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Tutkin tässä tutkielmassa narratiivisen tutkimuksen keinoin, millaisena vanhempien 

lastenkasvatuksen yhteydessä tapahtuva oppiminen näyttäytyy aineistona olevissa van-

hempien kirjoittamissa oppimistarinoissa. Sitouduin tutkielmassani sosiaaliseen kon-

struktionismiin ja narratiivisen tutkimuksen periaatteisiin. Tavoitteenani oli saada esiin 

tutkittavien henkilökohtaista, kokemuksellista tietoa oppimisestaan ja ymmärtää aikuis-

ten oppimista lastenkasvatuksen yhteydessä.  

 

Narratiivisen analyysin tuloksena kokosin yleisen oppimista kuvaavan juonen, jonka 

perusteella vanhemmuudessa oppiminen tapahtuu vanhemmuudessa kohdattuihin haas-

teisiin vastaamisena. Narratiivien analyysissa jaoin oppimistarinat sankaritarinoihin, 

vastuullistamisen tarinoihin ja vastarinnan tarinoihin. Sankaritarinoissa ja vastuullista-

misen tarinoissa aikuisten oppiminen tapahtuu vanhemmuuden vastuun kantamisena, 

sopeutumisena ympäristön ja kulttuurin vaatimuksiin. Vastarinnan tarinoissa vanhem-

mat haluavat laajentaa vastuullisena vanhempana olemisen tilaa ja kyseenalaistavat äi-

tiyden ideaaleja. Vanhemmuuden vastuun kantamisen avulla tuotetaan vastuullista ai-

kuisuutta. 
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1. Johdanto  

 

 

Hakeuduin opiskelemaan aikuiskasvatusta, koska olen kiinnostunut aikuisten kehityk-

sestä ja oppimisesta. Opintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman aihetta valitessani 

pohdin omaa oppimishistoriaani. Olen oppinut monia asioita arjessa, muualla kuin opis-

kelun yhteydessä tai työpaikalla. Opinnoissani ei käsitelty tällaista oppimista juuri lain-

kaan ja halusin perehtyä siihen tarkemmin. Arjessa tapahtuva oppiminen on laaja ilmiö, 

usein siitä puhuttaessa käytetään ilmaisuja arkitiedon tai elämänviisauden lisääntymi-

nen. Heikki Silvennoinen kirjoittaa aikuiskasvatus-lehdessä, että oppimista ei voi rajata 

vain jollekin ihmisen elämän alueelle, vaan oppimista tapahtuu kaikissa niissä ympäris-

töissä, missä ihminen elää elämäänsä, joko yrittäen sopeutua ympäristöönsä tai yrittäen 

muuttaa sitä (Silvennoinen 1/2012, 4).  

 

Antero Toskala esittää kehityspsykologian perusoppikirjassa näkemyksen, että ihmisen 

eri elämänvaiheissa läpikäymät oppimiskokemukset voivat olla psyykkisen kehityksen 

voimavara. Toskalan mukaan oppimiskokemukset lisäävät ihmisen psyykkisen toimin-

nan joustavuutta, vaihtoehtojen havaitsemista, myönteisempää ja arvostavampaa asen-

netta itseen ja uskallusta tutkivaan ja kokeilevaan käyttäytymiseen. Myös Esa Poikela 

kirjoittaa, että ihminen voi muokata persoonallisuuttaan ja sisäisiä toimintamallejaan 

ympäristöstä saamansa informaation ja omien tuntemustensa perusteella. Kyse on ihmi-

sen luonnollisesta kyvystä oppia koko elinkaarensa ajan. (Toskala 2001, 350; Poikela 

2008.)  

 

Aikuiskasvatus -lehdessä on käyty viime vuosina keskustelua siitä, mitä aikuiskasvatus 

tutkii ja mitä sen pitäisi tutkia, sekä siitä, mikä tekee tutkimuksista aikuiskasvatustie-

teellisiä. (kts. esim. Filander ym. 2010; Salo 2011; Heikkinen 2012.) Karin Filander, 

Arto Jauhiainen, Jussi Onnismaa, Leena Saloheimo, Heikki Silvennoinen ja Hannu Val-
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kama osallistuvat aikuiskasvatuksen tilasta käytävään keskusteluun omalla artikkelil-

laan. Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoista on, että heidän mukaansa aikuiskasva-

tustieteen tulisi tarkastella niitä erilaisia paineita, joita aikuisiin eri elämänalueilla koh-

distuu. He pitävät mielekkäänä, että aikuiskasvatuksen kohteeksi ymmärretään koko 

aikuisiän läpäisevä sosialisaatio eri muodoissaan, esimerkiksi tietoinen itsensä kehittä-

minen ja itseopiskelu sekä arkipäiväinen satunnaisoppiminen. (Filander ym. 2010, 215.) 

 

Petri Salo väittää, myös aikuiskasvatus -lehdessä, että työn, työelämän ja organisaatioi-

den muutos ja näihin liittyvät koulutuspoliittiset trendit ovat edelleen aikuiskasvatustut-

kimuksen keskiössä. Salon mukaan arjessa tapahtuva oppiminen näyttäytyy tutkimuk-

sellisesti vähempiarvoisena. Salon mielestä aikuiskasvatuksessa pitäisi huomioida arjen 

elinympäristöissä tapahtuvan oppimisen merkityksellisyys ja vaikuttavuus. Salo kysyy, 

että mitä ihminen oppii, miten on osallisena ja mitä merkityksiä oppiminen ja kasvu 

saavat esimerkiksi harrastusten, parisuhteen, lasten saamisen tai riippuvuuksien tunnis-

tamisen ja niistä eroon pyrkimisen yhteydessä. (Salo 2011, 40–43.)  

 

Anja Heikkinen (2012, 57.) pitää omassa artikkelissaan toivottavana, että aikuiskasva-

tustodellisuutta tarkasteltaisiin aikuiskasvatustodellisuuden näkökulmasta, sillä tavoin 

että tutkimuksen pääsisi haastamaan tieteen lisäksi myös aikuisten todellisuus. Lähestyn 

aikuisten todellisuutta tässä tutkielmassa narratiivisen tutkimuksen keinoin, tarkastele-

malla aikuisten kertomuksia omista oppimiskokemuksistaan. Kertomukset oppimisko-

kemuksista kertovat oppimisesta oppijan itsensä näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset ja 

muut tieteelliset lähteet tuovat tutkielmaani tieteen näkökulman. 

 

Omien lasten kasvattaminen on tuonut elämääni haastavia arjen oppimistilanteita ja siitä 

sain ajatuksen tutkia aikuisten oppimista tässä yhteydessä. Käsittelin tätä aihetta kandi-

daatintutkielmassani ja halusin jatkaa saman aiheen parissa, hyödyntää keräämääni ai-

neistoa paremmin ja perehtyä laajemmin aiheeseen. Lasten kasvattaminen on prosessi, 

jossa kasvattaja joutuu kohtaamaan paljon erilaisia, ennalta arvaamattomia haasteita 
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sekä tietojensa että taitojensa osalta. Vanhemmuus, äitiys tai isyys, on rooli joka opi-

taan, usein sukupuolittuneen prosessin kautta. Kehityspsykologisen tiedon valossa van-

hemmaksi tulo ja vanhemmuus ovat aikuisuuden kehitystehtävä, jossa aikuinen opette-

lee vastuunkantamista ja huolenpitoa muista ihmisistä (ks. esim. Erikson 1982; Nurmi-

ranta, Leppämäki, Horppu 2009, 103).   

 

Esa Poikela ja Sari Poikela kysyvät, että olisiko tärkeämpää tutkia oppimista ilmiönä 

kuin vain sen säätelyä, joka on heidän mukaansa ollut pitkään kasvatustieteellisen tut-

kimuksen keskiössä. Oppiminen ei tapahdu samalla tavalla kaikissa tilanteissa, esimer-

kiksi koulussa, työssä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa. (Poikela & Poikela 2008, 11–

13.) Tutkielmassani tarkastelen aikuisten oppimista nimenomaan lastenkasvatuksen 

yhteydessä heidän kirjoittamiensa oppimiskertomusten kautta.  

 

Erilaisten elämäntilanteiden yhteydessä tapahtuvaa oppimista ovat aiemmin kasvatustie-

teessä tutkineet Tuula Piensoho, Soili Paananen ja Rauno Juntumaa. Tuula Piensoho 

tarkastelee osana fenomenografiaa ja sisällönanalyysia hyödyntävää väitöskirjaansa 

äitien raskauden ja synnytyksen oppimiskokemuksia. Soili Paananen on tutkinut väitös-

kirjassaan dysleksiaa elämänkerroissa ja sen yhteyttä oppimiseen. Rauno Juntumaa on 

tarkastellut psykoanalyysia oppimisprosessina omassa väitöskirjassaan. Kaikissa näissä 

tutkimuksissa oppiminen kietoutui oppijan itseymmärrykseen ja itsekäsitykseen. (Pien-

soho 2001; Paananen 2006; Juntumaa 2008). Lastenkasvattaminen koskettaa henkilö-

kohtaisesti suurempaa osaa ihmisistä, kuin näiden esimerkkitutkimusten elämäntilanteet 

(raskaus ja synnytys ovat toki yleisiä elämäntapahtumia, mutta henkilökohtaisesti vain 

naisten koettavissa). Lapsia kasvattaa suuri osa aikuisista jossain vaiheessa elämäänsä. 

Lastenkasvatus ja aikuisen suoriutuminen vanhemmuuden haasteista vaikuttaa suuresti 

kasvatettavien lasten elämänlaatuun ja kehitykseen.  Lastenkasvatus on arkisuudessaan 

ja tavallisuudessaan aikuisen potentiaalinen oppimistilanne, jonka merkitystä aikuisen 

elämälle, kehittymiselle ja muuttumiselle ei välttämättä huomata juuri sen arkisuuden 

takia.  
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Kasvatussosiologi Ari Antikaisen tutkimushankkeessa oppimiskokemuksia on tutkittu 

koko ihmisen elämänhistoriaa tarkastellen. Oppimista on tarkasteltu suhteessa elämän-

kulkuun, identiteettiin ja merkittäviin oppimiskokemuksiin. Elämää muuttavat tai uudel-

leen suuntaavat, merkittävät oppimiskokemukset olivat melkein aina muualla kuin kou-

lussa tapahtuneita. Oppiminen oli usein tapahtunut yhteisössä, useimmiten perheessä, 

niin että muut ihmiset ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet oppimiseen. Antikainen 

osoittaa, että ihmisen oppimiseen vaikuttaa ihminen itse, se yhteisö, jossa ihminen elää 

sekä ympäröivä yhteiskunta. (Antikainen 1996, 251–273.) 

 

Tutkielmani aihetta on käsitelty useiden tieteiden alueella erilaisista näkökulmista. Op-

pimista tutkitaan kasvatustieteiden lisäksi myös psykologiassa, jolloin kiinnostus koh-

distuu usein kognitioon, tiedonmuodostukseen. Lastenkasvatus ja vanhemmuus ovat 

psykologisen, sosiologisen ja sukupuolentutkimuksellisen perhetutkimuksen kiinnos-

tuksen kohteena. Psykologinen perhetutkimus on kiinnostunut perheen ihmissuhteista ja 

niiden dynamiikasta, sosiologinen perhetutkimus taas tutkii perhettä osana yhteiskuntaa. 

Sukupuolentutkimus on kiinnostunut sukupuolen merkityksistä perheessä ja vanhem-

muudessa. Tutkimuksissa ylitetään usein tieteenalojen rajat ja tutkitaan omista näkö-

kulmista toiseen tieteenalaan perinteisesti liitettyjä kysymyksiä, mikä laajentaa tutki-

muksista saatavan tiedon alaa. Koska olen kiinnostunut tässä tutkielmassa oppimisesta 

ilmiönä, tukeudun monipuolisen näkökulman saamiseksi kaikkien edellä mainittujen 

tieteenalojen saavuttamaan, aihettani koskevaa tietoon siinä määrin, kuin katson aiheel-

liseksi. 

 

Stephen Brookfield varoittaa luottamasta liikaa aikuisten kykyyn oppia kokemuksesta. 

Hänen mukaansa jotkut eivät opi ikinä ottamaan opikseen kokemuksista, vaan toistavat 

läpi elämänsä samoja virheitä. Ne muut, jotka oppivat kokemuksista, tekevät sen vain 

ajoittain. Brookfield kirjoittaa myös, että meillä on taipumus tulkita kokemuksemme 

niin, että ne sopivat omaan ajattelu- ja uskomusjärjestelmäämme. Vanhat käsityksemme 

usein vain vahvistuvat uusien kokemusten myötä. (Brookfield 1998.) Tiedostan koke-
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muksista oppimisen rajallisuuden. Oppimisen rajallisuus ei kuitenkaan tee kokemuksista 

oppimista merkityksettömäksi. 

 

Vanhemmuuteen kohdistuu monenlaisia odotuksia vanhempien sosiaalisesta ympäris-

töstä ja yhteiskunnan taholta. Ehdottomin vaatimus vanhempien toimintaa kohtaan tulee 

lastensuojelulain kautta. Vanhemmilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia lapsistaan 

(Lastensuojelulaki § 2, liite 1). Vanhemmuuteen kohdistuvat monenlaiset odotukset 

tuovat oman lisänsä aikuisten oppimiseen lastenkasvatusprosessin yhteydessä.  

 

Johdannon jälkeen esittelen, miten tutkielma on toteutettu. Esittelen tutkimuskysymyk-

seni, aineistonhankinnan ja narratiivista tutkimusta, sekä miten narratiivisuus näkyy 

tässä tutkielmassa. Seuraavissa luvuissa käsittelen oppimista, lastenkasvatusta ja van-

hemmuutta laajempina ilmiöinä. Luvuissa viisi, kuusi ja seitsemän tarkastelen oppimista 

ja vanhemmuutta aineiston tarinoiden kautta. Kahdeksannessa luvussa teen yhteenvedon 

tutkielmassani käsittelemistäni aiheista ja kokoan yhteen analyysin tulokset. Pohdinnas-

sa käyn läpi tutkimusprosessin toteutumista ja tutkielmaa tutkimuseettisistä näkökulmis-

ta. Esittelen tutkimuksen toteutuksen ennen tutkimuksen kohteena olevan ilmiön taus-

toittamista, sillä haluan kytkeä tutkielman aineiston sekä tutkielman narratiivisuuden 

käymääni keskusteluun jo tässä vaiheessa.  
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2. Tutkielman toteutus 

 

 

2.1 Tutkimuskysymys 

  

Tarkastelen tässä tutkielmassa lastenkasvatusprosessia aikuisen, kasvattajan, oppimisen 

näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää aikuisten vanhemmuudessa oppimista ilmiönä. 

Tutkielmani avaa osaltaan johdannossa esittelemässäni keskustelussa ilmennyttä aikuis-

kasvatuksen ja laajemmin kasvatustieteen, tutkimuksen katvealuetta, aikuisen oppimista 

arjen oppimisympäristöissä. Etsin aikuisten kokemuksellista tietoa omasta oppimises-

taan lastenkasvatuksen yhteydessä. Voisin kysyä, että mitä ja minkälaisia aikuisten op-

pimiskokemukset ovat lastenkasvatuksen yhteydessä, mutta en usko, että kirjoittajat 

voivat siirtää koko subjektiivista oppimiskokemustaan kirjoituksiinsa, eivätkä välttä-

mättä haluakaan paljastaa kokemuksestaan kaikkia puolia (Sandelin 2012, 169–170). 

Toisaalta olen tietoinen siitä, että en välttämättä tavoita vanhempien kokemuksellista 

tasoa heidän kirjoitustensa kautta, vaan joudun tyytymään omaan tulkintaani heidän 

kirjoituksistaan. Siitä johtuen tutkimuskysymys on: Millaisena vanhempien lastenkasva-

tuksen yhteydessä tapahtuva oppiminen näyttäytyy vanhempien oppimistarinoissa?  

 

2.2 Aineiston hankinta 

 

Olen käyttänyt tässä tutkielmassa samaa aineistoa kuin kandidaatintutkielmassani. Kiin-

nostukseni kohteena on nimenomaan aikuisen oma kokemus oppimisestaan, sen vuoksi 

en lähtenyt hankkimaan aineistoa asiantuntijoilta esimerkiksi haastattelemalla perhe-

työntekijöitä, tai havainnoimaan aikuisten toiminnan muutoksia esimerkiksi perheker-

hossa, vaikka näillä tavoilla olisi voinut saada mielenkiintoista aineistoa aikuisten op-

pimisesta lastenkasvattamisen yhteydessä. Päädyin näkemykseen, että aikuiset voivat ja 

osaavat kertoa itse omasta oppimisestaan. 
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Olisin voinut kerätä aineistoa kyselylomakkeen avulla. En halunnut kuitenkaan johda-

tella vastaajia valmiiksi mietityillä kysymyksillä, vaan toivoin saavani aineistoa, jossa 

heidän oma tapansa jäsentää asioita ja oppimista pääsee näkyviin. Tämän vuoksi pyysin 

kirjoituskutsussa (liite 2) ihmisiä kirjoittamaan kertomuksen joko jostakin oppimisko-

kemuksesta tai laajemmin oppimisprosessistaan lastenkasvatuksen yhteydessä. Pyysin 

kirjoittamaan oppimisesta kertomusmuodossa, koska suunnittelin lähestyväni aihetta 

narratiivisen tutkimuksen keinoin. Oletuksenani oli, että oppimisesta on helppoa ja 

luontevaa kirjoittaa kertomusmuodossa. Kerroin käyttäväni aineistoa kandidaatintut-

kielmassani ja mahdollisesti myöhemmissä tutkimuksissa.  

 

Julkaisin kirjoituskutsun Meidän perhe -lehden nettisivuilla. Lähetin kirjoituskutsun 

myös sähköpostitse niille tuttavilleni (66 kpl, 58 naista ja 8 miestä), joilla tiesin olevan 

lapsia sekä annoin tulostettuja kirjoituspyyntöjä sellaisille opiskelukavereilleni (naisille 

ja miehille), joilla tiesin olevan lapsia. Ajatuksena oli käyttää aineistonkeruussa niin 

sanottua lumipallo-otantaa. Kirjoituskutsussa oli toivomus pyynnön jakamisesta eteen-

päin mahdollisesti kiinnostuneille. Sain 13 vastausta, 11 naisilta ja 2 miehiltä, eli noin 

viidesosa henkilökohtaisen kirjoituspyynnön saaneista vastasi. Meidän perhe -lehden 

kautta en saanut yhtään vastausta, vaan kaikki vastaukset tulivat joko suoraan tuttavilta-

ni tai (1) heidän kauttaan. Sain palautetta joiltakin kirjoituskutsun saaneilta, että he ko-

kivat vaikeaksi kirjoittaa tästä aiheesta. Kirjoituskutsu oli joidenkin mielestä liian teo-

reettinen ja useampi kertoi, ettei halua pohtia sellaista asiaa. Ehkä jotkut kokivat aiheen 

liian henkilökohtaiseksi, eivätkä halunneet siksi kirjoittaa siitä. Kirjoituskutsussa esitet-

ty oletus oppimisesta karsi mahdollisesti sellaisia vanhempia vastaamasta, jotka kokivat, 

etteivät ole oppineet vanhemmuudessaan mitään. Tieto siitä, jos joku ei koe oppineensa 

mitään, olisi ollut hyvä saada mukaan tutkielmaan, mutta en huomannut mainita sitä 

mahdollisuutta kirjoituskutsussa. Kirjoituskutsun laatimiseen olisi ollut hyvä käyttää 

enemmän aikaa. Kandidaatintutkielmani ohjaaja hyväksyi kirjoituskutsun, mutta sitä 

olisi kannattanut testata pienimuotoisesti ennen julkaisua Meidän perhe -lehden net-

tisivuilla, jotta se olisi houkutellut paremmin lehden nettikäyttäjiä vastaamaan. 
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Koska lähetin henkilökohtaisen kirjoituskutsun useammille naisille kuin miehille, mies-

ten pieni osuus vastaajissa ei ole yllättävää. Kun olin saanut vastaukset, pyysin vielä 

erikseen joitakin (6) miehiä osallistumaan tutkimukseen, koska olin saanut vain kaksi 

vastausta miehiltä. Kukaan heistä ei vastannut. Aineistossa yksilöllisiä kokemuksiaan 

kertovat vanhemmat ovat siis suurimmaksi osaksi äitejä. Maarit Alasuutari huomasi 

väitöstutkimusta tehdessään, että perheissä ajatellaan, että äiti on parempi vastaamaan 

lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa, lastenkasvatus on usein naisen vastuualuetta. 

(Alasuutari 2003, 48–50.) Tämä perheiden sisäinen vastuunjako vaikuttaa yhtenä tekijä-

nä siihen, että sain enemmän vastauksia naisilta kuin miehiltä.  

 

Vastaajien tekstien taustalla vaikuttavat monenlaiset elämäntilanteiden erot sukupuo-

lieron lisäksi. Vastaajat ovat eri-ikäisiä, opiskelijoita ja työssäkäyviä. Yksi vastaajista 

on yksinhuoltaja. Vastaajien yhteiskuntaluokka ja uskonnollisuus sekä muut mahdolliset 

taustalla vaikuttavat erot eivät tule ilmi heidän kirjoittamistaan teksteistä. Jokainen heis-

tä on myös yksilöllinen persoona. Pyysin kirjoittajilta taustatietoina tiedot omasta suku-

puolesta ja iästä sekä tiedon siitä, minkä ikäisiä kirjoittajan lapsi tai lapset ovat. Tarkas-

telen tässä tutkielmassa äitiyttä, isyyttä ja vanhemmuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Aineistoni oppimiskertomusten kirjoittajat ovat kaikki jollakin tavalla kytköksissä poh-

joiseen, asuvat Lapissa ja/tai ovat Lapista kotoisin. Aineistossani esiintyvät yksilölliset 

kokemukset eivät ole parempia tai oikeampia kuin näistä kokemuksista mahdollisesti 

poikkeavat kokemukset (Saresma 2010, 59). Tarkoitukseni ei ole luoda kattavaa kuvaa 

suomalaisesta, tai lappilaisesta vanhemmuudesta, vaan tarkastelen aineistoni kautta yk-

silöllisiä oppimiskokemuksia ja niiden yhteyttä vanhemmuuteen.  

 

Olen liittänyt aineisto-otteisiin numerot 1-13, joka kertoo, mistä oppimiskertomuksesta 

on kyse. Annoin kertomuksille numerot siinä järjestyksessä, kuin ne olivat numerointi-

hetkellä tietokoneellani, joten numerointiin ei liity paremmuuserottelua tai muuta järjes-

tämistä. Numerointi auttaa lukijaa halutessaan yhdistämään samasta kertomuksesta teh-

dyt, tutkielman eri kohdissa käytetyt aineistolainaukset kokonaisuudeksi. Aineistolaina-

ukset on erotettu muusta tekstistä kursivoinnilla. Aineistolainausten lihavoinnit osoitta-
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vat lainauksissa sitä kohtaa, jota erityisesti tarkoitan, tai johon olen kiinnittänyt analyy-

sissa erityistä huomiota. Pyysin kirjoittajilta luvan julkaista aineisto-otteiden ohessa 

tiedot kirjoittajan sukupuolesta, iästä ja lasten lukumäärästä. Kaikki muut lupasivat jul-

kaista kaikki tiedot, mutta yksi kirjoittajista toivoi, etten ilmoita tarkkaa lapsilukumää-

rää, joten käytän hänen kohdallaan ilmaisua useita lapsia. 

