
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertomuksia elämyksistä 

– Narratiivinen tutkimus luokanopettajien työuran merkittävistä kokemuk-

sista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu –tutkielma 

Sonja Höynälä 

Kasvatustieteiden tiedekunta, Yleinen kasvatustiede 

Lapin yliopisto 

2017 



 
 

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Työn nimi: Kertomuksia elämyksistä – Narratiivinen tutkimus luokanopettajien 
työuran merkittävistä kokemuksista 

Tekijä: Sonja Höynälä 

Koulutusohjelma/oppiaine: Kasvatusala, yleinen kasvatustiede 

Työn laji: Pro gradu –työ 

Sivumäärä: 74 

Vuosi: 2017 

 

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen aiheena on luokanopettajien työurallaan kokemat elämykset. Taus-
talla on opettajan työn muutokset: opettajien stressi on lisääntynyt ja työtyytyväi-
syys madaltunut, mutta silti työ koetaan innostavaksi. Mikä työssä sitten innos-
taa? Tässä tutkimuksessa opettajan työtä lähestytään elämys-käsitteen avulla. 
Tutkimuksessa elämykset nähdään subjektiivisina, ainutlaatuisina ja merkityksel-
lisinä kokemuksina. Elämyksiin sisältyvät myös niiden tuomat muutoksen ja ke-
hittymisen mahdollisuudet, jonka vuoksi ne ovat erityisen tärkeitä. Tässä tutki-
muksessa elämykset ymmärretään myös omaelämäkerrallisina muistoina: ne 
ovat henkilökohtaisia tapahtumia, jotka ovat sitoutuneet osaksi minää.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia elämyksiä luokanopettajat työural-
laan kokevat. Tutkimuksessa otettiin myös selvää siitä, millaisista aineksista elä-
mykset muodostuvat sekä millainen on elämysten merkitys luokanopettajille. Ky-
seessä on narratiivinen omaelämäkertatutkimus. Aineisto koostuu neljän luokan-
opettajan omaelämäkerrallisesta yksilöhaastattelusta.  

Omaelämäkertanarratiivien temaattisen haastattelun perusteella syntyi kolme ka-
tegoriaa erilaisille elämyksille: kertomukset haasteista, ihmisistä ja arjesta. Luo-
kanopettajien elämykset ovat kertomuksen muotoon puettuja ainutlaatuisia ja 
eloisia muistoja koetusta. Niissä on jotain tavallisesta poikkeavaa, vuorovaikutuk-
seen liittyvää. Elämyksien edellytys on sitoutuminen työhön, sillä vain siten elä-
myksiä on ylipäätään mahdollista kokea. Näin elämykset voidaan aistia toisaalta 
miellyttäviksi, mutta toisaalta myös haastaviksi tapahtumiksi työuralla. Tutkimuk-
sen tulosten perusteella voidaan väittää, että elämyksistä voi oppia ja tunteiden 
vuoristoradan kautta myös kasvaa ja kehittyä opettajana. Elämyksiä tutkimalla 
voidaan saada tietoa siitä, mitkä asiat ovat yksilölle elämässään tärkeitä ja arvok-
kaita.  

Avainsanat: elämys, kokemus, opettajat, opettajuus, omaelämäkerrallisuus, vuo-
rovaikutus 
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1 JOHDANTO 
 

 

Idea tämän tutkimuksen aiheeseen syntyi eräällä Lapin yliopiston yhteiskuntatie-

teellisen tiedekunnan luennolla. Luento käsitteli aihetta elämystalous. Viime vuo-

sina kulutus on kääntynyt tuotteiden ostamisesta elämysten hankintaa kohden, 

sillä tämän päivän ihmisillä on jo olemassa kaikenlaista materiaa, mutta yhä va-

raa kuluttaa. Kukapa ei olisi törmännyt esimerkiksi erilaisiin elämyslahjoihin: niitä 

voidaan ostaa itselle tai kokonaiselle ryhmälle. Miltä kuulostaisi vaikkapa kuu-

mailmapallolento, yöpyminen lumihotellissa tai vaikkapa ajoelämys Ferrari F360 

–autolla (Elämyslahjat-verkkokauppa, 7.12.2016)? Jo näissä erilaisissa elämys-

lahjoissa tulee esille elämyksen ydin: se on jotain, mikä poikkeaa tavanomaisesta 

ja minkä tarkoituksena on herättää kokijassaan vahvoja tuntemuksia.  

Talous ei kuitenkaan ole ainoa ala, joka on löytänyt elämykset ja niiden hyödyt. 

