omanlaisiaan sosiaalisia odotuksia, mahdolli-

suuksia ja rajoitteita. Kuvaan seuraavassa kerrontaa ja vuorovaikutusta nimen-

omaan haastattelutilanteessa. 

Haastatteluja voidaan kuvata tarkoituksellisiksi yrityksiksi kutsua ja aktivoida 

kertomuksia (De Fina, 2009). Tämän vuoksi haastattelutilanteita on tärkeää tarkas-

tella kerronnallisen työn kenttinä eikä pelkästään informaation välittämisenä sekä 

pohtia sitä, millaisia asioita niiden aikana tapahtuu. Haastattelun olosuhteet luovat 

omia normatiivisia olettamuksiaan kerronnalle (Gubrium & Holstein, 2008). Ver-

rattuna esimerkiksi arkipäiväiseen keskusteluun kommunikoinnin muoto on for-

maalimpi, keskustelunaihe on rajattu ja puheenvuorojen vaihdot ovat ainakin peri-

aatteessa säännellyt (haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa) (Gubrium & Hol-

stein, 1998). 

Haastattelutilanteella on oma moraalinen luonteensa. Anna De Fina (2009) tote-

aa, että haastattelutilanteessa haastateltavan kertomus on aina evaluoitavana (mo-

raaliset näkökannat ja oikeanlaisuus, kerronnan konventioiden valinta ja soveltami-

nen), mikä vaikuttaa siihen, kuinka kustakin asiasta kerrotaan, millainen kerronta on 

suotavaa ja millainen ei (myös Kelchtermans, 2009). Itse en kuitenkaan De Finan 

(2009) tavoin näe, että haastattelijalla olisi kysymysten esittäjänä erityinen valta-

asema. Myös haastattelijan kysymykset ja antamat ohjeet ovat arvioinnin kohteena, 

onhan niidenkin pohja yhtälailla kulttuurisesti rakentunut ja niiden kautta rakenne-

taan käsitystä siitä, mikä on haastattelijan paikka ja rooli urakertomuksen tuottami-

sessa. Lisäksi haastateltava on viime kädessä se, joka päättää mihin kysymyksiin hän 

vastaa ja mihin suuntiin hän kertomustaan (tutkimus)haastattelutilanteen aikana 

ohjaa (De Fina, 2009; Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005). 

Kertova yksilö pyrkii ennakoimaan kertomuksensa vastaanottoa ja löytämään 

sille oikeutusta (Ylijoki, 1998). Ylijoki jatkaa, että yksilön tavoitteena ei ole pelkäs-

tään esittää itseään jonkin yhteisön (ammattikunta, organisaatio, ala tms.) pätevänä 

edustajana vaan myös kertomuksen välinein rakentaa omaa ainulaatuista suhdettaan 

yhteisöönsä ja luoda oma ääni tai uniikki kädenjälki sen edustajana. Edellisen poh-

jalta oletan, että tarve tulla ymmärretyksi ja saada sanomansa kuuluviin on yleensä 

haastattelun antamisen suurin motiivi ja myös sen anti.  

Myös Anni Vilkko (1997) painottaa, että kertomus minästä on suunnattu kom-

munikoimaan, ymmärrettäväksi ja kulutettavaksi. Tällöin kertoja kuvailee kerron-

taansa ja kertomuksen rakentamisen periaatteitaan sekä antaa ohjeita haastattelijalle. 

Haastateltavat pyrkivät vahvistamaan mahdollisuuksiaan tulla ymmärretyksi mm. 

noudattamalla kertomuksessaan kerronnan konventioita ja valikoimaan sanomansa 

asiat siten, että ne tukisivat keskinäisen ymmärryksen muodostumista. Vilkko esit-
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tää, että tällaisia yhteisymmärrystä tukevia ja yleisöä huomioivia vuorovaikutuksen 

keinoja ovat esimerkiksi oman kertomistoiminnan kuvailu (”kerron tässä nyt pienen 

esimerkin”), sanasto (valitaan sellaisia termejä, jotka haastattelijan oletetaan ymmär-

tävän), nonverbaalinen viestintä (esim. kädenliikkeet) sekä tarkennukset ja suorat 

ohjeet yleisölle (”tämä on minusta tärkeää”). 

Kertomuksen koherenssi on kertojan ja yleisön tai kanssakertojan yhteinen saa-

vutus, joka rakennetaan kommunikaatiotilanteessa (Gubrium & Holstein, 2008; 

Linde, 1993). Kertoja ja kuulija pyrkivät tuottamaan yhteistä ymmärrystä käsillä 

olevista asioista. On kuitenkin huomattava, että koska kertoja ja kuulija rakentavat 

kertomukselle koherenssia aina hieman erilaisista merkityksenmuodostusprosesseis-

ta käsin, vuorovaikutuksessa rakentuva koherenssiperiaate saattaa olla kertojalla ja 

kuulijalla erilainen (Linde, 1993). Esimerkiksi kertoja saattaa rakentaa urakertomuk-

sensa koherenssia omiin persoonallisiin ominaisuuksiinsa viittaamalla, mutta kuulija 

taas saattaa tehdä tulkintaa kerrotusta urasta sosiaalisen verkoston menestyksekkää-

nä hyödyntämisenä. 

Kertomusten teemat ja sisällöt ovat vahvasti sidoksissa vuorovaikutuksen kul-

kuun ja merkityksellisten yhteisten kerronnan kontekstien jatkuvaan luomiseen 

(Gubrium & Holstein, 2008). Kerrontaa elävöitetään ja sitä johdetaan johonkin, 

tietyille yleisöille ja tiettyjä tarkoituksia varten (Gubrium & Holstein, 2008; Jones, 

2004). Kerronnallinen työ ei kuitenkaan tapahdu pelkästään välittömän vuorovaiku-

tustilanteen rajoissa vaan myös suhteessa erilaisiin relevantteihin ja potentiaalisiin 

yleisöihin. Kerronnallinen ympäristö sisältää myös laajempia yleisöjä, sekä läsnäole-

via että oletettuja, joille kertomus on suunnattu (Gubrium & Holstein, 2008). Eri-

laiset yleisöt herättävät erilaisia kulttuurisia merkityksiä ja sosiaalisia odotuksia sa-

moille tapahtumille. Tämän vuoksi kertoja pyrkii sanoittamaan ja kehystämään ura-

kertomuksensa siten, että hänen viestinsä tavoittaa aina vähintään jonkun näistä 

yleisön mukanaan tuomista kehyksistä ja kommunikoimaan sen kanssa. 
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5 Tutkimuskysymykset, tutkimusaineisto ja 
tutkimusprosessin eteneminen 

Tässä luvussa esittelen tutkimusasetelmani ja tutkimuskysymykset, taustasitoumuk-

seni tutkijana, tutkimusaineiston keruun, tutkimusprosessin kulun sekä tekemäni 

menetelmälliset ratkaisut. Paikannan tutkimukseni metodologisesti sekä esittelen ja 

perustelen aineiston keruu- ja analyysiprosessit mahdollisimman selkeästi, askel 

askeleelta, lukijan arvioitavaksi. Pohdin myös tutkimuksen luotettavuuteen vaikut-

tavia tekijöitä. 

Tutkin kerronnallista työtä ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. 

Tutkimukseni kohteena ovat ne kerronnan konventiot, joita ammattikorkeakoulun 

opettajat uusintavat, varioivat ja kertovat toisin urakertomuksissaan. Analysoin sitä, 

millaisia muotoja uranhallinta ja ammatillinen jatkuvuus yleisinä urakerronnan kon-

ventioina ammattikorkeakoulun opettajien urakerronnassa saavat.  

Kerronnallinen työ tapahtuu aina historiallisesti rakentuneessa kerronnallisessa 

ympäristössä, joka luo kehykset urakerronnalle – sille, mitkä asiat ovat relevantteja 

ja kuinka niistä tulee sekä voi kertoa. Tarkastelen kerronnallista työtä kolmella ura-

kerrontaa eri tavoin määrittävällä kerronnallisen ympäristön tasolla (ks. kuvio 1.).  

- Ensiksi urakerrontaa määrittävät yleiset, historialliset ja yhteiskunnalliset 

urakäsitykset ja urakerronnan konventiot. Näihin liittyvät esimerkiksi 

käsitykset työstä, työurasta sekä sen suhteesta elämänkulkuun ja yksilön 

persoonaan. Näitä olen esitellyt luvussa 2.  

- Toiseksi urakerrontaa määrittää urakertomuksen lokaali ja ammatillinen 

ympäristö, tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulu, sen tarjoamat or-

ganisaatiorakenteet ja työtehtävät, uraskriptit (ammattilainen, kasvattaja-

opettaja, korkeakoulun opettaja ja palveluntuottaja), koulutusalat sekä 

yksittäiset työyhteisöt, joissa yksilöt toimivat. Tätä urakerronnan ympä-

ristöä olen esitellyt luvussa 3. 

- Kolmanneksi urakerrontaa määrittää kerrontatilanne, tässä tapauksessa 

urahaastattelu, joka luo erilaisia odotuksia, mahdollisuuksia ja rajoitteita 

kerronnalle, muihin kerronnan tilanteisiin ympäristöihin verrattuna. 

Haastattelutilannetta kerronnan kontekstina olen kuvannut luvussa 

4.2.4. 
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5.1 Tutkimuskysymykset 

Edellä esitetyistä lähtökohdista olen johtanut tutkimuskysymykset, jotka esittelen 

seuraavaksi.  

Tutkimuksen pääkysymys on: Millaista kerronnallista työtä ammattikorkeakoulunopettajat 

tekevät kertoessaan urastaan?  

Tätä kysymystä tarkastelen analyysissani seuraavien alakysymysten kautta, eri tasoil-

la, yleisestä yksityiseen: 

1. Mitä urakerronnan yleisiä historiallisia ja yhteiskunnallisia konventioita kerron-

nassa noudatetaan ja millaisia muotoja ne ammattikorkeakoulun opettajien uraker-

tomuksissa saavat? 

2. Miten urakertomukset kiinnitetään ammattikorkeakoulun kerronnalliseen ympä-

ristöön? 

3. Miten kerronnallisia konventioita merkityksellistetään ja varioidaan yksilöllisesti? 

 

Tutkimustematiikkani on koottu kuvioon 1. 
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Kuvio 1.  Tutkimustematiikan käsitteellinen jäsennys 

Tulosten esittelyssä etenen alakysymysten mukaisessa järjestyksessä. Tutkimukseni 

pääasiallisena analyysiyksikkönä on työurakertomuksen osa tai selityskokonaisuus, 

ei yksittäinen urastaan kertova persoona tai hänen uransa. Tavoitteenani on päästä 

yksittäisten kertomusten kautta käsiksi urakerronnan yleisempään, kulttuuriseen, 

kielelliseen ja yhteiskunnalliseen ilmiöön. 
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5.2 Tutkimuksen metodologiset ja teoreettiset 
taustasitoumukset 

Tutkimukseni edustaa kerronnallista tutkimusotetta. Vilma Hänninen (2000) kuvaa 

kerronnallista tutkimusta kaikeksi sellaiseksi tutkimukseksi, jossa kertomusta käyte-

tään ymmärrysvälineenä. Itse viittaan kerronnallisuudella teoreettisiin taus-

tasitoumuksiini, erityisesti näkemyksiini urasta kertomuksena sekä metodologiseen 

lähestymistapaani, jossa maailma nähdään kulttuurisena, tulkittuna ja kielellisessä 

vuorovaikutuksessa rakentuvana. Kerronnallisuus kuvaa myös empiiristä aineistoa-

ni, haastattelutekstejä, joita analysoin kertomuksina. Myös tutkimukseni loppu-

tuotos on kertomus. Jokainen kirjallinen raportointi, myös väitöskirja, on aina tutki-

jan juonentama kertomus tutkimuksen kohteesta ja sen tuloksista (Polkinghorne, 

1995). Seuraavassa pyrin avaamaan metodologisia ja teoreettisia sitoumuksiani sekä 

niistä johdettua tutkimusprosessia. 

Kerronnallisen tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat ovat kie-

toutuneet toisiinsa (mm. Meretoja 2013; Spector-Mersel, 2010). Kerronta voidaan 

nähdä ontologisesti perustavanlaatuiseksi toiminnaksi ihmiselle, osaksi ihmisten 

jokapäiväistä olemassaoloa (Hyvärinen, 2013; Meretoja 2013). Kieli ja kertomukset 

rakentavat todellisuutta ja ihmiset ymmärtävät maailman sekä itsensä subjektiivis-

ten, mutta alkuperältään kulttuuristen tulkinnallisten prosessien kautta (Spector-

Mersel, 2010). Tutkimusasetelmani perustuu ajatukseen, että yksilö on aina kietou-

tuneena vuorovaikutukseen sekä kulttuuriseen. Yksilön ymmärrys maailmasta ja 

olemassaolosta on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentunutta ja perustaltaan 

kulttuurista – merkityksiä luodaan ja kommunikoidaan kertomuksissa. Tämä pätee 

myös tietämiseen ja tutkimukseen. 

Oletan, että on olemassa materiaalinen maailma (maapallo, ihmiset fyysisinä 

olentoina jne.) sekä siihen yhteydessä oleva, tiettyyn rajaan asti yhteinen ja jaettu 

sosiaalinen todellisuus. Kuten Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach ja Tamar Zil-

ber (1998), positioin itseni relativismin ja realismin välimaastoon. Koen, että ker-

tomuksella on aina yhteys todellisuuteen. Lieblich ym. jatkavat, että kertomusten 

ytimessä ovat todellisen elämän tapahtumat, joiden ympärille kertomus rakentuu. 

Ihmisillä on oltava kielellisistä ilmaisuista samankaltaisia perusymmärryksiä niistä, 

jotta kommunikointi tai yhteistyö olisi ylipäätään mahdollista (Hänninen, 2000; 

Young & Collin, 2004).  

Hanna Meretojan (2013) mukaan mm. Paul Ricoeur ja Charles Taylor jatkoivat 

1980-luvulla hermeneuttista traditiota, jonka mukaan kaikella kokemuksella on 

tulkinnallinen luonne, ”jokin ymmärretään jonakin”. Kulttuurisesti muodostuneet 
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kerronnan mallit välittävät tätä tulkintaprosessia. Näin ollen narratiivisessa her-

meneutiikassa kerronnallisuuden epistemologinen pohja ei perustu ideaan tosiasioi-

den esittämisestä vaan laajempaan käsitykseen ymmärtämisestä, Meretoja tiivistää. 

Myös Herman (2009) näkee, että jokainen kertomus on tulkintaa, ei vain reproduk-

tio siitä, mitä tapahtui. Kyseessä on siis todellisuuden tuottamisen, juonentamisen, 

prosessi. Juonentamisen kautta kertoja rakentaa teoriaa tapahtumista (Ochs ja 

Capps, 1996; Polkinghorne, 1995). Ricoeur (1980) näkee, että juonentaminen ei ole 

ennalta-annetun kerronnallisen järjestyksen uudelleentuottamista vaan todellisuu-

den luovaa uudelleenorganisointia ja arviointia.  

Kerronnallinen tutkimus ei perustu vakiintuneisiin metodeihin vaan eri tieteen-

alojen ja tutkijoiden käsitykset elämän ja kertomuksen suhteesta vaihtelevat ja tut-

kimusmetodit sekä -prosessi muovautuvat niiden mukaisesti. Esimerkiksi autobio-

grafisten urakertomusten tarkastelu eroaa sille läheisestä urahistorioiden tutkimuk-

sesta, vaikka niissä molemmissa aineistoa kerätään usein urahaastattelujen tai -

kirjoitelmien avulla. Opettajien elämän- ja urahistorioita tutkinut Ivor Goodson 

(2006) edustaa tutkimussuuntausta, jossa korostetaan urakertomusten sitomista 

historialliseen kontekstiin ja pyritään mahdollisimman faktuaaliseen ja esittämista-

paan, kuvaamaan ja dokumentoimaan todellisuutta kertomusten kautta. Goodson 

kritisoi yksittäisistä kertomuksista koostuvaan aineistoon pohjautuvaa tutkimusta 

muun muassa siksi, että henkilökohtainen kertomus tarjoaa vain yksilöllisen näkö-

kulman, joka on irrallinen laajemmasta kontekstistaan. 

Edustamassani tutkimussuuntauksessa yksilöllisen, sosiaalisen ja historiallisen 

välinen suhde tulkitaan päinvastaisella tavalla. Siinä nähdään, että kerronnallinen 

tutkimusote mahdollistaa esimerkiksi työurien tutkimuksen osina sosiaalisia ja kult-

tuurisia konteksteja, mutta samalla se tuo myös esiin yksilöiden intentiot ja toimi-

juuden. Yksittäisten henkilöiden kertomusten tutkimisen kautta on mahdollista 

päästä käsiksi laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin prosesseihin (Lieblich ym., 

1998), esimerkiksi siihen, millaisia arvoja ja merkityksiä työuran käsitteeseen yhteis-

kunnassa liitetään. Jopa henkilökohtaiset ongelmat, joihin autobiografisissa kerto-

muksissa viitataan, heijastavat aina teemoiltaan, sanastoiltaan ja jäsennyksiltään 

yleisiä kulttuurisia käsityksiä tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa (Cohen & 

Mallon, 2001; Kohler Riessman, 2002). Vaikka esimerkiksi kokemus työttömyydes-

tä koskettaa monia hyvinkin henkilökohtaisia alueita ihmisessä, omasta työttömyy-

destä kerrotaan todennäköisesti eri tavoin lama-aikana tai suhdanneherkällä alalla, 

verrattuna esimerkiksi taloudellisen noususuhdanteen aikaan. 

Hannu Heikkinen ja Raimo Huttunen (2002) esittävät, että kulturalistisen ihmis-

käsityksen taustalla on ajatus siitä, että ihmisten asioille antamat merkitykset ovat 
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kulttuurisia ja yhteiskunta kulttuureineen tekee ihmisen (myös Bruner 1990). Mere-

toja (2013) kuitenkin painottaa, että yksilöiden on mahdollista tehdä tulkintaa tai 

teoretisointia itsereflektiivisessä ajallisessa kerronnallisessa prosessissa, ei mekanisti-

sesti ennalta-annettujen kulttuuristen konventioiden pakottamina. Näin ollen maa-

ilman jäsentämisen ja merkityksellistämisen kulttuuriset jaetut mallit aktualisoituvat 

vasta silloin, kun niitä käytetään konkreettisten tilanteiden tulkinnassa. Tämä tarjoaa 

yksilölle runsaasti vapautta yksilölliseen ja luovaan tapaan valita, korostaa ja teoreti-

soida kokemiaan asioita. Kulttuuriset mallit ja yksilötason tulkinnat toimivat jatku-

vassa dialogissa (Meretoja 2013). 

Oletan, että ihmisen minuus rakentuu sosiaalisesti ja että todellisuutta otetaan 

haltuun erilaisten kielellisten käytäntöjen sekä sosiaalisten ja yksilöllisten merkityk-

senantojen avulla. Anthony Giddens (1991) kuvaa myöhäismodernia aikaa siten, 

että ihmisen ontologinen jatkuvuus tulee siitä, että hän rakentaa jatkuvilla valinnoil-

laan omaa identiteettiään tai persoonallista kertomustaan. Tällöin erilaisista kulttuu-

risista malleista rakennetaan omia, ainutkertaisia kombinaatioita. Kertomukset ku-

vaavat samaan aikaan yksilöllisiä ja kollektiivisia merkityksenantoja. Yksilö seuloo 

tarjolla olevista kerronnan konventioista ne, joita pitää itselleen läheisimpinä ja 

varioi niitä itselleen sopiviksi (Hänninen, 2000; Ylijoki, 1998). Tässä korostuu ker-

tojan toimijuus. Hänninen (2000) painottaa, että yksilöllä on vapaus, mutta myös 

haaste luoda oma erityinen elämänkertomuksensa, jonka mielekkyyteen hän voi 

uskoa.  

Merkityksenannon prosessissa on kyse kerronnallisesta linkityksestä (Gubrium 

& Holstein, 2008). Yksittäinen kokemus ei ole merkityksellinen sinänsä vaan se 

tehdään merkitykselliseksi niillä tavoilla, joilla se on linkitetty muihin asioihin. Pidän 

tärkeänä sen huomioon ottamista, miten haasteltavat itse kerronnassaan teoretisoi-

vat ja tekevät yleistyksiä omista uratapahtumistaan, suhteessa laajempaan sosiaali-

seen kontekstiin (myös Cohen & Mallon, 2001). Kertojat myös kontekstoivat omaa 

kertomustaan sanallisesti eli sijoittavat itsensä eksplisiittisesti historialliseen aikaan, 

paikkaan ja arvojärjestelmiin (Bamberg, 2011; Zilber, ym., 2008). Ammattikorkea-

koulun opettajien kertomusten totuudellisuutta tarkasteltaessa oleellista ei ole ta-

pahtumien mahdollisimman autenttinen historiallinen rekonstruointi vaan se, miten 

he ovat tulkinneet ammattikorkeakouluopettajuutta tietyissä konteksteissa ja kuinka 

uskottavasti minä pystyn tutkijana tavoittamaan nämä tulkinnat ja teoretisoinnit. 

Koska näen, ettei inhimillinen todellisuus ei ole lähtökohtaisesti objektiivisesti 

havainnoitavissa, emme voi saada siitä suoraa tietoa kertomusten välityksellä. En 

siis pyri tutkimuksessani objektiiviseen tietoon työurista tai löytämään yhtä ja aino-

aa todellisuutta kertomusten takaa vaan tutkimuksen kohteena on urakerronta, sen 
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rakentuminen, periaatteet ja siinä tuotetut merkitykset. Olen käyttänyt tutkimusai-

neistonani opettajien suullisia urakertomuksia. Lipponen (2001) esittää, että kerto-

musten rakentamisen tukena ovat kulttuuriset symbolijärjestelmät ja artefaktit, joita 

voidaan käyttää ajattelun välineinä. Lipponen jatkaa, että nämä välineet, esimerkiksi 

urakerronnan konventiot, luovat kertomuksille myös omat, yliyksilölliset ja sosiaali-

sen kanssakäymisen mahdollistavat piirteensä. Oletan, että juuri nämä kulttuuriset 

maailman jäsentämisen välineet auttavat siinä, että voin ymmärtää haastateltavan 

kertomusta. Esimerkiksi itse samassa historiallisessa ajassa ja ammattikorkeakoulu-

kontekstissa (luku 5.3) työskentelevänä voin ainakin jossakin määrin jakaa haastatel-

tavieni kanssa yhteisen sosiaalisen todellisuuden. 

Lähtökohtani on, että kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 

ovat ihmisten ajattelussa ja toiminnassa yhteydessä toisiinsa. Kertomukset ja ker-

ronta ovat yksilöille tärkeitä välineitä, joiden kautta uraan liittyviä kokemuksia mer-

kityksellistetään, teoretisoidaan sekä kommunikoidaan toisille. Sosiaaliset prosessit 

ja niiden kautta kulkeutuvat sekä muuntuvat kulttuuriset välineet, esimerkiksi ura-

kerronnan konventiot, mahdollistavat myös yksilöiden välisen vuorovaikutuksen 

sekä yhteisen ymmärryksen muodostamisen. Kertomuksen rakentaminen on sa-

maan aikaan sekä yksilöllisesti luovaa että vuorovaikutteista ja kulttuurisidonnaista. 

Urakerronnalle asetetut sosiaaliset odotukset sekä niitä mukailevat kerronnan kon-

ventiot ovat työssäni oleellisessa asemassa. Urakerronta on prosessi, jossa yksilöt 

poimivat ja muokkaavat oppimistaan urakerronnan konventioista sellaiset, jotka 

sopivat heidän elämänhistoriaansa sekä käsillä olevaan kerronnalliseen ympäris-

töön. 

Tutkimustani voi luonnehtia teoriasidonnaiseksi analyysiksi, jossa teoreettiset ja 

käsitteelliset jäsennykset toimivat ajatteluni ja analyysini työvälineinä. Tutkimuksen 

erottaa perinteisemmästä teorialähtöisestä tutkimuksesta se, että tavoitteena ei ole 

vahvistaa tai kumota jotakin tiettyä teoriaa tai siitä muodostettuja hypoteeseja (esim. 

Eskola, 2001). Olen tarkastellut aineistoani käyttäen erilaisia ura- ja opettajuustut-

kimuksen sekä kerronnallisen elämäkertatutkimuksen teoreettisia jäsennyksiä erilai-

sina tulokulmina urakerronnan ilmiöön.  

Kerronnallisen etnografian edustajiksi itsensä määrittelevät Gubrium ja Holstein 

(2008) painottavat, että kerronnallisen ympäristön tutkimuksessa on oleellista tuoda 

esiin, mitä merkityksiä, ymmärryksiä ja satunnaisia tapahtumia kertojat kohtaavat 

noissa olosuhteissa. Gubrium ja Holstein jatkavat, että vaikka kerronnallisessa tut-

kimuksessa pääosassa on vuorovaikutustilanteissa tapahtuva kerronta, esitettyjen 

tapahtumien juonta tai niihin liitettyjä kulttuurisia merkityksiä voi olla hankala ym-

märtää ilman taustatietoja kerronnan olosuhteista. Näin kerronnallisen ympäristön 
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ja työn ymmärtäminen pelkän haastattelutekstin varassa ei aina riitä uskottavien 

tulkintojen tekemiseen. Haastattelujen tukena olisi voinut käyttää esimerkiksi ha-

vainnointia, mutta tässä työssä tuen analyysiäni keskusteluttamalla omia haastattelu-

aineistojani sekä niistä tekemiäni tulkintoja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden 

kanssa. Teen vertailuja omasta aineistostani löytämäni sosiaalisen ja kulttuurisen 

todellisuuden sekä muiden tutkijoiden merkityksellistämien todellisuuksien välillä. 

5.3 Positioni tutkijana 

Tutkija ei voi koskaan kohdata tekstiä (esimerkiksi urakertomusta) vapaana ennak-

ko-olettamuksista, vaan hänellä on aina joitakin odotuksia siitä, mitä teksti sisältää 

tai miten se on rakennettu (Linde 1993). Myös tutkija on aina osa tiettyjä sosiaalisia 

sekä kulttuurisia yhteisöjä ja hänen näkemyksensä maailmasta kietoutuvat niissä 

jaettuihin merkitysrakenteisiin ja perspektiiveihin. Väitöskirjaprosessini on ollut 

ajallisesti pitkä ja sen kuluessa positioni tutkijana, jonkin tietyn tutkimusalan edusta-

jana sekä suhteessa ammattikorkeakoulumaailmaan ja opettajuuteen on vaihtunut 

useasti. Voikin sanoa, että olen prosessin aikana toiminut osana useita erilaisia am-

matillisia yhteisöjä, jotka kaikki ovat tuoneet omat kulttuuriset merkitysrakenteensa 

tutkimukseeni. 

Aloitin väitöskirjatutkimukseni vuonna 2003 toimiessani Tampereen yliopistossa 

työelämän tutkijana. En ole itse varsinaisesti opiskellut tai opettanut ammattikor-

keakoulussa muutamaa lyhyttä luento- tai ohjauskertaa lukuun ottamatta. Ammatti-

korkeakoulumaailmaan aloin tutustua samoihin aikoihin, aloittaessani niiden T&K-

toimintaan kohdistuvan monitieteisen tutkimusprojektin. Minulle kävi selväksi se, 

että ammattikorkeakoulut ovat hyvin kiinnostava ja kulttuurisesti heterogeeninen 

tutkimuskenttä, samoin kun siellä työskentelevien työurat. Keräsin haastatteluai-

neistoni kymmenen vuotta sitten, kasvatustieteiden laitoksen projektitutkijana. Ky-

seinen tutkimusprojekti käsitteli työorganisaatioissa oppimista ja tämän vuoksi tut-

kimuskysymyksissäkin oli useita asiantuntijuutta ja oppimista koskevia kysymyksiä. 

Tutkimushaastatteluja tehdessäni minulla oli siis näkemyksiä ammattikorkeakou-

luista, työurista sekä omien aineenopettajaopintojeni kautta myös opettamisesta, 

muttei ammattikorkeakoulun opettajuudesta sinänsä. 

Seuraavien vuosien aikana tutustuin myös useisiin ammattikorkeakoulun opetta-

jiin ja muuhun henkilöstöön ja osallistuin seminaareihin, joissa esittelin omia tutki-

mustuloksiamme. Näkökulmani oli silti ulkopuolisen tutkijan näkökulma. Tein 

vuonna 2010 lisensiaatintyöni samasta haastatteluaineistosta toimiessani tutkijana 
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mm. eri tieteenalakulttuureita, korkeakoulujärjestelmää sekä akateemista työtä tut-

kivassa yksikössä.  

Samana vuonna siirryin erikoissuunnittelijaksi Tampereen ammattikorkeakou-

luun, ensin sisäisen kehittämisen toimintoihin ja myöhemmin ammatillisen opetta-

jankoulutuksen puolelle. Teen päivittäistä työtäni eri alojen opettajien kanssa ja olen 

pystynyt käytännössä ikään kuin testaamaan omia oletuksiani ja aiempia tutkimustu-

loksiani aidossa ympäristössä. Allekirjoitan edelleen suurimman osan esimerkiksi 

2010 valmistuneen lisensiaatin työni tuloksista, mutta työkokemukseni on syventä-

nyt sekä toisaalta myös laajentanut ymmärrystäni, erityisesti ammattikorkeakoulu-

organisaatioiden sisäisistä kulttuureista ja alakulttuureista sekä työtavoista ja -

välineistä36. Tästä johtuen katsoin tarpeelliseksi esimerkiksi kuunnella litteroidut 

haastattelunauhat uudelleen vielä vuonna 2013, varmistaakseni, että ymmärsin esi-

merkiksi opettajien käyttämät ammatilliset lyhenteet oikein. 

Vaikka viimeisten neljän vuoden aikana olen sosiaalistunut ammattikorkeakou-

luympäristöön ja siellä jaettuihin ajattelumalleihin, väitän, että edellisistä uravaiheis-

ta johtuen olen pystynyt tutkimusprosessini aikana tarkastelemaan opettajien ker-

ronnallista ympäristöä sekä sen ulko- että sisäpuolelta. Se, että tutkimukseni ana-

lyyttisesti tärkein vaihe, mm. varsinaiset aineiston analyysit sekä väitöskirjateoksen 

kirjoittaminen tapahtuivat ammattikorkeakoulun työntekijänä, on auttanut minua 

ymmärtämään työkontekstiin liitetyt viittaukset paremmin kuin jos olisin ollut täy-

sin ulkopuolinen. Toisaalta, koska en ole opettaja, voin kyseenalaistaa tai tarkastella 

uudesta näkökulmasta sellaisiakin asioita, jotka pitkään opettajana toimivalle ovat jo 

itsestäänselvyyksiä tai jopa kyseenalaistamattomia ”totuuksia”.  

5.4 Tutkimusaineiston kokoaminen ja analysointi 

Tutkimukseeni ovat osallistuneet hoitotyön sekä liiketalouden ja markkinoinnin 

opettajat kolmesta eri ammattikorkeakoulusta. Valitsin nämä alat siksi, että ne ovat 

henkilöstömäärältään, tekniikan ohella, suurimpia ammattikorkeakoulujen koulu-

tusaloja (Opetushallitus, 2013), mutta aloina lähtökohtaisesti erilaisia. Hoitotyö on 

ala, jossa tiettyjen, lailla säänneltyjen pätevyyksien saavuttaminen oikeuttaa tietynlai-

siin tarkasti rajattuihin työtehtäviin, kun taas liiketalouden ala on kulttuurisesti ja 

                                                   
36 Sitä, miten erilaiset alakulttuurit ja työtavat eri ammattikorkeakouluissa eriytyvät, en tietenkään 
yhdessä organisaatiossa saadun työkokemuksen perusteella osaa arvioida. Koska työssäni kuitenkin 
tapaan opettajia eri ammattikorkeakouluista ja luen heidän julkaisujaan, en koe tätä asiaa tämän tut-
kimuksen luotettavuuden kannalta ongelmalliseksi. 
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rakenteellisesti heterogeenisempi. Molemmilla aloilla on kuitenkin suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä samankaltainen opistohistoria ennen ammattikorkeakoulun 

aikaa (esim. Herranen, 2003). 

Haastattelin kaikkia tutkimukseeni osallistuneita henkilöitä kaksi kertaa, vuosina 

2004–2006. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tähän tutkimukseen olen vali-

koinut haastateltavista kaikki päätoimisesti opetustyötä tekevät henkilöt (n=13). 

Haastateltavat toimivat ammattikorkeakouluissa päätoimisen tuntiopettajan, lehto-

rin ja yliopettajan virkanimikkeillä. Haastateltavista neljä on miehiä ja yhdeksän 

naisia. Aineistossani on siis haastateltavina useampia naisia kuin miehiä, mikä osin 

johtuu hoitoalan naisvaltaisuudesta. Miehet ja naiset toimivat ammattikorkeakou-

luissa kuitenkin hyvin samanlaisissa työtehtävissä eikä aineistossani ollut koulutus-

sektorille tyypillistä painotusta, jossa naiset toimisivat ns. riviopettajina ja miehet 

johtajina (vrt. Bayer, ym., 2009) vaan työtehtävät jakaantuivat tasaisesti molemmille 

sukupuolille.  

Haastateltavani ovat syntyneet pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Kokonaisuudes-

saan heidän voi katsoa edustavan suuria ikäluokkia, öljykriisin sukupolvea sekä x-

sukupolvea (esim. Järvensivu, Nikkanen & Syrjä, 2014), sukupolvi-käsitteen määrit-

telystä riippuen. Nuorimmat haastateltavat olivat 38-vuotiaita ja vanhin haastatelta-

va oli 59-vuotias. Haastateltavien työhistoriat ovat hyvin heterogeenisiä, mutta kai-

killa on vähintään 10 vuoden työkokemus omalta ammattialaltaan ja/tai ammattiai-

neiden opettajana. Useimmat haastateltavista olivat työskennelleet kauppa- tai sai-

raanhoito-oppilaitoksissa ennen ammattikorkeakoulureformia. Yhtä haastateltavaa 

lukuun ottamatta kaikilla on ylempi korkeakoulututkinto ja neljällä on lisensiaatin- 

tai tohtorintutkinto. 

5.4.1 Haastateltavien valikoituminen ja aineistonkeruuprosessi 

Haastateltavat valikoituivat tutkimukseeni eri tavoin, mutta ensi kontakteihin sain 

tukea omilta kontaktihenkilöiltäni. Yhdessä ammattikorkeakoulussa sain listan 

työntekijöistä, josta satunnaisesti valitsin haastateltavat. Toisessa ammattikorkea-

koulussa kontaktihenkilö kertoi henkilökuntakokouksessa tekemästäni tutkimukses-

ta mutta varsinaiset haastateltavat valitsin satunnaisesti korkeakoulun www-sivuilta. 

Kolmannessa ammattikorkeakoulussa haastateltavat valikoituivat www-sivujen 

kautta sekä lumipallo-otannalla, kontaktihenkilöiden ja heidän tuttaviensa kautta. 

Noudatin haastateltavien valinnassa kolmea periaatetta: 1) haastateltavat tulevat 

haastatteluun omasta tahdostaan ja kiinnostuksestaan, 2) tutkimukseen päätyvien 
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henkilöllisyys pysyy salassa ja 3) haastateltavilla on takanaan (palkka)työuraa vähin-

tään viisi vuotta. Varsinaiset haastattelupyynnöt ja haastattelujen sopimiset tein 

sähköpostitse ja puhelimitse. Useimmat haastateltavat vastasivat tutkimuspyyntööni 

myönteisesti ja kaksi haastateltavaa tarjoutui haastateltaviksi itse, tutkimuksestani 

kuultuaan. Kaksi haastattelupyynnön saanutta ei vastannut yhteydenottoihini ja 

kolme henkilöä kieltäytyi kiireeseen vedoten.  

Haastatteluprosessini koostui kolmesta vaiheesta. Siihen kuului ennalta ohjeiste-

tun uralinjan piirtäminen ennen haastattelua sekä varsinainen urahaastattelu (talvella 

2004–2005). Kolmas vaihe oli lyhyt teemahaastattelu puhelimitse vuosi varsinaisen 

urahaastattelun jälkeen. Seuraavassa kuvaan aineistonkeruun etenemistä. 

Aineistonkeruumenetelmät muotoutuivat keväällä 2004. Minulla oli tuolloin 

mahdollisuus tehdä neljä eri alojen opettajien pilottihaastattelua kolmessa ammatti-

korkeakoulussa. Niiden aikana pystyin testaamaan sekä haastattelurunkoani että 

haastatteluun olennaisena osana kuuluvaa ennakkotehtävää, uralinjaa. Jo näiden 

haastattelujen aikana havaitsin, että opettajat ovat varsin luovia uransa jäsentämi-

sessä ja kommentoinnissa, joten en pelännyt sitä, että antamani etukäteisohjeistus 

rajoittaisi urakerrontaa liikaa. Pilottihenkilöt tekivät myös ehdotuksia varsinaisten 

haastattelujen suorittamiseen. Haastattelurunko säilyi pilottivaiheen jälkeenkin pää-

osin samanlaisena, koska se oli toiminut hyvin. Sen sijaan neljän eri koulutusalan 

pitäminen aineistossa tuntui hajottavan tutkimuksen fokusta liikaa, joten päätin 

keskittyä vain kahden eri koulutusohjelman opettajiin. 

Urahaastattelujen tueksi voidaan kerätä niitä tukevaa aineistoa, mitä voivat olla 

esimerkiksi etukäteiskyselyt, CV:t (Isopahkala-Bouret, 2005; Kelchtermans, 1993) 

tai eri periaatteilla kootut, uran ulkoista puolta, urahistoriaa tai sen huippu- ja aal-

lonpohjia kuvaavat ura- tai elämänlinjat (Almiala, 2008; Barley, 1989; Komulainen, 

1998). Koska pilottivaiheen opettajat olivat kokeneet uralinjan hyväksi tavaksi koo-

ta oman uran tapahtumia näkyväksi dokumentiksi, jatkoin sen käyttämistä enkä 

pyytänyt tai kerännyt muita tukiaineistoja. 

5.4.2 Ensimmäinen haastattelukierros 

Lähetin haastateltaville sähköpostilla tai kirjeitse tutkimuspyynnön (liite 1). Kun 

olin sopinut haastatteluajankohdasta, lähetin kullekin haastateltavalle ohjeen (liite 2) 

uralinjan tekemisestä ja pyysin lähettämään sen minulle valmiina muutamaa päivää 

ennen haastattelua palautuskuoressa. Ajattelin, että voisin näin orientoitua parem-

min kuhunkin haastatteluun omana tilanteenaan, koska saatoin tehdä useampia 
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haastatteluja peräkkäisinä päivinä. Kaikki haastateltavani tekivät etukäteistehtävän, 

mutta vain osa lähetti uralinjan minulle etukäteen.  

Tehtävänä oli siis piirtää omaa työ- ja opintohistoriaa kuvaava uralinja. Annoin 

vaihtoehdoiksi linjan aloittamiselle ensimmäisen yleissivistävän tai ammatillisen 

tutkinnon ja päätepisteeksi lähitulevaisuuden työtehtävät, tulevat tutkinnot tai muut 

vapaavalintaiset työuran tulevat tapahtumat.  

Pyysin haastateltavia myös merkitsemään uralinjalle kaikki oman asiantuntijuu-

den sekä työhistorian kannalta tärkeimmät opinnot, koulutukset, työtehtävät, pro-

jektit, ulkomaankokemukset, armeija-aika, pitemmät lomat tai vapaat (vanhempain-

loma, sapatti- tai opintovapaa tms.) jne. sekä näiden tapahtumien vuosiluvut. Koska 

näkemykseni urasta on se, että se on osa yksilön elämänkokonaisuutta (luku 2), 

pyrin antamaan haastateltaville mahdollisuuden nähdä ura laajemmin kuin ammat-

teina, työ- ja opiskelupaikkoina tai työssäolon, vapaan tai työttömyyden jaksoina. 

Pyysin opettajia kuvaamaan uralinjalla myös muita omasta mielestään työhistoriaan 

vaikuttaneita asioita, kuten harrastukset, yhdistys- tai järjestötoiminta, paikkakun-

nan vaihdokset, perheeseen liittyvät asiat tai muut suuremmat elämänmuutokset. 

Edellisen lisäksi ajattelin, että virkaiältään vanhimmille haastateltaville muut elä-

mänkokemukset ja -vaiheet saattaisivat palauttaa uraan liittyviä asioita paremmin 

mieleen. 

Useimmat noudattivat tekemääni ohjeistusta. Uralinjat alkoivat yleensä ylioppi-

lasvuodesta tai ensimmäisestä työkokemuksesta. Uralinjan päätepiste sen sijaan 

jätettiin yleensä avoimemmaksi ja useita erilaisia rinnakkaisia mahdollisia tulevai-

suuksia sisältäväksi. Uralinjoista tuli ilokseni keskenään hyvin erinäköisiä. Vaikka ne 

kulkivatkin vuosikuvauksittain ajassa, eivät ne mielestäni estäneet haastateltavia 

liikkumaan ajassa eteen- tai taaksepäin, palaamaan tärkeisiin kohtiin tai hahmotta-

maan uran tapahtumia haastattelun aikana muulla kuin kronologisella tavalla37. 

Yleisin variaatio uralinjaohjeestani oli se, että elämänkokonaisuus oli jaettu useam-

miksi teeman kannalta tärkeiksi ajassa eteneviksi janoiksi, esimerkiksi teemojen 

”työpaikat”, ”opiskelu-ura” ja ”perhe” mukaan. Osa haastateltavista oli käyttänyt 

tekstin ja numeroiden lisäksi erilaisia kuvasymboleita, kuten piirroshahmoja, tum-

mennettuja viivoja, nuolia tai ympyröitä, korostaakseen tiettyjä ajankohtia, elämän-

vaiheita tai teemoja. 

Uralinjan teettäminen oli mielestäni onnistunut ratkaisu. Osalla haastatelluista 

työuraa oli takana jo useita vuosikymmeniä, joten asioiden kirjaaminen näkyviin 

helpotti kertojia asioiden mieleenpalauttamisessa ja minua kertomusten seuraami-

                                                   
37 Uralinjat sisältävät niin paljon henkilökohtaisia tietoja, että en voinut liittää niitä osaksi kirjallista 
työtäni. 
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sessa sekä tarkentavien kysymysten kysymisessä. Lähes kaikki haastateltavat myös 

lisäsivät haastattelun aikana uralinjalle uusia asioita, jotka urakerronnan myötä pala-

sivat mieleen. Kolme haastateltavaa kommentoi, että oli nauttinut linjan tekemises-

tä, sillä kaikki uran aikana hankittu osaaminen tuli kootuksi yhdelle paperille. Vaik-

ka sainkin rakentavaa kritiikkiä uralinjaohjeesta ja sen toteuttamisvaihtoehdoista 

muutamalta haastateltavalta, kukaan ei kertonut, että etukäteistehtävä sinänsä olisi 

ollut epämielekäs. Muutama kertoi kokeneensa sen päinvastoin hyvin kiinnostavak-

si ja voimauttavaksi. Osa oli tulostanut uralinjan tueksi oman CV:nsä.  

Tein kaikki haastatteluni itse, pääasiassa haastateltavien työpaikoilla. Haastattelut 

kestivät vajaasta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastattelutilanteet olivat kes-

kustelunomaisia ja niissä edettiin pääasiassa haastateltavan kerronnan ehdoilla. Hy-

värinen ja Löyttyniemi (2005) pitävät haastattelua sellaisena tilanteena, jossa haasta-

teltava saa määritellä itse oman tapansa käyttää hänelle annettua tilaa kertoa. Vaikka 

tarkoituksenani alun perin oli antaa tilaa haastateltaville mahdollisimman paljon, 

oma roolini haastattelijana vaihteli. Osa opettajista kertoi urastaan monologimaises-

ti, lähes ilman varsinaisia haastattelukysymyksiä. Tällöin oma roolini muotoutui 

pääosin empaattisen kuulijan rooliksi. Kaikki eivät kuitenkaan ole tottuneet vuoro-

vaikutustilanteeseen, jossa toinen osapuoli vain kuuntelee. Osa opettajista halusikin 

rakentaa haastattelutilannetta vuorovaikutteisesti: En mä osaa kertoa, kysy nyt jotain, 

mitä haluat tietää! Tällöin haastattelusta muotoutui joko hyvin arkikeskustelunomai-

nen tai institutionalisoituneempi kysymys–vastaus-tilanne.  

Haastateltavilla on yleensä jonkinlainen käsitys siitä, mitä haastattelulla tarkoite-

taan, mikä on tutkimuksen aihe ja mihin haastatteluissa kerättyä tietoa käytetään. 

Kerroin tutkimukseni tiedot pääpiirteittäin jo haastattelupyynnössä ja osa haastatel-

tavistani pyysi kysymykseni etukäteen tai kyseli tarkemmin sitä, miten haastatteluja 

tutkimuksessa käytetään. Haastattelutilanne alkoi taustatietokysymyksillä, kuten 

haastateltavan nimi ja asema organisaatiossa. Tätä seurasi haastateltavan mahdolli-

simman vapaa kertomus omasta opiskelu- ja työurasta, asiantuntijuudesta ja tämän 

hetkisestä työstä. Pyrin antamaan haastateltavalle tilaa kertoa omaa kertomustaan ja 

pitämään omat kommenttini lyhyinä ja eleeni neutraalin rohkaisevina.  

Kaikki haastateltavan ennakko-oletukset, -tiedot, haastattelijan persoona ja hä-

nen toimintansa vaikuttavat siihen, mitä haastateltava haastattelutilanteessa kertoo. 

Gubrium ja Holsteinin (2008) mukaan kertomus kerrotaan aina kuulijaa varten ja 

kertomisessa voi olla erilaisia motiiveja. Nämä motiivit saattavat olla hyvin erilaisia 

kuin tutkijan motiivit tai ne motiivit, joita tutkija mielessään asettaa tutkittavalle. 

Haastattelija voi paikantua haastateltavan kertomuksen ”välittäjäksi”, jonka tehtä-
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vänä on haastateltavan näkökulmasta viedä kertomuksen sisältämiä asioita eteen-

päin, jollekin tietylle tai laajemmalle yleisölle (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005).  

Koin, että haastateltavat yrittivät kuitenkin ennen kaikkea auttaa minua nuorena 

tutkijana, muokata kerrontaansa mahdollisimman ymmärrettäväksi ja ottaa esiin 

sellaisia asioita, joiden he olettivat minua kiinnostavan teeman kannalta. Haastatel-

tavani ottivat haastattelutilanteen vakavasti eivätkä haastaneet tai kyseenalaistaneet 

tutkimustani tai osaamistani laajemmin (vrt. Vähäsantanen, 2013). He olivat myös 

selvästi nähneet vaivaa uralinjojen piirtämisessä sekä haastatteluajan järjestämisessä. 

Haastattelun aikana esitin tarkentavia kysymyksiä, jotta pystyin seuraamaan ker-

tomusta. Urakertomuksen jälkeen tein haastateltaville vielä lyhyen teemahaastatte-

lun. Teemahaastattelurunko on esitetty liitteessä 3. Vaikka teemat on esitetty siinä 

tietyssä järjestyksessä ja kysymysmuodossa, sovelsin haastattelurunkoa joustavasti 

tilanteen ja haastateltavan urakerronnan etenemisen mukaan. Alun perin tarkoituk-

seni oli tutkia asiantuntijuuden ja osaamisen prosessia työuralla ja erityisesti ammat-

tikorkeakoulun opettajan tehtäviin liittyen. Tämän vuoksi teemarunko sisälsi paljon 

asiantuntijuuden kartuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Pääpainotus oli kuitenkin uraa 

koskevilla kysymyksillä. Pyysin esimerkiksi kuvauksia merkittävimmistä tapahtumis-

ta, käänteistä ja siitä, millaisia vaikutuksia aikaisemmilla tapahtumilla oli ollut nykyi-

syyteen.  

5.4.3 Litterointi ja toinen haastattelukierros 

Litteroin ensimmäisen vaiheen haastattelut kesä–lokakuun 2005 välisenä aikana ja 

toisen haastattelukerran haastattelut kesäkuussa 2006. Haastattelutilanteet palautui-

vat nauhoja kuunnellessa mieleen yllättävän tarkasti: muistin, miltä kunkin haasta-

teltavan työhuoneessa oli näyttänyt tai millainen tunne minulla oli haastattelun on-

nistumisesta. Pidin myös litterointipäiväkirjaa, johon kirjasin erilaisia haastatteluista 

tekemiäni huomioita. Kirjasin tekstiin myös, osin muistinvaraisesti ja osin haastatte-

lunauhoituksiin perustuen, ne hetket, joissa haastateltava näytti minulle jotakin tai 

sanoi lisäävänsä uralinjaan jotakin. 

Haastattelijan kuvaaminen kanssakertojana edellyttäisi sitä, että myös haastatteli-

jan kysymykset litteroidaan. Robert Atkinson (2001) kuitenkin perustelee haastatte-

lijan kommenttien ja toistojen poisjättämistä omien tutkimusraporttiensa litteroin-

neista siten, että hänen tarkoituksenaan on korostaa yksilön kerrontaa ja kertovaa 

yksilöä, jolloin myös litteroinneissa pyritään soljuvaan ja katkoksettomaan tarinaan, 

jossa oleellisia ovat kertojan käyttämät ilmaisut. Itsekin pyrin haastattelujen litte-
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roinnissa enemmän yksilön kertomuksen koherenssiin kuin vuorovaikutuksen re-

konstruointiin.  

Litteroin haastattelut mahdollisimman sanatarkasti, mutta poistin niistä kuiten-

kin useimmat toistot sekä haastatteluteemaan liittymättömät kommentit, kuten 

laitan nyt tän kännykän kiinni tms. Koska en tutki haastateltavien puhetta ensisijaises-

ti vuorovaikutuksena (vrt. keskustelunanalyysi), olen tekstin luettavuuden helpot-

tamiseksi poistanut lainauksista harkinnanvaraisesti tauot, äännähdykset sekä täy-

tesanat, kuten niinku, tota jne. Allekirjoitan täysin väitteen siitä, että litterointi on jo 

tulkintaa (esim. Kohler Riessman, 2002). Se, mihin sijoitan pisteet tai pilkut, kun 

muutan puhutun puheen kirjalliseksi tekstiksi, tekee litteroidusta haastatteluteksteis-

tä osin jo minun konstruoimiani kertomuksia. Koska metodologisten sitoumusteni 

mukaan kertomuksen vastaanottaminen on jo tulkintaa ja kuullun sijoittamista tut-

kijan omiin merkitysrakenteisiin, en koe tätä ongelmaksi vaan seikaksi, joka tulee 

ottaa huomioon tulososaa lukiessa. 

Haastattelujen analyysivaiheessa uralinja auttoi minua sen oivaltamisessa, että 

yksilön urakokemukset ja niistä kertominen ovat todellakin eri asia kuin urahistoria 

(Nicholson & West, 1989) ja että on yhtäältä olemassa jokin ”tyypillinen” urakulku, 

jota ei erikseen tarvitse selittää ja toisaalta sellaisia uran kannalta kriittisiä tapahtu-

mia tai ajanjaksoja, joista erityisesti halutaan kertoa. Urahistoria ja -kertomus eivät 

aina ole suorassa suhteessa toisiinsa. Urahistoriassa on suuri etappi valmistua esi-

merkiksi sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen muuttaa alan töihin toiselle puolelle maata. 

Urakertomuksissa tämä vaihe kuitenkin yleensä sivuutettiin hyvin lyhyesti (mikäli 

työllistyminen oli helppoa). Sen sijaan jokin sellainen uratapahtuma, jota ei ole edes 

merkitty osaksi uralinjaa, saattoi olla lähtöpisteenä jollekin merkitykselliselle tapah-

tumaketjulle, josta haastattelussa kerrottiin.  

Toinen haastattelukierros perustui pääosin ensimmäisen haastattelukierroksen 

aikana kerättyyn aineistoon ja tein sen pääosin puhelimitse. Yhden haastattelun tein 

sopivan mahdollisuuden ilmaantuessa kasvokkain ja yhden aikaeron vuoksi ulko-

maille sähköpostitse. Tutkijan päätös haastattelumediasta riippuu Roger Shuyn 

(2001) mukaan tutkimustehtävästä, haluttujen vastausten tyypistä ja syvyydestä, 

kustannustehokkuusvaatimuksista, tavoitellun informaatioin moniulotteisuudesta ja 

vastaajaryhmästä. Kustannustehokkuus näytteli suurta osaa päätöksessäni tehdä 

puhelinhaastatteluja, sillä haastateltavat olivat hyvin kiireisiä ja töissä eri paikkakun-

nilla. Haastattelujen ensisijaisena tarkoituksena oli tarkentaa aineiston ensimmäises-

sä luennassa esiin tulleita epäselvyyksiä tai mahdollisia väärinymmärryksiä ja kysyä 

sellaisia teemarungon kysymyksiä, jotka olivat ajanpuutteen takia jääneet joiltakin 

haastateltavilta kysymättä (ks. liitteet 4 ja 5). Kiinnostavaa oli, että sain muutamilta 
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aikaisempaa haastattelukierrosta syvällisempiä pohdintoja ammattikorkeakoulu-

opettajuudesta, minkä tulkitsin johtuvan siitä, että olin jo haastattelijana tuttu. Myös 

tämän aineiston litteroin, samoilla periaatteilla kuin ensimmäisenkin kierroksen 

haastattelut. 

Haastattelin alun perin 18 henkilöä kaksi kertaa. Haastatteluaineisto oli litteroi-

tuna 349 sivua pitkä (Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 18 pt). Ammatti-

korkeakoulun henkilöstön heterogeeniset taustat, ammattikorkeakoulujen toiminto-

jen pirstoutuminen sekä niitä toteuttavien henkilöiden työnkuvien keskinäinen eri-

laistuminen (esim. Auvinen, 2004) näkyivät tutkimusjoukossani hyvin konkreetti-

sesti. Lähestyin kaikkia tutkittaviani opetushenkilöstön edustajina, mutta pian tör-

mäsin siihen ongelmaan, etteivät virka- tai edes työnimikkeet riittäneet kuvaamaan 

heidän työnkuviaan riittävän tarkasti. Opettajien lisäksi alkuperäisessä haastatteluai-

neistossani oli mm. johtajia, yrityskouluttajia, projektipäälliköitä ja suunnittelijoita. 

Luin ja analysoin myös perusopetuksen ulkopuolisten henkilöiden haastattelut ja 

tarkoitukseni oli esittää tässä väitöskirjatyössä koko aineiston analyysi.  

Organisaatiopositio, konkreettiset työtehtävät ja niiden kannalta relevantti ker-

ronnallinen ympäristö määrittävät urakerrontaa. Se, mitä ja millaista organisaatiota, 

kulttuurisessa mielessä, haastateltavat urakuvauksissaan edustivat, vaihteli ammatti-

ryhmittäin, opetustyötä tekevien, johtajien ja T&K-toiminnoissa olevien kesken. 

Johtamistyötä tekevät kiinnittyivät vahvasti ammattikorkeakouluun tai omaan kou-

lutusohjelmaansa, korostivat muita enemmän ns. virallista organisaatiota sekä ope-

tusministeriön määrittelyjä. Tämä on luonnollista, sillä erilaisten strategisten linjaus-

ten jalkauttaminen ja niitä tukevien toimintakäytäntöjen luominen tai mahdollista-

minen ovat johtamistyön ytimessä (esim. Auvinen, 2004). Toisena ääripäänä ovat 

taas muutamat ammattikorkeakoulun ulkopuolelle suuntautuvaa T&K-työtä teke-

vät, joiden puheessa painottuivat ammattikorkeakoulujen ulkopuoliset tahot ja yh-

teistyökumppanit sekä yksityisyrittäjämäiset toimintatavat, alasta riippumatta. Kiin-

nostus perusopettajan työtä kohtaan oli näillä henkilöillä vähäistä, koska he olivat 

tehneet aiemmin uravalinnan siirtyä siitä pois, T&K-yksiköiden tehtäviin. 

Uranhallintatyön kohdalla aineistoni kokonaisuus ei tuottanut mainittavia on-

gelmia. Lisensiaatintutkimukseni perusteella (Marttila, 2010) oli selvää, että pelkäs-

tään perusopetuksessa toimivien opettajien ammattikorkeakoulunopettajuuden 

kiinnekohdissa on suuria eroja. Kun aineistoon yhdistettiin ei-opetustyötä tekevät, 

tuntui ammatillinen kerronnallinen ympäristö kerronnan konventioineen hajoavan 

hyvin moneen suuntaan (mikä konkreettisesti kuvastaa ammattikorkeakoulun kult-

tuurista heterogeenisyttä, ks. luku 3.2). Tämä teki kerronnalliseen ympäristöön ni-

voutuvan ammatillisen jatkuvuustyön muotojen analyysin ymmärrettävän rapor-
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toinnin mahdottomaksi. Tämän vuoksi rajasin ei-opettajien haastattelut loppuvai-

heissa pois väitöskirjatyöstäni. Tähän tutkimukseen valikoituivat 13 opettajan haas-

tattelut, litteroituina yhteensä 228 sivua, sekä heidän piirtämänsä uralinjat.  

Tutkijana ymmärsin viimeistään tässä vaiheessa ammatillisen kerronnallisen ym-

päristön kontekstisidonnaisuuden aikaisempaa paremmin. Ammattikorkeakoulut 

ovat organisaatioina vielä niin nuoria, että ei-opetustehtäviin sijoittuvien ja asian-

tuntijatehtäviä tekevien uraskriptit ovat hyvin selkiytymättömiä ja vaatisivat oman, 

perusteellisemman tutkimuksensa. 

5.4.4 Haastattelutekstien analyysi ja aineistokatkelmat 

Aineiston ensimmäinen lukukerta ensimmäisen kierroksen haastattelujen jälkeen oli 

luonteeltaan kartoittava. Pyrin sen kautta hahmottamaan haastatteluita ennen kaik-

kea niiden sisällön näkökulmasta, jotta voisin paikata mahdolliset kertomusten 

ymmärtämistä haittaavat aukot toisella haastattelukierroksella ja muodostaa kuvaa 

siitä, minkälaisia asioita toisella haastattelukerralla kunkin haastateltavan kanssa 

tulisi käydä läpi. Haastattelukierrokset erosivat teemallisesti toisistaan. Ensimmäisen 

kierroksen pääpaino oli haastateltavien urahistoriassa ja -kokemuksissa ja toisella 

haastattelukierroksella pyrin pääsemään kiinni haastateltavien lokaaliin kerronnalli-

seen ympäristöön eli ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakouluopettajan työ-

hön vuosina 2004–2006. Tässä väitöskirjatyössä keskityn pääasiassa urakertomuk-

siin ja siten ensimmäisen haastattelukierroksen aineistoon38. Seuraavassa kuvaan 

nimenomaan tämän haastatteluaineiston analyysiprosessia. 

Olin useaan otteeseen lukenut aineistoni haastatteluja ja tehnyt niiden pohjalta 

myös lisensiaatintyöni, mutta aloitin aineiston analyysin erityisesti kerronnallisen 

työn ja ympäristön näkökulmasta talvella 2012.  

Tarkastelen työssäni sitä, millaisia kerronnan konventioita ammattikorkeakoulun 

opettajat ovat urakertomuksissaan käyttäneet ja minkälaisia kerronnallisia tehtäviä 

erilaisilla puhetavoilla on. Tutkin siis samanaikaisesti urakertomusten muotoa ja 

sisältöä. (Lieblich, ym., 1998.) En analysoinut työurakertomuksia rakennelähtöises-

ti39, kuten esimerkiksi Linde (1993) tai Isopahkala-Bouret (2005), vaan tarkastelu-

                                                   
38 Tämä väitöskirjatutkimus pohjautuu valtaosin ensimmäisen kierroksen haastatteluihin, jossa tee-
mana oli koko ura. Toisen kierroksen haastatteluja on hyödynnetty enemmän lisensiaatintutkimuk-
sessani Mistä ammattikorkeakoulunopettajuus on tehty? (Marttila, 2010). Analyysin aikana palasin tarvitta-
essa myös toisen haastattelukierroksen litterointeihin. 

39 William Labovin ja Joshua Waletskyn klassisessa mallissa (1967) kertomusten oletetaan sisältävän 
tietyt rakenneosat: abstract, orientation, complicating action, evaluation, resolution sekä coda. Kyseistä mallia on 



 

90 

kulmani on pikemminkin funktionaalinen (esim. Hyvärinen, 2013). Kertomuksella 

siis tavoitellaan jotakin. Tällöin analyysi ei voi keskittyä pelkästään yksittäisten pu-

hesekvenssien tarkasteluun tai niiden järjestykseen vaan haastattelun osia ja koko-

naisuutta on jatkuvasti peilattava toisiinsa. Olen lähtenyt siitä, että haastattelun ai-

kana rakentuva puhe-esitys (ks. luku 4.1) on kokonaisuudessaan yksi urakertomus, 

joka saattaa sisältää pienempiä ja tyyliltään sekä tekstityypiltään erilaisia osuuksia ja 

puhetapoja, joilla tehdään kerronnallista työtä. Haastattelussa rakentuvan uraker-

tomuksen sekä sen sisältämien osakertomusten tavoite on sama, saada minut haas-

tattelijana (sekä mahdollinen muu relevantti yleisö) ymmärtämään mahdollisimman 

hyvin se, mikä kullekin kertojalle on ollut ja on omalla työuralla ja siihen liittyvissä 

valinnoissa tärkeää, merkityksellistä ja kertomisen arvoista. 

Kerronnallinen ympäristö näyttelee oleellista osaa tutkimuksessani. Aineiston 

analyysin aikana kävi selväksi, että ammattikorkeakoulun opettajien urakertomukset 

noudattavat yhtäältä selvästi yleisiä, yhteiskunnallis-historiallisia kerronnan konven-

tioita kuten individualistinen tai vaihtoehtoisesti organisaatioon sidottu uranäke-

mys, työuran sitominen elämänkulkuun jne. Toisaalta kuitenkin kerronnassa on 

sellaisia erityispiirteitä, jotka sitovat kerronnallisen työn nimenomaan ammattikor-

keakoulun opettajuuteen. Havaitsin myös, että haastattelutilanne fyysisenä kerron-

tatilanteena kutsui esiin tietynlaista kerrontaa. Vaikka aluksi ajattelin, että haastatte-

lutilanteen vaikutukset kerrontaan jäisivät vain osaksi tutkimuksen pohdintaa, ym-

märsin, että haastattelutilanne sinänsä luo ja tukee tietynlaisia kerronnan konventi-

oita. Siksi jaoin lopullisessa työssä kerronnallisen ympäristön kolmeen eri tasoon. 

Näin pystyin erittelemään tarkemmin niitä tapoja, miten ammatillista jatkuvuutta ja 

uranhallintaa urakertomuksissa rakennetaan eli miten kerronnallisen ympäristön eri 

tasot vaikuttavat kerronnalliseen työhön. 

Kerronnallinen työ ei haastattelutilanteessa ole täysin kertojan vastuulla vaan 

kerrontaa rakennetaan yhdessä. Minun tavoitteeni tutkijana on ymmärtää kuule-

maani mahdollisimman hyvin. Luin aluksi kutakin haastattelua kokonaisena uraker-

tomuksena ja pyrin löytämään niistä keskeiset teemat sekä ne viestit (Kohler 

Riessman, 1990; Linde, 1993), jotka haastateltava halusi oman tulkintani mukaan 

minulle yleisönä välittää. Merkitsin muistiin kustakin haastattelusta sen, mikä teki 

siitä kertomuksena erityisen ja miten tämä erityisyys siinä kerronnallisesti tehtiin. 

Etsin myös alustavasti niitä asioita, jotka yhdistäisivät keskenään ensikatsomalla 

hyvin erilaisia urakertomuksia. 