 

Suvi Ronkainen, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne ja Eija Paavilainen pitävät tut-

kimuksen tekijää ja hänen omaa kokemushistoriaansa tärkeänä tekijänä tutkimuksessa. 

Tutkija soveltaa käyttämäänsä tutkimusmenetelmää tutkimaansa aiheeseen ja tekee mo-

nia valintoja tutkimuksen aikana. Tutkijan kyky oivaltaa, mistä tutkittavassa ilmiössä on 

kyse, vaikuttaa siihen, millaisia ja kuinka kattavia tuloksia tutkimuksesta voidaan saada. 

Tutkijan omat kokemukset tutkittavasta aiheesta voivat rajoittaa häntä niin, että hän 

näkee tutkimuksen kohteena olevan asian ennakkokäsityksensä mukaisena, eikä pysty 

kyseenalaistamaan omia käsityksiään. (Ronkainen ym. 2011, 70–71.) Ennakkokäsityk-

seni on, että vanhemmuus on haasteellista ja vanhemmat oppivat olosuhteiden pakosta. 

Ennakkokäsitykseni vuoksi pidän mielessäni aineistoa lukiessani, että oppiminen voi 

olla myös helppoa, mukavaa ja vanhemman omista tarpeista lähtevää tai jotain muuta, 

mitä en osaa ehkä kuvitella ennakkoon. Olen itse kolmen lapsen äiti, joten tutkielmani 

aihe on lähellä itseäni koko ajan. Mitä ymmärrykseeni vaikuttaa se, että elän itse tut-

kielmaa tehdessäni aikaa, jolloin omat lapseni ovat päiväkoti- ja alakouluikäisiä?  Ker-

tomukset tulevat lähelle itseäni ja pystyn eläytymään kertomuksissa kuvattuihin tilantei-

siin. Osalla kirjoittajista omat lapset ovat jo aikuisia ja heillä on erilainen näkökulma 

lastenkasvatukseen. Oma ymmärrykseni kirjoittajien kuvaamista tilanteista voi olla toi-

senlainen kuin kirjoittajilla itsellään ja pidän tämän mielessäni tutkielmaa tehdessäni 

(Moilanen & Räihä 2010, 47).  

 

Kertomuksen kirjoittamistilanne, kirjoittajan mielentila ja elämäntilanne sekä muistin 

vääristymät vaikuttavat oppimiskertomuksiin. Myös ihmisen myöhemmin oppimat asiat 

värittävät aiemmin koetuista asioista kertomista. Ihminen katsoo koko elettyä elämää 

sen hetkisellä ymmärryksellään. Lisäksi kertomusten kirjoittajat voivat jättää systemaat-
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tisesti jotakin kertomatta ja vääristellä kertomuksiaan haluamallaan tavalla. Vaikka op-

pimiskertomuksia ei voi pitää autenttisina oppimistilanteiden kuvauksina, pidän ihmis-

ten henkilökohtaisia oppimiskokemuksia, niiden muistoja ja ihmisten niille antamia 

merkityksiä tärkeinä. Uskon Vilma Hännisen (1999, 109) tavoin, että se, mitä ihminen 

valitsee kertovansa, on jollain tavalla olennaista.  

 

Jotta kertomuksen kertomisessa olisi mieltä, on sen kertomiseen oltava syy. Usein ker-

tomus käsitteleekin jotakin odottamatonta tai yllättävää tapahtumaa. (Hyvärinen 2006, 

20). Kirjoituskutsuun vastatessa kertomuksen tuottaminen eroaa arkisesta, spontaanista 

kertomisesta. Kun ihminen kertoo jostakin tapahtumasta spontaanisti, tapahtuma on 

usein yllätyksellinen tai erityisen merkityksellinen kertojalle. Tutkimuspyyntöön vas-

taamista voi motivoida monet asiat. Kirjoittajat voivat pitää oppimiskokemuksiaan mer-

kittävinä ja haluta kertoa niistä sen vuoksi. Kirjoittajia voi myös motivoida halu pelastaa 

opiskelija pulasta ja he voivat kokea ensisijaisesti auttavansa minua aineiston hankkimi-

sessa. Kirjoittajien mahdollinen halu auttaa ei kuitenkaan tee kertomuksista huonoja. 

Kirjoittajat valitsevat joka tapauksessa kirjoittaessaan sen, mitä kertovat asioista ja millä 

tavalla. Kuinka paljon kirjoituspyyntöön vastatessa kerrotaan kuitenkin sitä, mitä opis-

kelijan ajatellaan odottavan? Kuinka paljon minä tutkielman tekijänä, persoonana, vai-

kutan siihen, mitä ihmiset luulevat minun odottavan? Aikaisempi, pidempi tai lyhyempi 

yhteinen historia kirjoittajien kanssa on mahdollisesti vaikuttanut kirjoitettuihin kerto-

muksiin. Kirjoittajat voivat olettaa minun ymmärtävän joitakin asioita ilman, että he 

kirjoittavat niitä kertomuksiinsa, koska tunnemme toisemme tai koska minä olen myös 

vanhempi (Ronkainen ym. 2011, 71). 

 

Kandidaatintutkielmassani analysoin aineiston sisällön erittelyn keinoin. Etsin aineistos-

ta oppimismaininnat, sen mitä aikuiset kertoivat oppineensa, jotka erittelin aineistoläh-

töisesti sisältöluokkiin. Jaottelin sisältöluokat tietoja ja taitoja koskeviksi sekä Knud 

Illerisin (2004) esittelemien oppimisen kognitiivisen, psykodynaamisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden mukaan (Mustajärvi 2012, 24–25, 31–33.) Kandidaatintutkielmassani 

(2012, 33) esitin aineiston perusteella, että aikuiset kertoivat oppineensa:  
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 ymmärtämään lapsia ja katsomaan asioita lapsen näkökulmasta.  

 huomaamaan omat tunteensa ja ymmärtämään niitä aikaisempaa paremmin.  

 vastuunkantoa, itsehillintää, kärsivällisyyttä ja tunteidensa hallintaa.  

 ymmärtämään aiempaa paremmin ajan kulumisen merkitystä.  

 tuntemaan ja ymmärtämään itseään paremmin.  

 tehokkaammiksi sekä organisoimaan ja priorisoimaan asioita.  

 että lapset ovat yksilöitä ja heitä pitää arvostaa ja rakastaa sellaisina kuin he 

ovat.  

 yleistä elämäntaitoa ja suhteellisuudentajua  

 erilaisia tietoja lapsista ja maailmasta ja erilaisia lastenkasvatustaitoja. 

 

Aineiston analyysi jäi kandidaatintutkielmassani pintapuoliseksi, analyysi oli aineiston 

luokittelua ja tiivistämistä sekä vähäisessä määrin aineiston peilaamista oppimista kos-

kevaan teoreettiseen keskusteluun. En huomioinut lastenkasvatusta koskevaa tutkimus-

ta, joten tutkielman teoreettinen näkökulma jäi yksipuoliseksi. Kandidaatintutkielmas-

sani keskityin siihen, mitä aikuiset kokivat oppineensa, eli oppimisen tulokseen. Tässä 

tutkielmassa olen kiinnostunut vanhemmuudessa oppimisesta laajemmin, ilmiönä. Kos-

ka minulla oli valmis, vajaakäytetty aineisto ja uusi, kenties hedelmällisempi teoreetti-

nen lähestymistapa pro gradu -tutkielmaani varten, päätin jatkaa saman aineiston ja sa-

man aihealueen tutkimista. 

 

2.3 Tutkielman narratiivisuus 

 

Tutkielman teon alussa minulla oli kertomusmuodossa oleva aineisto, jota olin tutkinut 

aiemmin sisällön erittelyn keinoin ja vanha tutkimusaihe, aikuisten oppimiskokemukset 

lasten kasvattamisen yhteydessä, joka edelleen kiinnosti. Tässä tutkielmassa valitsin 

tukeutuvani narratiiviseen tutkimusperinteeseen, kuten olin suunnitellut jo aineiston 

keruuvaiheessa. Halusin lähestyä aihettani erilaisesta näkökulmasta ja erilaisin keinoin 

kuin aiemmin kandidaatintutkielmassani, jotta ymmärrykseni aiheesta voisi laajentua ja 

syventyä. Tavoitteenani oli saada esiin tutkittavien henkilökohtaista, kokemuksellista 
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tietoa oppimisestaan ja ymmärtää aikuisten oppimista lastenkasvatuksen yhteydessä 

ilmiönä. Ihmisten kokemuksia voidaan tutkia myös muilla tavoin, esimerkiksi feno-

menologisesti. Fenomenologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneimpia ihmisen vä-

littömistä, tuntevista ja intuitiivisista kokemuksista, kun taas tässä tutkielmassa olen 

kiinnostunut laajasti ihmisen elämäntilanteeseen liittyvistä reflektoiduista kokemuksista, 

joiden tutkimiseen narratiivinen tutkimustapa sopii paremmin (Perttula 2005, 136–139). 

Narratiivinen tutkimustapa sopii tutkimuksiin, joissa pyritään ymmärtämiseen, ymmär-

tävään tietämiseen (Ronkainen ym. 2011, 22). Myös olemassa oleva aineisto soveltuu 

narratiiviseen tutkimustapaan. 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa on kyse kertomuksista ja niiden paikasta ihmisen elämäs-

sä. Kertomus on tietämisen muoto, joka on tärkeä väline ajallisuuden ymmärtämisessä. 

Jerome Bruner (1991, 4) esittää, että ihmiset organisoivat kokemuksensa, muistonsa ja 

elämässä tapahtuvat asiat kertomusmuotoon. Matti Hyvärinen (2006, 14) ei ole yhtä 

ehdoton näkemyksessään kuin Bruner, sillä hän kirjoittaa, että kertomukset on mahdol-

lista ymmärtää ihmisten tapana jäsentää automaattisesti kokemuksensa, erilliset tapah-

tumat kertomukseksi. Kertomusten avulla ihminen voi hallita ja ymmärtää menneisyyttä 

sekä suunnata tulevaisuuteen. Ihmisen identiteetti rakentuu suurelta osin kertomusten 

kautta. Kertomalla kertomuksia jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi yksilöllisiä koke-

muksia. Kertomukset voidaankin ymmärtää myös kommunikaation muotona ja harjoit-

tamisena. Kertomuksissa kuuluu aina subjektiivisten kokemusten lisäksi kulttuurin ja 

sosiaalisen ympäristön äänet. (Hyvärinen 2006, 1-4.) Ihminen tottuu niihin kertomisen 

tapoihin ja muotoihin, joita hänen sosiaalisessa ympäristössään esiintyy. Tuttuja kerto-

misen tapoja ja muotoja hyödynnetään omissa, itselle ja muille kerrotuissa kertomuksis-

sa.  

 

Vilma Hänninen esittelee Kevin Murrayn (1989) tekemän jaottelun tarinoiden neljään 

tavallisimpaan, kirjallisuudesta tuttuun genreen, sankaritarinaan, tragediaan, komediaan 

ja ironiaan. Juonellisesti sama tarina voidaan kertoa minkä tahansa genren kautta. Genre 

antaa tarinalle mielen, syyn ja tulkinnan. (Hänninen 1999, 96.) Kun aikuinen kertoo 
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tarinan oppimisestaan, on merkityksellistä, mitä tarinassa tapahtuu, mikä on tarinan juo-

ni, mutta merkitystä on myös sillä, miten tarina kerrotaan. Oppimisen sankaritarina piir-

tää ihmiselle itselleen ja tarinan muille kuulijoille hyvin erilaista kuvaa tarinan päähen-

kilöstä ja hänen toimijuudestaan kuin sama tarina kerrottuna tragedian, komedian tai 

ironian keinoin. Sillä, mitä genreä ihminen käyttää kertoessaan omasta toiminnastaan, 

on merkitystä hänen itsekäsitykselleen ja sitä kautta ihmisen uskolle omista toimimisen 

mahdollisuuksista tulevaisuudessa. (Tolska 2003, 35.) 

 

Kertomuksissa yhdistyvät ihmisen oma identiteetin rakentaminen, oman elämän ym-

märtäminen, muistot, tunteet ja eri asioille annetut merkitykset. Narratiivisessa tutki-

musperinteessä kerronnallisuus ajatellaan keinoksi kuvata yksilöllinen kokemus, tai 

tavaksi, jolla kulttuuriset merkitykset sovittautuvat ”mallikertomusten” muotoon. Ker-

ronnan väistämätön kulttuurinen säännönmukaisuus voidaan katsoa välineeksi, jota ih-

miset voivat hyödyntää ja muuntaa oman kokemuksensa sanallistamiseksi, jolloin narra-

tiivisuutta voidaan hyödyntää tutkimuksellisena keinona subjektiivisten kokemusten ja 

elämysten tavoittamiseksi. (Erkkilä 2008, 196; Ronkainen ym. 2011, 93–94.) Kerronnan 

kulttuurisella säännönmukaisuudella ymmärrän ensinnäkin, että ihmiset hyödyntävät 

kirjallisuudesta tuttuja kerronnan tapoja, eri genrejä kerronnassaan. Toiseksi kerronnan 

kulttuurinen säännönmukaisuus viittaa niihin kertomisen tapoihin, joita ympäröivässä 

kulttuurissa on muodostunut suhteessa erilaisiin asioihin. Vanhemmuudesta puhutaan 

tietyllä tavalla ja joistakin vanhemmuuteen liittyvistä asioista on tapana vaieta. Esimer-

kiksi vanhemmuuteen liittyvistä negatiivisista tunteista ei välttämättä puhuta. Jos äidin 

on vaikea rakastaa lastaan, hänen äitiytensä ja sopivuutensa äidiksi voidaan kyseenalais-

taa. (Alasuutari 2003, 18.) Oman kulttuurin kertomisen tapoja voi olla vaikea huomata 

ja hahmottaa, sillä ne ovat arkisia ja itsestään selviä. Aineistossa vanhemmat kuvaavat 

omia oppimiskokemuksiaan. Vaikka kirjoittajat kuvaavat omia yksilöllisiä kokemuksi-

aan, he tukeutuvat jollakin tavalla suomalaisen kulttuurin tapaan kertoa omasta oppimi-

sesta ja vanhemmuudesta. Tässä tutkielmassa keskityn kirjoittajien yksilöllisiin koke-

muksiin, mutta myös kulttuurinen vanhemmuus ja kulttuurin vaikutus ihmisen koke-

muksiin tulee esiin vanhempien kertomusten kautta, koska ihmistä ympäröivä kulttuuri 

mahdollistaa kertomuksen kertomisen sellaisena kuin se kerrotaan. 
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Hänninen havainnollistaa eletyn elämän ja tarinan yhteyttä siten, että tapahtumakulku 

sellaisena kuin se tapahtuu, ei vielä ole tarina. Tapahtumakulkuun vaikuttaa erilaiset 

tilannetekijät. Kaikenlaiset tapahtumakulut eivät ole kaikissa tilanteissa mahdollisia. 

Tilanteeseen osallistuvien ihmisten luonteet, persoonallisuudet, sen hetkinen stressitaso, 

väsymys tms. sekä tilanteen muut puitteet, vaikuttavat siihen, millaiset tilannekulut ovat 

mahdollisia. Tapahtumakulun tulkinta synnyttää tapahtumakulusta tarinan. Tarina esit-

tää juonen muodossa tapahtumakulun syy-seuraussuhteet ja poimii esiin juonenkulun 

kannalta olennaiset seikat. Tapahtumakulusta voi tehdä erilaisia tulkintoja ja painottaa 

eri tavalla tapahtumakulun vaiheita. Se, mikä milloinkin on olennaista, on tulkintaa. 

Tulkintaan vaikuttaa kulttuurisen tarinavarannon tarinat. Esimerkiksi äidin väsymistä ja 

väsymystä lapsen vauva-aikana pidetään normaalina, joten se voidaan vain mainita tai 

jättää jopa kokonaan sanomatta. Sen sijaan se, jos tarinassa äiti ei ole väsynyt, voi olla 

merkityksellisempää. Tarinan esitys synnyttää kertomuksen. Se, kelle tarina kerrotaan, 

missä tilanteessa ja minkä vuoksi, vaikuttaa siihen, millainen kertomus tarinasta muo-

dostetaan. (Hänninen 2009.) Käytän tässä tutkielmassa nimityksiä tarina ja kertomus 

toistensa synonyymeina Hännisen jaottelusta poiketen, mutta samoin kuin Sirpa Purtilo-

Nieminen (2009) ja Hannu Heikkinen (2010) käyttävät käsitteitä. 

 

Jerome Bruner jakaa tietämisen ja ajattelun kahteen erilaiseen tapaan. Hyvä tarina ja 

hyvä argumentti voivat molemmat vaikuttaa muihin ihmisiin, mutta ne vaikuttavat eri 

tavoin. Hyvä argumentti vakuuttaa totuudellisuudellaan, esimerkiksi empiirisen näytön 

kautta. Hyvä tarina taas vakuuttaa todentuntuisuudellaan, tai toisin sanoen, kertomuksen 

totuudellisuus arvioidaan kerronnan aitoudesta, ei sen todennettavuudesta. Narratiivi-

sessa ajattelussa ihmisten toimintaa tulkitaan juonellisena kertomuksena, toiminnalle 

haetaan syitä etupäässä psykologisista tekijöistä ja mietitään seurauksia. Narratiivisen 

ajattelun avulla pyritään ymmärtämään yksittäisiä tilanteita, ajallisia ja paikallisia tapah-

tumia niiden näkökulmasta, joille ne tapahtuvat. (Bruner 1986, 11–13; Bruner 1991.) 

Narratiivisessa tutkimuksessa tietämisen kaksi erilaista tapaa liitetään kahteen erilaiseen 

analyysitapaan. Narratiivisessa analyysissa hyödynnetään narratiivista tietämistä ja nar-

ratiivien analyysissa taas hyödynnetään analyyttista tietämistä. (kts. esim. Heikkinen 

2010, 149–150.)  
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Narratiivinen tutkimus pyrkii paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon 

(Heikkinen 2010, 147). Narratiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään yksilön ainutlaa-

tuista näkökulmaa kontekstissaan. Kontekstiin sisältyy aika ja paikka, mutta myös sosi-

aalinen konteksti. (Raija Erkkilä 2008, 198.) Hyödynnän tässä tutkielmassa sekä narra-

tiivista analyysia että narratiivien analyysia, mutta pyrin ymmärtämään aikuisten oppi-

mista narratiivisen tietämisen avulla, eli pyrin ymmärtämään juuri aineiston tarinoiden 

kirjoittajien oppimista. Hyödynnän kuitenkin myös analyyttista tietämistä tarkastelles-

sani aineistoa, aiempia tutkimuksia ja teoreettista tietoa oppimisesta ja vanhemmuudes-

ta.  

 

Narratiivisuus näkyy tässä tutkielmassa monella tavalla. Tutkielmani aineisto on kerto-

musmuotoista, sekä juonellisesti etenevää että raporttimaista kerrontaa. Lisäksi ajattelen 

tutkielman tekemisen olevan tarinan tuottamista. Tutkielma on keskustelu, prosessi, 

jossa lähdin edeltävien tietojeni ja kiinnostukseni varassa pyytämään ihmisiä osallistu-

maan tutkielmani tekoon kirjoittamalla omista kokemuksistaan. Minun kirjoituspyyntö-

ni on keskustelun avaus, johon vastaajat kirjoittavat kertomuksensa omana puheenvuo-

ronaan. Yhdistän aineiston analyysissa kertomusten juonellisuuden ja kertomusten sisäl-

töjen analyysit, eli teen narratiivista analyysia ja narratiivien analyysia. Tutkielmani 

taustalla vaikuttaa narratiivisen tutkimuksen ajatukset ontologiasta, tiedon tuottamisen 

mahdollisuuksista ja tiedon subjektisuudesta. Keskustelutan aiempaa tutkimusta ja kir-

joitettuja kertomuksia sekä kommentoin itse välillä. Valmis tutkielma on minun kirjoit-

tamani tarina tästä keskustelusta. Keskustelu jatkuu mahdollisesti tämän jälkeenkin tut-

kielmani lukijoiden kommentoidessa.  

 

2.4 Sosiaalinen konstruktionismi 

 

Konstruktivistisessa tietoteoriassa ajatellaan, että tietoa ei ole olemassa tuolla jossain 

puhtaana ja valmiina, vaan että ihminen rakentaa tiedon itse kuulemansa, lukemansa, 

kokemansa ja näkemänsä perusteella. Sosiaalinen konstruktionismi painottaa tiedon 

rakentumisen sosiaalisuutta, että ympäristön, muiden ihmisten ja kulttuurin arvot, asen-
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teet ja tieto mikä on saatavilla, vaikuttavat yksilön tiedonrakentamisen prosessiin. Ihmi-

sen tapa kertoa asioista on lähtöisin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, eikä ensisijaisesti 

yksilöllisestä mielestä (Alasuutari 2003, 38). Hannu Heikkisen mukaan konstruktivismi 

ja narratiivinen tutkimus kohtaavat ajatuksessa, että ihmiset rakentavat tietonsa ja iden-

titeettinsä kertomusten välityksellä. Tieto maailmasta, samoin kuin ihmisen oma identi-

teetti on kertomus, joka muuttaa muotoaan, ja jota muokkaamme, kun kuulemme ja 

kuuntelemme kertomuksia ja kerromme niitä itse. Yhtä kaikkien ihmisten jakamaa to-

dellisuutta ei ole olemassa, vaan todellisuus rakentuu jokaisen omassa mielessä yhtey-

dessä siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa hän elää. Tutkimuksessa kyetään tuotta-

maan jokin autenttinen näkökulma todellisuuteen, mutta uskomus objektiiviseen totuu-

teen pääsemisestä hylätään. Tietäminen on suhteellista, ajasta, paikasta ja tietäjän ase-

masta riippuvaa. (Heikkinen 2010, 146–147.)  

 

Sirpa Purtilo-Nieminen (2009, 47) puolestaan pitää narratiivisen tutkimusotteen keskei-

senä lähtökohtana sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaa näkemystä, että ihminen 

rakentaa käsitystään maailmasta yhdessä muiden ihmisten kanssa. Vilma Hänninen 

erottelee yksilön mielen sisällä syntyvää tarinaa painottavan narratiivisen tutkimuksen 

konstruktivistiseksi ja kertomuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvinä painot-

tavan tutkimuksen konstruktionistiseksi (Hänninen 2009). Ajattelen, että kirjoittajien 

käsitykseen vanhemmuudesta ja itsestään vanhempina, sekä oppimisesta ja itsestään 

oppijoina ovat vaikuttaneet muut ihmiset ja sosiaalinen vuorovaikutus heidän kanssaan 

sekä kirjoittajia ympäröivä kulttuuri laajemminkin. Ymmärrän tämän tutkielman aineis-

tona olevien oppimiskertomusten syntyneen kirjoittajien mielessä heidän ajatellessaan 

ja muistellessaan vanhemmuuttaan ja heidän kirjoittaessaan kertomuksiaan. Muistele-

misen kohteena olevat tapahtumat ovat sosiaalisia, kasvatuksessa oppimisessa kasvatet-

tavalla ja hänen palautteellaan on suuri rooli. Toisaalta myös kertomuksen kirjoittami-

nen tutkielman aineistoksi on sosiaalinen tilanne, jossa vanhemmat kirjoittavat kerto-

muksiaan vastauksena kirjoituskutsuun. Konstruktiot ovat luonteeltaan jatkuvasti muut-

tuvia, joten myös oppimiskertomukset kuvaavat kirjoittajien kirjoittamishetken ajatuk-

sia ja näkemyksiä, jotka ovat jo voineet muuttua toisenlaisiksi jossain vaiheessa kirjoit-

tamisen jälkeen. Koska ajattelen vanhempia ympäröivän kulttuurin ja sosiaalisen ympä-
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ristön mahdollistavan heidän oppimisesta ja vanhemmuudesta puhumisen tavat, tut-

kielma kuvaa vanhempien oppimisen ja vanhemmuuden kuvauksen kautta myös heitä 

ympäröivän kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön mahdollistamia kertomisen tapoja (vrt. 