Koulumaailmassakin pinnalla ovat jonkin aikaa olleet käsitteet elämyspedago-

giikka ja elämyksellinen oppiminen. Esimerkiksi Portaankorva-Koivisto (2010) on 

tutkinut elämyksellisyyttä matematiikan opettajakoulutuksessa. Tutkimuksen mu-

kaan matematiikan opettajaopiskelijat kokevat elämyksellisyyden tavoiteltavaksi 

päämääräksi, joka vaatii paljon ammattitaitoa. Elämyksellisyyden tukeminen ma-

tematiikan opettajakoulutuksessa auttaa opettajaopiskelijoita omaksumaan uusia 

opetuksen toimintamalleja sekä irtautumaan vanhoista käsityksistä opetuksen 

järjestämisestä. (Portaankorva-Koivisto 2010.) Myös Karppinen (2005) on tutki-

nut elämyspedagogiikkaa kasvatus-, opetus- ja oppimisnäkemyksenä. Elämys-

pedagogiikan on todettu tarjoavan myönteisiä kokemuksia sosiaalisesta vuoro-

vaikutuksesta, omasta kehittymisestä ja kouluviihtyvyydestä. Näiden seikkojen 

vuoksi elämyspedagogiikka mahdollistaa koulumotivaation kasvamisen sekä syr-

jäytymisen ehkäisemisen. (Karppinen 2005.) Lisäksi matkailun ala tarjoaa toinen 

toistaan upeampia elämyksiä asiakkailleen. Elämys vaikuttaisi olevan hyvin mo-

nitieteinen käsite. Elämys-käsitteestä kiinnostuneena halusin selvittää, onko elä-

myksiä pakko ostaa tai tuottaa, vai voiko niitä löytää jostain lähempää. 
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Viimeaikainen keskustelu opettajan työstä sekä oma kiinnostukseni ammattia 

kohtaan on osaltaan kirvoittanut minua tämän tutkimuksen aiheeseen. Yleensä-

kin työelämän muutokset ja paineet herättävät kysymään, miten opettajat nyky-

ään kokevat työnsä. Vaikuttaa siltä, että myös opetustyö on jatkuvan muutoksen 

alla. Miten opettajat elävät oppilaitoksissa näiden muutoksien mukana? Näh-

däänkö työ yhtenä stressin aiheena, joka on pakkopullaa ja päivästä toiseen sel-

viytymistä, vai tarjoaako työ hetkiä, joista nauttia?  

Opettajan työtä onkin tutkittu runsaasti viime vuosina. Paljon on tutkittu etenkin 

työhyvinvointia ja stressitekijöitä. Tutkimuksen (van Horn, Taris, Schaufeli & 

Schreurs 2004) mukaan opettajan hyvinvointiin vaikuttavat eniten ammatillinen, 

sosiaalinen ja tunteellinen hyvinvointi. Näihin hyvinvoinnin osa-alueisiin lukeutu-

vat esimerkiksi kokemus autonomiasta, tyytyväisyys omaan työhön sekä toimiva 

vuorovaikutus oppilaiden ja kollegoiden kanssa. Nämä asiat voivat mahdollisesti 

heikentää tai parantaa opettajan hyvinvointia, riippuen siitä, missä määrin ne 

työssä toteutuvat. (van Horn ym. 2004, 372–373.) Hakanen (2006) taas on jo noin 

vuosikymmen sitten väittänyt, että tietoa opettajien hyvinvointiongelmista löytyy 

moninkertaisesti verrattuna tietoon opettajien kokemasta työn ilosta. Myös julki-

nen keskustelu ja tiedostusvälineet ovat tätä näkökulmaa ylläpitäneet. (Hakanen 

2006, 29.)  

Viime vuosina opettajuudesta ja opettajan työstä tehtyjä väitöskirjoja selaillessa 

voidaan havaita, että opettajan työn tutkimus on saanut positiivisia, kehittymiseen 

suuntaavia piirteitä. On tutkittu esimerkiksi työnohjausta opettajuuden tukena 

(Alila 2014), opettajien vertaisryhmiä (Kaunisto 2014), ammatillista kehittymistä 

(Ruohotie-Lyhty 2012) sekä opettajien kokemuksia selviytymisestä (Aho 2011). 

Näiden tutkimusten mukaan opettajat saavat työhönsä voimavaroja sekä tukea 

ammatilliseen ja persoonalliseen kehittymiseen esimerkiksi vertaisryhmistä ja 

työnohjauksesta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi heittäytyminen ja aktiivinen 

toimijuus opettajan työssä edistävät ammatillista kasvua, kun taas työstä selviy-

tymistä edesauttoivat hyvät vuorovaikutustaidot, myönteisyys työlle sekä yhtei-

söllisyys. (Aho 2011; Alila 2014; Kaunisto 2014; Ruohotie-Lyhty 2012.) 
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Opettajan työn tutkimuksen tärkeyden puolesta puhuu Opetusalan ammattijärjes-

tön (OAJ) kahden vuoden välein toteuttama työolobarometri. Työolobarometrin 

avulla tutkitaan koko Suomen opettajien ja opetusalan esimiesten työhyvinvointia 

sekä työoloja ja turvallisuutta. Otantaan kuuluu henkilöstöä aina varhaiskasva-

tuksesta yliopistoon. Viimeisimmässä – vuonna 2015 toteutetussa – baromet-

rissä tuli ilmi, että opettajan työmäärä on kasvanut venyttäen työviikot jopa vii-

konloppuihin asti. Lisäksi työt jakautuvat epätasaisesti kuormittaen ja heikentäen 

työkykyä. Stressin määrä on kasvanut, ja työtyytyväisyys hieman madaltunut. Si-

säilmaongelmat ja epäasiallinen kohtelu jopa väkivallan muodossa ovat tulleet 

osaksi opettajan työtä. Varjopuolista huolimatta opettajat kokevat työnsä innos-

tavampana kuin monet muut ammattikunnat. (Opetusalan työolobarometri 2015.)  