                                                                                                                                  
sittemmin kritisoitu siitä, että se on äärirationalistinen tai että sen käyttö ei anna analyysissa riittävästi 
tilaa kokemuksellisuuden välittämiselle tai kerronnan vuorovaikutteisuudelle (esim. De Fina, 2009; 
Herman, 2009; Kohler Riessman, 1990). 
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Sen päättäminen, mitkä osat esimerkiksi haastattelusta analysoidaan tarkemmin 

ja kuinka nämä segmentit rajataan, on tutkijan tulkintaa, joka pohjautuu hänen teo-

reettisiin intresseihinsä (Kohler Riessman, 2002) ja niiden pohjalta muodostettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Jo ensimmäisten lukukertojen jälkeen havaitsin, että urahal-

linnan osoittaminen on yhteistä kaikille haastatteluille ja päättelin, että tässä voisi 

olla eräs tutkimukseni punaisista langoista, eräs urakerronnan konventioista. Linde 

(1993) ja mainitsee muun muassa toimijuuden (erityisesti kertojan tavoitteellisuute-

na ja aktiivisuutena) sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja taipumukset toisiaan 

tukeviksi tavoiksi rakentaa vahvaa elämänkertomuksen koherenssia. Jatkuvuus ja 

kertomuksen päähenkilön toimijuus ovatkin hyvin perinteisiä autobiografisen ker-

ronnan konventioita (Bamberg, 2011; Hyvärinen, 2013). Lähdekirjallisuuden sekä 

aineistoni perusteella kuitenkin erotin toisistaan nämä kaksi kulttuurisesti pätevän 

urakertomuksen punaista lankaa ja loin niistä tulkintakehikon erityisesti urakerron-

nan tarkastelua varten. Päätin siis analysoida kahden urakerronnan konvention 

soveltamista urakertomuksissa: uranhallintatyötä sekä ammatillista jatkuvuustyötä.  

Löysin aineistosta ituja myös muista urakerronnan konventioista. Yksi niistä on 

tapa kertoa urasta ihmisenä kasvamisena. Päätin kokeilla sitä tulkintalinssinä ja luin 

aineistoni uudelleen läpi kolmen eri kerronnan konvention näkökulmista. Lopulta 

totesin, että ihmisenä kasvamisen teema ei näkynyt kaikissa haastatteluissa lähes-

kään yhtä vahvana kuin kaksi muuta kerronnan konventiota. Näin ollen sijoitin 

ihmisenä kasvamisen osiksi uranhallintatyötä ja ammatillista jatkuvuustyötä. Ajatte-

len, että ammatillinen jatkuvuus on dynaaminen käsite, jolla kuvataan ammatillisen 

minän liikettä ajassa, osin samana pysyvänä ja osin muuttuvana. Toisaalta taas itsen 

kuvaaminen täysin eri ihmiseksi kuin aikaisemmin on ennen kaikkea uranhallinnan 

keino, tapa erottaa itsensä entisestä menneisyydestä tai minästä. 

Vaikka päätin tarkastella aineistoa uranhallintatyön ja ammatillisen jatkuvuus-

työn analyysikategorioitten kautta, kategorioitten tarkemmat sisällöt ja rajaukset tein 

aineiston ja tutkimuskirjallisuuden dialogissa, erityyppisistä haastattelukatkelmista 

tekeminäni tulkintoina. Johtavana periaatteenani oli nostaa analyysiin edellä esitelty-

jä urakerronnan pääkonventioita tukevia tai niitä toisin esittäviä kertomusten osia. 

Aineiston ja aiemman tutkimuskirjallisuuden keskustelu tapahtui monin tavoin. 

Aineistossani kerrottiin esimerkiksi paljon sattumasta, ”säkästä” tai onnesta. Luet-

tuani tutkimuskirjallisuudesta onnekkaasta sattumasta (esim. Plunkett, 2001) erään-

laisena tavoitteellisuuden ja yllätyksellisyyden välillä olevana puhetapana, tutkin 

aineistostani tarkemmin, milloin jotakin uratapahtumaa kuvattiin hyvää tuottaneena 

sattumana. Joskus taas jotkin urakertomusten katkelmat ”vaivasivat” minua ja pyrin 

etsimään niille kokoavampaa tulkintaa kirjallisuudesta. Esimerkiksi sosiaalisen ver-
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koston korostaminen urakertomuksissa ei tuntunut ensin sopivan urahallintatyö-

hön, koska ajattelin sitä kapeasti pelkkänä yksilön toimijuuden muotona. Tulin 

kuitenkin toisiin ajatuksiin luettuani verkostojen merkityksestä myös individualisti-

sella työuralla (esim. Briscoe & Hall, 2006).  

Analyysin tässä vaiheessa muodostin alustavan jäsentelyn kerronnallisen työn 

muodoista, siitä, mitä uranhallintatyö ja ammatillinen jatkuvuustyö pitävät sisällään. 

Sen jälkeen luin vielä kaikki haastattelut kokonaisuuksina. Pyrin siten säilyttämään 

tulkinnassani osien ja kokonaisuuden välisen yhteyden. Tätä pidän tärkeimpänä 

vaiheena analyysissäni. Löysin täysin uusia tulkintoja yksittäisille haastattelukatkel-

mille, koska ne merkityksellistyivät sekä suhteessa tutkimukseni kokonaisuuteen 

että yksilötason urakertomuksiin. 

Tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti kerronnan muodot, eivät yksilöiden urat. 

Löydettyäni aineistosta yhteneviä uranhallinta- ja ammatillisen jatkuvuustyön muo-

toja irrotin kunkin tarkemmin analysoitavan aineistokatkelman yksittäisestä ura-

haastattelusta ja liitin sen osaksi relevanttia kerronnallisen työn muotoa kuvaavaa 

kategoriaa. En pyrkinyt haastattelusitaattien käytössä yhteismitallisuuteen vaan py-

rin tuomaan esiin erilaisten kerronnallisen työn muotojen kirjon. Pyrin jälleen etsi-

mään aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta samankaltaisia ja eriäviä tulkintoja 

kuin omani. Kerronnallisen työn muotoja kuvaavien kategorioitten sisällä olevat 

alakategoriat ja niiden sisältö elivät tutkimuksen kuluessa. Yhdistin joitakin katego-

rioita ja erottelin toisia. Viimeisessä vaiheessa muodostin haastatteluaineistosta 

sellaisen jäsennyksen, jonka avulla pystyin vastaamaan tutkimuskysymyksiin (luku 

5.1). 

Tekemieni tulkintojen tueksi käytän tutkimuksessani paljon haastattelulainauk-

sia. Aineistolainaukset luvussa 6 eivät edusta yhtä opettajaa tai opettajatyyppiä vaan 

kutakin kerronnan konvention soveltamisen muotoa. Tässä luvussa vastaan myös 

kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kerronnan konventioista. Luvussa 

seitsemän palautan kerronnallisen työn muodot ja kerronnan konventiot osiksi 

kunkin esimerkkinä toimivan yksilön urakertomusta. Näin pyrin esittämään ker-

ronnallisten konventioiden yksilöllistä merkityksellistämistä ja variointia (kolmas 

tutkimuskysymys). Pyrin neljän casen avulla elävöittämään edellisessä luvussa teke-

miäni yleisemmän tason jaotteluita ja tulkintoja. Perustelut neljän nimenomaisen 

opettajan urakertomuksen valintaan esitän luvun seitsemän johdanto-osassa. 

Olen poiminut haastatteluteksteistä kutakin kerronnallisen työn muotoa osuvasti 

kuvaavia yksittäisiä sanoja tai lyhyitä lainauksia, jotka olen sijoittanut varsinaiseen 

leipätekstiin ja merkinnyt ne kursiivilla. Tekstin luettavuuden vuoksi olen saattanut 

muuttaa ilmaisuja esimerkiksi yksiköstä monikkoon tai sijamuodosta toiseen (esi-
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merkiksi suora lainaus oikeissa töissä voidaan esittää leipätekstissä muodossa oikeina 

töinä). Erilliset sitaatit olen pyrkinyt pitämään mahdollisimman lyhyinä, mutta kui-

tenkin riittävän pitkinä keskeisten uranhallintatyön ja ammatillisen jatkuvuustyön 

muotojen ymmärtämiseen. 

Olen pitänyt haastateltavien anonymiteetin säilyttämistä hyvin tärkeänä. Vaikka 

tutkimustulosten esittelemisen kannalta kiinnostavin ja tehokkain ratkaisu olisi ollut 

valita vain muutama kertoja ja esittää heidän urakertomuksensa eräänlaisina ker-

ronnan konventioita hyödyntävinä ja soveltavina uramuotokuvina, koin tämän eet-

tisesti arveluttavaksi ratkaisuksi. Lukuun seitsemän valitsin sellaiset haastattelut ja 

haastattelujen osat, joissa oli mahdollista kertoa tutkimuskysymysten kannalta kiin-

nostavia asioita ilman liian yksityiskohtaisten tietojen paljastamista. Tunnistettavuu-

den välttämiseksi olen myös poistanut haastateltavien tunnistetiedot, oppilaitosten, 

työpaikkojen, paikkakuntien ja kertomuksissa esitettyjen yksityishenkilöiden nimet 

sekä kääntänyt lainaukset murteellisista ilmaisuista mahdollisimman yleiskielisiksi 

(ks. myös Herranen, 2003). Yleiskielisyys on toki verottanut ilmaisujen rikkautta. 

Haastateltavien nimet on muutettu ja heidän lainauksissaan esiintyvien työorgani-

saatioiden nimet kuvattu isolla kirjaimella. Olen myös harkinnanvaraisesti kääntänyt 

tunnistettavuuden kannalta ongelmallisia viittauksia konkreettisiin kohteisiin yleis-

kielisiksi ilmaisuiksi, jotka olen sijoittanut hakasulkeisiin.  

2000-luvun alussa ammattikorkeakoulujen organisaatiot olivat vielä muodoiltaan 

hyvin kirjavia ja organisaatiopositiot sekä erilaiset toiminnot oli nimetty tavoilla, 

joiden käyttäminen viittaisi selvästi tiettyihin ammattikorkeakouluihin. Tämän 

vuoksi olen vaihtanut kaikki haastatteluissa esitetyt esiintyvät koulutusohjelmien tai 

-alojen päällikkö- ja johtajatehtäviin viittaavat tittelit koulutusohjelmajohtajan titte-

leiksi ja T&K-toimintoihin keskittyneiden alaorganisaatioiden nimet T&K-

yksiköiksi. 

Edellä kuvatut toimenpiteet eivät mielestäni vaikuta sitaattien kerronnalliseen 

viestiin siten, että tulosten tulkinta vaikeutuisi tai vääristyisi. 

5.4.5 Haastattelusitaattien lukuohjeet 

Esitän leipätekstin sisällä olevat haastattelulainaukset, yleensä yksittäiset sanat tai 

lauseet, kursiivilla. Sanatarkat aineistokatkelmat olen erottanut muusta tekstistä 

erillisiksi kappaleiksi. Tekemieni tulkintojen seuraamista varten olen alleviivannut 

kustakin lainauksesta ne avainsanat tai ilmaisut, joiden perusteella olen katkelmia 
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tulkinnut ja liittänyt ne osaksi jotakin tiettyä kerronnallisen työn muotoa tai ura-

skriptiä. 

Suluissa olevat kolme pistettä (…) kuvaavat aineistokatkelmia, jotka olen luetta-

vuutta tai haastateltavan anonymiteettiä heikentävien seikkojen vuoksi jättänyt si-

taatista pois. Hakasulkeissa […] oleva teksti viittaa yleensä analyysivaiheessa teke-

miin lisäyksiini.  

Haastattelutilanteessa esittämiini kysymyksiin tai kommentteihin viittaan symbo-

lilla ”L:”. Haastateltavat olen puolestaan koodannut siten, että kunkin sitaatin en-

simmäinen kirjainsymboli kuvaa haastateltavan koulutusalaa, toinen sukupuolta ja 

kolmas järjestysnumeroa haastatteluaineistossani. Esimerkiksi koodi ”HN1” tar-

koittaa naispuolista hoitotyön opettajaa ja koodi ”LM3” miespuolista liiketalouden 

ja markkinoinnin opettajaa. 
  



 

95 

6 Kerronnallinen työ ja kerronnan konventiot 
opettajien urakertomuksissa 

Tässä luvussa erittelen ammattikorkeakoulun opettajien kerronnallisen työn muoto-

ja ja analysoin niitä kerronnallisen ympäristön rakenteita, jotka tukevat tai murtavat 

ja haastavat urakerrontaa. 

Länsimaissa tällä hetkellä vallitseva individualistinen uranäkemys korostaa yksi-

lön vapautta ja vastuuta oman uransa hallinnoimisessa. Ura nähdään osaamisperus-

taisena yksilön ohjaamana prosessina, jossa oma osaaminen ja työympäristön vaa-

timukset ja mahdollisuudet pyritään sovittamaan toisiinsa (esim. Inkson, 2004). 

Samoin kuin aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on todettu, aineistossani am-

matillinen jatkuvuus sekä aktiivinen uranhallinta osoittautuivat sellaisiksi uraker-

ronnan konventioiksi, joita jokainen kertoja noudattaa ja kommentoi. Ne sekä 

mahdollistavat että rajoittavat urasta kertomista tietynlaisena. Koska tutkin kerron-

nallista työtä prosessina, jolla pyritään vastaamaan sosiaalisiin odotuksiin, käytän 

käsitteitä uranhallintatyö ja ammatillinen jatkuvuustyö.  

Kerronnallinen ympäristö näyttäytyy kerronnallisessa työssä kolmella eri tasolla: 

yleiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen kiinnittyvinä urakerronnan konventioina, 

ammattikorkeakouluorganisaatioon ja opettajan työhön kiinnittyneinä lokaaleina 

konventioina sekä urahaastattelutilanteeseen liittyvinä kerronnallisina keinoina. 

Kontekstoin kutakin urahallintatyön sekä ammatillisen jatkuvuustyön muotoa eri-

laisiin kerronnallisen ympäristön ilmiöihin laajemmin tutkimuskirjallisuuden avulla. 

Kaikki haastateltavat ovat urakertomuksessaan käyttäneet useampia urakerron-

nan konventioita mukailevia kerrontatapoja. Yksittäisiä haastatteluja tarkasteltaessa 

on kuitenkin selviä viitteitä siitä, että kukin kertoja korostaa jotakin tiettyä uranhal-

linnan tai ammatillisen jatkuvuuden aspektia omassa kertomuksessaan. Käytännön 

analyysissa tämä on näkynyt siinä, että samasta haastattelusta löytyy useita saman 

otsikon alle asettuvia kerronnan muotoja, esimerkiksi yksi haastateltava korostaa 

aktiivista toimijuutta ja kovaa työntekoa, toinen vapautta ja valinnanmahdollisuuk-

sia, kun taas kolmannen kertomuksissa painottuvat strateginen suunnittelu ja ta-

voitteellisuus. Kunkin haastateltavan kerronnalliset valinnat ovat aina suhteessa 

koko urahistorialle liitettyihin yksilöllisiin merkityksenantoihin, joita omalla kerto-

muksella halutaan välittää. Tämän takia esittelen osassa kerronnallisen työn muoto-
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ja pitempiä kertomuskokonaisuuksia ja useampia sitaatteja per haastattelu. Haastat-

telusitaattien koodausperiaate on kuvattu luvussa 5.4.5. 

6.1 Uranhallintatyön muodot 

Uranhallinnan konventiossa korostuu individualistisen urakäsityksen mukaisesti 

yksilön vahva toimijuus. Aktiivista toimijuutta työurilla voidaan korostaa eri näkö-

kulmista. Toimijuus liitetään usein itsenäisyyteen, valtaan tai voimaan, jotka uran 

kontekstissa yleensä ilmenevät erilaisina resursseina ja yksilön kapasiteetteina, kuten 

esimerkiksi kykynä itsenäisiin päätöksiin ja niiden konkreettiseen toteuttamiseen 

(Eteläpelto ym., 2011). Aineistossani uranhallinnassa korostuvat tietynlaiset luon-

teenpiirteet ja asenteet: aktiivisuus, rohkeus ja tahto selviytyä. Uranhallinta liittyy 

myös yksilön valinnanvapauteen sekä valtaan päättää omista asioista. Uraansa hal-

litseva toimija on rationaalinen ja kykenee reflektoimaan mennyttä sekä asettamaan 

tavoitteita tulevaisuuteen. Seuraavaksi esittelen aineistoni pohjalta erilaisia kerron-

nallisen urahallintatyön40 muotoja haastattelusitaattien avulla ja analysoin niitä suh-

teessa aikaisempaan tutkimukseen. 

6.1.1 Aktiivisuus ja asenne 

Aineistossani kertojien yleisin ja kerronnallisesti helpoin tapa osoittaa uranhallintaa 

on kuvata itsensä luonteeltaan ja toimintatavoiltaan vahvaksi, itseohjautuvaksi ja 

aloitteelliseksi toimijaksi. Kertoja konkreettisesti sanoo olevansa kova organisoija tai 

henkilö, joka aina ottaa asiat haltuun, jos ei muut. Uranhallintaa kuvataan myös aktiivi-

muotoisten verbien (tein, menin, pääsin jne.), adjektiivien ja kielikuvien avulla, joilla 

voidaan kuvata omaa päättäväisyyttä ja menoa eteenpäin. Oikeanlainen luonne, 

kova tahto ja halu tehdä töitä näyttäytyvät tärkeinä uraansa hallitsevan toimijan 

ominaisuuksina. Aktiivisuutta ja toiminnallisuutta kuvataan hyvin perinteisillä ahke-

ruutta kuvaavilla lausumilla, jossa omaa aktiivista asennetta kontrastoidaan yleiseen 

tilanteeseen tai toisiin, luonteeltaan tai asenteeltaan erilaisiin ihmisiin. Näin tapah-

                                                   
40 Opettajien toimijuus ja toimintamahdollisuudet kouluympäristössä on useissa maissa tapahtuvien 
koulutusreformien myötä yhä enemmän jalansijaa saava tutkimuskohde (esim. Ballet & Kelchter-
mans, 2008; Eteläpelto ym., 2013; Vähäsantanen, 2013). En tässä työssä kuitenkaan tutki opettajien 
toimintamahdollisuuksia tai uranhallintaa sinänsä. Kohteenani on uran kerronnallinen hallintatyö, se, 
mihin teemoihin uran hallinta, autonomia ja toimijuus urakertomuksissa yhdistetään ja miten sitä 
kerronnallisesti tuotetaan. 
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tuu esimerkiksi seuraavassa sitaatissa, jossa kertoja ankkuroi oman ahkeruutensa ja 

tahtonsa tehdä töitä yleiseen heikkoon työmarkkinatilanteeseen, jossa kertoja itse 

on pärjännyt tekemällä kovasti töitä, jopa ilman vapaapäiviä: 

HN3: …sitten keväällä valmistuin. Siihen aikaan oli sairaanhoitajilla aikamoista työt-
tömyyttä. Tosin itse en ollu kyllä päivääkään työttömänä, että menin aina ku pyydet-
tiin, että taisin tehdä kuukausia töitä ilman suurempia vapaapäiviä. 

Suomalainen hyvin perinteinen työstä tai urasta kertomisen juoni rakentuu siten, 

että kertomuksen päähenkilö tekee ”kädet verillä” töitä ja kohtaa vaikeita olosuhtei-

ta, mutta selviää omalla ahkeruudellaan, sisullaan ja päättäväisyydellään tilanteen 

voittajaksi. Vaikka aineistossa ei tällaisia sankarikertomuksia puhtaimmassa muo-

dossaan juuri olekaan, kuuluu työstä ja työelämästä kertomiseen edelleen selviyty-

misen eetos (termistä esim. Kortteinen, 1992). Vaikeista tilanteista on pakko yrittää 

selvitä: laman vaikutukset oli aika hurjat, mut ei se mitään, piti yrittää. Uraansa hallitseva 

kertoja on selvinnyt raskaista kokemuksista ja voi olla selviytymisestään ylpeä: kyllä 

ne siitä kummasti suttaantu, ne asiat. Selviytymisestä kertominen liittyy myös uraker-

tomuksen vaiheistamiseen raskaisiin ja helpompiin ajanjaksoihin. Tätä esittelen 

luvussa 6.1.5. 

Marcy Plunkett (2001) esittää, että psykologisessa urakirjallisuudessa toimijuu-

den käsite liitetään yleensä tavoitteellisuuteen ja sen kautta osaksi löytöretkikerto-

musta (quest narrative), johon liittyvät selkeä tavoite, toimintastrategia, kunnianhimo 

sekä piittaamattomuus väliaikaisista takaiskuista tai keskeytyksistä. Se sisältää ura-

mahdollisuuksien luomista itse, ei vain sopeutumista tai halukkuutta vastata ole-

massa oleviin tai tarjottuihin mahdollisuuksiin. 

Uranhallintaan liittyy myös yrittäjämäinen asenne. Tämä on sopusoinnussa ny-

kyisen ammattikorkeakouluideologian sekä ennen kaikkea liiketalouden ja markki-

noinnin alan ideologian kanssa. Kertomuksissa yrittäjähenkiseen toimintaan liite-

tään oman yrityksen ja uran rakentaminen itse, omista lähtökohdista ja omalla työl-

lä. Alla olevassa katkelmassa on esimerkki siitä, että kertoja pitää koko oman uransa 

punaisena lankana ja uranhallinnan tärkeimpänä moraliteettina self-made -liikemiehen 

ideaalia: mä oon lähteny ihan tyhjästä ja perustanu yritykset tyhjästä. Muualta annetut luot-

tamustehtävät tai jäsenyydet eivät ole niin oleellisia yksityisyrittäjän ideaalin kannal-

ta: 

L: No jos nyt mennään näihin [uralinjassa mainittuihin jäsenyyksiin] vielä vähän… 

LM8: No se oli kans, kun sun lapussas oli, että oliko ne jotain jäsenyyksiä tai… Niin 
mä laitoin, vaikken mä muuten mainitse niitä missään. Niin mä olin pankin valvoja. 
Siis se on jonkinlainen pankin hallintoelin. Niin siellä mä olin 80-luvun, mut ei sillä 
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oo mitään merkitystä. Mutta se, että mä oon itse ollu kansainvälisessä vientitoimessa 
ja mä oon lähteny ihan tyhjästä ja perustanut yritykset tyhjästä ja sillä lailla, jota täällä 
sitten taas arvostetaan. 

Aineistoni urakertomuksissa individualismi ja yksilön kyvyt asetetaan kuitenkin 

realistisiin mittoihin suhteessa ympäröivään työelämän ehtoihin. Kerrontaan sisäl-

tyy ajatus, että ympäristön vaikutukset uraan eivät aina ole ennalta-aavistettavia tai 

täysin yksilön hallittavissa. Tätä voidaan Nicholsonin & Westin (1989) mukaan 

tulkita kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisen tulkinnan perusteella työurat ovat 

elämänkerrallista fiktiota, jonka avulla yksilöt pyrkivät valamaan toimijuutta ja hal-

littavuutta työhistoriansa tulkintaan, vaikka kuitenkin sen tapahtumat ovat satun-

naisten ja oikukkaiden voimien alaisina. Toinen tulkinta on se, että epävarmat mah-

dollisuudet ja vaikutteet ovat raakamateriaalia, jonka perusteella itseohjautuva yksilö 

improvisoi ja rakentaa itselleen tilaisuuksia, joissa täyttää omia uratoiveitaan 

(Nicholson & West, 1989). Itse ajattelen, että uranhallintatyö vaatii kompetensseja 

käyttää luovasti näitä molempia uratapahtumien juonentamisen periaatteita. 

Aineistossani uranhallintatyöhön sisältyy oleellisesti kuvaus sopeutumisesta ym-

päristön äkillisiin muutoksiin ja kyvystä ottaa tilanne omiin käsiin jälkeenpäin. Sel-

viytymisen teema liittyy tällöin toiseen länsimaissa yleiseen urakerronnan konventi-

oon, jossa erilaiset vastoinkäymiset työuralla hahmotetaan henkilökohtaisen kasvun 

paikkoina41, nk. bildungsroman-kerrontaan (esim. Hänninen, 2000; Isopahkala-

Bouret, 2005). Seuraavassa on esimerkki tällaisesta kertomuksesta, jossa kertoja 

joutuu siirtymään nopeasti uuteen työhön ja asemaan, johtamistehtäviin. Uudenlai-

sen organisaatiopositio pitää ottaa nopeasti haltuun omassa yhteisössä, ottaa se asema 

ja kasvaa myös henkisesti johtajaksi, kuten katkelmassa kuvataan: 

HN1: Kun mun edeltävä esimies jäi vielä sairaslomalle eikä hän palannukaan enää, 
kun mä jouduin sitten ykskaks tässä tekeen sellasia, ilman perehdytystä (…) niin ta-
juta olevansa johtotehtävissä näin isossa organisaatiossa, niin se vei oman aikansa. 
Et ottaa se asema, mikä tähän johtamiseen liittyy, niin se oli pikkusen vaikeaa. Ja sit-
ten tajus pikkuhiljaa, että ei hyvänen aika, minähän olen sen tehtävän ottanu ja mi-
nun pitää myös sen tehtävän mukaisesti myös hoitaa asiat. 

Ihmiset yleensä esittävät itsensä itseohjautuvina ja itse itseään motivoivina, silloin-

kin, kun he ovat lähinnä vain vastanneet heille organisaatiossa esitettyihin työmah-

dollisuuksiin (Isopahkala-Bouret, 2005). Uranhallintatyössä on tärkeää kuvata itsen-

                                                   
41 Perinteisemmässä opettajuustutkimuksessa on käytetty henkilökohtaisen ammatillisen kasvun 
pisteittäisen kerronnan ohessa käsitettä counter-incident, uran kannalta kriittinen tilanne, haaste tai 
tehtävä, josta selviydytään voittajana ja joka ohjaa yksilön ammatillista kehittymistä uuteen suuntaan 
(esim. Kelchtermans, 2009; Sikes ym., 1985). 
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sä henkilönä jolla on valinnanmahdollisuuksia, ei pelkästään työpaikalla tapahtuviin 

muutoksiin sopeutujana. Myös työnantajan tarjoamasta koulutuksessa kysyttäessä 

useimmat haastateltavat esittävät itsestäänselvyytenä, että osaamistarpeiden määrit-

tely ja niiden mukaiseen lisäkoulutukseen hakeutuminen ovat heidän omissa käsis-

sään. Tästä on esimerkki seuraavassa katkelmassa: 

HN7: …jos peilaa tän reilu kymmenen vuotta, mitä mä oon kaikkiaan tätä opettajan-
työtä tehny, niin ei mua oo koulutettu tähän tehtävään, mitä mä nyt teen.(…) 

L: Oisit sää sitten kaivannu enemmän koulutusta tähän nykyseen työnkuvaan liitty-
en? 

HN7: En mä tiedä, kyllä mä ainakin itse koen, et mä oon itseohjautuva, et mä osaan 
ite hakee sitä koulutusta ja tiedän ite, missä mä tarviin sitä koulutusta.  

6.1.2 Reflektointi, rationaalisuus ja tavoitteellisuus 

Rajattoman uran teoreetikot esittävät, että työorganisaatioiden ennalta määritellyt 

urapolut korvautuvat spekulaatioilla mahdollisista urapoluista, jolloin vastuu työllis-

tymisestä ja oman uran suunnittelusta jää yksilölle itselleen (Isopahkala-Bouret, 

2005). Sekä psykologisessa uratutkimuksessa että elämänkulun tutkimuksessa ko-

rostetaan yksilön päättäväisyyttä ja itseohjautuvuutta: ihmiset luovat itselleen tavoit-

teita ja muokkaavat niitä reflektiivisesti elämäntapahtumien mukaan (Nicholson & 

West, 1989). Samankaltaisilla määreillä kuvataan myös asiantuntijatyön tekijää. 

Esimerkiksi Anneli Eteläpellon (1997) mukaan asiantuntijuuden määrittelyssä ko-

rostetaan, että asiantuntijalta edellytetään kykyjä analysoida tilanne, tunnistaa, rajata 

ja uudelleenmäärittää ongelma ja sen jälkeen tuottaa realistisia ratkaisuehdotuksia.  

Myös omassa aineistossani uranhallintatyöhön lukeutuvat rationaalisuus, tavoit-

teisuus, tilanteen reflektointi ja asioiden katsominen oman itsen ulkopuolelta. Var-

sinkin jälkimmäinen antaa tilaa sille, että urakertomuksissa voidaan painottaa 

enemmän ulkoisten olosuhteiden roolia, ilman, että kertoja vaikuttaa passiiviselta 

ajautujalta tai olosuhteiden uhrilta. Uraansa hallitseva henkilö analysoi ja suunnitte-

lee sekä kykenee uraa koskevissa ratkaisuissa ottamaan huomioon ympäristönsä 

konkreettiset edellytykset. Uratavoitetta kohti liikutaan aineistoni kertomuksissa 

yleensä koulutuksiin tai tietyntyyppisiin työtehtäviin hakeutumisen avulla.  

Koulutus esitetään urakertomuksissa usein välineenä ja investointina, joka voisi 

tarjota aikaisempaa paremmat uranäkymät (myös Isopahkala-Bouret, 2005). Urata-

voitetta ja sen saavuttamisen keinoja pohditaan myös tulevaisuuden kannalta. Tätä 

voidaan kutsua elämänkaaritoimijuudeksi, pyrkimyksiksi vaikuttaa ja muokata elä-
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määnsä pidemmällä tähtäimellä (Hitlin & Elder, 2007). Seuraavassa sitaatissa kerto-

ja vaihtaa pääaineensa, koska laskee, että laskentatoimen opinnot voisivat tarjota 

hänelle parempia työmahdollisuuksia kuin yksityisoikeuden opinnot: 

LN5: Sillon mä luin pääaineenani yksityisoikeutta, mutta sitten mä totesin sen tässä, 
mä olin lukenu laskentatoimeakin, cum lauden, että tällä alalla ei ole niin paljon työ-
paikkoja. Kun mä olin jo sillon harkinnu opettajan uraa, niin laskentatoimi oli siihen 
aikaan tämmönen suosittu juttu, niin sit mä opiskelin tässä sen. (…) Niin sit mä olin 
jo täällä [lähioppilaitoksessa] töissä ja rehtorimme kehotti, että jos haluat saada pai-
kan, niin laskentatoimen paikkoja on. Täällä oli jo yks oikeusopin opettaja, joka on 
siellä edelleen (nauraa). No sitten mä siis sain sen lehtorin paikan tossa, kun mä olin 
valmis. 

Urakertomuksissa kuvataan usein episodeja, joissa kertomuksen päähenkilö pysäh-

tyy, tarkastelee tilannettaan ja toteaa, ettei voi jatkaa nykyisellä tavalla: mitäs mä oi-

kein tältä elämältäni haluan? Reflektiivisen aikalisän kautta otetaan etäisyyttä, pysähdy-

tään ja aletaan etsiä vaihtoehtoisia, entistä parempia ratkaisuja. Reflektio ei kuiten-

kaan ole arvovapaata vaan se on aina sidoksissa tiettyihin kulttuurisiin tai historialli-

siin perspektiiveihin, jotka palvelevat erilaisia arvoja (Mezirow, 2003). Komulainen 

(1998) huomauttaa, että näkemys itseohjautuvasta, itseään kehittävästä, joustavasta, 

ajatuksensa ja tunteensa tiedostavasta oppijasta saattaakin korostua erityisesti kasva-

tuksen ja opetuksen piirissä sekä hoiva-alalla. Aineistossanikaan rationaalista ajatte-

lua ei eroteta arvopohdinnoista. Päinvastoin usein työhön liittyvät arvot esitetään 

yhtenä tärkeimmistä perusteista tavoitteellisille urasiirtymille. Voi ajatella, että ura-

kerronnassa on sosiaalisesti suotavaa tuoda eksplisiittisesti esiin omat arvot ja kuva-

ta uran tavoitteista kulkua myös niiden kautta. Tällöin ehkä vältetään myös vaiku-

telma uralla etenemisen kylmästä laskelmoimisesta, mikä ei ainakaan vielä ole Suo-

messa yleisesti hyväksytty ilmiö eikä sosiaalisesti tuettu tapa oppilaitosympäristössä 

(luku 3.4). 

Aineistoni uraan liittyvään arvopohdintaan liittyy kerronnassa yleensä kuvaus 

pysähtymisestä, tilanteen tarkastelusta ja uudenlaisen suunnan ottamisesta omalla 

uralla tai jopa koko elämässä: kun työt enää tunnu mielekkäiltä ja haluais jotain muuta, 

niin sitte tekee sen muutoksen. Arvoihin liittyvä tapahtumakuvaus on yleensä kielellises-

ti värikästä ja tämä saattaa liittyä arvopohdintoihin kytkeytyvään emotionaaliseen 

lataukseen. Kertomuksissa kuulijalle luonnostellaan muutamalla sanalla se, mikä on 

tärkeää ja toivottavaa ja mistä kertoja kertoo itsensä ammatillisesti pois. Seuraavassa 

sitaatissa kertoja arvioi urapäätöstään palata yritysmaailmasta takaisin hoitotyön 

pariin. Hän teoretisoi ja perustelee tapahtumaa syvällisten ja pinnallisten arvojen 
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vertailun avulla, käyttämällä selvästi tietynlaisiin arvojärjestelmiin viittaavia käsitteitä 

hyvä elämä ja perusarvot vastakohtana kauniille pinnalle ja pitkille ripsille.  

HN9: Sit mä tein semmosena puolipäiväsenä yritys-, olin yrittäjänä ja jopa mietin si-
tä, että olisinko siirtyny toiselle alalle. Koska mun äidillä oli ollu ihan nuoresta saakka 
täällä vaatetusalan yritys. Että mä olin siinä aika pitkään ja se oli tosiaan pienten las-
ten kanssa aika mukava työ, koska mä saatoin siinä olla ite aina muutamia tunteja 
vaan. Mutta tietenki se arvomaailma on toinen ja se ajattelu toinen, että sit siinä vai-
heessa, kun mä siellä olin, niin mä tein päätöksen, et mä en sitä jatka, että mä lähin 
jatkamaan [hoitoalalla], koulutin itseeni. 

L: Mitä sä sanoit, että tässä on niin erilaiset arvot, mitä tarkotat sillä? 

HN9: Jos ajatellaan, että täällä sairaalatyö… Jos ajattelee, että ihminen sairastues-
saan, niin miten niin tämmöset elämän perusarvot, että mitä on hyvä elämä, mitä on 
hyvinvointi, mitä on terveys. … Siis niin toisenlaista. Et se tässä mulle selkiinty, että 
en Sit ku sä meet tonne tekstiilipuolelle ja vaikka tekstiilimessuille, on kaunista pin-
taa ja vaatetta ja pitkiä ripsiä ja mä varmaan sais siitä itelleni niin paljon, kun mä saan 
sairaalassa.  

Työ-, opiskelu- ja muun ympäristön realistinen huomioon ottaminen uranhallinnas-

sa tulee aineistossani esiin monin tavoin. Yksilö voi hyödyntää työpaikkansa ura-

skriptejä uran suunnittelussa, uratavoitteiden muotoilussa sekä niiden saavuttami-

sen keinojen pohdinnassa. Proaktiivinen urasuunnittelu ja todennäköisimpien työ-

ympäristön muutossuuntien havaitseminen oman organisaation sosiaalisten vihjei-

den perusteella (Rousseau, 2001) kuvataan aineistossani osana uranhallintaa. Ker-

tomuksissa kuvataan sitä, miten erilaisilla keinoilla varmistellaan joko oman työpai-

kan säilyttämistä, enemmän omia toiveita vastaavaan työpaikkaan pääsemistä tai 

työmahdollisuuksien säilyttämistä: kyllä rivien välistä, kun lukee niitä strategiapapereita, ja 

miettii, et mitähän tapahtuu kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Ammattikorkeakoulu-

uudistuksen aikana opettajien viralliset pätevyysvaatimukset muuttuivat. Ylempi 

korkeakoulututkinto asetettiin ammattikorkeakoululakiin vedoten usein opettajien 

rekrytoinnin ehdoksi. Aineistossa on paljon kertomuksia siitä, kuinka jo sairaanhoi-

to- tai kauppaoppilaitoksessa opettaneiden keskuudessa vallitsi yleinen tietoisuus 

ammattikorkeakoulujärjestelmän tulosta ja sen asettamasta paineesta suorittaa 

ylempi korkeakoulututkinto. Tällöin opettajat heti hakeutuivat itse opiskelemaan 

uutta tutkintoa, vaikka omassa oppilaitoksessa ammattikorkeakouluun siirtymisestä 

vasta uumoiltiin42: 

                                                   
42 Tässä viitataan ammattikorkeakoulujen kokeiluvaiheeseen (luku 3), johon eri alojen oppilaitoksista 
muodostetut ammattikorkeakoulut lähtivät eri vuosina. Toisin sanoen, tarkka ajankohta oman oppi-
laitoksen siirtymisestä osaksi ammattikorkeakoulua ei ollut kaikilla maisteriopintoihin hakeutuvilla 
opettajilla vielä tiedossa. 



 

102 

NH7: Terveydenhuolto-oppilaitoksessa olin töissä niin kauan kun se muuttu ammat-
tikorkeakouluksi, mulla oli siellä toimi. Monenlaista työtä tehny siellä. Mä hain sitten 
maisterikoulutukseen, koska siinä -94 alettiin uumoileen sitä ammattikorkeakouluks 
muuttumista. Sit siinä tuli se, et pitää olla se ylempi korkeakoulututkinto. (…) Sitte 
siirryttiin ammattikorkeakouluun ja mulla ei ollu sillon vielä niitä maisterinpapereita, 
niin mua ei tietenkään valittu sinne, vaan vuonna 2000 mä sain sen lehtoraatin am-
mattikorkeakoulusta. 

Tulevaisuusperspektiivi näyttäytyy uranhallintatyössä erittäin vahvana elementtinä. 

Tämä realisoituu aineistoni urakertomuksissa erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvi-

na kommentteina ja sanastoina (tavoitteet, haaveet, ovien auki pitäminen). Hyväri-

nen (2004) kuvaa kertomuksen ja toiminnan teleologista suhdetta viittaamalla Alas-

dair MacIntyreen (1981) ja toteaa, että nykyhetki on aina tulevaisuuden ja ajallisuu-

den värittämää. Hän jatkaa, että koska kaikkea ei voida ennustaa tai kontrolloida, 

arvaamattomuus ja teleologia ovat aina kertomuksessa rinnakkain elävät elementit. 

Tulevaisuudesta kerrotaan yleensä potentiaalisilla kertomuksilla (Kohler Riessman 

1990), kun mahdollisia tulevaisuuden kulkuja haarukoidaan. Haaveesta kertominen 

on tulkintani mukaan eräänlainen liudennettu tavoitteellisen uratoiminnan kuvailun 

muoto. Se on toteutumismahdollisuuksiltaan vielä epävarma, mutta pitää silti sisäl-

lään myös jotakin selkeästi määriteltyä. Seuraavassa sitaatissa asetetaan mahdollisille 

kehitysmaatietouden opinnoille selvä paikka omalle uralle. Ne kuvataan oman uran 

ja osaamisen loppuyhteenvedoksi, se vois olla loppunäkemys tähän hoitamiseen, mutta 

samalla niihin osallistuminen kuvataan olosuhteiden johdosta vielä epävarmaksi, 

mutta en osaa sanoo sitte: 

HN9: Hirveesti mua tässä vaiheessa kiinnostaa tää ja oon katellu noita kehitysmaa-
tietouden opintoja. (…) Että se on vaikeeta järjestää, vai liekö jo laiskuutta, että mä 
oon jo yli 50, että haluaa sitte viettää vapaa-aikaa ja muuta, että en tiedä. Mutta tää 
vois olla pienenä kipinänä että… Se vois olla loppunäkemys tähän hoitamiseen, niin 
joku ton tyyppinen. Mutta en osaa sanoo sitte. 

Näyttäisi siltä, että historiallisena aikana, jossa työelämä ja työpaikat ovat epävarmo-

ja, kulttuurisesti ja sosiaalisesti pätevässä urakertomuksissa tulevaisuus pitääkin 

jättää hieman auki. Edes ne opettajat, jotka kuvaavat olevansa urallaan ihan onnelli-

sessa tilanteessa, eivät jäsennä tulevaisuutta vain yhden ura- tai ammatillisen vaihto-

ehdon kautta. Haastattelun jälkeisestä tulevaisuudesta kerrotaan yleensä siten, että 

se sisältää mahdollisuuden valita useammista ura- tai työvaihtoehdoista. Takaportti-

käsitettä käytetään usein kuvaamaan sellaista vaihtoehtoa, joka on valittavissa vielä 

silloin, jos ensisijainen urasuunta ei toteudukaan tai sillä eteneminen ei tunnu mie-

lekkäältä. Monilla tulevaisuuden vaihtoehtoina ovat lisä- tai täydennyskoulutus, 
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opetustyön jatkaminen ennallaan, työtehtävien muutos ammattikorkeakoulun sisällä 

tai siirtyminen ainakin joksikin aikaa takaisin oikeisiin töihin. Seuraavassa katkelmassa 

kuvataan vaihtoehdoiksi opettajan työn jatkaminen tai yrityksen vetäminen: 

LN4:Kun mä tein tän [uralinjan], niin pysähdyin tonne tänään-kohtaan, että mitäs 
mä tänne sit laitan. Että kun tuntuu, että näit tapahtumia tänne taaksepäin on niin 
hirvittävän paljon, ja sit mä mietin, että miltä tää näyttää kymmenen vuoden päästä, 
kun mä teen tän uudestaan joskus, että mitä kaikkea siellä varmasti on. (…) Ei tiedä, 
että mitä, kun perheyritys vauhdilla kasvaa ja siellä tapahtuu niin paljon, että sitä on 
ihan mielenkiintosta seurata. Ja kun siellä olis jatkossa vaikka mahdollista ostaa uusia 
yrityksiä ja lähtee niitä sit vetämään, niin semmonen vois olla joskus mielenkiintosta, 
jos tästä [opiskelijoiden ohjauksesta] saa joskus kyllikseen, en tiedä saanko.  

Kouluttautumistavoitteet voidaan suunnata myös kauemmas tulevaisuuteen ja use-

amman uravaiheen päähän. Seuraavassa sitaatissa kertoja pohtii rationaalisesti tä-

män hetkisiä ura- ja koulutusvalintojaan sekä kuvaa työnohjaajakoulutusta eräänlai-

sena osaamispääoman sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen sijoittuvaan ikävaihee-

seen: 

HN7: No sitte ihan sellanen uus juttu, mikä mulla nyt on, niin mä oon työnohjaaja-
koulutuksen hakeutunu ja mä pääsisin sinne. (…) 

L: Ajattelitko, että voisit sitte parin vuoden päästä omaa työtä siirtää… 

HN7: Joo, kyllä mää ajattelin, just semmosiin pienryhmäjuttuihin ja tietysti työnoh-
jaus on yks siinä. Kyllä mä niin ajattelen. Ja sitte tietysti, ku ikää tulee enemmän, niin 
mä ajattelin, että mun on hirveen vaikee nähdä itseeni kuuskymppisenä kakskymp-
pisten opettajana. Mä en jollain tavalla osaa katsoo sillä tavalla, että tekisin sitä työtä 
sitte silloin. Että on monenlaisia ajatuksia siitä, että mitä vois tehdä sitte isona (nau-
raa). 

6.1.3 Valinnanvapaus, rohkeus ja rajojen ylittäminen 

Ajatukseen vapaudesta ja valinnanmahdollisuuksista osana uranhallintaa liittyy 

olennaisesti tunne vallasta omaan elämään ja uraa koskeviin päätöksiin (Eteläpelto 

ym., 2011). Komulainen ja Sinisalo (2006) kuvaavat urakertomuksiin liitettyä ja 

individualistiseen uraideologiaan perustuvaa itsemääräytyvyyttä termillä ”valitseva 

minä”. Tietoiset uramuutokset ja -siirtymät kuvastavat kertomuksen minän valin-

nanvapautta. Tällaiset muutokset ovat nykyisen individualistisen uraihanteen näkö-

kulmasta myös tavoiteltavia. LaPointe (2011) kuvaa uramuuttajaksi sellaista työnte-

kijää, joka ottaa uran omiin käsiinsä ja pyrkii muuttamaan joko työtään tai itseään 

tai jopa molempia tavoitteidensa mukaiseksi. Tällaisen uramuuttajan hyveinä näyt-
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täytyvät mm. rohkeus ja muutoskyky. Osa haastateltavistani liittää oleelliseksi osaksi 

omaa uranhallintaansa rohkeuden päästää irti vanhasta ja lähteä omalla uralla 

eteenpäin sekä tarttua uusiin tilaisuuksiin: Mä uskalsin jättää kaikki, hommat taakseni.  

Vapaus kuvataan aineistoni urakertomuksissa vapautena rakentaa omaa uraa ja 

tehdä siihen liittyviä päätöksiä itse. Se voidaan myös kiinnittää työtehtävien au-

tonomisuuteen ja vapauteen. Vapautta kuvataan usein sellaiseksi arvoksi, joka tekee 

työstä mielekästä ja jota kohti kertojat urasiirtymillään pyrkivät tai jonka kaipuulla 

työpaikan vaihtamista tai nykyisen työpaikan etuja perustellaan. Näin tehdään myös 

seuraavassa katkelmassa, jossa kuvataan kahta erilaista opettajan työympäristön ja 

ammatin sisäistä vapauden muotoa: erilaisia projekteja ja työtehtäviä, joita voi pe-

rustyön oheen valita sekä opettajan työhön jo pitkään liitettyä autonomiaa ja mah-

dollisuutta säädellä ajankäyttöä itse: 

LN9: En mä jaksa, jos mulla on vaan opetusta ja samaa kurssia toistaa, niin kyllähän 
siihen hermostuu. Mutta meillä, tää on siitä hyvä organisaatio, että täällä tapahtuu ja 
täällä on kaikennäköstä projektia ja kehittämistä menossa koko ajan ja se on auttanu 
mua. Että sitä kautta tulee aina jotain mielekästä. Ja täähän on, aika vapaa työ. Että 
saa tulla ja mennä. (…) Että kun sitä ei oo ennen ollu, niin kyllä sen arvon ymmär-
tää. Ku lähti siitä, että mulla oli se halu saada olla enemmän kesällä kotona ja muu-
tenki saada se itsenäinen ja joustava työ, että ei mitään 8–16-työtä enää. 

Kelchtermans (2009) ja Sikes ym. (1985) kuvaavat opettajan uran kriittisiksi tapah-

tumiksi (critical incidents) sellaisia tapahtumia, jotka ovat haastaneet kertojan identi-

teettiä. Omassa aineistossani tapahtumat ja ajanjaksot kuvataan kriittisinä oman 

uran kannalta silloin, jos ne kyseenalaistavat yksilön arvoja, persoonallisuutta tai 

osaamista tai asettavat ne uuteen valoon. Kriittiset tapahtumat eivät kuitenkaan ole 

luonteeltaan aina negatiivisia. Erityisesti sellaiset tilanteet, joissa kertoja kokee voi-

mautumista (empowerment, esim. Mezirow, 2003), joko yksilönä tai ammattilaisena, 

kuvataan oman uran avainepisodeiksi. Liitän tämän ajatukseen uranhallinnan sosi-

aalisiin odotuksiin, sillä oikeanlaiseen uranhallintaan kuuluu ajatus onnistuneista 

uravalinnoista tai nykyiseen hyvään johtaneista uratapahtumista.  

Aineistoni voimautumiskertomuksissa kyse on yleensä päähenkilön asenteelli-

sesta muutoksesta rohkaistua kohtaamaan maailma ja työelämä aivan uudella taval-

la. Kertomukset ovat varsin tunnepitoisia ja niiden viesti on se, että ilman tätä voi-

makasta kokemusta olisin jotain muuta ja muualla kuin missä nyt olen. Seuraavassa 

sitaatissa haastateltava aloittaa työurakertomuksensa tästä tapahtumasta, vaikka 

onkin kirjannut sitä ennen työuralinjalle tapahtuneeksi muita tapahtumia. Episodin 

sijoittaminen koko urakertomuksen alkuun korostaa episodin merkittävyyttä kaik-

keen muuhun haastattelussa kerrottuun nähden. Vahvasti kuvitetut tapahtumat, 
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istuin Kesoilin baarissa ja luin, jotka kutsuvat kuulijan mukaan kertojan tarinamaail-

maan, korostavat kyseisen tapahtuman kokemuksellista merkitystä päähenkilön 

työuraa koskevan asenteen, itsetunnon ja tietyllä tavalla myös vapaan tahdon koros-

tumisen kannalta. Kertomuksessa päähenkilön silmät avautuvat ja hän ymmärtää, 

että voi tehä ihan mitä vaan mieleen tulee: 

L: Kerro vaan, ihan vapaasti tai, mitä oot sinne piirrelly. 

HM6: Jos mä puhun työurastani, niin tämä on se kaikkein tärkein asia siinä [ympyröi 
asian uralinjalta] eli Kiinan matka kesällä -83. Siinä mielessä se on tärkein, että mä 
joskus ihan pikkupoikana, istuin Kesoilin baarissa ja lueskelin tarinaa siitä, että millä 
tavalla jotkut oli menny junalla Kiinaan ja se oli musta hieno tarina. Mä siitä sitte 
unelmoin varmaan 70-luvulla, 80-luvulla tuli puhetta siitä, et nyt Suomesta pääsis ju-
nalla Kiinaan. Ja sit lähdin yhden kaverin kans sinne retkelle. Se, et mä olin Aasiassa 
ja siellä, mulla on yks semmonen kuvaki, sen laivan kannelta, millä mä menin ja okei, 
nyt ollaan täällä. Ja se matka itseasiassa muutti mun maailman. Ihan täysin. Siis sillä 
tavalla, et sitä ennen mä en ois ees ajatellu sitä, et mä lähtisin, jonain päivän kävisin 
Aasiassa. Siis tavallaan se semmonen ajatus, et mä voin tehä ihan mitä vaan mieleen 
tulee. (…) Ja siinä mielessä se oli mulle ratkaseva juttu, vois sanoo yleisen itsetunnon 
näkökulmasta. (…) mä aloin ajatteleen sitä maailmaa aivan uudella tavalla. 

Opettajan työ tai siihen liittyvät jatko- tai lisäopinnot, erityisesti yliopistosektorilla, 

näyttäytyvät useissa hoitotyön opettajien kertomuksissa mahdollisuutena kokeilla 

uralla jotakin muuta kuin perus-sairaanhoitotyötä hierarkkisessa sairaalaympäristös-

sä. Ammatin vaihtoon omana päätöksenä liittyy siis eräänlainen voimauttava ele-

mentti. Seuraavassa katkelmassa kuvataan erään haastateltavan uran käännekohtaa, 

jossa päätös lähteä yliopisto-opintoihin on ensimmäinen askel täysin uusiin ura-

mahdollisuuksiin sairaanhoitajan työn sijaan ja opettajan työhön päätyminen puo-

lestaan avaa mahdollisuuksia entisestään, mä menen nyt elämässäni eteenpäin enkä enää 

taaksepäin, enkä palaa sinne: 

HN2: [Kertoo ensin hoitajan työstä ja sairaalan organisaatiomuutoksista.] Sitte lop-
puvuodesta täältä ammattikorkeakoulusta mulle soitettiin ja kysyttiin, et oisinko mä 
kiinnostunu opettajantöistä, et nyt tarvittaisiin opettajaa. (…) No en mä siinä kauaa 
sitte miettiny, että viikon tai kaks, kun mä sanoin, että kokeillaanpas nyt totakin 
(nauraa) ja tulin sitte tänne opettajan sijaiseksi, vaikkei mulle luvattu siinä vaiheessa 
muuta kun vaan kevään… toukokuun loppuun se sijaisuus. Jotenki mä ajattelin siinä 
vaiheessa, että mä oon niin kauan ollu [sairaalassa] töissä, että kyllä mä haluan muu-
takin nähdä ja kokea ja ajattelin, että en tiedä, tarjotaanko mulle toista kertaa tätä 
opettajan työtäkään. Ja kuitenki mä heti tykkäsin tästäkin työstä kun mä tulin tälle 
puolelle opettajaksi. Niin että mä sanoin sitte vihdoin viimein, sen sairaanhoitajavir-
kani irti. Siihen asti mä olin sitä pitäny ja aina saanu siitä virkavapaata. Mä aattelin, 
että mä menen nyt elämässäni eteenpäin enkä enää taaksepäin, enkä palaa sinne [sai-
raalaan], enkä oo kyllä katunu sitä päätöstä. (…) 
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L: Mitä sää nimeisit tässä sun työhistoriallas ehkä semmosiks tärkeimmiks tapahtu-
miks tai käänteks, jotka on johtanu siihen, että sä oot nyt tällä hetkellä sitä, mitä oot 
ja?  

HN2: No varsinki se, että mä sitten innostuin lukemaan pääsykokeisiin ja lähtemään 
sinne yliopistoon ihan varsinaiseksi opiskelijaksi, että sehän on tosi iso asia ja merkit-
tävä ollu tässä. Että muutenhan mä olisin varmaan vieläkin sairaanhoitajana. Että 
päätin sitte jotakin muuta hakea. 

Eräs kiinnostava tapa kuvata omaa rohkeutta, toimijuutta ja aloitteellisuutta on 

kertoa itsestään pioneerina, edustamassa omaa alaansa ja viemässä sen eturintamas-

sa itselle tärkeinä koettuja ammatillisia arvoja eteenpäin. Ammattikorkeakoulujärjes-

telmän rakentamisen ensiaskeleet asettuivat samaan historialliseen kontekstiin kuin 

hoitotieteen ja -työn statuksen nostaminen akateemiseksi (esim. Vuolanto, 2013). 

Tämä toi hoitotyön ammattilaisen urakerrontaan aivan uusia konventioita hoito-

työn kutsumuksellisuuden korostamisen lisäksi. Seuraavassa katkelmassa kertoja 

kuvaa itseään hoitotieteilijänä siten, että kehystää akateemisen statuksensa osaksi 

hoitotyön yhteiskunnallista aseman sekä hoitotyön opettajien taloudellisen ja sosi-

aalisen statuksen parantamispyrkimyksiä. Uranhallinta liitetään alan pioneeriuuteen 

ja laajemman oman alan ammattikunnan hyväksi työskentelyyn: 

HM6: Sillon syksyllä, koulun sillonen rehtori kysy multa, et tulisinko mä ihan vaki-
tuisestiki opettamaan, siis silloseen terveydenhuolto-oppilaitokseen, ja mä sanoin, et 
joo. Ja mä olin, et sovitaan vaan joo, mut sovitaan, et mä tuun sit tammikuussa, ko-
kopäivätoimiseks, ku mä saan paperit käteen. Koska siinä oli aika iso palkkaero, siinä 
oli jumalattoman iso palkkaero. Tän voi vähän ylpeestikin sanoo, me oltiin, sillon 
80-luvun puolvälissä, niin lähdettiin viemään sitä asiaa eteenpäin, näitä palkkakysy-
myksiä. Koska niihinhän ei oltu varauduttu terveydenhuolto-oppilaitoksissa lain-
kaan, et sieltä tulee tämmösiä maisteritasosia opettajia ja muita että. Siis AY-puolella 
siinä myös toimittiin jonkun verran. 

6.1.4 Sosiaaliset verkostot ja asema niissä 

Jos uran omissa käsissä pitämistä ajatellaan perinteisesti yksilön itsellisen toiminnan 

kautta, urasiirtymät muilta tulleiden pyyntöjen seurauksena (esim. työpaikalta X 

soitettiin ja sitten aloitin työni siellä) vaikuttavat ympäristön impulssien mukana 

ajautumiselta, eivät tavoitteellisilta teoilta. Mikäli taas uraa ajatellaan sosiaalisen 

pääoman tai ura verkostona -metaforien (luku 2) kautta, voidaan ajatella, että ky-

synnän kautta työllistyminen edustaa uranhallinnan huippua. Henkilöllä tulee olla 

itsenäinen tunnustettu asema sosiaalisissa verkostoissa, jotta hän voi tehdä urasiir-

tymiä kysynnän kautta ja valita itselleen parhaan vaihtoehdon. Siksi liitän urasiirty-
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mien kuvaamisen kysynnän perusteella osaksi uranhallintatyötä. Sosiaaliset taidot, 

tunneäly ja verkostoituminen kuuluvat myös yleisesti jaettuun näkemykseen asian-

tuntijatyöstä (ks. Julkunen, 2008).  

Uranhallinta ei yhdessäkään haastattelussa tarkoita sitä, että päähenkilö kuvaisi 

tehneensä kaikki urasiirtymänsä aivan yksin, täysin omaehtoisesti tai ilman tärkeitä 

sosiaalisia viiteryhmiä. Päinvastoin, uranhallinnan kapasiteettiin liittyvät kiinteästi 

sosiaaliset yhteisöt sekä suhteet uran ja työn avainhenkilöihin (myös Bosley, Arnold 

& Cohen, 2009; Eteläpelto ym., 2011; Kelchtermans, 1993). Erilaisia työn kannalta 

tärkeitä yhteistyömuotoja kuvataankin haastatteluissa paljon, sekä naisten että mies-

ten kertomuksissa. Uran kannalta tärkeät avain- tai porttihenkilöt joko mahdollista-

vat pääsyn johonkin työpaikkaan, ne oli kysynyt siltä, että tuntisiko sen jonkun, joka 

voisi tätä opettaa, tai joiden kautta uudessa työpaikassa tai ammatissa toimiminen 

on ollut helpompaa, ne aina sanoo ne taikasanat, että miten täällä käyttäydytään. 

Alla oleva katkelma kuvaa hyvin sitä, miten kertoja pääsee avainhenkilön kautta 

kauppaoppilaitokseen töihin. Koska hän osoittautuu työssään saamansa luottamuk-

sen arvoiseksi, avaa tämä yhteistyö hänelle myös lisää ovia mielekkäisiin työtehtä-

viin ja ankkuroi hänet osaksi oppilaitosmaailmaa: 

L: Kun täällä oli tää yksittäinen henkilö… Mikä tän N.N.:n rooli oli, tai miks sää hä-
net nostit? 

LN2:Valitsin hänet siksi, että itse asiassa hänen kauttaan pääsin sinne kauppaoppilai-
toksen maailmaan. Ja päästiin niin hyvään luottamukselliseen suhteeseen, että se yh-
teistyö pääsi jatkumaan, et mä pystyin hoitamaan ne hommat niin hyvin, et hän oli 
tyytyväinen ja pysty suositteleen mua sitten muuallekin. Ja taas mä olin tosi ilonen, 
että hän pysty tarjoon mulle niin mielekkäitä tehtäviä ja se nimenomaan alko sieltä 
aikuiskoulutuspuolelta, ne oli näitä yrityskoulutuksia. Ja kyl se oli must tosi merkittä-
vä, et en mä olis ilman sitä kontaktia varmaan päässy niin nopeesti ankkuroituun 
tonne oppilaitokseen, kun ei mulla ollu sillon vielä pedagogista pätevyyttä. 

On kuitenkin huomattava, että porttihenkilöt voivat yhtä lailla edistää ja estää yksi-

löiden työllistymistä tai siirtymistä erilaisiin työtehtäviin (Bosley ym., 2009; Ylijoki, 

2011), jolloin kertomuksissa voidaan kuvata myös sellaisia avainhenkilöitä, jotka 

toimivat esteenä uralla etenemiselle tai samassa työssä jatkamiselle. 

Karin Filander (2000) toteaa, että tänä päivänä myös julkisen sektorin asiantunti-

joiden tulee jatkuvasti myydä omaa osaamistaan sekä omassa organisaatiossaan että 

sen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tulee myös kirkastaa itselleen 

oma tuotteensa, sellainen asiantuntijuus, jolla on kysyntää. Ajattelen, että sosiaali-

seen verkostoon viittaamisella voidaan monin tavoin tukea omaa roolia asiantunti-

jana. Kuten edellä on esitetty, verkosto-osaaminen ja kyky tehdä yhteistyötä sekä 
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hyödyntää olemassa olevia kontakteja erilaisissa urasiirtymätilanteissa ovat vahvan 

ja rationaalisen uratoimijan ominaisuuksia. Toisten ihmisten roolin kuvailulla ura-

siirtymissä voidaan myös korostaa omaa tunnettuutta ja hyvää mainetta relevanteis-

sa verkostoissa.  

Vaikka nykypäivänä korostetaankin individualismia, yksilön asiantuntijuutta ja 

kykyä myydä omaa osaamistaan, suomalaisen perinteinen vaatimattomuuden ihan-

ne ja tasapäisyyden kulttuuri elävät tämän eetoksen rinnalla. Kun haastatteluissa 

kerrotaan omista saavutuksista ja menestymisestä omalla alalla relevanteissa verkos-

toissa, tullaan lähelle itsensä kehumisen puhetapaa, joka näyttää olevan Suomessa 

edelleen sosiaalisesti ongelmallinen (myös Ylijoki, 2011). Näyttää siltä, että omaa 

menestymistä on mahdollista kuitenkin kuvata esimerkiksi kysyntä-käsitteen kautta 

tai passiivimuodoilla kuten: kyllä mulla pyyntiä on. Näin kertojan määrittely arvoste-

tuksi asiantuntijaksi siirretään toisten ihmisten tekemäksi.  

Seuraavassa katkelmassa kertoja kuvaa tilannetta, jossa hän ei ylimmän johdon 

odotusten vastaisesti haekaan johtajan paikkaa ammattikorkeakoulussaan. Kertojan 

ympäristöltään saamat arvostuksen osoitukset kuvataan epäsuorasti muiden suulla: 

Talousjohtaja sano mulle, et se on harmi, ettet sä hakenu sitä [johtajan] paikkaa. Itseä kehu-

taan myös liudentaen, ehkä sitten toisaalta: 

 

HN1: No kyllä mun täytyy sanoa näin, esimerkiks talousjohtaja sano mulle, et se on 
harmi, ettet sä hakenu sitä [johtajan] paikkaa ja hän vuos sitte sano mulle, että hae 
sinä sitä paikkaa ja asetti paineita siinä mielessä, että ehkä vois sanoo näin, että tässä 
on ihmissuhdeasioistaki paljon kysymys. Ehkä tavasta toimiakin. (…) ja sitte meijän 
rehtori oli sanonu tuolla jossakin yhdelle toiselle [kollegalle], et mäkin olen soittanut 
ja että hän olis odottanu, että mäkin haen sitä paikkaa. Ehkä sitten toisaalta, että on 
kilpailijoita enempi siinä ja kiinnostusta asiaan, vaikka sitten valinnat ois ollu mitä 
tahansa.  

6.1.5 Uran varjojen kertominen pois 

Edellä on kuvattu tapoja, joilla uranhallintaa korostavia kokemuksia, tapahtumia, 

luonteenpiirteitä tai asenteita tuodaan esiin urasta kerrottaessa. Kolikon toinen 

puoli liittyy tilanteisiin, jotka uhkaavat tai haastavat uranhallintaa. Vaikka kerron-

taan sisältyy mahdollisuus valikoida ja järjestää tapahtumia omien kerronnallisten 

tavoitteiden pohjalta, urasta haastattelutilanteessa kronologisesti kerrottaessa joudu-

taan käsittelemään myös sellaisia tapahtumia, jossa oma uranhallinta kyseenalaistuu. 
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Miten uranhallintaa osoitetaan silloin, kun sosiaaliset odotukset kerronnalle rik-

koontuvat? 

Aineistoni kertomuksissa epäonnistumisia tai vääriä uravalintoja kuvataan ää-

rimmäisen harvoin ja ne näyttäytyvät eräänlaisina uran varjoina, rivien välissä ole-

vana tekstinä ja kielellisinä vihjeinä, pikemmin kuin suorana kerrontana. Kiusalliset 

tai kipeät tapahtumat sidotaan yleensä osaksi jotakin positiivisempaa kehityskulkua, 

esimerkiksi siten, että kertoja on ottanut asioista opikseen eikä tekisi enää saman-

laista virhettä. Toinen keino kuvata ”onnistuneelle” uranhallinnalle vastakkainen 

uratapahtuma on tehdä se hyvin minimaalisesti (Linde 1993). Tällöin kuulija joutuu 

lähinnä itse päättelemään sen, mitä tilanteessa on tapahtunut. Ei esimerkiksi kerrota 

suoraan, että kertoja on irtisanottu tai että hän ei ole saanut tavoittelemaansa työ-

paikkaa. 

Kun pohditaan epäonnistumisen kuvasten poissaoloa aineistossani, on otettava 

huomioon urakerronnan tilanteinen kerronnallinen ympäristö. Tässä tapauksessa se 

on tutkimushaastattelu, jonka otsikoin teemalla Asiantuntijuuden rakentamisen 

prosessi työurilla. Kaikki haastateltavat ovat henkilöitä, joilla on objektiivisen uran 

näkökulmasta varsin hyvä työpaikka ammattikorkeakoulussa, ympäristössä, joka 

korostaa ammatillista pätevyyttä, työmarkkinoiden tuntemusta sekä kykyä ymmär-

tää niiden tarpeita. Tilanteen sosiaaliset odotukset kohdistuvat tyypillisen urakulun 

mukaisiin kuvauksiin asiantuntijuuden vähittäisestä progressiivisesta kehittymisestä. 