Alasuutari 2003, 38–39). Haluan painottaa tässä tutkielmassa oppimisen sosiaalista 

luonnetta, joten tukeudun tutkielmassani sosiaaliseen konstruktionismiin.  

 

2.5 Narratiivinen analyysi ja narratiivien analyysi 

 

Olin toivonut kirjoituskutsussa kertomuksia, mutta huomasin aineistoon tutustuessani, 

että oppimista kuvaavat kirjoitukset eivät olleetkaan perinteisiä kertomuksia, kuten olin 

ajatellut etukäteen, vaan enemmänkin kuvausta siitä, mitä kirjoittajat olivat mielestään 

oppineet. Huomasin tässä vaiheessa, että kirjoituskutsussa olisi ollut hyvä ohjeistaa kir-

joittajia tarkemmin kertomuksen kirjoittamiseen. Jos ajatellaan, että tarinaan tarvitaan 

alkutila, muutos ja lopputila, sekä näitä yhdistävä juoni, vain viisi aineistoni kolmesta-

toista kirjoituksesta on kokonaisia, ehjiä tarinoita (Purtilo-Nieminen 2009, 70; Hänninen 

2010, 162). Kun aineistoa katsoo lähempää, yksittäisissä kirjoituksissa on monia pieniä 

tarinoita, joissa on esimerkiksi tarinan käynnistäjä, jonkinlainen tapahtumakuvaus ja 

lopputulos. Jotkut kirjoitukset keskittyvät kuvaamaan oppimisen tuloksia, sitä mitä on 

opittu, eli tapahtuman lopputulokseen. Kaikki kirjoitukset sisältävät kuitenkin mielen-

kiintoista kerrontaa aikuisen oppimisesta heidän itsensä kokemana. Koska aineistoni ei 

ole perinteisiä kertomuksia, tein kandidaatintutkielmassani aineistosta analyysia sisällön 

erittelyn keinoin. 

 

Matti Hyvärinen kirjoittaa, että kertomus voi sisältää eriasteista kerrontaa, hän puhuu 

kerronnallisuuden asteista. Minikertomus on jonkin tapahtuman kuvaus, kun taas ro-

maani on esimerkki laajasta, monia puhetapoja sisältävästä kertomuksesta. (Hyvärinen 

2006, 3-4.) Tutkielmani aineisto sisältää paljon pieniä tarinoita ja minikertomuksia, ta-

pahtuman kuvauksia. Seuraava katkelma kertomuksesta on itsessään minikertomus: 
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Yksi lapsi lähti aina löytämään tavaroitaan etsiessään niitä. Se opetti lapsen positiivista 

näkökulmaa elämään. (1, nainen 38 vuotta, useita lapsia) 

Äiti kertoo, että lapsen positiivinen asenne hukkuneiden tavaroiden etsinnässä (tulkitsen 

lapsen lähtemisen löytämään tavaroita tarkoittavan tätä) opetti hänelle, kuinka asioihin 

ja elämään voi suhtautua positiivisesti, kuten lapsi. 

 

Hyvärisen mukaan jonkinlainen muutos, transformaatio tai prosessi tekee kertomuksen 

ja sen tutkimisen kiinnostavaksi. (Hyvärinen 2006, 3.) Oppimisen kuvaus on aineistossa 

usein muutoksen tai prosessin kuvausta. Seuraavassa aineistokatkelmassa isä kuvaa 

ajattelutapansa muuttumista. 

 Ajattelutapani vaihtui itsekeskeisestä minä – ajattelusta perhekeskeiseksi ja lapsen ja 

vaimon tarpeet tulivat yhä tärkeämmiksi. (2, mies 31 vuotta, 3 lasta) 

 

Tapahtumia kuvataan myös raporttina, jolloin kerrontaan ei sisälly yllätyksellisyyttä, 

ristiriitoja tai jännitteitä. Osa aineistosta on selvästi raportointia, ihmiset ovat kirjoitta-

neet minulle raportin siitä, mitä ovat oppineet. Vaikka oppiminen itsessään sisältää jon-

kinlaisen muutoksen, sen voi raportoida arvioimatta sitä, kertomatta sitä kertomuksena. 

Hyvärinen väittää, että kertomus sisältää aina kannanoton maailmaan, pelkkä raportti ei 

näin ole vielä kertomus. Kertomus on tulkintaa, yritys ymmärtää elämää. (Hyvärinen 

2006, 7-8, 11.) Vaikka Hyvärinen ei pidä raporttia kertomuksena, myös raportoivat kir-

joitukset ja kertomusten raporttimaiset osat sisältävät tutkielmani kannalta merkityksel-

listä ja kiinnostavaa tietoa. Raportoivat osat liittyvät usein pidempään kertomukseen, 

jolloin kertomuksen muut osat antavat kehykset raportoiville osille ja helpottavat siten 

myös niiden arviointia osana tarinaa.  

 

Narratiivien analyysi perustuu kertomusten luokitteluun, kun taas narratiivisessa ana-

lyysissä on tarkoitus tuottaa uusi kertomus aineiston kertomusten avulla. (Heikkisen 

2007, 148 mukaan Polkinhorn 1995, 6-8.) Luin kaikki 13 kertomusta (yhteensä 14 sivua 
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tekstiä) aikuisten omista oppimiskokemuksista. Harkitsin tässä vaiheessa kaikkien kir-

joitusten muokkaamista kertomusmuotoisiksi, jotta pääsisin käyttämään suoraan narra-

tiivien analyysia ja luokittelemaan aineiston kirjoituksia kokonaisuuksina. Kirjoitusten 

muokkaaminen kuitenkin muuttaa niitä ja halusin pitää aineiston vielä tässä vaiheessa 

alkuperäisessä muodossaan. Narratiivien analysointi auttaa löytämään aineistosta tyypil-

lisiä kertomuksia asioiden kulusta. Vilma Hänninen (2009) pitää narratiivisen tutkimuk-

sen vaarana, että aineiston epätäydelliset tarinat, jotka eivät täytä jotain tarinan määri-

telmää, sivuutetaan kokonaan ja näin aineistoa ei analysoida kattavasti. Hännisen varoi-

tus mielessäni halusin analysoida tässä vaiheessa aineiston mahdollisimman kattavasti, 

joten päädyin tekemään aineistosta narratiivista analyysia, siten että tuotin pelkistetyn 

juonellisen tarinan koko aineiston avulla, enkä rajannut aineiston raporttimaisia osia 

analyysin ulkopuolelle. 

 

Kokosin aineistostani yksinkertaistetun oppimista kuvaavan, juonellisen tarinan. Tämä 

tarina antaa yleiskuvan siitä, miten oppiminen etenee ajallisesti aineistoni tarinoissa. 

Tarina ei kuvaa mitään yksittäistä oppimiskirjoitusta, vaan olen etsinyt siihen kaikista 

tarinoista yhteisiä piirteitä. Kaikkia tarinan piirteitä ei ole kaikissa kirjoituksissa, mutta 

jokainen tarinaan päässyt asia esiintyy useissa oppimiskirjoituksissa. En ottanut kaikkia 

oppimiskertomuksissa esiintyviä yksittäisiä juonenkäänteitä mukaan tähän tarinaan, 

sillä etsin oppimisen yleistä juonta. 

 

Suunnittelin omaa vanhemmuuttani ennen lapsen syntymää ja sopeuduin ajatukseen 

lapsen tulosta. Lapsen synnyttyä huomasin, että arki ei ollut sellaista kuin olin ajatellut 

etukäteen. Vanhemmuus vaati minulta uusia taitoja. Uusien asioiden ja taitojen oppimi-

nen ei ole ollut helppoa, monia asioita opettelen edelleen. Olen muuttunut ihmisenä 

erilaiseksi ja tiedostanut uusia puolia itsestäni.   

 

Olennaiseksi asiaksi oppimisen yleisessä juonessa osoittautui se, että vanhemmuus, vas-

tuun kantaminen ja lastenkasvatus vaativat kirjoittajia oppimaan uusia asioita ja taitoja. 
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Se, millaisena kirjoittajat pitävät tavoiteltavaa ja vastuullista vanhemmuutta, vaikuttaa 

siihen, mitä he vaativat itseltään. 

 

Hänninen (2009) varoittaa pelkistämästä narratiivista tutkimustapaa käytettäessä ana-

lyysivaiheessa liikaa, sillä liian yleisellä tasolla tuotettu tarina ei enää ole kovin infor-

matiivinen. Koska yllä oleva oppimisen yleistä juonta kuvaava tarina on hyvin pelkistet-

ty, päädyin tekemään aineistosta lisäksi narratiivien analyysia. Luokittelin aineistossa 

esiintyvät, lyhyemmät ja pidemmät tarinat sankaritarinoiksi, normatiivisen vanhem-

muuden tarinoiksi ja vastarinnan tarinoiksi. Joitakin aineiston kertomuksia jaoin osiin 

niin, että osa alkuperäistä kertomusta kuuluu johonkin luokitukseen ja osa johonkin toi-

seen luokitukseen. Nämä tarinat olisi mahdollista esittää koosteina siten että olisin ke-

rännyt kaikki sankaritarinat yhdeksi tarinaksi, samoin vanhemmuuden tarinat ja vasta-

rinnan tarinat, jolloin tarinoille yhteinen, tyypillinen aines olisi päässyt hyvin esiin. Sa-

maan tarinaluokitukseen päätyneiden tarinoiden yhteistä ja yleistä ainesta käsittelen 

yksittäisten tarinoiden esittelyn jälkeen analyysilukujen lopussa. Narratiivisessa tutki-

muksessa tarinoita on esitetty ryhmiteltynä tarinatyypeiksi, kuten tässä tutkielmassa tai 

tyyppitarinoina, joihin on kerätty aineksia useista tarinoista (Hänninen 2010, 173). Täl-

lainen yhden tarinan muodostaminen hävittää kuitenkin pienten tarinoiden omaperäiset 

piirteet. Halusin tuoda tarinoiden kirjoittajien iän ja sukupuolen esiin, jotta tutkimuksen 

lukijat voivat peilata tarinoita halutessaan kirjoittajien taustatietoihin. Halusin myös 

tuoda esiin naisten keskinäisiä erilaisuuksia, sekä naisten ja miesten yksilöllisiä tapoja 

kirjoittaa vanhemmuudestaan, koska halusin Jaana Vuoren (2002, 95–107) esittämien 

ajatusten ohjaamana kirjoittaa sukupuolen esiin neutraalin vanhemmuuspuheen sijaan.  

 

Tutkimuseettisesti ratkaisu tuoda tutkittavien ääni esiin on hankala. Aineistosta on mah-

dollista tunnistaa joku tutkimukseen osallistuvista hänen kertomistyylistään ja tarinassa 

esiin tulevista asioista. Olen jättänyt joitain tarinoissa esiin tulleita henkilökohtaisia tie-

toja pois, jotta kirjoittajia ei tunnistettaisi niiden tietojen perusteella. Toisaalta ajattelen, 

että useiden erilaisten tarinoiden kautta teen tarinakoostetta paremmin oikeutta aineiston 
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rikkaudelle ja moniäänisyydelle ja myös yksittäisten kirjoittajien henkilökohtaisille ko-

kemuksille. 

 

Käytän yksittäisten kertomusten analyysissa apuna Pertti Alasuutarin esittelemää pää-

märärationaalista toimintaa kuvaavaa analyysimallia. Etsin kertomuksista toiminnan 

päämäärän, keinot siihen pääsemiseksi sekä toiminnan esteet, eli teen tarinoiden tapah-

tumankulun tulkintaa ja etsin syy-seuraussuhteita tällä tavalla. (Alasuutari 2001, 138–

139; Hänninen 2009). Vertaan sankaritarinoita, vastuullistamisen tarinoita ja vastarin-

nan tarinoita toisiinsa Alasuutarin analyysimallia soveltaen. Kiinnitän huomiota siihen, 

millaisena oppimisen prosessi näyttäytyy yksittäisissä kertomuksissa ja eri kategoriois-

sa. 
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3. Oppiminen 

 

 

Oppimista ja sen säätelyä on tutkittu kasvatustieteessä monista näkökulmista erilaisilla 

tavoilla. Valitsin tähän tutkielmaan sellaisia oppimisteoreettisia ajatuksia ja tutkimuksia, 

jotka auttavat ymmärtämään lastenkasvatuksen yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Osa 

osaamisesta on hiljaista tietoa, joka on vaikea saada esille, tiedostettua ja sanallistettua. 

”Osaaminen on tietoa, joka mahdollistaa jonkin tekemisen ja jossakin toimimisen. Sitä 

voisi kutsua myös taitotiedoksi. Tällainen tieto perustuu kokemukseen, harjoitukseen ja 

tilanteessa olemiseen. Osaaminen on siten jo tietoa, joka ei ole irrallaan tietäjästä.” 

(Ronkainen ym. 2011, 21.) Tutkimuksen voimasanoissa esiintyvä määritelmä taitotie-

dolle kuvaa hyvin lastenkasvatuksen yhteydessä opittua osaamista. 

 

3.1 Oppimisen sosiaalisuus ja yksilöllisyys 

 

Oppiminen mielletään usein yksilölliseksi, ihmisen mielessä tapahtuvaksi toiminnaksi. 

Peter Jarvis muistuttaa oppimisen sosiaalisesta puolesta yksilöllisen puolen rinnalla. 

Oppiminen on aina siinä mielessä sosiaalista, että oppimista tapahtuu sosiaalisissa tilan-

teissa ja oppija itse on sosiaalisesti rakentunut. Laajasti ymmärrettynä oppiminen on 

ihmisen koko elämän kestävä prosessi, johon sisältyy lukemattomia pieniä ja lyhyempiä 

oppimisprosesseja. Oppimista voi tapahtua silloin, kun ihminen tiedostaa, ettei tiedä tai 

osaa sillä tavalla kuin kokee tarpeelliseksi. (Jarvis 2009, 29; Jarvis 1987, 1, 15, 79.) 

Lastenkasvatuksen yhteydessä aikuiset joutuvat tilanteisiin, joissa eivät tiedä tai osaa 

sillä tavalla, kuin kokevat tarpeelliseksi. Tämä oman osaamattomuuden tiedostaminen 

voi motivoida aikuisia opettelemaan heidän omasta mielestään tarpeellisia tietoja ja tai-

toja.  

 

Myös Knud Illeris jakaa oppimisen yksilölliseen, sisäiseen oppimisprosessiin ja sosiaa-

liseen vuorovaikutusprosessiin oppijan ja ympäristön välillä. Illeris:n mukaan psykolo-
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ginen oppimisprosessi liikkuu oppimisen kognitiivisen ulottuvuuden (tiedot, taidot ja 

motorinen oppiminen) ja oppimisen psykodynaaminen ulottuvuuden (sisältää suoran ja 

välillisen ihmissuhde- ja sosiaalisen vuorovaikutuksen) välillä. Oppimisessa on Illerisin 

mukaan mukana myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. (Illeris 2004, 18–19; Illeris 

2009, 8-9.) Lastenkasvatusosaaminen on yksilöllistä, henkilökohtaista taitoa, mutta las-

ten kanssa toimiminen, muu ympäristö sekä ympäröivä yhteiskunta vaikuttavat sen saa-

vuttamiseen ja kertymiseen. Tässä mielessä vanhemmuudessa oppiminen on sekä yksi-

löllistä, henkilökohtaista, että sosiaalista oppimista. 

 

3.2 Elämänkerrallinen oppiminen ja arjessa oppiminen 

 

Peter Alheit ja Bettina Dausien käsittelevät kirjoituksessaan elämänkerrallista oppimis-

ta, joka heidän mukaansa koostuu: 1. Tiedostamattomasta ja tarkoittamattomasta oppi-

misesta, jota tapahtuu kaiken elämisen ohella. Tällaista oppimista ei välttämättä pohdita 

eikä tiedosteta. Oppimiseen vaikuttaa kaikki aikaisempi tieto, mitä ihmisellä on eri yh-

teyksistä. Ihmisen havahtuessa pohtimaan jotakin asiaa, hän voi tiedostaa oppimistaan. 

2. Refleksiivisen oppimisen prosesseista, jotka ovat yhteydessä vuorovaikutukseen 

muiden ihmisten kanssa. Ihmisen ympäristö vaikuttaa hänen oppimiseensa. 3. Elämän-

kerrallisesta oppimisesta, joka on yksilöllistä johtuen yksilön luonteesta, ympäristöstä ja 

yksilöllisistä kokemuksista. Usein oppimista tapahtuu yllättävissä, odottamattomissa ja 

suunnittelemattomissa tilanteissa. Oppija tiedostaa oppimisensa usein vasta jälkeenpäin 

niin, että elämäntapahtumista johtuen ihminen oppi jotain eikä niin, että oppija olisi 

suunnitellut tai ohjannut oppimistaan. (Alheit & Dausien 2002.) Ihminen antaa koke-

muksilleen merkityksen ymmärtäessään niitä. Oppiminen edellyttää joko sellaisten uu-

sien tulkintojen tekemistä (uusista tai vanhoista kokemuksista), jotka vahvistavat va-

kiintuneita käsityksiä tai uusien tulkintasääntöjen ja käsitysten luomista. (Mezirow 

1996, 17.) 

 

Arkipäivän oppiminen, arjen luonnollisissa elinympäristöissä tapahtuva oppiminen voi-

daan jakaa Jukka Tuomiston jaottelun mukaisesti erilaisiin muotoihin: 1. tavoitteelliset 
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oppimisprojektit, jotka ovat tavoitteellisia ja tiedostettuja. 2. Kokemuksesta oppiminen, 

jota tapahtuu myös ilman tietoista tavoitetta. Oppiminen voi olla kuitenkin hyvin teho-

kasta. 3. Tiedostamaton oppiminen, jota ihminen ei tiedosta oppimishetkellä. Tällainen 

oppiminen voi nousta tietoisuuteen myöhemmin. Alheit & Dausien ja Tuomisto lähes-

tyvät oppimista eri näkökulmista, elämänkerrallinen oppiminen kattaa kaiken elämän 

aikana opitun ja sen yhteyden ihmisen elämäkertaan, arkipäivän oppiminen tarkastelee 

oppimista arkeen liittyvänä asiana. Heidän kuvauksissaan oppimisesta on kuitenkin pal-

jon yhteisiä piirteitä. Molemmissa kirjoituksissa puhutaan yhtenä oppimisen muotona 

tiedostamattomasta oppimisesta, jonka ihminen voi tiedostaa myöhemmin. Toisena op-

pimisen muotona on yllättävä, suunnittelematon kokemuksista oppiminen. Näiden li-

säksi Tuomisto puhuu tavoitteellisista, tiedostetuista oppimisprojekteista ja Alheit & 

Dausien refleksiivisestä oppimisesta. (Tuomisto 2002, 39–40; Alheit & Dausien 2002.) 

Alheit & Dausien ja Tuomisto esittelevät oppimisen muotoja, joiden avulla oppimista 

tapahtuu luonnollisesti lastenkasvatuksen yhteydessä. 

 

3.3 Narratiivinen oppiminen 

 

Learning Lives -tutkimusprojektin julkaisussa käsitellään narratiivista oppimista yhtenä 

ihmisten oppimisen muotona. Narratiivinen oppiminen on subjektiivinen oppimisen 

muoto, josta jokaisella on omanlaisensa variaatio. Elämäntarinan kertomisessa on kui-

tenkin ihmisille yhteisiä piirteitä, esimerkiksi juonen rakentaminen ja kulttuurisesti hy-

väksytyt tavat kertoa elämästään. Kirjoittajat korostavat, että jotkut ihmiset eivät käytä 

narratiivista oppimista elämässään, eikä se tee heidän elämäänsä huonoksi. Heidän tut-

kimusprojektissaan narratiivinen oppiminen liittyi siihen, että ihmiset olivat saaneet 

käsityksen tai ymmärryksen omasta elämästään, itsestään ja asemastaan maailmassa. 

Tällaisella oppimisella oli vaikutusta siihen, miten ihmiset johtivat omaa elämäänsä. 

(Gert Biesta, John Field, Phil Hodkinson, Flora Macleod & Ivor Goodson 2011, 50–68)  

 

Olennaisessa mielessä olemme olemassa ja elämme elämäämme tarinoiden kautta. Tari-

nat voivat tuottaa elämään jatkuvuutta ja kestävyyttä, mielekkyyttä. Tarinat eivät vain 
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anna tunnetta siitä, keitä olemme, vaan se, keitä olemme ja millainen elämämme on, on 

tarinoita. Elämä ja ihminen itse ovat se, mistä tarina kertoo, tarinan tulos ja samalla ih-

minen on itse tarinan kirjoittaja. Narratiivista oppimista tapahtuu tarinan elämisen ja 

rakentamisen kautta. Tällainen oppiminen ei välttämättä tai pelkästään ole tietoista. Ta-

rinoiden kertominen on ihmisille luontaista, eikä niitä kerrota oppimisen vuoksi. (Biesta 

ym. 2011, 51.)  

 

Timo Tolska esittää Brunerin ajatuksiin tukeutuen, että tarinoita ja metaforia käytetään 

apuna selvitettäessä vaikeasti määriteltäviä, uusia ja tavallisesta poikkeavia asioita. 

Tolska väittää, että narratiivisen ajattelun avulla muodostetuissa tarinoissa tunteet anta-

vat merkitykset sanoille. Tarinassa yhdistyy kuvatut tapahtumat ja tunteet. Ihminen yrit-

tää ymmärtää kokemuksiaan järjestämällä kokemuksen elementit (toimijat, intentiot, 

päämäärät, tilanteet ja välineet), ongelman ja juonirakenteen ymmärrettävään muotoon. 

Tolskan mukaan narratiivisen ajattelun kautta tapahtuva oppiminen on tarinoita ja meta-

foria hyödyntävää ymmärtämistä ja löytämistä. (Tolska 2003, 33, 37–39) Aineiston ta-

rinat mahdollistavat minun narratiivisen oppimisen tämän tutkielman tekemisen yhtey-

dessä. Mitä paremmin onnistun oppimisessani, sitä parempia tuloksia saan tutkielmaani. 