Työhyvinvointiongelmien tutkimuksen vastapainoksi on vakiintunut käsite työn 

imu. Manka, Hakala, Nuutinen ja Harju (2010) ovat koonneet työn imun keskei-

simmät palaset yhteen. Työn imu tarkoittaa sellaista innostuneisuutta omasta 

työstään, johon liittyy tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Nämä omi-

naisuudet pitävät sisällään työhön kohdistuvaa energisyyttä, intoa, ylpeyttä sekä 

paneutumista. Työn imua kokevat henkilöt ovat motivoituneita työhönsä sekä tar-

tuttavat hyvää energiaa muihinkin. Lisäksi heidän terveytensä on parempi kuin 

sellaisten henkilöiden, jotka eivät työn imua koe. (Manka ym. 2010, 10–11.) Suo-

malaisia opettajia tutkittaessa (Hakanen, Bakker & Schaufeli 2006) huomattiin, 

että työn imua kokevat opettajat olivat sitoutuneita työhönsä, toisin kuin uupuneet 

opettajat. Uupumus työhön oli myös yhteydessä terveysongelmiin. (Hakanen ym. 

2006.) Myös Italiassa (Simbula, Guglielmi & Schaufeli 2011) on saatu samankal-

taisia tuloksia opettajien kokemasta työn imusta. Kyseisessä tutkimuksessa huo-

mattiin, että työn imun kokemus oli yhteydessä myös kokemukseen omasta pys-

tyvyydestä. (Simbula ym. 2011.) 

Tämän tutkimuksen avulla haluan edelleen alleviivata opettajan työn positiivisia 

ulottuvuuksia. Varsinaista elämystutkimusta opettajan työstä – tai muistakaan 

ammattiryhmistä – en ole löytänyt. Siispä tässä tutkimuksessa on tarkoituksena 

lähestyä luokanopettajan työtä elämys-käsitteen näkökulmasta. Elämysten tutki-

minen on tärkeää, sillä niiden avulla voidaan saada arvokasta tietoa siitä, mikä 
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opettajan työssä on innostavaa ja merkityksellistä. Voivatko elämykset tuottaa 

opettajalle vaikkapa työn imun kaltaisia kokemuksia?  

Tämä tutkimus on narratiivinen omaelämäkertatutkimus, jossa äänen saavat 

neljä pohjoissuomalaista luokanopettajaa. Tutkimuksen aineistona ovat omaelä-

mäkerralliset haastattelut, joissa opettajat kertovat työuralla kokemistaan elämyk-

sistä. Vaikka ihminen on kykeneväinen muistamaan paljon asioita elämästään, 

kuitenkaan tarkoituksena ei ole ollut kerätä luokanopettajien varsinaisia muistel-

mia uraltaan. Tavoitteena on ollut keskittyä niihin kaikista merkittävimpiin koke-

muksiin. Näitä kaikista merkittävimpiä kokemuksia kuvaan käsitteellä elämys. Tä-

män tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia ovat luokanopettajien elämyk-

set kertomuksissa. Tehtävänä on myös tutkia, millaisista aineksista elämykset 

syntyvät, sekä millaisia merkityksiä elämyksillä voi olla luokanopettajalle. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET 
 

 

2.1 Elämys – kokemus?  

 

Elämyksiä käsittelevään kirjallisuuteen tutustuessani huomasin nopeasti, että 

elämykselle ei ollut olemassa yhtä ainoaa määritelmää. Elämyksen määritelmät 

erosivat toisistaan riippuen näkökulmasta, josta käsitettä lähestyttiin.  Seuraa-

vaksi esittelen erilaisia tapoja määritellä elämyksen käsite.  

Elämyksen määrittelyn haastavaksi tekee se, että elämys on subjektiivinen koke-

mus, joka on sidoksissa tilanteeseen. Karppisen ja Latomaan (2007) mukaan ih-

miset kokevat elämyksiä erilaisista asioista.  Elämykset voivat olla arkipäivän asi-

oita tai niihin voi liittyä korkean riskitason seikkailun tuomaa jännitystä ja yllätyk-

siä. Elämykset voivat syntyä myös pelkissä ajatuksissa abstraktilla tasolla, ilman 

toimintaa. Toisaalta elämys voi olla jotain näiden vastakohtien väliltä. Elämyksille 

on ominaista myös se, että ne voivat syntyä jonkun ulkopuolisen tahon järjestä-

minä tai vaikkapa tavoitteellisen pedagogisen toiminnan seurauksena. (Karppi-

nen & Latomaa 2007, 13.)  