Näin voi ajatella, että urahaastattelutilanne kerronnallisena ympäristönä ei varsinai-

sesti kutsu tai edes mahdollista kertomuksia ammatillisista epäonnistumisista. Mikä-

li tutkimuksen kohteena olisivat olleet esimerkiksi työttömät (esim. Hänninen, 

2000; LaPointe, 2011), kerronnallien ympäristö olisi ollut otollisempi myös epäon-

nistumisista kertomisille. 

Seuraavassa katkelmassa kuitenkin havaittavissa on jonkinlainen uran varjo. 

Kertoja vihjaa, se on jännä juttu, mahdollisuuteen, että ura olisi saattanut mennä toi-

sin jos hän olisi päässyt osallistumaan työryhmään, joka sittemmin on kirjoittanut 

alan menestyneitä oppikirjoja. Missään vaiheessa haastattelua kertoja ei mainitse, 

että uravalinta olisi sittenkin pitänyt tehdä toisin. Tehty uravalinta kuvataan reflek-

toituna arvovalintana, siinä oli kyllä valittavana tavallaan se, että kumpi on tärkeempi, se 

vastasyntyny laps vai sitten lähtee semmoseen projektiin. Kertoja painottaa itse valinneensa 

perheen uran edelle. Kyseistä uran varjoa kerrotaan pois myös siten, että haastatel-

tava rinnastaa entisten kollegoitten kirjoitustyön omaan nykyiseen työhönsä: Nää 

kaverit on tehny mun puolestani paljon semmosta työtä, mitä vois opettajanaki tehdä. Eli siis 

päivittää jotain tietoja. Näin kertoja tuo esiin sen näkökulman, että kyse on ollut sa-

mankaltaisesta työstä joka tapauksessa. Tehty urapäätös kuvataan kuitenkin oikeaksi 
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ja se on johtanut nykyiseen hyvään, mitä korostavat toteamukset mä en oo katunu sitä 

oikeestaan yhtään ja mä oon saanu siitä paljon hyötyä. Silti esimerkiksi toteamus tämmösiä-

hän nää on, viittaa siihen, että tapahtuma ei ole aivan täysin varjoton: 

L: Mites tää tuttavapiiri, mikä [kauppaoppilaitoksen] aikana muodostu, niin miten se 
sitten, onks se vaikuttanu kuinka? 

LM3: Se on vaikuttanu siten, että nää mun kaverini on kirjottanu näitä oppikirjoja. Ja 
se on jännä juttu, että kun nää kaverit rupes kirjottaan kirjoja ja muaki pyydettiin sii-
hen työryhmään, niin meille oli just syntyny lapsi, niin siinä oli kyllä valittavana taval-
laan se, että kumpi on tärkeempi, se vastasyntyny laps vai sitten lähtee semmoseen 
projektiin. Ja siinäkin oli kynnyskysymys se, että tehtiin ulkomaanmatka ja mä oisin 
joutunu oleen yli viikon pois kotoo ja vaimo olis ollu yksin lapsen kanssa kotona. 
Tämmösiähän nää on. Mä en oo katunu sitä oikeestaan yhtään, koska täällähän tää, 
että mä pystyn vetämään tavallaan tätä firmaa, niin se on perustunu näihin hyviin 
kontakteihin ja mä oon… Nää kaverit on tehny mun puolestani paljon semmosta 
työtä, mitä vois opettajanaki tehdä. Eli siis päivittää jotain tietoja. (…) Mä oon saanu 
siitä paljon hyötyä. 

Kertomus puheen muotona mahdollistaa sen, että kertoja voi erottaa kertomuksen 

päähenkilön kertovasta nykyisyyden minästä ja sitä kautta ottaa reflektiivisen ase-

man suhteessa minään menneisyyden hahmona tai fiktiivisessä ajassa tai paikassa 

(Bamberg, 2011; Linde, 1993). Pettymyksiä uralla kerrotaan pois etäännyttämällä ne 

nykyhetken kertojasta (Linde, 1993). Eräänä etäännytyksen keinona aineistossani 

voi pitää esimerkiksi työn ja muun elämän selkeää erottamista toisistaan. Tämä 

voidaan kertoa siten, että jonkin sosiaalisia odotuksia mukailevan urakulun vastai-

sen uravalinnan tai tapahtuman jälkeen kuvataan muut elämänalueet merkittäväm-

miksi: kyllä mä kuule kuitenki ajattelen, että tää on vaan työtä.  

Seuraava kertoja käyttää useita uran varjojen poiskertomisen keinoja kuvates-

saan vakavan urakriisin aiheuttanutta tilannetta, jossa häntä ei edes kysytty koulu-

tusohjelmajohtajan tehtäviin, vaikka hän oli tehnyt vastaavia töitä jo aiemmin. Ko-

ko urakerrontaa leimaavaan urapettymykseen viitataan lyhyillä tapauskuvauksilla ja 

kommenteilla koko haastattelun ajan. Sitaatin aloittava viittaus aggressioihin on hy-

vinkin selvä vihje tapahtuman merkittävyydestä. Varsinaisesti kertoja ei silti selitä 

mitä tapahtui vaan vastuu erillisten tapahtumien juonentamisesta jää kuulijalle. Alla 

esittämäni useista haastattelun kohdista kokoamani katkelma sisältää minimalistista 

kerrontaa ja tilanteen vastuun siirtämistä porttihenkilölle, joka toimii kertomuksen 

päähenkilöä vastaan. Vaikka kyseessä on ammatillisesti ja oman arvovallan suhteen 

kipeä asia, tapahtumasta kertova henkilö kuitenkin säilyttää kertomuksessaan vii-

meisen toimijavallan itsellään. Hän päättää kertomuksensa toteamukseen käytän 

kaikki tämän aikani itselleni mitä on. Eli vaikka työ ja ura kyseisessä häntä väärin koh-
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delleessa organisaatiossa objektiivisen uran näkökulmasta jatkuvat, on hän jo itse 

mielessään päättänyt sitoutua muihin asioihin: 

LN5: Tästä voi sanoo, että tässä kohtaa, jos… Saan jonkinlaisia aggressioita tai jo-
tain sellaisia… Mut ei toik… Tässä kohtaa niin oli sellanen tilanne, että meillä oli siis 
yks koulutusohjelmajohtaja (…) Ja hänhän ei ollu mun mielestä koulutusohjelmajoh-
taja ollenkaan. Hän teki kaikkea muuta kuin sitä, mihin hänet oli mun mielestä valit-
tu. (…) No hän jäi pois, ja tässä kohtaa juuri sitten niin ei, esimerkiks multa ei kysyt-
ty yhtään mitään, siis vois ajatella kukaan ei kertonu siitä ennen ku joskus joulukuun 
lopussa, että tosiaan [sama henkilö] jatkaa. Ja ei, sitten kun sen piti olla näin, että… 
Niin sitä piti kysyä koulutusohjelman opettajilta, mutta sitä ei koskaan kysytty mil-
lään tavalla, että mitä mieltä te olette (…) Ja sitten siihen tuli taas eri henkilö eli mei-
dän kou-... Mä oon tässä siis sillä tavalla pettynyt uraani, jos me nyt puhutaan urasta, 
että mä katson, että mulla olis ollu kaikki edellytykset olla koulutusohjelmajohtaja. 
Niin siinä mielessä tämä ammattikorkeakoulu jotenkin, tai [johto] täällä päättää kaik-
ki, niin mä en ole enää sillä tavalla niin sitoutunut. (…) Niin sitten mä olen ajatellu, 
että mikähän se mun loppu-urani on ja missähän mä olen yliopettaja, jos mä olisin. 
Mutta että en oo enää sillai sitoutunut [tähän] ammattikorkeakouluun ja sen vuoks 
mä ajattelin, että käytän kaikki tämän aikani itselleni mitä on. 

Hypoteettinen kertomus (Kohler Riessmann, 1990) on kertomisen tapa, jolla kuva-

taan sitä, mitä menneisyys (tai tulevaisuus) olisi voinut olla tai miten kertomuksen 

päähenkilö olisi voinut toimia. Koska varsinaisista uralla epäonnistumisista kerro-

taan aineissani hyvin vähän, myös menneisyyden tapahtumiin liitettyjä hypoteettisia 

kertomuksia löytyy vähän. Kertomuksissa ei jossitella sitä, miksi tein jotakin enkä 

sittenkään jotakin muuta. Tulkitsen tämän liittyvän uranhallinta-ajatteluun, sillä 

väärät valinnat tai päättämättömyys eivät sovi tavoitteenasetteluun ja sen ohjaa-

maan aktiiviseen toimintaan. Toisaalta tällaisten kertomusten vähyys on erikoista, 

sillä hypoteettinen kertomus antaa myös mahdollisuuden kuvata nykyisyyden itseä 

pätevänä ja uraansa hallinnoivana ihmisenä, vaikka mennyt urahistoria sisältäisikin 

epäonnistumisia. 

Aineistossani on yksi haastattelu, jossa kertojan uralle 90-luvun lama-aikana si-

joittuu useita vääriä urapäätöksiä, joilla on ollut vaikutuksia myös nykyisyyteen. 

Vääristä päätöksistä kertomiseen liittyy kuitenkin myös vaihtoehtoisen toiminnan 

kuvaaminen, sen avaaminen, mikä olisi ollut kertojalle vähemmän rankka polku. 

Kerronnallisesti uranhallinta kiinnittyy nykyiseen, vanhempaan ja viisaampaan ker-

tojaan, joka kokemuksesta oppineena reflektoi nuoremman minänsä, kertomuksen 

päähenkilön, toimintaa ja osaa ehdottaa hänelle muita tapoja toimia. Kertoja tietää 

nyt, miten hänen olisi pitänyt toimia: Mä olen ihan saletti siitä... 

LM6: Tää oli sitä aikaa [90-luvun lama], että tässä oli vähän niinku daun. Tavallaan 
meiltä lähti tää firma alta. Tää lakkautettiin tää toiminta. Ja siinä… Jos siinä ajatellaan 
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sitä itsetunnon… Niin paperit oli ihan hyvässä jamassa [lisensiaatintutkinto lähes 
valmis]. Ja siinä kävi sillain, että täällä kun tää mun esimies lähti (…) Niin mä muis-
tan, että me nähtiin, meillä tais olla semmonen viikon ulkomaiden turnee, käpöteltiin 
sitten jossain (…) ja mietittiin sitä, että muutetaanko Helsinkiin vai jäädäänkö Tam-
pereelle? Ja siinä me päädyttiin semmoseen tulemaan, että hei, mennään Tampereel-
le. Ja käytännössä mä taisin ostaa kämpän Tampereelta, vähän ennen kun tavallaan 
työt loppu. Ei se mikään sen kummempi taloudellinen katastrofi ollu, mutta siinä tuli 
semmosta lukittautumista Tampereeseen, että: ”Kämppä tossa ja mitä mä sinne Hel-
sinkiin lähden”. Ja tää olis ollu sellanen ajankohta, että tästä olis pitäny heti siirtyä 
Helsinkiin. (…) Tää on ehkä semmosta tutkijajaksoo ja että välillä tehtiin töitäkin. 
Mutta samalla muistuu mieleen semmoset syksyiset loskakelit ja jotenkin koros-
tuneesti tossa (…) kyllä mun olis pitäny tyytyä tohon lisensiaatintutkintoon. Mä olen 
ihan saletti siitä, taloudellisesti ja tommosen onnellisuustaseen näkökulmasta. Tää oli 
niin rankka polku mulle tää. Että kato ku mä oon tehny sen omalla ajalla kaiken. 
Niin tää [lisensiaatintutkinto] olis ollu ihan hyvä ja täällä olis pitäny muuttaa Helsin-
kiin ja mennä noihin, tossa [firma]putkessa eteenpäin.  

Urasta kertominen kronologisena, ajassa eteenpäin kulkevana rakenteena (Polking-

horne, 1995) mahdollistaa uran osittamisen, jaksottamisen tai vaiheistamisen. Täl-

löin ahdinkovaiheet, syksyiset loskakelit tai nykyiseen ammatilliseen kontekstiin sopi-

mattomat uravaiheet voidaan jättää osaksi menneisyyteen sijoittuvaa tarinamaailmaa 

ja kertoja voi keskittyä parempaan nykyisyyteen tai vielä parempaan tulevaisuuteen. 

Ajan jaksottaminen tai vaiheistaminen mahdollistaa jälkiviisauden eli uran epäon-

nistumisten tarkastelun ikään kuin nuoremman ja typerämmän päähenkilön tekoina 

(Linde, 1993; Komulainen, 1998), esimerkiksi nuoren miehen uhona. Menneisyyden 

minä voidaan jättää taakse ja kertoja voi aloittaa uuden uran miehenä vailla menneisyyt-

tä. 

Edellisen sitaatin kertoja tiivistää seuraavassa katkelmassa uransa kolmeksi erilai-

seksi vaiheeksi: mennyttä työkeskeistä ja henkisesti raskasta uravaihetta hän kuvaa 

hyvin rankoilla ja tunnelatautuneilla ilmaisuilla, kuten nuoruuden loppu tai illuusioiden 

alasajo, kun taas nykypäivästä eteenpäin sijoittuvan vaiheen hän liittää pehmeisiin 

arvoihin sekä uudenlaista tulevaisuusperspektiiviä tuoviin asioihin, otan seuraavat 

vuodet vähän lunkimmin ja katselen, kun pikkuset kasvaa: 

LM6: Jos elämää pitäis jakaa jonkinlaisiin jaksoihin, niin jos tästä peilaa itseensä 
eteenpäin, niin tää on ollu yksi jakso tää [opiskeluvaihe]. Että tää on ollu selkeetä 
opintoputkivaihetta vielä, pitkälle toi lisensiaattitutkintovaihe, tää vuosi oli oikees-
taan sen loppuunsaattamista, että se oli kirjotettu vuotta ennen, täällä mää olin 24-
vuotias ja täällä 25. Ja tää oli selkee vaihe. Sitten toinen vaihe on oikeestaan, voisin 
tähän vuoteen [haastatteluajankohta] sen päättää, tää on noin 12 vuotta. Ja oikees-
taan tässä vaiheessa se nuoruuden loppu saatto tulla tässä näin. Mentiin töihin ja sit-
ten tuli tää lama, ja tuli tän tyyppiset, et se illuusioiden alasajo jossain määrin. Sitten 
täällä [nykyhetkessä] rupee oleen taas… Ja myös jos ajattelee tätä vuotta, niin tää on 



 

113 

aika jännä vuosi, että mä oon menny naimisiin, ja sitten mä oon väitellyt ja nyt meillä 
on omakotitalo rakenteilla, se on iso hanke. Ja sitten meille tulee vielä ensimmäinen 
lapsi. Että mä luulen, kun ei oo tätä draivia, sillai ylöspäin ja eteenpäin, organisaatio-
position näkökulmasta eteenpäin, niin mä luulen, että mä otan varmaan seuraavat 
vuodet vähän lunkimmin ja katselen, kun pikkuset kasvaa ja yritän olla läsnä. Ehkä 
näin siinä käy. 

6.1.6 Uranhallinnan kertominen toisin 

Uran varjojen kertominen pois liittyy tilanteisiin, jotka haastavat yksilön uranhallin-

taa ja edellyttävät korjaavaa uranhallintatyötä. Uranhallinnan kertominen toisin 

puolestaan vastaa siihen kysymykseen, miten urasta kerrotaan silloin, kun kertoja 

tietää, että tulee rikkoneeksi uranhallintaan liittyviä yleisiä odotuksia tai säännön-

mukaisuuksia. Oma toimijuus kuvataan esimerkiksi vahvaksi ja tavoitteelliseksi, 

tyypillisillä uranhallinnan kuvaamisen keinoilla, mutta silti kertomuksessa on jotakin 

sosiaalisiin odotuksiin vastaamisen kannalta ongelmallista. Kiinnostavaa on se, että 

kertoessa toisin tuodaan jollakin tavoin esiin se, että kertoja kyllä tietää, miten olisi 

pitänyt toimia oikein (myös Linde, 1993) tai mikä on tyypillinen tapahtumien kulku. 

Toisin kertominen ei sinänsä vastusta uranhallintaa kerronnan konventiona vaan 

kerronnassa yksilön uranhallinta on epäsuorempaa ja erilaista. Seuraavassa esittelen 

tapoja kertoa urasta toisin tai kommentoida oikeita tapoja tehdä asioita. Näitä ovat 

onnekkaista sattumista kertominen sekä uranhallinnan kerronnasta poikkeamisen 

”sallitut olosuhteet”. 

 

Onnekkaat sattumat urakertomuksissa 

Kuten edellä olen kuvannut, uratapahtumiin liittyvän toimijuuden ja hallinnan tulee 

sosiaalisten odotusten mukaan olla tietynlaista. Uranhallinnan ideaali sisältää erään-

laisen paradoksin: Vaikka työelämä on epävarmaa, urapäätösten tulee perustua yksi-

lön rationaalisiin ja loogisiin päätelmiin sekä niiden ohjaamaan tavoitteelliseen toi-

mintaan43. Kuitenkin uravalintoja käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu, että on-

                                                   
43 Esimerkiksi uraohjausteorioissa onnekkaat sattumat ovat alue, jota ei käsitellä (Díaz de Chuma-
ceiro, 1999). Varsinkaan suomenkielisessä kirjallisuudessa sattumaan viittaaminen ja sen käyttäminen 
ohjauskeskustelussa on hyvin harvinaista (Kurrila, 2013). Rationaalisuus ja tavoitteellisuus ovat siis 
olleet virallisia urakerronnan konventioita tälläkin alueella. 
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nekkailla sattumilla tai yllätyksillä (engl. serendipity44) kerrotan usein olevan merkitys-

tä omiin uravalintoihin ja uralla etenemiseen sekä jopa urastaan kertovien positiivi-

seen minäkäsitykseen (”minulle voi tapahtua hyviä asioita”) (esim. Díaz de Chuma-

ceiro, 1999). 

Plunkett (2001) huomauttaa, että oman kokemuksen kertominen puhtaasti on-

nekkaaksi sattumaksi tarkoittaisi sitä, että tietoisia tai julkilausuttuja tavoitteita ei ole 

tai ne ovat hyvin minimaalisia. Kunkin mahdollisen uravalinnan tai -siirtymän tulee 

kuitenkin olla yksilölle merkityksellinen, jotta yksilö voi tunnistaa sen ja tarttua sii-

hen. Aidosta sattumasta on siis kyse varsin harvoin. Sellaiset uratapahtumat, joissa 

yksilö ei ole itse ensisijaisesti tapahtumien aikaansaajana, kuvataan usein sattumiksi. 

John Krumbolz (1998) ja Plunkett (2001) summaavat, että yhteistä onnekkaaksi 

sattumaksi kuvatuille kertomuksille on se, että kertoja kuvaa niissä selkeiden, omista 

tavoitteista lähtöisin olevien päämäärien tai strategioiden puutetta. Näin ollen lop-

putulema kuvataan pikemminkin sattumanvaraiseksi kuin itseohjautuneeksi toimin-

naksi (myös Linde, 1993), esimerkiksi: Mua on nyt semmonen onni potkassu, että ministe-

riöltä saatiin rahaa just nyt tän [osaamisalueen] kehittämistyöhön. Onnekas sattuma -

kerronta vaihtelee Cora Diaz de Chumaceiron (1999) ja Plunkettin (2001) mukaan 

siten, että toiset kertojat kuvaavat tapahtumien lopputuloksen yllätykselliseksi, toi-

set taas siihen johtavat keinot sattumina. Jotkut kuvaavat sekä uratavoitteen että 

siihen johtavat keinot sattumankaltaisiksi. Useimmissa onnekas sattuma -kehykseen 

liitetyissä kertomuksissa ei ehkä olekaan kyse aidosta sattumasta vaan pikemmin 

jostakin tavoitteellisen uranhallinnan kerronnan kannalta sosiaalisia odotuksia tai 

normaalia urakulkua rikkovasta tapahtumasta. 

Onnekas sattuma -kehyksen valitseminen omaan urakertomukseen on aina ker-

ronnallinen valinta (Linde, 1993; Plunkett, 2001). Väitän, että kyseisen kehyksen 

käyttämisellä tehdään kerronnallisesti jotakin, esimerkiksi korostetaan jotakin ura-

tapahtuman piirrettä. Seuraavassa katkelmassa onnekas sattuma -kerronta liittää 

menneen ja nykyisen ammatillisen ympäristön toisiinsa kiinnostavalla tavalla. Sat-

tumaa ei liitetä vuosikymmenten takaiseen uratapahtumaan sinänsä, vaan siihen, 

että vastaavanlainen tapahtuma rikkoo sosiaalisia odotuksia nykyisessä ammatilli-

sessa ympäristössä. Kysyn haastattelijana ensin hieman johdattelevasti ihan vakiviras-

ta. Haastateltava vastaa, että sitten vaan yks kaunis päivä hänet nimitettiin vakituiseen 

virkaan. Tämän ei pitäisi olla odottamatonta, koska ammatillisten oppilaitosten 

                                                   
44 Englanninkielisessä urakirjallisuudessa käytetään termiä serendipity, jolla viitataan siihen, että vahin-
gossa löydetään jotakin arvokasta, vaikka sitä ei olekaan etsitty (Díaz de Chumaceiro, 1999; Plunkett, 
2001). Suomenkielestä ei löydy suoraa vastinetta tälle ilmaisulle. Se on käännetty yleensä onnekkaaksi 
sattumaksi, yllätykseksi tai serendipiteetiksi. Puhekielessä voidaan käyttää ilmaisuja onnenpotku tai säkä. 
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aikaan sijaiset nimitettiin vakituisiin virkoihin usein ilman varsinaista hakuprosessia. 

Tarkentava lause ilman sen kummemmin hakematta mihinkään viittaakin todennäköises-

ti nykyiseen työympäristöön, joissa vakivirka ei ole enää itsestäänselvyys. Haastatte-

lu tehtiin vain muutama vuosi sen jälkeen, kun kertojan edustama oppilaitos oli 

siirtynyt opetusministeriön alaisuuteen ja osaksi ammattikorkeakoulua. Siirtymävai-

heessa opettajat joutuivat hakemaan virkojaan uudelleen. Tähän liitettiin monissa 

haastatteluissa, myös kyseisessä, ristiriitoja ja negatiivisia urakokemuksia. Haastatel-

tava korostaakin lopuksi, että se oli ammattikasvatushallitus, joka sillon nimitti: 

L:Oliko sulla ihan semmonen vakivirka sitten? 

HN3: No ei ollut, vaan mä tulin tekemään semmosta sijaisuutta tai oliko sitten vaan 
tarvetta opettajalle. Sitten vaan yks kaunis päivä mä sain nimityksen vakituiseen vir-
kaan ilman sen kummemmin hakematta mihinkään. Se oli ammattikasvatushallitus, 
joka sillon nimitti. 

Uran jostakin tapahtumasta voi aineistoni perusteella kertoa onnekkaana sattuma-

na, jos se on hyvänä pidetty asia tai kun se on selvästi johtanut nykyiseen hyvään 

tilanteeseen. Eräs esimerkki yllättävästä onnekas sattuma -kehyksen käytöstä ura-

kerronnassa löytyy seuraavasta edellisessäkin luvussa esitetystä katkelmasta. Kertoja 

sanoo, että: On käynyt semmonen hirvittävän hieno tuuri, että oon pystynyt alottaan täysin 

uuden uran. Sen jälkeen kertoja vaihtaa kehyksen uranhallinnan konventiolle tyypilli-

sempään aktiivinen toimija -kehykseen: Oon lähteny täysin eri alalle. Tulkintani on, että 

onnekas sattuma viittaa tässä katkelmassa siihen, että uran vaihtaminen ja täysin 

uuteen ympäristöön lähteminen rikkoo tiettyjä, tämän kertojan tapauksessa liike-

miesuralle asetettuja, sosiaalisia odotuksia, mutta että muutos on johtanut hyvään 

lopputulokseen. Kertoja ei kuitenkaan sano, että ”minä onnistuin uran vaihdossa” 

vaan käyttää tyypillistä epämääräistä passiivi-ilmaisua mulla on käynyt tuuri: 

LM8: Mulla on käyny semmonen hirvittävän hieno tuuri, että oon pystyny alottaan 
täysin uuden uran. Se ei tarkota, että mä oisin lähteny myymään kadun toiselle puo-
lelle joitakin täysin erilaisia artikkeleita, mutta että oon lähteny täysin eri alalle täysin 
eri ihmisten kanssa, niin mähän oon mies vailla menneisyyttä täällä.  

Uranhallintatyössä kiinnostavinta on se, miten oma urahistoria suhteutetaan uraker-

ronnan konventioihin, vaikka ne eivät näyttäisi täysin istuvan toisiinsa. Vaikka ura-

tapahtumien linkityksenä toimivat yksittäiset selitykset saattaisivat kuulostaa hataril-

ta, monen toisiaan tukevan selityksen käyttäminen tekee kertomuksesta koherentin 

(Linde, 1993) ja kertojasta uskottavan. Tavoitteellisen uran suunnittelun ihanne on 

keskeinen osa uranhallintaa (luku 6.1.2). Seuraavassa kertomuksessa kertoja kuvaa 

päätyneensä hoitoalalle ihan sattumalta, koska hänen ensisijainen tavoitteensa fy-
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sioterapeutin koulutuksesta ei toteudu. Sairaanhoitajakoulutus liitetään koherentiksi 

osaksi uranhallintaa tukemalla sitä hyvin monilla muilla relevanteilla uravalinnan 

perusteluilla, kuten omilla luonteenpiirteillä, taipumuksilla tai oman sosiaalisen vii-

teryhmän samankaltaisella toiminnalla. Näin kertoja osoittaa olevansa tietoinen 

siitä, mihin asioihin ammatinvalinnan oletetaan perustuvan, vaikka oma toiminta 

onkin ollut erilaista. Koska uranhallinta ei kuitenkaan vastaa täysin sosiaalisia odo-

tuksia, sitä kuvataan katkelmassa kaksi kertaa ihan sattumaksi eikä mitenkään harkituk-

si jutuksi: 

L: Kuinka sää hakeuduit tälle uralle tai alalle? 

HN7: (Naurahtaa) Se oli ihan sattuma. Et mä halusin fysioterapeutiks, et mä oon ai-
na harrastanu liikuntaa paljon. Mä hain fysioterapeutin koulutukseen sen jälkeen kun 
mä olin kirjottanu ylioppilaaks, mut mä en päässy sisälle ja sit mä vähän suivaannuin 
siitä, ja mä en hakenu sinne sit enää vaan yks mun ystävättäreni, kaverini haki sai-
raanhoitajakoulutukseen ja sit mäkin rupesin miettiin, et miksen mäkin en hakis sai-
raanhoitajakoulutukseen, et se vois olla ihan kivaa hommaa kans. Koska mulla suku-
laisissa oli sairaanhoitajia kyllä ja sillai tiesin, minkälaista työtä se on ja toisaalta mulla 
oli sitten tällanen ehkä auttamisen halu. Mun sisar on sairastanu semmosta pitkäai-
kaissairautta ihan lapsesta lähtien ja meijän perheessä se sairaus on ollu arkipäivää, et 
sillä tavalla mä ajattelin, et se vois olla kiva juttu, et sais autettua joitakin ihmisiä. 
Mutta se sairaanhoitajajuttu oli ihan sattumaa ja se oli ihan sen ystävän ansioo, tai 
oliko se sen syy (nauraa), että hain ja mä hain kouluun ku mä näin lehdessä [oppilai-
toksen] ilmotuksen ja niin mä hain sinne. Se ei ollu mitenkään harkittu juttu. 

Kuten Pehkosen tutkimuksessa (2010), minunkin aineistossani opettajaksi ryhtymi-

nen kuvataan usein sattumaksi tai ei-odotetuksi urapäätökseksi, mikä ei äkkiseltään 

katsottuna kerronnan näkökulmasta osoittaisi aktiivista uranhallintaa vaan päinvas-

toin. Silti kertomuksissa saattaa olla useita elementtejä jotka tukevat opettajan am-

mattia loogisena urasiirtymänä45. Palaan tähän luvussa 6.2. Uran jostakin tapahtu-

masta voi aineistoni perusteella siis kertoa sattumana, jos se on kulttuurisesti tai 

sosiaalisesti hyvänä pidetty asia tai sen kerrotaan johtaneen nykyiseen hyvään. 

Sattuman lisäksi muutamissa haastatteluissa viitattiin johonkin suurempaan 

voimaan tai kohtaloon, joka on joko auttanut tekemään valintoja oikein laajemman 

elämänkokonaisuuden kannalta tai vahvistanut kertomuksen päähenkilön jo teke-

miä valintoja: ja minähän ajattelin, että kohtalolla on sormensa pelissä. 

 

                                                   
45 Ammatilliseen opettajankoulutukseen hakeutuminen oli Niina Mannisen (2010) mukaan usein 
seurausta oppilaitokselta tulleesta velvoitteesta tai opettajan tahdosta varmistaa oma työpaikka 
suorittamalla viralliset pätevyysvaatimukset (pedagoginen pätevyys korkeintaan kolmen vuoden 
sisällä työpaikan saamisesta). Tähän ei viitattu kuin yhdessä aineistoni haastattelussa. 
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Uranhallinnasta poikkeamisen sallitut olosuhteet  

Toisin kerronnan tavat sisältävät kulttuurisesti soveliaita tapoja sijoittaa uranhallin-

nan moottori kertomuksen päähenkilön tai kertojan itsensä ulkopuolelle. Uraker-

tomuksissa esitetään yksittäisiä tilanteita tai ajanjaksoja, joissa kertoja luopuu ura-

pyrkimyksistään tai kertoo aktiivisemman uranhallinnan itseltään pois. Esimerkiksi 

perhe ja ikä esitetään sellaisina uran reunaehtona, joihin viittaaminen mahdollistaa 

urasta kertomisen vastoin individualistisen tai aktiivisesti eteenpäin kehittyvän uran 

kulttuurisia ihanteita. Kertomuksissa tuodaan myös esille sellaisia urakehityksen 

reunaehtoja, jotka ovat ikään kuin kertojan ulottumattomissa. Näitä ovat esimerkik-

si Suomen yhteiskunnallishistoriallinen tilanne, taloudellinen lama tai oman suku-

polven yleinen toimintamalli. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että vaikka valta ura-

päätöksiin sijoitetaan hetkellisesti yksilön ulkopuolelle, säilyy viimeinen valinnanva-

paus ja toimijuus aina kertojalla tai hänen kertomuksensa päähenkilöllä: hän valitsee 

jonkinlaisen toiminnan, ei ajelehdi. Ura on siis hallinnassa, vaikka siltä ei ensi kuu-

lemalla vaikuta. 

Vaikka työn ja perheen yhteensovittaminen on Suomessa nostettu tärkeäksi so-

siaalipoliittiseksi kysymykseksi, ei sitä aineistossani kuvata ongelmaksi kuin joiden-

kin hyvin lyhyiden ajanjaksojen (esim. apurahakausien aiheuttama tulonmenetys 

koko perheelle) osalta. Perheen tai muun siviilielämän asettaminen ”uran tekemi-

sen” edelle kerrotaan usein joko kulttuurisena itsestäänselvyytenä tai omana aktiivi-

sena valintana (ks. myös uran varjojen poiskertominen).  

Kiinnostavaa on se, että varsin harva kertoo esimerkiksi urasiirtymien syyksi 

puolison muualta saaman työpaikan tai puolison toiveet siitä, että kertoja hakisi 

töitä vain samalta paikkakunnalta tms. Urakerronnassa korostuu pikemminkin kah-

den uran perheen ristiriidattomuus (myös Känsälä, 2012). Enemmänkin käytetään 

yhteistä päätöstä tai tavoitetilaa kuvaavia ilmaisuja: sitten me päätettiin tulla Suomeen tai 

alettiin etsiä töitä Helsingin suunnalta. Lapset sen sijaan kuvataan selvästi uramahdolli-

suuksia rajoittavina tekijöinä, mutta perheen parhaan valinta kuvataan omana ura-

päätöksenä: kun poika sitten aloitti koulun, niin ajattelin, että voin olla siinä pikkusen enem-

män. Edellä kuvatuilla tavoilla perheeseen sidotut urapäätökset voidaan kertoa lin-

jassa sosiaalisten odotusten kanssa. Vaikka päädyttäisiinkin kertomaan uranhallintaa 

hetkellisesti toisin, noudatettaisiin puolestaan muita, perheellisen ihmisen elämän-

kulkuun yleisesti liitettyjä kerronnan konventioita46. Aineistossani myös miesten 

                                                   
46 Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista paneutua tarkemmin työn ja perheen yhteenso-
vittamisen tutkimuskenttään. Esimerkiksi Marja Känsälä (2012) on tarkastellut väitöskirjassaan suo-
malaisia ko. teemaan liittyviä urakerronnan konventioita. 
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urakertomuksissa kuvataan sitä, että perheen valitseminen elämässä tärkeimmäksi 

asiaksi vaikuttaa uravalintoihin ja sitoo enemmän tietylle paikkakunnalle ja estää 

esimerkiksi matkatyön. Kukaan ei kuitenkaan avoimesti ilmaise, että katuisi tätä 

valintaa, päinvastoin: kumpi on tärkeempi, se vastasyntyny laps vai sitten lähtee semmoseen 

projektiin? 

Uravalintojen lähtökohtana voi olla esimerkiksi elämän tasapainon säilyttäminen 

sen erilaisten komponenttien kesken. Kun kertoja ei lähde jotakin tiettyä uravaih-

toehtoa kohti, vaikka ympäristö asettaisi siihen paineita tai se kertojaa periaatteessa 

kiinnostaisi, osassa kertomuksia korostetaan toivetta siitä, että oma elämä pysyisi 

suhteellisen stabiilina tulevaisuudessakin (myös Kelchtermans, 1993). Elämänkaa-

reen tai ikävaiheisiin sidottu uranäkemys elää kulttuurisesti pätevänä edelleen. Ura-

päätöksiä argumentoidaan yleisesti normaaliin elämänkulkuun liitetyllä ikääntymi-

sellä sekä yhä enemmän yleisissä urakeskusteluissa esiin nostetulla työssä jaksami-

sen teemalla, kuten seuraavassa oman aineistoni katkelmassa: 

HN9: Oon mä ilmottautunu jatkotutkintoon, mutta en mä oo siellä jaksanu käydä, 
en nää sitä ehkä kuitenkaan niin tarpeellisena, että mieluummin muille alueille sitte, 
että jos tämän ikäsenä sitä opiskelua vielä ajattelee sillä tavalla. 

Haastattelut on tehty aikana, jolloin uuden, individualistisen uran ihanne alkoi 

Suomessakin haastaa perinteistä, horisontaalista urakehitystä ja pysyvyyttä ihan-

noivaa uramallia. Toisaalta myös perinteinen näkemys siitä, että urakehityksen tulee 

olla progressiivinen, ei ainakaan laskeva, on voimissaan. Uuteen ideologiaan viittaa 

kuitenkin se, että tasaista (paikallaan pysyvää) uraa saatetaan joutua selittämään. 

Niinpä toisin kuin esimerkiksi Linden 1990-luvun alun tutkimuksessa, aineistossani 

on kertomuksia, joissa urakatkosten sijaan selitellään niiden puuttumista. Tulkintani 

on, että vaikka uranhallintatyön mukaan liika katkoksellisuus ei ole sosiaalisesti 

hyväksyttävää, myös ”liika” pysyvyys rikkoo uralla etenemisen ja uusien uramahdol-

lisuuksien luomisen odotuksia.  

Eräässä haastattelussa palattiin useaan kertaan uran pysyvyys -teemaan. Keskus-

telu lähti liikkeelle hieman provosoivasta kysymyksestäni, jossa viittaan kertojan 

uran tasaisuuteen. Haastateltava selittää oman uransa pysyvyyttä mm. yhteiskunnal-

lisella tilanteella, tää [ura] on aivan selkee ajan tuote, perheellä tai oman viiteryhmänsä 

samankaltaisilla valinnoilla, tulkiten kysymykseni ehkä niin, että samalla paikkakun-

nalla opiskelu ja työllistyminen rikkovat jotakin yleistä hyvän työuran normia 2000-

luvulla. Vaikka yritän haastattelijana vakuuttaa, että eihän se oo mikään ongelma, haas-

tateltava kuvaa samassa ammatissa ja erityisesti samojen seinien sisällä pysymisen 

kertomuksensa se sama täti -hahmon kautta jollain tavalla surkuteltavaksi: 
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L: No tää näyttää aika tasaselta tää sun uras, tota yhtä pientä hyppäystä lukuun otta-
matta. Mitäs sä luulet, että se on vaikuttanut sun uraan, jos oisit ollut vähän epätyy-
pillisemmällä työuralla? 

HN9: Mä näkisin, että tää [ura] on aivan selkee ajan tuote. Jos mä ajattelen näitä 
[1960–1970-lukujen] nuoria, tai jotka ollaan näinä vuosikymmeninä tehty työuraa, 
niin mitä mä ainaki ympäristöäni tai kavereitani, niin tää on just se, mitä yhteiskunta 
on meille tarjonnu. Hyvin selkeetä ja tosi helppoo. 

L: Mitäs sitte, onks tässä ollu sellasia käänteitä tai tapahtumia, jotka sää nostasit sel-
lasiks merkityksellisiks sun oman uran tai osaamisen kannalta? 

HN9: Ei… Ei. Ja kyllä mä uskon, että siinä vaikuttaa tää sama paikkakuntakin. Kato 
mä oon menny täällä sairaanhoitajakouluun. Kun mä tulin täällä terveydenhuolto-
oppilaitokseen, täällä oli samoja tätejä muutama, tiätsä, joita mä täällä, kun mä val-
mistuin sairaanhoitajaks. Mä ajattelin, että voi että. Ja nyt mä huomaan, et mä oon 
ite se sama täti. Tietenki voi lähtee surkutteleen, että onpa sulla ollu ykstoikkosta 
(nauraa), mutta tää on nyt mun elämä ja tää on menny näin. Niin. 

L: (nauraa) Mutta eihän se oo mikään ongelma! 

HN9: Niin ei se oo mikään ongelma, mutta kyllähän sitä välillä vähän säälii itseensä 
ja ajattelee, että jumankauta, täällä on tää sama kirranopettaja tulee mua vastaan, joka 
on opettanu mua täällä (nauraa). 

Komulainen (1998) toteaa, että (ura)kertomuksissa tulkitaan ja tarkastellaan nyky-

hetkestä käsin usein paitsi itseä myös yhteiskuntaa. Aineistossani esimerkiksi lap-

suuden perheestä saatetaan kertoa ihan tavallisina työtä tekevinä ihmisinä, jolloin heitä 

verrataan korkeakoulutettuun tai taloudelliseen eliittiin (myös Hasanen, 2013). 

Suomessa yhteiskunnallisesti tiedostavat urasta puhumisen tavat ovat varsin yleisiä, 

verrattuna esimerkiksi yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, jossa ajatellaan, että jokainen 

on oman onnensa seppä eikä yhteiskunnallisilla olosuhteilla pitäisi olla merkitystä 

uralla menestymisen kannalta (vrt. esim. Linden pohjoisamerikkalaiseen aineistoon 

perustuva tutkimus, 1993). Yhteiskunnalliseen tilanteeseen, taloudellisiin suhdantei-

siin ja työelämään viittaaminen on myös relevantti tapa perustella ja selittää urata-

pahtumia ja -valintoja ammattikorkeakouluympäristössä ja tutkimillani aloilla (liike-

taloudesta laajemmin esim. LaPointe, 2011).  

1990-luvun lama-aika on erityisesti liiketalouden ja markkinoinnin opettajien 

kertomuksissa läsnä vahvasti. Muita tiettyyn historialliseen yhteiskunnalliseen tilan-

teeseen liittyviä teemoja aineistoni haastatteluissa ovat mm. suuret ikäluokat, globa-

lisaatio, EU ja tietoyhteiskunnan tulo, joihin viitataan joko omista tai läheisten ko-

kemuksista kerrottaessa. Seuraava sitaatti on esimerkki uran laajemman yhteiskun-

nallisen kontekstin kuvaamisesta osana yksilön uravalintoja. Historiallinen aika 

kuvataan siinä taustana kertojan toiminnalle, varsin selkeiden ja yleisesti tunnettujen 
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määreiden perusteella: akateeminen koulutus on vielä harvojen etuoikeus ja Ruotsiin 

lähteminen on yleistä omien työmahdollisuuksien parantamiseksi:  

HN3: Ku kurssi alkoi, niin siitä 50 [opiskelijasta] varmaan 45 sanoi, että tulin tänne, 
kun en muualle päässy (nauraa). Opettajan ura mulla vissiin oli semmonen, mitä mä 
olisin halunnu siinä vaiheessa ja hainkin yliopistoon siinä vaiheessa, mutta kuulun 
niihin suurin ikäluokkiin, niin sillon oli tietysti se, että harvat ja valitut vaan pääsi. 
Sitten mä olin ollu Ruotsissa kesätöissä ja tämmösissä hoitolaitoksissa, niinkuin 
varmaan monet siihen maailman aikaan ja tänäkin päivänä, eikä se tuntunu sitte niin 
mahdottomalta. Mulle itse asiassa tarjottiin tuolla Tukholmassa opiskelupaikkaa, 
mutta en sitten kuitenkaan halunnu jäädä opiskelemaan ruotsiks sinne. 

Urakertomuksissa otetaan joskus kantaa myös kunkin aikakauden poliittiseen tilan-

teeseen (myös Duberley ym., 2006). Erityisesti 1960–1970 -lukujen poliittisesti ak-

tiivinen aikakausi sekä toisaalta EU:hun liittyvät seikat ovat tällöin uramahdolli-

suuksia määrittävinä rakenteina joko edesauttaneet tai rajoittaneet haastateltavien 

toimintaa. Seuraavan haastateltavan kertomus on tästä näkökulmasta erityisen kiin-

nostava, sillä kiinnostus Venäjän kieleen ja kulttuuriin pohjautuu hänellä ajallisesti 

syvälle, jo keskikoulun aikoihin. Kertoja on ylläpitänyt sekä kehittänyt tämän kielen ja 

kulttuurin osaamistaan eri tavoin koko elämänsä ajan. Vallalla olleiden poliittisten 

näkemysten takia tätä osaamista ei ole kuitenkaan ollut aikaisemmin mahdollista 

hyödyntää työssä ja se on osin pitänyt pitää piilossa jopa vapaa-ajalla. Kansainväli-

set poliittiset muutokset sekä korkeakouluille asetettu vahva kansainvälisen yhteis-

työn vaatimus ovat lopulta kuitenkin nostaneet haastateltavan erityisosaamisen 

arvoon arvaamattomaan ja mahdollistaneet hänelle erilaisia työtehtäviä. Ammatillinen 

voimautuminen on siis tapahtunut lähinnä muuttuneiden makropoliittisten olosuh-

teiden johdosta: 

HN1: Mulla oli jo siitä keskikoulusta lähtien, mut mulla toi venäjä ja saksa olivat pa-
kollisia kielilinjalla. Ja ehkä tää Venäjä-osaaminen on näkynyt nykypäivänä sitte, et 
miks oon hyödyntäny sitä ja miks se on ollu sitten mielenkiintoinen. (…) 

L: No mitä sä sitte sanoisit että, sä puhuit ton oman työn kautta, niin sanoisitko, että 
noi on sun semmosia omia erityisiä osaamisalueita vai mitä sä nimeisit sellasiks? 

HN1: Tietenkin toi Venäjään liittyvä on se, mikä on tässä ammattikorkeakoulussa, 
niin tääl ei oo montaa semmosta, tietenki venäjänkielen opettajat, tää on semmonen, 
mikä on tullu esille monessakin, et ku on venäläisiä, niin kyllä mä siinä sujuvasti mu-
kana kuljen sitten ja… Että se on noussu nyt arvoon arvaamattomaan. Et kun tääl-
lähän oli sillon, kun tän venäjän kirjotin täällä, sanottakoon tää 70-luku oli aika vai-
keaa, siinä ei Venäjästä saanu puhua, että tuli kommunistin leima sillon, ja varmaan 
parikyt vuotta meni. Ja vasta täällä, vaikka mä sitten Suomi-Venäjä-Seurassa kuljin, ja 
joku aina luuli, et sä oot kommunisti, et siks sä kuljet siellä. Ja mä sanoin, että sillä ei 
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oo mitään kommunismin kanssa tekemistä, ja nyt täällä, ammattikorkeakoulun myö-
tä, niin täähän nyt on tullu ihan uuteen uskoon, osaaminen siellä. 

Aineistoni perusteella uranhallintatyössä ei ole tärkeintä se, että ura esitettäisiin 

jokaisessa sen vaiheessa mahdollisimman menestyksekkääksi tai sen kuvattaisiin 

aina olleen täysin kertojan käsissä. Oleellista on pikemminkin se, että uran käänteet 

ja siirtymät juonennetaan riittävän vakuuttavasti, siten, ettei yleisöllä ole tarvetta 

kyseenalaistaa niitä tai kertojan autonomiaa ja vastuuta ammatillisena toimijana. 

Tärkeää on osoittaa se, että yksilö paitsi hallitsee, vähintäänkin retrospektiivisesti, 

omia uratapahtumiaan, mutta ymmärtää myös uran hallinnalle asetetut sosiaaliset 

odotukset kerronnallisessa ympäristössään.  

Ihmiset selittävät urasiirtymiään yleensä kertomuksen kokonaisuuden näkökul-

masta ja rakentavat näin jatkuvuutta ja koherenssia uralleen. Aktiivinen ja uraansa 

hallitseva päähenkilö on eräs jatkuvuutta tuottava urakerronnan konventio, mutta 

seuraavassa luvussa analysoin tarkemmin sitä, mitä kerronnallisen työn ja ympäris-

tön kannalta tarkoittaa se, kun urakertomuksen jatkuvuus kiinnitetään ammatilli-

suuteen ja opettajan työhön. 
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6.2 Ammatillisen jatkuvuustyön muodot 

Epätyypillisten työurien aikakaudella ammatillinen jatkuvuustyö nähdään jopa aikai-

sempaa tärkeämmäksi (esim. Savickas ym., 2009) minäkerronnan funktioksi. Tar-

kastelen seuraavaksi sitä, miten ammatillisen jatkuvuuden teemat urakertomuksissa 

näkyvät, mihin jatkuvuus niissä kiinnitetään ja millä sitä perustellaan. Kyse on siis 

kerronnallisesta jatkuvuustyöstä (Hyvärinen, 1994; Komulainen, 1998). Lähtökoh-

tani on, että ammatillinen jatkuvuustyö tähtää siihen, että ammatillisen minän tai 

minään sidottujen teemojen tulee urakertomuksissa jatkua, objektiivisella uralla 

tapahtuvista siirtymistä huolimatta.  

Edellisessä luvussa esitelty uranhallintatyö ei välttämättä ole sidottu tietynlaiseen 

ammatilliseen taustaan. Väitän, että edellä esitettyjä uranhallintatyön muotoja voi-

daan soveltaa erilaisissa ammateissa, kampaajasta pörssianalyytikkoon. Sen sijaan 

ammatillisen jatkuvuuden tuottaminen ja erityisesti tietynlaisessa ympäristössä sosi-

aalisesti pätevän jatkuvuuden tuottaminen on enemmän sidoksissa siihen alaan, 

ammatteihin ja työorganisaatioon, joiden edustajana urasta kerrotaan. Ammatillinen 

jatkuvuustyö kiinnittyy lokaaliin, ammatilliseen kerronnalliseen ympäristöön, mutta 

siinä otetaan silti huomioon myös laajempi yhteiskunnallinen ympäristö. 

Urakerronnassa pyritään rakentamaan siltoja ammatillisen menneen, nykyisen ja 

tulevan välille. Isopahkala-Bouret (2005) painottaa, että työroolien muutokset eivät 

vaikuta pelkästään taitojen tasolla vaan niiden myötä yksilöiden pitää myös järjestää 

uudelleen urakertomuksiaan ja niiden juonirakenteita. Oleellista on löytää merkityk-

sellinen yhteys uuden ja vanhan välillä. Hänninen (2000) nimeää tämän kerronnalli-

seksi uudelleenorientaatioksi. Kertomusten avulla pyritään prosessoimaan tai teore-

tisoimaan uran tapahtumia (Och & Capps, 2001). On huomattava, että muutoksen 

alaisena olevaan työhön, ammattiin ja työorganisaatioon kiinnitettävässä urakerron-

nassa ei teoretisoida vain omia kokemuksia, vaan myös työnteon muuttuvia fyysisiä, 

sosiaalisia ja kulttuurisia puitteita. Urasta kerrottaessa kerrotaan myös sen toteutu-

misen kontekstia (Zilber ym., 2008). Tämän takia urakerronnan tutkimuksessa 

myös työympäristöjen ja sen uraskriptien47 muutosten tarkastelu on tärkeää. On 

                                                   
47 Linde (2008) käyttää käsitettä paradigmaattinen kertomus niistä organisaatioissa kulkevista kertomuk-
sista, joiden avulla kuvataan sitä, millainen hyvä tietyn ammatin ja organisaation edustaja on ja millai-
sia ovat ne reitit, joiden kautta erilaisiin asemiin organisaatioissa kuljetaan. Käsite on hyvin läheinen 
uraskriptin käsitteelle, mutta on tulkintani mukaan enemmän sidottu tiettyyn organisaatioon ja sen 
kulttuurin periytymiseen. Jos olisin tarkastellut esimerkiksi vain yhtä ammattikorkeakoulua ja haasta-
tellut sieltä useita saman alan ihmisiä, olisin saattanut löytää tällaisia paradigmaattisia kertomuksia. 
Vaikka ammattikorkeakoulut ovatkin hyvin nuoria organisaatioita, viitteitä paradigmaattisten kerto-
musten mahdollisesta esiintymisestä aineistossani on. Tämä olisi ammattikorkeakoulujärjestelmän 
ikääntyessä kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. 



 

123 

hahmotettava, miten kerronnallisen ympäristön eri tasoilla tapahtuneet muutokset 

vaikuttavat ammatilliseen jatkuvuustyöhön. 

Hyvärinen (1994) näkee, että jatkuvuustyössä valitaan se kohde, mihin jatkuvuus 

kiinnitetään ja mihin rakennetaan nykyisyyttä sekä mahdollisesti nykyistä minää 

palveleva epäjatkuvuus. Aineistossani ammatillinen jatkuvuus tai epäjatkuvuus kiin-

nitetään vahvasti ammattikorkeakouluinstituution tarjoamiin ja tukemiin uraskrip-

teihin. Ammattikorkeakouluympäristössä tuetaan tietynlaisia uraskriptejä (opettajuus 

ammattilaisena, kasvattaja-opettajana, korkeakoulun opettajana ja palveluntuottajana, luku 

3.3) ja niihin liittyviä urakerronnan konventioita. Ammattikorkeakoulun opettajat 

voivat käyttää eri uraskriptejä omien uratapahtumiensa kerronnallisessa linkitykses-

sä. Toimiakseen pätevinä yhteisönsä ja ammattikuntansa edustajina, heidän tulee 

kuitenkin vähintäänkin kommentoida niitä kaikkia eli tuoda julki ymmärryksensä 

niiden olemassa olosta. Mikäli yksilön ammatillinen jatkuvuus kerrotaan vain yhden 

uraskriptin (esimerkiksi tausta-ammattiin pohjautuvan ammattilaisen uraskriptin) 

varaan, muodostavat muuttuva työympäristö ja sen mukana muuntuvat uraskriptit 

haasteita ammatilliselle jatkuvuustyölle. 

Kuvaan aluksi ammattikorkeakoulun opettajien urakertomusten ammatillisen 

jatkuvuustyön muotoja. Jatkuvuutta rakennetaan esimerkiksi oman luonteen, kult-

tuuriperimän, tiettyyn ammattiin liittyvien tietojen, taitojen ja arvojen kuvauksella 

sekä ammattikorkeakoulun eri uraskriptejä mukailemalla. Ammatillisen opettajan 

työhön liittyy myös legitiimi epäjatkuvuuskohta: siirtyminen tausta-ammatin edusta-

jasta sen opettajaksi. Luvun lopussa esittelen, millaisia ammattikorkeakouluympäris-

tön muutoksia urakertomuksissa kuvataan ja miten niiden esitetään haastavan opet-

tajien ammatillista jatkuvuutta. Käyn läpi myös niitä tapoja, joilla ammatillista jat-

kuvuutta kerrotaan toisin. 

6.2.1 Ammatillisuus yksilön ominaisuuksina 

Ammatillista jatkuvuustyötä voi tarkastella siitä näkökulmasta, mitä asioita kertojat 

liittävät omaan ammatillisuuteensa ja mitkä teemat tällöin kulkevat kertomuksen 

päähenkilöiden mukana läpi uran. Kuten uranhallintatyössäkin, omat luonteenpiir-

teet ja asenteet ovat hyvin usein käytetty perustelu ura- tai ammatinvalinnoille. 

Myös psykologisessa urakirjallisuudessa työuran jatkuvuus on jo pitkään kiinnitetty 

yksilön ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin (Young & Collin, 2004). Jatkuvuus on 

yksilössä itsessään, ei urahistorian tapahtumissa sinänsä (Hasanen, 2013; Isopahka-

la-Bouret, 2005; Komulainen, 1998; Nicholson & West, 1989). 
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Kiinnostavaa luonteen kerronnassa on sen äärimmäisen vahva essentialistinen 

olemus. Luonne ei ole avoin kysymys eikä jatkuvan reflektion tai kehittämisen koh-

de, vaan se on itsestäänselvyys, jonka syntymistä ei tarvitse kertomuksessa erityisesti 

selittää (Komulainen, 1998; Linde, 1993). Omassa aineistossani persoonan, kiinnos-

tuksen kohteen tai ammatillisten taipumusten ajallinen pysyvyys esitetään yleensä 

essentialistisen identiteettikäsityksen (esim. Heikkinen & Huttunen, 2002) kehyk-

sessä eli ammattia kuvataan luonnollisena kehityksenä, lapsuuden taipumusten tai 

haaveiden toteuttamisena nykypäivässä. 

Ammatillista jatkuvuutta rakennetaan kuitenkin aina kerrontatilanteen sosiaali-

sista odotuksista käsin. Sinänsä dekontekstuaaliset yksilön ominaisuuksiksi kuvatut 

luonteenpiirteet (Young & Collin, 2004), taipumukset tai kiinnostuksen kohteet 

sidotaan aineistossani nykyiseen työhön ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi erään 

haastattelun avaus, mä pidin jo peruskoulussa tämmösestä satunnaisesta oppiaineesta kun 

opintojen ohjaus, kuulostaisi hyvin oudolta, kun se edeltää haastateltavan kertomusta 

urasta pankkiiri-bisneksessä. Se toimii kuitenkin pätevänä johdantona sille, miten 

kertoja päätyi juppiajan ytimestä liiketalouden ja markkinoinnin opettajaksi. 

Ajallinen jatkuvuus on eräs perustavanlaatuisin kerronnan tapa, jolla minästä tai 

muista kertomuksen päähenkilöistä rakennetaan historiallisesti jatkuvia hahmoja 

(Linde, 1993; Polkinghorne, 1995). Linde (1993) kutsuukin tällaista selitystapaa 

kertomuksen ajalliseksi syvyydeksi. Silloin kun ajallinen syvyys liitetään esimerkiksi 

omiin luonteenpiirteisiin tai kunnianhimoihin, on tähän liitettyjä uravalintoja ja -

tapahtumia Linden mielestä lähes mahdotonta kulttuurisesti kyseenalaistaa. Omas-

sakin aineistossani yleisin perustelu jollekin ammatinvalinnalle löytyy kaukaa men-

neisyydestä, omasta lapsuudesta tai ensimmäisiltä opiskeluvuosilta, mä oon aina ollu 

varma, et mä oon liiketalouden ihminen. Tällä siis viitataan pysyvyyteen tietynlaisena 

persoonana, jolla on ollut jo kauan tietyt intressit työelämään. Kun omaa persoonaa 

käytetään jonkin uratapahtumaketjun selityksenä, uraa yleensä ajatellaan yhteenso-

pivuusmetaforan (luku 2.2) pohjalta eli henkilön tulee persoonana mahdollisimman 

hyvin sopia tehtävään työhön sekä työympäristöön, kuten seuraavassa: 

LM3: Laskentatoimen laudaatturi oli mun mielestä sen tyyppistä, että se ei mua sy-
tyttäny ollenkaan (…). Ja sitten tossa kun tuli ikää, niin ehkä se alkoi oma persoonal-
lisuuski ja jotenki se, että minkä tyyppisiin tehtäviin sitten vois soveltua, niin sekin 
ehkä selviämään. 

Urasiirtymien mukana toivotaan avautuvan mahdollisuus löytää paremmin omia 

kykyjä ja persoonaa vastaavia työtehtäviä. Persoonan ja työpaikan yhteensopivuus -

metaforaa sovelletaan myös selitettäessä sitä, miksi kertoja on lähtenyt ns. hyvästä 

työpaikasta. Nopea siirtyminen työpaikasta toiseen ei vielä 2000-luvun puolessa 
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välissä ollut Suomessa pelkästään positiiviseksi tulkittu asia, vaan työpaikasta läh-

teminen näyttäytyy aineistossani käyttäytymisenä, jota tulee selittää ja sosiaalisesti 

oikeuttaa, esimerkiksi oman persoonan ja työpaikan yhteensopimattomuudella. 

Seuraavassa sitaatissa käytetään perusteluina kertojan ominaisuuksia sekä persoo-

nan ja työn yhteensopimattomuus -kerrontaa: nuori ja innokas päähenkilö asetetaan 

vastaan byrokraattista ja vanhoillista työpaikkaa: 

LN9: Mä olin tosiaan L:lla vuoden verran, se äitiysloma ei loppunu, mutta mä halu-
sin sieltä pois. Eli mä oisin saanu siellä olla varmaan ainakin toisen tai kolmannenkin 
vuoden, mutta mä en siellä kauheesti viihtyny. Mä olin liian nuori ja innokas sella-
seen työhön. L oli ainakin siihen aikaan kovin semmonen byrokraattinen ja vanhoil-
linen ja sitte siellä oli tää hierarkkinen organisaatiorakenne ja kaikki piti toimia sillain, 
tietyllä tavalla. Ja mä en sitten kauheesti siitä tykänny. 

Täysin erilainen tapa rakentaa luonteenpiirteiden avulla ammatillista jatkuvuutta on 

sitoa erilaiset työt yhteen muutosta janoavan ja kokeilunhaluisen persoonan avulla. 

Linde (1993) kuvaa tätä metatason jatkuvuudeksi (discontinuity as metacontinuity). Täl-

löin kertoja valitsee urakertomukseensa sarjan ammatteja tai toimintoja, jotka vai-

kuttavat selvästi epäjatkuvilta ja osoittaa niiden kautta haluaan muutoksiin, moni-

puolisuuteen ja moniulotteisuuteen urallaan. Haastateltavani linkittivät usein erilai-

sia ammatteja tai työtehtäviä yhteen rakentamalla urakertomuksensa punaiseksi 

langaksi kaikesta uudesta kiinnostuneen, ei-lokeroitavan päähenkilön, esimerkiksi: 

olen semmonen kerran kutakin mielelläni kokeileva henkilö. Näin erilaiset, ammatillisen 

jatkuvuuden kannalta hieman yllättävätkin urasiirtymät liitetään yhteen kertojan 

luonteen avulla. Puhetapa on ammattikorkeakouluissa kulttuurisesti pätevä, koska 

ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuuriin kuuluu sisäänrakennettuna jatkuva 

kehitys (esim. Kotila & Mäki, 2006), monialaisuus ja -sektorisuus sekä nopea rea-

gointi ympäröivän työelämän muutoksiin.  

Eräässä haastattelussa erilaiset ja ammatillisen jatkuvuuden kannalta hieman yl-

lättävät urasiirtymät liitetään yhteen riskinottajan persoonan kautta. Epätyypillinen 

ja seurauksiltaan epätoivottu urasiirtymä oppilaitosten hallintotehtäviin kuvataan 

riittävän hullun riskinottajan toiminnaksi. Mielenkiintoiseksi riskinottajan kuvauksen 

tekee se, että vaikka luonne ajaa päähenkilön pulaan, samainen riskinottajuus myös 

pelastaa hänet ahdistavasta tilanteesta, uuteen työpaikkaan ja uuteen ammattiin. 

Vertailuasetelma vakituinen työsuhde kaikkine etuineen ja ihan epämääräinen korostaa sitä, 

että päähenkilö toimii päinvastoin kuin perinteisesti on toimittu eli luopuu pysyväs-

tä työsuhteesta saavuttaakseen jotain parempaa: 

LN2: Mä rupesin hoitaan siellä kauppaoppilaitoksessa opintotoimistoa. Mä olin en-
sin vuoden ja sitten toisenki vuoden. 
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L: Miten sää sinne päädyit? 

LN2: Mut pyydettiin siihen. Ne oli miettiny talon sisältä ihmistä ja ku ei siihe oikein 
kukaan ees halunnu vaan mä olin riittävän hullu lähteekseni siihen impulsiivisesti, et 
en mä tästä mitään kyl tiedä tästä, mut voin mä kokeilla. Mut sehän ei oo mikään 
herkkupaikka monenkaan mielestä, et sillä on vähän tympee kaiku. Et byrokratiaa ja 
muuta. (…) ja siitä [pari vuotta] meni aika lujaa siinä, mut sit mä sairastuin (…) Ja 
mä olin monta kuukautta sairaslomalla. Ja palasin takasin, mutta opettamaan, mä en 
halunnu enää minkään näkösiä hallinnollisia esimiestehtäviä. Ja siinä vaiheessa sit 
mua rupes ahdistaan koko ympäristö ja itse asiassa hain tänne, täällä oli paikka auki. 
Ja sit sain sen paikan. Eka vuosi oli määräaikanen, joku virkavapaussijaisuus, ja siitä 
voi sitten päätellä, että aikamoinen riskinotto, kun mä olin valmis hyppäämään ihan 
epämääräseen… 

L: Oliks sulla ihan virka täällä [aikaisemmassa työpaikassa]? 

LN2: Oli joo, mulla oli vakituinen työsuhde kaikkine etuineen ja näin, mutta mä olin 
valmis ottamaan riskin, kun otin ja lähdin sieltä.  

Aiheeseen palataan haastattelussa useampaan kertaan. Jälkimmäisessä katkelmassa 

päähenkilön riskinottajuus otetaan piirteeksi, joka tukee yrittäjäasennetta sekä sitoo 

nykyisen työn henkilön aikaisempaan työkokemukseen yrittäjänä. Yrittäjähenkisyys 

kuuluu myös liiketalouden ja markkinoinnin alan ammattilaisen perushyveisiin, 

joten siihen tukeutuminen on hyvin relevanttia tässä kerronnallisessa ympäristössä. 

Urakertomuksessa kertojan läheiset kuvataan kontrastoiviksi henkilöhahmoiksi, 

joilla korostetaan päähenkilön luonnetta (myös Komulainen 1998) eli kertomuksen 

punaista lankaa. Esimerkiksi alla olevassa sitaatissa päähenkilö kuvataan yrittäjä-

henkiseksi heittäytyjäksi ja läheiset taas varman päälle pelaajiksi: 

L: Mites sitten, oliko sulla tosta yrittäjyydestä aikasemmin kokemusta tuttavapiirissä 
tai? 

LN2: Ei oo koskaan ollu, et meillei oo ollu suvussa tai mitään muutakaan, että kyllä 
se tuli ihan tän [työpaikka pienyrityksessä] kautta. Ja ehkä lähipiirissä se oli lähinnä 
kauhistus, koska se sisälsi tiettyä riskinottoa, ja se toimintatapa oli ollu perheessä ja 
parisuhteessa ihan vieras. Et ehkä äidilläni on semmosta asenteellista semmosta yrit-
täjyyttä ja heittäytymistä ja muuta, mutta aviomies ja isä oli ihan toisenlaisia että… 
Nii, varman päälle pelaajia. 

6.2.2 Ammattilaisen osaaminen uran ytimenä 

Urasta kertomisessa on hyvin olennaista se, mihin henkilö ammatillisesti on kiinnit-

tynyt tämänhetkisessä työssään. Tämä valinta heijastuu koko urakerrontaan, myös 

menneisyyteen. Ammattikorkeakoulun opettajat voivat käyttää työorganisaationsa 
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uraskriptejä omien uratapahtumiensa perusteluina. Ammattilaisuus on historiallises-

ti vanhin ammattikorkeakoulun opettajan uraskripti (luku 3.1). Opettajan työssä 

ammatillinen osaaminen ja opettajuuden sitominen tausta-ammattiin on muodolli-

sen pätevyydenkin takia tärkeää, tuleehan ammattikorkeakoulun opettajalla olla 

vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta alaltaan. 