 

Carolyn Clark ja Marsha Rossiter kirjoittavat, että oppijat antavat kokemuksilleen tar-

koituksen, mielen narratiivisessa prosessissa. Kokemus kerrotaan itselle ja muille ja 

siten se saa merkityksensä. Narratiivinen oppiminen on ihmisen ainutlaatuinen tapa 

merkityksellistää asioita. Narratiivinen oppiminen tarkoittaa tarinoiden kautta oppimista 

ja myös itse oppimisprosessia. Opittujen asioiden kertominen tarinoina auttaa ymmär-

tämään uusia asioita paremmin ja liittämään ne osaksi omaa kokemusmaailmaa. Tari-

noiden kuuntelemisen kautta oppiminen on voimakasta, sillä tarinat eivät kosketa vain 

kognitiivista ajatteluamme, vaan ne saavat tunteemme, mielikuvituksemme ja muis-

tomme aktivoitumaan. Tarinoiden herättämät mielikuvat ja kytkökset mieleemme ovat 

osittain tiedostamattomia. (Clark & Rossiter 2008, 64–65.)  
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Kun vanhemmat ovat oppineet, saaneet erilaista taitotietoa ja osaamista elämänkerralli-

sen ja arkioppimisen avulla, he merkityksellistävät oppimistaan kertomalla siitä muille 

ihmisille tai ainakin minulle kirjoittaessaan vastausta aineistopyyntöön tätä tutkielmaa 

varten. Tarinoita kuuntelevat ja lukevat ihmiset voivat omalta osaltaan oppia toisten 

tarinoista. Kirjoittajien omaa vanhemmuutta kuvaavien tarinoiden kirjoittaminen on 

mahdollisesti auttanut kirjoittajia saamaan paremman ymmärryksen itsestään vanhem-

pana ja omasta elämästään eli kirjoittaminen on voinut edistää heidän narratiivista op-

pimistaan. Narratiivinen oppiminen ei liity erityisesti juuri vanhemmuuteen tai lasten-

kasvatukseen, vaan se kattaa koko ihmisen elämän. Narratiivista oppimista tapahtuu 

niissä asioissa, joista ihminen kertoo tarinoita. Useimmiten narratiivinen oppiminen 

liitetään ihmisen elämäntarinan kertomiseen. 
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4. Lastenkasvatus ja vanhemmuus  

 

 

Oppimistilanne vaikuttaa siihen, mitä opitaan. Tekemällä oppii, harjaantuu tekemään 

sitä, mitä tekee. Lapsia kasvattaessaan oppii kasvattamaan lapsia. Esa ja Sari Poikela 

(2008, 11–13) kirjoittavat, että oppiminen tapahtuu eri tavalla erilaisissa tilanteissa. 

Tarkastelen tässä tutkielmassa aikuisten oppimiskertomusten kautta heidän oppimistaan 

lastenkasvatuksen yhteydessä. 

 

Lastenkasvatus on osa vanhempien ja lasten arkista elämää. En määritellyt kirjoituskut-

sussani lastenkasvatusta, vaan oletin, että jaan vastaajien kanssa yhteisen kulttuurisen 

näkemyksen siitä, mitä lastenkasvatuksella tarkoitetaan. Lea Pulkkinen (1994, 28) mää-

rittelee lastenkasvatuksen: ”lastenkasvatus sisältää ne vanhemmuuden kautta tarkoituk-

sellisesti ja tarkoituksettomasti välittyvät vaikutteet, jotka suuntaavat lapsen kehitystä.” 

Juho Hollo (1927, 120–121) kirjoittaa vuosisadan alkupuolella, että lastenkasvatus on 

lasten kasvamaan saattamista. Pulkkisen ja Hollon lastenkasvatusmäärittelyt kuvaavat 

eri sanoin sitä, mitä tarkoitan lastenkasvatuksella tässä tutkielmassa. Se, mitä oppimis-

kertomusten kirjoittajat ajattelevat lastenkasvatuksen olevan, voi olla osittain eri asia 

kuin mitä minä ajattelen, ja heidän näkemyksensä voivat poiketa toisistaan.  

 

4.1 Lastenkasvatuskulttuurin muutos 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana suuria 

muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet lastenkasvatuksen järjestämiseen ja lastenkasvatus-

normeihin. Viime vuosisadan alusta 1970-luvulle kotiäitiys ja lasten kasvattaminen ko-

tona oli vallitseva tapa, sitä pidettiin parhaana ratkaisuna lasten, perheiden ja yhteiskun-

nan kannalta. Lastenhoitoa järjestettiin niille lapsille, joiden äidit joutuivat käymään 

ansiotyössä köyhyyden tai yksinhuoltajuuden takia sekä sellaisille lapsille, joiden äidit 

eivät pystyneet muista syistä huolehtimaan lapsistaan. Naisten työssäkäynnin yleistyes-
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sä yhteiskunnallinen lastenhoito ja lastenkasvatustoiminta ovat laajentuneet koskemaan 

myös varakkaampien perheiden lapsia ja samalla osa lastenkasvatusvastuusta on siirty-

nyt perheiltä yhteiskunnalle. (Autto 2007.)  

 

Yhteiskunnan lastenkasvatusnormit, kasvatusasenteet ja yhteiskunnan tapa järjestää 

lastenhoito vaikuttavat yksilöiden asenteisiin, arvoihin sekä mahdollisuuksiin valita 

lastenhoitonsa järjestäminen. Ammatillinen lastenkasvatus (päiväkodit tms.) ja asiantun-

tijatieto (neuvolat ja julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat) lapsista kuuluvat nykyisin 

lapsiaan kasvattavien vanhempien maailmaan. Asiantuntijat ja vanhemmat itse voivat 

mieltää vanhempien olevan alisteisessa asemassa ammattilaisiin nähden kasvatuksesta 

puhuttaessa (Karila, Alasuutari, Hännikäinen, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2006, 8). 

Vanhempien omassa lähiympäristössä voi esiintyä monia erilaisia kasvatukseen liittyviä 

asenteita. Päiväkodin työntekijät voivat ihannoida virikkeellistä lapsuutta ja asiantunti-

jatietoa lapsen kehittymisestä. Isovanhemmat voivat ihannoida kuria ja tottelevaisuutta 

korostavaa kasvatusta sekä kotiäitiyttä. Omat vanhemmat voivat olla vapaan, eli salli-

van kasvatuksen kannattajia. Äidin ja isän pitäisi löytää ristiriitaisten paineiden välissä 

oma tapansa kasvattaa omat lapsensa. Lastenkasvatuksen yhteydessä tapahtuvaan oppi-

miseen vaikuttaa aikuisen elinympäristö, muut ihmiset ja kulttuuri. Erilaisia arvoja, 

normeja ja ihanteita sovelletaan omaan kasvatustoimintaan ja osana tätä prosessia aikui-

nen oppii jotakin. 

 

Lähiympäristön vanhemmuusmallit muokkaavat myös käsitystä siitä, miten vanhempa-

na voi olla sekä ideaalisen vanhemmuuden mallia. Omaa vanhemmuutta peilataan usein 

omaa lapsuutta ja omien vanhempien vanhemmuutta vasten. Seuraavassa aineisto-

otteessa äiti näkee oman äitinsä ideaalisena äitinä. 

Oma äitini on varsinainen oppikirjaäiti; pitkäpinnainen, omistautuva, lempeä, hidas-

tempoinen jne. (4, nainen 26 vuotta, 1 lapsi)  
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Suomessa pidettiin vielä 1900-luvun alkupuolella tavoitteena autoritaarista kasvatusta. 

Sen rinnalla esiintyi myös sallivaa ja ohjaavaa kasvatusta. Kasvatusilmapiiri on muuttu-

nut autoritaarisesta ohjaavammaksi. Metsäpellon ja Pulkkisen mukaan autoritaarinen 

vanhempi korostaa kuria ja lapsen tottelevaisuutta sekä pitää emotionaalista etäisyyttä 

lapseen. Auktoritatiivinen (tai Kemppaisen sujuvampaa ilmaisua käyttäen ohjaava) van-

hempi kasvattaa lasta keskustelemalla hänen kanssaan ja hänellä on lämmin tunnesuhde 

lapsen kanssa. Salliva vanhempi ei rajoita lapsen toimintaa ja suhtautuu lapsen toivei-

siin myöntyväisesti. (Kemppainen 2001, 17–19; Metsäpelto & Pulkkinen 2004, 213.)  

 

Merja Korhonen havainnollistaa kasvatuskulttuurin muutosta puhumalla erilaisista su-

kupolvisopimuksista. Sukupolvisopimuksella hän tarkoittaa kulttuurissa tiettynä aikana 

vallitsevaa näkemystä, miten ollaan lapsia ja vanhempia, miten lapset ja vanhemmat 

käyttäytyvät toisiaan kohtaan. Suomessa vallitsi vielä sotien jälkeen sukupolvisopimus, 

jossa aikuisilla oli ylivalta lapsiin nähden, lapset tunsivat pelonsekaista kunnioitusta 

aikuisia kohtaan. Nykyinen sukupolvisopimus taas vaatii aikuisia huomioimaan lapsen 

yksilöllisyyden ja kehitysvaiheet. Lapsen ja vanhemman suhde on muuttunut auktori-

teettisuhteesta vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteeksi. Yhteiskunnan kasvatuskulttuurin 

nopea muutos autoritaarisuutta ihannoivasta ohjaavaa vanhemmuutta ihannoivaan voi 

aiheuttaa hankausta sukupolvien välille. Isovanhempien voi olla vaikea ymmärtää las-

tensa ja lastenlastensa kasvatusongelmia ja antaa heille arvostusta hyvinä vanhempina. 

Lasten vanhemmilla itsellään voi olla vaikeuksia toteuttaa lapsilähtöistä kasvatusta il-

man edellisten sukupolvien tukea ja ilman esimerkkiä siitä, miten sitä voi käytännössä 

toteuttaa. Miten asettaa rajat niin, ettei lannista lasta? (Korhonen 2006, 54–55, 63.) 

 

Ohjaava vanhempi kasvattaa lapsia Lea Pulkkisen termein lapsilähtöisesti ja salliva tai 

autoritaarinen vanhempi aikuislähtöisesti. Pulkkinen erottelee lapsikeskeisen ja aikuis-

keskeisen kasvatusilmapiirin eroja. Lapsikeskeisessä kasvatusilmapiirissä pyritään 

huomioimaan lapsen tarpeet. Vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsestaan niin, että lapsi 

tuntee sen. Vanhemmat kannustavat lapsiaan, auttavat vaikeuksissa tukemalla ja neu-

vomalla sekä asettavat lapsen toiminnalle perustellut rajat. Aikuiskeskeinen kasvatus 
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ohjautuu aikuisen tarpeista ja mielialoista. Aikuinen voi olla epäjohdonmukainen ja 

kohtuuton rangaistuksissaan, hän keskittyy omiin asioihinsa, eikä ole kiinnostunut lap-

sesta. Aikuiskeskeinen kasvatus voi olla hemmottelua, välinpitämättömyyttä tai autori-

taarisuutta. Aikuislähtöinen kasvatus oli Pulkkisen tutkimuksessa yhteydessä lapsen 

käytösongelmiin ja sosiaaliseen avuttomuuteen. Lapsilähtöinen kasvatusilmapiiri sen 

sijaan tukee lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja myöhempää yhteiskuntaan so-

peutumista. Pulkkinen huomauttaa, että oleellista lapsen kehityksen kannalta on se, mi-

ten hän itse kokee kasvatusilmapiirin. (Pulkkinen 1994, 38–39.) Lapsikeskeisen kasva-

tuksen toteuttaminen ei ole välttämättä itsestään selvää tai helppoa, koska vanhemman 

pitää huolehtia myös itsestään ja omista tarpeistaan, kuten seuraava aineistolainaus tuo 

esiin.  

…arki on tasapainoilua minun ja lapsen tarpeiden ensisijaisuuden välillä. (4, nainen 26 

vuotta, 1 lapsi) 

 

4.2 Äitiys, isyys ja vanhemmuus 

 

Maarit Alasuutari nostaa esiin äitiyteen ja äiteihin liitetyn vastuun ja velvoitteet väittä-

essään että äideillä on ollut ja on edelleen erityisasema lapseen liittyvissä, lapsen kasva-

tusta ja kehitystä koskevissa asioissa sekä vanhemmuudessa. Kulttuurinen tulkinta olet-

taa, että äidin ja lapsen tunnesuhde on tärkeämpi kuin isän ja lapsen tunnesuhde. Olete-

taan, että äidillä on erityinen herkkyys ymmärtää ja havaita lapsen tunnetiloja ja tyydyt-

tää hänen emotionaalisia tarpeitaan. Äiti nähdään perheessä lapsen kehityksen tuntijana 

ja sitä koskevan tiedon haltijana. (Alasuutari 2006, 79–80.) Eija Sevon ja Jouko Huttu-

nen esittävät, että koska nykyisin raskaudenehkäisyn ja raskaudenkeskeytyksen mahdol-

lisuuksien vuoksi äitiys ja isyys ovat valintoja, vanhemmilla on vastuu tekemästään va-

linnasta. Heidän mukaansa valinta ottaa lapsi vastaan on viimekädessä äidin ja sen 

vuoksi äidiltä odotetaan isää enemmän vastuunottoa myös lapsesta ja vanhemmuudesta. 

(Sevon & Huttunen 2002, 80–81.) Äidiltä odotetaan vastuunottoa lapsen tunne-elämän 

kehittymisestä, äidin pitää olla emotionaalisesti saatavilla ja läsnä lapsen elämässä. Isäl-

tä taas odotetaan edelleen aineellista vastuunkantoa, isän odotetaan pitävän huolta per-
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heen taloudellisesta tilanteesta. (Alasuutari 2006, 81–83.) Ympäristö, kuten usein myös 

äidit ja isät itse, odottaa äidiltä suurempaa vastuuta lapsia koskevissa asioissa ja päätök-

senteossa kuin isältä.  

 

Menneisyyden isät on nähty ”maskuliinisena, lapsilleen etäisenä ja autoritaarisena lei-

väntuojana” (Alasuutari 2006, 82). Isyys ja isän rooli on muuttunut aiempaa osallistu-

vammaksi.  Isän rooli on toiminnallinen (pelit, leikit, yhdessä tekeminen) ja äidin rooli 

hoivaavampi ja lapsilähtöisempi. Kun on kysymys äidin, isän ja lasten muodostamasta 

perheestä, äitiys nähdään isyyttä merkityksellisemmäksi lasten elämälle. Yksinhuoltaja-

äitien lasten ongelmat kuitenkin nähdään johtuvan siitä, ettei lasten elämässä ole läsnä 

olevaa isää. (Alasuutari 2006, 82–83.) Ilana Aallon 1990-luvun isyyskeskustelua tarkas-

televa väitöskirja tuo esiin, että isyys on muuttunut hoivaavammaksi, läheisemmäksi ja 

osallistuvammaksi viimeisen kolmen sukupolven aikana. (Aalto 2012, 72–76) 

 

Isät osallistuvat aikaisempaa enemmän lastenhoitoon, leikkivät lastensa kanssa ja ovat 

aiempaa läheisempiä lastensa kanssa. Äitiydestä ja isyydestä puhuminen on kuitenkin 

ongelmallista, koska jokainen vanhempi, äiti ja isä on omalla yksilöllisellä tavallaan 

vanhempi. Jani Kolehmainen (2004, 108) pohtii isyyden muuttuvaa luonnetta ja ehdot-

taa, että isyys muotoutuu hetkissä sellaiseksi kuin se kulloinkin on. Näin voi varmasti 

sanoa myös äitiydestä. Äitiys tai isyys ei ole yksi, edes saman ihmisen elämässä saman-

laisena pysyvä tapa olla vanhempi. Erilaisten äitiyksien ja isyyksien eroihin, syihin ja 

niihin liittyvään oppimiseen olisi mielenkiintoista syventyä enemmänkin kuin mihin 

aineistoni ja tämän tutkielman laajuus antavat mahdollisuuden.  

 

Käytän tarkoituksella äitiydestä ja isyydestä sanaa vanhemmuus. Vanhemmuus pitää 

sisällään aikuisten yksilölliset tavat olla vanhempi. Haluan viitata tällä käsitteellä myös 

äitien ja isien tasa-arvoisuuteen vanhemmuudessa. Äidit ja isät voivat kantaa vanhem-

muuden vastuun, eikä hyvä tai huono vanhemmuus ole mielestäni sukupuolesta kiinni. 

Äitinä ja isänä olemisen yksilöllisyyden tuon esiin aineistolainausten kautta. On syytä 
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kuitenkin muistaa, että äidit ja isät ovat eri tavalla vanhempia, tekevät vanhemmuudessa 

erilaisia asioita yksilöllisesti (Jokinen 2005, 129). 

 

Sari Vidén on tutkinut vanhemmuutta asiantuntijapuheessa lisensiaatintutkimuksessaan. 

Asiantuntijat kantoivat huolta hemmottelevan kasvatuksen yleistymisestä. Ihannevan-

hempi näyttäytyi rationaalisena, määrätietoisena ja päättäväisenä kasvattajana, joka tie-

tää, minne on kasvatusta kuljettamassa. Lapsen toiminnan rajoittaminen nähdään posi-

tiivisena asiana, joka liitetään lapsesta välittämiseen. Tämän lisäksi ihannevanhempi 

keskustelee ja pohtii omia toiveitaan ja rajojaan, eikä pyri ohjelmoimaan lapsen elämää 

liikaa. Vanhemman suhde itseensä asettuu arvioitavaksi, sillä vanhemman katsotaan 

muodostavan suhteensa lapseen sen kautta. (Vidén 2003, 297–301.) 

 

Eeva Jokinen nostaa esiin vanhemmuuden erilaiset puolet. Vanhemmuus on äitien ja 

isien kokemuksia kasvattajana olemisesta, iloista ja suruista. Kokemuksellista vanhem-

muutta on myös kokemus lasten suhteen vanhempaan sukupolveen kuulumisesta, vaik-

ka itsellä ei olisikaan lapsia. Toiseksi vanhemmuudessa on hoivan, huolenpidon ja soli-

daarisuuden puoli, johon kuuluu myös vastuukysymykset. Kolmanneksi Jokinen nostaa 

esiin vanhemmuuden diskursiivisena käytäntönä. (Jokinen 2005, 123.) Käsittelen tässä 

tutkielmassa kaikkia Jokisen esiin nostamia vanhemmuuden tasoja. Vanhemmuuden 

kokemuksellinen aspekti sekä hoivan ja vastuunkannon taso tulevat suoraan esille van-

hempien oppimiskertomuksissa. Vanhemmuus diskursiivisena käytäntönä näkyy epä-

suoremmin, siinä miten kirjoittajat puhuvat vanhemmuudestaan sekä kirjoittajien viitta-

uksissa erilaisiin ideaaleihin, kuten hyvän äidin ideaaliin. 
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5. Sankaritarinat 

 

 

Vanhemmat kirjoittivat oppimiskertomuksissaan onnistuneista oppimiskokemuksistaan 

ja onnistumisistaan vanhempana. Pyysin kirjoituskutsussa oppimiskertomuksia ja on 

luonnollista, että aineistosta löytyy ehjiä, onnistuneita kertomuksia oppimisesta. Luokit-

telin sankaritarinoihin sellaiset oppimiskertomukset ja kirjoitusten katkelmat, joissa 

vanhempi esiintyy oppimaan kykenevänä, oivaltavana aikuisena. Vilma Hännisen mu-

kaan sankaritarina alkaa harmonian tilasta, jota pahuus ilmaantuu uhkaamaan. Sankari 

voittaa pahan taistelussa ja alun harmonia palautuu. Sankaritarina on perinteinen ja ylei-

nen juonikaava kaikenlaisissa tarinoissa. (Hänninen 1999, 96.) Tämän tutkielman ai-

neistossa sankaritarina esiintyy monenlaisina variaatioina, mutta peruskaava on, että 

vanhempi kohtaa jonkin ongelman tai haasteen lapsen kasvattamisessa tai hoitamisessa 

ja hän pystyy selvittämään ongelman ja oppimaan tilanteen vaatimat asiat. 

 

Ensimmäisessä tarinassa äiti kertoo kuvitelmistaan ja ajatuksistaan arjesta lapsen kans-

sa. Lapsen synnyttyä todellisuus osoittautuu kuitenkin hyvin erilaiseksi kuin ennakko-

kuvitelmat. 

Ennen esikoiseni syntymää suunnittelin kaiken valmiiksi, kuinka hän nukkuisi vaunuissa 

pitkiä päiväunia, kuinka imettäisin lastani pitkään. Kaikki oli kuvitelmissani helppoa. 

Hyvin nopeasti vauvan synnyttyä sain luopua kaikista etukäteen haaveilemistani asiois-

ta. Esikoiseni nukkui huonosti. Hän ei nukkunut pitkiä pätkiä öisin, eikä vaunuihinkaan 

suostunut nukahtamaan kovin helposti. Vaunulenkit onnistuivat hyvin vasta, kun hän oli 

tarpeeksi iso istuakseen niissä. Rintaruokintakaan ei oikein onnistunut. Imetin häntä 

vain reilun kuukauden. Mikään ei mennyt niin kuin piti. Koko vauva-aika on hämärän 

peitossa, olin niin väsynyt huonosti nukkuvan lapseni kanssa. Esikoiseni opetti minulle, 

ettei kannata suunnitella etukäteen oikeastaan mitään, antaa hetken viedä. Seuraavaa 

lasta odottaessani en rakennellut pilvilinnoja lainkaan. Oli helpottava tunne, kun en 

luonut itselleni paineita miten asioiden pitäisi mennä. En laatinut päiväsuunnitelmia 

vaan rakensimme sitä pitkin päivää. (5, nainen 31 vuotta, 2 lasta)  
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Kertomuksessa äidin toiminnan päämääränä on sujuva arki lasten kanssa. Toiminnan 

esteeksi tulee se, ettei vauvanhoito suju äidin suunnitelmien, kuvitelmien ja odotusten 

mukaan. Keinoksi päämäärään, sujuvaan arkeen pääsemiseksi nousee äidin sopeutumi-

nen tilanteeseen. Äiti oppii elämään arkea lasten ehdoilla. Omat ihanteet ja suunnitelmat 

loivat paineita ja niistä luopuminen osoittautui helpottavaksi.  

 

Ennakkokuvitelmat arjesta lapsen kanssa osoittautuvat vääriksi myös seuraavassa tari-

nassa. Arki onkin helpompaa, kuin äiti kuvitteli etukäteen. 

Omaa oppimista kasvatustyön ohella on vaikea tiedostaa, sillä luulen, että oppiminen 

on paljolti tiedostamatonta oppimista. Lapsen saaminen on kasvattanut minua ihmisenä 

ja varmasti olen oppinut paljonkin, mutta sen nimeäminen on vaikeaa. Ainakin olen 

oppinut ”lukemaan” lasta ja tunnistamaan hänen käyttäytymisestään sen, mitä hän mi-

näkin hetkenä tarvitsee.  

Opiskelijan ja vanhemman roolin yhdistäminen ei ole ollut niin vaikeaa, kuin aluksi 

ajattelin. Oikeastaan tunnen työskenteleväni jopa aiempaa tehokkaammin; sen ajan, 

minkä opiskeluun olen varannut, käytän mahdollisimman tehokkaasti, sillä kotona ol-

lessani en saa (enkä oikeastaan haluakaan) tehdä koulutehtäviä rauhassa. Olen oppinut 

organisoimaan ja priorisoimaan. (6, nainen 23 vuotta, 1 lapsi) 

 

Tässä kirjoituksessa äidin toiminnan päämäärä on opiskelijan ja vanhemman roolien 

yhdistäminen. Päämäärään pääsemisen esteenä on sekä lapsenhoidon että opiskelun 

vaatima aika ja keskittyminen. Keinona opiskelijan ja vanhemman roolien yhdistämi-

sessä on tehokkuus, hän on oppinut organisoimaan ja priorisoimaan tekemisiään. 

 

Kuten äiti edellä kirjoittaa, omaa oppimista voi olla vaikea tiedostaa. Tiedostamatonta 

oppimista tapahtuu paljon, suuri osa arkitiedosta ja osaamisesta on sellaista, ettei ihmi-

nen osaa sanoa, miten hän on oppinut sen, huomaa vain osaavansa ja oppineensa jotain 

(Alheit & Dausien 2002; Tuomisto 2002, 39–40). Ihminen ei välttämättä tarkkaile itse-
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ään eläessään arkeaan. Äiti antaa kuitenkin itsestään pystyvän oppijan kuvan, hän on 

kasvanut ihmisenä, oppinut ymmärtämään lastaan sekä hallitsemaan arkeaan. 