Ulkopuolisen tahon järjestäminä elämyksiä on tutkittu elämystalouden konteks-

tissa. Tarssanen ja Kylänen (2007) määrittelevät elämystalouden tarkoittavan 

tuotanto- ja kulutustottumuksien muuttumista elämysten hankinnan suuntaan. 

Tämä tulee ilmi varsinkin markkinoinnissa, viestinnässä, kuluttajakäyttäytymi-

sessä sekä yrityksien tarjoamissa uusissa palveluissa ja tuotteissa. Kova kilpailu 

ja muuttunut kulutuskäyttäytyminen ovat ajaneet yritykset elämysten tuotantoon: 

elämysten tarjoaminen asiakkaille luo tuotteille ja palveluille kysyntää. (Tarssa-

nen & Kylänen 2007, 101.) Myös Pine ja Gilmore (2013) esittävät, että elämysta-

lous on siirtänyt yhteiskunnan palvelutaloudesta seuraavalle tasolle: tuotteiden ja 

palveluiden on paitsi vastattava asiakkaiden kysyntään, myös jäätävä unohtu-

mattomina elämyksinä heidän mieleensä. Elämyksien arvo on korostunut, sillä 

ihmisillä on jo kaikenlaista materiaa, mutta yhä varaa kuluttaa. Ihmisten halua 
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ostaa elämyksiä vahvistaa se, että elämyksistä jää todennäköisesti muisto pit-

käksi aikaa, toisin kuin vain ostamalla jonkin yksittäisen tuotteen. Tähän muistoon 

voi palata jälkeenpäin ja muistelu tuo mieleen positiivisia ajatuksia. (Pine & Gil-

more 2013, 22–23, 26.) Mikä tahansa tuote tai palvelu ei kuitenkaan ole sinänsä 

elämys. Koska elämys on subjektiivinen kokemus, ei elämyksiä voida kenelle-

kään takuuvarmasti tuottaa. Sen vuoksi elämystuotteet täytyykin suunnitella huo-

lellisesti, jotta ne voivat tarjota asiakkaille vahvoja tunnekokemuksia ja elämyksiä. 

Esimerkiksi Pinen ja Gilmoren (2013) mukaan hyvään elämystuotteeseen liittyy 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöity uniikki tuote tai palvelu. Elämystuot-

teen tulee olla mahdollisimman autenttinen, sillä laatutietoiset asiakkaat tunnis-

tavat epäaidon tuotteen. Elämyksellisyys on siis myös kilpailuetu yritykselle. Kui-

tenkaan kaikki yritykset eivät elämysten etuja ole tunnustaneet, vaikka pelkät 

tuotteet ja palvelut eivät enää takaakaan talouskasvua tai työpaikkoja. (Pine & 

Gilmore 2013, 35–36).  

Järjestettyjä elämyksiä on tutkittu myös matkailun saralla. Tarssasen (2009) mu-

kaan elämykset voidaan määritellä merkittäviksi, positiivisiksi ja unohtumatto-

miksi kokemuksiksi. Näihin kokemuksiin liittyy usein myös tunne siitä, että on ylit-

tänyt itsensä. Matkailuelämykset voivat johtaa henkilökohtaiseen kehittymiseen 

tai muutokseen, jonka ansioista elämä voi näyttäytyä uudella tavalla ja uudet ko-

kemukset voidaan sulauttaa osaksi minää. (Tarssanen 2009, 6.) Esimerkiksi mat-

kustellessa ja tutustuessa uuteen kulttuuriin, voi ihminen omaksua jotakin myös 

itselle. Perttulan (2007) mukaan kuitenkin itse elämyksen syntymisen kannalta 

on merkityksetöntä, onko elämystilanne vaikkapa aistihavainnoin saatu tai mieli-

kuvituksen tuotetta (Perttula 2007, 55). 

Perttulan (2007) mukaan arkielämän kokemuksien ja elämyksien avulla ihminen 

voi kehittyä yksilönä, kunhan rohkenee arvostaa kokemaansa. Tällaisten koke-

muksien kielellinen kuvaileminen toisille voi olla haastavaa, ja sen vuoksi koke-

muksen jakamiselle on annettava aikaa. Kielellisen kuvailun seurauksena koke-

mukset tosin alkavat muotoutua uudelleen itse kertojallekin. Kokemusten jakami-

nen sinänsä ei kuitenkaan kehitä yksilöä. Tällaisia kokemuksia voidaankin käyt-

tää yksilön kehittymisen tueksi oppilaitoksissa ja niiden elämyspedagogiikassa, 

jossa kasvattajalla on lähinnä ohjaava ja tilanteita luova rooli. (Perttula 2007, 60–
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61, 68.) Karppinen (2007) lisää, että kuitenkaan kaikki elämykset eivät tue yksilön 