Ammatillisen jatkuvuustyön keskiössä on usein jonkin arvomaailman tai osaa-

misen jatkuminen tai siirrettävyys vaikka konkreettiset ammatit tai työpaikat muut-

tuvat. Linde (1993) kuvaa erääksi ammatillisen jatkuvuustyön muodoksi kerronnan 

konvention, jossa urahistorian kaksi erilaista ammattia eivät osoita epäjatkuvuutta, 

koska kertoja voi osoittaa ammatin A johtaneen ammattiin B. Henkilö voi esimer-

kiksi kertoa, että työ jossakin aiemmassa ammatissa on antanut hyvät valmiudet 

tehdä nykyistä työtä. Tämä on eräs ammatillisen jatkuvuustyön tyypillisimpiä muo-

toja omassakin aineistossani. Useimmissa kertomuksissa esimerkiksi ammatillisen 

opettajan työhön siirtymistä ei kuvata erityisen haastaviksi vaan ammatillista jatku-

vuutta kerrotaan siten, että erilaiset uravaiheet ovat samassa linjassa kuitenkin tai että 

kaikki nää alko muotoutuun semmoseks paketiks. Tulkitsen tällä kuvattavan sitä, että 

kertomukseen sisältyy yksi tai muutama oman ammatillisuuden ydin, joiden päälle 

kaikki tuleva rakentuu tai joka muodostavat urakertomuksen teemallisen juonen 

(lisää luvussa 7). 

Ammattilaisuus sinänsä ei ole sidoksissa vain ammattikorkeakouluorganisaati-

oon. Useimmat liiketalouden ja markkinoinnin opettajat kuvaavat urakertomuksis-

saan pitkää ja monipolvista taustaansa yrittäjinä sekä esimies- ja johtotehtävissä 

erityyppisissä yrityksissä. Monet hoitotyön opettajat kertovat taas tehneensä tai 

tekevänsä edelleen silloin tällöin sairaan- tai terveydenhoitajan tehtäviä opetustyön 

rinnalla. Opettajat saattavat myös tehdä alansa yritystoimintaa sivutoimisesti. 

Tiilikkalan (2004) tutkimuksessa opettajien ammatillisuutta kuvataan omana 

ammatillisena koulutuksena, ammatillisena osaamisena, identiteettinä ja näkemyk-

senä opettajasta ammatillisen kasvun tukijana. Ammattilaisen uraskripti näyttäytyy 

samankaltaisena myös omassa aineistossani. Perustavin ammatillinen identiteetti on 

usein muodostunut ensin oman tausta-ammatin mukaan ja vasta sen päälle on ra-

kentunut ammatillisen opettajan identiteetti. Vaikka suurin osa opettajista kertoo 

urakertomustaan opettajapositiosta, on joukossa muutamia, jotka määrittelevät 

itsensä ja osaamisensa edelleen ensisijaisesti tausta-ammattinsa kautta, esimerkiksi 

sairaanhoitajaksi: 

HN9: Mä oon hirveen hyvä sairaanhoitaja. Mut sitä mä en tiedä, oonks mä hyvä 
opettaja. Mutta mä koko ajan ajattelen, että mun sairaanhoitajuus on kasvanu valta-
vasti, ja se on kummallinen tunne, että mä näen itseni enemmän sairaanhoitajana 
kun opettajana. 
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Vahva asianhallinta ja ekspertiisi kuuluvat ammattilaisen uraskriptiin. Oman tausta-

ammatin hallinta ja alan kehityksen seuraaminen ovat tärkeitä ammatillisen opetta-

jan uskottavuuden edellytyksiä (Koski-Heikkinen, 2014; Mäki, 2012; Tiilikkala, 

2004). Ammattilaisen uraskriptissä opettaja nähdään nimenomaan alan asiantunti-

jana. Laaja käsitteellinen ja teoreettinen ymmärrys erottavat asiantuntijan ns. perus-

ammattilaisesta. Kun jatkuvuus kiinnitetään tausta-ammattiin, myös urakerronnassa 

käytetty sanasto rakentuu sen terminologialle. Esimerkiksi eräs liiketalouden opetta-

ja käyttää urakertomuksessaan paljon alansa termejä kuten kumulatiivinen efekti, kor-

poratiivinen imago tai networking-intressi kuvatessaan päivittäistä opettajan työtään.  

Ammattikorkeakoulun opettajan on varsin helppoa kiinnittää aikaisempi taus-

tansa nykyiseen opettajan työhön ammattilaisen uraskriptin kautta. Ammatillinen 

käytännön kokemus näyttäytyy opettajien ensisijaisena perusteluna sille, mitä hyötyä 

aiemmista työtehtävistä on ollut nykyiseen työhön. Lähes kaikissa haastatteluissa 

todetaan, että ammatillinen osaaminen ei synny kirjoja lukemalla vaan teorian ja 

terminologian lisäksi täytyy olla käytännön kokemuskin, se tekee asiantuntijan. Työkoke-

mus tuo sen, että helpot ei mee maaliin. Vaikka tiedon ylläpitämistä, ajan hermolla 

olemista ja oman alan kehityksen seurantaa (sekä käytännön työelämä että akatee-

minen tutkimus) pidetään oleellisena osana tietämystä, vasta asioiden soveltaminen 

käytännössä legitimoi jonkun uskottavaksi ammattilaiseksi (ks. Tiilikkala, 2004). 

Opettajan tulee myös pärjätä käytännönkin ihmisten kanssa ja tietää oikeesti niistä asioista. 

Opettajalla täytyy olla ymmärrystä siitä, mikä on se työelämä, mihin ne ihmiset on menossa, 

jotka täällä niitä asioita opiskelee: 

 

LN9: Mä sitä aluks kovasti pohdin, että miten minä voin olla opettaja ja miten minä 
osaan olla opettaja, mutta kyllä ne pedagogiset opinnot sitte jo aika paljon toi sen 
helpotuksen, että ei siinä tarvii olla sen kummempi kun mitä on. Ja sitä sitten sillon 
ajatteli ja on jälkikäteen todennu, että se on aika hyvä lähtökohta opettajan työhön 
ollu, että on tota taustaa tuolta oikeista töistä, että tietää, mihin ne ihmiset on me-
nossa, jotka täällä niitä asioita opiskelee. Että oli sellanen tunne, että on tässä jotain 
annettavaakin. Vaikka ei opettajana ehkä niin kauheen hyvä olekaan, niin on sitä 
käytännön osaamista. Ja mulla on edelleen vähän sellanen tunne, että en mä nyt taida 
oikein opettaja olla, että en mä nyt tiedä, oonks mä opettajana kauheen hyvä, mutta 
käytännön asioista tietää paljon ja semmonen käytännönläheinen. 

Käytännön osaamisen ja osaamisen päivittämisen tärkeys on eräs ammatilliseen 

jatkuvuuteen liittyvä teema haastatteluissani. Erilaiset työelämäjaksot ja kullekin 

opettajalle jyvitetty henkilökohtainen koulutusmääräraha tai -aika per vuosi antavat 

opettajille ainakin teoriassa tilaisuuksia päivittää tausta-ammattiin liittyvää osaamis-

ta. Työelämäjaksoja ei voida kuitenkaan tarjota kovinkaan monelle opettajalle kuta-
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kin ammattikorkeakoulua kohden. Siksi opiskelijoiden käytännön harjoittelujakso-

jen ja opiskelijaprojektien ohjaaminen kuvataan useissa haastatteluissa erääksi tär-

keimmäksi käytännön työelämän seuraamisen kanavaksi. Näin pystytään pitämään 

edes jonkinlaista tuntumaa arkipäivän työelämään, mitä ovat ihan oikeasti ne ongelmat: 

LN9: Niist on taas sitte saanu, kun on vieraillu niissä yrityksissä. Tuolla kävin yhdes-
sä [firmassakin] kattomassa, niin siitä saa semmosta erilaistaki tuntumaa, mitä mä 
kaipaanki tässä työssä, koska siinähän työelämästä vieraantuu aika helposti. Siis tar-
kotan oikeista yrityksistä… Muistaa taas, että mitä se siellä yrityksissä ihan oikeesti 
on ne ongelmat. 

Useat haastateltavat puhuvat ammattikorkeakouluista kouluina ja yrityksistä oikeina 

töinä. Osa opettajista pohtii sitä, miten heidän osaamisensa substanssiosaajina näh-

dään ja arvotetaan ammattikorkeakoulun ulkopuolella. Kiinnostavaa on, että ura-

kertomuksissa opettajat sidotaan yhtäältä substanssiosaamisensa osalta oman alan 

ammattilaisten joukkoon, mutta toisaalta ammatillinen opettajuus erottaa heidät 

muista käytännön ammattilaisista. Tämä kuvastaa ehkä opettajaksi siirtymisen mer-

kittävää roolia ammatillisen jatkuvuuden rakentamisessa ja sen uudelleenorientaati-

ossa (luku 6.2.4). Aiemman ammatin ydinosaamisesta kuitenkin kerrotaan siten, 

että vaikka opettaja ei pääsisikään oikeaa käytännön työtä tekemään, keskeisin am-

matillinen osaaminen ei katoa. Useissa haastatteluissa korostetaan olennaiseen kes-

kittymistä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa tai syy-seuraussuhteiden ymmärtä-

mistä oman ammatillisen asiantuntijuuden ytimenä. Seuraavassa sitaatissa kuvataan 

metakognitiivisten taitojen kautta sitä, miten kertoja toimii asiantuntijana:  

HN9: Mua on seki huvittanu, että jos mä nyt menisin teholle, niin mähän oisin ihan 
sormi suussa, että mikäs toi kone on? Että mitä se semmonen ammattitaito on? 
Mutta sitte mä oon todennu ja huomannu, ku mä olin jossain tossa kokeilemassa 
muutaman päivän töitä, niin mitä se ammattitaito on, niin se on myös sitä, et sul on 
entistä helpommin oivallus siitä, mitä sun pitää tehä, vaikka sä et tiedä, mitä sä teet. 
Eli osaa hakee neuvoo, osaa tehdä johtopäätöksiä ja on paremmin valmiuksia toimia 
siinä tilanteessa. 

6.2.3 Ammatilliset arvot ja kulttuuriperimä jatkuvuuden pohjana 

Asiantuntijatieto on ymmärretty tietämykseksi, jossa käsitteellinen tieto yhdistyy 

myös arvojen, uskomusten sekä laaja-alaisen viisauden kanssa (Eteläpelto, 1997). 

Alan tai ammatin arvoperusta ja kulttuuri ovatkin oleellinen osa ammattilaisen ura-

skriptiä. Tämän vuoksi ammatillinen jatkuvuus voidaan urakertomuksessa rakentaa 

myös itselle tärkeiden arvojen ympärille. Tämä tapahtuu esimerkiksi kuvaamalla 
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sitä, kuinka eri ammateilla on selvä arvoihin perustuva yhteys: niillä on samanlainen 

arvomaailma, eettinen perusta tai oma tunnesuhde niihin on samanlainen (Linde, 

1993). Liiketalouden ja markkinoinnin opettajien kertomuksissa oikean ammattilai-

suuden mittareina korostetaan kyseiselle ammattikulttuurille tyypillisiä näyttöjä, 

kuten palkkatasoa, kauppoja, liikevaihtoa tai johtotehtäviä. Hoitotyön opettajat taas 

korostavat vuorovaikutusta potilaan kanssa ja hoitotyön ammatillista etiikkaa. 

Verrattuna muiden alojen ammattilaisten urakertomuksiin (esim. Isopahkala-

Bouret, 2005), ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa korostuu perin-

teinen mestari–kisälli–oppipoika-ajattelu. Ammattikorkeakoulun kerronnallinen 

ympäristö, jossa ammattilaisen uraskripti yhdistetään kasvattaja-opettajan uraskrip-

tiin, näyttää tuottavan urakerronnan konventiota, jossa korostetaan ammatillista 

jatkuvuutta tietynlaisen työn ja työnteon kulttuurin sekä arvojen siirtymisenä am-

mattisukupolvelta toiselle48. Tätä ajatusta tuetaan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tule-

vaa kuvaavilla kertomuksilla omasta lapsuudesta, työpaikoista tai omasta opetus-

ideologiasta, jonka toivotaan edistävän tietynlaista ammatillista arvomaailmaa. 

Ammatinvalintaa kuvattaessa viitataan usein uran, työn ja koulutuksen periyty-

vyteen sekä ammatin tuttuuteen (Linde, 1993; Ylijoki, 2011), niin myös omassa 

aineistossani. Kertomuksissa oman ammatillisuuden juuret ulotetaan ajallisesti sy-

välle, esimerkiksi lapsuuteen. Usein kertoja kertoo valinneensa toisin kuin vanhem-

pansa, mutta tietyn uran periytyvyyttä käytetään myös perusteena toteutuneille ura-

valinnoille. Seuraavassa katkelmassa oma ammatillinen jatkuvuus kiinnitetään jopa 

aikaan ennen kertojan syntymää, hän on yrittäjä jo viidennessä polvessa. Viittaamalla 

ammattiin suvun kulttuurisena perintönä kuvataan lähes luontaista yrittäjyyden 

kompetenssia. Kertoja painottaa, että hän on koko ikänsä toiminut yrittäjänä kult-

tuurisesti tutulla kentällä (Pehkonen, 2010) sekä yrittäjyyttä tukevissa yhteisöissä: 

L: Mites sitte nää kauppatieteet tai kaupallinen ala alko kiinnostaan? 

LM8: No se on sillain, että mun isäni oli ekonomi ja mä oon yrittäjä viidennessä 
polvessa. Meill on aina ollu perheyritys, mä en pystyis kuvitteleen, jos ei ois perheyri-
tystä. 

Ammatillisessa jatkuvuustyössä omaa kulttuurista kompetenssia jollekin alalle tai 

ammattiin perustellaan aineistossa yleisemmin kyseisen alan tai ammatin tuttuudel-

la. Kuvattu ala, työympäristö tai ammatin edustajat ovat kertojalle tuttuja jo lapsuu-

desta tai nuoruudesta, kuten seuraavassa sitaatissa, jossa hoitotyön opettaja viittaa 

sairaalaympäristön tuttuuteen, jo pikkupojasta: 

                                                   
48 Voi ajatella, että samantyyppistä kerrontaa löytyy muilla aloilla yhtä paljon lähinnä perheyritysten 
edustajien tai maanviljelijöiden urakertomuksista. 
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L: Jos mennään vielä näihin yksityiskohtiin, niin miten sä hakeuduit tänne sairaan-
hoitoalalle? 

HM6: Alkutarina on semmonen, että mun kummitäti oli diakonissalaitoksessa opet-
taja, se oli diakonissa. Mä ihan pikkupoikana kävin siellä kattelemassa ja sitten mun 
äiti oli sairaalassa töissä ja sairaala tuli mulle sillä tavalla tutuks, et mä kävin siellä.  

Kun siirrytään aikuisuuden kuvaamiseen, urakertomuksissa mainitaan usein sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat toimineet kertojille eräänlaisina oman ammatin malliedustajina. 

Hughes (1958) kuvaa ammatin malliedustajaa sellaiseksi henkilöksi, jolla on oleelli-

set tiedot ja taidot, mutta joka myös hoitaa hyvin työroolinsa suhteessa kollegoihin, 

muuhun työyhteisön henkilökuntaan, asiakkaisiin (tässä lähinnä opiskelijat) sekä 

julkisiin tahoihin. Aineistoni haastateltavien ensimmäiset esimiehet tai työkaverit 

ovat usein toiminnallaan ja esimerkillään luoneet pohjaa niille arvoille, joita kertojat 

haluavat myös omalla työllään edistää, esimerkiksi: Ensimmäisen työpaikkani osaston-

hoitaja on varmaan yks niitä, joka on luonu sen perustan siitä, et se potilas on numero yksi.  

Seuraavassa katkelmassa esiintyvän kertojan ammatillinen jatkuvuustyö rakentuu 

ammattilaisen osaamisen, hänen tapauksessaan vahvan taloushallinnon asiantunte-

muksen, ympärille. Vankka asianhallinta ammatillisen opettajan ensisijaisena hyveenä 

korostuu haastateltavan urakertomuksessa useaan kertaan. Kertojan aikaisempi 

esimies toimi hänelle ammatin malliedustajana, jopa esikuvana, koska hän oli tosiaan 

perehtyny asioihin. Esimies oli myös pyrkinyt luomaan työympäristön, joka tuki nuo-

rempien kollegoiden asiantuntijayhteisöön kiinnittymistä ja ammatillisen osaamisen 

lisääntymistä, me saatiin tämmöstä ruoka- ja kahvipöytäohjausta. Asian tärkeyttä ar-

vonäkökulmasta korostaa maininta siitä, että vaikka esimies oli nuuka, pyrki hän 

silti artikkeleita kopimalla varmistamaan alaistensa ammattitaidon: 

L: Onks sulla ollu tän työ- tai opiskeluhistorian aikana ollu semmosia jotain esikuvia 
tai mentoreita tai jotain muuta, miltä sää oot saanu apua ja neuvoja? 

LN5: Joo. Siis oikeestaan mä pidän tätä kauppaoppilaitoksen rehtoria, (…) hän oli 
sellanen, jota voi pitää jonkinlaisena esikuvanaan. Hän oli KHT-tilintarkastaja ja vois 
sanoo, että hän ties ylipäätään kaiken. Hän oli jopa elinkeinoverolain lukenut ulkoa 
ja tän tyyppistä, että hän oli siis tosiaan perehtyny asioihin, niin hän toimi sillä taval-
la, ettei hän koskaan mollannu meitä. (…) me saatiin tämmöstä ruoka- ja kahvipöy-
täohjausta, kun hän aina kysyi, että oletteko lukeneet jonkun Tilintarkastaja-lehden ja 
näin. No sehän oli sillon joku -89 ja näin, niin sillon mulla oli mies ja pieni lapsikin ja 
näillä muilla oli useampia, niin ei me nyt oltu kaikkia Tilintarkastus-lehtiä luettu 
(nauraa), niin hän aina sitten kertoi tärkeimmät uudistukset ja mikä artikkeli nyt kan-
nattaisi lukea ja… Vaikka hän oli hirveän nuuka, niin hän oli jo sitten kopioinutkin 
niitä ja antoi niitä jokaiselle, että lukekaa. Hän halus varmistaa, että me ollaan am-
mattitaitoista opettajakuntaa. 
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Oman ammattialan osaamisen ja arvojen jakamiseen liitetään aineistoni kertomuk-

sissa myös moraalinen vastuu. Kun ammattilaisen ja kasvattaja-opettajan uraskriptit 

nivotaan yhteen, ammatillisten arvojen välittäminen näkyy siten, että opettajan tulee 

esimerkiksi pohtia opiskelijan kanssa sitä, mistä missäkin työssä on syvimmillään 

kysymys. Seuraavassa katkelmassa kerrotaan siitä, kuinka hyvän hoitamisen arvon 

edistäminen on ollut kertojalle eräs syy siihen, miksi kertoja on ylipäätään halunnut 

hoitotyön opettajaksi: 

HN9: Kyllä myös tämä ajattelu siitä, että jos ajattelee, että arvostaa hoitamista ja hoi-
totyötä, haluaa, että potilaan olo olis mahollisimman hyvä, ja että hoitajat pyrkis po-
tilaan edustajana siihen mahollisimman hyvään hoitamiseen, niin sit mä myös ajatte-
lin siinä vaiheessa niin, että enemmän mä voin vaikuttaa siihen opettajana. Kun mä 
voin vaikuttaa opiskelijoihin. Mutta se, että en mä kuitenkaan usko, että se on ihan 
niin ruususta se vaikuttaminen, ku mitä tässä vaiheessa ajatteli. 

Ammattikorkeakoulun opettajan työssä siirrytään ammatillisesta osaajasta itsekin 

eräänlaisen ammattilaisen malliedustajan asemaan. Opettajan tulee välittää opiskeli-

jalle alakohtaista ammattikulttuuria sekä niitä arvoja, normeja ja toimintatapoja, 

joita alan ammattiyhteisöihin kiinnittymiseen tarvitaan, siis oman ammattikunnan 

etiketti (etiketti-käsitteestä lisää esim. Hughes, 1958). Aineistoni opettajat kertovat 

pyrkivänsä omalla toiminnallaan tai tarinoillaan näyttämään opiskelijoille ammatti-

laisen mallia, sitä, millainen hyvän sairaanhoitajan tai yritysjohtajan tulisi olla. Seu-

raavassa katkelmassa viitataan oman tausta-ammatin arvojen ja asenteiden välittä-

misen tärkeyteen seuraavalle sukupolvelle. Sama kertoja viittasi aikaisemmin omaan 

kulttuuriperimäänsä jo viidennen polven yrittäjänä. Tiettyihin arvoihin kiinnittymi-

nen ja niiden välittäminen opiskelijoille näyttäytyvät informaation välittämisen lisäksi hä-

nelle tärkeänä ammatillisen jatkuvuuden teemana myös opettajana: 

LM8: Mä yritän joka ikinen kerta, kun mä oon opiskelijoiden kanssa, niin mä annan 
niille aina informaatioo, mutta mä yritän myöskin jotenki niille välittää jonkinlaista 
tervettä itsetuntoo, mä yritän tuoda jonkinlaisen tuulahduksen siitä, että minkälainen 
on liikemies, jos ne ei oo ikinä nähny, niin tässä ne näkee, että mä oon ainakin ihan 
oikeesti myyny maailmalla ja saanu kauppaa. Ainakin tän tapasia juttuja. Mä tunnen, 
että mä oon hirvittävässä vastuussa jotenkin niitten kans. 

Ammatilliseen jatkuvuustyöhön liittyvää tärkeiden ammatillisten arvojen edistämis-

tä kuvataan tapahtuvan myös ammattikorkeakoulun ulkopuolella, esimerkiksi va-

paaehtoistyössä. Tämä kuuluu aineiston perusteella myös hoitoalan yleiseen työ-

kulttuuriin. Vapaaehtoistoiminta tapahtuu yleensä yksityishenkilönä ja se saattaa 

vaihdella esimerkiksi sairaanhoitotyöstä yhdistystoimintaan. Useat haastateltavani 

kertovat toimivansa aktiivijäseninä erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä, joiden 
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kautta he toivovat ajavansa eteenpäin itselleen tärkeitä asioita ja pystyvänsä käyttä-

mään ammatillista osaamistaan laajemmin toisten hyödyksi.  

Seuraavassa sitaatissa hoitotyön alan haastateltava kertoo tekemästään vapaaeh-

toistyöstä. Kyseessä on toiminta, johon ei liity henkilökohtaista taloudellista hyötyä, 

kuten haastattelijana aluksi ehdotan, vaan joka tapahtuu kertojan halusta auttaa ja 

viedä tärkeiksi katsomiaan arvoja eteenpäin: 

HN3: Sitten käyn vähän eri kouluissaki puhumassa ja sieltä sitten aina eri ihmiset ot-
taa yhteyttä, että kun sä kävit meille puhumassa, niin voisiks sä tulla nyt sinne. 

L: Niistä saa ehkä sitte varmaan vähän ylimäärästä tienestiäki? 

HN3: No tota, mä en ota mitään, se on mun vapaaehtostyötä, että mä teen sen il-
maseks. Mä käyn luennoimassa siellä, minne mua pyydetään. (…) Mä oon nyt me-
nossa tonne vanhainkotiin, (…) he ovat pyytäneet. Sitten mä käyn omaisten illoissa 
(…) [eräässä yleishyödyllisessä järjestössä] mä käyn aika paljon henkilökunnan kou-
luttajana ja sitten omaisten illoissa sieläkin. 

6.2.4 Ammatillinen uudelleenorientaatio opettajaksi 

Ura-sanalla kuvataan aineistoni haastatteluissa yleensä jossakin tietyssä ammatissa 

vietettyä aikaa. Urat sairaanhoitajana ja sairaanhoidonopettajana saatetaan erottaa 

selvästi toisistaan, mutta tämä erottelu ei näyttäydy urakerronnassa ongelmallisena. 

Kun kerronnan tilanteisena ympäristönä on nimenomaan ammattikorkeakoulun 

opettajan urahaastattelu, urasiirtymä ammattilaisesta opettajaksi ei ole sellainen 

ammatillisen jatkuvuuden katkos, jota pitäisi erityisesti selittää tai kerronnallisesti 

paikata. Kyseinen katkos noudattaa ammatillisen opettajan uran kuvaamisen sosiaa-

lisia odotuksia. Näin kyseessä on nykyisen ammatillisen minän ja kerronnallisen 

ympäristön kannalta tarkoituksenmukainen epäjatkuvuuden kerronnan kohde (Hy-

värinen, 1994). Aikaisemmasta työn substanssista tulee vain osa uuden työn koko-

naisuutta, kasvattaja-opettajan tausta-ammatti. 

Kelchtermans (1993) esittää, että opettajuuden ammatillisessa kehittymisessä 

kulminoituvat kaksi aspektia: yksilön käsitys omasta itsestään opettajana sekä nä-

kemykset siitä, mitä opettaminen työnä tarkoittaa. Ammatilliseksi opettajaksi oppi-

minen alkaa yleensä ammattilaisen ja kasvattaja-opettajan uraskriptien yhteensovit-

tamisesta49. Urakertomuksissa ammatillisen jatkuvuuden rakentamisen kannalta 

                                                   
49 Aineistossani oli sekä ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluun siirtyneitä ja pitkään 
opetustyötä tehneitä opettajia että muualta työelämästä opettajiksi siirtyneitä henkilöitä. Luku 6.2.4 
koskee lähinnä jälkimmäistä opettajajoukkoa. 
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kiinnostavaksi välineeksi muodostuu paitsi olemassa olevan ammatillisen osaami-

nen liittäminen uuteen, mutta myös poisoppiminen vanhasta ammatista ja tavoista 

tehdä työtä. Siirtyessään uuteen työpaikkaansa kukin työntekijä tuo mukanaan aikai-

semman ammattikulttuurinsa, mikä joko helpottaa tai vaikeuttaa opetustyöhön 

sopeutumista. Kertomuksissa ammatillinen jatkuvuus rakennetaan siten, että yhtääl-

tä erotetaan uuden työn kannalta epäolennainen ja toisaalta taas etsitään uuden 

työympäristön olennainen. Omaa ammatillisuutta ja osaamista aletaan tarkastella 

ammattikorkeakouluympäristön sekä sen uraskriptien linsseillä. Seuraavassa haastat-

telukatkelmassa korostetaan vanhan ammatillisen ajattelutavan poisoppimista sekä 

kuvataan sitä, miten tärkeää on nähdä opettajuus opettajuutena eikä hoitamisena: 

HN1: Mä sanoisin että tässä, jos ajatellaan, että olla sairaanhoitajana ja opettajana, 
niin enemmänkin uuden opettajan pitää miettiä, että se ei oo enää hoitaja. Ja tää on 
musta iso asia, että nähdä opettajuus opettajuutena eikä hoitamisena. Koska äkkiä si-
tä opiskelijoittenkin kannalta, halutaan, niin tulee se hoitamisen näkökulma. Et mi-
ten erottaa nämä, ettei hoidakaan opiskelijoita. Ei oo mikään terapeutti eikä muuta 
vastaavaa siinä. Vaan on se opettaja, ja on se opettajuus, ja se asiantuntijuus siinä. Ja 
näkee sen sen ammattiin kasvun kannalta, että pystyy opiskelijoita tukemaan siihen 
ammattiin kasvussa ja käydä sitä keskustelua. 

Opettajan roolin ottaminen kuvataan haastatteluissa yleensä suhteellisen helpoksi, 

muttei täysin ongelmattomaksi, varsinkaan kulttuurisesti. Siirtyminen liike-elämästä 

tai sairaanhoidosta ammattikorkeakoulun opettajaksi on kääntöpiste (Pehkonen, 

2010), joka pakottaa ihmiset tekemään tietoisesti ammatillista jatkuvuustyötä ja 

uudelleenorientoimaan omaa ammatillisuuttaan (Järvinen, 1998). Uuden ja vanhan 

kulttuurisen yhteisön välinen neuvottelutyö vaatii paljon termien “kääntämistä” ja 

erilaisten perspektiivien yhteensovittamista (Blenkinsopp & Stalker, 2004; Wenger, 

2003). Eräs haastateltava kertoo paljon ammattikorkeakoulun hänelle aluksi hyvin 

vieraasta toimintakulttuurista, jota hän on joutunut tietoisesti opettelemaan. Hän 

toteaa, ettei ole kokenut urasiirtymää helpoksi, koska hänen piti esimerkiksi opetella 

uudenlainen sanasto ja puhumisen tapa itselleen tutun liiketalouden puheen tilalle: 

LM8: Mä olin täysin liikemies, mulla ei ollu mitään aavistusta koulutuksesta tai kou-
luympäristöstä, ei yhtään mitään linkkiä. Eikä se tietenkään ihan helppoa ollu. (…) 
Tällasessa ympäristössä puhutaan eri lailla. Vähän kiertäen ja kaartaen. Sitä ihmette-
lin, että kun kukaan ei sano suoraan sanaa raha, vaan että se on resurssi. Mitenkähän 
tää on resursoitu? Mä oisin kysyny, että paljonks tähän on rahaa? 

Aineistoni haastateltavat identifioivat itsensä useimmiten opettajiksi, ohjaajiksi tai 

mentoreiksi, kun he kertovat urastaan (vrt. tausta-ammattiin tai akateemiseen maa-

ilmaan viittaavat määreet kuten tutkija, asiantuntija, liikemies, jne.) (myös Auvinen, 
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2004; Kyvik & Skovdin, 2003). Siirryttäessä opettamistyöhön opettajien tulee suo-

rittaa pedagogiseen pätevyyteen johtava ammatillinen opettajankoulutus50, joka 

ihannetapauksessa tasoittaa ammatillista uudelleenorientaatiota. Näyttää siltä, että 

kun opettajan työhön kiinnitytään ja se tietoisesti valitaan (luku 6.1), on opettajuus 

se pilari, jonka ympärille ammatillinen jatkuvuustyö sen jälkeen kiedotaan. 

Kun ammatillinen jatkuvuus kiinnitetään kasvattaja-opettajan uraskriptiin, kehit-

tyy myös uudenlainen näkökulma aikaisempaan osaamiseen. Jonkin tietyn alan 

ammattilaisesta tulee kyseisen alan opettamisen, ohjauksen ja kasvatuksen osaaja. 

Eräs haastateltava kysyikin hänen asiantuntijuuttaan haastattelun aikana määriteltä-

essä, että: puhutaanko [mun] markkinoinnin asiantuntijuudesta vai ammattikasvatuksen 

asiantuntijuudesta vai mistä puhutaan? Myös opettajan ammatillista tietopohjaa tarkas-

tellaan opettajana erilaisesta näkövinkkelistä. Kasvattaja-opettajan uraskriptin mu-

kaan oleellista on tausta-ammatissa opittujen asioiden kytkeminen uudella tavoin 

toisiinsa, kokonaisnäkemykseksi ja tarinaksi, joka on mahdollista kertoa kullekin opis-

kelijaryhmälle: 

LM6: Kysymys on enemmän tämmösestä osaamisesta, kun asiantuntemuksesta. Et 
miten jäsentää sen opiskeltavan kontekstin tai sen teema-alueen itselleen, koska se 
on tarina, joka pitää kertoo eteenpäin. (…) se asiantuntemus, niin kyllä se pitkälti 
lähtee semmosesta kokonaisnäkemyksestä, et mihin tää palikka tulee, ketä nää opis-
kelijat on (…) sit kun ne kurssit kumuloituu, niin täältä tulee tätä massaa, että tieto ja 
tietämys, semmosta substanssimassaa, ja tavallaan hokasee aina itsekin, et miten nää 
kytkeytyy toisiinsa. 

Kun haastatteluissa keskusteltiin siitä, mitä opettaminen tarkoittaa, kuvasivat 

useimmat sitä taidoksi saada opiskelijat oppimaan oikeita asioita. Taitavuutta opet-

tajana ei kasvattaja-opettajan uraskriptissä liitetä ensisijaisesti asiasisältöjen tai käy-

tännön osaamiseen vaan lähiopetustilanteiden hallintaan, vuorovaikutustaitoihin, 

auktoriteettiin ja sujuvaan kanssakäymiseen opiskelijoiden kanssa. Aineistossani 

painottuvaa kasvattaja-opettajan osaamisen ydintä voi ehkä kuvata parhaiten Col-

dron & Smith:in (1999) ilmaisulla henkilöitynyt, hiljainen opettamisen taito (the craft 

of teaching). Hyvälle opettajalle ei riitä, että tietää asian ja kertoo tai luennoi sen opis-

kelijoille, vaan tulee osata opettaa ja ohjata eli tuottaa työllään ymmärtämystä. Tämä 

teema kiteytyy hyvin seuraavassa sitaatissa, jossa haastateltava kertoo taloushallin-

non asiantuntijatyön ja taloushallintoa opettavan opettajan työn erosta mm. osaami-

sen tuottamisena versus tiedottamisena: 

                                                   
50 Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipeda-
gogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013). 
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LN9: Tietysti se, että mä toimin asiantuntijana täällä, se on vähän eri asia, kuin että 
mä toimisin asiantuntijana jossain yrityksessä. Ja jos ajatellaan, että minkälainen yri-
tyksessä on taloushallinnon asiantuntijan rooli, niin siellähän on hyvin tärkeetä se, 
että saa viestittyä ne asiat niin, että muut ymmärtää ja että pääsee osallistuun päätök-
sentekoon sillä omalla panoksellaan. Täällä taas siihen mun asiantuntijuuteen kuuluu 
se, että mä pystyn välittään sitä tietoo, mikä mulla on, noille opiskelijoille. Se on eri 
asia osittain. Mun pitäis saada ne opiskelijat ohjattua tai mun pitäis saada tuotettua 
niille semmonen osaaminen, että ne pystyy siellä yrityksessä toimimaan. Mut sitte 
taas jos mä olisin yrityksessä töissä, niin mun pitäis pystyä vaan tiedottamaan se 
oma, sama tieto, mikä mulla on, niin ymmärrettyä muille. En mä lähtisi siellä niitä 
myyntipäällikköjä tai tuotantopäällikköä opettamaan, että miten ne asiat tehdään 
vaan mun pitäis vaan se lopputulos saada puhuttua heidän kanssaan ja käytyä sem-
mosta vuoropuhelua. Että tääl on tosiaan se, että pitää vähän erilailla, erilaista tietoa 
ja asiantuntemusta sitten välittää. 

Useimmat opettajaksi siirtyneet haastateltavani ovat kokeilleet opettamista urallaan 

jo aikaisemmin. Virallinen pedagoginen pätevyys voi tällöin toimia aikaisemmin 

hyväksi havaittujen toimintatapojen legitimoijana. Useimmissa urakertomuksissa 

opettajan pedagogisen pätevyyden tuottavaa koulutusta kuvataan lupana opettaa, 

eräänlaisena ammatillisen opettajan ajokorttina. Seuraavassa sitaatissa kertojan am-

matillinen jatkuvuus sidotaan kiinnostukseen uudenaikaisia ja itseohjautuvuutta 

korostavaa opiskelutapoja kohtaan. Kertoja ulottaa kyseisen kiinnostuksen ajallises-

ti kauas urahistoriaansa. Hänelle opettajaopinnot ovat varmistaneet pedagogisesti 

pätevän henkilön statuksen, henkilön, joka voi jälkikäteen arvioida esimerkiksi itse 

opiskelijana kokemiaan opetustapoja: 

LN4: Ja sitten mä laitoin tohon [uraviivalle], se on ollu mun mielestä aika merkittä-
vää koulutusta tuossa opettajauran aikana, että kun meillä on käytetty tota problem 
based learning -menetelmää [jo kauppaoppilaitoksessa], niin meitä on aika paljon 
siihen koulutettu. Se ehkä helpotti opettajaopintojenkin tekemistä, kun oli näkemys 
oppimisesta kehittyny aika paljo erilaiseksi kun siellä monella muulla opettajakoke-
laalla oli. (…) Monessa oppilaitoksessa pohditaan vasta nyt, että mikä on opettajan 
rooli ja asiantuntemus, että onko se luennoitsija vai onko se muuta, että mulle on ol-
lu aina itsestään selvää, että se on jotain muuta. (…) Toi kauppakorkean opetus oli 
aika perinteistä, siihen maailmanaikaan ainaki, että ei sitä itseohjautuvuutta mun mie-
lestä kauheasti kannustettukaan. Ja nyt kun on itse pedagogisesti pätevä, niin sitä 
miettii, että mitenkä se hoidettiin siellä se homma. 

Kasvattaja-opettajan uraskriptiin kuuluu tietynlainen näkemys hyvästä opettamises-

ta ammattikorkeakoulussa. Haastatteluissa kerrotaan ammattikorkeakouluistumisen 

ja yleisten pedagogisten trendien51 mukanaan tuomasta uudenlaisesta opettajuudes-

                                                   
51 Vuosituhannen vaihteeseen sijoittuu useita samanaikaisia ja eritasoisia mutta ammattikorkeakou-
lunopettajuutta muovaavia kehityskulkuja, kuten kansainvälistyminen, verkkomedian käytön räjäh-
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ta. Se johtaa pois liitutaulupedagogiikasta ja perinteisestä luentotyyppisestä frontaa-

liopetuksesta. Uudenlaisessa opettajuudessa avainsanoja ovat konstruktivistinen 

oppimiskäsitys, opiskelijan itseohjautuvuus sekä opiskelija- ja työelämälähtöisyys. 

Tiedon kaatamisesta on siirrytty tiedon rakentelemisen logiikkaan (Herranen, 2003), 

ku se oli vielä tossa 1988–93, niin kyllähän tää oli vielä hyvin semmosta, tiätsä, että opettaja 

antaa tietoo. Opettaja tulee ja kertoo sinulle, miten asia on. 

Haastateltavat kuvaavat nykyisyyttä usein niin, että heille on muodostunut oma 

opettajuus eli omanlainen tapa ohjata ja opettaa. Ammatillisessa jatkuvuustyössä 

uudenlaiset työn tekemisen tavat pyritään istuttamaan omaan substanssialaan ja 

itselle mielekkääseen opettajana olemisen tapaan. Osa haastateltavista kertoo, että 

opetuksen, opetusmenetelmien ja työtapojen omaehtoinen kehittäminen on heille 

työn suola ja tuo oppilaitosmaailman mahdollisesti lähemmäs omalle tausta-

ammatille ominaista kehittämistyötä. Erilaisten pedagogisten työvälineiden hallinta 

lisää myös opettajan valinnanmahdollisuuksia opetustilanteiden rakentamisessa ja 

oman aikataulun järjestämisessä (myös Mäki, 2012). Osa aineistoni opettajista ker-

toikin löytäneensä niiden kautta uusia tai jopa mielekkäämpiä tapoja tehdä opettaa. 

Seuraavassa katkelmassa yhdistyvät hauskalla tavalla kasvattaja-opettajan ideaaliin 

kuuluvan uuden opetusmenetelmän haltuunotto sekä liiketalouden ammattilaisen 

investointi-ajattelu, kun mä pikkusen laitan tähän nyt omaa aikaani, niin mulla helpottuu 

hommat hirveesti. Lopputulos kerrotaan tervetulleeksi kaikkien työn kohderyhmien, 

niin rahoittajan, oman organisaation kuin opiskelijoidenkin kannalta:  

LM8: Kun mä tuun tänne uutena tänne, niin on ihan terveellistäkin, että mä innos-
tun näihin uusiin. (…) Niin nyt kun ei kukaan, ”Mitä virtuaalikurssi on, mitä e-
learning on?” Niin ihan ensimmäisiä kertoja, kun mä aloin niitä väsätä ja opettelin si-
tä html-kieltä siinä, ”klak, klak, klak”, niin tuli ihan fiksu, semmonen mun ikäiseni 
naishenkilö, kollega, ja kysy, että: ”Mitä sä teet?” Ja mä sanoin, että: ”Virtuaalikurs-
sia”. Niin se oikein suuttu että: ”Millä ajalla sä oikein luulet, että me tommosia ope-
tellaan?” Ja mä että: ”En mä sua pyytäny opetteleen, että mä teen ihan omaks ilok-
seni näitä.” ”No eihän tosta meille kukaan maksakaan mitään”, että se on aina täm-
mönen näin. Ja se on tullu mulle korkoineen moneen kertaan takasin toi homma. 
Opettajilla on ehkä pikkusen semmosta tällä tasolla, että joka ikisestä askeleesta pitää 
maksaa erikseen. Eli ei ymmärretä sitä, että kun mä pikkusen laitan tähän nyt omaa 
aikaani, niin mulla helpottuu hommat hirveesti. Ja mä oon tosiaan saanu kahta kaut-
ta, että päänsilitystä johdolta, kun opetusministeriö mittaa sitä, että kuinka paljon on 
virtuaalikursseja ja sitten opiskelijat tykkää, että tosi kiva. 

                                                                                                                                  
dysmäinen kasvu, korkeakoulusektoria ja sen toimintaa laajemmin koskevat muutospaineet jne. 
(myös Auvinen 2004). Siksi haastatteluaineistosta voi olla vaikea erottaa sitä, minkä asioiden opetta-
juudessa oletetaan muuttuneen nimenomaan ammattikorkeakouluistumisen myötä ja mitkä muutok-
set olisivat tapahtuneet ilman sitä. 
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Ammattikorkeakoulun tärkein tehtävä lain mukaan on tuottaa opetusta, olla ope-

tuskone, kuten eräs opettaja humoristisesti esittää. Tätä myöten näkemys ammatti-

korkeakoulujen perustehtävistä on hyvin opiskelijakeskeinen. Opettaminen ja eri-

tyisesti vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa luovat kasvattaja-opettajan uraskriptis-

sä työn mielekkyyden. Moraalinen vastuu nuorten kasvatuksesta ja sitoutuminen 

opiskelijoihin (Coldron & Smith, 1999) ovat vahvasti läsnä kaikissa urakertomuk-

sissa. Joihinkin ammatillista opettajuutta käsitelleisiin tutkimuksiin verrattuna (esim. 

Pehkonen, 2010) oman aineistoni opettajien kertomuksissa korostuu halu auttaa ja 

tukea nuoria opiskelijoita. Opiskelijoiden kasvaminen ja kehittyminen sekä sen 

näkeminen, kuinka oma työ tuottaa haluttua tulosta, mainitaan hyvin palkitsevaksi. 

Opettaminen nähdään niissä arvokkaaksi työksi, nuorten elämään vaikuttamiseksi, 

joka vuodesta vuoteen motivoi ja innostaa, tai joissakin haastatteluissa jopa kutsu-

mukseksi (ks. myös Estola & Syrjälä, 2002):  

LN9: Mikä mua innostaa tai motivoi mun työssäni on se… Että kun ne opiskelijat 
saa kiinnostuun joistain asioista ja saa oppiin uusia asioita. Ja sitte se, kun näkee ja si-
tä mä kovasti odotan näistä uusista lapsista, mitkä syksyllä tuli, minkä näkee noissa 
vanhemmissa opiskelijoissa, että kuinka paljon ne kehittyy sen kolmen–neljän vuo-
den aikana, kun ne meillä on ja kuinka tyytyväisinä ne sit lähtee työelämään meiltä. 

LM8: Tää nyt kuulostaa aika juhlalliselta, mutta kyllä mä aika voimakkaasti näen kut-
sumustyöks tän näin, tän opettamisen. Se on musta hirvittävän arvokasta. Vaimo 
ihmettelee suoraan sanoen joskus, että kun joku kysyy ammattia, että mitä sä teet ja 
mä sanon, että opettaja. ”- Sano, että sä oot dosentti”, tai jotain tämmöstä näin. Mun 
mielestä se on täysin kunniallinen homma olla opettaja, mun mielestä se on siis hir-
mu arvokasta. 

Opiskelijan paras (myös Ballet & Kelchtermans, 2008) määrittyy aineistoni perus-

teella ammattikorkeakouluympäristössä kulttuurisesti lähes kyseenalaistamattomaksi 

tapahtumien selittämisen perusteeksi ja myös urakerronnan konventioksi. Se näyt-

täytyy kasvattaja-opettajan uraskriptin ylimpänä moraliteettina. Opettavan opettajan 

isoin ammatillinen vastuu on vastuu opiskelijoille52. Tätä tuodaan esiin jokaisessa 

haastattelussa, riippumatta siitä, miten sitoutuneeksi opettajan ammattiin tai am-

mattikorkeakouluympäristöön kertoja itsensä muutoin määrittelee. Seuraavassa 

katkelmassa itsensä muutoin ammattikorkeakoulusta hieman ulkopuoliseksi kuvan-

nut opettaja kuvaa työpaikan vaihtamista kesken lukukauden epäreiluksi nimen-

                                                   
52 Ammattikorkeakouluissa on myös opettajia, jotka toimivat erilaisissa rooleissa T&K-projekteissa ja 
myytävässä palvelutoiminnassa (luku 3). Näiden opettajien kohdalla eräs hankalimmista kysymyksistä 
on se, kenelle he ovat ennen kaikkea vastuussa, maksavalle asiakkaalle, kohdeorganisaatiolle, rahoitta-
jalle, ammattikorkeakoululleen vai projekteihin osallistuville opiskelijoille (esim. Marttila, 2008; Mäki, 
2012). 
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omaan opiskelijoita kohtaan. Sitä ei selitetä esimerkiksi siten, että lähtemällä kesken 

lukukauden hän jättäisi työkaverit tai esimiehen pulaan: 

LM6: Niin sitä miettii aina välillä, että missä vaiheessa tässä [vuosi]syklissä pitäis läh-
tee ulos? Jos ei välitä opiskelijoista mitään, että soromnoo ja kuukausi eikä mua tässä 
kuukaudenkaan aikana kauheesti näy, niin sillonhan voi lähtee koska vaan.  

Opettajan työn valitsemista ja varsinkin siinä pysymistä perustellaan yleensä kiin-

nostuksella tehdä käytännön opetustyötä. Tällöin muunlaisiin työnkuviin siirtymistä 

ammattikorkeakouluympäristön sisällä kuvataan ei-motivoivaksi ja omaa ammatil-

lista jatkuvuutta haastavaksi. Muutama haastateltava perustelee sinänsä ”hyvistä” 

työtehtävistä kieltäytymistään sillä, ettei muuttunut työnkuva enää sisällä tarpeeksi 

opetustyötä. Näin kerrotaan myös alla olevassa haastattelusitaatissa. Siinä kertoja 

kuvaa, miten hänen kiinnostuksensa opettamiseen ylitti hänen kiinnostuksensa 

johtajan työhön, valtaan ja statukseen, mä siirryin takasin riviopettajaks: 

HN3: Henkilökohtasesti aika tärkee käänne oli tuolla, kun mä siirryin takasin ri-
viopettajaks. Se oli aika merkittävä asia, kun mä olin kuitenki 11 vuotta koulutusoh-
jelmajohtajana. Ja sit yhtäkkiä kukaan ei tarvinnutkaan mun mielipiteitä (nauraa) eikä 
mun tarvinnu tehdä päätöksiä. Plus sitten, että mun opetusvelvollisuuteni lisäänty yli 
300 tuntia per lukukausi. Niin, voi sanoa, että se oli semmonen käänteentekevä, mä 
itse halusin sitä, ei siinä mitään. Loppuvuosina koulutusohjelmajohtajana mä en enää 
opettanu kovin paljoo ja kuitenkin musta tuntu, et se ei oo sitä, mitä mä haluan, 
koska mä oon saanu koulutukseni muuhun. 

6.2.5 Osaamisen jalostaminen eri uraskripteihin nojautuen 

Ammatillisessa jatkuvuustyössä valitaan se kohde, mihin jatkuvuus kiinnitetään. 

Aineistossani se kiinnitetään vahvasti ammattikorkeakoulun uraskripteihin. Edelli-

sissä luvuissa olen kuvannut sitä, miten ammatillista jatkuvuustyötä tehdään ammat-

tilaisen sekä kasvattaja-opettajan -uraskripteihin kiinnittymällä ja niihin sisältyviä 

urakerronnan konventioita varioimalla. Tässä luvussa kuvaan sitä, miten ammatilli-

sessa jatkuvuustyössä voidaan nojautua korkeakoulun opettajan ja palveluntuottajan 

uraskripteihin. 

Länsimaissa merkittävä metakertomus on muutoksen ja muuntumisen kerto-

mus, yksilön muuttuminen huonommasta paremmaksi (Zilber ym., 2008). Kulttuu-

rinen oletus urakertomuksille on, että johonkin tai jonkin tulee kehittyä, edetä, kas-

vaa, oppia tai ainakin muuttua. Ajattelen kehittymisteemaa myös osaamisen ja uran 

kehittymisenä, onhan ns. kehityspuhe ollut olennainen osa työurista puhumista 

(myös Isopahkala-Bouret, 2005) ja koulutusorganisaatioiden kerronnallisia ympäris-
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töjä jo pitkään. Ammatillinen jatkuvuustyö urakertomuksessa ei liity pelkästään 

menneisyydessä ja nykyisyydessä rakennettuun osaamisen vaan niissä kuvataan 

myös sitä, miten omaa osaamista kehitetään ja jalostetaan strategisesti johonkin 

ammattikorkeakouluympäristön tukemaan suuntaan ja tulevaisuuteen. Oman 

osaamisen jalostamiseen näyttäisi urakertomusten perusteella olevan kaksi strategi-

aa: ydinosaamisen keskittäminen ja syventäminen tai oman ammatillisen osaamisen 

monipuolistaminen ja laajentaminen. Seuraavassa kuvaan sitä, miten korkeakoulun 

opettajan ja palveluntuottajan uraskriptejä on käytetty osana ammatillista jatkuvuus-

työtä. 

Ammatillisen koulutuksen akatemisoitumiskehityksen ja korkeakouluistumisen 

perusteella opettajuutta alettiin tarkastella korkeakoulupositiosta käsin (Herranen, 

2003; Tulkki, 1993). Tämä tuotti ammattikorkeakouluun uuden tavan jäsentää am-

matillista jatkuvuutta. Korkeakoulun opettaja -uraskriptin kautta ammattikorkea-

koulu varustetaan akateemisesti pätevöityneellä henkilökunnalla, joka tekee opetuk-

sen lisäksi myös tutkimus- ja kehittämistehtäviä (Herranen, 2003).  

Tieteen, teorian ja tutkimuksen teon teemat vaihtelevat painoarvoltaan aineis-

tossani paitsi yksittäisten opettajien myös koulutusalojen mukaan. Kotila (2004) 

esittää, että korkeakouluperinne vaikuttaa voimakkaimmin niillä koulutusaloilla, 

joiden opettajat ovat pisimpään saaneet yliopistokoulutuksen ja joiden voitaisiin 

olettaa legitimoituvan niitä lähellä olevien tieteenalojen kautta. Tiilikkala (2004) tuo 

esille, että terveysalan koulutuksen akatemisoituminen alkoi voimistua 1980-luvulla, 

samaan aikaan kun hoitotieteellinen koulutus juurtui yliopistoihin. Hoitotieteen 

tuntemus erottaakin hoitotyön opettajan tavallisesta sairaanhoitajasta (Tulkki, 

1993). Aineistoni hoitotyön opettajat puhuvat paljon hoitotieteestä, sen käsitteistä 

ja teoriasta, mutta pääasiassa suhteessa käytännön työhön eli opettamiseen tai sai-

raan- tai terveydenhoitajan työhön. 

Oman aineistoni ja aiempien tutkimusten (mm. Auvinen, 2004; Hazelkorn, 

2005; Herranen, 2003; Kortelainen, 2006; Mäki, 2012) perusteella historiallisesti 

vanhemmat ammattikorkeakoulun opettajien uraskriptit, ammattilaisen sekä kasvat-

taja-opettajan uraskriptit, ovat opettajille selkeitä ja ne toimivat osina ammatillista 

jatkuvuustyötä odotetusti ja suhteellisen vaivattomasti. Opettajat ovat tietoisesti 

valinneet ammatillisen opettajan työn ja legitimoineet tämän siirtymän viimeistään 

siinä vaiheessa, kun he ovat saaneet ammatillisen opettajan pätevyyden. Mikäli ai-

empaa ammattia vastaavan tieteenalan tutkimustieto ja korkeakouluopinnot ovat 

liitettävissä oman ammattilaisuuden tukemiseen ja osaamisen syventämiseen, eivät 

ne haasta ammatillista jatkuvuustyötä.  
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Tutkiva ja kehittävä työote on käsitteenä edelleen jossain määrin hypoteettinen 

(Suhonen, 2008). Silti se on nähty keinona yhdistää ammattikorkeakoulun hyveet: 

ammatillisuus, konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen nojaava ammattikorkeakou-

lupedagogiikka sekä tieteellis-teoreettinen työn hallinta (Laakkonen, 2003). Aineis-

toni perusteella näyttäisi siltä, että tutkiva ja kehittävä työote on sellainen opettajan 

työn määrittely, jonka ammattikorkeakouluopettajat ovat ainakin käsitteellisellä 

tasolla hyväksyneet. Tulkitsen tämän mahdollisuudeksi liittää ammattilaisen, kasvat-

taja-opettajan ja korkeakoulun opettajan uraskriptit urakertomuksessa legitiimillä ja 

mielekkäällä tavalla toisiinsa, sillä eihän mikään opetus kehity, jos sä elät koko aika kädes-

tä suuhun. Se mahdollistaa myös oman ammatillisen osaamisen syventämisen. Oleel-

lista on kuitenkin se, että korkeakoulun opettajan uraskriptiä merkityksellistetään 

tutkivassa ja kehittävässä työotteessa kasvattaja-opettajan uraskriptin kautta, siitä 

näkökulmasta, miten se voi tukea entistä parempaa opettamista. 

Seuraavassa sitaatissa yhdistyvät kaikki edellä esittämäni teemat. Siinä viitataan 

ammattikorkeakoulun korkeakoulupositioon ja sen vaikutuksiin opettajan työtehtä-

viin. Hoitotyön alalla yleistä on puhua näyttöön perustuvasta (evidence-based) hoito-

työstä. Termi on peräisin lääketieteistä (ks. Vuolanto, 2013) ja sillä viitataan useim-

miten tutkittuihin ja kriittisesti arvioituihin hyviin toimintatapoihin. Vaikka seuraa-

vassa sitaatissa korostetaan korkeakoulun opettajan uraskriptiin liittyviä seikkoja, 

kuten näyttöön perustuvaa hoitotyötä, kehittämistyön tärkeyttä ja laajempia per-

spektiivejä, sidotaan ne ensisijaisesti osaksi opiskelijan kehittämisvalmiuksien raken-

tamista: 

HN1: Sen asianmukaisen tiedon ylläpitäminen on yksi keskeinen asia. Sitten opetta-
jan työhön kuuluu tämmönen kehittämistyöhön osallistuminen elikä meillä nimen-
omaan hoitotyön kehittäminen elikä semmosiin kehittämishankkeisiin osallistumi-
nen yhdessä opiskelijan kanssa ja nähdä se sen työn kehittämisen kautta. Elikä et 
opiskelijat saa sen valmiuden. Ja sitten toisaalta mä näkisin vielä semmosen, että mitä 
nyt oli tästä terveyden edistämisestä ja näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamises-
ta [tällä] alueella, niin saada laajempaa näkökulmaa siitä, että miksi hoitajia koulute-
taan. Ja mikä on tän alueen hyvinvointi ja miten terveyttä edistetään. Niin miten itse 
kukin tässä vaikka omissa opintojaksoissa näin, että tulee se terveyden edistämisen 
näkökulma. Ja toisaalta sitten tätä kautta myös tää yhteiskunnallinen näkökulma. Et 
mun mielestä opettajan rooli on muuttunu siinä tai tää opettajuus, että ei ole enää tä-
tä puhdasta ”mä opetan tätä ja tätä oppikurssia” ja niin edelleen vaan että tähän on 
tullu laajemmat perspektiivit mukaan.  

Kaikki haastattelemani opettajat liittävät ammatilliseen jatkumoonsa korkeakoulun 

opettajan uraskriptin siten, että he korostavat tieteellisen tutkimuksen tärkeyttä ja 

kertovat lukevansa alansa uusimpia tutkimuksia sekä käyttävänsä niitä materiaalina 

opetuksessaan. Positiivinen suhde tutkimukseen rinnastetaan erilaisten tutkimustu-
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losten seuraamiseen, mä luen hirveen paljon tässä koko ajan tai nenä on koko ajan Harvard 

Business Review:ssa. Tutkimuksen tuottama tieto näyttäytyy kertomuksissa jonakin, 

jota voidaan opettajan työssä ja uralla hyödyntää, mutta jota tuotetaan vain vähän 

itse (myös Suhonen, 2008).  

Julkaisujen kirjoittaminen kuuluu osaksi korkeakoulumaailmaa ja akateemista 

työtä (esim. Ylijoki, Lyytinen & Marttila, 2011). Haastattelujen perusteella opettajat 

kirjoittavat erityyppisiä julkaisuja, mutta niistä suurin osa on oppikirjoja tai oman 

alan ammattilaisille suunnattua materiaalia. Julkaisujen tekemisen eräänä motiivina 

on oman opetuksen tai tutkimustyön jatkojalostus, mutta kirjoittaminen erotetaan 

urakertomuksissa varsinaisesta palkkatyöstä. Opetusmateriaalin tekeminen on aina 

ollut oleellinen osa opettajan työtä, mutta materiaalin hiominen korkeakoulukehyk-

seen perinteisesti liitetyiksi tieteellisiksi julkaisuiksi kuvataan aineistossani harvinai-

semmaksi eikä sitä kertomuksissa liitetä oleelliseksi osaksi ammattikorkeakoulun 

opettajan ydintyötä. 

Korkeakoulun opettajan uraskriptissä opetus ja opettajan työ kuvataan kaiken 

kaikkiaan tutkimustietoon pohjautuvaksi, sitä soveltavaksi ja teoreettiset näkökul-

mat huomioon ottavaksi. Ammattilaisen, kasvattaja-opettajan sekä korkeakoulun 

opettajan uraskriptit sidotaan toisiinsa nykyisyydessä esimerkiksi siten, että opettajat 

kertovat toimivansa tulkkeina ja sillanrakentajina opiskelijoille teorian ja ammatillisen 

käytännön välissä, kuten seuraavassa: 

HN7: Opettaja joutuu kauheen paljon rakentaan sitä siltaa teorian ja käytännön välil-
lä. Et perusteleen sitä, että miks me käydään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 
peruskoulutuksessa läpi tiettyjä tieteellisiä asioita tai että meidän opinnäytetyöhön 
liittyy tutkimusprosessin ymmärtäminen tai jotain tämmösiä asioita, mitkä on tietyllä 
tavalla teoreettisia. Niin semmosissa joutuu oleen aika paljon sillanrakentajana. 

Palveluntuottajan uraskripti on ammattikorkeakoulussa uusin ja eroaa muista siten, 

että siinä toiminta suuntautuu ammattikorkeakoulusta ulos ja pääosin ammattikor-

keakoulun ulkopuolisiin asiakkaihin, ei opiskelijoihin. Perusopiskelijoita opettavan 

opettajan työtä tekevien asenteet palveluntuottajan uraskriptiä sekä sen sisältämiä 

toimintoja, projekteja ja maksullista palvelutoimintaa, kohtaan vaihtelevat aineistos-

sani. Keskeinen kysymys opettajien urapohdinnoissa on, miten luontevasti palvelu-

toiminta voidaan sitoa omaan ammatilliseen jatkumoon sekä ammattilaisen ja kas-

vattaja-opettajan uraskripteihin. Palvelujen tuottaminen ulkopuolelle näyttäytyy 

hyväksyttävänä, mikäli se on sidottu selvästi opetukseen tai sen pystyy liittämään 

mielekkääksi osaksi ammattilaisen osaamista.  

Osa pidemmän opettajauran tehneistä opettajista pitää T&K- ja palvelutoimin-

taan osallistumista tervetulleena vaihteluna nk. riviopettajan työhön, mahdollisuu-
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deksi laajentaa omaa osaamista. Ammattilaisen uraskriptin näkökulmasta T&K-

projektien suurimmaksi hyödyksi kuvataan se, että niistä on mahdollista saada kiin-

nostavaa ja käytännön työelämää heijastavaa materiaalia opetukseen. Opettajat pää-

sevät niiden kautta myös seuraamaan käytännön työorganisaatioiden toimintaa. 

T&K-projekteista ja niihin liittyvistä käytännön tapahtumista sekä koulutuksista 

kerrotaan tilaisuuksina, joissa alan ammattilaisena voi itsekin oppia uutta. Kuten 

luvussa 6.2.2. kuvasin, ammattikorkeakoulun opettajille on kunnia-asia olla tietojen 

suhteen samalla tasolla kuin käytännön ammattilaiset, jolloin ammattilaisen ura-

skriptiä tukevat palvelutoiminnan projektitkin ovat hyväksyttäviä. Seuraavassa sitaa-

tissa haastateltava sitoo projektit ammattikorkeakoulun jatkuvaan kehittymisvaatee-

seen sekä oman ammattitaidon ylläpitoon, päästään koko aika siis sillä ammattipuolella 

eteenpäin: 

L: Tykkääksä olla näissä projekteissa ja mitä mieltä sä oot näistä? 

LN5: Joo. Kaikki mikä kehittää, niin nehän on ihan hyviä, että kun täällähän joka ta-
pauksessa joutuisi kehittämään itseään ja opetusmenetelmiään ja ammattitaitoo, niin 
täähän on selvä ammattitaidon-, että tietää, miten nyt sähköistetään, jos nyt joku ky-
syis multakin, niin kyllä mun nyt jotain pitäis osata sanoo, niin se sieltä... Ja sit me 
saadaan olla niissä koulutuksissakin sitten mukana, mitä ne muut ulkopuoliset asian-
tuntijat, niin me opettajat ollaan kuuntelemassa, niin me päästään koko aika siis sillä 
ammattipuolella eteenpäin. Että sillain se on ihan ok.  

Toinen alue, jonka kautta omaa osaamista voi laajentaa uusiin sovelluskohteisiin, on 

kansainvälinen toiminta. Se kuvataan haastatteluissa osaksi yleisiä yhteiskunnallisia 

kehityskulkuja sekä opetusministeriön ammattikorkeakouluille määrittämää toimin-

taa. Näyttää siltä, että suhtautuminen kansainvälistymiseen ei ole neuvoteltavissa 

vaan se on hallitseva ja positiiviseksi mielletty trendi, jota ei juurikaan kyseenalaiste-

ta. Se näyttäisi aineistoni perusteella myös avanneen tai legitimoineen uudenlaisia 

uramahdollisuuksia erityisesti hoitoalan opettajille, joilla usein on jo opistoajoilta 

kokemuksia kansainvälisistä hoitoalan projekteista ja suomalaisen hoitotyön koulu-

tusosaamisen viennistä ulkomaille. Kansainvälistymisen kautta voi löytyä myös 

mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista jatkuvuutta uralla aivan uusiin suuntiin: 

HN9: Meillä oli tämmösen ammatillisen koulutuksen kehittämisprojekti tuolla Aasi-
assa. Täs oli paljon ammattikorkeita Suomesta ja meillä oli tää sairaanhoitajakoulu-
tus, joka tää projekti kesti viitisen vuotta ja siinä sain olla mukana. Ja joka opetti niin 
hirveesti, että nyt on sit haaveena, että voisin tällä alueella itseeni kouluttaa ja kehit-
tää, et löytyis sit jotain uutta. (…) Nyt ois tosi upeeta, kun pystyis, koska monta 
vuotta menee sen kulttuurin tuntemukseen ja mikä on näitten meijän hoitotöiden ja 
koulutuksen erot ja sen ymmärtäminen ja tämmöseen meni pitkän aikaa. Mutta erit-
täin hyödyllinen. Että sai olla mukana. 
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Korkeakoulun opettajan ja palveluntuottajan uraskriptien lisäksi eräänlaisena nou-

sevana uraskriptinä haastatteluista löytyy yhteiskunnallisen vaikuttajan -uraskripti. 

Yhteiskunnallisten kehityskulkujen ja niihin sidotun ammattikorkeakoulujärjestel-

män kehityksen myötä opettajat ovat aikaisempaa enemmän päässeet muiden seu-

dullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa erilaisiin neuvottelupöytiin luo-

maan erilaisia ammatillisen ja korkeakoulutuksen sekä T&K-työn suuntaviivoja. 