 

Opittujen asioiden ja oppimisen tiedostaminen vaatii oppimiskokemusten huomioimista 

ja reflektointia. Jack Mezirow:n mukaan reflektio on johtopäätösten, yleistysten, analo-

gioiden, erottelujen ja arviointien tekemistä sekä tuntemista, muistamista ja ongelmien 

ratkaisemista. Reflektiota tai reflektiivistä ajattelua voi tapahtua ennen jonkin tekemistä 

(esim. miten ohjaisin lasta haastavassa tehtävässä), toiminnan aikana (toimiiko tämä 

tapa, olisiko jokin toinen toimintatapa sittenkin parempi) ja toiminnan jälkeen (miten 

onnistuin, millainen lopputulos on). (Mezirow 1996, 17, 21–23.) Kaisu Mälkki kirjoittaa 

väitöskirjaansa pohjautuvassa artikkelissa, että ihmisen ajattelussa reflektion vastavoi-

mana toimivat ajattelun itsestäänselvyydet. Jos jokin uusi kokemus kyseenalaistaa omia 

uskomuksia, koemme epämukavuuden tunnetta ja helposti selitämme pois epämuka-

vuutta aiheuttavat asiat ja/tai välttelemme niiden kohtaamista. Myös Brookfield (1998) 

on sitä mieltä, että uusien asioiden kohtaaminen usein vain vahvistaa vanhoja käsityk-

siä. Mälkki esittää, että epämukavuudentunteen heräämistä voisi käyttää tietoisesti hy-

väkseen etsittäessä niitä kohtia omassa ajattelussa, jotka kaipaavat tarkistamista ja ref-

lektointia. (Mälkki 2011, 152–153.)  

 

Omaa oppimisen prosessia voi olla vaikea tavoittaa ja sanallistaa niin, että sen voisi 

kirjoittaa auki. Seuraavan tarinan kirjoittanut äiti antaa itsestään pystyvän ja onnistuvan 

oppijan kuvan. 

Olen oppinut myös osoittamaan helliä ja lämpimiä tunteita lasteni kanssa. Lapsuuden-

kodissani ei halailtu, eikä puhuttu myönteisistä tunteista toisia kohtaan. Halusin antaa 

lapsilleni tässä mielessä lämpimämmän kodin ja olenkin tietoisesti opetellut osoitta-

maan hellyyttä ja hyväksyntää. (7, nainen 32 vuotta, 3 lasta)  

 

Äidin toiminnan päämääränä on antaa lapsilleen lämpimämpi koti kuin hän on kokenut 

itsellään lapsena olleen. Äidin toiminnan esteenä on ollut se, ettei hän ole osannut osoit-
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taa helliä ja lämpimiä tunteita. Keinona lämpimämmän kodin antamiseen omille lapsille 

hän on tietoisesti opetellut osoittamaan hellyyttä ja hyväksyntää. Tämä on esimerkki 

tietoisesta oppimisprosessista, Tuomiston (2002, 39–40) esittelemästä yhdestä arkitie-

don muodosta, tavoitteellisesta oppimisprojektista. Äiti on ensin tiedostanut asian, jonka 

haluaa oppia ja sitten opetellut sen. Itse oppimisen prosessia kirjoitus ei kommentoi 

mitenkään. 

 

Edellä olevassa aineistokatkelmassa tulee esiin myös vanhemman lapsuuden vaikutus 

hänen kasvatustapaansa. Jaana Kemppaisen kotikasvatusta käsittelevä väitöskirja kuvaa 

kasvatustraditioiden merkitystä osana kasvatuskulttuuria. Perinteet ohjaavat ja antavat 

suuntaa myös vallitseviin kasvatuskäytänteisiin. Vanhempien oma kasvatustietoisuus 

voi olla rikkomassa sukupolvien välistä kasvatustraditioita. (Kemppainen 2001, 23, 

151.) Tapahtuuko yleinen kasvatusilmapiirin muutos yksittäisten ihmisten kasvatus-

muutosten kautta? Autoritaarisen kasvatuksen saaneet vanhemmat, kuten aineistolaina-

us tuo esille, voivat halutessaan, pystyessään ja ymmärtäessään opetella ohjaavampaa ja 

lämpimämpää vanhemmuutta. Oppimisestaan kirjoittava äiti ei kerro, miksi hän halusi 

antaa omille lapsilleen lämpimämmän kodin kuin hän koki itsellään lapsena olleen. Hä-

nen ajatteluunsa vaikuttavat jossain määrin nykyiset kasvatusihanteet, joihin kuuluu 

antaa lapselle lämmin koti ja vanhempien ohjaava kasvatustyyli. Ympäröivä kulttuuri 

antaa hyväksyntää ja arvostusta ohjaavalle ja lapsilähtöiselle kasvatustavalle ja peruste-

lee sen hyvyyttä asiantuntijatiedolla (esim. Pulkkinen 1994, 38–39). 

 

Seuraava oppimistarina nostaa esiin äitiyden monenlaiset haasteet. Oppimista tapahtuu 

haastavan arjen sivutuotteena. 

Olen oppinut tekemään monta asiaa kerralla, delegoimaan asioita, sen ettei siivous tai 

muu kotityö ole aina tärkein, keksimään hätätapauksissa korvaavia tavaroita tai tapoja 

toimia erilaisissa tilanteissa. Voisin kuvitella, että äitiyttä parempaa valmennusta joh-

don sihteeriksi tai assistentiksi ei olekaan. :D Saatikka sitten sen johtajan paikan koulu-

tukseksi.  



40 
 

 

Jos olen yrittänyt opettaa lapsiani ihmisiksi, niin lapset ovat minua opettaneet joka päi-

vä niin monin eri tavoin, ettei paremmasta koulusta ole väliä. Lasten kokeisiin kuulus-

tellessa tulee opeteltua koulun oppimäärätkin uudelleen. (12, nainen 37 vuotta, 3 lasta)  

 

Äidin toiminnan päämääränä on äitiydestä ja lastenkasvatuksesta suoriutuminen. Toi-

minnan esteinä ovat arjen muuttuvat tilanteet, hoivan ja huolenpidon vaatimukset. Äidin 

keinona suoriutua äitiyden ja lastenkasvatuksen haasteista on sopeutua tilanteisiin nii-

den vaatimalla tavalla. Äitiydestä puhutaan tässä oppimiskertomuksessa suorittamisena, 

asioiden tekemisenä ja taitona nähdä olennainen, se mikä milloinkin on tärkeää. Hän 

nostaa esiin kasvatustyön vaativuuden vertaamalla sitä työelämään. Äiti kertoo itsestään 

pystyvänä ja onnistuvana oppijana, mutta toisaalta hän antaa myös ymmärtää joutu-

neensa opettelemaan monenlaisia asioita vanhemmuuden myötä. Hän ei siis ole osannut 

kaikkea valmiiksi, vaan on oppinut erilaisia asioita arkisessa lastenkasvatustyössä.  

 

Joskus oppiminen pääsee yllättämään. Seuraavassa tarinassa äidin ennakko-oletukset 

osoittautuvat vääriksi. 

Ensimmäinen oivallus lieni se kun lapsi ojennettiin syliin heti syntymän jälkeen: kysees-

sä on vieras ihminen johon täytyy tutustua. En ollut osannut kuvitella miltä lapsi näyt-

täisi, mutta kuvittelin hänen näyttävän jotenkin tutulta. Kun sitten sain käärön syliini, 

minulle valkeni että tässähän on vallan ventovieras ihminen josta en tiedä juuri mitään. 

Häneen täytyy tutustua. (13, nainen 31 vuotta, 2 lasta)  

 

Tulkitsen, että tässä kertomuksessa äidin toiminnan päämääränä on toimia lapselleen 

hyvänä äitinä. Hyvänä äitinä toimimisen esteenä on se, että lapsi on vieras ihminen. 

Keinona hyvään äitiyteen pääsemiseksi nousee se, että äiti tutustuu lapseensa, opettelee 

tuntemaan hänet. Tässä kertomuksessa oppiminen tapahtuu hetkessä, oivalluksena. Äiti 

huomaa, ettei hänen ennakkokäsityksensä vastaa todellisuutta.  
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Sankaritarinoiden toiminnan päämäärinä on sujuva arki lasten kanssa, opiskelijan ja 

vanhemman roolien yhdistäminen, antaa lapsille lämmin koti, äitiydestä ja lastenkasva-

tuksesta suoriutuminen ja hyvänä äitinä toimiminen. Näihin päämääriin pääsemisen 

esteenä tarinoissa on, ettei vauvanhoito suju äidin suunnitelmien, kuvitelmien ja odotus-

ten mukaan, lapsenhoidon ja opiskelun vaativuus, ettei äiti osannut osoittaa helliä ja 

lämpimiä tunteita, arjen haastavat tilanteet, sekä se, ettei lasta ymmärrä vaistomaisesti. 

Keinona päämääriin pääsemiseksi nousee äidin sopeutuminen tilanteeseen ja omista 

ihanteista luopuminen, tehokkuuden, organisoinnin ja priorisoinnin oppiminen, tietoi-

nen hellyyden ja hyväksynnän osoittamisen opettelu, tilanteisiin sopeutuminen sekä 

lapseen tutustuminen. 

 

Sankaritarinoissa oppiminen tapahtuu monella tavalla. Ensimmäisessä tarinassa äidin 

oppiminen on sopeutumista tilanteeseen, refleksiivistä oppimista. Toisessa tarinassa äiti 

nostaa esiin oppimisen tiedostamisen vaikeuden. Kolmannen tarinan äiti kertoo tietoi-

sesta oppimisprosessista. Neljännessä tarinassa äiti oppii suoriutumaan äitiyden ja las-

tenkasvatuksen muuttuvista haasteista. Tässäkin on kyse refleksiivisestä oppimisesta. 

Viidennessä tarinassa äidin oppiminen on oivaltamista, yllättävää ja suunnittelematonta 

kokemuksesta oppimista. (Alheit & Dausien 2002; Tuomisto 2002, 39–40). Kaikissa 

sankaritarinoissa äidit kuitenkin pystyvät ja onnistuvat oppimaan ne asiat, joista kirjoit-

tavat. Oppiminen myös johtaa näissä kaikissa tarinoissa myönteiseen, aiempaa parem-

paan lopputulokseen. 
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6. Vastuullistamisen tarinat 

 

 

Normatiivisen vanhemmuuden tarinoissa vanhemmat kirjoittavat vanhemmuuden vas-

tuusta luonnollisena, kaikkia vanhempia velvoittavana asiana. Näissä tarinoissa aikui-

nen oppii erilaisia asioita, koska vanhemmuuden vastuu velvoittaa, koska hänen on 

pakko. Osa teksteistä käsittelee suoraan kirjoittajan omaa vanhemmuutta, joissakin ker-

tomuksissa on paljon normatiivista ja yleistävää kirjoitusta vanhemmuuden vastuusta. 

Esimerkiksi näin: 

On myös opittava olemaan esimerkkinä, ei riitä, että sanoo, vaan on myös itse tehtävä 

niin kuin opettaa. (9, nainen 49 vuotta, 2 lasta) 

Tulkitsen kirjoittajan tarkoittavan tässä sekä itseään että muita vanhempia. Kirjoittaja 

jättää kertomatta, onko hän oppinut vaaditun asian, tai opetteleeko hän sitä vielä. Kyse 

voi olla myös hyvän vanhemman ominaisuudesta siinä mielessä, että kirjoittajan mieles-

tä kaikkien vanhempien pitäisi osata olla esimerkkinä tai että siihen pitää pyrkiä mah-

dollisuuksien mukaan. Myös Marja Leena Böökin ja Satu Perälä-Littusen (2010, 48) 

vanhemmuuden vastuuta koskevassa tutkimusaineistossa vanhemman vastuu näyttäytyy 

väistämättömänä, luonnollisena ja velvoittavana vanhemman sitoumuksena.  

 

Seuraavassa tarinassa isä kuvaa omaa isäksi kasvamistaan, muuttumistaan ja lastenkas-

vatuksen yhteydessä oppimiaan asioita. 

Vauva-aikana opin valtavasti uutta itsestäni ja pienen lapsen tarpeista. Ajattelen en-

nemminkin niin, että vauva kasvatti minua eikä päinvastoin. Opin sietämään epäjärjes-

tystä ja hallitsemaan hermojani paremmin jatkuvien yöllisten heräämisten ja itkujen 

rauhoittelemisten aikana. 

Löysin itsestäni aivan uusia piirteitä ja tunnetasoja, jotka heräsivät eloon vahvan tun-

nesiteen rakentumisen aikana. Ajoittain vastuun kantaminen pienestä lapsesta tuntui 

raskaalta ja tunsin jopa menettämisen pelkoa. Lapsesta ja perheestä oli tullut niin ra-
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kas, että ajatus sen menettämisestä tuntui hirveältä. Totesin, että rakastan perhettäni ja 

lastani hyvin paljon. Ajattelutapani vaihtui itsekeskeisestä minä – ajattelusta perhekes-

keiseksi ja lapsen ja vaimon tarpeet tulivat yhä tärkeämmiksi. Opin miltä tuntuu rakas-

taa ja saada varauksetonta vastarakkautta. Lapsen kasvattaminen tuntui miltei ylitse-

pääsemättömän vastuulliselta, koska koti ja vanhemmat vaikuttavat niin suuresti lapsen 

kehitykseen. 

Vanhemmuus on muuttanut minua leppoisammaksi, epäitsekkäämmäksi ja rauhalli-

semmaksi. Olen oppinut paremmin hallitsemaan negatiivisia luonteenpiirteitä ja löytä-

nyt aivan uusia puolia itsestäni. Suurin etu kasvatustyöstä on ollut tunteiden hallinnas-

sa, opin pakon edessä keinoja kiivastumisen hallintaan ja negatiivisten tunteiden pur-

kamiseen urheilemalla. 

Yksi suurimmista asioista, jota lasten kasvatuksen yhteydessä saan päivittäin oppia, on 

avoin ja utelias suhtautuminen kaikkeen. He kysyvät vaikeita ja abstraktejakin asioita, 

joihin vastatessa joutuu itsekin miettimään uudelleen monia mielenkiintoisia ja uusia 

asioita eri näkökulmasta. Herää aina uudestaan halu tutkia maailmaa lapsenmielisesti 

ja nähdä kauneutta, sekä tuntea onnentuntemuksia pienistä arkisista asioista. Monet 

pienet negatiiviset asiat ovat menettäneet merkityksensä, tunnen löytäneeni oman paik-

kani. Olen onnellinen. (2, mies 31 vuotta, 3 lasta) 

 

Isän toiminnan päämäärä on vanhemmuuden vastuun kantaminen. Esteenä vastuulliselle 

vanhemmuudelle on negatiiviset luonteenpiirteet, itsekeskeisyys sekä kiivastumisen ja 

negatiivisten tunteiden huono hallinta. Keinona vastuulliseen vanhemmuuteen pääsemi-

seksi isä on oppinut hallitsemaan omia negatiivisia luonteenpiirteitään sekä ajattelemaan 

perhekeskeisesti huomatessaan, että lapsi ja perhe ovat hänelle hyvin rakkaita. Isä kir-

joittaa kokemuksellisen tiedon kertymisestä. Ennen vanhemmuutta on mahdotonta tie-

tää, millaista juuri minusta on olla vanhempi, millaiselta vanhempana oleminen tuntuu 

ja millainen vanhempi minä olen. Osa isän oppimisesta on yllättävää, suunnittelematon-

ta oppimista, itsetuntemuksen lisääntymistä. Isä on oppinut, omien sanojensa mukaan 

”pakon edessä” hallitsemaan hermojaan, jonka voi ajatella olevan tavoitteellista oppi-

mista, mutta myös refleksiivistä oppimista. Koska tässä tarinassa oppiminen onnistuu, 
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isä oppii sen mitä pitää tärkeänä, tämän tarinan voisi luokitella myös sankaritarinaksi. 

Koska tarinan päämääränä on mielestäni vanhemmuuden vastuun kantaminen, esitän 

tämän tarinan kuitenkin muiden vastuullistamisen tarinoiden yhteydessä. 

 

Isä kirjoittaa vastuusta, joka tuntuu hänestä raskaalta kantaa. Rakkaus ja välittäminen 

liittyvät vanhemman vastuuseen. Myös Marja Leena Böökin ja Satu Perälä-Littusen 

(2010, 45–46) vanhemmuuden vastuuta käsittelevässä artikkelissa vanhempien vastuun 

herääminen lapsen syntymän jälkeen herätti vanhemmissa voimakkaita tunteita, joskin 

heidän tutkimuksessaan siitä puhuivat erityisesti äidit. Aineistolainauksessa isä painot-

taa vastuunkantamisen raskautta ja merkityksellisyyttä kirjoittamalla siitä kahteen ker-

taan: ”Ajoittain vastuun kantaminen pienestä lapsesta tuntui raskaalta ja tunsin jopa 

menettämisen pelkoa. Lapsen kasvattaminen tuntui miltei ylitsepääsemättömän vastuul-

liselta, koska koti ja vanhemmat vaikuttavat niin suuresti lapsen kehitykseen.” Isä viit-

taa lastenkasvatukseen liittyvän asiantuntijatiedon vaikuttavan omaan lastenkasvatuk-

seen ja vanhemmuuden vastuun kantamiseen. Merja Korhosen mukaan osa vanhemmis-

ta pohtii paljon omaa vanhemmuuttaan ja tutustuu asiantuntijatietoon lapsen kehitykses-

tä ja lasten kasvattamisesta. Tämä johtaa helposti syyllisyyden kokemiseen, kun omaa 

toimintaa verrataan suosituksiin ja ihanteellisen vanhemman malliin. (Korhonen 2006, 

63–65.) Esimerkiksi Lea Pulkkinen viittaa aiempiin tutkimustuloksiin väittäessään, että 

lapsen ja vanhempien käyttäytyminen vaikuttaa toisiinsa, siis lapsi vanhempien käyttäy-

tymiseen ja vanhemmat lapsensa käyttäytymiseen, mutta vanhempien toimintatapa on 

merkityksellisempää lapsen myöhemmän kehityksen kannalta kuin lapsen käyttäytymi-

nen (Pulkkinen 2002, 17). Aineistolainauksessa vastuu tuntuu isästä raskaalta, koska 

hän on tiedostanut oman merkittävän roolinsa lapsen kehityksessä.  

 

Isän rakkauden herääminen ja syventyminen motivoivat lapsen tarpeiden huomioimista 

ja hänen ajattelutapansa muuttumista itsekeskeisestä perhekeskeiseksi. Tunteet ovat osa 

ihmisen tietämistä osana merkitysten konstruointiprosesseja ja yksilöllisiä ympäristöön 

orientoitumistapoja (Paananen 2008, 44–45). Tunteet rakennetaan ja tunnistetaan juuri 

tietyiksi tunteiksi yksittäisissä tilanteissa. Tunteet vaikuttavat tilanteelle annettavaan 
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tulkintaan ja toisaalta tilanteen tulkinta vaikuttaa tunteisiin, joita tilanteessa koemme. 

Tunteet kertovat asioiden merkityksistä ja asioiden merkityksellisyydestä ihmiselle. 

(Ronkainen 1998.) Tunteet myös motivoivat oppimisprosessia, ilman niitä ihminen ei 

ole kyllin kiinnostunut asioista perehtyäkseen niihin (Puolimatka 2004, 104, 110). Isän 

tunnepuhe kertoo myös läheisestä ja hoivaavasta suhteesta lapsiin. Hän kuuluukin nuo-

reen sukupolveen, joiden isyys on hoivaavampaa kuin vanhempien sukupolvien isien. 

(Aalto 2012, 72–76.) 

 

Kertomuksen viimeisessä kappaleessa isä viittaa narratiiviseen oppimiseen: Monet pie-

net negatiiviset asiat ovat menettäneet merkityksensä, tunnen löytäneeni oman paikkani. 

Olen onnellinen. Oman elämäntarinan pohtiminen ja kirjoittaminen, tai tässä tapaukses-

sa omasta lastenkasvatuksesta kirjoittaminen ja sen pohtiminen voi auttaa ymmärtämään 

paremmin omaa elämää ja itseä, jopa löytämään tai tiedostamaan oman paikan maail-

massa. (Biesta ym. 2011, 50–68.) 

 

Vastuurationaalinen toiminta ottaa muut ihmiset huomioon, huolehtii heidän hyvinvoin-

nistaan ja ehkäisee ennalta omasta toiminnasta tulevia haittavaikutuksia muille ihmisil-

le. Omaa toimintaa arvioidaan kokonaisuuden ja toiminnan seurausten kannalta. Vas-

tuurationaalista toimintaa on odotettu pitkään nimenomaan naisilta. (Näre 1992, 29.) 

Isän kuvaama ajattelutavan muutos itsekeskeisestä perhekeskeiseksi on hyvä kuvaus 

vastuurationaaliseen ajattelutapaan oppimisesta.  

 

Seuraavassakin oppimiskertomuksessa on vahvasti läsnä vastuurationaaliseen ajatteluun 

ja toimintaan oppiminen. 

Olen oppinut ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä. Vanhimman lapsen ollessa 

parivuotias, huomasin että kun suutuin hänelle ja raivosin jostakin asiasta, hän ei ym-

märtänyt, miksi olen vihainen, vaan pelkäsi minun raivoani. Myöhemmin kokeilin selit-

tää hänelle käytöstäni ja siihen johtaneita syitä. Olen oppinut, että minun vastuuni 

aikuisena on pitää tilanne hallinnassa. Vaikka olen vihainen, en voi huutaa naama 
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punaisena, niin että lapsi vain pelkää. Lapsi ei opi sillä tavalla hallitsemaan omaa käy-

töstään ja omia tunteitaan. (7, nainen 32 vuotta, 3 lasta)  

 

Äidin toiminnan päämäärä on se, että lapsi oppii hallitsemaan omaa käytöstään. Esteenä 

tälle päämäärälle on se, että äiti yrittää kasvattaa lasta raivoamalla hänelle. Lapsi ei 

ymmärrä omaa osuuttaan äidin suuttumisessa, vaan pelkää äitiään. Keinona kasvattaa 

lasta hallitsemaan käytöstään ja tunteitaan äiti hallitsee omaa käytöstään ristiriitatilan-

teissa, jotta lapsi ei pelkää häntä. Äiti on myös selittänyt omaa käytöstään ja käytöksen-

sä syitä huutamisen sijasta. Äiti oppii rajoittamaan omaa käytöstään, koska huomaa sen 

olevan lapsen kannalta haitallista, eikä se tuottanut toivottua tulosta. Äidin oppiminen 

on selvästi refleksiivistä, hän huomioi lapsensa reaktiot ja muuttaa omaa käyttäytymis-

tään sen seurauksena. Äidin oppiminen on myös tavoitteellista siinä mielessä, että hän 

haluaa oppia kantamaan vastuunsa. Ehkä oppiminen on äidin kannalta myös yllättävää 

ja suunnittelematonta siinä mielessä, että hän ajatteli kertomuksen alkutilanteessa pari-

vuotiaan lapsen oppivan äidin raivoamisesta hallitsemaan sellaista käyttäytymistä, mikä 

oli saanut raivoamisen aikaan. Äidin oppiminen on esimerkki Poikelan (2008) esittä-

mästä ihmisen luonnollisesta oppimisesta, hän muokkaa persoonallisuuttaan ja sisäisiä 

toimintamallejaan ympäristöstä saamansa informaation ja omien tuntemustensa perus-

teella.  