kehittymistä. Jos kokemuksen laajempaa merkitystä ei ymmärrä, elämysten vai-

kuttavuus vähenee. Kasvatuksen näkökulmasta elämyksien tiedostaminen sekä 

merkityksellistäminen itselle ja muille on tärkeää, jotta ne voisivat jotenkin vaikut-

taa yksilöön. Etenkin elämyspedagogiikassa painotetaan reflektoinnin merkitystä 

elämyksien avulla oppimisessa.  (Karppinen 2007, 77, 89.) Tutkimuksen (Karppi-

nen 2005) mukaan elämyspedagogiikan ja itsereflektion avulla voidaan kehittyä 

henkisesti tunnistamalla omia voimavaroja ja kasvattaa itseluottamusta. Lisäksi 

elämyspedagogiikka huomioi ainekokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät sosiaali-

sen toiminnan ja persoonallisen kasvun kehittämisen. Näin ollen elämyspedago-

giikan hyödyntäminen opetusmenetelmänä motivoi oppilaita koulutyöhön ja vah-

vistaa heidän vuorovaikutustaitojaan. (Karppinen 2005, 27, 124, 157–160.) Elä-

myspedagogiikka vaikuttaisi siis huomioivan ihmisen merkitykselliset kokemuk-

set osana olemisen kokonaisuutta. 

Tämänkin tutkimuksen kannalta tärkeä ja pohdinnan arvoinen kysymys on, 

kuinka elämyksen voi erottaa pelkästä kokemuksesta? Tutkimusta tehdessäni 

olen parhaani mukaan yrittänyt sisäistää näiden kahden käsitteen erot ja yhtäläi-

syydet. Kaikki elämyksethän ovat kokemuksia, joten nämä käsitteet liittyvät lähei-

sesti toisiinsa (Kostiainen 2002, 17). Jo englannin kielessä sana experience tar-

koittaa sekä kokemusta että elämystä. Suomen kielessä taas kokemus ja elämys 

ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi Kielitoimiston sanakirja määrittelee elämyksen 

(voimakkaasti vaikuttavaksi) kokemukseksi. Kokemus taas määritellään koetuksi 

tapaukseksi, elämykseksi. (Kielitoimiston www-sivut.) Latomaa (2007) lähestyy 

elämyksen ja kokemuksen eroa energia-metaforalla.  Hänen mukaansa elämyk-

sen voi erottaa muista kokemuksista sen voimaa sisältävällä, tuovalla ja käyttä-

vällä ominaisuudellaan. Elämys siis käytännössä häiritsevyydellään koskettaa tai 

liikuttaa ihmistä, jos se esimerkiksi liittyy vahvasti elämäntilanteeseen. Ilman ko-

kemuksen koskettavuutta kokemusta ei aleta työstämään, ja tällöin ei voida pu-

hua elämyksestä. Elämykset voivat näyttäytyä parhaimmillaan ihmiselle tärkeänä 

psyykkisenä voimavarana, joka auttaa mielen rakentumista. (Latomaa 2007, 31.)  

On tärkeää huomioida ihminen yksilöllisenä omassa elämäntilanteessaan. Elä-

mäntilanteiden erilaisuudet selittänevät osaltaan myös sitä, miksi ihmiset kokevat 
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elämyksiä eri asioista. Perttulan (2007) mukaan elämys vaatii aina ihmisen tajun-

nallisuuden ja hänen suhteensa eli elämäntilanteensa elämyksen syntymiseksi. 

Näin ollen elämys ei voi syntyä mistä tahansa kokemuksesta. (Perttula 2007, 54). 

Latomaan (2007) mukaan taas elämys voi syntyä, kun ihmismielen kokemusai-

nekset saavat merkityksiä. Elämyksen syntymiseen vaikuttaa ihmisen henkinen 

tila. Hän kuitenkin korostaa, että elämyksen muotoutuminen voi tapahtua nope-

asti tai hitaasti. Etenkin aistihavaintojen kautta syntyneet kokemusainekset voivat 

muotoutua nopeasti, kun taas vaikkapa pitkän psykoterapian kautta muodostu-

neet elämykset voivat selkiytyä yksilölle hitaasti. (Latomaa 2007, 28–29.) Tuulen-

tie (2002) onkin verrannut elämyksien syntymistä rakastumiseen. Hänen mu-

kaansa joitakin kulttuuriin sidoksissa olevia lainalaisuuksia rakastumisessa voi 

olla, mutta siltikään kukaan ei voi tietää, keneen rakastumme. (Tuulentie 2002, 

87.) Rakastuminen ja elämykset vaikuttaisivat myös kumpikin olevan sellaisia 

asioita, joita kukaan ei voi täysin ohjata, mutta joita ihmiset elämäänsä kaipaavat. 