Tätä kautta omaa osaamista voidaan avata laajemmille kentille syväosaamisen kar-

tuttamisen sijaan. Pidän tätä analogiana opettajien perinteiselle kansankynttiläroolil-

le53. Tämä uraskripti näyttäytyy kuitenkin mahdollisena varsin harvoille, useimmiten 

johtaja- tai yliopettajapositioissa oleville sekä yksittäisille lehtoreille. Opettaja-

aineistossani siihen viittaa vain kaksi opettajaa.54 

6.2.6 Jatkuvuustyötä haastavat kerronnallinen ympäristön muutokset 

Edellä olen analysoinut ammattikorkeakouluorganisaation uraskriptien hyödyntä-

mistä ja soveltamista urakertomuksessa. Olen kuvannut sitä, miten uraskriptit on 

sidottu kertomuksissa opettajien urahistoriaan ja toisiinsa. Ammattikorkeakou-

luympäristön tarjoamat uraskriptit voivat olla helppoja kiinnittää osaksi omaa ura-

kertomusta, mutta siltikään niiden liittäminen omaan urakertomukseen ei ole me-

kanistista jäljittelyä vaan luovaa kerronnallista työtä. Tässä luvussa tarkastelen sitä, 

kuinka ammattikorkeakoulun kerronnallisen ympäristön muutos (sekä konkreettis-

ten puitteiden että kulttuurinen muutos) asettaa haasteita ammatilliselle jatkuvuus-

työlle. 

Kaikkien opettajien urakertomuksissa on tilanteita tai asioita, jotka eivät mahdu 

ammatillisen jatkuvuuden kerronnan konventioihin tai ammattikorkeakoulun ura-

skripteihin, vaan ne vaativat jonkinlaista kerronnallista korjaustyötä. Ammatillisten 

opettajien uraskriptit ja niitä mukailevat urakerronnan konventiot muuttuivat, vä-

hintäänkin julkipuheen tasolla (Herranen, 2003) ammattikorkeakoulu-reformin 

                                                   
53 Ennen toista maailmansotaa opettajat toimivat Suomessa omissa kyläyhteisöissään eräänlaisina 
sivistyksellisinä suunnannäyttäjinä ja Jouni Välijärven (2006) sanoin heillä oli keskeinen rooli oman 
kylän sivistyksellisen pääoman kartuttamisessa sekä lukuisten paikallisten sosiaalisten innovaatioiden 
tuottajina ja vakiinnuttajina. 

54 Koulutuksen johtamistehtävät ovat yksi ammattikorkeakoulun mahdollinen uraskripti. Uratutki-
muksessa on jo pitkään erotettu toisistaan asiantuntija- ja manageriaalinen ura (luku 2.3) (esim. 
Schein, 1978). Myös omassa aineistossani koulutuksen johtaminen koettiin selvästi eri työnä kuin 
opettaminen. Oma tutkimukseni keskittyy lähinnä ammattikorkeakoulun sisälle suuntautuvista asian-
tuntijaurista kertomiseen. Niissä työn ensisijainen kohderyhmä ovat opiskelijat. Johtajien työn kohde-
ryhmänä ovat sen sijaan opettajat ja muiden organisaatioiden toimijat. 
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myötä. Kun opettajan työhön liitettiin korkeakoulu- ja palveluntuottajaelementit 

(luku 3), ne uraskriptit, joihin yksilöt olivat aikaisemmin oman ammatillisen jatku-

vuutensa ehkä kiinnittäneet, joutuivat haastetuiksi. Opettajien piti ottaa kantaa ai-

kaisempaa useampiin uraskripteihin, jopa sellaisiin, joiden sisältö näyttäytyy epä-

määräisenä. Kotila & Mäki (2006) väittävät, että ammattikorkeakoulun opettajan 

lyhyen evoluutiohistorian keskeinen elementti on alusta lähtien ollut muutos. Itse 

oletan, että yhä kiihtyvä muutosten virta on tuonut opettajille uusien uramahdolli-

suuksien lisäksi myös ammatillisen jatkuvuustyön ongelmia. Mitä tapahtuu silloin, 

jos yksilö ei (enää) pysty kiinnittämään ammatillista jatkuvuuttaan työympäristönsä 

rakenteisiin? 

Toisin kuin luvussa 6.1.5, jossa kerroin uran varjoista, ammattikorkeakouluym-

päristön muutosten haasteita omalle ammatilliselle jatkuvuudelle ei yleensä kerrota 

pois tai häivytetä. Eli tässä ei ole samassa mielessä kyse uran varjoista. Haasteista 

ammatillisen jatkuvuuden luomiselle kerrotaan varsin avoimesti. Voi ajatella, että 

samoin kuin uranhallintaa haastavat yhteiskunnalliset olosuhteet (luku 6.1.6), am-

mattikorkeakouluympäristön negatiivisista työolosuhteiden muutoksista kertomi-

nen ei riko urakerronnalle asetettuja sosiaalisia odotuksia55. 

 

Uusien uraskriptien haasteet perinteiselle ammatilliselle opettajuudelle 

Kaikkien ammattien kehitysvaiheisiin kuuluu Tulkin (1993; myös Hughes, 1958) 

mukaan pyrkimys oman ammatin arvostuksen ja statuksen kohottamiseen. Amma-

tin statuksen kohottamiseen liittyy yleensä myös kyseistä työtä tekevien koulutusta-

son nostaminen. Korkeakoulun opettajan uraskriptissä asiantuntijuus nähdään poh-

jautuvan tieteelliseen pohjakoulutukseen sekä tutkimusperustaisiin toimintatapoi-

hin. 

Korkeakoulun opettajan uraskriptin kiinnittämiseen osaksi ammatillista jatku-

vuutta sisältyy välineellinen ulottuvuus, jota voi aineistoni perusteella kuvata pak-

komeritoitumiseksi. Ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentamiseen 1990-luvulla 

sekä siihen sidottuun opettajien muodollisen pätevyystason nostamiseen liittyy 

haastatteluissa kertomuksia maisterin- tai lisensiaatintutkintojen suorittamisesta 

                                                   
55 Työpaikoista puhuttaessa suomalaisessa kulttuurissa on sallittua myös kritisoida työolosuhteita ja 
erityisesti esimiehiä (esim. Kortteinen, 1992). Näin ollen työympäristön muutoksista puhuminen 
hallinnon todellisuutta kohtaamattomina visoina tai jopa johdon diktatuurina on sosiaalisesti sallittua. Myös 
haastattelutilanne, mahdollisuutena ”tilittää”, saattaa suosia tätä kerrontatapaa. Kun vastuu siirretään 
itseltä ja omalta lähialueelta riittävän kauas, talolle, sosiaalinen vaatimus uran murtumien yksilötason 
perusteluihin ehkä laimenee (ks. luku 6.1.6). 
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pakon edessä. Yliopistotasoisia tutkintoja suoritettiin paljon hyvin nopeassa ajassa, 

jotta opettajat olisivat voineet säilyttää työpaikkansa myös tulevassa ammattikor-

keakoulussa tai edes hakea niistä virkoja. Seuraavassa kertomuksessa yliopistotut-

kinto näyttäytyy ulkoa-asetettuna pakkona, vailla todellista sisällöllistä merkitystä ja 

antia omalle substanssiosaamiselle tai kiinnostuksen kohteille. Yliopistoura ja työn 

sisällöllinen puoli kuvataan erillisiksi ja jopa niin kauas toisistaan, että kertoja ottaa 

riskin määräaikaisen työn päättymisestä kieltäytymällä maisteriopinnoista, minä en 

tule hakeutumaan sinne: 

HN3: Sitten tässä talossa otettiin semmonen kanta, että mitä asetuksessa sanotaan, 
että pitää olla ylempi korkeakoulututkinto tai sitten muista syistä voidaan nimittää, 
pätevistä syistä56. Tässä talossa otettiin se kanta, että nimitetään vain pätevät ihmiset, 
joillon se korkeakoulututkinto ja… Näin ollen multa luiskahti se virka alta, niin että 
töyssähti. Ja sain viiden vuoden määräyskirjan ja siinä oli sitten tämä ultimaatumi, et-
tä maisterintutkinto pitää suorittaa tänä aikana. Ja mä sanoin jo siinä vaiheessa, että 
minä en tule hakeutumaan sinne, minua se ei kiinnosta. Minua kiinnostaa tää työ si-
sällöllisesti enemmän. (…) Niinku mä oon sanonu, niin yliopistoura ei oo mua kiin-
nostanu, mä arvostan niitä, jotka opiskelevat siellä ja suorittavat tutkintonsa, okei, 
mutta sanotaan, että se ei ole mun juttu. Se ei ole mua sillai kiinnostanu. Et mä kaks 
kertaa hain pääsykoekirjat sinne hoitotyön koulutukseen, ja kaks kertaa opetushalli-
tus määräs mut virkamatkalle, just sinä aikana kun oli ne pääsykokeet. Ja minähän 
ajattelin, että kohtalolla on sormensa pelissä. Ja toisaalta, niin kun sanottu, mä oon 
täydentäny sitä muulla, että tää sisällöllinen puoli on kiinnostanu mua ehkä enem-
män. 

Ehkä juuri edelliseen historialliseen kollektiiviseen kokemukseen liittyen aineistos-

sani viitataan tutkimuksen teosta puhuttaessa ensisijaisesti opettajien tekemiin yli-

opistollisiin jatkotutkintoihin. Muutama opettaja viittaa myös haastattelun aikoihin 

ammattikorkeakouluihin rakennetun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opinnäytetöihin (myös Suhonen, 2008). Haastateltavistani neljä oli haastatteluhet-

kellä suorittanut lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon ja yhdellä väitöskirja oli viimeis-

telyä vailla. Useat muut pohtivat väitöskirjatutkimuksen aloittamista, osin korkea-

koulun opettajan uraskriptin asettaman sosiaalisen paineen perusteella. Haastatte-

luista tulee vaikutelma, että tieteellistä jatkotutkintoa käytetään edelleen paljolti 

keinona saavuttaa tai säilyttää jokin virka, esimerkiksi yliopettajuus. Ammatillinen 

jatkuvuustyökin perustuu sen punnitsemiseen, mikä tohtorin tutkinnon konkreetti-

nen hyöty voisi uran etenemisen kannalta olla ja millaista jatkuvuutta se tulevaisuu-

                                                   
56 Lehtorin virkaan on voitu valita henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtävänalaan, 
vaikkei olisikaan suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa (Ammattikorkeakoululaki, 2003). Tämä 
selittyy sillä, että ammattikorkeakouluissa saatetaan opettaa sellaisia ammatillisia erityisaineita, joille ei 
vielä ole maisteritasoista tutkintoa. 
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dessa tarjoaisi. Jos sellaista ei ole selvästi nähtävissä, kuvataan se hyötyyn nähden 

liian suureksi panostukseksi, kuten seuraavassa: 

LM3: Kyllä toi väitöskirjanki tekeminen ois mielenkiintosta puuhaa, mutta mä koen, 
että siitä ei ois mulle mitään hyötyä. Tavallaan jos ajattelee, niin ei mulla oo mitään 
semmosia uratavotteita, että mä siitä hyötyisin, siitä väitöskirjasta jotenki… 

Korkeakoulun opettajan uraskriptin suurin ongelma on se, että ammattikorkeakou-

lujen korkeakoulupositio sisältää edelleen useita avoimia kysymyksiä, joita ei ole 

kyetty yksiselitteisesti ratkaisemaan (myös Rantanen & Toikko, 2012) ja se näkyy 

myös kyseisen uraskriptin yksilöllisissä tulkinnoissa. Korkeakoulun opettajan ura-

skripti mahdollistaa tai vaatii tiettyjä asioita, mutta se sisältää myös tiettyjä sisäisiä 

rajoitteita, joihin siirryn seuraavaksi. 

Urakertomusten perusteella väitöskirjaa ei kannata ammattikorkeakouluympäris-

tössä tehdä miltä alalta tahansa. Kasvatustieteiden ambivalentti asema mahdollisena 

jatko-opintojen tieteenalana tulee esiin useassa haastattelussa. Vaikka ammattikor-

keakoulu on hyvin opetuspainotteinen ympäristö, yliopistomaailmasta tuttu tieteel-

linen erikoistuminen on sielläkin korkeakoulun opettajan uraskriptiä määrittävä 

normi (ei esimerkiksi laissa määritelty asia57). Näin kasvatustiede näyttäytyy erään-

laisena aputieteenä. Joissakin haastatteluissa kuvataan, kuinka omassa ammattikor-

keakoulussa korkeimman asiantuntijaposition eli yliopettajuuden saavuttamiseksi 

opettajalla on oltava tutkijapätevyys omaa tausta-ammattia vastaavalta tieteenalalta, 

ei opettamista tukevista ja muodollisen tutkijapätevyyden tuottavista kasvatustie-

teistä. Tausta-ammatin tieteenalan korostaminen on paradoksaalista siksi, että kas-

vatustieteellinen tutkimus näyttäytyy kasvattaja-opettajan uraskriptiin kiinnittyneille 

kiinnostavana, koska sen voi liittää osaksi ammatillisen osaamisen syventämisen 

strategiaa, nimenomaan opettajana ja nuorten ohjaajana. Seuraavassa sitaatissa ku-

vataan tätä dilemmaa: 

LN4: Mä olisin ilman muuta tehny tänne [kasvatustieteisiin] ja mua sinänsä, kun mä 
oon ollu toi opinto-ohjaaja ja nää, niin sillai mua kiinnostaa nämä. Mutta [tähän 
ammattikorkeakouluun] ei kelpaa kasvatustieteen- (…), että sillä ei oo mitään arvoo. 

Kuvasin aiemmin, miten korkeakoulun opettajan uraskripti on ammattikorkeakou-

luympäristössä uusi. Se ei ole kuitenkaan täysin uusi kaikille siellä opettaville eikä 

varsinkaan niille, jotka ovat siirtyneet urillaan tutkimuslaitos- tai yliopistomaailmas-

                                                   
57 ”Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin 
tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto” (Ammattikorkea-
koululaki 351/2003, § 23). 
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ta ammattikorkeakouluihin. Aikaisemmasta kulttuurisesta taustasta kiinnipitäminen 

saattaa toimia jossain määrin kulttuurisesti erottavana tekijänä itsen ja toisesta taus-

tasta tulevien opettajien välillä. Opettajien on tällöin työstettävä omaa osaamistaan 

paremmin juuri ammattikorkeakouluympäristöön sulautuvaksi. Tästä kerrotaan 

seuraavassa sitaatissa. Siinä aiemmin eri yliopistoissa työskennellyt haastateltava 

pohtii tieteellistä kirjoittamista perinteisen ammatillisen opettajuuden näkökulmasta 

verrattuna omaan akateemiseen taustaansa. Hänen osaamisensa on ammattikorkea-

koulussa relevanttia, mutta silti hieman erilaista kuin muilla. Toisin kuin ammatti-

korkeakouluissa, yliopistoissa tieteellinen kirjoittaminen ja julkaisujen määrällinen 

tuottaminen on ollut keskeisin tapa kommunikoida omaa osaamista, mutta ammat-

tikorkeakouluissa on keskitytty opetukseen, ja siksi muut ei ehkä nää sitä tärkeenä sitä 

ja mä nään sen tärkeenä. 

HM6: Täällä on moni muukin, joka on kova tekeen töitä, mut mä myös pystyn tuot-
tamaan. Et sehän on opettajien ongelma on monesti, et ne ei pysty tuottamaan, 
muuta kun ne valmistuneet opiskelijat ja niitten numerot papereihin. Et ne pystyy 
kyllä tuottamaan puhetta kauheesti, mut ei muuta mitä, vois sanoo mitattavaa, kirjoja 
ja julkaisuja, sen tyyppistä. Et ne ei jaksa tai viitti… Voi olla, et ne ei nää tärkeenä, 
siis sehän on se yks syy. En mä sano lainkaan, ettei ne kykenis siihen, vaan et ne ei 
ehkä nää sitä tärkeenä sitä ja mä nään sen tärkeenä. No, ehkä mä nyt yritin vaan täs-
sä kehua itteeni (nauraa). 

Ammatillisen jatkuvuuden rakentamiseen kuuluu relevanttiin ammatilliseen, sosiaa-

liseen ja kulttuuriseen yhteisöön kiinnittyminen (Wenger, 2003). Muutamassa ura-

kertomuksessa kuvataan sitä, kuinka yliopistomaailmasta tulleelle opettajalle am-

mattikorkeakoulujen korkeakouluroolin epäselvyys sekä ammattikorkeakoulun kult-

tuuriset juuret ammatillisissa opistoissa tuntuvat vierailta. Seuraavassa katkelmassa 

vaikeutta kiinnittyä korkeakoulun opettajan uraskriptiin kuvataan sosiaalisen verkos-

ton ohuuden ja ammatillisen identiteetin näkökulmista, oon enemmän yliopistoidentiteetillä: 

L: sulla on aika paljon kaikenlaisia verkostoja, mites tällä opettajapuolella, onks niitä? 

LM6: Se verkosto, se on aika ohkanen. Se voi tietyllä tavalla peilata sitä ammatti-
identiteettiä. Että täällä on semmonen kun kauppa-opettajat, ammatillinen tämmö-
nen, mut mä oon päätynyt siihen, et mä oon ekonomi identiteetiltäni enemmän. (…) 
Et kun siinä on semmosta konnotaatiota ja taustaa, et se on kauppaoppilaitoksiin si-
doksissa, että yhtä astetta alemman. Että kun monet ihmiset täällä on menny ensin 
kauppaoppilaitokseen opettajaksi, mutta mä oon mennyt heti suoraan ammattikor-
keakouluun tossa. (…) että kyllä mä mentaalisesti oon enemmän yliopistoidentitee-
tillä opettajana, kuin ammattikorkeakouluidentiteetillä. 
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Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaan tulee aina liittyä jonkinlainen soveltava 

ja kehittävä elementti, joka erottaa siellä tehtävän tutkimuksen esimerkiksi tiede- tai 

taideyliopistoissa tehtävästä (perus)tutkimuksesta (Marttila, 2008). Tämän vuoksi 

esimerkiksi teoreettisempi tai empiirinen perustutkimus sijoittuvat ammattikorkea-

koulujen ammattikorkeakoululain määrittämän työelämäorientoituneen toimintai-

deologian ulkopuolelle. Jos opettaja on aiemman urahistoriansa aikana kiinnittynyt 

esimerkiksi perustutkimuksen teemoihin tai ideaaleihin, ammatillisen jatkuvuuden 

rakentaminen voi tuottaa ongelmia ammattikorkeakoulumaailmassa, sehän ei ammat-

tikorkeakoulun asia ole. Haastatteluissa tuli esiin myös vuosina 2000–2006 käynnissä 

ollut opetusministeriön ohjaama ammattikorkeakoulujen T&K-strategian ja -

toimintojen vahvistamisen kausi, jolloin useissa ammattikorkeakouluissa ensim-

mäistä kertaa määriteltiin kunkin organisaation T&K-toiminnan painopisteitä ja 

rakenteita (ks. Rantanen & Toikko, 2012). Tässä määrittelyssä toisia tutkimustee-

moja nostettiin ja toisia jätettiin painopistealueiden ulkopuolelle. Tällöin yksilöiden 

tutkimukselliset intressit saattoivat jäädä marginaaliin. Tämän kuvattiin heikentä-

neen opettajien mahdollisuuksia kiinnittää ammatillista jatkuvuutta omalla alalla itse 

tehtävään tutkimukseen.  

Palveluntuottajan uraskripti on usein ristiriidassa ammatillisen jatkuvuuden, 

oman alan ammatillisten arvojen ja logiikan kanssa. Siksi ammatillisessa jatkuvuus-

työssä se erotetaan usein ulos omalta urajatkumolta. Koska T&K- ja palvelutoimin-

ta oli vielä haastatteluajankohtana useissa ammattikorkeakouluissa erillisiin yksiköi-

hin organisoituna ja tiettyjen henkilöiden vastuulla, se oli myös helpompi rajata pois 

sosiaalisesti pätevästä urakerronnasta. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle suuntau-

tuva tutkimus- ja kehitystoiminta esitetään aineistossani usein opetustyöstä erillisek-

si, ministeriön, valtiovallan tai ammattikorkeakoulun hallinnon antamaksi tehtäväk-

si (myös Kortelainen, 2006), jota on vaikea kiinnittää mielekkäästi varsinkaan kas-

vattaja-opettajan uraskriptiin58.  

Aineistossani T&K- tai maksulliseen palvelutoimintaan osallistuneiden opettaji-

en työtehtävät liittyvät yleensä erilaisiin koulutustehtäviin ammattikorkeakoulun 

ulkopuolisissa organisaatioissa tai PK-yritysten tukena. Lisäksi he toimivat opiskeli-

joiden tekemien T&K-projektien ohjaajina. Työelämään suuntautuvaa tutkimus- tai 

kehittämistyötä ammattikorkeakoulun tehtävänä ei sinänsä kuvata ongelmalliseksi 

vaan lähinnä kritisoidaan sen organisointia, rakenteita ja palkkausta. Se määritellään 

                                                   
58 Tilanne on päinvastainen yliopisto-opettajien kohdalla, joilla opetus on yleensä tutkimuksen jäl-
keen toissijainen uravaihtoehto. Korhonen ja Törmä (2011) kuvaavatkin yliopisto-opettajuutta hei-
koksi professioksi, jota kuvaavat vapaaehtoinen pedagoginen koulutus ja vakiintumaton institutio-
naalinen sääntely. Yliopisto-opettajienkin urakehityksen kannalta oleellista on tehtäväkentän määritte-
ly, se, odotetaanko opettajalta missä määrin tutkimusta ja missä määrin opetusta. 
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vain harvoissa haastatteluissa sellaiseksi suunnaksi, johon omaa ammatillista osaa-

mista halutaan jatkossa jalostaa tai laajentaa. Korkeakoulun opettajan ja palvelun-

tuottajan uraskripteihin negatiivisesti suhtautuvien näkemykset voi tiivistää kahteen 

kysymykseen: “Miksi minun pitäisi tehdä raskaita ja epävarmoja kehittämisprojekte-

ja pienemmällä palkalla kuin mitä saisin konsulttina yksityisellä sektorilla?” tai 

“Miksi minun pitäisi tehdä ekstratyötä kasvattaakseni akateemisia meriittejäni, kos-

ka opiskelijat arvostavat nimenomaan käytännön osaamistani?” (myös Blenkinsopp 

& Stalker, 2004).  

Ammattikorkeakoulut joutuvat oppilaitossääntelyn alaisina kilpailemaan varsin 

huonoilla edellytyksillä yksityisten konsultti-, koulutus- ja mittauslaboratoriopalve-

lujen tuottajien kanssa (Salo, Söderqvist & Toikko, 2006). Haastatteluissani koros-

tetaan, että projekteissa on kasvattaja-opettajan tai ammattilaisen näkökulmista 

oleellista se, että ne ovat opiskelijoiden ammatillista osaamista kehittäviä oppi-

misympäristöjä, eivät keinoja myydä opettajien erityisosaamista halvemmalla. Eri-

tyisesti liiketalouden ja markkinoinnin opettajat kokevat erilaiset konsulttitehtävät 

ongelmallisiksi, koska ne eivät ole “oikeaa bisnestä” tai ne eivät heidän mielestään 

asetu aidosti palveluliiketoiminnan puitteisiin, kuten seuraavassa sitaatissa kuvataan: 

LM6: Korkeakouluissa on kaikenlaisia projektihommia, (…) ei mulla oo niihinkään 
mitään hinkua. Että kun meillä on vaikka semmonen projekti, massiivinen hanke, 
[kertoo hankkeen sisällöstä]. En mä koe mitään intoo laittaa [tän maakunnan] PK-
yritysten markkinointiasioita kuntoon, kun se oma komittoituminen, kun lähtee joi-
tain projektia tekeen, niin se on jollain tasolla ja jos niille projekteille ei oo aidosti 
kysyntää, tiätkö… 

 

Hyvän opettajan työn ytimen murtuminen 

Hughes (1958) esittää, että jokainen ammatti sisältää saman ammattikunnan jaka-

mia käsityksiä siitä, mikä muodostaa kunkin ammatin tai profession oleellisen yti-

men. Ammattikorkeakoulun opettajuus identifioidaan edelleen opettajien taholta 

pääasiassa ammattilaisen ja kasvattaja-opettajan uraskripteihin (myös Marttila, 2010; 

Mäki, 2012). Suomessa opettajana työskenteleminen vaatii pitkää muodollista kou-

lutusta, mitä on käytetty perusteena ammattiin liitetylle asiantuntija-asemalle ja val-

lalle omien tehtävien määrittelyyn (Savonmäki, 2006). Ammatillisella sektorilla 

opettaja on puolestaan toiminut ammatillista koulutusjärjestelmää edustavana vir-

kamiehenä, jonka työllä on ollut vahva professiostatus (Tiilikkala, 2004). Näin opet-

taja on perinteisesti saanut työnsä määrittelyssä suuren vastuun ja autonomian, saa 

tulla ja mennä ja pystyy ite vaikuttaan toimenkuvaan.  
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Hughes (1958) toteaa, että ammattien kehittymiseen kuuluu jatkuva työtehtävien 

uudelleenlajittelu, jossa ammatin ydintä ja sen reuna-alueita määritellään uudelleen. 

Uusien uraskriptien lisäksi ammatillista jatkuvuutta haastavat perinteisempien ura-

skriptien jatkuva uudelleenmäärittely ja muutos. Useimmat aineistoni opettajat ovat 

sitä mieltä, että ammattikorkeakoulun opettaja pystyy vaikuttamaan varsin paljon 

oman työnsä sisältöön sekä opetusmuotoihin eli tekemään opettajan ammatin mää-

rittelytyötä itse tai oman ammattikunnan sisällä. Mutta aineistostani löytyy toisen-

laisiakin kertomuksia.  

Ammattikorkeakoulun opettajan päivittäiseen työhön liitetään yhä enemmän sel-

laisia työtehtäviä, jotka urakertomuksissa määritellään hyvän ammattikorkeakoulun 

opettajuuden ytimen ulkopuolelle, vaikkeivät ne periaatteessa ole ns. vähempiarvoi-

sia tehtäviä (myös Vähäsantanen, 2013). Nämä työtehtävät vievät yhä enemmän 

työaikaa ja sinällään murtavat hyvän opettajan työn ydintä. Ammattilaisen ja kasvat-

taja-opettajan uraskriptien suurimmiksi murtajiksi kuvataan työn sirpaloituminen, 

lähiopetustuntien väheneminen sekä opettajuuden ytimestä kaukana olevien työteh-

tävien (kuten hallinnolliset työt tai kaukana omasta lähiyhteisöstä olevat kehittämis-

tehtävät) lisääntyminen. Moni aineistoni opettajista kuvaa hämmennystä siitä, kuin-

ka heidän työkuvansa ja työympäristönsä ovat nopeasti muuttuneet tai että työnan-

taja odottaa heiltä hyvin erilaisia asioita kuin mihin heidät on aikanaan koulutettu ja 

rekrytoitu, ei opettajan kuulu enää vaan opettaa. 

Ammattikorkeakoulun opettajan työtä määritellään, jäsennetään ja rajataan yhä 

enemmän opettajakunnan ulkopuolelta, korkeakouluhallinnon, opiskelijoiden, työ-

elämän eri tahojen sekä muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja valtion toimesta 

(myös Ballet & Kelchtermans, 2008; Kujala, 2006). Seuraavassa katkelmassa kuva-

taan nykyisen opettajan työn ristiriitaisuuksia sekä rakennetaan vastakkainasettelua 

työtehtäviä sanelevasta keskusjohdosta ja ahtaalle asetetuista riviopettajista, työruk-

kasista, joiden pitää olla joka sortin asiantuntijoita ja sit pulinat pois: 

LN2: Ammattikorkeakoulun niin sanottuna riviopettajana toimiminen on kyllä jo-
tenki uhanalanen laji. (…) Joku keskusjohto ja yleiset systeemit, niin kyllä ne aika ah-
taalle saattaa riviopettajat ajaa, tämmösiksi työrukkasiksi. Joiden toisaalta, ristiriita-
sesti, pitää hallita ja osata vaikka mitä. Ja toisaalta ne sit vaikka tekee ja toteuttaa 
vaikka mitä ja sit pulinat pois. (…) Kyllä tässä tuntuu, että saa joka sortin asiantunti-
ja olla. Että pitäis olla pedagoginen osaaja, sehän on ihan selvä, totta kai, mut pitäis 
olla hallinnollinen, organisaatio-osaaja, (…) sit pitäis olla vielä tutkimusosaamista ja 
se on se, et tuntuu, et tavallaan pakkokouluttautuu vielä, että millä ihmeen ajalla sen-
kin tekee? Että opettajalta vaaditaan ihan kaikennäköst osaamista. 

Ylhäältä tulevat vaatimukset kuvataan yhä enemmän tulosajatteluun pohjautuvaksi 

sanelupolitiikaksi, nyt tuntuu tällä rahalla olevan kauhean suuri valta. Näissä kertomuksissa 
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ammattikorkeakouluopettajat on alennettu pahimmillaan anonyymeiksi resursseiksi 

eikä oman työnsä asiantuntijoiksi. Ammattikorkeakoulujen uutta johtamistapaa ja 

prosessiohjaussysteemiä kuvataan seuraavassa katkelmassa sosiaalisesti legitiimiksi 

syyksi jopa vaihtaa työpaikkaa: 

LM8: Nyt mä oon lähdössä tästä talosta. (…) Tää toisaalta pirstoutuu, tänne on tullu 
uusia kaikenlaisia, tänne on tullu niin sanottu semmonen prosessiohjaussysteemi, jo-
ka tarkottaa sitä, että opettajat, mä en oo enää Jarmo ja kollegani Pekka ei oo Pekka, 
vaan me ollaan resursseja. Sitten me otetaan Jarmolta 50 yksikköö resursseja tohon 
ja Pekalta tonne ja sitten opetatte tekniikan puolella ja opetatte täällä ja… Niin tää 
menee turhan hajanaiseks tää homma ja sitten... Se ei varsinainen syy oo, sanotaan se 
oikeuttaa mut motivoimaan itselle, että mä voin lähtee lätkimään täältä. 

Ammattikorkeakoulun opettajille luonnollisimman yhteistyön kohteen muodostaa 

paikallinen lähiyhteisö: oma koulutusala, toimipaikka tai koulutusohjelma lähikolle-

goineen ja -esimiehineen (Koski-Heikkinen, 2014; Kotila & Mäki, 2006; Savonmä-

ki, 2006). Yhteiset opetussuunnitelmat tai useita koulutusohjelmia koskevat peda-

gogiset tai hallinnolliset ratkaisut voidaan kokea myös alaerityisyyden uhkana (esim. 

Auvinen, 2004; Tiilikkala, 2004). Luvun alussa esitin liiketalouden ja markkinoinnin 

opettajien näkemyksen siitä, kuinka ammattikorkeakoulun kaikki toimintamuodot 

eivät tue ammattilaisen tai kasvattaja-opettajan uraskriptien ammatillisia arvoja. 

Hoitotyön opettajien kertomuksissa projektityötä tai maksullisia palveluja ei esitetty 

oman alaerityisyyden tai ammatin arvojen jatkuvuuden uhkina. Ammatillisen alaeri-

tyisyyden ja koko organisaation kattavien toimintaperiaatteiden välinen ristiriita 

näkyy heidän puheessaan eri tavoin. Se kuvataan esimerkiksi tarpeena suojella omaa 

substanssia suhteessa ammattikorkeakoulussa opetettaviin ns. yleisaineisiin. Hoito-

alan työntekijöiden ammatillinen erityislaatu on eräs hoitotyöhön liittyvistä amma-

tillisista kerronnan konventioista ja sitä legitimoidaan terveydenhuollon alan am-

mattien laillisella sääntelyllä ja tähän haastatteluissakin usein viitataan: 

HN7: Sehän on aivan mieletön määrä, mikä [meidän] ammattikorkeakoulussa on tä-
tä yhteistä opintoa. Mikä on aivan poikkeavan suuri verrattuna valtakunnan muihin 
hoitotyön koulutusohjelmiin. Et se tulee annettuna ja se ei mee millään tavalla perille 
meidän johdolle, et se ei voi olla niin suuri terveydenhuollon ammateissa. Ku meiltä 
loppuu opintoviikot. Et ku meillä on EU-suositukset ja sitten on nää TERVA-
suositukset59, jotka sanelee, että mitä milläkin tavalla opetetaan. 

                                                   
59 Opetusministeriön (2001) julkaisema Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon -raportti, jossa 
kerrotaan, mitä terveydenhuoltoalalta valmistuville opiskelijoille tulee vähintäänkin opettaa. TERVA-
nimi viittaa raportin laatineen työryhmän nimeen. 
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Aineistossani viitataan vain harvoin ammattikorkeakoulun ulkopuolisiin ammatilli-

sen jatkuvuuden rakentamisen uhkiin. Ainoastaan opetus- ja kulttuuriministeriötä 

saatetaan arvioida kriittisesti. Se näyttäytyy tuolloin vaativana rahoittajana ja säänte-

lijänä, sieltä tulee ohjeita ja aina on käynnissä joku kampanja. 

 

Uraskriptien epäselvyys ja kehittymistarpeiden hahmottamisen vaikeus 

Ammattikorkeakouluorganisaatio sisältää varsin vähän eri hierarkiatasojen positioi-

ta, mutta niissä on tarjolla opistoaikaa useammanlaisia työnkuvia. Opettajakunnasta 

on tullut paitsi työnkuviltaan, myös taustoiltaan ja kompetensseiltaan aikaisempaa 

heterogeenisempi ryhmä. Esimerkiksi lehtorin virkanimikkeen takaa voi löytyä hy-

vinkin erilaisia työtehtäviä ja osaamisvaateita, mikä tekee työroolin rajojen ja mah-

dollisuuksien hahmottamisen monimutkaiseksi. Urapäätökset tehdään usein laa-

jempaan organisaatiohorisonttiin sekä odotettavissa olevaan tulevaisuuteen nähden 

(Gubrium & Holstein, 2008). Ammattikorkeakoulun sisäiset ja keskenään hyvin 

erilaiset, jopa ristiriitaiset, työkulttuurit (Mäki, 2012) hankaloittavat työympäristön 

vaateiden ja kehityssuuntien hahmottamista. Jatkuvasti muuttuvassa työympäristös-

sä ammattikorkeakouluopettajien voi olla vaikea mieltää, mitkä voisivat olla sellaisia 

selkeitä kompetenssien kehittämisen polkuja60. 

Seuraavan aineistokatkelman kertoja on pyrkinyt tekemään urallaan koko ajan 

järkeviä ja harkittuja siirtoja ja pitämään oman osuutensa ns. psykologisesta sopi-

muksesta (Rousseau, 2001) suhteessa työnantajaansa. Työtehtäviä vastaavan osaa-

misen ylläpitäminen erilaisten koulutusten avulla korostuu kyseisen opettajan ura-

kerronnassa ammatillisen jatkuvuuden rakentamisen tapana. Hänelle on tärkeää 

aavistaa, mihin suuntaan ammattikorkeakoulussa ollaan menossa ja rakentaa amma-

tillista jatkuvuutta tulevaisuuteen sen mukaan. Kertomuksen sisältämä ristiriita nou-

see siitä, ettei strateginen ennakoiminen ole kertojalta enää viime vuosina onnistu-

nut, on hirveen vaikee oikein päättää, et mistä mä tekisin, mistä olis hyötyä ja mistä vois kuvi-

tella, että siitä on vielä viiden vuoden päästä hyötyä. Ammattikorkeakoulun uraskriptit 

                                                   
60 Hughes kuvasi jo vuonna 1958 uraa jatkuvana sopeutumisena yksilön, hänen elämisympäris-
tönsä sekä ammatillisen maailman välillä. Uraan liittyy riskien ottaminen sekä sekä sen ennusta-
minen, mitä kullakin alalla tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Tällöin ihmisten suurimmaksi 
ongelmaksi saattaa muodostua sopeutuminen jatkuvaan, johonkin, joka ei tule koskaan valmiik-
si. Hughes totetaa, että osa ihmisistä liittää tämän avonaisuuden osaksi omaa työidentiteettiään 
ja jopa hakeutuu sellaisiin tilanteisiin tai paikkoihin, joissa muutos on keskeinen työn kohde. 
Toiset taas hakeutuvat sellaisiin paikkoihin, jotka he arvioivat mahdollisimman kiinteiksi ja 
vähiten muutosta sisältäviksi. 
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näyttäytyvät kertomuksessa epämääräisinä ja liian nopeasti muuttuvina: Et se on 

kauheen tämmöstä pomppivaa, et ei tiedä oikein, että mitä millonkin on meneillään. Tilanteen 

vakavuutta ja kertojan viestin uskottavuutta korostetaan opiskelijan paras -

periaatteella, opiskelijatkaan eivät enää tiedä, mitä tapahtuu. 

LN5: Mutta on sellanen, et mun on hirveen vaikee oikein päättää, et mistä mä teki-
sin, mistä olis hyötyä ja mistä vois kuvitella, että siitä on vielä viiden vuoden päästä 
hyötyä ja niin edelleen. (…) Että on pakko ollu, kun on ollu tällä uralla, niin tehdä 
kuinka päin vaan. Ja opiskella koko aika lisää, että saa pidettyä tän oman tehtävänsä. 
(…) Meillä on niin hirveesti sitä, että miten nää vaihtelee nää asiat [kertoo esimer-
kin]. Et se on kauheen tämmöstä pomppivaa, et ei tiedä oikein, että mitä millonkin 
on meneillään. Et näistäkin [käymistään koulutuksista] vois osittain miettiä, että on-
ko nää nyt ollu tarpeellisia? Et oppilaatkaan ei aina tiedä, mitä milloinkin on meneil-
lään. Et kun nää vaihtelee, niin ei tiedä, mistä on ollu hyötyä vai onko vaan ihan tur-
han takia hyppiny näissä. 

Työn pirstaleisuus, työnkuvien fragmentaarisuus, jatkuva kiire ja muutosten turbu-

lenssimaisuus tuntuvat vievän pohjaa ammatillisen jatkuvuuden ideaaliin sisältyvältä 

asiantuntijuuden strategiselta kehittämiseltä. Kuten Ballet ja Kelctermans (2008) 

kuitenkin huomauttavat, työmäärän kasvamisen tai työn kuormittavuuden kokemus 

ei kuitenkaan ole pelkästään työn organisointiin tai johtamiseen liittyvä asia vaan 

sen lähtöpistettä ei aina osata edes määritellä.  

Seuraavassa katkelmassa korostuvat puhe kiireestä, kehittymisvaatimusten vää-

jäämättömyydestä sekä opettajan omasta riittämättömyyden tunteesta. Kertoja ku-

vaa painostavaa tunnetta siitä, että oman opetuksen on muututtava ja työtä olisi 

jatkuvasti kehitettävä, vaikka ei aina jaksaisikaan. Kun haastattelijana tarjoan syyksi 

useissa aiemmissa haastatteluissa parjattua ammattikorkeakoulun hallintoa, haasta-

teltava siirtää syyn epämääräiseen yleiseen nykytilanteeseen, se on tämän päivän yhteis-

kunta, ihan kun vaan seuraa aikaansa. Silti ahdistuskertomus kiinnitetään myös am-

mattikorkeakouluun. Kertoja käyttää ammattikorkeakouluretoriikkaa hieman ironi-

sesti, me ohjataan tiedon lähteille, luoden näitä oppimistilanteita, kuvauksena visioista ja mis-

sioista, jotka tulevat jostain muualta. Tämä kaikki aiheuttaa kiirettä ja ahdistuksia. 

Sitaatin loppu viittaa ehkä opettajien oman ammattiryhmän voimattomuuteen muu-

tosten edessä, mutta ehkä liian vähän täältä, sisältä: 

L: Mites toi opettajan työ on muuttunu tänä aikana? 

HN9: No onhan se muuttunu ja mä sanon, että omassa työssäni niin mä en pysty 
muuttaan sitä niin paljon kun sen pitäisi muuttua. Mä puhun opetusmenetelmistä, 
ajankäytöstä ja nimenomaan sen arvioinnista, et mikä on se opiskelijan paras vaihto-
ehto ja millä tavalla tänä päivänä pitäis ammattiin oppia. Sitä en oo pystyny riitttä-
västi muuttamaan niin paljon ku haluaisin, koska siihen ei oo aikaa.  
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L: Mitä sä tarkotat?  

HN9: Mä tarkotan, että jos ajattellaan näitä eri tapoja oppia, yhtenä esimerkkinä vir-
tuaali-… Mä koko ajan koitan olla mukana, mä koko aika koitan saada jotain tonne, 
ja opiskella. Mut vitsit, mulla ei oo niin paljo aikaa, että mä pystyisin siihen sillä ta-
valla ku pitäis. Se on yhtenä esimerkkinä. Sitte yleensä ku tänä päivänä ei me anneta 
tietoo vaan me ohjataan tiedon lähteille. Niin juuri tämmösen suunnittelu kaikki. Sit-
ten se, että miten me ollaan yhteistyössä ton ympäröivän yhteisön kanssa, luoden 
näitä oppimistilanteita ja niiden kautta… Niin sehän on muuttunu tällaseks. Ja tällä 
alueella pitäis pystyä nyt hirveesti tekeen ja siitä tulee ne ahdistukset, että ei oo riittä-
västi aikaa. Kun täällä [sairaanhoito-oppilaitoksessa] me vaan me mentiin, että tämä 
on näin ja tossa on toi koe ja teette tämän tehtävän. Se oli sillä siisti. 

L: Mistä se sitte tulee, että pitäis tehdä virtuaali- ja sitä? Tuleeko ne teidän ammatti-
korkeen hallinnolta vai? 

HN9: Se on tämän päivän yhteiskunta. Ja hallinnosta ne tulee, mun mielestä enem-
män kun koulutusohjelman sisältä. Että jos on jotain yhteistä, tulee se sitten lehden 
kautta tai sähköpostin kautta tai muualta, niin nää mihin pitäis pyrkiä ja mitkä on ne 
kehittämisen alueet ja mitkä on nää visiot ja missiot ja mitä, niin lähinnä sitä kautta ja 
tietenki minun mielestä ihan vaan kun seuraa aikaansa, niin sieltä. Mutta ehkä liian 
vähän täältä, sisältä. 

Kehittymispuhe on ollut olennainen osa koulutusorganisaatioiden kerronnallisia 

ympäristöjä jo pitkään. Isopahkala-Bouret (2005) toteaa, että kehittymispuheen 

ongelmaksi koetaan se, että oppimisen tavoitteet ovat usein organisaation tai työyh-

teisön tavoitteita, ei omia, henkilökohtaisesti tärkeiksi katsottuja tavoitteita. Aineis-

toni perusteella jatkuva kehittymisen ja erityisesti kouluttautumisen vaatimus voi-

daan tulkita myös muualta sälytetyksi velvollisuudeksi, ei pelkästään keinoksi raken-

taa tai tukea oman uran ammatillista jatkuvuutta. Samassa organisaatiossa ja työteh-

tävissä toimivat ihmiset saattavat oman elämänhistoriansa ja työtehtäviensä perus-

teella kuvata itsensä kehittämisen vaateet eri tavoin, joko mahdollisuutena ja oikeu-

tena tai sitten lisätyönä ja pakottavana velvollisuutena. Oleellista on sen määrittele-

minen, minkä tulee kehittyä. Vastataanko kehittymisellä enemmän yksilön vai orga-

nisaation uratarpeisiin ja kuinka hyvin nämä kaksi yhdistyvät? 

6.2.7 Ammatillisen jatkuvuuden kertominen toisin 

Uranhallinnan kertominen toisin kuvaa sitä, miten urasta kerrotaan silloin, kun 

kertoja tietää, että tulee rikkoneeksi uran hallintaan liittyviä sosiaalisia odotuksia tai 

ns. normaalia urakulkua (luku 6.1.6). Myös ammatillisen jatkuvuuden kertomiseen 

toisin sisältyy jotakin sosiaalisten odotusten täyttymisen kannalta ongelmallista. 
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Haastatteluissani esiintyvät ammatillisen jatkuvuuden toisin kertomisen esimerkit 

ovat sellaisia, joissa oman uran ammatillinen jatkuvuus tulkitaan jollakin tapaa sosi-

aalisesti epäkelvoksi. Seuraavaksi esittelen ammatillisen jatkuvuuden kerrontaa toi-

sin, sen konventioita ironisoiden tai epäsuorasti mukaillen. 

Minästä ammatillisessa kontekstissa kerrottaessa ihanteena on usein koherentti 

ja pysyvä persoonallisuus sekä olemassa olevan ydinminän löytäminen sekä sen 

toteuttamisen työssä (Giddens, 1991; Julkunen, 2008; Sommerlund & Boutaiba, 

2007). Ydinminästä kertominen on tulkintani mukaan eräs keino rakentaa ammatil-

lista jatkuvuutta ja sitoa erilaisia uravaiheita yhteen luonteen, arvojen tai vasta löy-

tyneiden, mutta aina idullaan olleiden taitojen avulla. Myös haastattelukatkelmista 

käy selvästi ilmi ihanne, jossa ammatillisen jatkuvuuden tulisi olla tietynlaista, ajalli-

sesti syvää, ajassa loogisesti kehittyvää ja aitoa kiinnostusta tai palamista jollekin 

asialle. Seuraavassa sitaatissa kysymykseni rakentuu oletukselle ajallisesti syvästä 

ammatillisesta kiinnostuksesta. Ehdotan, että tietylle vanhustyön osa-alueelle eri-

koistunut haastateltava olisi ollut kiinnostunut teemasta jo alusta asti. Tällöin haas-

tateltava joutuu heti paljastamaan, että hän vastauksessaan tulee rikkomaan sekä 

tätä odotusta että hoitotyöhön liitettyä kutsumuksellisuuden ideaalia, no jos oon rehel-

linen, niin ei oo (nauraa): 

L: Sua on tää vanhustyö kiinnostanu täältä alusta saakka? 

HN3: No jos oon rehellinen, niin ei oo (nauraa). Et sillon kun mä suoritin ton eri-
koistumisen, niin se kuulu perinteisesti, et sillon ei ollu mitään varaa valita vaan se 
tuli ilman muuta sisätautien hoitotyöhön mukaan. Ja olin kyllä vanhusten osastolla 
töissä, ei siinä mitään, mutta itse asiassa vasta ton [tietty hoitomuodon] kautta innos-
tuin vähän enemmän siitä. 

Nykyiseen mediakeskusteluun nähden aineistossani on hyvin vähän kertomuksia 

siitä, kuinka kertomuksen päähenkilö on joutunut etsimään omaa ammatillista kiin-

nostuksen kohdetta tai suuntaa pitempään. Yksittäisiä sattumakuvauksia (luku 6.1) 

lukuun ottamatta ensimmäinen ammatti on löytynyt varsin nopeasti. Tähän saatta-

vat toki vaikuttaa haastateltavien ikä ja sukupolvet (nuorimmat haastateltavista oli-

vat syntyneet 1960-luvulla). Esimerkiksi uraohjaus on korostunut vasta 1990-luvulla 

suomalaisissa korkeakouluissa. Seuraava kertomus kuvaa aineistossani harvinaista 

ajallisesti pitempää oman ammatillisen ytimen etsimisen jaksoa. Jakson epämääräi-

syyttä tai kaoottisuutta verrattuna tyypilliseen tasaisesti ja lineaarisesti etenevään 

ammatillisen jatkuvuuden ideaaliin kuvaavat ilmaisut kummallinen gäppi ja hanttihom-

mat. Kertoja myös kertoo aivan erilaisen uuden ammatin mahdollisuudesta, jota 
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hänen lähiympäristönsä ei kuitenkaan tue. Lopulta kertomuksen päähenkilö kokee 

valaistumisen ja pääsee kiinni oman ammattilaisuutensa rakentamiseen uudestaan. 

LN2: Ja opiskelin intensiivisesti (…) ja mä sain aineopinnot tehdyksi ja sivu-
aineopinnot suht valmiiksi, mut sitte tuli semmonen, kummallinen gäppi tai miten 
sen nyt sanois, mä en oikein tiennyt, mitä mä alkaisin tekemään. Sillon mä ehdotto-
masti en halunnut opettajaksi. Se oli poissuljettu vaihtoehto. (…) Niin sillon tuli 
semmonen jonkinnäkönen motivaatiopula ja mä ajattelin, ettei tästä tuu mitään ja 
mikä musta tulee isona ja tää on ihan tyhmää koko touhu. Ja mä olin sitten kyllä kir-
joilla ja yritin jotain opiskella, mutta hyvin epätehokkaasti siitä eteenpäin ja mietin, 
että mitä mä lähtisin tekemään. Mä haaveilin toimittajakoulusta ja vanhemmat ei sii-
nä vaiheessa tykänny yhtään, vaikka mä olin jo täysi-ikäinen, mutta ne oli vahvasti si-
tä mieltä, että pitää tehdä tutkinto valmiiksi ja sitten vasta keksiä jotain muuta. Mä 
tein kaikennäköisiä hanttihommia, mä olin apteekissa töissä, tein toimistotöitä ja ap-
teekkiapulaisen töitä ja sitä sun tätä. Sit tuli jonkinnäkönen valaistuminen et ehkä tää 
nyt olis järkevää hoitaa tää homma loppuun kuitenkin ja jotenki sit pääsin kiinni sii-
hen uudestaan ja rupesin tekeen syventävii opintoja. Ja jotenki kiinnostuin ja innos-
tuinkin asiasta. 

Ilmaisua mitä teen sitten isona käytetään useissa urakertomuksissa kuvaamaan tulevai-

suuden tavoitteita. Ilmaisu on kiinnostava, sillä sen pohjalla on erittäin perinteinen 

uranäkemys, jossa on olemassa jokin ainoa ja oikea työ tai ammatti, joka tulee löy-

tää ja jossa jatketaan eläkeikään asti. Koska ilmaisun käyttäjät ovat aineistossani 

vähintään 35-vuotiaita, käsitettä käytetään sarkastisessa mielessä. Voikin ajatella, 

että kyseisessä ilmaisussa kohtaavat sekä perinteinen pysyvän työpaikan ihanne, 

nykyiset epävarmat työmarkkinat että ydinminän työn kautta toteuttamisen ihanne. 

Alla olevassa katkelmassa kertoja kertoo, ettei hänen oma uransa kata uranhallinnan 

eikä ammatillisen jatkuvuuden ihanteita, on tehny paljo kaikkee, mut ei oo lähteny mihin-

kään oikein erityisesti porautumaan. Kertoja kuitenkin esittää selvästi tietävänsä, että 

nykyisen urakäsityksen mukaan kaikilla tulee olla jo nuorena selkeä suunnitelma 

siitä, mihin urallaan tähtää ja mihin ammatillisesti keskittyy. Ammatillisen jatkuvuu-

den punaisen langan puuttuminen selitetään omalla luonteella (vrt. luku 6.2.1), ker-

toja sanoo, ettei heittäydy mihinkään tosissaan, elämän ja kuoleman kysymyksenä. Kertoja 

myös huomauttaa, että tää on oikein semmonen luuseriasenne ja ironisoi näin ehkä myös 

luvussa 6.1 esitettyjä rohkeuden ja sisäisen yrittäjyyden hyveitä osana nykyisiä urasta 

kertomisen konventioita. 

L: Onks se sitten tää monipuolisuus, mitä tää sun eri alueilla ja eri sektoreilla ollu ura 
on tuottanu, verrattuna siihen, että se ois ollu semmosta tasasempaa tai lineaarisem-
paa? 

HM6: Kun mähän piirsin kysymysmerkin tähän [uralinjalle], niin se oli mun kysy-
mysmerkki myös siinä mielessä, et ei mulla oo kauheesti semmosia selkeitä suunni-
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telmia, mitä mä tekisin isona. Et kyllä mä kattelin, et kyllähän tässä monipuolista 
kaikennäköstä on, mut siellä ei oo mitään semmosta punasta lankaa. Et on tehny 
paljon kaikkee, mut ei oo lähteny mihinkään oikein erityisesti porautumaan. No toi 
[kertoo yhden osaamisalueen] on ehkä sellanen. Ja sit hoitotiede on. Et ne on ehkä 
semmosia, mihin on lähteny hiukan enemmän porautumaan, mut ei niihinkään oo 
sillain heittätyny elämän ja kuoleman kysymyksenä. Mut se ehkä liittyy mun luontee-
seeni, ettei heittäydy oikeestaan mihinkään sillai elämän ja kuoleman kysymyksenä. 
Mikäs sen inhottavampaa, että yrittäis kaikkensa eikä onnistukaan. Et joku vois sa-
noo, et tää on oikein semmonen luuseriasenne (nauraa). 

Ammatillisen jatkuvuustyön ja ajallisen syvyyden konvention kannalta kiinnostava 

tulos on se, että lähes kaikissa haastatteluissa kerrotaan, kuinka kertoja ei olisi nuo-

rempana missään nimessä ajatellut opettajan työtä mahdolliseksi tulevaisuuden 

ammatikseen. Opettajan työ on ollut aikoinaan jopa poisvalittu ammatti (myös 

Pehkonen, 2010). Toisin kuin esimerkiksi peruskoulun opettajilla, jotka käyvät läpi 

vaativat pääsykokeet, ammatilliseksi opettajaksi hakeutuminen kuvataan pikemmin 

sattumanvaraiseksi tapahtumaksi tai erääksi mahdolliseksi työllistymistä tukevaksi 

vaihtoehdoksi muiden joukossa. Ajallisesti syvä kutsumuksellisuus opettajan töihin 

hakeutumisessa tai pitkäjänteinen suuntautuminen ammatilliseksi opettajaksi on 

luokanopettajiin verrattuna harvinaisempaa (myös Koski-Heikkinen, 2014; Manni-

nen, 2010; Pehkonen, 2010). Pidemmälle omaan urahistoriaan ulottuva kutsumus 

suuntautuu pikemmin oman ammattialan arvoihin ja niiden siirtämiseen tuleville 

sukupolville (luku 6.2.2). Tämä on ehkä erityisesti ammattikorkeakoulun opettajan 

ammatillisen kerronnallisen ympäristön erityispiirre ja urakerronnan konventio. 

Opettajaksi ajautumista tai sattumalta päätymistä kuvataan käyttämällä paljon 

ilmaisuja kuten testasin, miltä opettajan työ tuntuu, lähdin kokeileen tai sattumalta lehdestä 

näin, että ammattikorkeakouluun haetaan lehtoria. Aikaisemman poisvalinnan peruminen 

on koko urakertomuksen kehyksessä ehkä helpompi sitoa kokeilemisesta kertomi-

seen, jossa jää myös mahdollisuus tehdä jatkossa jotakin muuta. Seuraavassa kat-

kelmassa kerrotaan opettajan ammattiin päätymisestä satunnaisena löytönä, ahaa, 

oppilaitokset voi olla ihan ok: 

LN2: Ja siinä sen firman pyörittämisen ohessa tein kaikkia pieniä sivuhommia, pää-
sin muun muassa sijaistaan [kauppaoppilaitokseen]. Mä olin siellä kuukauden päivät 
ja sit siellä mä ajattelin, että ahaa, oppilaitokset voi olla ihan ok, että tää ei ookkaan 
peruskoulu tai lukio, että täällä on ihan oikeesti ammattiin opiskelevia ihmisiä ja tää 
on kivaa. 

Ammatilliseen kehittymiseen kuuluu yleensä sisäänrakennettuna näkemys siitä, että 

haasteet johtavat lopulta parempaan lopputulokseen. Tämä kerronnan konventio 

on äärimmäisen vahva ja omasta aineistostanikin on hyvin hankala löytää sille vas-
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takkaisia esimerkkejä. Eräs haastateltava kuitenkin puhuu ammatillisesta kehittymi-

sestään hieman ironiseen sävyyn, painottaen sitä, että tietyt vaikeudet uralla ovat 

tehneet hänestä vaativan sisäisen asiakkaan sekä hankalan alaisen eikä hän ole oppinut 

yhtään mitään sinänsä. Näiden kommenttien vastapuolena voidaan hänen kertomuk-

sestaan lukea asiantuntija, joka tietää, kuka hän ammattilaisena on ja millä kentällä 

hän pelaa. Hänen uraltaan on siis löydettävissä selvä ammatillinen jatkuvuus, mutta 

sen esitetään olevan erilainen kuin sen esimerkiksi hyvän ja kehitysprojektimyöntei-

sen ammattikorkeakoulun opettajan ideaalissa pitäisi olla: 

LN2: Se oli sitten isompi juttu, kun mä olin opettajien esimies. Ja se onki hankala 
homma. En tiedä, mitään sanaa, millä kuvata, mut opettajat osaa olla tosi vaativia si-
säisiä asiakkaita. Ja mä tiedän, kun mä oon ite semmonen eli mä en oppinu siitä yh-
tään mitään sinänsä. Ja joskus kun mä mietin mun nykyistä toimintaa, niin tulee mie-
leen, että antaa vahingon kiertää. (…) Esimerkiks mä en ota lisätöitä kovinkaan mie-
lelläni ja siinä mielessä mä olen hankala alainen myös. Enkä lähde projekteihin hevil-
lä mukaan, tai muihin tällasiin, joissa mä en ihan tarkkaan tiedä, mitkä on ne peli-
säännöt, joilla pelataan. 

6.3 Urakerronta haastattelutilanteessa 

Urasta kertominen haastattelussa on vuorovaikutustilanne ja sellaisena hyvin erilai-

nen kuin esimerkiksi urakertomuksen kirjoittaminen (esim. Hasanen, 2013; Vilkko, 

1997). Haastattelutilannetta sekä sitä edeltävää kertojan ja yleisön välistä vuorovai-

kutusta, tutkijan esittelykirjettä ja etukäteistehtävän ohjetta (liitteet 1–5), voidaan 

tarkastella myös urakerronnan konventioita tuottavina kerronnallisen ympäristön 

elementteinä. Vaikka korostan tässä tutkimuksessa yleisiä urakerronnan konventioi-

ta sekä ammattikorkeakouluympäristöön kiinnittyvää kerronnallista työtä, kertomi-

sessa on kuitenkin aina läsnä tilanteinen taso, jota analysoin lyhyesti61 seuraavaksi. 

                                                   
61 Haastattelutilanteessa olin samaan aikaan haastattelija, jatko-opiskelija, väitöskirjan tekijä, kasvatus-
tieteilijä, yliopiston edustaja, ei-opettaja, oman sukupolveni edustaja, tamperelainen, nainen jne. 
(listaa voisi jatkaa loputtomiin) ja edustan näiden kaikkien määreiden tilanteeseen mukanaan tuomia 
kulttuurisia kerronnan konventioita. Oletan, että positioni haastattelijana näiden roolien välillä vaihte-
li haastattelutilanteen kuluessa. Tämä tarkoittaa, että joitakin asioita minulle ehkä kerrottiin tietyillä 
tavoilla, koska olin nuorehko nainen ja toisia, koska olen kasvatustieteilijä. Tämän tutkimuksen puit-
teissa ei ole mahdollista pohtia syvällisesti sitä, miten kukin näistä mahdollisista positioista urakerron-
taan kulloinkin haastattelun aikana vaikuttaa. Tämä vaatisi oman tutkimuksensa, jossa fokuksessa 
olisi vuorovaikutus urakerrontatilanteessa, ei urakerronta sinänsä. Kerronnan tarkastelu syvällisesti 
vuorovaikutuksen näkökulmasta (esim. DeFina, 2006) edellyttäisi myös erilaista litteraatio- ja ana-
lyysitapaa sekä huomattavasti pienempää aineistomäärää, joten aiheesta voisi rakentaa kokonaan 
oman tutkimuksensa. 
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Kertomuksen eri yleisöt sekä erilaiset ulottuvuudet, erityisesti tarinamaailma ja 

kerrontahetki, ovat aina läsnä kerronnassa. Vaikka en näekään, että kerronnan ainoa 

tavoite olisi kertoa tiettyihin tuloksiin tai tietyille yleisöille tähtääviä kertomuksia ja 

että jokainen sana olisi tästä näkökulmasta tarkkaan harkittu, tuovat useimmat haas-

tateltavistani haastattelutilanteen nykyhetken eksplisiittisesti mukaan kertomuksen 

tarinamaailmaan (ks. Herman, 2009). He saattavat esimerkiksi kesken kertomusta 

kieltää, että tätä osaa kertomuksesta ei saa käyttää, kun sitä raporttia kirjotat, tai että 

kohta kertomuksessa esitettäviä nimiä ei saa raportissa mainita. Haastateltavat saat-

tavat esittää jonkin uratapahtuman selityksen ensin kertomuksen päähenkilön kaut-

ta ja sitten tässä ja nyt -hetken kertojana todeta, että näin mä sen ainakin ajattelen. 

Haastateltavat ovat myös usein varsin tietoisia omista omaa elämäänsä ja uraansa 

koskevista teorioistaan (Cohen & Mallon, 2001) sekä erilaisista tavoista, joilla he 

rakentavat juonta kertomusten välille. He saattavat tietoisesti erottaa esimerkiksi 

kertomuksensa ns. virallisen juonen sekä henkilökohtaisemman juonen, jonka kaut-

ta tapahtumat liitetään toisiinsa. Muutama haastateltava tuo jopa aktiivisesti esiin, 

että tietää hyvin kertovansa vain yhden version jostakin uratapahtumastaan ja että 

muutkin versiot ja selitykset olisivat yhtä totta.  

Seuraavassa katkelmassa kertoja selittää työpaikkansa jättämisen ensin manage-

rialistisella prosessijohtamisella. Sen jälkeen haastateltava päätyy kuitenkin esittä-

mään urasiirtymän varsinaiseksi syyksi halun tehdä vielä kerran iso elämänmuutos, 

jolloin länsimainen käsitys urasta elämänkulun muovaamana rakenteena toimii rele-

vanttina selityksenä. Tämä esimerkki paljastaa urakerronnan konventioiden kulttuu-

risen, vuorovaikutteisen ja tilanteisen luonteen. Voi ajatella, että tietynlaisessa ja 

tietyllä tavalla otsikoidussa kerrontatilanteessa on sopivampaa viitata johonkin tiet-

tyyn selitykseen kuin mitä johonkin toiseen vetoaminen olisi. Silti molemmat seli-

tykset ovat yhtä loogisia, oikeita ja sidottavissa teeman kannalta relevantteihin ja 

kulttuurissa yleisesti jaettuihin urakerronnan konventioihin. 

LM8: Nyt mä oon lähdössä tästä talosta. (…) tänne on tullu niin sanottu semmonen 
prosessiohjaussysteemi, joka tarkottaa sitä, että opettajat, mä en oo enää Jarmo ja 
kollegani Pekka ei oo Pekka, vaan me ollaan resursseja. Sitten me otetaan Jarmolta 
50 yksikköö resursseja tohon ja Pekalta tonne ja sitten opetatte tekniikan puolella ja 
opetatte täällä ja… Niin tää menee turhan hajanaiseks tää homma ja sitten... Se ei 
varsinainen syy oo. Sanotaan se oikeuttaa mut motivoimaan itselle, että mä voin läh-
tee lätkimään täältä. (…) Mun syyni on tietysti se paperin [uralinja] ulkopuolinen, et-
tä mä oon tietyssä iässä ja jos mä aion jotakin todella uutta tehdä, tehdä jonkinlaisen 
todellisen elämänmuutoksen, koska nyt mun on päätettävä se, oonko mä loppuelä-
mäni tän ammattikorkeekoulun opettaja… 
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Kertomus on luonteeltaan dialoginen sillä se on osin konstruoitu kuulijoiden mu-

kaan, heidän odotuksensa huomioon ottaen ja sellaista sanastoa käyttäen, jonka 

kertoja olettaa kuulijoiden ymmärtävän. Ne tavat, joilla haastattelutilanteessa koh-

dataan, ja se, miten haastattelun tavoite on haastateltavalle esitetty, miten kysymyk-

siä kysytään ja miten yhteistä ilmapiiriä luodaan, vaikuttavat siihen millainen kerto-

mus haastattelutilanteessa tuotetaan (Lieblich ym., 1998). Esimerkiksi jo se, että 

haastateltavaa pyydetään kertomaan jostakin tietystä teemasta, legitimoi kyseisen 

teeman merkitykselliseksi ja luo kerronnalle tiettyjä odotuksia. 