 

Vanhemman vastuu voi tuntua pakolta. Äiti kertoo seuraavassa tarinassa, kuinka vas-

tuunkantaminen lapsista on saanut hänet muuttumaan ihmisenä. 

Lapset ovat pakottaneet kasvamaan aikuiseksi, niiden vuoksi. Itsehillintä, viisaampi 

tapa elää, pitää arvioida omia toimintamalleja ja -tapoja, pitää miettiä, että toimiiko 

tämä kasvatustapa tämän lapsen kanssa. Olen oppinut sietämään lasten turhautumista, 

kiukkua, itkua ja huutoa, kun olen ymmärtänyt että lapsi voi itkeä muita asioita alkaes-

saan itkemään pikku asiasta. Olen oppinut ottamaan vastaan kiukun ja surun. (1, nai-

nen 38 vuotta, useita lapsia.) 

 



47 
 

 

Tarinan toiminnan päämäärä on aikuisuus, vastuullisuus. Tarinassa esteenä tälle pää-

määrälle on se, että kirjoittaja ei koe olleensa aikuinen. Keinona aikuiseksi kasvamiseen 

on voimakas motivaatio, pakko kasvaa aikuiseksi lasten vuoksi. Aikuisen toimintaa ku-

vaa itsehillintä, viisaampi tapa elää ja omien toimintamallien ja -tapojen arviointi. Äiti 

on oppinut ymmärtämään lasten toiminnan taustalla olevia syitä ja sietää sen vuoksi 

aiempaa paremmin lasten turhautumista ja itkemistä. Kun äiti kertoo oppineensa sietä-

mään lasten epämiellyttävää käyttäytymistä, hän jättää sanomatta sen, että se on tuntu-

nut aikaisemmin sietämättömältä tai että hän ei ole aiemmin sietänyt lapsiltaan sellaista 

käytöstä. Itsehillinnän ja lasten tunteiden vastaanottamiseen oppiminen kertovat äidin 

kasvatustyylin muuttuneen aikuislähtöisestä lapsilähtöiseen suuntaan. Aikuisuutta tuote-

taan vanhemmuuden vastuun kantamisen kautta. Äidin oppiminen on tavoitteellista ja 

refleksiivistä oppimista. Oppiminen on tässä kertomuksessa pakko, jota äiti ei voinut 

välttää halutessaan lastensa parasta. 

 

Seuraava tarina on esimerkki ulkoistetusta vastuupuheesta. Tarinassa äiti antaa ymmär-

tää, että hän osaa toimia hyvän vanhemman tavoin ja neuvoo myös muita toimimaan 

samoin. 

Lapset ovat erilaisia keskenään. Ei ole olemassa standardilasta ja tämä pitää huomioi-

da kasvatuksessa. Lapset tulee hyväksyä omana persoonanaan. Lapsia pitää kannustaa, 

muttei painostaa. Ei saa asettaa hirveitä vaatimuksia, kunhan tekevät parhaansa. On-

nistumisista iloitseminen ja erityisesti sen näyttäminen on tärkeää. Liika vaatiminen 

kääntyy usein itseään vastaan. Kuitenkin tulee opettaa, että eivät jää lusmuilemaan. 

Tehokkuus ja lastenkasvatus eivät sovi yhteen. Lapset tarvitsevat kiireettömyyttä kehit-

tääkseen mielikuvitustaan ja hätääntyvät ja hämmentyvät kiireestä. Kun lapset ovat 

pieniä, heille tulee antaa aikaa. Oma aika on, kun lapset ovat isoja. Lapsen tarpeet 

edelle, kun lapset ovat pieniä. (3, nainen 59 vuotta, 4 lasta) 

 

Tarinassa opetetaan, kuinka lapsia on hyvä kasvattaa. Tarinassa toiminnan päämääränä 

on lasten yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatus. Esteenä tälle on, ettei aikuisella ole 
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tietoa, kykyä tai tahtoa kasvattaa lapsia heidän tarpeensa huomioiden. Keino päämää-

rään pääsemiseksi on lasten tarpeiden asettaminen etusijalle, varsinkin kun he ovat pie-

niä. Tarina ei kerro suoraan, miten äiti on päätynyt mielipiteeseensä, mutta antaa viittei-

tä siitä, että kyse on omakohtaisesta kokemuksesta oppimisesta, refleksiivisestä oppimi-

sesta. Tarina kuvaa sen oppimisen tulosta, joka äidillä on elämänkokemuksensa myötä 

tullut. 

 

Eri ihmiset painottavat erilaisia asioita vanhemman vastuuseen kuuluvina. Seuraavan 

tarinan kirjoittaneelle äidille terveydestä huolehtiminen on osa vastuunkantamista. 

Terveydellä on nykyään minulle vanhempana suurempi merkitys kuin koskaan aikai-

semmin. Ensinnäkin iloitsen terveistä lapsista, mutta myös omasta terveydestä. Olen 

tärkeä ihminen lapsilleni, joten myös omasta terveydestä on pidettävä huolta. Tämä 

korostuu perheessämme terveellisillä ruokailutottumuksilla ja liikunnalla. Lasten myötä 

myös vastuu lisääntyy luonnollisesti. Vastuu ei enää rajoitu omaan itseen, vaan on opit-

tava huolehtimaan kokonaisesta perheestä. (8, nainen 30 vuotta, 4 lasta) 

 

Tarinassa päämääränä on koko perheestä huolehtiminen. Perheestä pitää kuitenkin oppia 

huolehtimaan. Keinona huolehtia koko perheestä on terveelliset ruokailutottumukset ja 

liikunta sekä oppiminen vastuun kantamiseen koko perheestä. Vaikka äiti kirjoittaa vas-

tuun luonnollisesta lisääntymisestä, hän pitää vastuunkantamista vaatimuksena, joka on 

opittava täyttämään. Böök ja Perälä-Littunen (2010, 42) kirjoittavat, että erilaisissa las-

tenkasvatusta käsittelevissä julkisissa puheissa vanhemman vastuuta pidetään itsestään 

selvänä asiana, jonka ajatellaan syntyvän luonnostaan. Tässä tarinassa äiti perustelee 

omasta terveydestä huolehtimista sillä, että hän on tärkeä ihminen lapsilleen. Pitääkö 

vanhemman perustella tekemisensä sillä, että ne ovat koko perheen parhaaksi? Eikö 

äidin oma terveys ole äidin itsensä vuoksi kyllin tärkeää? Vai onko kulttuurisesti arvos-

tetumpaa huolehtia omasta terveydestään epäitsekkäästi vanhemmuuden vastuun vuoksi 

kuin esimerkiksi oman elämänilon ylläpitämisen vuoksi? 
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Lasten kasvaessa vanhemman vastuun sisältö muuttuu. Lapsen tukeminen ja yhdessäolo 

muuttuvat erilaisiksi kuin aiemmin.  

On vähän vaikea tehdä rajaa mitä on oppinut kasvattaessa ja minkä on oppinut muuten 

elämässä. Voisi ajatella, että lapsia kasvattaessa moni aikaisemmin saatu oppi on vah-

vistunut. 

 Kun lapset ovat aikuisia, on tärkeä ”päästää irti”, ymmärtää, että nyt olen kasvatus-

tehtäväni tehnyt. Lapsilla on monia sellaisia taitoja ja kokemuksia, joita minulla ei ole.  

Lasten aikuistuttua näkökulmaa täytyy vaihtaa, minä en olekaan enää se, joka antaa 

heille jotain uutta tietoa ja jaettua kokemusta, vaan minä ole usein se vastaanottaja.  

Itsetuntemus kasvaa lasten kanssa. Jos vanhemmat ovat lapselle peileinä, joista lapsi 

katsoo kelpaanko, osaanko, toimii tämä myös toisin päin. Kyllä lapselta saa palautteen 

siitä millainen ihminen minä olen. Varsinkin omista puutteista tulee tietoiseksi. Olen 

aina ollut sillä tavalla kärsimätön, että olen halunnut asiat tehtävän nopeasti ja sitten 

siirryttävän seuraavaan asiaan. Mutta lasten kanssa oli opeteltava ”hitauteen”. Totta 

kai heidän oli saatava opetella asioita kiirehtimättä ja minun oli opittava kärsivällisyyt-

tä. On myös opittava olemaan esimerkkinä, ei riitä, että sanoo, vaan on myös itse teh-

tävä niin kuin opettaa. (9, nainen 49 vuotta, 2 lasta) 

 

Tarinassa toiminnan päämääränä on lasten kehittymisen ja oppimisen turvaaminen (hei-

dän oli saatava opetella asioita kiirehtimättä). Toiminnan esteenä on äidin kärsimättö-

myys ja keinona päämäärään pääsemiseksi se, että äiti opetteli kärsivällisemmäksi. Täs-

sä kertomuksessa on paljon normatiivista vanhemmuuspuhetta. Äiti osaa ja on oppinut 

erilaisia asioita, koska hän kokee, että hänen on ollut pakko oppia. Äidin oppiminen on 

ollut tavoitteellista ja tietoista. Hän on tiedostanut asian, joka hänen on mielestään pitä-

nyt opetella ja hän on myös opetellut sen. Äiti huomioi tarkkanäköisesti sen, että oman 

oppimisen paikallistaminen nimenomaan kasvattamisen yhteydessä tapahtuneeksi on 

hankalaa. Äiti kirjoittaa myös, että kasvattamisen yhteydessä jotkut aiemmin opitut asiat 

ovat vahvistuneet ja antaa tukea Brookfieldin (1998) esittämälle ajatukselle, että usein 

vanhat ajatukset ja uskomukset vain vahvistuvat uusien kokemusten myötä.  
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Vastuurationaalisuuteen sisältyy lapsen kehitysvaiheiden huomioiminen ja oman toi-

minnan sovittaminen lapsen kehityksen mukaiseksi. Äiti kertoo yllättävästä oppimisti-

lanteesta, jossa lapsi kertoo itse voivansa kantaa isompaa vastuuta toiminnastaan. 

Kerran meinasi iskeä kriisi kun 5v lapsemme ilmoitti yllättäen, että osaa jo olla ulkona 

itsekseen. En ollut tajunnut, että aika on vierähtänyt niin nopeasti. Vastuun antaminen 

lapselle tuntuukin vaikeammalta, kuin kuvittelin. Pitää vain opetella päästämään irti. 

(11, nainen 27 vuotta, 3 lasta) 

 

Äidin toiminnan päämääränä on pysyä lapsen kehitysvauhdissa mukana ja antaa hänelle 

vastuuta sopivasti ikään nähden. Päämäärään pääsemisen esteenä on se, että vastuun 

antaminen lapselle tuntuu äidistä vaikealta. Keinona tähän pääsemiseksi äiti pitää sitä, 

että hän opettelee päästämään irti, antamaan vastuuta lapselle lisää. Äidin oppiminen on 

tässä tarinassa yllättävää ja suunnittelematonta oppimista, kun lapsi kertoo olevansa jo 

kyllin iso ollakseen yksin ulkona. Toisaalta äiti kertoo myös tavoitteellisesta ja reflek-

siivisestä oppimisesta, kun hän näkee tarpeelliseksi opetella antamaan lapselle lisää vas-

tuuta.  

 

Kirjoituksista nousi esiin erilaisia vanhempia velvoittavia asioita. Vanhemman on pak-

ko opetella keinoja kiivastumisen hallitsemiseen ja negatiivisten tunteiden purkamiseen. 

Aikuisella on vastuu pitää tilanteet hallinnassaan, vaikka hän olisi vihainen, hän ei voi 

raivota pienelle lapselle. Vanhemman on pakko kasvaa aikuiseksi lastensa vuoksi. Van-

hemman on myös arvioitava omaa toimintaansa. Vanhemman pitää kannustaa lapsia, 

mutta hän ei saa vaatia heiltä liikaa. Vanhemman pitää huolehtia omasta terveydestään, 

koska hän on tärkeä ihminen lapsilleen. Vanhemman vastuuseen kuuluu myös koko 

perheestä huolehtiminen. Vanhemman pitää antaa lapsilleen aikaa opetella uusia asioita 

kiirehtimättä ja olla itse kärsivällinen. Vanhemman pitää olla esimerkki, pitää myös itse 

tehdä niin kuin opettaa. Vanhemman täytyy muuttaa suhtautumistaan lapsiin heidän 

kehittyessään, antaa heille lisää vastuuta heidän kasvaessaan. Lasten aikuistuttua van-

hemman pitää luopua kasvattajan roolista ja pyrkiä kahden tasavertaisen aikuisen suh-
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teeseen lasten kanssa. Vanhemmuuden vastuu näyttää menevän yhteen lapsilähtöisen 

kasvatuksen ihanteen kanssa.  

 

Marja Leena Böök ja Satu Perälä-Littunen tarkastelevat artikkelissaan vanhemmuuden 

vastuu – ulottuvuutta tutkimusaineistoonsa peilaten. Böök ja Perälä-Littunen erottavat 

aineistonsa vanhemmuuden vastuu – puheesta kolme teemaa. Vanhemmuuden vastuusta 

puhuttiin omien kokemusten ja tuntemusten kautta (huolenpitona) tai yleisellä tasolla. 

Lisäksi vanhemmuuden vastuusta puhuttiin vanhemman tehtävinä (vastuu arkielämän 

sujumisesta, läsnäolo/ajan antaminen, asioiden selittäminen, rajojen pitäminen). Kol-

manneksi vastuusta puhuttiin vanhemman ja kasvatuksen toiminnan tavoitteena (kun-

non kansalaiseksi kasvattamisena). Vanhemman vastuu nähtiin luonnollisena ja väistä-

mättömänä, sitoumuksena. (Böök & Perälä-Littunen 2010, 41–42, 44–48.) Tämän tut-

kielman aineistossa vastuun huolenpidon ulottuvuus näkyy isän kokemuksena vastuun 

kantamisen raskaudesta jo pienen lapsen kanssa. Tulkitsen myös äidin tarkoittavan vas-

tuun huolenpidon ulottuvuutta hänen sanoessaan, että vanhemmalla on vastuu koko per-

heestä, joskin hän voi tarkoittaa myös vastuun muita ulottuvuuksia. Aineiston koko muu 

vastuupuhe käsittelee vastuuta vanhemman tehtävinä, joskin ajattelen näiden vanhem-

man tehtävien taustalla vaikuttavan ajatuksen siitä, että kasvatuksella on päämäärä, ta-

voite että lapset kasvavat kunnon kansalaisiksi tai toivotunlaisiksi aikuisiksi. 

 

Vastuullistamisen tarinoissa toiminnan päämääränä on vanhemmuuden vastuun kanta-

minen, se, että lapsi oppii hallitsemaan omaa käytöstään, vanhemman aikuisuus ja vas-

tuullisuus, lasten yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatus, koko perheestä huolehtiminen, 

lasten kehittymisen ja oppimisen turvaaminen sekä pysyä lapsen kehitysvauhdissa mu-

kana ja antaa hänelle vastuuta sopivasti ikään nähden. Tarinoissa päämääriin pääsemi-

sen esteinä on vanhemman itsekeskeisyys sekä kiivastumisen ja negatiivisten tunteiden 

huono hallinta, että äiti yrittää kasvattaa lasta raivoamalla hänelle ja lapsi pelkää äitiä, 

että kirjoittaja ei koe olleensa aikuinen, ettei aikuisella ole tietoa, kykyä tai tahtoa kas-

vattaa lapsia heidän tarpeensa huomioiden. Päämääriin pääsemisen esteenä on myös se, 

että perheestä pitää oppia huolehtimaan, äidin kärsimättömyys, sekä se, että vastuun 
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antaminen lapselle tuntuu äidistä vaikealta. Keinona vastuulliseen vanhemmuuteen pää-

semiseksi tarinoissa on negatiivisten luonteenpiirteiden hallinnan opettelu ja perhekes-

keinen ajattelu, äidin oman käytöksen hallinta ristiriitatilanteissa, sekä voimakas moti-

vaatio kasvaa aikuiseksi lasten vuoksi. Keino päämäärään pääsemiseksi on myös lasten 

tarpeiden asettaminen etusijalle, varsinkin kun he ovat pieniä, kärsivällisemmäksi opet-

telu ja vastuun antamisen opettelu. Keinona huolehtia koko perheestä on terveelliset 

ruokailutottumukset ja liikunta sekä oppiminen vastuun kantamiseen koko perheestä.  

 

Vastuullistamisen tarinoissa vanhemmat oppivat sen vuoksi, että he kokivat velvolli-

suudekseen oppia, heidän oli pakko oppia. Vanhemmat itse edellyttävät itseltään vas-

tuurationaalista toimintaa, missään kirjoituksessa ei viitattu ulkopuoliseen auktoriteet-

tiin tai muuhun tahoon, joka olisi näitä oppimisen pakkoja vanhemmille asettanut. Ym-

päröivä yhteiskunta arvoineen vaikuttaa kuitenkin vanhempien lastenkasvatukseen jol-

lain tavalla. Vastuullistamisen tarinat voi lukea kokonaisuudessaan vanhemmuuden 

kehitystehtävään vastaamisena. Vanhemmat opettelevat vastuunkantoa ja huolenpitoa 

seuraavasta sukupolvesta. Vanhemmat pystyivät oppimaan ne asiat, joista kirjoittivat ja 

oppiminen johti aina myönteiseen lopputulokseen. Oppiminen oli narratiivista, yllättä-

vää ja suunnittelematonta, tavoitteellista ja refleksiivistä, joko jotain näistä tai useam-

manlaista samassa kertomuksessa. 

 

Vastuullistamisen tarinat on luettavissa myös lapsikeskeisen kasvatuksen puolustuksek-

si. Tarinoissa tuotetaan yhteiskunnallisesti arvostettavaa, kunniallista aikuisuutta van-

hemmuuden vastuun kantamisen kautta. Mielenkiintoista on, missä määrin lapsikeskei-

sen kasvatuksen kulttuuriset ihanteet vaikuttavat vanhempien oppimiskertomuksiin. 

Vanhemmat ovat voineet oppia kokemuksen kautta lapsilähtöiseen kasvatukseen, esi-

merkiksi ottamaan kasvatuksessa huomioon lasten erilaisuuden ja yksilöllisyyden, kos-

ka sillä tavalla arjessa selviää lopulta helpoimmalla.  
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7. Vastarinnan tarinat 

 

 

Sankaritarinoissa ja vastuullistamisen tarinoissa vanhemmat kirjoittavat kulttuurisen 

vanhemmuuden normien mukaisesta vanhemmuudesta sekä onnistuneista oppimisko-

kemuksista. Vastarinnan tarinat kääntyvät eri tavoin kulttuurista vanhemmuuspuhetta ja 

oppimisen itsestäänselvyyttä vastaan. Kirsi Juhila (2004, 20, 29) esittelee vastapuheen 

käsitteen, jolla hän tarkoittaa erimielisyyttä ilmaisevaa vastausta johonkin kulttuurissa 

vallitsevaan kategorisointiin tai vakiintuneeseen kategoriaan. Tämän tutkielman vasta-

rinnan tarinoissa vanhempien vastapuheen kohteena on vanhemmuuden kulttuurinen 

mallitarina. Vanhemmuuden kulttuurinen mallitarina, hyvä vanhemmuus, on muotoutu-

nut ja muotoutuu edelleen julkisissa keskusteluissa (Kulmala & Vanhala 2004, 103). 

Myös vanhemmat itse muokkaavat omaa ja muiden käsitystä hyvästä vanhemmuudesta 

osallistuessaan julkisiin ja yksityisiin vanhemmuutta käsitteleviin keskusteluihin. Omal-

ta osaltaan tämä tutkielma on myös osa tuota keskustelua. 

 

Vanhempien oppimistarinoista löytyy monenlaista vastapuhetta. Seuraavassa kirjoituk-

sessa äiti pohtii omaa äitiyttään suhteessa erilaisiin äitiysihanteisiin. 

Olin aina kuvitellut, että lapsen saaminen ja kasvattaminen olisivat minulle hyvin luon-

teva ja helppokin asia. Näiden parin vuoden aikana olen kuitenkin havainnut, ettei har-

joitus tee mestariksi tällä saralla. Olen ollut suorastaan kauhistunut siitä, kuinka vaike-

aa äitiys itselleni on. 

Lapseni kasvaessa huomasin että meidän perheessä roolit ovat täysin päälaellaan. Mi-

nä olin se ”isä”, jaksoin hupsutella ja leikkiä, mutta hoiva oli mekaanista ja tehokasta. 

Mieheni taas hoivasi perusteellisesti ja hellästi ja hänellä oli myös parempi pinna. Jois-

sain asioissa toimin kuin vuoden äiti konsanaan: lapsi oli puettu viimeisen päälle, käytti 

kestovaippoja, söi vain itsetehtyjä luomusoseita, harjoittelimme kaikkea kehittävää ke-

hittävillä leluilla jne. Sain tällaisesta puuhailusta tyydytystä ja täytettä kokemaani yksi-
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näisyyteen. Kuitenkin nämä olivat sijaistoimintoja, kun en oppinut keskittymään lap-

seen ja nauttimaan hänen seurastaan. 

Ennen kaikkea äitiys on siis ollut tutkimusmatka itseeni. Olen oppinut kipeälläkin taval-

la omat heikkouteni. Ennen kaikkea tiedän sen, etten sovi mihinkään valmiiseen äiti-

myyttiin, en osaa uhrautua ja kärsiä, enkä edes halua sitä hemmetin kirkkainta kruu-

nua. Eikö sekin kai ole jonkinlainen arvo, että äiti on onnellinen ja tyytyväinen…?! (4, 

nainen 26 vuotta, 1 lapsi) 

 

Tämän tarinan toiminnan päämäärä on lapseen keskittyminen ja hänen seurastaan naut-

timinen. Esteenä tälle päämäärälle on se, ettei äiti osaa. Keino päästä päämäärään olisi 

oppia nämä asiat, mutta äiti ei opi. Yleisemmällä tasolla tässä tarinassa päämääränä on 

toteuttaa hyvää äitiyttä. Keino toteuttaa hyvää äitiyttä on lapseen keskittyminen ja hänen 

seurastaan nauttiminen. Esteenä hyvälle äitiydelle on äidin osaamattomuus, äiti ei osaa 

nauttia lapsen seurasta ja keskittyä lapseen. Äiti ei osaa myöskään uhrautua ja kärsiä. 

Lopulta äiti ratkaisee ongelman niin, ettei halua yltää äitiysihanteeseen, vaan nostaa 

oman onnellisuuden ja tyytyväisyyden arvokkaaksi tavoitteeksi.  

 

Tässä tarinassa vastapuhe kohdistuu sekä äitimyyttiin että oppimiseen. Äiti ei yllä 

omaan kuvaansa ideaalisesta äitiydestä ja myöntää sen avoimesti. Lopulta hän ei edes 

halua toteuttaa äitiysihannetta. Tarinassa on merkityksellistä myös se, että äiti ei opi 

keskittymään lapseen ja nauttimaan hänen seurastaan, vaikka hänen mielestään van-

hemman pitäisi osata nämä asiat. Vaikka usein oppimisen edellytyksenä on se, että ih-

minen huomaa, mitä pitäisi oppia tai mitä hän haluaisi oppia, näiden asioiden huomaa-

minen ei takaa oppimista, oppiminen ei välttämättä onnistu oppijan omasta halusta huo-

limatta. 