 

2.2 Elämyskolmio  

 

Tarssasen (2009) toimittamassa teoksessa Elämystuottajan käsikirja esitellään 

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen elämyskolmiomalli (Kuvio 1), jonka 

tarkoituksena on selventää elämyksen ja kokemuksen eroa. Elämyskolmio on 

kuvaus täydellisestä tuotteesta, jossa toteutuvat kaikki elämykselliset ominaisuu-

det. Se on kehitelty lähinnä erilaisten matkailutuotteiden elämyksellisyyden arvi-

ointiin ja kehittämiseen.  Elämyskolmion avulla elämyksellisyyttä voidaan tarkas-

tella joko tuotteen ominaisuuksien tai asiakkaan kokemuksen tasolla. (Tarssanen 

& Kylänen 2009, 11–12.) Alla esittelen nämä elämyksellisyyden elementit. 
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Kuvio 1. Elämyskolmio. (Tarssanen & Kylänen 2009, 11.) 

 

Tuotteen ominaisuuksien tasolla (Kuvio 1; vaakataso) on kuusi elementtiä. Yksi-

löllisyys tarkoittaa elämystuotteessa sitä, että toista samanlaista tuotetta ei ole 

olemassa, vaan tuote on ainutlaatuinen. Elämystuote on muokattavissa asiak-

kaan omien mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaiseksi. Aitous näkyy 

elämystuotteessa siten, että se on jotakin olemassa olevaa ja todellista elämää 

tai kulttuuria. Elämys on aito, jos itse kokija sen niin kokee. Elämyksen elementit 

tuo yhteen siitä kerrottava tarina, joka voi sisältää sekä totta että tarua. Tarina 

antaa elämykselle sisällön ja merkityksen. Moniaistisuus taas lisää elämyksen 

vaikuttavuutta. Tosin liiallinen moniaistisuus voi häiritä elämyksen muodostu-

mista. Kontrasti erottaa elämyksen muista kokemuksista. Se on jollain tavalla eri-

lainen kuin kokijan arki. Toisille jokin asia voi tuntua tavalliselta, kun taas samaan 

aikaan se voi toiselle olla hyvinkin vierasta ja uutta. Uusi kokemus mahdollistaa 

asioiden näkemisen eri tavoilla. Vuorovaikutus sisältää yhteisöllisyyden tunnetta 

ja kommunikointia muiden elämyksen osapuolien kanssa. Elämyksen kokeminen 

voi liittää yksilön vahvemmin johonkin erityiseen ryhmään. (Tarssanen & Kylänen 

2009, 12–15.) 
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Asiakkaan kokemuksen tasolla (Kuvio 1; pystytaso) taas elämyksiä voidaan arvi-

oida viiden elementin perusteella. Motivaation tasolla herätellään asiakkaan kiin-

nostus, joka edellyttää jo monen elämyksellisen tuotteen elementtien toteutu-

mista. Fyysisellä tasolla elämys on koettavissa aistien avulla. Aistien kautta tie-

dämme mitä tapahtuu, mitä teemme ja missä. Hyvä elämystuote tuo joko miellyt-

tävän kokemuksen, tai vaihtoehtoisesti vaaran tunteen ja siitä selviämisen koke-

muksen. Älyllinen taso mahdollistaa uuden oppimisen tai taitojen kehittymisen. 

Elämys koetaan emotionaalisella tasolla. Mikäli aiemmat elämyksen elementit 

täyttyvät, voi kokemus tuottaa merkityksellisiä tunteita, esimerkiksi iloa ja onnis-

tumisen riemua.  Henkisellä tasolla elämys voi mahdollistaa muutoskokemuksen 

esimerkiksi ihmisen mielentilassa tai elämäntavassa. Ihminen voi tällöin kokea 

kehittyneensä ihmisenä. (Tarssanen & Kylänen 2009, 15–16.) 

Vaikka malli on suunniteltu sovellettavaksi matkailun alalla, niin sen tarjoamaa 

viitekehystä hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. Näen Tarssasen ja Kylä-

sen (2007, 103–104) tavoin elämyksessä merkittävänä sen sisältämän muutok-

sen mahdollisuuden. Elämyksien avulla voi esimerkiksi omaksua laajemman 

maailmankuvan. Näen elämyskolmio-mallin tiivistävän keskustelun elämys-käsit-

teestä, ja näin ollen myös kattavana työkaluna luokanopettajien kokemien elä-

mysten tutkimiseen. Vaikka malli korostaa elämystä tuotteena ja elämyksen ko-

kijaa asiakkaana, tässä tutkimuksessa elämys nähdään merkittävänä muistona 

uralta ja elämyksen kokija on luokanopettaja.  

Elämys-käsitteeseen tutustuessa voi huomata, että useissa määritelmissä elä-

mys nähdään positiivisena asiana. Kuitenkin ymmärrän Perttulan (2007) tavoin, 

että elämys voi syntyä mistä tahansa kokemuksesta, eli elämykseen johtanut ko-

kemus voi olla luonteeltaan myös negatiivinen (Perttula 2007, 57). Ymmärrykseni 

mukaan elämykseen johtanut kokemus on voitu aistia negatiiviseksi. Kuitenkin 

elämystä uudelleen käsitellessä ja sen merkityksen tiedostamalla se voi saada 

positiivisia vivahteita. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan elämyksistä, niillä tar-

koitetaan mitä tahansa ihmisen kokemaa itselle merkityksellistä kokemusta. 