Omassa tutkimuksessani erityisesti ennakkotehtävänä annetusta uralinjan piir-

tämisestä ja sen ohjeistuksesta saamani palaute tiivistää hyvin niitä yksilöllisiä mer-

kityksenantoja, joita kukin haastateltava omaan urahistoriaansa liittää. Ulkopuolisen 

on lähes mahdotonta arvioida, mitä kukin pitää uransa kannalta tärkeinä asioina (ks. 

subjektiivinen ura, luku 2.2) ja kuinka ne on mahdollista sijoittaa urahaastatteluti-

lanteen raameihin. Ohjeistuksessa korostin uran tarkastelemista lineaarisena kon-

struktiona ja ohjasin haastateltavaa ottamaan huomioon tietyt koulutukseen, työhis-

toriaan sekä henkilökohtaiseen elämään liittyvät seikat (liite 2). Koska useille tutkit-

taville urasta kertominen näin formaalisti ei ole arkipäivää, oletan, että he ottivat 

käyttämäni etukäteisohjeistuksen sekä uralinjan piirtämistehtävän yhdeksi uraker-

ronnan konventioksi, jota on mahdollista käyttää ja soveltaa, mutta myös kertoa 

toisin.  

Haastateltavat viittasivat haastattelujen aikana usein uralinjaohjeeseen perustel-

lessaan urakertomukseensa valikoituja teemoja tai tapahtumia. Alla olevassa kat-

kelmassa tietyn, koko uran kannalta hieman marginaalissa olevan yksittäisen työteh-

tävän nostamista uralinjalle oikeutetaan etukäteisohjeeni kautta, ku tuolla oli. Ohje 

mahdollistaa kyseisen työtehtävän nostamisen myös tärkeäksi osaksi ammatillista 

jatkuvuutta. Merkittävää on, että kertoja käyttää kaksi kertaa ilmaisua tän mä halusin 

laittaa, mikä korostaa sitä, että kyseisellä projektilla on kertojalle suuri merkitys: 

HN9: Sitte tän mä halusin laittaa tähän, ku tuolla [uralinjaohjeessa] oli, että laita pro-
jektit (…) sit mä halusin tän laittaa, kun meillä oli tämmösen ammatillisen koulutuk-
sen kehittämisprojekti tuolla Aasiassa. 

Uralinjaohje haastattelukerronnan mallina ei sellaisenaan soveltunut kaikille tai 

kaikkeen ja siksi sitä urakertomusten aikana myös varioitiin ja kritisoitiin. Ne syyt, 

miksi jotakin antamaani ohjetta ei haluttu noudattaa, tuotiin aina haastattelutilan-

teessa selvästi esiin. Tästä voi päätellä sen, että antamani ohjeistus koettiin urahaas-

tattelutilanteessa niin relevantiksi haastattelukerronnan konventioksi, että sen rik-

komista tulee, vähintäänkin vuorovaikutus- tai kohteliaisuussyistä, perustella. Koin, 
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että kertojat neuvottelevat paitsi yleisön tai yleisöjen, niin myös etukäteisohjeistuk-

seni kanssa siitä, mitä urakerrontaan tulee kuulua. Alla olevassa katkelmassa määri-

tellään sitä, mikä on oikean liikemiehen uran kannalta tärkeää ja mikä ei. Vaikka 

haastateltava noudattaakin ohjeeni raameja päällisin puolin, hän ei koe niitä järke-

viksi tai kertomuksensa moraalisia ulottuvuuksia tukevaksi. Hän esittää näkemyk-

sensä selvästi: kun sun lapussas oli, niin mä laitoin, vaikken mä muuten mainitse niitä mis-

sään: 

LM8: …kun sun lapussas oli, että oliko ne jotain jäsenyyksiä tai… Niin mä laitoin, 
vaikken mä muuten mainitse niitä missään. Niin mä oon pankin valvoja. Siis se on 
jonkinlainen pankin hallintoelin. Niin siellä mä olin 80-luvun, mut ei sillä oo mitään 
merkitystä. Mutta se, että mä oon itse ollu kansainvälisessä vientitoimessa ja mä oon 
lähtenyt ihan tyhjästä ja perustanut yritykset tyhjästä ja sillä lailla, jota täällä sitten 
taas arvostetaan. 

Seuraava katkelma on esimerkki haastattelutilanteesta, jossa uralinjaohjetta kuva-

taan uratapahtumien merkityksellistämisen ja kontekstoimisen kannalta liian kape-

aksi ja liian vähän informaatiota antavaksi malliksi. Kyseisen haastattelun alku oli 

vuorovaikutustilanteena varsin tahmea enkä ymmärtänyt miksi. Lopulta haastatelta-

va kertoo, että olisi halunnut minun ohjeistaneen uralinjan tekemistä eri tavalla, 

jotta olisin saanut keräämiini uradokumentteihin runsautta eri tavalla ja syvyyttä eri 

tavalla, niin kuin uraohjauksen ja mentoroinnin harjoitteissa yleensä on: 

LM6: Niin mä oon jossain tommosissa, kun mä koko ajan luen ja tietysti selaan, aika 
paljon aineistoja läpi, niin, tämmösissä, uraohjauksen ja mentoroinnin ja tämmösissä, 
oon nähnyt tätä elämänlinja tai laiflain, tai mikä tää nyt on kulloinkin, niin esiteltävän 
sillain itseharjoitteena. Et en mä oo koskaan tosissani sitä tehnyt, tälläkään tasolla. 
(…) Niin sinänsä, niin mä oon mieltäny sen jotenkin tällä tavalla [näyttää omaa eri 
tavoin piirrettyä uralinjaansa]. (…) Et varmaan se olis ollut se dokumentaatiotapa jo-
tenkin erilainen, jos sä olisit spesifioinut sen, että tämmönen. Ja siinä olis tullut var-
maan runsautta eri tavalla ja syvyyttä eri tavalla. Että tässä on nyt jotain, semmosiin 
tiettyihin vuosiin ja tiettyihin ajanjaksoihin, liittyviä merkintöjä.  

L: Tässon sulla tämmönen [näyttää uralinjalta tiettyä kohtaa]… 

LM6: Se on varmaan spirittiskaalatyyppinen juttu. Et ei tässä varmaan missään eufo-
risissa tunnelmissa oo tullu oltuu, mutta… Eikä ihan daunkaan. Että mä en ihan 
kamalan tyytyväinen oo tähän skaalaukseeni, et se vois olla vähän laveampi. Mut kyl-
lä täällä on ollu itsetunnot aika vahvana, täällä näin ja hyvä meininki ja niin… Et mi-
tä on sellaisia teemoja, mitä sä haluat mennä syvemmälle, niin sanot vaan niitä 
niin…  

Tutkijana aluksi loukkaannuin saamastani kritiikistä. Haastattelua tarkemmin ana-

lysoidessani kuitenkin ymmärsin, että opettajan kommentti paljasti jo heti kohtaa-
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misemme alussa hänen tapansa hahmottaa omaa urahistoriaansa erilaisina vaiheina 

sekä niihin liittyvien tunteiden ja tunnelmien kautta. Lineaarinen ja kronologinen 

uratapahtumien dokumentaatio ei sellaisenaan tavoita tätä näkökulmaa. Näin ollen 

keskustelumme, jonka aluksi juonensin valtapeliksi ja haastateltavan suuremman 

tietämyksen, kun mä koko ajan luen, osoittamiseksi nuorelle tutkijalle, näyttäytyykin 

hänen urakertomuksensa kokonaisuuden huomioon ottaen täysin eri valossa. Se 

näyttäytyy yksilön harmina siitä, että ohjeistamani dokumentaatiotapa ei tavoita 

haastateltavan tarinamaailmaa ja siinä tapahtuvia murtumia tai tuo esiin sen koke-

muksellisuutta eli sitä, mikä hänelle olisi ollut uran jäsentämisessä tärkeää ja kerto-

misen arvoista. 

Vaikka kerronnallisuus sisältää tärkeänä osuutena kokemuksellisuuden aspektin 

(Herman 2009), aineistoni urakertomukset sisältävät jonkin verran kronikkatyyppis-

tä kerrontaa. Siinä ei pyritäkään välittämään kokemuksellisuutta tai odotusten äkilli-

siä murtumia vaan tulkintani mukaan nojaudutaan yleisiin käsityksiin siitä, miten 

tapahtumien pitääkin mennä. Tällöin tapahtumasarjaa ei tarvitse myöskään selittää 

tai evaluoida. Kronikkamuodossa esitettyjen tapahtumien välinen linkitys tai juoni 

näyttää noudattavan kerronnallisessa ympäristössään tyypillistä urakulkua tai ns. 

maalaisjärjen mukaisia käsityksiä siitä, miten asiat menevät. Seuraavassa katkelmassa 

kerrotaan neljän–viiden vuoden pituisesta opiskelujaksosta haastateltavan uralla, 

lähes ilman selityksiä, evaluaatioita tai tapahtumien sitomista toisiinsa muutoin kuin 

kronologisena jatkumona. Kertojan työtehtävät ovat juuri niitä, joita terveydenhoi-

tajan koulutuksen saanut ihminen yleensä tekee eikä ajanjakson kuvaukseen ole 

kerronnallisen ympäristön kannalta ole ehkä välttämätöntä liittää lisäselityksiä. 

Poikkeuksena on työnteon roolia laajemmassa elämänkokonaisuudessa tarkentava 

lisäys, siis töitä, millä mä rahotin opiskelun: 

HM6: Ja sit tää väli täällä [viittaa uralinjaan] on tällanen. Eli vuodesta -86 vuoteen -
90, niin mä tein töitä, pätkätöitä, siis töitä, millä mä rahotin opiskelun, ja sitte opis-
kelin mitä opiskelin ja… Et mä tein sairaanhoitajatöitä, terveydenhoitajatöitä ja sit 
mä tein opettajatöitä. 

Vaikka haastattelukerronnassa noudatetaan erilaisia kerronnan konventioita, on 

muistettava, että haastateltavat haluavat tuoda kertomuksessaan omat ja tärkeinä 

pitämänsä viestit kuuluviin. Osa haastateltavista vastaa tarkasti esittämiini kysymyk-

siin, osa taas kertoo sen, mitä itse pitää tärkeimpinä asioina, sijoittaen kunkin etusi-

jalle asemansa teeman parhaaksi katsomaansa kohtaan keskustelua. Tutkimushaas-

tatteluissa kaikkiin kysymyksiini vastattiin jotakin, kuten sovinnaiseen keskusteluta-

paan kuuluu, mutta vastauksen pääviesti saattoi olla jotakin täysin muuta kuin mitä 

olin kysymyksessä kysynyt. Seuraavassa katkelmassa haastateltava vastaa yhdellä 
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lauseella kysymykseeni hänen konsulttiyrityksensä asiakaskunnasta. Sen sijaan hän 

kertoo pidempään sekä yrityksensä liikevaihdon kehittymisestä että työn ja perheen 

yhdistämisestä. Oma tarkoitukseni oli saada tietoa haastateltavan asiantuntijuusalas-

ta tarkemmin, mutta haastateltavan vastaus porautuu enemmän yrittäjyyden talou-

dellisten reunaehtojen kuvaamiseen: 

L: Onks sun asiakkaat sitten ihan jonkun tietyn toimialan yrityksiä vai ihan kaikenlai-
sia? 

LM3: Onhan mulla ollu jossain vaiheessa vaikka minkä alan yrityksiä mutta aika vä-
hän muualta, viime aikoina muut oppilaitokset. Liikevaihtohan mulla on ollu ihan 
vaan [mainitsee summan], mutta kyllä mulla yks vuosi, kun mä kävin Helsingissä, 
niin oli mulla [mainitsee summan] liikevaihto. Ja alkuvaiheessa, kun mä tein yksin, 
opettajan työn ohella, niin mun liikevaihto oli enemmän kun mun vuosipalkkani. 
Mutta toi taloudellinen hyöty, en tiedä, kuinka iso se on ollu, mutta kyllä se on jon-
kinmoinen ollu. Mutta tietysti perhe on mahdollistanu tämän, että tälläkin hetkellä 
vaimo on töissä. 

Edellä kuvasin sitä, miten uralinja ohjasi urakerrontaa. Tilanteisen kerronnallisen 

ympäristön näkökulmasta asia on kuitenkin moniulotteisempi. Haastateltavat tiesi-

vät haastatteluun osallistuessaan, ettei uralinja ole erillinen dokumentti vaan että sitä 

käsitellään haastattelun aikana. Näin ollen tieto tulevasta haastattelutilanteesta ohja-

si myös uralinjan piirtämistä tietynlaiseksi ja haastateltavat varioivat myös tätä ker-

ronnan konventiota. Monet haastateltavista olivat esimerkiksi kirjanneet uralinjalle 

sanoja, koodeja tai kommentteja, jotka toimivat heille muistutuksina asioista, joita 

he halusivat nostaa esiin haastattelutilanteessa. Eräs haastateltava esimerkiksi sanoi: 

Nythän me ollaan keskusteluissa tultu tähän nykyisyyteen ja mähän tähän [minulle etukäteen 

lähetettyyn uralinjaan] kirjoitin, että lähitulevaisuus syytä kertoa auki… 

Tutkijan näkökulmasta kertomukset ovat sekä prosesseja että tuotoksia (Cohen 

& Mallon, 2001). Tuotoksina ne samalla heijastavat sosiaalisen maailman moninai-

suutta, mutta luovat siihen myös järjestystä ja ajallisuutta. Prosesseina taas kerronta-

tilanteet toimivat merkityksenannon areenoina ja neuvottelutilanteina. Haastattelu-

kerronnan tai tutkimuksen kannalta ei mielestäni ole oleellista se, vastaako haasta-

teltava kuhunkin kysymykseen täsmällisesti. Tärkeintä on aktivoida haastattelutilan-

teessa sellaisia kertomuksia (Gubrium & Holstein 1998), jotka ovat tutkimuksen 

pääteeman kannalta relevantteja ja vastaavat molempien (tai kaikkien) kerrontatilan-

teeseen osallistuvien osapuolien kerronnallisia tavoitteita. 

Lopuksi on todettava, että aineistoni perusteella sekä uranhallintatyön ja amma-

tillisen jatkuvuustyön näkökulmista menneisyys kaikkine käänteineen pitää uraker-

tomuksessa jotenkin teoretisoida sekä sovittaa nykyisyyteen ja tuleviin ammatillisiin 
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näkymiin. Onko niin, että tämä koskee erityisesti haastattelutilanteita? Arkipäivän 

keskustelutilanteita tutkineet Ochs & Capps (2001) näkevät arkipäivän keskusteluil-

le yleiseksi sen, että niissä kuvatut tilanteet ja asiat voivat jäädä merkityksiltään 

avoimiksi ja ratkaisemattomiksikin eikä se ole sosiaalisesti ongelmallista. (Asiantun-

tija)haastattelutilanteen odotukset ja tavoitteet ovat ehkä toisenlaisia. 

Vaikka olen jakanut tutkimuksessani kerronnallisen ympäristön analyyttisesti 

kolmeen eri tasoon, ovat ne käytännössä päällekkäisiä ja limittäisiä. Ammatillista 

jatkuvuustyötä sekä uranhallintatyötä tehdään niillä kaikilla.  
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7 Kerronnan konventioiden yksilöllinen soveltaminen 

Edellisissä tulosluvuissa olen kuvannut haastattelukatkelmilla illustroiden sitä, mil-

laisia urakerronnan konventioita ammattikorkeakoulun opettajat kerronnassaan 

käyttävät ja miten kerronnallinen ympäristö mahdollistaa, haastaa ja rajoittaa ura-

kerrontaa. Tässä luvussa kuvaan neljän opettajan kertomuksiin perustuen sitä, mi-

ten kerronnan konventioita varioidaan ja sovelletaan yksilöllisesti, yksittäisten hen-

kilöiden urakertomuksissa. 

Kuten Mäki (2012) toteaa, ammattikorkeakoulun opettajat eivät ole homogeeni-

nen joukko eikä opettajien ääni ei ole yhdenmukainen. Omastakaan aineistostani ei 

ole löydettävissä ”tyypillistä” ammattikorkeakoulun opettajaa tai ammattikorkea-

koulun opettajan uraa, vaan pikemminkin opettajien urahistorioita leimaa hetero-

geenisyys, joka osaltaan heijastelee ammattikorkeakouluympäristön moniulottei-

suutta. Kerronnan yhteisyys on löydettävissä samankaltaista, kerronnallisen ympä-

ristön kannalta relevanteista tavoista kertoa uraa ja sitoa uran tapahtumia yhteen.  

Olen valinnut tähän lukuun kahden liiketalouden ja markkinoinnin sekä kahden 

hoitotyön opettajan urakertomukset. Haastateltavat ovat eri-ikäisiä, heidän urahis-

toriansa ovat keskenään erilaisia ja heidän työtehtävänsä painottuvat hieman eri 

tavoin. Olen valinnut nämä tapaukset sillä periaatteella, että voin niiden kautta tuo-

da mahdollisimman hyvin esille sitä, miten samoja urakerronnan konventioita voi-

daan kiinnittää luovasti soveltaen ja varioiden erilaisiin uratapahtumiin. Toisaalta 

haluan korostaa sitä, miten samoja ammattikorkeakoulun sisäisiä uraskriptejä tulki-

taan yksilötasolla eri tavoin. Samojen tapahtumien kuvaamisessa voidaan myös 

käyttää samaan aikaan useita urakertomuksen viestiä tukevia kerronnan konventioi-

ta tai kiinnittää huomio eri konventioita soveltamalla uratapahtumien eri puoliin ja 

perusteluihin. Urakerronnan tekee analyyttisesti erittäin kiinnostavaksi se, että hyvin 

lyhytkin haastattelusitaatti saattaa sisältää useita limittäisiä viittauksia kerronnallisen 

ympäristön eri tasoihin ja näitä vastaaviin kerronnallisen työn muotoihin. 

Elisa, Lea, Rauno ja Heli (nimet muutettu, esitetään sitaateissa alkukirjaimilla) 

ovat aineistoni yksittäisiä opettajia, eivät eri haastatteluista konstruoituja opettaja-

tyyppejä (vrt. esim. Syrjälä. 2002). Kaikissa kertomuksissa on jotakin keskenään 

yhteistä, mutta samalla jotakin erityistä ja uniikkia. On huomattava, että tämän lu-

vun kertomusesimerkit ovat yksittäisten henkilöiden urahaastatteluista koostettuja 
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urakertomuksia. Koska tutkimuskohteenani ovat urakerronnan konventiot, eivät 

henkilöt sinänsä, olen tapausesimerkeissäni valikoinut tiettyjä teemoja, juonia ja 

kerronnan konventioita ja jättänyt muut seikat sivummalle tai pois. Esimerkiksi se, 

etten käsittele uran ja perheen yhdistämisen teemaa Lean kohdalla, ei tarkoita sitä, 

että se ei olisi kuulunut hänen urakertomukseensa. Olen valinnut urakertomusten 

sisältä sellaisia teemoja, joihin palattiin useassa kohdassa samaa haastattelua ja jotka 

minua urakertomuksen yleisönä erityisesti puhuttelevat. Suomalaiseen, tai ainakaan 

tämän aineiston, urakerrontaan eivät kuulu täysin ongelmattomat tai ristiriidattomat 

menestystarinat. Sen vuoksi olen sisällyttänyt tähän lukuun urakertomuksissa esitet-

tyjä onnistumisia, mutta myös esiin tuotuja uran varjoja sekä uranhallinnan tai am-

matillisen jatkuvuuden rakentamisen haasteita. 

7.1 Elisan kertomus – ihmissuhteet uran moottorina ja 
rajalinjoina 

Liiketalouden ja markkinoinnin alaa opettavan Elisan urakertomuksessa limittyvät 

ammattilaisen ja kasvattaja-opettajan uraskriptit. Elisa kuitenkin tekee varsin selväk-

si, että hän on tällä hetkellä asettanut perheen uralla etenemisen edelle. Urasiirtymät 

perustuvat vahvasti tälle valinnalle, johon viitataan hyvin johdonmukaisesti koko 

urakertomuksen ajan. Se on myös kirjoitettu erilliseksi lauseeksi Elisan uralinjado-

kumenttiin. Ihmissuhteet ja ihmiskeskeisen työn tekeminen ovat kuitenkin myös 

laajemmin urakerronnan punainen lanka.  

Elisan asiantuntijuus on kehittynyt työhön sopivaksi ja hän kertojana rakentaa-

kin siltaa markkinoinnin alaan liittyvästä ihmisiin vaikuttamisen logiikasta opettajan 

rooliin opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun vaikuttajana. Urahistoria kulkee varsin 

tasaisesti, ensin kohti opettajuutta ja sitten ammattikorkeakouluorganisaatiossa 

horisontaalisena urana opettamisesta kohti ohjaajuutta. Tätä tukevat myös kuvauk-

set erilaisista pedagogisista malleista kiinnostumisesta. Elisa kertoo haastatteluhet-

kellä olevansa tyytyväinen työhönsä, työnkuvaansa ja lähiorganisaationsa pedagogi-

siin ratkaisuihin. Osin perhetilanteeseensa viitaten hän rajaa työnsä ammatillisesta 

ytimestä pois T&K-projektit ja tieteellisen jatkotutkinnon tekemisen sekä väläyttää 

useamman kerran sitä mahdollisuutta, että voisi ajatella siirtyvänsä omaan perheyri-

tykseen töihin, jos nuorten kanssa toimiminen ei enää kiinnostaisi. 

Aineistossani opettajuus, yrittäjyys ja yliopisto-opinnot ovat sellaisia teemoja, 

jotka usein liitetään lapsuuden perheeseen ja omaan kulttuuriperimään. Vaikka uran 

tai ammatin periytymisellä voidaan tukea oman ammatillisen jatkuvuuden ajallista ja 
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kulttuurista syvyyttä kertomuksessa, tietty kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma voi-

daan myös ajatella sellaisiksi rakenteiksi, jotka estävät valitsemasta uraa toisin tai 

vähentävät proaktiivista uran rakentamista (ks. Inkson, 2004). Elisa kertoo, että isän 

työ opettajana sai hänet alun perin valitsemaan pois opettajan työn. Kaupalliselle 

uralle päätyminen oli myös enemmän erilaisten kiinnostusten synteesi kuin harkittu 

päätös. Elisa sitoo oman uravalintavaiheensa myös nykyiseen työhönsä, jossa hän 

opiskelijoiden opinto-ohjaajana keskustelee nuorten kanssa heidän uravalinnoista. 

Hän huomauttaa, että vaikka niiden pitäisi sosiaalisten odotusten perusteella olla 

tarkan harkinnan tulosta, niin käytännössä ne ovat jotain muuta, sattumankin perus-

teella päätettyjä: 

L: Jos nyt sitte mennään näitä yksityiskohtia viä, niin sua sitte tää kaupallinen ala 
kiinnosti? 

E: Joo. Ehkä mä olin vähän ristiriitasessa tilanteessa, mullei oo oikeestaan kotitausta 
ollenkaan semmonen, et sieltä olis tullu semmosta virikettä, mutta mä olin lukiossa 
hyvä matikassa ja kielissä ja mietin, että miten niitä sitten yhdistelisi. Tää vaikutti sit-
ten aika sopivalta. Niinkun tässä vaiheessakin huomaa, että opiskelijat tekee päätök-
siä aika lailla sattumankin perusteella, ettei ne kovin harkittuja ne valinnat oo. (…) Ja 
kyllä kun mun isä on opettajana, niin vannoin, ettei musta ainakaan opettajaa tuu. 
Mutta tässä sitä nyt ollaan.  

Seuraavassa katkelmassa kuvataan tyypillinen lineaarinen ja vähittäinen siirtymä 

opinnoista työelämään ja työelämässä ammatista toiseen. Urasiirtymiä ei tarvitse 

haastattelijalle juurikaan perusteella, sillä tapahtumien perusteet ovat paljolti sen 

mukaisia, miten ns. tyypillisessä urakertomuksessa kuuluu ollakin. Tämän takia 

uranhallintatyö on Elisan kertomuksessa enemmän taustalla ammatilliseen jatku-

vuustyöhön nähden. Elisan työtehtävät liittyvät opiskeltuun pääaineeseen eli mark-

kinointiin ja uran katkokset muodostuvat naisten työurakertomuksissa kulttuurisesti 

odotettavissa olevien vanhempainvapaiden perusteella. Nekään eivät sinänsä haasta 

ammatillista jatkuvuutta vaan vanhempainvapaat sidotaan kertomuksessa markki-

noinnin opettamiseen johtaneen urahistorian loogisiksi osiksi. Opettajan työn ko-

keiluvaihe päättyy opettajapätevyyden hankkimiseen. Markkinointityön ja oppilai-

tosympäristön yhteys rakennetaan, kuten Elisan urakerronnassa paljon muutoinkin, 

erilaisilla avainhenkilöillä, kertomalla opettajista, joita Elisa työssään tapasi, sekä 

kuvaamalla yrityksen omistajaa, joka kannusti häntä opettajaksi: 

E: Päädyin semmoseen [kouluun] töihin (…) Aluks mä menin sinne hoitamaan ihan 
vaan toimistotehtäviä ja olin vähän avuksi siinä markkinoinnissa mutta lopulta sain 
tehdä ihan kaikenlaisia markkinointihommia ja sitä aihetta opiskelin, se oli mun pää-
aine se markkinointi. Just siltä näkökulmalta, että hän opetti ja mä hoidin niitä kaik-
kia muita asioita ja asiakashankintaa ja ihan kaikenlaista mainostyötä ja muuta. Ja sit 
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opintojen loppuvaiheessa, kun ei ollu enää luentoja ja muuta, niin kävin siellä ihan 
kokopäiväsesti töissä, tommosen kaks vuotta oikeestaan. (…) 

L: Teikkö sää siellä [koulussa] opettajan hommia? 

E: Ei, olin ihan markkinointi-ihminen. Tapasin kyllä paljon opettajia ja paljon eri 
kansallisuuksien ihmisiä, että siellä oli paljon natiiveja opettajia ja mä jouduin päivit-
täin puhumaan englantia. Se oli silläkin lailla opettavainen työpaikka ja jouduin ot-
tamaan yhteyksiä ulkomaille paljon. Ja sitte tälläkin oli kyllä vielä merkitystä, että tää 
[koulun] omistaja kannusti mua hakemaan opettajan töitä. Ja [paikalliseen] kauppa-
oppilaitokseen sitten pääsinkin opettamaan markkinointia, ensimmäisenä kokemuk-
sena, ja melkein vuoden siinä ennätin olla, kunnes jäin äitiyslomalle. (…) Ja mä en-
nätin sitten jo aikaisemmin laitta tonne ammatilliseen opettajakorkeakouluun pape-
rit, hakemuksen, että halusin opettajan pätevyyden tehdä ja siellä sain tehdä sillä ta-
valla, että kolmen vuoden aikana sai tehdä niitä. 

Elisan kertomuksessa siirtymä markkinoinnin ammattilaisesta liiketalouden ja 

markkinoinnin opettajaksi kuvataan varsin kivuttomaksi. Elisa painottaa useassa 

kohtaa haastattelua, että vaikka opettajan työssä ei ole mahdollista pitää opetettavan 

alan käytännön osaamisen kaikkia nyansseja samalla tasolla kuin käytännön työtä 

tekevien, opettajuus tuo ammatillisille opettajille sellaista osaamista, jota muilla 

saman alan toimijoilla ei ole. Elisan urakerronnassa kiinnittyminen kasvattaja-

opettajan uraskriptiin on tasaveroinen tai jopa hallitsevampi ammattilaisen uraskrip-

tiin nähden. Erityisesti työtehtävät opinto-ohjaajana ovat vieneet häntä pohtimaan 

sitä, mikä on opettajalle kaikkein tärkeintä osaamista. Hän korostaa tässä opettajan 

ihmissuhdetyö- ja pedagogisia taitoja: osaa opettaa oppimaan, niin se on melkein vielä 

tärkeämpää. 

L: No minkäs sää sitten näkisit, että on se sun oma osaaminen tai asiantuntijuus? 

E: No se perustuu tähän uralinjaan siltä osin, et mitä siellä on tapahtunu, et mitä mä 
oon niistä ammentanu (…) Et oikeestaan mä en osannu ajatellakaan, että se olis täs-
sä työssä niin merkittävää se oppimisen merkitys, että se substanssi tavallaan menet-
tää merkitystään, että toki se on tärkeää, mut että melkein se, että osaa opettaa op-
pimaan, niin se on melkein vielä tärkeämpää, että saa sen kiinnostuksen heräämään 
sillä hetkellä kun se opiskelija on siinä tilassa. Et semmonen ymmärrys ja sen välit-
täminen, niin se on ehkä se mun tärkein asiantuntija-alue. Et helposti mun mielestä 
se asiantuntijuus käsitetään semmosena kapeana substanssina, jota mä en koe, aina-
kaan tässä mun työssä, että ois ainoastaan merkittävää. Et niitä löytyy varmasti vaik-
ka kuinka paljon, joilla on markkinoinnista vaikka kuinka paljon substanssiosaamis-
ta, mutta sit se, että osaa sen jakaa, tai että muutkin sen oppii, niin siihen tarvii ko-
kemusta.  

Useissa aineistoni haastatteluissa sivutaan uratutkimuksen ja ammatinvalintapsyko-

logian perinteistä teemaa: miten löytää sellainen työ, jossa omat taidot ja ominai-
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suudet kohtaisivat työn vaatimukset parhaiten? Elisa, joka on aineistoni sekä ikä- 

että opettajavuosiltaan nuorin, tuo avoimimmin esiin myös toisen näkökulman, sen, 

että omaa osaamista tulee kehittää ja muokata kuhunkin työhön sopivaksi. Tässä 

viitataan selvästi uudemman ura-ajattelun logiikkaan, jossa korostuu yksilön kyky 

sopeutua ja rakentaa vaihtuviin ympäristöihin sopivaa osaamispääomaa ja ammatil-

lisia identiteettejä (esim. Savickas ym., 2009). Viittaus sananparteen ne, jotka osaa, 

niin ne tekee ja ne, jotka ei osaa, niin opettaa, saattaa liittyä teemaan, jota aineistoni liike-

talouden ja markkinoinnin opettajat paljon sivuavat. He kuvaavat käytännön am-

mattilaisten hieman ehkä ylenkatsovaa suhtautumista opetustyötä tekeviä kohtaan, 

verrattuna ”oikeaan bisneksen” tekemiseen. Elisa kuitenkin korostaa sitä, että opet-

tajalla on jotakin sellaista tärkeää osaamista, jota ei voi käyttää tai kehittää täysimää-

räisesti muualla: 

L: Jos mennään tohon asiantuntijuuspuoleen, niin onko nyt niin, että sä voit käyttää 
kaikkee osaamistas hyväksi tossa nykysessä työnkuvassa ja työtehtävissäs? 

E: Kyllä mä varmaankin voin, että… Vai sanotaanko näin, että se asiantuntijuus on 
kehittyny tähän työhön sopivaksi, että musta tuntuu, että mä en pystyis jossain toi-
sessa, jos ajatellaan näitä mun substanssialueen töitä, niin ehkä en pystyis tätä asian-
tuntijuutta, mikä on tullu tän opetustyön kautta, niin sitte taas siellä.  

L: Toi on hienoo, että sä näet sen tosta näkökulmasta, aika harvat katsoo! 

E: Ehkä mä yritän nähdä sen jotenki… Että kuinka välttämättä tätä opettajan työtä 
ei pidetä tai ne jotka… Miten se nyt oli: ”Ne, jotka osaa, niin ne tekee ja ne, jotka ei 
osaa, niin opettaa”. Tämmösiä lauseita kun heitellään, niin mä en usko siihen (nau-
raa). 

Urakertomuksessaan Elisa rakentaa paljon siltoja aiemman markkinointityönsä sekä 

nykyisen opettajan työn välille ja summaa, että koska molempien ytimessä on ky-

symys ennen kaikkea ihmisistä ja ihmisiin vaikuttamisesta, ne kulkevat aika hyvin 

käsi kädessä. 

Elisa kietoo nykyisen työnsä mielekkyyden erityisesti ohjaamistyöhön. Hän on 

kiinnostunut kehittämään itseään ja pedagogista osaamistaan sekä päivittämään 

markkinoinnin osaamistaan opetuksessa tai lähimmässä opettajakunnassa esiin 

nousevien tarpeiden mukaan. Omaehtoinen itsensä kehittäminen ja eteneminen 

ovat hänen kertomuksessaan vastakohta kauempaa organisaatiosta tuleville kehit-

tymispaineille. Kuten suurin osa päätoimisesti opettavista opettajista tässä aineistos-

sa, Elisa haluaa kehittyä ammatillisesti opettajana ja opiskelijoiden opinto-ohjaajana. 

Hän rajaa tulevaisuuden urakehityksen vaihtoehdoista aktiivisesti pois muut ura-

skriptit ja niihin liittyvät organisaatiopositiot: jatkotutkinnon tekemisen, hallinto- ja 
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esimiestehtävät sekä T&K-projekteihin siirtymisen. Koska hän on tyytyväinen ny-

kyiseen työnkuvaansa, kaikki siihen kohdistuvat muutospaineet uhkaavat hyvän 

työn ydintä: 

L: Sää kirjottelit tosta tulevaisuudestakin tohon [uralinjalle] jotain? 

E: Se näytti niin kauheelle toi viiva, kun siinä ei ollu mitään, kun ei ollu mitään etap-
peja just nyt merkitä sinne, että ois käynnissä opintoja ja muuta. Kun tässä on käyn-
nissä koko ajan muutoksia kaikenlaisia täällä oppilaitoksessa ja opetuspuolella, niin 
mä kyllä toivon, että mun työura tulee oleen opetustehtäviä, panin tohon [uraviival-
le] sulkuihin, ettei hallinnollisia siis, et mä en urakehitystä halua semmoseen suun-
taan, ettei oo ambitioita semmosia.  

L: No onko vaarana, että semmoseen joutuu? 

E: Vähän tuntuu siltä, että kun kaikenlaisia tuntimääriä muutetaan ja projektihom-
mia tyrkytetään jopa kaikille. Et kun näkee kuinka semmosta epäselvää se monesti 
on ja hirveen työlästä siihen korvaukseen nähden, niin ei kiinnostais. 

LaPointe (2011) kritisoi uuden uran individualistisia arvoja, jotka korostavat jatku-

vaa muutosta sekä yksilön vahvaa toimijuutta eivätkä tällöin anna mahdollisuutta 

esimerkiksi perheeseen keskittyviin valintoihin yhtä legitiimeinä. Omassa aineistos-

sani myös pehmeämmät urasta puhumisen tavat ovat vahvasti esillä ja perheeseen 

keskittyminen näyttäytyy sosiaalisesti hyväksyttävänä selityksenä tietyille uravalin-

noille, myös miehillä. Aineistossani on useita kertomuksia, joissa esimerkiksi joista-

kin perinteisen urakäsityksen näkökulmasta tärkeästä työtehtävästä tai ylennyksestä 

kieltäytymistä selitetään perhesyillä.  

Perinteisessä communality vs. agency -jaossa kantava idea on se, että feminiininen 

toiminta on ennen kaikkea toisiin liittymistä (communality) ja ihmissuhteisiin panos-

tamista, kun taas miestapaiseen toimijuuteen liitetyllä agency:lla viitataan individualis-

tiseen ja aktiiviseen toimintaan omien päämäärien hyväksi (Abele, 2003). Tämä 

jaottelu tuntuu aineistoni perusteella yksiulotteiselta. Näyttää siltä, että kun perhe 

tietoisesti valitaan elämän ykkösprioriteetiksi, toiminta sen eteen on hyvinkin ta-

voitteellista ja rationaalista, toisin sanoen uraa hallitaan valitsemalla perhe ensim-

mäiseksi, ainakin toistaiseksi ja tässä elämäntilanteessa.  

Elisa kertoo, että muutto pienemmälle paikkakunnalle tapahtui osin aviomiehen 

perheyrityksen takia. Hän kuitenkin ottaa tämän urapäätöksen haltuunsa toteamalla, 

että opettajan työ on ollut hänelle mielekästä ja sopinut heidän perhe-elämäänkin 

hyvin. Opettajan uran valitsemisen perusteeksi nousee mahdollisuus sovittaa kau-

palliseen alaan liittyvä työ ja perhe mahdollisimman hyvin yhteen. Kaupalliselle 

alalle tyypillinen panos–tuotos-puhetapa palaa kuitenkin urakertomukseen, kun 
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Elisa kuvaa palkan ja työn eteen tehtävien uhrauksen välistä suhdetta. Kun hän 

vielä lopuksi nostaa esiin mahdollisen uratavoitteen, oman yrityksen perustamisen, 

kuulijalle välittyy asetelma, jossa Elisa jatkuvasti neuvottelee mahdollisimman hyvis-

tä työehdoista sekä mielekkäästä työympäristöstä. Jos ammattikorkeakouluympäris-

tö ei enää mahdollistaisikaan perheen pitämistä tärkeimpänä tavoitteena, hän voi 

myös lähteä pois ja valita toisen työn. Toisaalla vaakakupissa painaa kuitenkin myös 

kertojan kiinnostus ja kasvava osaaminen suhteessa nuorten ohjaamiseen ja kasvat-

tamiseen. Uranhallinta, toisiin liittyminen ja toimijuus näkyvät siis samassa uraker-

tomuksessa monin eri tavoin: 

E: Että oikeestaan näihin munkin urahaaveisiin ja -valintoihin vaikuttaa aika paljon 
se, että [aviomiehellä] on niin tiivis sidos ja se sitoo siihen paikkaan. Mutta en mä nyt 
toisaalta tiedä, olisinko mä valinnu mitään muuta kaupallista uraa, kyllä mä kauheesti 
tykkään opettajan työstä, että nää nyt vaan sattuu sitten sopimaan meidän perhe-
elämäänkin kauheen hyvin. (…) Mä oon toisaalta valinnutkin tän uran sen takia, että 
vapaat, kun ajattelee, et on kolme lasta, niin on aika hyvät ja pystyy asioita järjeste-
lemään. Ja palkka ei oo niin suuri, että sen eteen olis valmis tekeen hirveesti uhrauk-
sia. Et sitte joskus on mietitty miehenkin kanssa, että se heijän yritys siellä laajenee, 
että oisko jotain omaa, samalla toimialalla olevaa, perheen sisäistä yritystä joskus. Se 
voi olla sitten ku lapset on isompia. Ja jos kokee, ettei oo enää mitään annettavaa 
näille nuorille täällä. 

Aineistossani työ- ja perheura kerrotaan usein toisistaan hieman erillisiksi mutta 

samanaikaisiksi jatkumoiksi. Elisa on tässä poikkeus. Ihmissuhteet, sosiaaliset ver-

kostot ja ammatilliset porttihenkilöt korostuvat kautta linjan hänen kertomukses-

saan. Perhe ja suku toimivat tärkeinä resursseina myös ammatillisen osaamisen 

ylläpidossa, on tuonu hirveesti näkemystä semmosesta yrittämisestä, ja työn sekä elämän 

rakentamisen arvojen pohjana, ura ei ole ylikunnianhimosta menestymistä. Lopuksi Elisa 

myös viittaa nykyiseen lähityöyhteisöönsä merkittävänä viiteryhmänä, joka tekee 

hänen mielestään realistisen järkevää kehitystyötä: 

L: Jos sä mietit sun tän hetkistä työtä ja sun asiantuntemusta, niin onks tässä ollu sel-
laisia merkittäviä henkilöitä tai sit jotain ryhmiä, ketä sä pitäisit merkityksellisinä? 

E: Mä pitäisin merkityksellisenä tuolta alkupäästä ehkä tota [koulun] johtajaa, jossain 
määrin, koska hänellä oli aika valveutunut näkemys oppimisesta tai sanotaanko aika 
kehittynyt, ettei ollu semmonen ihan perinteinen kieltenopettaja. Että oli hyvin kiin-
nostunu pedagogiikasta, NLP:stä ja kaikenlaisista semmosista virtauksista ja kannus-
tajana, että vaikka hän olis pitäny mut mielellään sielläkin, ettei hän mua pois ajanut, 
mutta myös tälle uralle kannustajana. Ja sitten tän aviopuolison perheen, ja sen koko 
perheenkin merkitys ja he, jotka toimii taas liikealalla, niin on tuonu hirveesti näke-
mystä semmosesta yrittämisestä kanssa. Ja kaikenlaisesta liiketoimintaan liittyvistä 
asioista. Ja sitten tietenkin unohtamatta omia vanhempia, jotka on aina sanonu, että 
tyttöjen täytyy opiskella, ku on heillä kolme tytärtä ollu, että opiskelun tärkeyttä on 
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aina korostettu, mutta ei semmosta ylikunnianhimosta menestystymistä ja niin, vaan 
että elämä täytyy järjestää niin, että se on joka suunnalta tasapainossa. Ja nyt, kun ol-
laan tässä päivässä, niin on erittäin merkittävä tää kollegio, missä mä toimin, että nää 
lähimmät kollegat on kyllä hyvin tärkeitä ja meill on hyvä ryhmä kasassa ja tehdään 
mun mielestä semmosta realistisen järkevää kehitystyötä. 

7.2 Lean kertomus – tahto toimia oikein ja vastata 
osaamishaasteisiin 

Lea on hoitotyön opettaja, joka toimii haastatteluajankohtana myös koulutusohjel-

majohtajana. Hän opettaa johtamistehtävien ohella sekä ohjaa yhtä ryhmää opiskeli-

joita. Hän näkee mahdollisena myös siirtymisen takaisin riviopettajaksi62. Lean ura-

kertomuksessa korostuu uranhallinta rationaalisena toimintana, sillä hän miettii 

potentiaalisia tulevaisuudennäkymiä etukäteen ja luo strategioita, joiden mukaan 

toimia. Ammatillinen jatkuvuus uralla luodaan kahden ammatin, sairaanhoitajuuden 

ja johtajuuden, varaan. Lea on toiminut johtamistehtävissä sekä hoitoalalla että 

ammattikorkeakouluympäristössä. Hänen urakerrontansa uniikiksi viestiksi kiteytyy 

tahto ja moraalinen velvoite kehittää omaa osaamista muuttuvien työtehtävien ja 

työympäristön vaatimusten mukaan. Hän pyrkii uransa tapahtumia arvioidessaan 

ottamaan huomioon kaikki ammattikorkeakoulun uraskriptit. Lea kertoo itsensä 

henkilöksi, joka haluaa toimia oikein, itseään, ammattikuntaansa ja organisaatiotaan 

kohtaan.  

Lea käyttää paljon uuteen uraideologiaan ja ammattikorkeakouluympäristöön si-

doksissa olevaa osaamispuhetta, mikä liittynee osin hänen rooliinsa organisaation 

keskijohdossa. Myös ammattilaisuudesta hän kertoo osaamisen ja sen kehittämisen 

termien kautta. Esimerkiksi aikaa ennen uravaihdosta hän kuvaa seuraavasti: Musta 

tuntu, että mä osasin [oman erikoistumisalan töistä], osasin kaiken. Et se ei enää tuonu tyydy-

tystä se työ. Lean tapa hallita uran tapahtumia ja rakentaa ammatillista jatkuvuutta on 

kiinnostava yhdistelmä osaamisen proaktiivista varmistelua, uran kannalta kriittisiin 

tilanteisiin ajautumista sekä työtehtävien ottamista tiukasti haltuun, niin asenteiden 

kuin osaamisenkin tasolla, myös jälkikäteen.  

                                                   
62 Ammattikorkeakouluissa on tyypillistä, että määräaikaisissa johtamis- ja päällikkötehtävissä sekä 
myös T&K- ja projektitehtävissä työskentelevillä on alla opettajan pohjavirka tai -toimi (esim. lehto-
raatti tai yliopettajuus) ja he voivat periaatteessa liikkua näiden kahden uravaihtoehdon, manageriaali-
sen sekä asiantuntijauran välillä työurallaan. Olen ottanut Lean tapauksen aineistooni juuri siksi, että 
voisin hieman tuoda esiin opettajan työn eri aspekteja ja vaihtelua erilaisten organisaatiopositioiden 
välillä uran aikana. 



 

174 

Ensimmäisenä esitetyssä katkelmassa sairaanhoidon opettajan työhön sopeutu-

mista ja myöhemmin koulutusohjelmajohtajaksi asettautumista kuvataan hyvin 

samalla tavalla: ensin tapahtuu äkkinäinen urakäänne, sen jälkeen Lea päättää ottaa 

elämän heittämän haasteen vastaan, sitte mietin yön yli ja sanoin, että kyllä minä tulen, ja 

alkaa aktiivisesti muokata asenteitaan ja osaamistaan muuttuneeseen uratilanteeseen 

sopivaksi. Oleellista on oppilaitosorganisaatioon sitoutuminen sekä kasvattaja-

opettajan uraskriptiin kiinnittyminen ammatillisen opettajapätevyyden hankkimisen 

avulla. Koska Lean urakertomuksen viestinä korostuu tahto tehdä oikein, hän ana-

lysoi kaikkia uransa merkittävimpiä tapahtumia sen pohjalta, onko hänellä sellainen 

osaaminen ja asenne, jotka oikeuttavat hänet toimimaan kyseisessä työssä. Hän 

esimerkiksi kuvaa yhtäkkisen uramuutoksen jälkeen epäpätevänä opettajana toimi-

mista itsekkääksi, mikä on aineistossani varsin harvinaista.  

L63: Sen jälkeen tässä kävi näin mun urallani, että mä olin keskussairaalassa, eli mä 
olin apulaisosastonhoitajana tuolla [sairaalassa]. Tässä vaiheessa muistan sen asian, 
että mä olin sen 5–6 vuotta sitä hommaa [apulaisosastonhoitajana] tehnyt, niin mulle 
tuli sitten täältä, silloisesta sairaanhoito-oppilaitoksesta, rehtori soitti ja kysyi, että tu-
lisinko opettajan sijaisuutta hoitaan. Mä sitte mietin yön yli ja sanoin, että kyllä minä 
tulen. (…) ja mä olin vuoden, tai oikeestaan mä olin aika itsekkäästi, mä olin puol-
toista vuotta epäpätevänä, koska yhden vuoden jälkeen mä tunsin, et ei mun tiedot 
taidot riitä. Elikkä sitten mullon ainoostaan sitä kokemustietoa, mitä mä pystyn an-
tamaan, että ei tää oo järkevää olla töissä, ellei opiskele sitten. Elikä tämmönen pe-
dagoginen osaaminen puuttu. (…) sitte mä keväällä hain, hain sairaanhoito-
oppilaitokseen ja opettajankoulutukseen ja sitte pääsin sinne. 

Tähän urahistorian tilanteeseen palataan haastattelussa vielä muutamaan kertaan. 

Kuten osa muistakin haastateltavista, Lea kuvaa opettajan työhön päätymistä ajau-

tumiseksi: jos häntä ei olisi pyydetty opettajaksi, hän olisi hakeutunut johonkin 

muuhun koulutukseen. Opettajan työhön hakeutuminen ei ole ollut Lealle pitkäai-

kainen tavoite vaan se on eräs tie ulos liian vähän kehittymishaasteita sisältävästä 

sairaanhoitajan työstä. Kun uusi uravalinta on tehty, Lea reflektoi tilannetta ja päät-

tää kouluttautua: mä totesin sen puolentoista vuoden päästä, että pitää opiskella.  

L: Mut sitten se uravaihe tässä, että jos mua ei olis pyydetty opettajan sijaiseksi tän-
ne, niin mitä olis tapahtunu sinä vuonna? Niin todennäköisesti mä oisin hakeutunu 
sit johonki muuhun koulutukseen. Et mä en enää sairaanhoitajana olis jatkanut. Et 
se oli ihan semmonen iso kysymys, koska mä täällä mietin, että mä osaan kaikkee ja 
tää ei tuota mulle tyydytystä enää, et jotakin olisin muuta lähteny tekemään sitte. (…) 
Mutta en osaa sanoa kyllä nyt tässä, että mitä mä oisin sitten tehny, että opettajaksi 
ajatuminen… Siin oli varmaan se vaihe, että ajatui, kun kysyttiin. Ja mä totesin sen 

                                                   
63 Lean urakerronnan esittelyssä ”L:”-merkinnät viittaavat Leaan, toisin kuin tämän työn muissa 
osissa. 
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puolentoista vuoden päästä, että pitää opiskella, ei tässä opettajan ammatissa muuten 
pärjää näillä tiedoilla.  

Edellinen kohta on poikkeuksellinen aineistossani ammatillisen jatkuvuustyön sekä 

uranhallintatyön näkökulmista. Lea ei rakenna siinä aktiivisesti ammatillista jatku-

vuutta tai korosta olevansa autonominen uratoimija vaan valitsee passiivisen ajeleh-

tija-kehyksen. Hän sanoo: Siin oli varmaan se vaihe, että ajatui, kun kysyttiin. Kyseessä 

on kuitenkin vain ajallisesti rajattu ja ohimenevä vaihe, sillä hän sijoittaa itsensä 

aktiiviseksi ja reflektoivaksi toimijaksi jo seuraavassa lauseessa: Ja mä totesin sen puo-

lentoista vuoden päästä, että pitää opiskella. Lopullisesti Lea sitoutuu oppilaitosmaail-

maan, kun hän suorittaa maisterintutkinnon, jotta voi jatkaa opetuksen johtamis-

tehtävissä myös ammattikorkeakoulu-uudistuksen jälkeen. Hänen urakerronnassaan 

tyypillinen uranhallintatyön muoto on kuvata erilaisia osaamisen varmistelukeinoja. 

Tätä kiteyttää kertomus siitä, kuinka hän hakee samaan aikaan kahteen eri yliopis-

toon, varmasti varmistaa se(n), että pääsee ainakin jompaankumpaan suorittamaan maiste-

rintutkintoa. Kuten useimmat muutkin opettajat haastatteluissani, Lea tekee amma-

tillista jatkuvuustyötä tuomalla esiin, että maisteritutkinto oli omalta substanssialueelta, 

hoitotieteistä: 

L: Mä olin koulutusohjelmajohtajana ja sitte mä ajattelin, että nyt mun täytyy lähtee 
yliopisto-opiskeluihin tässä työn ohessa. Ja näin ollen mä samanaikasesti, kun tiesin, 
että on tää ammattikorkeakoulusysteemi oli jo talossa tässä, niin mä ajattelin, että en 
mä nyt opistoasteen tai tuolla sairaanhoidonopettajan tutkinnolla, ei se hyödytä mi-
nua, että mun pitää saada ylempi korkeakoulututkinto reilusti ja. Näin ollen mä ha-
keuduin [kahteen eri yliopistoon]. Mä varmistin itselleni, et varmasti mä jompaan-
kumpaan pääsen. Ja pääsin kumpaankin. (nauraa) Ja sitten niin, sitten mä valitsin en-
sisijaiseks tietenkin tän hoitotieteen opiskelun, koska se oli omaa substanssialuetta. 

Koulutusohjelmatason johtotehtävissä toimiminen ammattikorkeakoulussa ei tar-

koita sitä, että johtaja olisi täysin irrallaan opetuksesta, pedagogisten opetusratkaisu-

jen arvioinnista tai sen pohtimisesta, mitä opettajana oleminen tai opiskelijan paras 

ammattikorkeakoulussa tarkoittavat. Kertomusten perusteella voi ajatella jopa 

päinvastoin: hyvän koulutusohjelmajohtajan tehtävänä on arvojen tasolla tuoda 

julki ne tavoitteet, joihin opettajien tulee työssään eri uraskripteihin kiinnittymisen 

kautta pyrkiä. Johtajan tulee sovittaa omaan näkemykseensä opettamisesta ammat-

tikorkeakouluinstituution, oman ammattikuntansa ja omat henkilökohtaiset arvon-

sa. Lean pohdinnassa näkyvät erityisesti opettajan ammattilaisen ja kasvattaja-

opettajan uraskripteihin liittyvät teemat, kuten seuraavassa: 

L: Mä näen kauheen tärkeenä sen perehdyttämisen ja pedagogisten asioiden läpi-
käyminen, et kyllähän ne, kun tuli opettaja, niin ihan vaan, että mikä sen opettajan 
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rooli on ja se opettajuus, mitä se on. (…) Mulla on lähtökohtana ollu, että mitkä on 
meijän ammattikorkeakoulun lähtökohdat on ja mitkä on arvot ja toisaalta myös 
mitkä on meidän oman koulutusohjelman arvot ja asiat tulee esille. (…) mun arvos-
tus on se, että opettaja on oikeudenmukainen arvioinnissa, on rehellinen ja sitten on 
tämmönen luottamus saavuttaa opiskelijoihin nähden. (…) Meillä on keski-ikäisiä 
naisia, tää enemmistö nyt tällä hetkellä, että meillon sukupolviero, tulee olemaan 
suhteessa opiskelijoihin, niin mä sanon, et siin on haastetta tällä hetkellä, koska 
opiskelijoitten arvomaailma on erilainen, erilaiset ajatukset, käsitykset on siinä, kieli 
saattaa olla erilainen. Et sitä ajattelee, et koulutetaanko heistä sellasia sairaanhoitajia, 
mitä itse ajattelee olevansa, vai antaako heille vapaat kädet tulla sellaisiksi kuin he 
ovat omana persoonanaan? 

Suurin kysymysmerkki Lean urakertomuksessa liittyy tulevaisuuteen ja kerronnalli-

sen ympäristön muutokseen. Hän pohtii haastattelun aikana useaan kertaan, onko 

tuleva organisaatiomuutos tilanne, jossa omaa osaamista muokataan jälleen koulu-

tuksen avulla uuden tehtäväkuvan tarpeisiin vai päättääkö hän tällä kertaa toimia 

toisin.  

Seuraavassa katkelmassa yhdistyvät ammattikorkeakouluympäristön jatkuvan 

kehittymisen vaade ja uran hallinta- ja jatkuvuustyön erilaiset muodot suhteessa 

akateemiseen meritoitumiseen. Tilanteen hankaluuteen viittaavat kertomuksen use-

at vastakkainasettelut. Lean pitää päättää, lähteekö hän jälleen lisäkouluttautumaan 

säilyttääkseen osaamiseen perustuvan oikeutuksen johtaja-asemaansa vai jättäytyykö 

hän tällä kertaa riviopettajaksi, mikä olisi perinteistä uralla etenemisen normiodo-

tusta rikkova teko. Korkeakoulun opettajan uraskriptiin nivoutuvaa ongelmatilan-

netta rakennetaan laittamalla vastakkain kertomuksen päähenkilö vain maisteritason 

koulutuksen saaneena johtajana sekä yliopettajat ja yliopistojen yhteistyökumppanit 

hoitotieteen tohtorikoulutuksen saaneina henkilöinä. Suurin moraalinen ristiriita 

kertomuksessa nousee siitä, että kertoja kokee jatkuvan kehittymisen odotuksista 

laistamisen eli riviopettajaksi jättäytymisen pakenemiseksi. Hän jatkaa, että: Mulla 

pitäis olla semmonen tunne, että pitäis olla jatkokoulutus tehtynä. Katkelmassa näkyy silti 

myös aineistossani tyypillinen uranhallinnan ”tulevaisuudessa on avoinna useita 

vaihtoehtoja” -puhe, jossa kertoja ei kerro itseään umpikujaan vaan kuvaa erilaisia 

toimintavaihtoehtoja. Tilanteen pakottavuus konkretisoidaan myös omaksi sisäisek-

si kamppailuksi, tää musta on aika vahva tunne tai strategiseksi varmisteluksi eikä esi-

merkiksi organisaation yksipuolisesti sanelemiksi pakoiksi: 

L: Ja jos mä ajattelen tätä koulutusohjelmajohtajuutta tällä hetkellä, niinkun urana, 
niin mä sanoisin että ton maisteritason koulutuksena se menettelee vielä, mut nyt al-
kaa olla tunnetasolla sitä, että meillon yliopettajat, jotka on terveystieteiden tohtorei-
ta, sitten me ollaan rakentamassa [uutta organisaatiomallia], ja mä luulen, että siinä 
vaatimukset tulee, että jatkotutkinnon suorittanut pitää olla. Ja nyt huomaan itse sen, 
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että välillä mietin, sitä, että oma semmonen osaaminen… Et mitä osaamista on, sen 
tiedän. Mutta et se osaaminen ei ole riittävää enää jos ajatellaan tulevaisuuden haas-
teita. Tää musta on aika vahva tunne, että mä oikeestaan oon tyytyväinen siitä, että 
tän vuoden loppuun mä nyt ainakin oon tässä koulutusohjelmajohtajana. Mut sitten 
mä mietin, että sen jälkeen mä varmaan jään pois. Toisaalta sitte miettii myös, että 
jäisinkö jossain vaiheessa osa-aika eläkkeelleki. Et se on ihan. Ja sit mä mietin vielä, 
et onko se pakenemista vai onko mulla niin paljon kunnianhimoa sit kuitenki, et 
mulla pitäis olla semmonen tunne, että pitäis olla jatkokoulutus tehtynä tässä tai jos-
sakin vaiheessa. Mut toisaalta tällä hetkellä ei kyllä aika anna myöten. Enkä toisaalta 
välttämättä tiedä, että lähtisinkö sitä opiskelemaan. 

7.3 Raunon kertomus – oman työtyylin ja osaamisen sovittelua 
organisaation kehyksiin 

Liiketalouden ja markkinoinnin opettaja Rauno sitoo kerronnallisilla valinnoillaan 

kasvattaja-opettajuuden, ammattilaisen ja palveluntuottajan uraskriptin koherentiksi 

ammatilliseksi kokonaisuudeksi. Ammatillisuutensa ytimestä hän rajaa pois hallinto-

työn, vetoamalla ajallisesti syviin perusteisiin, kuten persoonaansa ja aiempiin ko-

kemuksiinsa hallintotyöstä, jo kesätyöajoiltaan. Hänen kertomuksestaan löytyvät 

lähes kaikki ammattikorkeakoulun opettajilleen tarjoamat uraskriptit ja -

mahdollisuudet. Rauno peilaa myös jatkuvasti omaa uraansa kauppaoppilaitoksen ja 

ammattikorkeakoulun sisäisiin viiteryhmiin. Hänen urakerronnassaan rikkoontuu 

monta perinteistä miesstereotypiaa, sillä hän kuvaa paljon perheen ja työn yhdistä-

misen ristiriitoja sekä omia tunteitaan. Ihmiskeskeisyys ja vahva substanssialan pe-

rusosaaminen ovat ne ammatillisen osaamisen säikeet, jotka Rauno pyrkii yhdistä-

mään ammattikorkeakoulun eri uraskripteihin. 

Urakertomuksen punaisena lankana on kiinnostus ihmisten kanssa toimimiseen. 

Seuraava, urahistorian alkuun sijoittuva, katkelma onkin ihmisläheistä työtä sekä 

konsulttina että opettajana ja opinto-ohjaajana tekevän nykyminän kannalta hyvin 

olennainen. Rauno kertoi saaneensa siinä kuvatun avaintapahtuman kautta esiinty-

misvarmuutta ja oikeutuksen omalle tavalleen olla asiantuntija ja tehdä työtä, omalle 

pehmotyylilleen, jota hän on käyttänyt läpi uran, eri ammateissa. Kertomuksessa on 

kaksi erityisen kiinnostavaa yksityiskohtaa: ensinnäkin liiketalouden ja markkinoin-

nin osaamisen sekä julkisen esiintymisen harjoittelun sitominen yhteen opetustyön 

kautta, toiseksi kommentti en ollu mikään semmonen tyypillinen upseerityyppi ollenkaan, 

mutta sain positiivista palautetta, vihjaa puolestaan stereotyyppisten käyttäytymisnor-

mien onnistuneeseen ylittämiseen: 
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R: Täällä nuoruudessa olin ehkä, en tiedä, mistä se tulee, murrosikä, kotikasvatus tai 
mistä se tulee, niin vähän semmonen ujo, sisäänpäinkääntyny (…) Mutta itse asiassa 
se, että miks mä lähdinkin opettajaks, se oli justiinsa se, että tommonen julkinen 
esiintyminen, kun on [liiketalouden ja markkinoinnin alan] ihminen, niin pitää vähän 
saada treenausta. Ja armeijassahan mä sain itsetuntoo kovasti lisää tähän juttuun, 
koska mä oon upseeri reservissä ja mä en ollu mikään semmonen tyypillinen upsee-
rityyppi ollenkaan, mutta mä sain tälle omalle pehmotyylille positiivista palautetta. 
Ihan armeijan johtamisesta. Ja täällähän mä muuten pidin ensimmäisen oppitunnin-
kin. Armeijassa opetin luokassa alokkaille jonkun jutun ja muistan vielä, jännitin ihan 
jumalattomasti ja luulin, ettei kukaan huomaa, mutta sitten jälkeenpäin joku sano, et-
tä mää vapisin koko ajan. Niin täältä se on tavallaan lähteny liikkeelle. 

Kiinnostus kasvatustieteisiin ja ihmisten kanssa toimimisen tapoihin ulottuu ajalli-

sesti lähes yhtä kauas menneisyyteen kuin kiinnostus kaupalliseen alaan, joten näi-

den kahden kerronnallinen yhdistäminen aloitetaan jo opiskeluajoista. Tuolloin 

opettajan työ alkaa tuntua hyvältä hommalta ja uravalintaan kannustaa myös hyvän 

kokonaisarvosanan saaminen kasvatustieteen opinnoista. 

Raunon urakertomuksen ammatillisen jatkuvuuden toinen kantava teema, joka 

perustuu kahden erilaisen uraskriptin yhdistämiseen, on yrittäjyyden (ammattilai-

nen) ja opettajuuden (kasvattaja-opettaja) yhdistäminen. Yhdistelmä kiteytyy kom-

mentissa: tää firmakuvio liittyy tavallaan siihen samaan urapolkuun, että siitä vaan vähän eri 

haara lähtee. Raunon kertomus uran alkuajoista on myös kiinnostavaa 80-luvun 

suomalaisen ammatillisen oppilaitoksen ajankuvaa. Siellä on yhtäältä mahdollista 

tehdä vapaasti mm. messuja, markkinointitutkimuksia ja koulutuksia, mutta toisaal-

ta sen kaltaista toimintaa ei tueta oppilaitoksen rakenteilla tai ne eivät tuota opiske-

lijoille opintosuoritteita64. Raunon ammatillinen tausta kaupallisella alalla tulee pu-

heessa esiin monin tavoin. Siihen viitataan yrittäjämäisenä työn tekemisen tapana, 

me tavallaan tuotiin oppilaitokseen sen verran rahaa, mitä mun palkkaan meni, ja kokemuk-

sena siitä, ettei panos välttämättä tuota haluttua lopputulosta, tuntu todella tyhmältä 

tehdä kolme kertaa enempi duunia ku muut ja saada sama palkka. Lopulta Rauno tarttuu 

esimieheltään saamaan vihjeeseen ja luo itse urapolkunsa uuden haaran, oman kou-

lutusalan yrityksen: 

R: Mä olin alkuaikoina tosi aktiivinen, me oppilaitten kans tehtiin messuja ja tehtiin 
markkinointitutkimuksia ja me tavallaan tuotiin oppilaitokseen sen verran rahaa, mi-
tä mun palkkaan meni. Mut tietysti sit siin oli se, et koska tän tyyppinen työyhteisö, 
tää ei pysty palkitsemaan, niin sen jälkeen mä perustin oman firman, koska se tuntu 
todella tyhmältä tehdä kolme kertaa enempi duunia ku muut ja saada sama palkka, 
eikä mitään kehujakaan juurikaan, vaan jotkut opettajat oli, että ne järjestelee niitä 

                                                   
64 Tällä hetkellä (2010-luvulla) OKM toivoo juuri tämän tyyppistä toimintaa ammattikorkeakouluilta, 
yhä enenevässä määrin. 
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messuja niin koko opetus menee sekasin ja näin päin pois. Ja sitte täs oli hyvin aktii-
vinen opettajan ura. Ja sitte mul oli sen tyyppistä, että mä kävin firmoissaki koulut-
tamassa ja sen aikanen rehtorikin… Niin se on käsittämätöntä, että 80-luvulla, niin 
siihen aikaan rehtorikin vähän anto ymmärtää, että pitäiskö sun pistää joku oma jut-
tu, kun nää kaikki tämmöset, jos mä kävin jossain kouluttamassa, niin kun mä tein 
matkalaskun, niin eihän se menny edes meidän tilintarkastajalla läpi, että joku opetta-
ja tekee matkalaskun oman auton käytöstä. Se meni niin. 