 

Suvi Ronkainen (1999, 53–54.) tuo esiin, että naisten ja miesten kokemukset siitä, mikä 

maailma on avoinna juuri minulle, miten voin olla tietyssä tilanteessa, esimerkiksi van-

hempana, on erilainen. Naisvaltaisen hoivatyön kulttuurissa elävät vanhemmat, sekä 
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äidit että isät, voivat kantaa sisällään oletusta siitä, että äiti on luontainen hoivaaja. Edel-

lisen tarinan äiti kirjoittaa: Olin aina kuvitellut, että lapsen saaminen ja kasvattaminen 

olisivat minulle hyvin luonteva ja helppokin asia. Kun osoittautui, että äitiys tuntui vai-

kealta, eikä hän kokenut saavuttavansa ideaalista äitiyttä, hän kyseenalaistaa äitimyytin 

sopivuuden itselleen. Ennen kaikkea tiedän sen, etten sovi mihinkään valmiiseen äiti-

myyttiin, en osaa uhrautua ja kärsiä, enkä edes halua sitä hemmetin kirkkainta kruunua. 

Eikö sekin kai ole jonkinlainen arvo, että äiti on onnellinen ja tyytyväinen…?! Kirjoitta-

ja pitää ideaaliseen äitiyteen kuuluvana, että äiti uhrautuu ja kärsii, ilmeisesti lastensa 

puolesta ja lastensa vuoksi. Hän ei kuitenkaan itse osaa, eikä halua olla ideaalisen äidin 

kaltainen. Hän kyselee äidin oman arvon ja erillisen ihmisyyden perään nostaessaan 

esiin äidin oman onnellisuuden ja tyytyväisyyden. 

 

Sosiaalisten tarinoiden tunnistaminen auttaa ihmisiä arvioimaan niitä kriittisesti. Esi-

merkiksi hyvän äidin myytin tunnistaminen auttaa äitiä pohtimaan, haluaako hän toteut-

taa hyvän äidin myyttiä ja jos haluaa tai ei halua, että miksi. (Clark & Rossiter 2008, 

65–66.) Stuart Hall kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset eivät suoraan sopeudu kult-

tuurissa oleviin mahdollisiin asemiin (esimerkiksi uhrautuvan äidin), vaan muovaavat ja 

tuottavat itse lisää mahdollisia asemia. Jotkut kamppailevat tällaisia kulttuurisesti hy-

väksyttäviä ja toivottavia asemia vastaan. Asemiin liittyminen on prosessi, joka ei ta-

pahdu kerralla ja on eriasteisen pysyvää. (Hall 1999, 266–267.)  

 

Aikuiset vaativat itseltään kasvattajina monia asioita. Kun aikuinen ei pysty kasvattaja-

na siihen, mihin haluaisi ja mitä vaatii itseltään, hän joutuu tiedostamaan omia heik-

kouksiaan. Seuraavassa aineistokatkelmassa äiti ottaa kantaa äidin loputtoman suoriu-

tumisen ja suorittamisen vaatimukseen. 

Olen oppinut sen, että minäkään en aina jaksa. Äitikin saa olla välillä väsynyt ja esi-

merkiksi sairaana voi sanoa, että nyt pitää olla rauhassa, äiti on kipeä. Toisaalta olen 

oppinut myös sen, että jaksan paljon enemmän kuin luulen. (7, nainen 32 vuotta, 3 las-

ta) 
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Tässä tarinassa äidin toiminnan päämääränä on tunnistaa oman jaksamisensa rajat ja 

kunnioittaa niitä. Esteenä tunnistamiselle on äitiys, äidin jaksamisen pakko. Keinona 

päästä päämäärään, olla äiti oman jaksamisen rajoissa, on tunnistaa missä omat jaksami-

sen rajat menevät ja oikeuttaa niiden kunnioittaminen siitä huolimatta, että on äiti. ”Äi-

tikin saa olla välillä väsynyt ja esimerkiksi sairaana voi sanoa, että nyt pitää olla rau-

hassa, äiti on kipeä.” Kun äiti kertoo oppineensa, että äitikin saa olla välillä väsynyt, 

hän tulee samalla kertoneeksi ajatelleensa aiemmin, ettei äiti saa olla väsynyt. Äiti voi 

sairaana ollessaan sanoa lapsilleen (tulkitsen äidin tarkoittavan lapsiaan, koska hän ni-

mittää itseään äidiksi), että heidän pitää olla rauhassa. Pitääkö äidin jaksaa lastensa me-

luaminen tms. etteivät he ole rauhassa, jollei äidillä ole hyvää, hyväksyttävää syytä 

(esimerkiksi hän on sairaana) käskeä heitä olemaan rauhassa? Vai yrittääkö kirjoittaja 

sanoa sitä, että äiti pitää huomioida perheessä, että äidin väsyminen on luonnollista? 

 

Oppiminen ei aina etene suoraviivaisesti ja helposti aikuisen haluamaan päämäärään. 

Seuraavassa katkelmassa isä kuvaa, kuinka arki lasten kanssa testaa aina uudelleen van-

hemman taitoja ja osaamista. 

Lasten kanssa eläminen opettaa vastuunkantoa, yksilöinä huomioon ottamista, kärsiväl-

lisyyttä (välillä tuntuu, että olen aiempaa kärsimättömämpi). (10, mies 33 vuotta, 3 las-

ta) 

 

Isän toiminnan päämäärä on arjen sujuminen lasten kanssa. Esteenä arjen sujumiselle on 

vanhemmuuden vaatimukset isän toiminnalle. Keinona elää sujuvaa arkea lasten kanssa 

on oppia vastuunkantoa, yksilöinä huomioon ottamista ja kärsivällisyyttä. Oppiminen ei 

ole helppoa ja yksiselitteistä. Vaikka isä kirjoittaa lasten kanssa elämisen opettaneen 

kärsivällisyyttä, hän lisää että välillä hänestä tuntuu, että hän on aiempaa kärsimättö-

mämpi. Hyvään vanhemmuuteen ja lapsilähtöiseen kasvatukseen kuuluu kärsivällisyys 

lasten kanssa, mutta sen oppiminen voi olla haastavaa ja elämä lasten kanssa voi johtaa 

kärsimättömyyden lisääntymiseen. Oppiminen voi siis viedä ihmisen persoonallisuutta 

huonompaankin suuntaan. Tässä vastapuhe kohdistuu oppimiseen lineaarisena, helppo-
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na ja oppijan hallitsemana asiana. Oppiminen ei siis välttämättä ole suoraviivaista, että 

kun jotain oppii, sen myös osaa. 

 

Monet vanhemmuuteen kuuluvat asiat ovat taitoja, joiden osaamista testataan arjessa 

aina uudelleen. Seuraavaa tarinaa kertova äiti tiedostaa, mitä haluaa osata ja oppia ja 

hän kirjoittaa opettelevansa niitä aktiivisesti. 

Oppimiskokemuksiin lukeutuvat tietysti myös kaikenlaiset oivallukset itsestä. Että ihmi-

nen ei voi olla hyväntuulinen 24 tuntia vuorokaudessa. Lapselle ei voi teeskennellä iha-

naa äitiä koko ajan, vaan on ihan pakko olla sellainen kuin on. Joskus toisinaan ihana 

äiti ja toisinaan taas kamala vääpeli tai kerrassaan hirveä… Opettelen ilmaisemaan 

tunteitani kohtuu rakentavalla tavalla. Opettelen rentoutumista ja huumoria. Opettelen 

pysähtymään niihin ihaniin hetkiin, kun kaikki nauravat ja halaavat ja nauramaan välil-

lä myös niille hetkille kun kaikki kiljuvat ja äkäilevät. Opettelen lasten surun ja kiukun 

kestämistä suuttumatta ja itkemättä itse. Opettelen aikuisena olemista kasvaville lapsil-

le. (13, nainen 31 vuotta, 2 lasta)  

 

Äidin toiminnan päämääränä on aikuisena oleminen, jonka tulkitsen tarkoittavan tässä 

tarinassa hyvää vanhemmuutta, hyvää äitiyttä. Hyvän äitiyden esteenä on kirjoittajan 

mahdoton äitiysihanne aina ihanasta äidistä. Hyvän äitiyden esteenä ovat myös asiat, 

joita äiti kertoo vielä opettelevansa. Keino päästä hyvään äitiyteen on muokata omaa 

kuvaa äitiydestä vastaamaan paremmin todellisuutta, sekä opetella niitä asioita, joissa 

kokee itsensä puutteelliseksi. Tässä tarinassa vastapuhe kohdistuukin hyvän äidin ihan-

teeseen olla aina ihana ja hyväntuulinen. 

 

Vastarinnan tarinoissa toiminnan päämääränä on lapseen keskittyminen ja hänen seuras-

taan nauttiminen ja hyvän äitiyden toteuttaminen, tunnistaa oman jaksamisensa rajat ja 

kunnioittaa niitä, arjen sujuminen lasten kanssa ja vanhemman aikuisuus, hyvä äitiys. 

Esteinä näihin päämääriin pääsemiselle on, ettei äiti osaa keskittyä lapseen ja nauttia 

hänen seurastaan, eikä myöskään uhrautua ja kärsiä. Esteenä ovat myös vanhemmuuden 
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vaatimukset, äidin jaksamisen pakko sekä mahdoton äitiysihanne aina ihanasta äidistä. 

Keinoina päästä päämääriin on hylätä mahdoton äitiysihanne, kunnioittaa omia jaksami-

sen rajoja, oppia vastuunkantoa ja kärsivällisyyttä. Keino päästä hyvään äitiyteen on 

muokata omaa kuvaa äitiydestä vastaamaan paremmin todellisuutta, sekä opetella niitä 

asioita, joissa kokee itsensä puutteelliseksi. 

 

Vastarinnan tarinoissa vastapuhe kohdistuu mahdottomaan äitiysihanteeseen. Ensim-

mäisessä tarinassa äiti kertoo, kuinka hänen ja hänen miehensä lapsenhoitotavat eivät 

ole perinteisten sukupuolinormien mukaisia. Hän ei koe sopivansa äitimyyttiin, eikä 

edes halua saada arvostusta toteuttamalla äitimyyttiä. Äiti kysyy äidin oman onnellisuu-

den arvoa. Toisessa tarinassa äiti nostaa esiin äidin jaksamisen rajat. Viimeisessä tari-

nassa äiti kirjoittaa äidin inhimillisyydestä ja keskeneräisyydestä, hän opettelee monia 

vanhemmuuteen kuuluvia asioita. 

 

Tarinoiden vastapuhe kohdistuu myös oppimiseen ideaalina, lineaarisena ja helppona 

asiana. Ensimmäisessä tarinassa äiti ei opi omasta halustaan huolimatta keskittymään 

lapseen ja nauttimaan hänen seurastaan. Lisäksi hän sanoo oppineensa kipeälläkin taval-

la tuntemaan heikkoutensa. Oppiminen ei välttämättä ole mukavaa tai miellyttävää. Isän 

kertoma ajatus, että hän on oppinut kärsivällisyyttä, mutta välillä tuntee itsensä aiempaa 

kärsimättömämmäksi, tuo esiin oppimisen haasteellisuuden ja ristiriitaisuuden. Oppi-

mista tapahtuu myös vastarinnan tarinoissa, äiti on oppinut tunnistamaan jaksamisensa 

rajoja ja toinen äiti opettelee asioita, jotka hänen mielestään kuuluvat vastuulliseen van-

hemmuuteen tai hyvään äitiyteen. 
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8. Tulokset ja johtopäätökset  

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa lastenkasvatusprosessia aikuisen, kasvattajan, oppimisen 

näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää aiempaa paremmin aikuisten oppimista ilmiö-

nä. Etsin aikuisten kokemuksellista tietoa omasta oppimisestaan lastenkasvatuksen yh-

teydessä. Tutkimuskysymykseni on: Millaisena vanhempien lastenkasvatuksen yhtey-

dessä tapahtuva oppiminen näyttäytyy vanhempien oppimistarinoissa? 

 

Koko aineistoa kuvaava, pelkistetty juonikertomus tuo esiin lastenkasvatuksen yhtey-

dessä tapahtuvan oppimisen yleisen juonen. 

Suunnittelin omaa vanhemmuuttani ennen lapsen syntymää ja sopeuduin ajatukseen 

lapsen tulosta. Lapsen synnyttyä huomasin, että arki ei ollut sellaista kuin olin ajatellut 

etukäteen. Vanhemmuus vaati minulta uusia taitoja. Uusien asioiden ja taitojen oppimi-

nen ei ole ollut helppoa, monia asioita opettelen edelleen. Olen muuttunut ihmisenä 

erilaiseksi ja tiedostanut uusia puolia itsestäni.   

Tässä kertomuksessa oppimista tapahtuu yllättäviin vanhemmuuden vaatimuksiin vas-

taamisena, uusien tietojen ja taitojen oppimisena sekä itsetuntemuksen kasvuna ja ihmi-

senä muuttumisena. Oppiminen on ollut haasteellista ja se on edelleen käynnissä.  

 

Oppiminen näyttäytyy oppimistarinoissa monenlaisina, erilaisina, yksilöllisinä tapoina 

oppia erilaisia asioita. Oppiminen on tarinoissa sekä tiedostamatonta että tietoista oppi-

mista, oivaltamista, yllättävää ja suunnittelematonta, refleksiivistä, narratiivista, haas-

teellista, ristiriitaista, sopeutumista, suoriutumaan oppimista, sosiaalista, yksilöllistä ja 

erilaisten asioiden opettelua. Aikuiset kirjoittavat itsestään pystyvinä, onnistuvina oppi-

joina, mutta toisaalta taas heidän oppimiseensa kuuluu myös harjoittelua, haparointia ja 

epäonnistumista. 
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8.1 Oppiminen sankaritarinoissa, vastuullistamisen tarinoissa ja vastarinnan tari-

noissa 

 

Tein aineistosta narratiivista analyysia, jossa löysin aineistosta kolmenlaisia tarinoita. 

Nimesin nämä erilaiset kertomisen tavat sankaritarinoiksi, vastuullistamisen tarinoiksi 

ja vastarinnan tarinoiksi. Sankaritarinoissa oppiminen esitetään itsestään selvänä, aikui-

nen kykenee oppimaan ne asiat, jotka haluaa oppia, tai joiden oppimista tilanne vaatii. 

Vastuullistamisen tarinoissa vanhemmat oppivat, koska heidän pitää kantaa vanhemman 

vastuu. Vastarinnan tarinat tuovat esiin oppimisen hankaluudet ja äitiysihanteen mah-

dottomuuden. Sankaritarinoissa ja vastuullistamisen tarinoissa aikuisten oppiminen on 

yritystä sopeutua ympäristöönsä. Vastarinnan tarinoissa vanhemmat pyrkivät muutta-

maan ympäristön ja omia odotuksia, eli muuttamaan ympäristöään.  

 

Sankaritarinoiden toiminnan päämääränä on sujuva ja lapsilähtöinen arki lasten kanssa 

ja hyvänä äitinä toimiminen. Näihin päämääriin pääsemisen esteenä tarinoissa on, ettei 

vauvanhoito suju suunnitelmien, kuvitelmien ja odotusten mukaan, lapsenhoidon ja 

opiskelun vaativuus, ettei äiti osannut osoittaa helliä ja lämpimiä tunteita, arjen haasta-

vat tilanteet, sekä se, ettei äiti ymmärrä lasta vaistomaisesti. Keinona päämääriin pää-

semiseksi nousee sopeutuminen tilanteeseen ja omista ihanteista luopuminen, tehok-

kuuden, organisoinnin ja priorisoinnin oppiminen, tietoinen hellyyden ja hyväksynnän 

osoittamisen opettelu, sekä lapseen tutustuminen.  

 

Sankaritarinoissa nousee esille monenlaista oppimista: sopeutumista tilanteeseen eli 

refleksiivistä oppimista, tiedostamattoman oppimisen tiedostamista, tietoista oppimista, 

refleksiivistä tilanteen asettamista haasteista suoriutumaan oppimista sekä oivaltamista, 

yllättävää ja suunnittelematonta kokemuksesta oppimista. (Alheit & Dausien 2002; 

Tuomisto 2002, 39–40). Kaikissa sankaritarinoissa äidit kuitenkin pystyvät ja onnistuvat 

oppimaan ne asiat, joista kirjoittavat. Oppiminen myös johtaa näissä kaikissa tarinoissa 

myönteiseen, aiempaa parempaan lopputulokseen. 
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Vastuullistava ja normatiivinen kertomisen tapa oli aineistossa yleisin. Vastuullistami-

sen tarinoissa toiminnan päämäärinä on vanhemmuuden vastuun kantaminen, se, että 

lapsi oppii hallitsemaan omaa käytöstään, lasten yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatus, 

koko perheestä huolehtiminen, lasten kehittymisen ja oppimisen turvaaminen sekä py-

syä lapsen kehitysvauhdissa mukana ja antaa hänelle vastuuta sopivasti ikään nähden. 

Päämääriin pääsemisen esteinä tarinoissa on vanhemman itsekeskeisyys sekä kiivastu-

misen ja negatiivisten tunteiden huono hallinta, se, että kirjoittaja ei koe olleensa aikui-

nen, ettei aikuisella ole tietoa, kykyä tai tahtoa kasvattaa lapsia heidän tarpeensa huomi-

oiden, kärsimättömyys, sekä se, että vastuun antaminen lapselle tuntuu vaikealta. 

 

Keinona vastuulliseen vanhemmuuteen pääsemiseksi vastuullistamisen tarinoissa on 

vanhemman omien negatiivisten luonteenpiirteiden ja käytöksen hallinnan sekä kärsi-

vällisyyden opettelu ja perhekeskeinen ajattelu, pakko kasvaa aikuiseksi lasten vuoksi. 

Keino vastuulliseen vanhemmuuteen pääsemiseksi on lasten tarpeiden asettaminen etu-

sijalle, varsinkin kun he ovat pieniä. Keinona huolehtia koko perheestä on terveelliset 

ruokailutottumukset ja liikunta sekä oppiminen vastuun kantamiseen koko perheestä. 

Lapsen kehityksen huomioivan kasvatuksen toteuttamisen keinona äiti opettelee anta-

maan vastuuta lapselle lisää. 

 

Vastuullistamisen tarinoissa vanhemmat oppivat sen vuoksi, että he kokivat velvolli-

suudekseen oppia, heidän oli pakko oppia. Vanhemmat itse edellyttävät itseltään vas-

tuurationaalista (ks. Näre 1992, 29) toimintaa, missään kirjoituksessa ei viitattu ulko-

puoliseen auktoriteettiin tai muuhun tahoon, joka olisi näitä oppimisen pakkoja van-

hemmille asettanut. Ympäröivä yhteiskunta arvoineen vaikuttaa kuitenkin vanhempien 

lastenkasvatukseen. Vastuullistamisen tarinat voi lukea kokonaisuudessaan kehityspsy-

kologisen vanhemmuuden kehitystehtävään vastaamisena. Vanhemmat opettelevat vas-

tuunkantoa ja huolenpitoa seuraavasta sukupolvesta. Vanhemmat pystyivät oppimaan ne 

asiat, joista kirjoittivat ja oppiminen johti aina myönteiseen lopputulokseen. Oppiminen 

oli narratiivista, yllättävää ja suunnittelematonta, tavoitteellista ja refleksiivistä, joko 

jotain näistä tai useammanlaista samassa kertomuksessa. 
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Vastarinnan tarinoissa toiminnan päämääränä on lapseen keskittyminen ja hänen seuras-

taan nauttiminen, hyvän äitiyden toteuttaminen, tunnistaa oman jaksamisensa rajat ja 

kunnioittaa niitä, arjen sujuminen lasten kanssa ja vanhemman aikuisuus, hyvä äitiys. 

Esteinä näihin päämääriin pääsemiselle on, ettei äiti osaa keskittyä lapseen ja nauttia 

hänen seurastaan, eikä myöskään uhrautua ja kärsiä. Esteenä ovat myös vanhemmuuden 

vaatimukset, äidin jaksamisen pakko sekä mahdoton äitiysihanne aina ihanasta äidistä. 

Keino päästä hyvään äitiyteen on muokata omaa kuvaa äitiydestä vastaamaan paremmin 

todellisuutta, sekä opetella niitä asioita, joissa kokee itsensä puutteelliseksi sekä kunni-

oittaa omia jaksamisen rajoja, oppia vastuunkantoa ja kärsivällisyyttä.  

 

Vastarinnan tarinoissa vastapuhe (ks. Juhila 2004, 20, 29) kohdistuu mahdottomaan 

äitiysihanteeseen. Ensimmäisessä tarinassa äiti kertoo, kuinka hänen ja hänen miehensä 

lapsenhoitotavat eivät ole perinteisten sukupuolinormien mukaisia. Hän ei koe sopivan-

sa äitimyyttiin, eikä edes halua saada arvostusta toteuttamalla äitimyyttiä. Äiti kysyy 

äidin oman onnellisuuden arvoa. Toisessa tarinassa äiti nostaa esiin äidin jaksamisen 

rajat. Viimeisessä tarinassa äiti kirjoittaa äidin inhimillisyydestä ja keskeneräisyydestä, 

hän opettelee monia vanhemmuuteen kuuluvia asioita. 

 

Tarinoiden vastapuhe kohdistuu myös oppimiseen ideaalina, lineaarisena ja helppona 

asiana. Ensimmäisessä tarinassa äiti ei opi omasta halustaan huolimatta keskittymään 

lapseen ja nauttimaan hänen seurastaan. Lisäksi hän sanoo oppineensa kipeälläkin taval-

la tuntemaan heikkoutensa. Oppiminen ei välttämättä ole mukavaa tai miellyttävää. Isän 

kertoma ajatus, että hän on oppinut kärsivällisyyttä, mutta välillä tuntee itsensä aiempaa 

kärsimättömämmäksi, tuo esiin oppimisen haasteellisuuden ja ristiriitaisuuden. Äiti on 

oppinut tunnistamaan jaksamisensa rajoja ja toinen äiti opettelee asioita, jotka hänen 

mielestään kuuluvat vastuulliseen vanhemmuuteen tai hyvään äitiyteen. 

 

Lapsilähtöisen kasvatuksen ideaalit kuuluvat kaikista oppimistarinoista. Sankaritarinois-

sa ja vastuullistamisen tarinoissa asetetaan vanhemmille suuria odotuksia vanhempana 
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toimimisesta. Vastarinnan tarinoissa nousee vahvasti esiin vanhempien inhimillisyys ja 

ihanteiden mahdottomuus. Yhteiskunnallisen ilmapiirin vaikutus oppimiseen tulee esiin 

vanhempien tarinoissa niin, että arvostettavaa aikuisuutta tuotetaan vanhemmuuden 

vastuun kantamisen kautta. Sankaritarinoissa ja vastuullistamisen tarinoissa sopeudu-

taan yhteiskunnan vanhemmalle antamaan arvostettuun, vastuullisen vanhemman paik-

kaan ja pyritään täyttämään se, sekä vakuuttamaan muut omasta aikuisuudesta, eli vas-

tuullisesta vanhemmuuden hoitamisesta. Vastarinnan tarinoissa aikuisen, vastuullisen 

vanhemman tai ihanteellisen äidin paikkaa yritetään muuttaa, laajentaa sitä tilaa, missä 

voi toimia ja olla aikuinen. Tarinoissa aikuiset oppivat siksi, että he haluavat olla ja 

osoittaa olevansa aikuisia, vastuullisia vanhempia. Tarinoissa tuli esiin, että aikuisuu-

teen pyritään lasten vuoksi. Tällä ymmärrän, että vastuullisen vanhemmuuden toteutu-

mista pidetään lasten etuna ja siihen pyritään sen vuoksi. 