Näen elämysten tutkimisen arvokkaana, sillä ne voivat koskettaa ihmistä myös 

henkisellä tasolla, kunhan ensin oppii tiedostamaan ne ja niiden merkityksen. 
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2.3 Omaelämäkerralliset muistot 

 

Sitä osaa muistista, johon yksilön henkilökohtaiset tapahtumat tallentuvat, kutsu-

taan omaelämäkerralliseksi tai autobiografiseksi muistiksi (Draaisma 2011, 81). 

Fivush (2011) määrittelee omaelämäkerrallisen muistin ainutlaatuiseksi osaksi 

muistia. Sen avulla voimme kokemuksiamme muistelemalla ja tulkitsemalla sitoa 

niitä osaksi minää ja elämänhistoriaamme. Omaelämäkerrallinen muisti voidaan 

joidenkin määritelmien mukaan katsoa osaksi tapahtumamuistia, johon aikaan ja 

paikkaan sidotut kokemukset kuuluvat. Toisaalta ne nähdään myös toisistaan 

erillisinä, sillä omaelämäkerrallinen muisti muodostaa kertomuksen elämästä, eli 

sitoo tapahtumat toisiinsa. Tapahtumamuisti ainoastaan tallentaa kokemukset 

sellaisenaan, niitä tulkitsematta. (Fivush 2011, 560–562.)  

Conway ja Pleydell-Pearcen (2000) mukaan omaelämäkerrallinen muisti voidaan 

jakaa eri tasoihin aikajänteen perusteella. Elämänkulun yleisten vaiheiden muisti 

sisältää kaikista pisimmän aikavälin muisteluita. Teemoihin liittyvään muistiin 

kuuluvat esimerkiksi viikkoja tai päiviä kestävien tapahtumien muistot. Omaelä-

mäkerrallisen muistin kolmas taso taas pitää sisällään johonkin erityiseen elä-

mäntapahtumaan liittyvät muistot. Yleensä omaelämäkerrallista muistia tutkiessa 

tutkittavat lähtevät muistelemaan asioita yleiseltä tasolta, ja etenevät näitä kol-

mea tasoa pitkin lopulta yksityiskohtaisimpaan muistoihin. (Conway & Pleydell-

Pearce 2000, 262–264.) 

Koettujen elämysten tutkiminen vaatii muistelua. Tämän tutkimuksen yksi lähtö-

kohdista on se, että oman uran muistelu voikin olla luokanopettajan voimavara. 

Jokaisella ihmisellä on nimittäin olemassa sellaisia muistoja, joista voi ammentaa 

sekä arkeen että työhön (Hohenthal-Antin 2009, 9). Singerin ja Blagovin (2004) 

mukaan erityisen merkittäviä henkilökohtaisia muistoja voidaan lähestyä itseä 

määrittävien muistojen käsitteellä. Itseä määrittäville muistoille ominaista on voi-

makkaiden tunteiden herääminen niitä muistellessa sekä niiden kyky synnyttää 

eloisia mielikuvia kantajalleen. Tällaiset muistot voivat muodostua kantajansa 
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”touchstoneiksi”, joista haetaan voimaa tietyissä tilanteissa tai jotka toistamiseen 

palaavat pyytämättä mieleen. (Singer & Blagov 2004, 483–484.) Myös Pillemer 

(2000) on tutkinut yksilöiden merkityksellisiä kokemuksia ja eloisia muistoja. Hä-

nen mukaansa merkitykselliset kokemukset voivat olla hyvin erilaisia ihmisestä 

riippuen. Merkittävillä kokemuksilla on silti yhteneväisyyksiä: ne on supistettu yh-

deksi tapahtumaksi, eivätkä välttämättä kerro esimerkiksi pitemmästä elämänvai-

heesta. Ne keskittyvät yksilön omiin olosuhteisiin ja siihen, mitä tuli nähtyä, kuul-

tua ja tunnettua. Ne voivat sisältää tarkkojakin yksityiskohtia esimerkiksi fyysi-

sistä olosuhteista tai jonkun sanomisista. Niille on myös ominaista säilyä eloisina 

läpi vuosien. (Pillemer 2000, 3–4.) 

Muistojen tutkiminen ei ole täysin ongelmatonta. Schacterin (2002) mukaan muis-

titutkimus sisältää ristiriidan muistin erheistä. Näille erheille on ominaista se, että 

muistamme tehneemme tai nähneemme jotain mitä emme oikeasti ole. Saa-

tamme muistaa oikein tapahtuman pääpiirteet, mutta kohdistamme ne vääriin asi-

oihin. Lisäksi muisti on johdateltavissa esimerkiksi tietyllä tapaa muotoiltujen ky-

symysten vuoksi. Myös yksilön saama palaute voi muokata muistoa. Muistille 

ominaista on myöskin se, että vaikka ne vaikuttaisivatkin piirtyneen valokuvan 

tarkasti muistiimme, silti mieleen palautuksessa rakennamme kokemuksen joka 

kerta uudelleen, emmekä palauta mieliimme kokemuksien kopioita. (Schacter 

2002, 18–20.) 