Rauno korostaa sitä, ettei sivutoiminen yrittäjyys kilpaile oman ammattikorkeakou-

lun kanssa vaan että se tuo hyötyä kaikille: pientä lisätuloa hänelle itselleen, lisä-

osaamista opetukseen sekä pieniä työelämäprojekteja opiskelijoille. Rauno sitoo 

nämä rinnakkaiset urat yhteen myös rakentamalla ammatillista jatkuvuutta nykyi-

syydestä menneisyyteen: oikeestaan tää [yritystoiminta] on lähteny ihan selkeesti siitä osaa-

misesta, mikä on tullu tän opettamisen myötä ja…  

Kuten seuraavasta katkelmasta näkyy, Rauno on aineistoni opettajissa sikäli 

poikkeus, että hän on kiinnostunut erilaisista T&K- ja maksulliseen palvelutoimin-

taan liittyvistä projekteista eikä koe palveluntuottajan uraskriptiä ongelmalliseksi. 

Hän sitoo urakertomuksensa aikana kaikki eri uraskriptit osaksi omaa urakertomus-

taan. Hän on tehnyt urallaan myös tieteellisen jatkotutkinnon, joka tukee hänen 

ammatillista osaamistaan. Rauno kuvaa yritystoimintaa keinoksi kehittyä ammatilli-

sesti perusopetukseen keskittyvän oppilaitoksen ulkopuolella. Nyt kun ammattikor-

keakouluorganisaatio mahdollistaa maksullisten palvelujen tuottamisen ja jopa suo-

sii sitä, hän toteaa, ettei tarve oman yritystoiminnan eteenpäin viemiselle ole enää 

niin suuri: 

L: Tuleeko ne tosta yritystoiminnasta vai mistä ne jutut ja kokemukset tulee? 

R: Joo, varmaan tällön [90-luvulla] ne on tullu paljon sieltä, mutta nyt sitten tän 
tyyppiset… Esimerkiks nyt eilen opetin insinööreille markkinointia ja mullahan oli 
täältä hyvä stoori täältä EU-hankkeesta, kun mä oon noitten metallialan yritysten 
kanssa. Ja tietysti kaikki se, mitä on tässä vuosien mittaan kuluttajanakin kokenu. 

L: Mitä sää muuten pidät tällasesta projekti- tai… 

R: Se on ollu mulle semmonen henkireikä, että otan sieltä jatkuvasti esimerkkejä pe-
rusopetukseen, kun oon näiden yritysten kans tekemisissä jatkuvasti. (…) Sitten 
meidän yrittäjät on semmosia pienyrittäjiä, että jos se istunto nyt olis nyt huomenna 
ja mää soitan, että pääsetkö tuleen, joo mä pääsen, niin sitten se aamulla soittaa, että 
nyt meni joku kone rikki, enkä mä pääsekään tuleen. Et pikkasen on semmosta tur-
hautumaakin siihen, mutta toisaalta niiden kans pääsee ammatillisesti kehittymään. Ja 
itse asiassa täähän tyydyttää niitä tarpeita, mitä tää firma on ennen tyydyttänyt, että 
nyt ei oo henkilökohtasta tarvetta lähtee tekeen tän firman kanssa projekteja, toisten 
yritysten kanssa. 
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Rauno sitoo omaan opettajuuteensa useat ammatillisen sekä kasvattaja-opettajan 

uraskriptin opettajan työn hyveet, kuten lähiopetuksen, aktivoivien ja vuorovaikut-

teisten työtapojen kehittämisen opiskelijoiden kanssa sekä oman kaupallisen alan ja 

yrittäjyyden kokemustaustan hyödyntämisen. Myös palveluntuottajan uraskriptiin 

löytyy erityinen mielekkyys ihmisläheisyyden perusteella: erilaisten ihmisten kanssa 

keskusteleminen on innostavaa. Lisäksi oman markkinoinnin perusosaamisen jalos-

taminen apua tarvitsevien yrittäjien avuksi on ollut Raunolle voimauttava kokemus, 

kuten alla olevassa katkelmassa kuvataan: 

R: Eilinen päivä oli taas hyvä esimerkki, että kun mun piti mennä pitämään se muu-
taman tunnin luento, mutta onneks siinä oli käyny niin, että se edellinen esiintyjä oli 
sairas, että meillä oli aikaa sitte virittäytyä sen porukan kans sillä tavalla, että ne lyhy-
esti esitteli ittensä ja kerto, mitä haasteita niillä oli markkinoinnin kanssa. Niin se läh-
ti hirveen kivasti liikkeelle, kun saatiin sitä vuorovaikutteista juttua, niin oikeestaan 
ajasta meni suuri osa siihen, et me keskusteltiin ja heti ratkottiin niitä heijän markki-
nointijuttuja. Että semmonen yksisuuntanen luennonpitäminen on tosi tympeetä. 
(…) Mä itekki innostuin taas kun mä huomasin, että mä itse asiassa pystyn aika pal-
jonki neuvomaan näitä [pienyrittäjiä]. Ja se on ihan hieno tilanne, että kun toiset on 
ihan lähtökuopissaan ja ite oikeestaan tietäis, että miten heidän pitäis niitä hommiaan 
tehdä.  

Rauno kertoo nauttivansa opettajan työstä sekä kokee onnistuneensa siinä, siksi 

hän haluaakin toimia edelleen opettajana eikä esimerkiksi siirtyä pelkästään konsul-

tin tai varsinkaan johto- tai esimiestehtäviin. Hyvän palautteen saaminen opiskeli-

joilta on kasvattaja-opettajan uraskriptin järein argumentti, kuten myös itselle par-

haalla mahdollisella uralla olemiseen:  

R: Ja sitten mä nautin opettamisesta. Mä tulen erittäin hyvin oppilaitten kanssa toi-
meen, mä olen oppinu kehittään näitä opiskelijakeskeisiä pedagogisia, mikä tää on 
tää opiskelijakeskeinen… Mä olen saanu mielettömän hyvää palautetta opettajana, 
niin miks hyvästä opettajasta pitäis tulla huono esimies? Se on se mun filosofia. 

Rauno heijastaa koko haastattelun ajan omia uravalintojaan vahvasti työpaikkansa 

uraskripteihin. Hän pohdiskelee kerronnassaan paljon sitä, miten hän voisi sopia 

oman urakokemuksensa ja koulutuksensa pohjalta erilaisiin positioihin ammatti-

korkeakouluorganisaatiossa. Vaikka eri positioihin tai uraskripteihin sovittautumi-

nen ei Raunonkaan urakertomuksessa näyttäydy ongelmattomana, hän näkee am-

matillisen jatkuvuuden suurimman uhkan olevan ammattikorkeakoulun ulkopuolel-

la.  

Kuten useissa muissakin haastatteluissa tulee esiin, myös Rauno näkee, että 

ammattikorkeakoulujen tulosorientoitunut johtaminen uhkaa hyvän opettajan työn 
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moraalista ydintä. Rauno kertoo, että on itse kiinnostunut työyhteisön kehittämisju-

tuista ja opiskellut henkilö- sekä työyhteisöjen johtamiseen liittyviä uudenlaisia 

trendejä. Hän kuvaa, kuinka hänen työpaikkansa johtamiskulttuuri on ristiriidassa 

hänen omien ihmisläheisten arvojensa, persoonansa sekä aiheeseen liittyvän osaa-

misen kanssa. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut keskusteluun tuovana kertoja-

na hän ottaa huomioon, että johtamisperiaatteet lähtevät osin oman organisaation 

ulkopuolelta, mutta ehkä juuri siksi ne ovat myös asioita, joita vastaan ei voi taistel-

la, ne tulevat opetushallituksesta vai mistä, että jumalasta seuraava. Hän esittää, ettei nykyi-

nen tulosjohtamistapa tuota hyvää opettajille eikä opiskelijoille, se siis sotii opetta-

jan tärkeää prinsiippiä, opiskelijan parasta, vastaan: 

R: Kaiken taustalla on se, että meidän toimintaa mitataan semmosilla mittareilla, joi-
ta tukee nimenomaan tämmönen managementtijohtaminen, et ei oo mitään laadulli-
sia mittareita. (…) Yrityshautomotoimintaakin mitataan jollain opintopisteitten mää-
rällä tai perustettavien yritysten määrällä. Ei kukaan kysy, että millasia valmiuksia ne 
opiskelijat saa ja kuinka ne pärjää. Että en tiedä, mistä se tulee, opetushallituksesta 
vai mistä, että jumalasta seuraava, mikä asettaa tämmösiä idioottimaisia seurannan 
mittareita, mitkä ei oo ollenkaan relevantteja eikä ne ohjaa ollenkaan tätä toimintaa 
minusta yhtään semmoseen suuntaan, mitä mä ainakin haluaisin. 

7.4 Helin urakertomus – matkalla hoitotyön ja kohtaamisen 
ytimeen 

Terveysalalla opettava Heli punoo useat eri uratapahtumat osiksi ammatillista jat-

kuvuutta. Uranhallinta on hänen kerronnassaan paljolti asioiden reflektointia, sillä 

hän arvioi uransa tapahtumia paljon ikään kuin ulkoapäin. Ammatillinen jatkuvuus 

sekä uranhallinta kerrotaan rationaalisten kompromissien tekemisenä olosuhteiden 

ja omien tavoitteiden välille. Heli yhdistää ammatilliseen osaamiseensa terveyden-

hoitotyön käytännön kokemuksen, hoitotieteen sekä erilaiset osaamista horisontaa-

lisella tasolla kasvattavat opinnot ja työtehtävät. Aikoinaan psykiatriasta kiinnostu-

neen Helin asiantuntijuuden ytimenä ovat kuitenkin toisen ihmisen kohtaaminen ja 

porautuminen syvemmälle ihmisten ajatuksiin.  

Useissa aineistoni urakertomuksissa näkyy selvästi urahistorian ja urakerronnan 

välinen ero. Jokin kronologisessa ajassa hyvinkin pitkä vaihe saatetaan urakerto-

muksessa kuvata lyhyesti, sävyltään lakonisesti tai kronikkamaisesti. Joskus tällainen 

vaihe ja kerronta päättyvät johonkin erityisen merkittäväksi mainittuun avaintapah-

tumaan, aina kuitenkaan ei. 
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Heli kuvaa kuinka siemenet opettajan uralle lähtemisestä olivat itäneet jo pi-

dempään käytännön hoitotyötä tehtäessä. Hän ei kuvaa urasiirtymää terveydenhoi-

tajasta opettajaksi dramaattisena ja pisteittäisenä kertomuksena (vrt. Lean kerto-

mus). Hän kuvaa sitä habituaalisen kerronnan keinoin, jolloin kokemuksellisuus 

välittyy tiettyjen tapahtumien toistumisena tai rutiinina. Seuraavassa katkelmassa 

tietyn uravaiheen kuvaaminen kehämäisenä, ja sitte, ja sitte, ja sitte, saattaa viitata 

siihen, että sillä hetkellä perhe ja äitiys olivat kertojan elämässä tärkeintä eivätkä 

uudet ura-avaukset olleet merkittäviä elämänkokonaisuuden kannalta. Lisäksi voi 

ajatella, että koska urahaastattelu keskittyy teemallisesti asiantuntijuuden rakentami-

seen, kyseisessä uravaiheessa ei ehkä kertojan mielestä ole tästä näkökulmasta riittä-

vän kiinnostavia yksityiskohtia. Osakertomus ei pääty yksittäiseen tapahtumaan 

vaan omien tuntemusten reflektointiin: mä en jaksa sitä ja kerrotusta halusta saada 

elämään muitakin teemoja kuin pikkulapsiperheiden asiat. Vasta tämän jälkeen siir-

rytään erilaiseen toimintaan ja erityyppiseen kerrontaan, hakeudutaan opettajankou-

lutukseen. Ammatillinen opettajankoulutus näyttäytyy luontevana vaihtoehtona, 

koska Heli on jo aikaisemmin toiminut hoitotyötä opiskelevien opiskelijoiden työ-

paikkaohjaajana ja opetuksen maailma on jo sitä kautta tuttu: 

H: …sitten meidän esikoinen synty. Ja sitte mä olin kotona. Ja sitte mä hain, meijän 
kotikunnasta aukes terveydenhoitajan virka ja mä hain sitä virkaa ja sitte mä pääsin 
siihen ja sit mä olin siinä töissä. Se oli lastenneuvolatyötä ja mä olin reilu vuoden sii-
nä ja pari vuotta ja sitten toi meidän kuopus synty. Ja sitten mä olinki kotona mel-
kein viis vuotta, jollon mä tein keikkatöitä sitten ja lastenneuvolatyötä ja kotisairaan-
hoitoa ja kouluterveydenhoitoa. (…) Sitte ku kuopus täytti kolme vuotta, niin mä 
hain tonne opettajakoulutukseen, ku mä ajattelin, että sitä lastenneuvolaa on pyöri-
tetty siinä kotona jo niin kauan ja sitte sitä lastenneuvolatyötä, niin mä aattelin, että 
mä en jaksa niitten pikkulapsiperheiden asioita hoitaa, ku mä pyöritän sitä kotona-
kin, et kakskytneljä tuntia olis sit sitä pikkulapsiperhettä. Niin mää aattelin, et mä en 
jaksa sitä. Mä hain sit sinne opettajakoulutukseen, sekin oli ollu yks mun haaveistani, 
et mä haluan sitä opettajan työtä joskus tehdä ja… 

L: Oliks se ihan nuoresta saakka vai? 

H: No ei. Se oli oikeestaan tullu tän hoitotyöuran aikana, että mulla oli ollu opiskeli-
joita paljon ohjauksessa ja sitte tavannu niitä opettajia ja tullu tutuks joidenki niitten 
opettajien kanssa, niin sitä tavallaan heijän työstä kuuli ja sitä kautta aatteli, että toi 
vois olla sellasta työtä, mistä mä tykkäisin. 

Tieteen, teorian ja tutkimuksen teon teemat vaihtelevat opettajien urakertomuksissa 

painoarvoltaan paitsi haastateltavien myös heidän koulutusalojensa mukaan. Hoito-

työn opettajat kuvaavat aineistossani suhdettaan tieteeseen enemmän kuin liiketa-

louden ja markkinoinnin opettajat (myös Herranen, 2003). Ei-tutkimustyötä tekevä 
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opettaja identifioituu silti hyvin harvoin urakertomuksessaan kyseiseen tieteenalaan. 

Ammatillinen jatkuvuus kiinnitetään yleensä enemmän käytännön osaamiseen ja 

sen syventämiseen tieteen avulla. Heli on aineistossani niitä harvoja, jotka kertovat 

itsestään hoitotieteen edustajina, meidän oma tiede on se hoitotiede. Seuraavassa katkel-

massa ammatillisen minän uudelleenrakennustyön katalysaattorina ja tieteen maail-

man porttihenkilönä toimii eräänlaisena ammatin malliedustajana esitetty kollega. 

Hän pystyy Helin mukaan hyvin pohtimaan sitä, mikä on hoitotyön opettajuuden 

ydin ja mikä ”oman tieteen” rooli omien ammatillisten arvojen keskusteluttajana 

voi olla. Vaikka Heli onkin kiinnostunut kasvatustieteestä opettajan työn takia, vai-

kuttuu hän kollegansa esimerkistä niin paljon, että hänen päätieteenalakseen tulee 

olemaan se hoitotiede. 

H: Sit siinä tuli se, et pitää olla se ylempi korkeakoulututkinto. Ja olin mä sitä jo 
muutenkin ajatellu, että mä mietin jo sillon, ku mä sinne opettajankoulutukseen hain, 
että kannattaako mun hakee sinne opistoasteen opettajankoulutukseen vai haenko 
mä yliopistoon suoraan. Mut sit toisaalta mä ajattelin, että haen sinne opettajankou-
lutukseen ensin ja katon sitte, että mitä, että onko se hoitotiede, mitä mää lähden 
opiskeleen vai kasvatustiede. (…) Sitte mulla oli yks semmonen työkaveri, joka oli 
hoitotieteen maisteri ja sit se toimi tämmösenä tuutorina ku järjestettiin avoimessa 
ammattikorkeakoulussa näitä tämmösiä hoitotieteen appron koulutuksia. Ja se mun 
mielestä osas hirveen syvällisesti miettiä sitä, hoitotyön ja hoitotieteen merkitystä sit-
ten tossa meijän opettajantyössä ja sitte toisaalta sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja-
koulutuksessa sen tieteen roolia ja sit mä vaikutuin siitä ja sit mä rupesin pohtiin sitä 
ja mietin sitä ite sitä, että koska mä opetan kuitenkin terveydenhoitajia ja sairaanhoi-
tajia ja meidän oma tiede on se hoitotiede, että tietyllä tavalla se tukee kuitenki sitä 
substanssia, mitä mä opetan. Että vaikka se kasvatustiede on siinä toisena, niin se 
mun päätieteenalani tuli olemaan se hoitotiede.  

Toisin kuin yliopistossa, ammattikorkeakouluympäristössä vasta tieteen soveltami-

nen luo sen arvon. Ammattikorkeakoulujen akatemisoitumiskehitys puolestaan 

sijoittuu aikaan, jossa markkinaorientoituneisuus on tullut voimakkaasti myös yli-

opistomaailmaan. Ammattikorkeakoululaki (2003) määrittää ammattikorkeakoulu-

jen (soveltavan) tutkimus- ja kehitystehtävän aina alisteiseksi opetustehtävälle sekä 

työelämän intressejä palvelevaksi. Tämä näkyy vahvasti ammattikorkeakoulujen 

akateemisemman toiminnan puitteissa (erityisesti rahoitus) ja kulttuurisissa rajoissa. 

Vaikka tutkinto avaa ovia esimerkiksi yliopettajan työhön, ammattikorkeakoulun 

T&K-toiminnan soveltava luonne sekä opettajien, myös yliopettajien, työnkuvan 

kiinnittyminen opiskelijoiden opettamiseen, asettavat rajat sille, millaista tieteelli-

syyttä ammattikorkeakouluympäristö mahdollistaa.  

Haastatteluajankohtana Heli suorittaa tohtorin tutkintoa hoitotieteestä. Tohtorin 

tutkinto antaa kulttuurisia lupauksia tutkijan työstä, mikä saa Helin pohtimaan, 
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onko ammattikorkeakoulu sittenkään se paikka, jossa tätä urahaavetta voi tulevai-

suudessa toteuttaa, koska siellä opettavan opettajan työkuva on rajattu tieteen so-

veltavaan ja utilitaristiseen käyttöön: 

H: Mä oon kuitenki saanu tutkimiseen ja kehittämiseen koulutuksen, ku mulla on 
tohtorintutkinto. Ja siihen ei panosteta. Niin sitä mä oon ruvennu miettiin, että mikä 
se mun paikkani on, koska nimenomaan sellasta työtä mä haluaisin tehdä. (…) Sä 
löydät jonkun hyvän tutkimuksen ja sitten referoit sen opiskelijoille, niin siinä ei oo 
mitään järkee. 

Helin urakertomuksen eräänä punaisena lankana erottuu ohjaustyö. Hänellä on 

paljon työkokemusta erilaisesta ohjaustyöstä sekä tausta-ammatissaan terveydenhoi-

tajana että opinto-ohjaajana ammattikorkeakoulussa. Opinto-ohjaajan (opo) koulu-

tus kerrotaan keinoksi vahvistaa ja legitimoida tätä osaamista. Seuraavassa katkel-

massa näkyy selvästi se, että johonkin ammattiin hakeutumiseen liittyy usein jokin 

arvo tai ydin, joka yksilöä kiinnostaa, Helille se on ohjaaminen. Jos tätä ammatillista 

ydintä työympäristön toimesta muutetaan liikaa, muuttuu työ yksilön mielikuvissa 

eri ammatiksi ja tällöin työn mielekkyys usein katoaa: se rooli muuttu. (…)mä en koke-

nu sitä enää semmoseks mielekkääks. Heli päättää aktiivisena uransa hallinnoijana itse 

siirtyä toisiin työtehtäviin ja perustelee päätöstään sekä viittaamalla ammatillista 

jatkuvuutta määrittävään hoitotyön substanssiin: 

H: Et sit mä menin tonne opo-koulutukseen, mä olin kyllä, opon työtä alottelin siinä 
jo [kahta vuotta aikaisemmin] (…) Että mää sitte tavallaan alotin siinä ja tein niitä 
pohjatöitä sinne ja mä olin aika innostunukki siitä, et se oli ihan kivaa ja tarpeellista 
työtä. No [silloin] mä lopetin sen opoilun. Mä sain tietyllä tavalla vähän tarpeekseni 
siitä siinä mielessä, että se rooli muuttu, että onhan siinä sitä opintojen ohjausta pal-
jon, mutta sit siinä se opintojen ohjaajan rooli se on tavallaan ehkä enemmän tai ei 
enemmän vaan yks tärkeä osa on se markkinoinnista huolehtiminen. Tuleville opis-
kelijoille ja joka paikkaan, meijän ammattikorkeekoulun sisällä ja valtakunnan tasolla 
erilaisissa verkostoissa ja monella tavalla olla semmonen markkinoija. Erilaisissa se-
minaareissa ja messuilla ja joka paikassa tällasissa olla mukana. Se meni mun mielestä 
sitten jo niin kauas siitä opettajan työstä ja siitä hoitotyön substanssista, että mä en 
kokenu sitä enää semmoseks mielekkääks. Et sitte siihen ois tarvinnu antautua ihan 
täysin ja kehittää itteensä sellaisilla osa-alueilla. Ja ne ei oo semmosia mun urakehi-
tyksen toiveita, että mä haluan kehittyä toisenlaiseen suuntaan. 

Kertoessaan työnohjaajakoulutuksesta Heli käyttää monia kulttuurisesti relevantte-

ja, mutta painoarvoltaan rinnakkaisia, argumentteja perustellessaan koulutukseen 

osallistumista. Uusi koulutus kytketään olemassa olevaan osaamiseen, ammatillisiin 

kiinnostuksen kohteisiin, oman alan yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin sekä kysei-

sen koulutuksen saaneiden kysyntään työmarkkinoilla. Lisäksi Heli tuo esiin omat 
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ammatilliset vahvuutensa sekä kuvaa, millaista lisää työnohjaajakoulutus toisi nykyi-

seen työhön. Aineistossani painottuu se, että ammatillisen jatkuvuuden sekä uran-

hallinnan kannalta on tärkeää, ettei kertoja ”hirttäydy” liian tiukasti yhteen tiettyyn 

työtehtävään vaan pohtii erilaisia käytännön vaihtoehtoja miten toteuttaa valitse-

maansa ammatillisuuden ydintä. Heli liittää oman ammatillisen ytimensä seuraavas-

sa haluun olla henkilökohtaisessa kontaktissa ihmisten kanssa: 

H: No sitte ihan sellanen uus juttu, mikä mulla nyt on, niin mä oon työnohjaajakou-
lutuksen hakeutunu ja mä pääsisin sinne. 

L:Miten sä siihen päädyit? 

H: No se tietysti liittyy tohon opoiluunkin, että se semmonen ohjaaminen ja tuke-
minen ja tietysti ku ajattelee hoitotyön työyhteisöjä nykyään, niin ne on aivan hir-
veen kuormittuneita ja stressaantuneita noi työntekijät, niin se on yks tämmönen 
työhyvinvointia ylläpitävä toimintapa tää työnohjaus. Ja tietysti se, että se on hirveen 
mielenkiintosta, tämmöstä ryhmäprosessia ja sitte se on tämmöstä henkilökohtasta 
kontaktia ihmisten kans, että mä jotenkin koen, että mä oon vahvimmillani sem-
mosissa tilanteissa, henkilökohtasissa jutuissa, kun taas luokkatilanteissa, että mä 
tykkään ihmisistä ja tietyllä tavalla porautua sillai syvemmälle ihmisiin ja ihmisten 
ajatuksiin, ku se mitä luokkatilanteessa, niin se jää niin kauheen pinnalliseks niitten 
yksittäisten opiskelijoitten kanssa.  

Helin päätös kiinnittyä ammatillisesti opettajan työhön ja pedagogiseen ajatteluun 

hoitajan työn sijaan asettaa perspektiivin kaikelle sen jälkeiselle urakerronnalle. 

Opettajuus näyttäytyy Helin keinona toteuttaa omaa ammatillisuuden ydintä. Hän 

kertoo, että opettajan työhön hakeutumisen jälkeen ura on menny samaa rataa, ja 

vaikka työkuva hieman vaihtuisi ja opinnot toisivat lisäpätevyyttä, hänen urallaan 

on tietynlainen sellanen uralinja, että mennään jossain samassa suunnassa kumminkin. 
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8 Tutkimuksen koonti ja pohdinta 

Tässä luvussa kokoan ensin yhteen tutkimukseni tärkeimmät tulokset. Sen jälkeen 

pohdin tutkimusprosessini onnistumista ja mahdollisuuksia tehdä toisin. Lopuksi 

kuvaan sitä, mitä tämä tutkimus on tuonut lisää kerronnallisen tutkimuksen sekä 

ura- ja opettajuustutkimuksen keskusteluihin ja millaista tutkimusta vielä kaivattai-

siin. 

8.1 Tutkimustulosten koonti 

Urakertomukset kerrotaan aina suhteessa erilaisiin sosiaalisiin odotuksiin. Vaikka 

yksilöt käyttävät kulttuurisesti jaettuja konventioita kuvatessaan työuraansa, niitä ei 

kopioida sellaisenaan vaan sovelletaan, varioidaan ja kerrotaan toisin, kun ne liite-

tään osaksi omaa, itselle merkityksellistä urakertomusta. Kerronnallisella työllä viita-

taan työssäni ennen kaikkea erilaisten historiallisesti muotoutuvien urakerronnan 

konventioiden noudattamiseen tai niistä poikkeamiseen. Kerronnallisessa työssä 

voidaan korostaa niitä uratapahtumia, jotka mukailevat urakerronnan konventioita 

ja siten vastaavat sosiaalisiin odotuksiin. Mikäli tällainen kerronta osoittautuu haas-

teelliseksi, kertoja voi pyrkiä paikkaamaan kertomustaan eri tavoin. Toinen kerron-

nallisiin haasteisiin vastaamisen tapa on kertoa tietoisesti toisin, urakerronnan kon-

ventioita vastaan.  

Uranhallinta sekä ammatillinen jatkuvuus ovat tällä hetkellä keskeisimpiä uraker-

ronnan konventioita. Uranhallintatyön tavoitteena on vastata sosiaalisiin odotuksiin 

työuran pitämisestä yksilön omissa käsissä. Ammatilliseksi jatkuvuustyön kautta 

taas osoitetaan ammatillisten arvojen, kiinnostuksen kohteiden tai henkilökohtais-

ten ominaisuuksien yhteydet tai jatkuvuus ajassa. Näin urakertomuksesta muodos-

tuu uskottava, sosiaalisesti pätevä ja koherentti kokonaisuus. Urakerronnan kon-

ventioiden sitovuus nousee erityisesti esiin niissä kertomuksissa, joissa uranhallin-

nan puuttumista tai ammatillista jatkuvuuden katkoksia joudutaan paikkaamaan 

kerronnallisesti. Tällaisia katkoksia ovat esimerkiksi työtehtävien äkilliset ja ei-

itsestä lähtöisin olevat muutokset, uratavoitteiden epäselvyys tai muu selkeä ero 

sosiaalisesti suotavan ja oman urahistorian tapahtumien välillä.  



 

187 

Kerronnallisen työn tavoitteena myös on kiinnittää oma urakertomus osaksi 

kerrontatilanteen ja kerronnan tavoitteiden kannalta relevanttia kerronnallista ym-

päristöä. Olen tarkastellut urakerronnan konventioita kolmella eri tasolla: 1) yleiset 

ja yhteiskunnalliset urakerronnan konventiot, 2) lokaalit, tiettyihin työtehtäviin, 

ammatteihin sekä työorganisaatioihin kiinnittyneet urakerronnan konventiot sekä 3) 

tilanteiset, urakerrontaan haastattelutilanteessa liittyvät, kerronnan konventiot. 

Uranhallintatyössä korostuvat yleisemmät, yhteiskunnassa laajemmin jaetut puheta-

vat. Tällöin kertomuksen tarinamaailma kiinnitetään lokaaliin, ammatilliseen ympä-

ristöön lähinnä erilaisten tuntomerkkien avulla (esimerkiksi viittaukset kollegoihin, 

työtehtäviin tai organisaatioon). Kerronta vastaa tällöin yleisempiin kuin esimerkiksi 

ammatti- tai työorganisaatiospesifeihin odotuksiin. Sen sijaan ammatillinen jatku-

vuustyö (pl. persoonaan ja ajalliseen syvyyteen liittyvät kerronnan muodot) kiinnite-

tään tiukemmin ammatilliseen ympäristöön, tässä tapauksessa ammattikorkeakou-

luun. Urakerronta heijastaa aina vahvasti kertojan organisaatiopositiota ja työtehtä-

viä (tai niiden puutetta). 

Urakerronta mukailee David Hermanin (2009, luku 4.1.1) kuvaamia prototyyp-

pisen kerronnan elementtejä (tilanteisuus, tapahtumien asettaminen ajalliseen järjestykseen, 

epätasapainotila tarinamaailmassa ja kokemuksellisuus). Urakertomukset kuitenkin myös 

painottavat tiettyjä teemoja ja kerronnan tavoitteita: 

Kerronnallisen ympäristön eri tasojen huomioon ottaminen kerronnassa. 

Kerronnallinen ympäristö eri tasoineen (yleinen, ammatillinen ja tilanteinen) sisältää 

tiettyjä odotuksia ja määrittää sitä, millaiset uratapahtumat ovat kertomisen arvoisia 

sekä millaisia uranhallintatyön tai ammatillisen jatkuvuustyön muotoja kerronnassa 

käytetään. Kun tavoitteena on kertoa urasta, kerronta sisältää sellaisia teemoja, joi-

den kautta se on tunnistettavissa nimenomaan urakertomukseksi. Näitä ovat muun 

muassa koulutus, työpaikat, organisaatioissa eteneminen, työtehtävät, ymmärrys 

työelämästä ja sen lainalaisuuksista laajemmin sekä työn sekä muun elämän yhteen-

sovittaminen. Kerronnallinen ympäristö sisältää erilaisia näkemyksiä urasta, työnte-

osta, elämänkulusta, opettamisesta ja ammattikorkeakouluista. Kertoja poimii niistä 

itselleen puhuttelevimmat ja kerrontatilanteen sosiaalisiin odotuksiin vastaavat ker-

ronnan konventiot sekä mahdollisesti tuo esiin vaihtoehtoisia konventioita. 

Urasiirtymien hallinta ja ammatillinen linkitys luovat urakerronnalle 

juonta. Urakertomuksen ajallisuutta rakennetaan yleensä erilaisten urasiirtymien 

sekä niiden hallinnan ja ammatillisesti relevanttien perustelujen kuvauksilla. Urasiir-

tymät luovat aina katkoksia ammatillisen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan 

välillä. Vaikka kertoja kokisikin siirtymän positiiviseksi, edellyttää se aina uran ai-

empien tapahtumien merkityksellistämistä uudella, nykyisyyttä vastaavalla tavalla. 
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Urakertomukselle tuotetaan juonta ammatillisen jatkuvuustyön ja uranhallintatyön 

kautta. Uratapahtumia merkityksellistetään siten, että uran tapahtumat ja ammatilli-

nen minä ajassa linkittyvät keskenään kerronnallisen ympäristön puitteissa uskotta-

vaksi jatkumoksi. 

Uraan liittyvien ongelmien ratkaisut. Liian eheä ja ongelmaton urakertomus 

rikkoo urakertomuksille asetettuja sosiaalisia odotuksia ja nähdään harvoin kerto-

misen arvoisena. Uralle on mahdollista sekä myös ehkä suotavaa kertoa murtumia 

ja katkoksia tai haasteita. Esimerkiksi urasiirtymät voivat olla eri tavoin ongelmalli-

sia. Sosiaalisiin odotuksiin vastaavassa kertomuksessa ei kuitenkaan jäädä ongelman 

keskelle, umpikujaan, vaan ongelmat ratkaistaan kerronnallisesti jotenkin kerto-

muksen lopussa. Asiantuntijaksi itsensä määrittävän kertojan pitää olla sovussa 

ammatillisen menneisyytensä kanssa ja pystyä rakentamaan erilaisia uranäkymiä 

tulevaisuuteen. 

Kokemuksellisuuden välittäminen. Kokemuksellisuutta voidaan välittää eri 

tavoin ja tavoittein. Kokemuksellisuuden kautta kommunikoidaan esimerkiksi omaa 

arvomaailmaa tai painotetaan jonkin tapahtuman tai vaiheen merkityksellisyyttä 

itselle. Toisaalta myös uratapahtumien häivyttäminen tai etäännyttäminen voi välit-

tää kokemusta. Vaikka kokemuksen välittäminen on oleellista kerronnassa, luo 

haastattelutilanne tähän erään poikkeuksen. Kertojalle on annettu lupa puhua eikä 

hänen tarvitse erityisesti lunastaa puhetilaa tai herättää yleisön kiinnostusta. Tällöin 

urakertomus kokonaisuutena sisältää erilaisia puheenlajeja ja myös kronikkamainen 

kerronta on mahdollista. Sillä on kuitenkin tiettyjä kerronnallisia tavoitteita. Sitä 

käytetään joko annettaessa yleisölle lisätietoja (mikä saattaa esimerkiksi vahvistaa 

kertojan kokemukseen samastumista) tai kuvattaessa sosiaalisten odotusten mukais-

ta tapahtumakulkua, joka ei sisällä sellaisia käänteitä, joita kertoja kokee syvemmän 

kuvauksen arvoisiksi.  

Urakerronnan keskeiset konventiot saavat erilaisia ilmenemismuotoja. Kerron-

nallinen työ on paljolti uramuutosten ja -siirtymien hallintaa sekä toisaalta ammatil-

listen jatkuvuuksien rakentamista niiden yli. Tätä voidaan tehdä soveltamalla ura-

kerronnan konventioita eri tavoin ja kiinnittämällä niihin erilaisia uran kannalta 

relevantteja teemoja. Sekä uranhallintatyössä että ammatillisessa jatkuvuustyössä 

erilaiset sosiaaliset yhteisöt, viiteryhmät ja porttihenkilöt ovat tärkeitä. Omaa näke-

mystä ja uravalintoja tuetaan kiinnittämällä kertomuksen päähenkilö relevantteihin 

sosiaalisiin yhteisöihin tai rajaamalla hänet niistä ulos. 

Uranhallintatyötä (taulukko 2) tehdään kertomuksissa kuvauksilla itsestä toimin-

nallisena hahmona sekä vallasta tehdä työtä, koulutuksia ja omaa tulevaisuutta kos-

kevia valintoja itse. Autonomisuus voidaan kertoa joko valinnanvapaudeksi (useista 
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vaihtoehdoista) tai määrätietoiseksi etenemiseksi tiettyyn tavoitteeseen. Se, että ura 

on ”omissa käsissä”, näkyy myös siinä, että jonkin uralla esitetyn ongelman keskelle 

ei jäädä vaan se ratkaistaan kerronnallisesti urakertomuksessa. Uranhallintatyössä 

painotetaan paitsi rohkeutta toimia yksin ja eri tavoin kuin muut, mutta myös 

osaamista toimia sosiaalisissa verkostoissa sekä kiinnittyä relevantteihin ammatilli-

siin ryhmiin. 
  



 

190 

Taulukko 2.  Yhteenveto uranhallintatyön muodoista 

URANHALLINTATYÖN MUODOT 

 

Uranhallintaa osoitetaan kuvaamalla aktiivisuutta, luonnetta ja tahtoa 

Aktiivinen persoona, työtä pelkäämätön asenne ja selviytymisen eetos 

Tilanteen ottaminen haltuun 

Yrittäjämäinen asenne 

Mahdollisuuksien luominen itse 

Itseohjautuvuus 

 

Uranhallintaa osoitetaan kuvaamalla reflektointia, rationaalisuutta ja tavoitteellisuutta 

Kyky tarkastella itseä ja ympäröiviä olosuhteita ulkopuolelta 

Rationaalisuus ja perustellut päätökset 

Ratkaisukeskeisyys 

Taito käyttää koulutusta tavoitteiden saavuttamiseen 

Taito hyödyntää työpaikan uraskriptejä 

Proaktiivisuus ja strateginen suunnittelu 

Tulevaisuuteen suuntautuminen 

 

Uranhallintaa osoitetaan kuvaamalla yksilön vapautta, rohkeutta ja rajojen ylittämistä 

Valta omaan elämään 

Vapaus työssä tai sen tekemisen tavoissa 

Voimautuminen 

Rajojen ylittäminen 

Pioneerius 

 

Uranhallintaa osoitetaan kuvaamalla sosiaalisia verkostoja ja omaa asemaa niissä 

Yhteistyökyky ja hyvät suhteet avainhenkilöihin 

Verkostojen hyödyntäminen 

Asiantuntija-asema verkostoissa 

Kysynnän kautta työllistyminen ja uralla eteneminen 

Uranhallintatyön taustalla olevat uran arvot voi sovittaa varsin saumattomasti lu-

vussa 2.3 esitetyn ammatista ja organisaatiosta riippumattoman individualistisen 
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uran ihanteisiin. Vaikka aineistossani työorganisaatioiden toivotaan edelleen tarjoa-

van pysyviä rakenteita ja määrityksiä urapoluille, samaan aikaan yksilön tiedolliset, 

taidolliset ja asenteelliset valmiudet oman uran ja osaamisen hallintaan nähdään 

vahvoina ihanteina. On toki huomattava, että ajatus siitä, että ihminen on itse vas-

tuussa omasta elämästään, ei ole jälkiteollisen yhteiskunnan uusi keksintö. Ehkä 

onkin niin, että individualistisen työuran ihanteet ovat Suomessa versoneet kulttuu-

risessa maaperässä, jossa esimerkiksi kova työnteko ja vaikeuksien voittaminen, 

suomalaisella sisulla, itse ovat olleet arvoina keskeisiä jo pitkään. Näin individualis-

tiseen uraan liittyvistä kerronnan konventioista on tehty suomalaisia variaatioita ja 

niitä on merkityksellistetty myös perinteisemmässä organisaatioympäristössä toimi-

vaa puhuttelevalla tavalla. 

Ammatillisessa jatkuvuustyössä (taulukko 3) korostuvat työtä ja omaa osaamista 

koskevat tiedot, taidot ja arvot, joihin jatkuvuus sidotaan. Aikaisempia työtehtäviä 

ja ammatillisesta osaamista kuvataan nykyisyydestä – ammattikorkeakoulun opetta-

jan työn kehyksestä – käsin. Ammattikorkeakoulun uraskriptit liitetään urakerron-

nassa kiinteästi ammatilliseen jatkuvuustyöhön. Ammattilaisen uraskripti viittaa 

opettajan tausta-ammattiin (tässä työssä kaupallisella tai hoitoalalla) ja kasvattaja-

opettajan uraskripti puolestaan opettajan rooliin oppimisen sekä kasvavien nuorten 

tukijana. Korkeakoulun opettajan uraskripti viittaa näkemyksiin opettajan työstä 

akateemisen työn tekijänä ja palveluntuottaja ammattikorkeakoulusta ulospäin, eri-

tyisesti yrityskentälle, tarjottavien (maksullisten) koulutus- ja kehityspalvelujen tar-

joajana. Vaikka ura muutoin tulee kertoa ammatillisesti jatkuvaksi, niin opettajan 

työhön siirtyminen muodostaa ammattikorkeakoulun opettajan kerronnallisen ym-

päristön näkökulmasta tarkoituksenmukaisen epäjatkuvuuden urakertomuksessa. 

Kun ammatillinen jatkuvuus kiinnitetään ammattikorkeakoulun opettajuuteen, 

näyttäytyvät kertomuksissa uusina keskeisinä teemoina mm. suhde opiskelijoihin 

sekä varsin perinteiset opettajan työlle ja professiolle ominaiset määritteet. 
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Taulukko 3.  Yhteenveto ammatillisen jatkuvuustyön muodoista 

AMMATILLISEN JATKUVUUSTYÖN MUODOT 

 

Ammatillista jatkuvuutta osoitetaan kuvaamalla yksilön pysyviä ominaisuuksia 

Persoonallisuus, luonne tai ajallisesti syvät kiinnostuksen kohteet 

 

Ammatillista jatkuvuutta osoitetaan kuvaamalla ammattilaisen osaamista uran ytimenä 

(Tausta-ammatin) asianhallinta, ekspertiisi ja ammattisanasto 

Käytännön osaaminen ja kokemus 

 

Ammatillista jatkuvuutta osoitetaan kuvaamalla ammatillisia arvoja ja kulttuuriperimää 

Kulttuurisen perimän jatkaminen ja jalostaminen 

Ammatin arvot ja etiketti 

 

Uran uudelleenorientaatiota kuvaamalla kiinnitytään amk-opettajan uraan 

Aiemman ammatin osaamisen liittäminen uuteen kontekstiin 

Vanhan työkulttuurin poisoppiminen ja uuden opiskelu 

Opettajuuteen sekä opettajayhteisöihin kiinnittyminen 

Omanlaisen opetus- ja ohjaustavan etsiminen ja löytäminen 

Sitoutuminen opiskelijoihin ja vastuu heistä 

 

Ammatillista jatkuvuutta osoitetaan kiinnittämällä oma ammatillinen osaaminen ammattikorkeakoulun 
uraskripteihin 

Jatkuvuuden luominen kehittymisen ja muuntumisen kautta (kaikki uraskriptit) 

Jatkuvuuden luominen osaamista syventämällä ja osaamisalueita rajaamalla (kaikki uraskriptit) 

Osaamisen laajentaminen ja monipuolistaminen uusille alueille esim. yhteiskunnallisena vaikuttajana tai kv-
toimijana (kaikki uraskriptit) 

T&K-toiminnan kuvaaminen opetuksen ja sen kehittämisen tukena (korkeakoulun opettajan ja palveluntuottajan 
uraskriptit) 

Jatkuvuuden luominen tutkijapätevyyden hankkimisen kautta (korkeakoulun opettajan uraskripti) 

Jatkuvuuden luominen tutkivan työotteen kautta (korkeakoulun opettajan uraskripti) 

Jatkuvuuden luominen kehittämällä itseään palveluntuottajana (palveluntuottajan uraskripti) 

Ammatillisella jatkuvuustyöllä rakennetaan urahistorialle ammatillista juonta, jossa 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus muodostavat keskenään loogisen kokonaisuu-

den. Jos uranhallintatyössä painottuvat autonomian, valinnanvapauden, strategisen 

toiminnan ja rohkeuden ihanteet, korostuvat ammatillisessa jatkuvuustyössä puo-
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lestaan individualistisen uran osaamisperustaisuutta ja ammatillisten identiteettien 

jatkuvaa työstämistä painottavat ulottuvuudet. Uran tapahtumia suhteutetaan tul-

kintoihin kunkin työorganisaation tarjoamista uraskripteistä. Sitä kautta etsitään 

itselle mielekkäitä ammatillisia paikkoja ja työrooleja, joissa löytyy riittävästi kytkös-

tä ammatilliseen menneeseen, mutta myös odotushorisonttia tulevaisuuteen. Opet-

tajan työtä kuvataan lähes poikkeuksetta työksi, jota tehdään omalla persoonalla. 

Näin ollen myös näkemykset siitä, että työn ja uran kautta tulisi voida toteuttaa 

omaa persoonaa tai omia perusarvoja, näkyvät ammattikorkeakoulun opettajien 

ammatillisessa jatkuvuustyössä vahvasti. 

Urakertomuksissa pääosin mukaillaan ja sovelletaan uranhallinnan ja ammatilli-

sen jatkuvuuden konventioita sekä ammattikorkeakoulun uraskriptejä. Urahistorian 

tapahtumat tai kokemukset eivät aina kuitenkaan sovi näihin raameihin. Esimerkik-

si kerronnallisen ympäristön muutokset saattavat murentaa uranhallintaa, jolloin 

konventioiden mukainen kerronta muuttuu haasteelliseksi. Tällöin kerronnallinen 

työ tarkoittaa erityisesti sosiaalisiin odotuksiin vastaamista ja uran ”poikkeamien” 

kerronnallista korjaamista. Urasta voidaan esimerkiksi kertoa tietoisesti toisin. 

Uranhallinnan kerronnallisten haasteiden ratkaisemisen eli uran varjojen poisker-

tomiseen ja toisin kertomiseen muotoja on koottu taulukkoon 4. Näitä ovat esi-

merkiksi urakerronnan konventioille vastakkaisten tapahtumien kuvaaminen epä-

suorasti, etäännyttäen tai olosuhteina, joihin itsellä ei ole valtaa vaikuttaa. 
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Taulukko 4.  Yhteenveto uranhallinnan haasteiden ratkaisemisen tavoista 

URANHALLINNAN HAASTEIDEN RATKAISEMINEN 

 

Uranhallintaa osoitetaan kertomalla uran varjoja pois 

Ei kuvata epäonnistumisia tai vääriä valintoja 

Ei kuvata päättämättömyyttä, ajautumista tai päämäärättömyyttä 

Epäonnistumista kuvataan epäsuorasti tai minimaalisesti 

Kertoja tai kertomuksen juoni etäännytetään menneestä minästä, tilanteesta tai kuvatun tapahtuman tärkeydes-
tä 

Nykyhetken kertoja moittii tai ironisoi mennyttä minää 

Nykyhetken tilanne kuvataan oikeana ja hyvänä huolimatta muunlaisista tavoitteista tai tapahtumista 

 

Uranhallintaa osoitetaan kertomalla toisin 

Uranhallinta kuvataan epäsuorasti 

Onnekkaiden sattumien kuvaus korvaa aktiivisen toiminnan kuvauksen: joko ei selkeät päämäärät tai keinot 
niiden saavuttamiseen kuvataan puutteellisiksi, lopputulos on kuitenkin hyvä 

Uranhallinnan ironisointi 

Uranhallinnasta poikkeamiselle kuvataan ns. sallitut olosuhteet, jotka menevät yli yksilön vallan ja vastuun 
omasta urasta: lama tai muut yhteiskunnalliset olosuhteet, ikävaiheen ongelmat, perheolosuhteet jne.  

Aineistoni perusteella uranhallintatyössä ei ole tärkeintä se, että ura esitettäisiin 

mahdollisimman menestyksekkääksi tai sen kuvattaisiin aina olleen täysin kertojan 

käsissä. Oleellista on, että uran käänteet ja siirtymät juonennetaan riittävän vakuut-

tavasti siten, ettei yleisöllä ole tarvetta kyseenalaistaa kertojan autonomiaa ja vastuu-

ta ammatillisena toimijana. Tärkeää on osoittaa, että yksilö hallitsee, vähintäänkin 

retrospektiivisesti, omia uratapahtumiaan, mutta ymmärtää myös uran hallinnalle 

asetetut sosiaaliset odotukset kerronnallisessa ympäristössään. 

Ammatillisen jatkuvuuden haasteet näyttäytyvät aineistossa eri tavoin kuin uran-

hallintatyön haasteet. Ammattikorkeakouluympäristön muutosten luomaa ongel-

mallisuutta ammatillisen jatkuvuuden rakentamiselle ei yleensä kerrota pois tai häi-

vytetä vaan sitä saatetaan jopa korostaa. Koska suomalaisessa kulttuurissa on mah-

dollista kritisoida työpaikkaa tai työolosuhteita (ainakin luottamuksellisesti), ei täl-

lainen kerronta riko urakerronnalle asetettuja sosiaalisia odotuksia. Sen sijaan am-

matillisen jatkuvuuden kertominen toisin sisältää oletuksia tietynlaisesta yksilön 

roolista ja urakuluista, joihin kertojat eivät oman kuvauksensa mukaan ole ehkä 

täysin pystyneet vastaamaan.  
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Ne kerronnallisen ympäristön muutokset (taulukko 5), jotka haastavat ammatil-

lista jatkuvuustyötä, kohdistuvat ennen kaikkea ammattikorkeakoulureformiin sekä 

ammattikorkeakoulujen sen jälkeiseen nopeaan muutokseen. Aineistoni urakerto-

muksissa kuvataan, miten perinteinen hyvä ammatillisen opettajan työ on murrok-

sessa ja miten sitä muunnetaan ennen kaikkea opettajien ammattikunnan ulkopuo-

lelta. Urakertomuksissa kuvataan, miten perinteisemmät ammattilaisen ja kasvatta-

ja-opettajan uraskriptit ovat muuttuneet tai miten uudet uraskriptit (korkeakoulun 

opettaja sekä palveluntuottaja) tuntuvat vierailta tai ongelmallisilta. Ammatillisen 

jatkuvuustyön haasteissa korostuu uraskriptien sosiaalinen ja kulttuurinen, neuvo-

teltava ja tulkinnanvarainen luonne. Ne ovat normatiivisia määreitä eivätkä esimer-

kiksi vakiintuneita kirjallisia sääntöjä (pl. opettajien viralliset pätevyysvaatimukset). 

Tällöin jatkuvassa muutoksessa olevan organisaation määritykset sille, mitä eri ura-

skriptit tarkoittavat tai mitä niiden kautta tavoitellaan, saatetaan kokea epäselviksi ja 

yksilön tulevaisuushorisonttia murentaviksi. 

 

Taulukko 5.  Yhteenveto ammatillisen jatkuvuustyön haasteista ja toisin kertomisen tavoista 

AMMATILLISEN JATKUVUUDEN HAASTEET JA SEN KERTOMINEN TOISIN 

 

Kerronnallisen ympäristön muutokset ja muuttuvat uraskriptit haastavat ammatillista jatkuvuutta 

Meritoitumispakko (korkeakoulun opettajan uraskriptin ongelmat) 

Opettajantyön perinteisen autonomian mureneminen ja vallan valuminen opettajakunnan ulkopuolelle 

Perinteisten uraskriptien (ammattilaisen ja kasvattaja-opettajan uraskriptit) haasteet muuttuneessa toimintaym-
päristössä 

Uusien uraskriptien vieraus (korkeakoulun opettajan ja palveluntuottajan uraskriptit) 

Kaikkien uraskriptien tulkinnallisuus, epämääräisyys ja jatkuva muuntuminen, muutossuuntien epäselvyys 

 

Ammatillista jatkuvuutta osoitetaan kertomalla toisin 

Ammatillisen minän tai uran ytimen löytämistä kuvataan haasteelliseksi tai sattumanvaraiseksi 

Aidon tai oikeanlaisen ammatillisen minän löytämistä ironisoidaan 

Opettajan työhön päätyminen kuvataan ei-tavoitteellisena toimintana (legitiimi kerronnan konventio amk-
ympäristössä, muttei noudata yleisiä konventioita) 

Individualistisen uuden urakäsityksen hankalin sisäinen dilemma, autonomisuuden 

sekä sopeutumisen ja joustavuuden välinen suhde, näyttäytyy ongelmallisena myös 

ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksissa. Yhtäältä myönnetään, että yksi-
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lön tulee kehittää omia työnteon tapojaan, osaamistaan sekä asennoitumistaan kun-

kin työorganisaation uraskriptien suuntaan, mutta toisaalta yksilön ominaisuuksien 

ja työn tai työympäristön yhteensovittamisen haasteet ovat legitiimi peruste ulkoi-

sesti hyvän työpaikan vaihtamiseen. Vaikka uuden individualistisen työuran ihanteet 

korostuvat haastatteluissa, kertomuksissa ammattikorkeakoulun ammatillisen ker-

ronnallisen ympäristön muutoksista korostuu myös toive perinteisemmästä ura-

maailmasta: pysyvästä ja vakiintuneesta työympäristöstä sekä selkeistä organisaation 

sisäisistä urapoluista. 

Kerronnan tilanteinen ympäristö, tässä tutkimuksessa urahaastattelutilanne, vai-

kuttaa urakerrontaan. Urakerronnassa rakennetaan tarinamaailmaa, jossa kertomuk-

sen päähenkilön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus nivoutuvat yhteen. Urahaas-

tattelussa kertojat kuitenkin myös kommentoivat reaalista haastattelutilannetta, 

pohtivat sanotun merkitystä ja ennakoivat tulevaa. He liikkuvat samaan aikaan ta-

rinamaailman sekä fyysisen tässä ja nyt -maailman välillä. Tilanteinen kerronnallinen 

ympäristö otetaan kertomuksissa huomioon siten, että uran tapahtumille valikoi-

daan haastatteluteeman kannalta tarkoituksenmukaisia perusteluja. Varsinaisen 

haastattelutilanteen lisäksi myös haastattelupyyntö ja haastattelun ennakko-ohjeet 

toimivat eräänlaisina urahaastattelukerronnan konventioina joita haastateltavat mu-

kailevat, mutta myös kritisoivat ja kertovat toisin, omien kerronnallisten tavoit-

teidensa mukaisesti. 

Urakertomukset kiinnitetään ammattikorkeakoulun uraskripteihin. Ammatilli-

sessa jatkuvuustyössä valitaan se kohde, mihin jatkuvuus kiinnitetään. Aineistossani 

se kiinnitetään vahvasti ammattikorkeakoulun uraskripteihin. Nykyinen ammatilli-

nen paikka ja se, mihin kertoja kuvaa olevansa ammatillisesti kiinnittynyt, määrittää 

urakerronnan perspektiivin. Esimerkiksi kerronta tietynlaisiin urasiirtymiin vaikut-

taneista luonteenpiirteistä tai oman itsen kuvaaminen erilaisten erontekojen kautta 

suhteutetaan yleensä nykyiseen työhön, osaamiseen tai työympäristöön. Tätä teh-

dään erityisesti niillä kerronnan muodoilla, joita eri uraskriptit – ammatillinen, kas-

vattaja-, korkeakoulun opettaja ja palveluntuottaja – mahdollistavat. Uraskripteistä 

sekä muista kerronnallisen ympäristön resursseista valikoidaan ne, jotka tukevat 

parhaiten omaa nykyisyyttä ja ammatillista identiteettiä. Kerronnassa otetaan kui-

tenkin huomioon myös ammattikorkeakoulun perustehtävät. Lisäksi kerronnassa 

korostuvat opettajuus sekä sen organisaatio- ja koulutusalarajat ylittävät teemat, 

kuten opiskelijan parhaan korostaminen ja kulttuuriperimän välittäminen nuorem-

mille sukupolville. Uraa opettajuuden ulkopuolella ankkuroidaan relevanttiin ker-

ronnalliseen ympäristöön oman koulutus- tai ammattialan sanastoilla ja teemoilla.  
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Kerronnallisia konventioita merkityksellistetään ja varioidaan yksilöllisesti. Ura 

on paitsi sosiaalinen ja kulttuurinen, mutta ennen kaikkea myös henkilökohtainen 

konstruktio. Ei ole olemassa ammattikorkeakoulun opettajien prototyyppistä ura-

mallia vaan opettajien urahistorioita leimaa heterogeenisyys, joka osaltaan heijastaa 

ammattikorkeakouluympäristön kulttuurista moniulotteisuutta. Urakerronnan yh-

teisyys on löydettävissä samankaltaista, historiallisen ja yhteiskunnallisen ympäris-

tön sekä ammattikorkeakoulukontekstin kannalta relevanteista tavoista sitoa uran 

tapahtumia yhteen.  

Urakerronta piirtää samanaikaisesti kuvaa kertojan subjektiivisesta ja objektiivi-

sesta urasta. Se havainnollistaa niitä ammatillisia ja työorganisaatioiden tarjoamia 

uraskriptejä sekä muita kulttuurisia konventioita, joita yksilö pyrkii merkityksellis-

tämään itselleen mielekkäällä tavalla. Niiden perusteella hän myös valitsee element-

tejä omaan urakerrontaansa ja omien subjektiivisten urakokemustensa sanoittami-

seen. Vaikka urakerronnassa käytetään hyväksi urakerronnan konventioita, kerron-

nallisen työn tavoitteena on myös muodostaa uniikki ja mielekäs kuva omasta itses-

tä ja urasta. Yksilöt rakentavat luovasti siltoja eri tapahtumien välille sekä teoreti-

soivat sitä, mikä on oman ammatillisuuden tai uran ydin. Erilaisia kerronnan kon-

ventioita varioimalla pyritään kiteyttämään kuulijalle se, mikä omalle uralle on lei-

mallista muihin verrattuna, esimerkiksi kertoa, että oman uran punaisena lankana 

on ihmisten kohtaaminen, varsinaisesta ammatista, työtehtävistä tai muun elämän 

elementeistä riippumatta.  

Samoja urakerronnan konventioita voidaan kiinnittää luovasti soveltaen ja vari-

oiden erilaisiin uratapahtumiin. Samojen tapahtumien kuvaamisessa voidaan myös 

käyttää erilaisia urakertomuksen viestiä tukevia kerronnan konventioita tai kiinnit-

tää huomio eri konventioita soveltamalla uratapahtumien eri puoliin ja perustelui-

hin. Kerronnan tilanteinen ympäristö, tässä tapauksessa urahaastattelu, vaikuttaa 

omalta osaltaan siihen, millaisia perusteluja valitaan. 

Yksilön urakerronnan tekee kiinnostavaksi se, että lyhytkin kertomus liikkuu 

samaan aikaan usealla eri kerronnan tasolla ja aikaulottuvuudella. Se saattaa myös 

sisältää useita limittäisiä ja jopa keskenään ristikkäisiä viittauksia erilaisiin uraker-

ronnan konventioihin. Yleensä ammatillisen jatkuvuustyön ja uranhallintatyön 

muodot tukevat toisiaan kertomusten juonten rakentamisessa. Näyttää kuitenkin 

siltä, että uranhallinta on näistä kahdesta painavampi urakerronnan sosiaalinen vaa-

de ja konventio. Vaikka ammatillisen jatkuvuuden tuottaminen olisi ei-toivottujen 

uratapahtumien nojalla kerronnallisesti haastavaa, uranhallintatyöllä tuotetaan edel-

leen se minä, jolla on aina viime kädessä valta päättää, ulkoisista olosuhteista riip-

pumatta.  
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8.2 Tutkimusprosessin arviointi sekä eettinen pohdinta 

Reflektiivisyys laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa Mary ja Kenneth Gergenin 

(1998) mukaan sitä, että tutkija pohtii prosessiaan ja tuo ilmi ne lähtökohdat sekä 

kontekstin, joista hän tutkimusta toteuttaa. Lisäksi hän osoittaa, millaisia yllätyksiä 

hän on kokenut ja mitä asioita on jäänyt tekemättä. Arvioin tässä luvussa ensin 

tutkimusprosessini kulkua sekä sen rajoja ammattikorkeakouluympäristöön liittyen. 

Tämän jälkeen pohdin eettisiä kysymyksiä haastattelututkimuksessa – haastattelu-

pyynnöstä väitöskirjatekstin kirjoittamiseen. 

8.2.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Michael Patton (2002) korostaa, että tutkijan uskottavuuden kannalta on tärkeää, 

että hän eksplikoi ne käsitteelliset silmälasit, jotka ovat saattaneet vaikuttaa datan 

keräämiseen, analyysiin ja tulkintaan sekä joidenkin asioiden huomioimiseen toisten 

kustannuksella. Olen kuvannut luvuissa 1–5 teoreettiset ja metodologiset lähtökoh-

tani sekä positioni tutkijana. Lisäksi olen esitellyt aineistonkeruu- ja analyysiproses-

sini vaihe vaiheelta siten, että ne olisivat mahdollisimman avoimesti arvioitavissa. 

Tulosluvuissa taas olen käyttänyt useita aineistositaatteja tulkintojeni tukena ja ko-

rostanut alleviivauksin niitä avainsanoja ja ilmaisuja, joiden kautta olen kyseisiin 

tulkintoihin päätynyt.  

Lieblich ym. (1998) pitävät tutkimuksen koherenssia tärkeänä. Tällä he viittaavat 

tapaan, jolla tulkinnan eri osat luovat kokonaisen ja merkityksellisen kuvan. Sisäi-

nen koherenssi viittaa tapaan, jolla osat sopivat toisiinsa ja ulkoinen koherenssi 

siihen, miten tutkimus suhteutuu aikaisempaan ja jo olemassa olevaan tutkimuk-

seen. Urakerronnan tarkasteleminen erilaisten kerronnallisen työn muotojen ja ker-

ronnallisen ympäristön pohjalta perustuu aikaisempiin tutkimustuloksiin, aineistoni 

luentaan ja työkokemukseeni ammattikorkeakouluympäristössä. Olen pyrkinyt 

noudattamaan kerronnallisen tutkimuksen periaatteita koko tutkimusprosessissa ja 

prosessin kuvauksessa mm. käyttämäni käsitteistön kautta.  

Hannu L. T. Heikkinen (2002) väittää, etteivät teemahaastattelutyyppiset kysy-

mykset sovi kerronnalliseen tutkimukseen. Itse ajattelen toisin. Haastattelutilanne 

sisältää aina ristiriidan spontaaniuden ja kerronnan kontrollin välillä (De Fina, 2009; 

Gubrium & Holstein, 1998; 2008). Osa haastateltavistani vastasi teemahaastattelu-

kysymyksiin pienillä kertomuksilla ja osa taas viittasi vastauksissaan aikaisemmin 

kertomiinsa asioihin. Mikäli koko tutkimushaastattelun aikainen urakerronta on 
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tutkimuskohteena, ei voi ajatella, että teemahaastattelukysymyksiin vastaaminen on 

täysin erilaista tai vähemmän tärkeää kerrontaa kuin muu haastattelun aikana tuo-

tettu kerronta. Pyrin haastattelijana rakentamaan kertomukseen koheesiota myös 

haastattelutilanteessa. Teemahaastatteluosuudessa sidoin kysymykseni yleensä haas-

tateltavien aikaisempiin vastauksiin, kuten: Kerroit tossa, että olit vuonna 1998 kriisityön 

kurssilla. Koetko sää että teidän organisaatio tukee miten teidän opettajien osaamisen kehittä-

mistä muuten? Pyrin lisäksi käyttämään tarkentavissa kysymyksissä samoja sanoja 

kuin mitä haastateltavat itse käyttivät. Tämä saattoi tosin estää uudenlaisten ker-

ronnallisten avausten ottamista mukaan keskusteluun. 

Kerronnan tutkija on aina läsnä omissa teksteissään (Spector-Mersel, 2010). 

Kerronnallisen tutkimuksen suurimpia haasteita on mielestäni se, että tutkija pystyy 

tarkastelemaan aineistoaan riittävässä myös määrin omien urakokemustensa, -

käsitystensä ja -arvostustensa ulkopuolelta ja tuomaan esiin myös erilaisia ääniä ja 

poikkeavia näkökulmia. Moniäänisyys (Gergen & Gergen, 1998) tarkoittaa, että 

tulosten raportointiin otetaan mukaan useita näkemyksiä samasta asiasta. Näke-

mykset voivat olla esimerkiksi haastateltavien eriäviä näkemyksiä tai tutkijan niistä 

tekemiä erilaisia ja keskenään jopa ristiriitaisia tulkintoja. Tämä mahdollistaa moni-

puolisen analyysin ja useamman kuin yhdenlaisen johtopäätöksen tekemisen. Olen 

jatkuvasti testannut tulkintojani peilaamalla niitä muuhun tutkimus- ja ammatilli-

seen kirjallisuuteen. Tulosten esittelyosassa (luvut 6 ja 7) tämä dialogi näkyy viitta-

uksina niihinkin tutkimuksiin, joissa on päädytty erilaisiin lopputulemiin. Olen 

myös esitellyt tutkimustani erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa ja pyrkinyt 

ottamaan saadun palautteen ja eriävät näkemykset huomioon lopullisessa työssä. 

Suurin yllätys tutkimusprosessissani liittyi urakäsityksiini. Lähtökohtanani ennen 

aineistonkeruuta oli pohjoisamerikkalaisen organisaatio- ja työuratutkimuksen ko-

rostama jälkiteollisen ajan käsitys urasta, ammateista, identiteetistä ja opettajuudes-

ta, eli hyvin fragmentaariset ja murtuvat ammatilliset identiteetit, nopeasti vaihtuvat 

ja muuttuvat työpaikat, epätyypilliset työurat sekä katoavat ammatit jne. (esim. Ca-

sey, 1995; DeFilippi & Arthur, 1994). Mutta jo ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni 

törmäsin myös hyvin perinteisiin työnteon kuvauksiin, lineaarisesti eteneviin työ-

uriin ja työpaikkojen pysyvyyteen. Varsinaiset muutokset tapahtuivatkin usein sa-

man ammatin tai työpaikan sisällä. Tällöin ymmärsin, että erilaiset historialliset ja 

kulttuurisesti virtaukset sekä tulkinnat elävät urakerronnassa rinta rinnan, jopa yh-

den ja saman kertomuksen sisällä.  