 

8.2 Tulosten arviointi suhteessa aiempaan tutkimukseen  

 

Tuula Piensoho tutki osana väitöskirjaansa, millaisia oppimiskokemuksia liittyy ras-

kausaikaan ja synnytykseen. Hän päätyi sisällönanalyysin avulla luokittelemaan erilaiset 

oppimiskokemukset viiteen eri luokkaan: (1) oppimista ei näytä tapahtuvan, (2) oppimi-

nen tietojen ja taitojen lisääntymisenä, muistamisena sekä ohjeiden noudattamisena, (3) 

oppiminen ajattelun ja pohdinnan avulla, (4) asioiden näkeminen ja tekeminen uudella 

tavalla sekä (5) muuttuminen ihmisenä. (Piensoho 2001, 193). 

 

Kaikkiin Piensohon oppimiskokemusten luokittelun mukaisiin luokkiin kuuluvia oppi-

miskokemuksia löytyy myös tämän tutkielman aineistosta. Ensimmäiseen luokkaan 

kuuluu se, että äiti ei opi keskittymään lapseen omasta halustaan huolimatta. Tähän voi-

si kuulua myös vahvasti normatiivinen kirjoitus vastuullistamisen tarinoista, jossa äiti 

opettaa hyvää lastenkasvatusta, mutta ei kommentoi omaa oppimistaan. Oppiminen tie-

tojen ja taitojen lisääntymisenä näkyy erilaisten tietojen oppimisena lähinnä vanhem-

masta itsestään ja lapsista sekä lastenkasvatustaitojen oppimisena. Oppiminen ajattelun 

ja pohdinnan kautta tulee esiin esimerkiksi tiedostamattoman oppimisen tiedostamisena 
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sekä tietoisissa oppimisprojekteissa. Asioiden tekeminen ja näkeminen uudella tavalla 

esiintyy äidin kertomuksessa raivoamalla kasvattamisesta siirtymisessä selittävään, lap-

silähtöisenpään kasvatukseen sekä toisen äidin tarinassa, kun äiti oppii ymmärtämään 

lapsen kiukkuamisen taustalla olevia syitä ja sietää sen vuoksi aiempaa paremmin kiuk-

kua. Muuttuminen ihmisenä tulee selvästi esiin isän kertomuksessa ajattelun muuttumi-

sesta itsekeskeisestä perhekeskeiseksi sekä hänen kuvauksessaan, kuinka hän on muut-

tunut leppoisammaksi ja rauhallisemmaksi. Tämän tutkielman tavoitteena ei ollut luoki-

tella oppimista erilaisiin luokkiin. Olen tehnyt tästä aineistosta luokittelun jo kandidaa-

tintutkielmassani. Esitän luokittelun jo aiemmin luvussa 2.2 aineiston hankinnan esitte-

lyn yhteydessä. Luokittelun sijaan etsin tässä tutkielmassa laajempaa kuvaa vanhem-

muudessa oppimisesta ilmiönä. 

 

Soili Paanasen tutkimuksessa dysleksian (lukemisen ja kirjoittamisen häiriö) ja sen 

merkityksen oppiminen on yksilöllinen, subjektiivinen prosessi, johon liittyy ihmisen 

ympäristö ja sen antamat merkitykset dysleksialle. Dysleksia pyrittiin sulauttamaan 

osaksi omaa elämänkertomusta ja identiteettiä. Paanasen tutkimuksessa oppiminen on 

elämänlaajuista, elämänkerrallista oppimista. Dysleksia on ilmiönä aivan toisenlainen 

kuin vanhemmuudessa oppiminen. Dysleksia liittyy ihmiseen itseensä sillä tavalla, että 

sillä on voimakas vaikutus ihmisen kaikille elämänalueille ja ihmisen itsetuntoon. (Paa-

nanen 2006.) Vanhemmuus ja lastenkasvatus liittyvät ihmisen elämässä yhteen elämän-

vaiheeseen, eivätkä kulje samalla tavalla osana minuutta mukana loppuelämässä kuin 

dysleksia. Kuitenkin myös vanhemmuuteen ja vastuullisen vanhemmuuden toteuttami-

sen oppimiseen liittyy samoja asioita kuin Paanasen tutkimuksessa dysleksian merkityk-

sen oppimiseen. Vanhemmuudessa oppiminen on myös yksilöllinen, subjektiivinen pro-

sessi, johon liittyy ympäristön antamat merkitykset vanhemmuudelle ja arvostus vas-

tuulliselle vanhemmuudelle. Vanhemmuus ja vanhemmuudessa oppiminen sulautuu 

osaksi aikuisten elämää, elämänkertomusta, minäkuvaa ja itsekäsitystä.  

 

Rauno Juntumaan tutkimuksessa oppiminen ilmeni asioiden näkemisenä uusista per-

spektiiveistä, uusina tulkintoina ja merkityksinä kokemuksille ja tunnetilojen hallintana, 
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parempana työkykynä. Oppimisessa olennaista olivat tunnetilojen pohdinta ja itsekäsi-

tyksen muutos. Juntumaa tuleekin siihen tulokseen, että psykoanalyysia voi pitää myös 

oppimisprosessina. (Juntumaa 2008.) Juntumaan tutkimuksessa esiin tullut oppiminen 

on psykoanalyysin luonteesta johtuen erilaista kuin tässä tutkielmassa esiin tullut oppi-

minen. Psykoanalyysissa pysähdytään asioihin, pohditaan niitä. Tämän tutkielman ai-

neistossa ei tullut esiin, että aikuiset olisivat pysähtyneet oman vanhemmuudessa oppi-

misensa tai vanhemmuudessa kohtaamiensa ongelmien äärelle niin totaalisesti kuin 

psykoanalyysissa pysähdytään asioihin. Kuitenkin lastenkasvatuksen yhteydessä koh-

dattujen yllättävien tilanteiden ja uusiin vaatimuksiin vastaaminen auttoi aikuisia näke-

mään asioita uusista perspektiiveistä. Omien tunteiden hallinta parani, tai ainakin omien 

tunteiden ilmaisu. Oppimista itsekäsityksen muutoksena tuli esiin tässä tutkielmassa. 

Itsestä opittiin tuntemaan uusia puolia ja oman luonteen koettiin muuttuneen lastenkas-

vatuksen myötä. 

 

Antikaisen tutkimushankkeessa tutkittiin elämänkerrallista oppimista, joka liittyy elä-

mänkulkuun, identiteettiin ja merkittäviin oppimiskokemuksiin. Tässä tutkielmassa ai-

neisto rajoittuu yhden elämänalueen, vanhemmuuden yhteydessä tapahtuneen oppimi-

sen tarkasteluun. Merkittävien oppimiskokemusten tutkiminen vaatisi laajempaa aineis-

toa, jotta oppimiskokemusten merkittävyys elämänhistorian kannalta tulisi esiin. Tämän 

tutkielman aineistossa on sellaista oppimisen kuvausta, joka voi muodostua merkittä-

väksi oppimiskokemukseksi. Ihmisen identiteettiin liittyvä oppiminen näkyy myös tä-

män tutkielman aineistossa vanhempien itsekäsityksen muutoksena. (Antikainen 1996, 

251–273.) 

 

Illeris (2004, 18–19; 2009, 8-9) ja Jarvis (2009, 29; 1987, 1, 15, 79) korostavat oppimi-

sen kahdenlaista, sosiaalista ja yksilöllistä luonnetta. Elämänkerrallisen ja arkioppimi-

sen tutkijat jakavat oppimisen tiedostamattomaan oppimiseen, yllättävään oppimiseen, 

tavoitteelliseen oppimiseen ja refleksiiviseen oppimiseen (Tuomisto 2002, 39–40; Al-

heit & Dausien 2002). Narratiivista oppimista tapahtuu tarinoiden kertomisen ja kuule-
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misen kautta.  Aikuiset käyttivät kaikkia näitä oppimisen muotoja osana vanhemmuu-

dessa oppimistaan. 

 

Johdannossa viittasin Filanderin ym. (2012, 215) artikkeliin, jossa kirjoittajat haluavat 

aikuiskasvatuksen tarkastelevan erilaisia paineita, joita aikuisiin kohdistuu eri elämän-

alueilla. Tämän tutkielman näkökulmasta aikuiset kokevat vanhemmuuden ja lastenkas-

vatuksen yhteydessä paineita olla vastuullinen vanhempi ja toteuttaa sitä kautta arvos-

tettua aikuisuutta. Paine tähän vastuulliseen vanhemmuuteen tulee vanhemmilta itsel-

tään, he kokevat vastuullisen vanhemmuuden olevan parasta lapsille, mutta varmasti 

painetta vastuulliseen vanhemmuuteen tulee myös ympäröivästä kulttuurista ja van-

hempien sosiaalisesta ympäristöstä. Vanhempien tietoisuus omasta lastenkasvatusvel-

vollisuudestaan ja lastensuojelulaista vaikuttaa myös taustalla. 

 

Oppimiskertomusten valossa vanhemmuus näyttää olevan yksi konteksti, jossa tapahtuu 

aikuisten psyykkistä kehitystä, Toskalan (2001, 350) näkemyksen mukaisesti. Van-

hemmat ovat oppineet ajattelemaan perhekeskeisesti aiemman itsekeskeisyyden sijaan, 

kantamaan vastuuta lapsista ja omasta käyttäytymisestä, sekä ymmärtämään ja hyväk-

symään oman inhimillisyytensä vanhempina. Kukaan ei jaksa aina ja ideaaliseen van-

hemmuuteen tai äitiyteen ei tarvitse yltää. 

 

Tämän tutkielman aineistossa rajojen asettaminen ei nouse erityisesti esiin, vaikka asi-

antuntijat pitivät vanhempien suurimpana ongelmana hemmottelevaa kasvatusta (Vidén 

2003, 297–301). Se, mikä asiantuntijalle näyttäytyy hemmottelevana kasvatuksena, voi 

vanhempien mielestä olla lapsilähtöistä kasvatusta. Vapaaehtoisuuteen perustuva aineis-

tonkeruutapa voi houkutella enemmän vanhemmuudessaan onnistumisia kokeneita ai-

kuisia kirjoittamaan oppimistarinoita, kuin niitä vanhempia, joilla on suuria ja vaikeita 

kasvatusongelmia. Aineistossa vanhemmat pohtivat itseään, kasvattamistaan ja itsetun-

temustaan laajasti.  
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Omaa oppimattomuutta ei välttämättä tuoda esille, kun vastataan tutkimukseen siitä, 

mitä on oppinut lastenkasvatuksen yhteydessä. Siis aineistopyyntöni ei kutsu esiin op-

pimattomuuden kuvausta. Siitä huolimatta aineistosta löytyy kuvausta oppimisen hanka-

luuksista ja oppimattomuudesta. Omia oppimattomuuden paikkoja voi olla vaikea näh-

dä. Jos ihminen tulkitsee uudet kokemukset sopimaan omaan ajattelujärjestelmään ja 

omat aiemmat käsitykset vahvistuvat, hänen on vaikea nähdä, että olisi voinut tulkita 

toisinkin ja muuttaa omia käsityksiään. (Brookfield 1998.) 

 

Ehkä vanhemmat tarvitsevat positiivisia sisäisiä tarinoita ja sankaritarinoita omasta 

vanhemmuudestaan jaksaakseen kasvattaa, jaksaakseen uskoa omiin voimiin ja kykyi-

hin vanhempana. Narratiivisessa terapiassa pyritään muokkaamaan tietoisesti asiakkaan 

kannalta huonosti toimiva minäkertomus paremmin toimivaksi, jotta asiakkaan toimin-

takyky ja usko tulevaisuuteen vahvistuvat. Positiiviset sisäiset tarinat voivat toimia 

eräänlaisena itseterapiana. (Hannu Heikkinen 2010, 152–153.) 
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9. Pohdinta  

 

 

9.1 Tutkielman toteutuminen 

 

Tutkielman tekemisen prosessi on jatkuvaa perusteltujen valintojen tekemistä. Tutkiel-

man aihevalinta lähti omasta kiinnostuksestani, mutta sain tukea aiheen sopivuudesta 

pääaineeni tutkielmaan aikuiskasvatuslehdessä käydystä keskustelusta. Päätökseni tehdä 

sosiaaliseen konstruktionismiin ja narratiiviseen tutkimukseen tukeutuva tutkielma 

suuntasi mielenkiintoani ja tutkielmassa saatavaa tietoa ihmisten subjektiivisiin koke-

muksiin sekä kulttuurin mahdollistamiin merkityksiin ja kertomisen tapoihin. Tutkielma 

lisää omalta osaltaan tietoa aikuisten oppimisesta. Aikuisten oppiminen on aikuiskasva-

tuksen ydinaluetta, joten tutkielma liittyy tutkimusalan perustutkimukseen. Tutkielmas-

sa tuotettu tieto aikuisten oppimisesta vanhemmuudessa on yleistettävissä ilmiön tasol-

la, tutkielma avaa omalta osaltaan aikuisten vanhemmuudessa oppimista ilmiönä. 

 

Aiemmat oppimistutkimukset auttoivat muodostamaan kuvaa oppimisesta ilmiönä ja 

auttoivat löytämään vanhempien oppimistarinoista monenlaista oppimista. Lastenkasva-

tuksen ja vanhemmuuden taustakirjallisuuden lukeminen auttoi minua saamaan katta-

vamman kuvan suomalaisesta vanhemmuudesta. Aineiston analyysissa oppimistutki-

muksista oli apua oppimisen luokittelussa, mutta tärkeimmät analyysia ohjanneet aja-

tukset, vanhemmuuden vastuullisuudesta ja vastapuheesta löysin aineistoa ja vanhem-

muutta käsittelevää kirjallisuutta vertailemalla. Ajatus sankaritarinoista tuli narratiivisen 

tutkimusperinteen piiristä, sankaritarinoita esiintyi aineistossa hyvin tunnistettavina. 

Aineiston analyysi ei ollut suoraviivaista, kokeilin useampaa tapaa jakaa tarinoita, en-

nen kuin päädyin nykyiseen jakoon. Jaottelin tarinoita sankaritarinoihin, komedioihin, 

iroinioihin ja tragedioihin, mutta jaottelu ei ollut aineistolähtöinen, eikä kuvannut kovin 

hyvin aineiston luonnetta. Kokeilin jaotella oppimistarinoita myös sen mukaan, mitä 

aikuiset niissä oppivat. Oppimistulokseen keskittyvä jaottelu ei tavoittanut aineistosta 

aikuisten oppimista siinä laajuudessa, kuin toivoin. Halusin saada analyysissa esiin op-

pimiseen vaikuttavia tekijöitä. Tarinoiden jakaminen sankaritarinoihin, vastuullistami-



69 
 

 

sen tarinoihin ja vastarinnan tarinoihin toi parhaiten aineistosta esiin oppimisen laajana 

ilmiönä. 

 

Tutkielman aineistossa tuli esiin laaja kirjo vanhempien oppimista lastenkasvatuksen 

yhteydessä. Oppimisen yksilöllisyys ja subjektiivisuus korostuvat narratiivisen tutki-

muksen keinoin toteutetussa tutkielmassa. Johonkin toiseen tutkimusperinteeseen tukeu-

tuva tutkielma tästä samasta aiheesta olisi tuonut esiin oppimisesta erilaisia puolia ja 

erilaisesta näkökulmasta. Narratiivinen tutkimus nostaa esiin itsekäsitykseen liittyvää 

oppimista. Toisaalta myös muissa oppimisen tutkimuksissa oppiminen kietoutuu aikuis-

ten itsekäsitykseen ja itseymmärrykseen. (Piensoho 2001; Paananen 2006; Juntumaa 

2008).  

 

Vanhempien oppiminen liittyi aineistossa vanhemmuuden ideaaleihin ja vanhemmuu-

den vastuun kantamiseen. Vanhemmat oppivat, koska he haluavat kantaa vanhemmuu-

den vastuun lastensa vuoksi ja toteuttaa arvostettavaa aikuisuutta vastuunkantamisen 

kautta. Vanhemmat halusivat myös laajentaa vastuullisena vanhempana toimimisen 

aluetta silloin, kun kokivat ihanteen vastuullisesta vanhemmasta saavuttamattomaksi tai 

rajoittavan omaa onnellisuuttaan. Vanhemmuudessa oppiminen on merkityksellistä 

vanhemmille itselleen, sekä heidän ympäristölleen, varsinkin lapsille. 

 

Tämän tutkielman tulokset vanhemmuudessa oppimisesta antaa tutkielmaa mahdollises-

ti lukeville vanhemmille vertaistukea heidän omaan vanhemmuuteensa ja vanhemmuu-

den vaatimusten täyttämiseen. Muiden vanhempien oppimisen kuvausten lukeminen voi 

auttaa ihmisiä katsomaan kriittisesti omaa arkea, omia ongelmia ja omia ongelmanrat-

kaisutapoja. Vanhemmuuden vastuun normatiivisuuden ja äitiysihanteiden tiedostami-

nen voi auttaa vanhempia reflektoimaan niitä tietoisesti ja mahdollisesti tarkistamaan 

omia ihanteita.  
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Tutkielman rajallisesta laajuudesta johtuen rajasin joitakin asioita tutkielman ulkopuo-

lelle. Oppimisen ja identiteetin yhteen kietoutuminen on yksi näistä asioista. Myös eri-

laisten äitiyksien ja isyyksien eroihin, sekä siihen, miten ne ovat yhteydessä vanhem-

man oppimiseen, olisi ollut mielenkiintoista syventyä. Nämä asiat jäävät mahdollisten 

jatkotutkimusten haasteiksi. 

 

Pro gradu -tutkielman tekemisen tavoitteena on kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-

oppaan mukaan tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi opiskelijan kehittyminen. Tut-

kielman tekoa aloittaessani minulla oli ajatus kohtalaisen suuresta työmäärästä, mutta 

kuvittelin selviäväni tästä opinnäytteestä samoin eväin kuin olin selvinnyt opintoihini 

kuuluvien esseiden ja kandidaatintutkielman teosta. Omaksi yllätyksekseni työn tekemi-

sen prosessiin on kuulunut paljon sivupolkuja, harhailuja ja mutkia erilaisten tutkimus-

perinteiden, tutkimusmenetelmien ja analyysimenetelmien parissa. Keskustelut muiden 

ihmisten kanssa sekä tutkielman ohjaus ovat aukaisseet monia prosessia estäviä solmu-

ja. Kiitokset teille kaikille. Olen oppinut että tutkielman tekemisen ei tarvitse olla yksi-

näistä puurtamista, vaan yhteistyö ja avun pyytäminen ja hyväksyminen auttavat huo-

mattavasti työtä edistymään. Olen luonnollisesti oppinut paljon uutta myös tutkimastani 

aiheesta, oppimisesta ja vanhemmuudesta sekä niiden yhteyksistä. Oma ennakko-

oletukseni lastenkasvattamisen haasteellisuudesta ja oppimisen pakosta sai tukea aineis-

tosta ja tutkimuskirjallisuudesta, mutta onneksi oppiminen oli aineistossa usein myös 

helppoa ja sisälsi paljon onnistumisia. 

 

9.2 Tutkimuseettiset pohdinnat 

 

Olen käsitellyt tutkimusprosessissa tekemiäni ratkaisuja tutkimuseettiseltä kannalta niis-

sä kohdissa, kun olen muutenkin käsitellyt ratkaisuja ja niiden perusteluja. Haluan kui-

tenkin ottaa vielä lopuksi esiin muutamia tutkimuseettisiä seikkoja.  
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Ronkainen ym. (2011, 138) pitävät tärkeänä, että tutkimus tuottaa aikomaansa tietoa ja 

on omassa lajissaan laadukas. Tutkielman tekoon liittyi erilaisia ongelmia, jotka johtui-

vat kokemattomuudestani tutkijana. Narratiivisen analyysin tekeminen oli haastavaa, 

enkä luultavasti kyennyt nostamaan aineistosta esiin kaikkea mielenkiintoista tietoa. 

Myös aineiston keräämisessä oli ongelmia. Kirjoituskutsu ei ollut kutsuva, sen tekemi-

seen olisi ollut hyvä käyttää enemmän aikaa ja käyttää esilukijoita. Toisaalta, jos nyt 

lähtisin uudestaan tekemään tutkielmaa samasta aiheesta, keräisin aineiston narratiivisen 

haastattelun avulla. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkija ja haastateltavat voivat tuottaa 

yhdessä tietoa, josta muodostuu kertomus. Haastattelun etuna on tarkentavien kysymys-

ten esittämisen mahdollisuus. Kirjoitettu teksti on usein pidemmälle mietittyä kuin haas-

tattelupuhe. Haastattelupuheen tutkiminen antaisi mahdollisuuden löytää puheesta tois-

toa ja epäröintiä, tukeutua tulkinnassa puheen katkelmiin ja katkeamisiin.  

 

Olen perustellut läpi tutkielman tekemiäni ratkaisuja ja pohtinut niihin liittyviä ongel-

mia. Olen kirjoittanut auki omaa tutkielman tekemisen prosessia, jotta tutkielman luki-

joilla on mahdollista seurata päättelyäni ja tekemieni ratkaisujen syitä ja perusteita sekä 

arvioida niitä kriittisesti. Olen kirjoittanut laajasti aineiston hankkimisesta ja analyysis-

ta, ja esittänyt paljon aineisto-otteita, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida tulkinnan 

perusteita. Kaikki nämä ratkaisut osoittavat osaltaan tutkimuksen validiteettia (Ronkai-

nen ym. 2011, 131, 136). 
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Liite 1: Lastensuojelulaki ja laki lapsen huollosta 

 

Lastensuojelulaki  2 § 

 

Vastuu lapsen hyvinvoinnista 

 

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. 

Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja 

hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa lais-

sa (361/1983) säädetään.” (Finlex)  

 

 

”Laki lapsen huollosta 1 § 

 

Lapsen huolto 

 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi 

lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myöntei-

set ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 

tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virik-

keitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. 

 

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. 

Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. 

Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja 

edistää” (Finlex) 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361
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Liite 2: Kirjoituskutsu 

 

Teen opinnäytetyötä aikuiskasvatustieteeseen aikuisten oppimiskokemuksista lasten 

kasvattamisen yhteydessä. Jos haluat osallistua tutkimukseen, kirjoita kertomus jostakin 

omasta oppimiskokemuksestasi tai oppimisprosessistasi lasten kasvattamisen yhteydes-

sä. Lähetä kertomus osoitteeseen: aikuisten.oppiminen@gmail.com 1.2.2012 mennessä. 

 

Liitä kirjoitukseen tieto sukupuolestasi, omasta iästäsi ja lapsesi/lastesi iästä. Jos haluat 

tietoa valmiista tutkimuksesta, kerro myös se. Tutkimusraportissa julkaistaan otteita 

kertomuksista. Julkaistuja otteita muutetaan tarvittaessa niin, ettei kirjoittajaa voida tun-

nistaa. Voin käyttää kertomuksia mahdollisesti aineistona myöhemmissäkin tutkimuk-

sissa. 

 

Tätä kirjoituskutsua voi mielellään jakaa ja levittää mahdollisesti kiinnostuneille. Toi-

von saavani paljon ja monenlaisia kirjoituksia. Lyhytkin kertomus kannattaa lähettää. 

Kiitos vaivannäöstä. 

 

Ystävällisin terveisin, Hanna Mustajärvi 
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