Arkielämän ilmiöt näyttäytyvät kokonaisuuksina ja tutkijan tehtävänä on erotella 

niistä käsitteellisesti ja teoreettisesti perusteltuja teemoja tai osia, jotta ilmiöiden 

analysointi ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen on mahdollista. Tarkastelen tutki-
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muksessani ammatillista jatkuvuustyötä ja uranhallintatyötä toisistaan erillisinä, 

mutta kaikkein merkittävimpinä urakerronnan konventioina, toisin kuin esimerkiksi 

Linde (1993). Vaikka näiden urakerronnan konventioiden soveltaminen tähtää ura-

kertomuksissa samaan tavoitteeseen, ammattikorkeakoulun opettajan urakerronnal-

le asetettujen65 sosiaalisten odotusten täyttämiseen sekä kertojan itseymmärryksen 

välittämiseen, niiden erotteleminen oli analyyttisesti toimiva ratkaisu. Olen sitä 

mieltä, että niiden avulla puhe-esityksistä voidaan saada esiin erilaisia nyansseja ja 

esitellä kerronnan konventioiden yksilöllisen varioinnin kirjoa. Samoin pidän myös 

eri uraskriptien analyysia tärkeänä, mikäli opettajien työuria tutkitaan kulttuurisina 

ja sosiaalisina konstruktioina jossakin tietyssä ammatillisessa kontekstissa. 

Uranhallintatyön ja ammatillisen jatkuvuustyön muotojen limittäisyys ja päällek-

käisyys on ollut haastavaa raportoinnin kannalta. Vaikka olen kirjallisessa työssäni 

jakanut kerronnallisen työn eri muodot tavat eri alalukuihin, voidaan useita uraker-

tomusten lausumia tarkastella esimerkkeinä molemmista. Koska tutkimuksen laa-

jempana tavoitteena on ollut tuoda esiin yleisiä käsityksiä urasta ja ammattikorkea-

koulun opettajien työstä, kerronnallisen työn muotojen osittainen päällekkäisyys ei 

haittaa, vaan pikemmin vahvistaa urakerronnan konventioiden takana olevien sosi-

aalisten odotusten painoarvoa. 

Ihmiset kuuluvat elämänsä aikana lukemattomiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin yh-

teisöihin. Tämän takia kerronnallisen ympäristön käsitteen suurin ongelma on sen 

periaatteellinen rajattomuus, jolloin tutkijan on pakko tehdä rajaus johonkin (ks. 

Zilber ym., 2008). Aineistoni urakertomuksissa viitataan todennäköisesti myös mo-

niin muihin ympäristöihin kuin ammattikorkeakouluun, suomalaiseen yhteiskun-

taan tai urahaastattelutilanteeseen, esimerkiksi aikaisempiin ammatteihin tai lapsuu-

denkodin kasvatusperiaatteisiin. Itse olen rajannut kerronnallisen ympäristön ana-

lyysin niihin kohteisiin, mitkä olen tutkimustehtäväni kannalta nähnyt relevanteiksi 

ja joihin koen voivani päästä tämän tutkimuksen kautta käsiksi. Hyvärinen (1994) 

toteaa, että tutkimuksessa ei loppujen lopuksi voida esittää, mikä on oikea konteksti 

missäkin tapauksessa. Hän painottaa, että pikemmin on kyse käypyydestä ja toimi-

vuudesta. Hyvärisen ajatuksia soveltaen ajattelen niin, että jos tekemäni kerronnalli-

sen ympäristön kuvaus vakuuttaa tutkimuksen lukijat tutkimukseni uskottavuudes-

ta, kerronnallisen ympäristön rajaus on toimiva.  

Laadullista tutkimusta ei voi pohtia yleistettävyyden näkökulmasta samoin kuin 

määrällistä tutkimusta (esim. Patton, 2002), mutta tutkimuksen ja sen tulosten hyö-

dynnettävyyden näkökulmasta on tärkeää pohtia sitä, miten tutkimustulokset voisi-

                                                   
65 Vaikka käytänkin tässä ja muualla ilmaisua ”asetettujen”, kyse on toki ennen kaikkea olettamuksista 
siitä, miten tulisi toimia, ei selkeistä ja aukikirjoitetusta käyttäytymiskoodistoista. 
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vat resonoida erilaisissa aineistoissa tai toisen tutkijan työssä66. Kerronnallinen työ 

on toinen tutkimukseni pääkäsitteistä. Tutkimukseni lähtökohtana on, että kaiken-

laista kerrontaa ja maailman jäsentämistä kielellä voidaan tutkia kerronnallisen työn 

kautta, siitä näkökulmasta, voiko yksilö juonentaa tai kommunikoida omia koke-

muksiaan niillä käsitteillä, joita hänen ympäristössäni käytetään. Kerronnallinen 

ympäristö onkin tulosteni siirrettävyyden tai hyödynnettävyyden kannalta kiinnos-

tavampi kysymys.  

Olen tulososassa (luvut 6 ja 7) tarkastellut kerronnallisen työn ja kerronnallisen 

ympäristön suhdetta ja pohtinut sitä, miten kerronnallisen ympäristön eri tasot: 

yleinen ja yhteiskunnallinen, paikallinen ja ammatillinen sekä tilanteinen ympäristö 

vaikuttavat haastattelukerrontaan. Yleiset ja yhteiskunnalliset urakerronnan konven-

tiot, erityisesti uranhallinta ja ammatillinen jatkuvuus, ovat todennäköisesti paljon 

käytettyjä. Joko kerrotaan, miten ne ovat läsnä, tai kuvataan niiden puutetta tai on-

gelmallisuutta. Näen, että erityisesti kerronnallisen uranhallintatyötä koskevia tulok-

sia voi soveltaa useammille aloille. On kuitenkin huomattava, että kerronnalliset 

ympäristöt ja niiden kerronnalle luomat raamit vaihtelevat. Esimerkiksi erilaisilla 

luonnosta ja säätiloista taloudellisesti riippuvaisilla aloilla on varmasti muita aloja 

legitiimimpää perustella uratapahtumia itsestä riippumattomilla tekijöillä eli uranhal-

linnasta poikkeamisen sallituilla olosuhteilla. 

Ammattikorkeakoulun opettajat edustavat työssäni ammattiryhmää, jonka työ-

ympäristö ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet lyhyessä ajassa. Vaikka ammatil-

linen jatkuvuustyö onkin sidoksissa kertojan alaan ja ammattiin, niin näen, että tut-

kimukseni voi valottaa yleisemmin asiantuntijatehtävissä toimivien kerronnallista 

työtä, erityisesti silloin, kun toimintaympäristön tai ammatinkuvan perustavanlaa-

tuiset muutokset murentavat tai hämärtävät niitä jäsennyksiä tai ammatillisia juonia, 

joiden varaan ihmiset ovat oman uransa rakentaneet tai suunnitelleet. 

Urakerronnan ammatillinen ympäristö on se ulottuvuus, joka saattaa rajoittaa tu-

losteni yleistettävyyttä. Uskon, että tulokset ovat suhteellisen helposti siirrettävissä 

eri ammattikorkeakouluihin, onhan aineistossanikin kolmen eri organisaation edus-

tajia. Tiettyjä eroja muiden opettajaryhmien, esimerkiksi yliopiston lehtoreiden, 

peruskoulun opettajien tai ammatillisen toisen asteen opettajien kerronnalliseen 

ympäristöön on kuitenkin olemassa. Tietyt opettajuuden periaatteet, kuten opiskeli-

jan paras tai kulttuuriperimän siirtäminen kuitenkin ovat yhteisiä kaikille kasvatus-

                                                   
66 Luvussa 8.3 pohdin myös sitä, miten tutkimukseni suhteutuu muihin, rinnakkaisiin tutkimuksiin, 
miten tuloksia voisi hyödyntää käytännössä ja mitä jatko- tai lisätutkimusaiheita omasta tutkimukses-
tani voisi poikia. Nämä ovat osittain myös kannanottajani siihen, miten tutkimusprosessi, teoreettiset 
lähtökohtani ja tulokseni ovat siirrettävissä tai hyödynnettävissä. 
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työhön identifioituville opettajille67. Ajallinen näkökulma on myös kiinnostava. 

Koska tutkimusaineisto on kerätty yli kymmenen vuotta sitten, otan esiin muutamia 

seikkoja, jotka liittyvät ammattikorkeakoulujen keskinäisiin sekä aineiston keruu-

hetken ja nykyhetken eroihin. 

Kuinka paljon esittämäni tulokset olisivat samanlaisia, jos sama tutkimus tehtäi-

siin nyt, vuonna 2015? Yleiset ja yhteiskunnalliset urakerronnan konventiot ovat 

jonkin verran muuttuneet, esimerkiksi globalisaation kiihtymisen, määräaikaisten 

työtehtävien yleistymisen, internet-pohjaisen etätyön lisääntymisen ja paljon puhu-

tun z-sukupolven työelämään astumisen myötä (esim. Järvensivu ym., 2014). Työs-

kentely ammattikorkeakouluympäristössä työn viimeisessä vaiheessa on vaikuttanut 

analyysiini. Yhtäältä käsitykseni neljästä uraskriptistä ovat saaneet vahvistusta työ-

ympäristöstäni. Toisaalta analyysissa on ajoittain ollut hankala pysytellä vuosien 

2004–2006 tilanteessa, koska itse elän ”nykyhetken” ammattikorkeakouluelämää. 

Esimerkiksi kysymyksistä nuorisotyöttömyydestä, koulutusviennistä tai korkeakou-

lujen yhdistymisestä ei kymmenen vuotta sitten puhuttu, ainakaan samassa mitassa. 

En koe, että tämä kuitenkaan vaikuttaa ratkaisevasti tulkintoihini, sillä ensisijainen 

näkökulmani on kulttuurinen ja kulttuuriset virtaukset konkreettisten ilmiöiden 

taustalla, myös korkeakouluympäristössä, muuttuvat hitaasti (esim. Mäki, 2012; 

Ylijoki, 2011).  

Vuosiin 2004–2008 ajoittuu kuitenkin suuria ammattikorkeakoulujärjestelmän 

muutoksia kuten työehtosopimusten yhdenmukaistaminen, ammattikorkeakoulujen 

omien T&K-strategioiden ja -rakenteiden laajamittaisempi vakiinnuttaminen sekä 

ennen kaikkea Suomen korkeakoulujärjestelmän tehostamistoiminnan alku. En-

simmäisen ja toisen haastattelukierroksen välillä opettajien kerronnallinen ympäris-

tö oli jo muuttunut jonkin verran, sillä tulevaisuus nähtiin tuolloin epävarmempana. 

Tämä olettamus kuitenkin kaipaisi tuekseen jonkinlaista seurantatutkimusta. 

Tutkimustuloksia luettaessa on otettava huomioon se, että 2000-luvun alun 

ammattikorkeakoulut olivat organisaatioina hyvin heterogeeninen tutkimuskenttä. 

Käytännöt saattoivat koko ammattikorkeakoulun tasolla tai koulutusohjelmittain 

olla yhdessä ammattikorkeakoulussa hyvin erilaisia kuin toisessa. Esimerkkinä näis-

tä käytännöistä voidaan mainita erilaiset tulkinnat siitä, mitä T&K:lla tarkoitetaan 

(esim. Kortelainen, 2006; Marttila, 2008) tai kuinka hallitsevia tietynlaiset pedagogi-

set ratkaisut kussakin organisaatiossa ovat. Myös ammattikorkeakoulujen maantie-

teellinen sijainti ja koko vaikuttavat niissä työskentelevien henkilöiden ammatilli-

                                                   
67 Lähin analogia muihin ammatteihin löytyy ehkä pienestä perheyrityksestä, jossa asiakkaan hyvä 
palvelu on tärkeää ja jossa suvussa kulkenutta kulttuuriperimää pyritään siirtämään seuraaville suku-
polville. 
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seen kerronnalliseen ympäristöön. Tämän tutkimuksen piirissä ei kuitenkaan ole 

ollut mahdollista tehdä organisaatioperustaisia vertailuja, lähinnä tutkimusjoukon 

pienuuden takia.  

Jos tutkimuksen ensisijaisena tarkastelukohteena olisi ollut opettajien ammatilli-

nen identiteetti, kerronnallisen ympäristön syvälliseen ymmärtämiseen olisi kuulu-

nut tämän väitöskirjatyön sisältöä laajempi eri koulutusalojen historiallis-

kulttuurisen kehitysprosessin analysointi (esim. Tiilikkala, 2004) sekä ammattikor-

keakoulun monialaisten ja erillisistä organisaatioista integroitujen yksiköiden synty-

historia sekä niihin liittyvät organisaatiokulttuuriset erityispiirteet (esim. Jaatinen, 

1999). Niihin ei ollut kuitenkaan mahdollista tämän väitöskirjatyön puitteissa pu-

reutua tarkemmin. 

Tutkimusaineistoni koostuu eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien ihmisten haas-

tatteluista. He edustavat kolmea ammattikorkeakoulua, kahta koulutusalaa, kolmea 

eri paikkakuntaa sekä erilaisia koulutus- ja urataustoja. Oletin aiemman tutkimus-

kokemukseni sekä -kirjallisuuden (esim. Herranen, 2003; Jaatinen, 1999; Tiilikkala, 

2004) pohjalta, että koulutusalakulttuurit ja haastateltavien sukupuoli toisivat am-

mattikorkeakouluopettajien urakerrontaan suuria variaatioita. Hämmästyksekseni 

törmäsin hyvin samankaltaisiin tulkintoihin ammattikorkeakoulusta ja sen sisältä-

mistä uraskripteistä, esimerkiksi suhteessa opiskelijoihin. Kunkin haastateltavan 

ikäpolvi ja koulutusala kuitenkin tuottivat jonkin verran erilaista kertomisen tapaa, 

tämän otan esille luvuissa 6 ja 7 kunkin relevantin teeman kohdalla. 

8.2.2 Suhde haastateltaviin ja eettiset kysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena ei ole ollut analysoida yksittäisiä henkilöitä, heidän 

valintojaan tai työuriaan, vaan päästä heidän kertomustensa kautta kiinni yleiseen ja 

kulttuuriseen – siihen, miten urasta tällä hetkellä kerrotaan. Koko elämää peilaava 

kertomus on kuitenkin hyvin yksilöllinen ja jopa intiimi merkitystenannon tapah-

tuma, kuten myös urakerronnan analysointi. Ongelmaksi tulee luonnollisesti tällöin 

se, miten käsittelen näitä ainutlaatuisia tarinoita siten, että annan niissä olevalle ker-

tojan äänelle tilaa. Koska tutkijalla ja hänen kertomuksellaan on periaatteessa ”vii-

meinen sana”, mikään ei takaa sitä, ettei hän tulkinnoillaan voisi aiheuttaa tutkitta-

villeen epämiellyttäviä tuntemuksia tai vaikuttaa heidän elämäänsä tavalla, jota ei 

ollut alun perin tarkoittanut (Latvala, Peltonen ja Saresma 2004). Tätä pohdin tut-

kimuksen aikana paljon ja lopputulos on paljolti minun kertomukseni, mutta olen 

pyrkinyt kunnioittamaan siinä haastateltavia ja heidän kertomuksiaan. 
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Opettajuuden ja opetustyön tutkimuksessa kerronnallinen tutkimusote on hyvin 

suosittu enkä ihmettele sitä. Haastateltavani ovat verbaalisesti taitavia, sanastollises-

ti rikkaasti kokemuksiaan reflektoivia henkilöitä, joilla on kerronnallista kompetens-

sia käyttää, varioida ja tarvittaessa myös ironisoida erilaisia kerronnan konventioita. 

Kertominen tuntuu olevan heille hyvin luontevaa, sillä kuten Syrjälä (2005) toteaa, 

kerronnallinen kieli on se, jota opettajat paljon työssään käyttävät. Kuitenkaan 

kaikki ammattiryhmät tai opettajat eivät välttämättä koe asiaa samoin.  

Kuinka paljon haastattelijan kysymykset tai haastateltaville annetut tehtävät oh-

jaavat urakerrontaa? Hyvin paljon, koska ne sekä antavat kertojalle estradin kerron-

nalle että rajaavat kerronnan muotoa ja teemoja. Olen pyrkinyt mahdollisuuksien 

mukaan esittämään väitöskirjatekstissä myös omat haastattelukysymykseni ja kom-

menttini. Osa haastateltavista kertoi kuitenkin uratapahtumistaan pitkinä monologi-

tyyppisinä puhejaksoina, jolloin oma kysymykseni saattoi sijoittua niin kauas teks-

tissä esitetystä haastattelusitaatista ja sen teemoista, että totesin, ettei sen sijoittami-

nen tekstiin tuo lukijalle lisäarvoa. Haastattelijan roolia urahaastattelukerronnan 

konventioiden välittäjänä käsittelen tulosluvussa 6.3. 

Etukäteen tehty uralinjatehtävä ohjasi urakerrontaa eräänä kerronnan konven-

tiona. Voi kysyä, vaikuttiko lineaarinen uran kuvaamisen tapa (uralinja) erityisesti 

siihen, että urakerronnan ammatillinen jatkuvuustyö painottui aineistossani toisena 

urakerronnan konventiona. Voi olla, että uralinja ohjasi kertojia tähän enemmän 

kuin muunlainen ohjeistus, mutta toisaalta minän kuvaaminen ajassa jatkuvana ja 

kehittyvänä on yksi autobiografisen kerronnan vanhimmista konventioista (luku 

4.1). Se on vahvasti läsnä myös ammattikorkeakoulunopettajien kerronnallisessa 

ympäristössä, sillä ammatillisen koulutuksen tavoitteena on rakentaa lukuvuosittai-

sista opinnoista sellainen ammatillisen kasvun polku, jossa erilaiset tiedot, taidot ja 

asenteet linkittyvät toisiinsa ajan kuluessa. Ammatillisuuden sitominen kronologi-

seen aikaan voi näin ajatella olevan opettajille varsin luontevaa68. Toisaalta jonkun 

yksilön urahistorian tapahtumat saattavat olla juonentuneita jonkin muun periaat-

teen kuin vuosittaisen tarkastelun mukaan. 

Vaikka tutkijan pitää suhtautua omaan rooliinsa ja valtaansa tietynlaisen kerron-

nan tuottamisessa vakavasti, ja olen näin tehnytkin, koen, että asiantuntijapositioon 

asetettujen haastateltavien toimijuutta ja päätösvaltaa omassa kerronnassaan ei pidä 

aliarvioida. Urakerronta tapahtuu aina suhteessa joihinkin kerronnan konventioihin. 

Kerronnan tutkijalle näistä konventioista poikkeaminen haastattelutilanteessa on 

                                                   
68 1990-luvun alusta myös esimerkiksi työnhakutilanteihin valmistumisessa sekä ansioluetteloiden 
kirjoittamisessa on painotettu sitä, että uralla tulee olla jokin ammatillinen juoni eikä kronologiseen 
aikaan sidotussa työhistoriassa saa olla selittämättömiä aukkoja. 
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merkki siitä, että kyseistä asiaa kannattaa tarkastella analyysivaiheessa erityisen huo-

lellisesti. Aineistossani jonkin tapahtuman nostaminen haastattelussa ensimmäiseksi 

käsiteltäväksi teemaksi ohi urahistorian kronologisen järjestyksen (jota uralinjalla 

kuvattiin) tai johonkin teemaan palaaminen kerta toisensa jälkeen olivat tällaisia 

huomionarvoisia paikkoja ja nousivat tärkeiksi tutkimustulosten kannalta. Se, olisi-

ko jokin erilainen lähestymistapa tuottanut selkeästi erilaisia ammatillisen jatkuvuus-

työn muotoja, on luonnollisesti kiinnostava kysymys. 

Haastattelutilanne sisältää monia tulkinnallisia valintoja, kuten tutkimuksen ai-

heen ja tarkoituksen esittely, suhteen luominen tutkittavaan, tapa esittää kysymyksiä 

jne. (Lieblich ym., 1998). Jälkikäteen tarkastellen haastattelurungosta näkyy varsin 

selvästi oma individualistiseen urakäsitykseen ja osaamispohjaiseen uranrakentami-

seen kiinnittyvä ideologiani. Sen mukaan ura on jotakin ajassa etenevää sekä jatku-

vasti kehittyvää ja nykyisyys sekä tulevaisuus pohjautuvat kasvavaan tai laajenevaan 

asiantuntijuuteen sekä yksilön asiantuntijapositioon omassa organisaatiossa. Taus-

talla oli myös vahva sosiokulttuurinen näkemys urasta organisaatioon sosiaalistumi-

sena (esim. Wenger, 2003), sillä kysyn useissa kohdissa merkittävistä toisista, viite-

ryhmistä, esikuvista ja haastateltavan mahdollisesti kokemasta arvostuksesta yhtei-

sössään. 

Haastattelurunkoni heijastaa monia tämän hetkisiä uraan ja asiantuntijuuteen lii-

tettyjä ihanteita ja kulttuurisia oletuksia, joita olen kuvannut luvussa 2. Tämä on 

saattanut osaltaan vaikuttaa myös haastateltavien vastauksiin sekä aineiston analyy-

siin. Haastattelurungon puhetapa on kuitenkin työelämän kehityskulkuja seuraaville 

ammattikorkeakoulun opettajille tuttu. Sen ideologiaa ei myöskään mekanistisesti 

toistettu vaan muutama haastateltava esimerkiksi asettautui yli-individualistista ura-

eetosta vastaan. Lisäksi koen, että kaikkia haastateltaviani nuorempana, eri alan 

edustajana ja ammattikorkeakouluympäristön ulkopuolisena opiskelijana olin sellai-

nen yleisö, jonka ehdottamia kerronnan konventioita vastaan olisi ollut mahdollista 

asettautua, jos kertoja olisi näin halunnut. 

En oleta, että ihmiset kertoivat haastatteluissa omista ura-, koulutus- tai perhe-

tapahtumistaan ensimmäistä kertaa, vaan he käyttivät omassa urakerronnassaan 

pääosin jo aikaisemmin tekemiään kielellisiä jäsennyksiä. Ne ovat Hännisen (2000) 

mukaan ydinkertomuksia siitä, millaisena he itsensä ja työuransa jäsentävät. Nämä 

jäsennykset ovat eläneet jo ennen urahaastattelua ja tulevat elämään sen jälkeenkin. 

Kerronnan tilanteinen ympäristö ja sen mukaiset sosiaaliset odotukset voivat virit-

tää joitakin uudenlaisia jäsennyksiä jo olemassa olevien oheen, mutta tuskin ne 

tuottavat jotakin täysin aikaisemmasta poikkeavaa.  
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Kun haastatteludataa analysoidaan miten kerrotaan -näkökulmasta, tulososuu-

dessa saattaa korostua vaikutelma siitä, että kaikki kertominen olisi strategisesti tai 

poliittisesti latautunutta. Hännisen (2000) tavoin en kuitenkaan näe, että kerronnan 

ainoana funktiona olisi tuottaa tietynlaisia strategisia lausumia. Vaikka korostan 

tutkimuksessani sosiaalisiin odotuksiin vastaamista, ajattelen, että suurin motivaatio 

oman urakertomusten kertomiseen vapaaehtoisesti, on viime kädessä omien koke-

musten merkityksellistämisessä, reflektoimisessa ja jakamisessa – kuulluksi tulemi-

sessa. Kokemusten jäsentämisessä kasvokkainen vuorovaikutus on varsin luonnol-

linen tapa. 

Koen, että haastattelutilanteet olivat tunnelmaltaan varsin vapaita. Tutkijana oli 

ajoittain jopa hämmentävää kuulla vieraiden ihmisten kertovan niin henkilökohtai-

sia asioita. Muutamat haastateltavat esimerkiksi kertoivat hyvin kipeitä asioita yksi-

tyiselämästään kun taas toiset kritisoivat nykyisiä tai entisiä työolosuhteitaan varsin 

voimakkain sanankääntein. Tutkimusaineistostani muotoutui hyvin rikas ja monita-

hoinen. Väitöskirjatutkimukseni kirjoittamisen kannalta oli ongelmallisempaa se, 

että urakertomukset olivat osin äärimmäisen intiimejä kuin se, että aineistoni olisi 

ollut haastatteluohjeitani tai ammattikorkeakoulujargonia liian pinnallisesti imitoi-

vaa.  

Olin yli kymmenen vuotta nuorempi kuin monet haastateltavani, tämän vuoksi 

haastattelutilanteet näyttäytyivät joskus eräänlaisina nuoremman opiskelijan ”ohja-

ushetkinä”. Koin, että haastateltavat halusivat antaa minulle elämänohjeita sen pe-

rusteella, mitä he olivat itse elämästä, omasta ammatistaan tai työympäristöistään 

oppineet. Kerronnan sosiaaliset elementit ovat siis hyvin moninaisia. 

Haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen sekä tutkimukseen osallistuneiden 

eettisesti kestävä kohtelu on minulle tutkijana tärkeää. Tämä realisoitui eri tavoin 

tutkimusprosessini eri vaiheissa. 

Aineistonkeruussa pidin olennaisena sitä, että haastateltavat osallistuvat tutki-

mukseen omasta halustaan. Vaikka sain mahdollisten haastateltavien nimilistoja 

kontaktihenkilöiden kautta, en ilmoittanut kontaktihenkilöille tietoja siitä, keitä 

loppujen lopuksi haastattelin. Osan haastateltavista löysin itsenäisesti ammattikor-

keakoulujen www-sivujen kautta. Varsinainen haastattelupyyntö meni aina kullekin 

henkilölle suoraan eikä meidän väliseemme sähköpostikeskusteluun osallistunut 

muita. En paljastanut haastateltaville, keitä muita samasta ammattikorkeakoulusta 

haastattelen. 

Pyrin pitämään tutkimukseeni osallistuneet ennen kumpaakin haastattelukertaa 

tietoisina siitä, mistä on kysymys ja miten heidän antamiaan haastatteluja käytetään. 

Haastattelutilanteissa tai niitä sopiessa kerroin haastateltaville parhaan kykyni mu-
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kaan siitä, millaisiin teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin tutkimukseni perus-

tuu. Muutama haastateltava hieman ihmetteli sitä, etten osannut vielä ensimmäisellä 

haastattelukerralla kertoa tarkasti analyysimetodiani, mutta siitä huolimatta he halu-

sivat toimia haastateltavina. Haastattelupyyntöön liitetyssä kirjeessä kerroin perus-

tietoja itsestäni ja haastattelutilanteessa vastasin lisäkysymyksiin. Ennen toisen haas-

tattelukertaa kerroin, missä vaiheessa tutkimukseni on. Haastateltavat myös tiesivät, 

että haastattelut nauhoitetaan. Muutaman haastattelun aikana sammutin nauhurin 

heidän pyynnöstään tietyksi hetkeksi. Tällöin kyseessä oli joko hyvin henkilökohtai-

sia asioita tai jotakin toista henkilöä koskevia asioita. Muutama haastateltava sanoi 

kesken haastattelua, ettei halua jotakin asiaa käsiteltävän kirjallisessa julkaisussa. 

Kaikki tällaiset tekstikohdat olen jättänyt pois aineistosta jo analyysivaiheessa.  

Tarjosin haastateltaville mahdollisuuden lukea ensimmäisen haastattelun litteraa-

tiot ja antaa minulle palautetta haastattelijana. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan 

tarttunut näihin mahdollisuuksiin. Toisella haastattelukierroksella kysyin osalta 

haastateltavilta tarkennuksia ensimmäisen haastattelun epäselviin kohtiin. Lähetin 

heille etukäteen kyseisen kohdan litteroitua tekstiä ja kysyin, olinko ymmärtänyt 

asian oikein. Yhden haastattelun kohdalla olin tulkinnut haastateltavan sanomaa 

asiaa hieman väärin ja otin asian huomioon analyysissani. Pohdin jälkikäteen kui-

tenkin sitä, miten järkevää on luetuttaa haastateltavilla yli vuoden vanhoja tekstejä 

niiden tulkinnan kannalta. Erään haastattelun kohdalla kävinkin niin, että haastatel-

tava ei enää itsekään muistanut, mitä oli hieman epäselvästi ilmaistussa kohdassa 

kertomustaan tarkoittanut. Tästä opin, että haastattelujen tarkentaminen olisi hyvä 

tehdä mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, kun keskustelu on vielä tuorees-

sa muistissa.  

Muutamat haastateltavat lähettivät haastattelun jälkeen minulle sähköpostia tar-

kentaakseen jotakin lausumaansa, koska he olivat muistaneet joitakin yksityiskohtia 

urastaan vasta jälkikäteen. Pidän tärkeänä sitä, että annettuja haastatteluja on mah-

dollista täydentää esimerkiksi sähköpostiviestien avulla. Näin analyysin päätyy kaik-

ki se, mitä haastateltavat pitävät kertomisen arvoisena. 

Analyysi- ja kirjoitusvaiheessa jouduin pohtimaan paljon sitä, mitkä asiat ovat 

ihmisten yksityisaluetta ja mikä on tutkimustulosteni kannalta oleellista. Koska tut-

kimus ei saa tuottaa siihen osallistuville tai muille vahinkoa, se vaihtoehto, että oli-

sin esittänyt urakerronnan pelkästään yksilöiden kertomuksina, oli aineiston henki-

lökohtaisuuksien vuoksi poissuljettu. Se, että esitän tulokseni luvussa 6 kerronnalli-

sen työn muotoina, helpotti tätä ongelmaa. Lukuun 7 pyrin valitsemaan sellaisia 

haastatteluja, joissa urakertomuksista oli mahdollista poimia selkeitä juonia, tutkit-

tavan anonymiteettia vaarantamatta. Kyseisen luvun kohdalla oli kuitenkin aiheellis-
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ta varmistaa kertojien anonyymius. Lähetin tammikuussa 2015 työni johdannon 

sekä tekemäni case-kuvauksen niille haastateltaville, jonka urakerrontaa kukin alalu-

ku käsitteli. Yhtä haastateltavaa en saanut kiinni ja yksi haastateltavista toivoi muu-

tamia pieniä korjauksia. Tein toivotut muutokset. Muut haastatellut antoivat luvan 

tekstin julkaisemiseen sellaisenaan. Kaikesta huolimatta jouduin jättämään valmiista 

väitöskirjatyöstäni pois useita kerronnallisen työn kannalta kiinnostavia osuuksia. 

Tutkimusaineisto on ollut koko ajan vain minun hallussani. Litteroin haastatte-

lut itse ja olen ainoana henkilönä nähnyt litteraatiot kokonaisuudessaan. Haastatte-

lunauhoja säilytin minidisc-muodossa sekä muistitikuilla lukitussa kaapissa. Litte-

roidut haastattelutekstit kulkivat Word-tiedostoina numerokoodeilla ja poistin tu-

lostetuista teksteistä haastateltavien ja heidän organisaatioidensa nimet. Kun olen 

esitellyt tutkimusta jatkotutkimusryhmässä, seminaareissa, konferensseissa tai väi-

töstyön ohjaajilleni, olen käyttänyt yksittäisiä aineistopoimintoja, joissa haastatelta-

vien ja heidän mainitsemiensa paikkojen nimet on poistettu tai muutettu. 

Käytän luvussa 6 joidenkin haastateltavien haastattelusitaatteja enemmän kuin 

toisten. Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkijan yksilöllinen luentatapa painottuu, 

on mahdollista, että tiettyjen haastateltavien näkemykset ovat painottuneet myös 

koko aineiston tulkinnassa. Sitaattien valintaan valmiiseen väitöskirjaraporttiin vai-

kuttivat katkelmien sisällön lisäksi myös niissä käytettyjen ilmaisujen napakkuus ja 

ymmärrettävyys lukijalle. Kirjallisessa työssä esitettyjen sitaattien määrä ei kuiten-

kaan korreloi haastattelujen painoarvoa, sillä jouduin jättämään väitöskirjastani pois 

kiinnostavia kommentteja, koska niiden myötä haastateltavan anonymiteetti olisi 

vaarantunut (esimerkiksi pilottiprojektit tai henkilökohtaiset urasaavutukset Suo-

messa jne.). Olen pyrkinyt ratkaisemaan tätä ongelmaa käyttämällä useiden haasta-

teltavien yksittäisiä ilmaisuja sitaattien välissä olevassa leipätekstissä kursiivilla kir-

joitettuina ilmaisuina.  
  



 

209 

8.3 Työni anti eri intressiryhmille ja jatkotutkimusideoita 

Seuraavassa pohdin työni antia erilaisille yleisöille sekä esitän jatkotutkimusideoita. 

8.3.1 Ura- ja opettajuustutkimus 

Työuria on tutkittu kerronnallisen tutkimusotteen kautta jo pitkään. Suomessa laa-

dullinen uratutkimus on viime vuosiin asti ollut hyvin vähäistä ja rajoittunut lähinnä 

elämänkaaripsykologian (esim. Perho & Sinisalo, 1994), liiketaloudellisen ja yrittä-

jyyden tutkimuksen (esim. Hasanen, 2013; Komulainen & Sinisalo, 2006; LaPointe, 

2011; Lähteenmäki, 1995) tai sosiaalitieteiden piiriin (Hänninen, 2000; Komulainen, 

1998). Kasvatustieteissä ja opettajuuden tutkimuksessa hyödynnetään uratutkimuk-

sen elementtejä (esim. Heikkinen & Syrjälä, 2002; Kauppinen, 2010; Tiilikkala, 

2004; Vähäsantanen, 2013), mutta kerronnallisuutta ja uratutkimusta varsinaisesti 

yhdistävää tutkimusta on vielä vähän. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin Mariikka 

Almialan (2008) ja Ulpukka Isopahkala-Bouret’n (2005) väitöskirjat. Toivon, että 

oma tutkimukseni herättää myös muissa tutkijoissa kiinnostusta yhdistää näitä tee-

moja yhä enemmän.  

Jos ajatellaan, että kertomukset ovat seurauksiltaan tosia (esim. Hyvärinen, 

2013), pidän muiden kulttuurisesti orientoituneiden kerronnan tutkijoiden tavoin 

tärkeänä sitä, että urastaan kertoville löytyy runsaasti erilaisia kulttuurisia kerronnan 

resursseja sekä mahdollisuuksia kertoa toisin. Komulainen ja Siivonen (2011) nos-

tavat esiin sen epäkohdan, että elinikäisen oppimisen ideologia ja individualistinen 

urakäsitys antavat lupauksia siitä, että kaikkea on mahdollista oppia ja yksilöllä on 

oikeus toteuttaa itseään. Silti kiinnittyminen tietynlaisiin yhteisöihin sekä niitä edus-

taviin kerronnan konventioihin saattaa rajata yksilötason näkökulmia opiskeluun ja 

työelämään hyvin vahvasti. Komulaisen ja Siivosen mielestä kasvatustieteiden teh-

tävänä on tuoda esiin näitä kulttuurisia ”pakkopaitoja” varsinkin opetukseen ja 

kasvatukseen liittyen.  

Myös Meretoja (2013) korostaa kerronnallisen tutkimuksen yhteiskunnallista 

vastuuta siinä, että ymmärrys kertomusten merkityksestä ihmiselämässä on eettisesti 

ja poliittisesti tärkeää. Tunnistamalla, vastustamalla ja muokkaamalla liian hallitsevia 

kerronnan konventioita, niiden takana olevia valtarakenteita voidaan muuttaa. Ko-

en, että jos urakerronta ymmärretään yksilöiden erääksi tavaksi rakentaa jatkuvuutta 

(työ)elämäänsä, on tärkeää kehittää välineitä, joilla uraan liittyviä kokemuksia voi-

daan suurtenkin muutosten keskellä jäsentää mielekkäällä tavalla. Kerronnallisen 
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työn tarkastelu tietyssä kerronnallisessa ympäristössä voi myös paljastaa työuriin, 

ammatteihin ja organisaatioihin liitettyjä kulttuurisia itsestäänselvyyksiä. Urakerron-

nan konventioiden avaaminen on tärkeää, jotta niistä ei muodostu liian rajoittavia 

tapoja hahmottaa tai kommunikoida työuria eikä niiden taustalla oleva arvomaailma 

ajaudu liian kauas erilaisista taustoista tulevien kertojien arkipäivästä. Tämä on tär-

keää erityisesti perus- ja täydennyskoulutuksen maailmassa. Siellä on tarpeen tukea 

myös sellaisia urasta kertomisen tapoja, jotka eivät enää nojaa perinteisiin oletuksiin 

pysyvistä työpaikoista, säännöllisestä kuukausipalkasta tai yksilön rajattomista vai-

kutusmahdollisuuksista omaan työllistymiseensä. 

Aineistoni yllätti minut positiivisesti siinä, että uranhallinnan ja ammatillisen jat-

kuvuustyön muotoja oli useita ja että urakerronnan konventioihin oli mahdollista 

suhtautua ironisesti tai kapinallisesti, samoin kuin ammattikorkeakoulun uraskrip-

teihin. Tämä viittaa siihen, että ainakin tämän aineiston opettajat kokevat kerron-

nallista toimijuutta ja että heillä on mahdollisuuksia noukkia itselleen merkitykselli-

siä urakerronnan muotoja useista lähteistä.  

Ammatti ja organisaatiopositio määrittävät paljon sitä, miten urasta kerrotaan. 

Opettajapositiosta (ja ehkä kasvattaja-opettajan uraskriptin kautta) kertominen 

näyttäisi muovaavan urakerrontaa tietynlaisiksi. Keskityin analyysini loppuvaiheessa 

pelkästään opetustyötä tekevien haastatteluihin. Vaikka päätoimisesti T&K- tai 

johtamistyötä tekevien haastattelut on jätetty pois valmiista työstä, ovat ne toimi-

neet apunani alkuvaiheen analyysissa. Kun vertaan näiden kahden joukon uraker-

tomuksia, näyttää siltä, että muussa kuin opettamistyössä toimivien kertomusten 

sävy eroaa jonkin verran opetustyötä tekevien kertomuksista. Ei-opettajien uranhal-

lintatyössä kuvataan opettajia useammin kapinointia, oman itsen tai työpaikkojen 

rajojen kokeilua sekä rakennetaan perinteisiä sankarijuonia, joissa kertomuksen 

päähenkilö voittaa tielleen tulevat esteet. Mistä tämä johtuu? Hylkivätkö ammatti-

korkeakoulun (rivi)opettajille mahdolliset uraskriptit ja kerronnan konventiot tie-

tynlaista kerrontaa, vaikka ovatkin huomattavasti väljempiä kuin esimerkiksi perus-

koulun opettajilla (vrt. esim. Kujala, 2006)? Vai viittaako ei-opettajien enemmän 

konflikteja ja rajanylityksiä sisältävä urakerronta ammattikorkeakoulun uudenlaisiin, 

eri ammatillisten yhteisöjen taitekohdissa sijaitseviin ja jatkuvasti neuvoteltaviin 

organisaatiopositioihin? Olisi kiinnostavaa tehdä jatkossa syvempää vertailua ura-

kerronnan konventioista ammattikorkeakoulujen eri henkilöstöryhmien välillä. 

Plunkett (2001) huomauttaa, että urakertomusten tutkimuksessa ei ole riittävästi 

otettu huomioon sitä, että vaikka yksilön ulkopuolelta tulevia tapahtumia uraker-

tomuksessa korostettaisiinkin, sisältävät sattuman kaltaiset tapahtumat samalla 

myös luovuuden aspektin. Oman uran hallinnan ja ammatilliseksi jatkuvuudeksi 
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mielletyn työuran ideaalit ovat länsimaissa kulttuurisesti äärimmäisen vahvoja. Pe-

rinteisen uraohjauksen69 avulla pyritään usein kontrolloimaan uran ammatillisia 

epäjatkuvuuksia ja luomaan yksilöille lisää hallinnan tunnetta uramuutosten keskel-

lä. Tässä suuntauksessa korostetaan siis koherenssin, yhtenäisyyden ja jatkuvuuden 

ideaalia. Kuten muutkin tämän ohjaussuuntauksen kriitikot, koen, että sen sijaan, 

että ammatillisia katkoksia ja ei-odotettuja tapahtumia pyrittäisiin pelkästään silotte-

lemaan tai kertomaan pois, uraohjauksessa tulisi eksplisiittisesti tunnistaa äkillisten 

muutosten, sattumien tai yllätysten osuus työurilla (Krumboltz, 1998; Kurrila, 

2013). Tämä koskee myös opettajien entistä heterogeenisemmiksi muuttuvia työ-

uria. 

8.3.2 Kerronnallinen tutkimus 

Näen kerronnallisen työn ja kerronnallisen ympäristön käsitteet hyvinä analyyttisina 

välineinä tarkastella sitä, miten erilaiset laajemmat ja yhteiskunnalliset sekä kertojan 

lähiyhteisöön kiinnittyvät sosiaaliset odotukset risteävät yksilöllisessä urakerronnas-

sa. Niiden avulla voidaan tarkastella sitä, millä periaatteilla yksilöt sitovat itsensä 

työelämään sekä osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Kerronnallisen työn 

käsitteen kautta voidaan päästä käsiksi myös kerronnan haasteisiin, murtumiin ja 

niihin seikkoihin, joita kerrotaan pois tai paikataan. Tällöin saadaan tarkemmin esiin 

se, millaisia uran arvoja kyseinen historiallinen aika suosii ja korostaa sekä millaisten 

teemojen ja arvojen esittäminen rikkoo sosiaalisia odotuksia. 

Aikaisemmissa suomalaisissa ja omaa tutkimustani innoittaneissa uratutkimuk-

sissa, kuten Isopahkala-Bouret’n (2005) ja LaPointen (2011) väitöskirjoissa, on 

tarkasteltu urasta ja asiantuntijuudesta kertomista kulttuuristen resurssien ja niihin 

sisältyvien kerronnan konventioiden soveltamisena. Niissä on otettu huomioon se, 

että ainekset yksilölliseen kertomiseen otetaan eri tason kerronnallisista ympäris-

töistä, esimerkiksi kunkin organisaation tai toimialan sisältä tai yritysmaailmalle 

tyypillisestä Human Resource Management (HRM) -ajattelusta sekä yleisestä uraeetok-

sesta. Silti koen, että näissä tutkimuksissa kerronnan konventioiden ja niiden sovel-

                                                   
69 Työelämän kehityskulut ovat tarkoittaneet myös erilaisten uraohjauspalvelujen kysynnän kasvua 
sekä uraohjauksen painopisteen siirtymistä ammatinvalinnan ohjauksesta ihmisen elämänkokonai-
suuden tarkasteluun, suunnitteluun ja hallintaan (life design tai career construction, esim. Savickas ym., 
2009). Tästä uraa ja ihmistä holistisemmin tarkastelevasta trendistä johtuen myös kerronnallinen 
uraohjaus on kasvattanut suosiotaan. Siinä kiinnostuksen kohteena ovat uralla tapahtuvat muutokset, 
katkokset sekä jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien välinen vaihtelu, joita kertomuksia muokkaamalla 
pyritään hallitsemaan (Vilhjálmsdottir & Tulinius, 2009). 
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tamisen monitasoisuutta ei korosteta riittävästi, tutkimustehtävien rajauksesta ja 

käsitteistöistä johtuen. Kerronnallisen ympäristön käsite onkin mielestäni toimiva 

lisäys tähän tutkimuskenttään, sillä se sisältää jo lähtökohtaisesti monikontekstisuu-

den.  

Rajasin aineiston analyysin tarkoituksella vain kahden yleisen ja yhteiskunnalli-

sen urakerronnan konvention tarkasteluun: uranhallintatyöhön ja ammatilliseen 

jatkuvuustyöhön. Tulkitsin, että ne ovat tällä hetkellä hallitsevimpia urakerronnan 

sosiaalisiin odotuksiin vastaavia normatiivisia kerronnan tapoja. Päädyin myös ole-

tukseen, että näiden hyvin yleisten kerronnan konventioiden lisäksi urasta kertomi-

seen liittyy konventioita, joita kertoja voi halutessaan noudattaa. Voi ajatella, että 

jos urasta pitää tällä hetkellä kertoa aktiivisen toimijan hallinnoimana ammatillisen 

minän jatkuvuutena, niin urasta voi lisäksi kertoa esimerkiksi erilaisten menestymi-

sen, oppimisen ja ihmisenä kasvamisen teemojen kautta. 

Niin kutsutun kasvukertomuksen juonena on jatkuva paremmaksi ihmiseksi ke-

hittyminen (Hyvärinen, 2013; Hänninen, 2000). Liitin tämän teeman työssäni osaksi 

ammatillista jatkuvuutta. Toinen vaihtoehto olisi ollut tarkastella tätä erillisenä ker-

ronnan konventiona. Näen tässä erittäin hedelmällisen jatkotutkimuksen aiheen. 

Toinen kiinnostava tarkastelukohde olisi ns. menestyspuheen etsiminen ja analy-

soiminen urakertomuksista. Menestyksen, oppimisen ja ihmisenä kasvamisen tee-

mojen avulla painotetaan sekä tuetaan kerronnallisten työn päätavoitteita eri tavoin. 

Esimerkiksi ihmisenä kasvun kuvausten kautta voi tukea sekä ammatillisen jatku-

vuuden adekvaattia kuvausta että uranhallinnan näkökulmasta kehittymistä passiivi-

sesta ajautujasta aktiiviseksi ja voimakkaaksi toimijaksi. Kerronnan sitominen ura-

menestykseen, erityisesti objektiivisen uran merkkeihin, kuten korkeaan palkkaan, 

saattaa tänäkin päivänä suomalaisessa kulttuurissa tai opettajan ammatissa olla sosi-

aalisesti epäsuotavaa, verrattuna esimerkiksi kerrontaan ihmisenä kasvamisesta tai 

uuden oppimista.  

Urakerronnan yleisiä ja ammatillisia kerronnan konventioita pohdittaessa on 

otettava huomioon haastateltavien ikä- ja työelämäsukupolvet sekä heidän kerron-

nalleen tyypilliset sosiaaliset odotukset. Suurten ikäluokkien edustajan urakerto-

muksen ei ehkä tarvitse sisältää portfoliouralle (Inkson 2004) tyypillistä jatkuvaa 

itsereflektointia ja identiteetin eksplisiittistä määrittelyä ollakseen pätevää. 1980-

luvulla tai myöhemmin syntyneille tämä voi olla vallitseva tapa kertoa urasta. Toi-

von, että erilaisia urakerronnan konventioita tutkittaisiin ja vertailtaisiin lähitulevai-

suudessa myös sukupolvinäkökulmasta. 

Urasta kertomista voidaan toisin käsitteellistettynä tarkastella myös ammatillise-

na identiteettityönä. Ammattikorkeakoulujen kulttuurisen identiteetin fragmentaari-
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suus ja ammattikorkeakoulun opettajien jatkuva identiteettityö tulevat selvästi esiin 

haastatteluaineistossani. Identiteettityön kautta määritetään sitä, kuka minä olen ja 

kuka minä en ole, mikä on minulle työssäni tärkeää ja mikä vähempiarvoista sekä 

mitä haluan olla tulevaisuudessa. Aineistossani yksilöillä on erilaisia tapoja yhdistellä 

kulttuurisia aineksia persoonalliseksi kokonaisuudeksi, omaksi ja uniikiksi kerto-

mukseksi ammattikorkeakoulun opettajuudesta. Urakertomusten tarkastelu nimen-

omaan identiteettien kautta olisi ollut eräs mahdollinen analyysitapa. Suomessa on 

kuitenkin viime vuosina tehty useita kerronnallista tutkimusotetta hyödyntäviä väi-

töskirjoja mm. uraidentiteetistä (LaPointe, 2011), asiantuntijaidentiteetistä (Isopah-

kala-Bouret, 2005), opettajien ammatillisesta identiteetistä (Almiala, 2008) sekä 

opettajien toimijuudesta ja ammatillisesta identiteetistä (Vähäsantanen, 2013). Suh-

teutan oman työni näiden tutkimusten täydentäväksi keskustelukumppaniksi, ker-

tomukseksi, jonka ensisijainen perspektiivi ei lähde ammatillisista identiteeteistä 

vaan urista ja niihin liittyvistä kerronnan konventioista. 

Urahaastattelutilanne toimii osana haastateltavien kerronnallista ympäristöä. 

Tämän tutkimuksen puitteissa minun oli mahdollista vain raapaista tätä kenttää. 

Aihetta ovat tarkastelleet esimerkiksi DeFina (2009) sekä Zilber ym. (2008). Tämä 

olisi hyvin kiinnostava teema myös kerronnallisen tutkimuksen näkökulmasta ja 

avaa tutkimuksellisia suuntia myös vuorovaikutus- ja keskustelunanalyysin puolelle. 

8.3.3 Ammattikorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulun opettajien tutkimus 

Ammattikorkeakoulun opettajien työurien tutkimus on hyvin vähäistä Suomessa. 

Jopa ammatilliseen opettajankoulutukseen hakeutumista koskeva tutkimus- tai sel-

vitystieto on erittäin niukkaa (Manninen, 2010; Pehkonen, 2010). Ammattikorkea-

kouluissa työskenteli vuonna 2012 lähes 6 000 opetushenkilökunnan edustajaa 

(Opetushallitus, 2013). Opettajuus-, ura- tai akateemisen työn tutkimuksessa näin 

suurta joukkoa ei pitäisi jättää näin vähälle huomiolle. Olen tuonut esiin ammatti-

korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulun opettajien sekä työn erityisluonnetta ja 

heidän kerronnallisen ympäristönsä ominaispiirteitä. Tätä kautta ammattikorkea-

koulun opettajien työurat ja niihin sisältyvät urasiirtymät, siirtymä työelämästä kou-

lutusinstituutioon sekä sen sisällä tapahtuvat työroolikohtaiset urasiirtymät, avautu-

vat ulkopuolisille ehkä paremmin. Tutkimustuloksiani voi näin hyödyntää myös 

ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja sen suunnittelussa. 

Ammatillisen opettajan työn tietyt ideaalit ovat vahvoja (ammatillinen ydin-

osaaminen ja opiskelijasta huolehtiminen), mutta opettajan on urakertomuksessaan 
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vähintäänkin kommentoitava ammattikorkeakoulun opettajalle annettuja uusia teh-

täviä ja työmuotoja (projektit, hallinto- ja kehittämistehtävät, kv-ulottuvuus, virtu-

aaliset työskentelytavat jne.). Korkeakoulumaisuus näyttäisi aineistoni perusteella 

vahvimmin uudelleenmäärittelevän opettajien urapolkuja ja työkulttuuria. Se, miten 

korkeakoulun opettajuus pystytään liittämään orgaaniseksi osaksi ammattikorkea-

koulun opettajan ydintyötä, jää vielä nähtäväksi. Kooltaan suurissa organisaatioissa 

työtehtäviä tulisi ainakin periaatteessa voida räätälöidä opettajien uratoiveiden mu-

kaan erilaisia ammatillisia jatkuvuuksia tukeviksi. Ammattikorkeakouluissa eriytyy 

erilaisia toimijaryhmiä ja erityisasiantuntijuuksien hyödyntäminen luo jatkuvasti 

uusia urapolkuja ammattikorkeakoulun sisälle. Tätä varten tarvitaan jatkotutkimusta 

siitä, miten ammattikorkeakoulun opettajan ura rakennetaan suhteessa erilaisiin 

uraskripteihin ja miten erilaiset urahistoriat vaikuttavat niiden prosessointiin yksilö-

tason tulkinnoissa. Lisäksi tutkimus, jossa tarkastellaan ei-opettajien akateemista 

työtä ammattikorkeakoulussa, olisi äärimmäisen tärkeää. 

Lopuksi toivoisin, että tämä tutkimus kannustaisi muitakin tarkastelemaan am-

mattikorkeakoulua ja sen henkilöstön uria kulttuurisesta näkökulmasta, työpaikkoi-

na ja työurina. Tätä kautta ammattikorkeakoulu asettuisi samanlaiseksi työympäris-

töksi kuin muutkin, ei pelkästään kouluksi, erilliseksi ”oikeasta” työelämästä. 

Urakertomukset, kuten kaikki kertomukset, ovat kulttuuristen mallien mukaan 

jäsennettyjä havaintoja elämästä ja maailmasta. Jokainen kertomus voitaisiin kertoa 

toisin, toisenlaisiin sanastoihin ja kerronnan konventioihin nojautuen. Niin myös 

tämä tutkimus. Toivon, että esittämäni kerronnallisen työn muodot ja toisin kerto-

misen tavat tuottavat hedelmällisiä variaatioita tulevaisuudessa. 

 

 

 

Mullon semmonen intuitiivinen ajatus, että tästä maailmasta löytyy vielä jotain tosi kivaa mulle 
(Haastateltava, 2004). 
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LIITTEET  

Liite 1 Ensimmäinen haastattelupyyntö 

Hyvä vastaanottaja, 

Toimin Tampereen yliopistossa tutkijana ja teen väitöskirjatyötä asiantuntijuuden 

rakentamisen prosessiin liittyen. Tutkimukseni sijoittuu ammattikorkeakouluympä-

ristöön, jonka katson tarjoavan monia kiinnostavia esimerkkejä oman asiantunti-

juuden kehittämisen, työuran ja muuttuneen työkontekstin yksilöille asettamista 

haasteista ja mahdollisuuksista.  

Teen tutkimustani varten 30 haastattelua, joissa käsitellään ammattikorkeakou-

lun opettajien työ- ja opiskeluhistoriaa, työtehtäviä ja -kokemuksia, käsityksiä asian-

tuntijuudesta ja asiantuntijatyöstä sekä tulevaisuudennäkymiä. Kyseessä ei siis ole 

arviointitutkimus vaan tavoitteenani on tarkastella ja kuvata asiantuntijuuden raken-

tamisen prosessia muuttuneessa työelämässä, yksilöiden työ- ja opiskeluhistorioiden 

kautta. Toivoisin voivani haastatella myös sinua. Sinun panoksesi on minulle tärkeä, 

sillä aiheeni kannalta on oleellista kuulla mahdollisimman monen, eri alaan perehty-

neen ja erilaisen taustan omaavan ihmisen kokemuksia ja mielipiteitä. 

Itse olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri ja toiminut vuodesta 1999 

yliopistossa erilaisissa tutkimus-, suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Tätä ennen 

olen tehnyt mm. opettajan ja kurssisihteerin töitä. ”Pätkätyöt” ovat minulle liiankin 

tuttuja ja siksi oman asiantuntijuuden rakentamisen prosessi nykyisessä työelämässä 

alkoi kiinnostaa minua. Nyt pyrin syventämään omaa asiantuntijuuttani ammatti-

korkeakoulu- ja asiantuntijuustutkimuksen saralla. Ammattikorkeakouluympäristöä 

olen tarkastellut tutkimuksen näkökulmasta keväästä 2003 lähtien. Väitöskirjatyötä-

ni teen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan professori Annikki 

Järvisen johdolla ja kuulun tutkimusryhmään, jossa tarkastellaan oppimista erilaisis-

sa työ- ja organisaatiokonteksteissa. 

Pyrin tekemään haastatteluni 1.11.2004–31.11.2005 välisenä aikana. Tarkoituk-

seni on haastatella 15 henkilöä kaksi kertaa. Ensimmäisen kierroksen haastattelut 

kestävät n. 1½ tuntia ja niitä ennen pyydän haastateltavia tekemään pienen ennak-

kotehtävän. Pyrin häivyttämään raportista ja tulevasta väitöskirjastani mahdolli-
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simman tarkasti kaikki yksilöiden tunnistamiseen vaikuttavat tekijät. Käsittelen 

kaiken tutkimusprosessini aikana keräämäni tiedon henkilökohtaisesti ja luottamuk-

sellisena. 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseeni, pyydän sinua ottamaan 

minuun yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@uta.fi 27.10.2004 mennessä. 

Yhteistyöstä jo etukäteen kiittäen, Liisa Marttila, tutkija, TaY 

Lisätietoja minusta osoitteesta: xxxx 
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Liite 2 Uralinjan piirtämisohje 

 

Ennakkotehtävä: Oma uralinja haastattelun pohjaksi 

Kiitos, että tulet tutkimushaastatteluun ja autat väitöskirjatyöni edistymistä! Ennen 

haastattelua pyydän sinua tekemään pienen etukäteistehtävän. Piirrä paperille oma 

uralinjasi alla olevien ohjeiden mukaan. Voit käyttää apuna esimerkiksi CV:täsi tai 

muita vastaavia dokumentteja urastasi. Merkitse paperin kääntöpuolelle omat taus-

tatietosi. 

1. Omaa työ- ja koulutushistoriaa kuvaava uralinja 

Piirrä omalla tyylilläsi vaakatasossa olevalle paperille työ- ja opintohistoriaasi ku-

vaava uralinja. Voit aloittaa sen esimerkiksi ensimmäisestä yleissivistävästä tai am-

matillisesta tutkinnostasi ja päättää sen lähitulevaisuuden työtehtäviin, edessä mah-

dollisesti häämöttäviin tutkintoihin tai muihin työuran tuleviin tapahtumiin. Nimeä 

ja merkitse uralinjalle kaikki oman asiantuntijuutesi sekä työhistoriasi kannalta tär-

keimmät opinnot, koulutukset, työtehtävät, projektit, ulkomaankokemukset, armei-

ja-aika, pitemmät lomat tai vapaat (vanhempainloma, sapatti- tai opintovapaa tms.) 

jne. sekä näiden tapahtumien vuosiluvut. Myös muut mielestäsi työhistoriaasi vai-

kuttaneet tekijät, kuten harrastukset, yhdistys- tai järjestötoiminta, paikkakunnan 

vaihdokset, perheeseen liittyvät asiat tai muut suuremmat elämänmuutokset ovat 

tärkeitä! 

HUOM! Käymme uralinjaa läpi haastattelun aikana. Tämä uralinjatehtävä toimii 

paitsi oman muistisi virkistäjänä myös apuna minulle valmistautuessani haastatte-

lemaan sinua. Kaikki uralinjatehtävässä ja haastattelussa esiin tulleet tiedot käsitel-

lään luottamuksellisina. 

2. Taustatiedot 

Nimi, ikä, sukupuoli, koulutus tai tutkinto/tutkinnot sekä nykyinen ammattinimike. 
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3. Tehtävien lähettäminen 

Lähetäthän valmiin tehtävän minulle viimeistään 2–3 vrk ennen haastattelua! Näin 

osaan valmistautua juuri sinun haastatteluusi. Saat ohessa valmiiksi maksetun kirje-

kuoren.  

4. Lisätietoja 

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää yllä esitellyistä tehtävistä tai itse haastatteluista, 

voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@uta.fi tai puhelimitse: 

(03) 215 xxxx. 
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Liite 3 Haastattelurunko 1 

 

- Taustatiedot (ikä, toimiala, koulutus, aika tämänhetkisessä työpaikassa 

jne.) 

- Nykyinen työnkuva ja asema organisaatiossa 

- Opiskelu- ja työuran läpikäyntiä (subj. ja obj. ura) 

- Tulevaisuuden näkymät (oma työyhteisö, omat suunnitelmat, oma työn-

kuva jne.) 

- Uran ratkaisevat käänteet tai tapahtumat ja niiden vaikutus omaan uraan 

- Mahdollisen epätyypillisen työuran vaikutukset uraan kokonaisuudes-

saan 

- Oman työ- ja opiskeluhistorian tärkeimmät esikuvat, mentorit, työtiimit 

tms. 

- Oman työn kannalta tärkeimmät viiteryhmät: kenen kanssa tuntenut yh-

teenkuuluvaisuutta tai mitkä työyhteisöt, -porukat ja verkostot tuntuneet 

omimmilta? 

- Miten olet muuttunut asiantuntijatyön tekijänä työhistoriasi aikana? 

- Kokemukset muutoksista työnkuvassa viime vuosien aikana 

- Nykyisen työn sisältö: painotukset ja oman työajan jakautuminen 

- Omassa työssä tarvittavan asiantuntemuksen sisältö (mitä osaat, miksi 

tarvitaan, ketkä vaativat?) 

- Mitä mielestäsi asiantuntijuudella tarkoitetaan, mitä siihen kuuluu? 

(oman työn näkökulma) 

- Oma erityisosaaminen tai asiantuntijuus 

- Minkälaisia vaikutuksia työhistoriasi eri vaiheilla on ollut omaan asian-

tuntijuuteesi? 

- Oman asiantuntemuksen ja osaamisen kartuttaminen ja rakentaminen 

(formaali, informaali jne.) 

- Tärkein viiteryhmä oman työsi kannalta, miksi, miten muodostunut, mi-

ten pysyy koossa? 

- Minkälaisiin verkostoihin kuuluu tai oletetaan kuuluvan 

- Oman osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi ja palautteen saaminen 

(kuka, miksi, miten, milloin?) 

- Oman osaamisen ja asiantuntijuuden tukeminen ja sen kartuttamisen 

tukeminen 

- Oman ammatillisen asiantuntijuuden varmistaminen ja kehittämistavoit-
teet tulevaisuudessa jne.  
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Liite 4 Haastattelupyyntö, 2. haastattelu 

(Tämä pyyntö lähetettiin sähköpostilla. Kerroin haastateltaville 1. haastattelussa, 

että tulen tekemään vielä toisen haastattelukierroksen ja he lupautuivat kaikki tähän. 

Siksi kirjeen sävy on epäformaali ja tuttavallinen.) 

Hei!  

Viime tapaamisestamme on jo kulunut aikaa, mutta jatkan väitöskirjatyötäni asian-

tuntijuuden rakentamiseen ja työuriin liittyen. Talvella 2004–2005 tekemäni lähi-

haastattelut (18 kpl) olivat monin tavoin kiinnostavia ja tekisin kaikille haastatelluil-

le vielä muutaman lisäkysymyksen, puhelimitse. Haastattelu kestää 20–50 minuuttia. 

Teen räätälöidyn haastattelun kullekin haastateltavalle ja käsittelemme mm. seuraa-

via asioita: 

- Asiantuntijuus suhteessa omiin työtehtäviin 

- Nykyisen työpaikan vaikutus asiantuntijuuden kehittymiseen 

- Ammattikorkeakoulun opettajana toimiminen. 

Voit myös halutessasi antaa minulle palautetta tutkijana/haastattelijana sekä voim-

me keskustella siitä, millä tavoin tulen käyttämään näitä haastatteluja väitöskirjatut-

kimuksessani. Voin pyydettäessä lähettää sinulle viime haastattelun nauhalta litteroi-

tuna raakaversiona.  

Teen puhelinhaastattelut 14.12.2005–17.2.2006. Toivoisin voivani haastatella sinua 

esimerkiksi viikolla X. Lähetän sinulle tarkemman haastattelurungon pyydettäessä 

etukäteen. Haastattelupuhelua varten olisi hyvä, jos pääsisit johonkin häiriöttömään 

paikkaan. Minulla on sinun työpuhelinnumerosi, mutta mikäli haluat, että soitan 

sinulle kännykkään, kotinumeroon tms., ole hyvä ja lähetä kyseinen numero minulle 

vastauksessasi. 

Tarkoituksenani on soittaa kaikille haastateltaville vielä ennen joulua ja sopia haas-

tatteluajankohta, mutta voimme sopia siitä myös näin sähköpostitse. 

Yst.terv. Liisa Marttila 
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Liite 5 Haastattelurunko, 2. haastattelu 

1. Tämän hetken kuulumiset työrintamalla: 

- Onko työsi tai työnkuvasi muuttunut viimeisen vuoden aikana? 

- Mitä näkymiä työurallasi on lähitulevaisuudessa?  

- Aikaisemmassa haastattelussa kerroit, että… 

- Mikä tällä hetkellä kiinnostaa sinua työssäsi eniten? 

2. Asiantuntijuus omassa työssä: 

- Pystytkö käyttämään kaikkea osaamistasi ja/tai asiantuntijuutta nykyisessä 

työssäsi?  

- (Viittaus aikaisempaan haastatteluun tarvittaessa) 

- Jos et, miten muuttaisit tilannetta? 

- Koetko, että sinuun suhtaudutaan asiantuntijana työpaikallasi ja työtehtävissä-

si? 

- Miten se näkyy arjessa? 

- Oletko itse ohjannut muita tai toiminut mentorina? 

- Miten mahdolliset jatko-opinnot ovat vaikuttaneet työhösi? 

- Minkälaista lisäosaamista tai taitoja mahdollisesti kaipaisit työssäsi?  

- (Viittaus aikaisempaan haastatteluun tarvittaessa) 

3. Ammattikorkeakoulun opettajana toimiminen  

- Mitä AMK-opettajuus mielestäsi tarkoittaa? 

- Miten opettaminen ja vaikutusmahdollisuutesi omaan työhösi nähden ovat 

muuttuneet opettajaurasi aikana?  

- (Viittaus aikaisempaan haastatteluun tarvittaessa) 

4. Yksilökohtaiset kysymykset (mikä jäi kysymättä, mitä en ymmärtänyt, mistä haluaisin 

tutkijana kuulla lisää jne…). 