Ymmärrän omaelämäkerralliset muistot ihmisen elämäntarinan rakennuspali-

koiksi. Heikkisen (2008) mukaan ihmiset rakentavat tietonsa ja identiteettinsä ko-

kemuksista syntyvien kertomusten avulla. Käsitys maailmasta ja ihmisenä olemi-

sesta on jatkuvasti muuttuva kertomus, sillä uusia kokemuksia kertyy koko ajan, 

ja näin ollen myös ihmisen näkemykset asioista muuttuvat.  Tämä merkitsee sa-

malla sitä, että jokaisen ihmisen mielessä maailma näyttäytyy eri tavoin, eikä ole 

olemassa vain yhtä oikeaa todellisuutta. (Heikkinen 2008, 187) Myös Brunerin 

(2004) mukaan kaikki ihmiset kertovat kuvauksia omasta elämästään. Kertomuk-

set eivät kuitenkaan synny oikeassa maailmassa, vaan ihmisen mielessä. Kerto-

mukset ovat siis ihmisen omaa tulkintaa kokemuksista. Tällainen elämän ymmär-

rettäväksi tekeminen loogisen kertomuksen avulla on yksi ihmismielen perustoi-

minnoista. (Bruner 2004, 691, 695.)  
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Ihmisen muisti on kompleksinen työväline. Tutkimuksen kannalta on huomioi-

tava, että ihmisen nykyinen olotila vaikuttaa menneiden muistamiseen (Scacter 

2002, 156–157). Näin esimerkiksi iloisessa ja energisessä olotilassa oleva ihmi-

nen voi mahdollisesti muistaa erilaisia asioita kuin surullisella mielellä oleva hen-

kilö. Yksilön merkittävinä kokemat muistot voivat paljastaa, mitkä asiat kertoma-

hetkellä kuvaavat sen hetkistä persoonaamme (Blagov & Singer 2004, 506). Näin 

ollen tämän tutkimuksen aineisto, luokanopettajien kertomukset, kuvaavat opet-

tajan elämää nykyhetkessä. Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksena mitata sitä, 

kuinka tarkasti tai oikein yksilö muistaa mennyttä. Sen sijaan tarkastelun koh-

teena on se, minkälaisia muistoja luokanopettajat mieltävät itselle merkitykselli-

siksi. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

3.1 Tutkimustehtävä 
 

Elämykset ovat kokijalleen merkityksellisiä kokemuksia, joihin sisältyy kasvun ja 

kehittymisen mahdollisuus. Ne ovat ainutlaatuisia ja tunteita herättäviä kokemuk-

sia, jonka vuoksi ne piirtyvät jopa elokuvamaisen tarkasti osaksi omaelämäker-

rallista muistiamme. Nämä muistot voivat määrittää minää ja rakentaa identiteet-

tiämme ja koko elämäntarinaamme. (Fivush 2011, 560–562; Perttula 2007, 60–

61, 68; Singer & Blagov 2004, 483–484; Tarssanen 2009, 6.) Vaikuttaisi siltä, että 

jo näiden seikkojen vuoksi elämykset ovat perusteltu tutkimusaihe: niiden avulla 

on mahdollista saada tietoa siitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä ja arvokkaana elä-

mässään. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opettajan työtä elämys-käsitteen näkökul-

masta. Tehtävänä on selvittää, millaisia elämyksiä luokanopettajien omaelämä-

kerralliset muistot työuraltaan sisältävät. Tutkimuksen tavoitteena on päästä elä-

mysten jäljille, ja ottaa selvää, voivatko elämykset olla yhtä merkityksellisiä luo-

kanopettajille, kuin ne vaikuttavat olevan tänä päivänä esimerkiksi taloudelle 

(esim. Pine & Gilmore 2013). Tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan tehdä 

yleistettävää kuvausta tutkittavasta ilmiöstä, vaan ottaa selvää, millaisia asioita 

elämykset voivat luokanopettajalle tarkoittaa. Tutkimusaihettani lähestyn seuraa-

valla tutkimuskysymyksellä:  

Millaisia työurallaan kokemia elämyksiä luokanopettajat kuvaavat 

omaelämäkerrallisissa kertomuksissaan? 

Tutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus avata luokanopettajan arkea ja siihen 

kuuluvia merkityksellisiä asioita omaelämäkerrallisten kertomusten kautta. Tutki-

muksessa kiinnitetään huomioita opettajan työuran aikaisiin elämyksiin. Näin ol-

len tarkastelun kohteena ei ole esimerkiksi luokanopettajan perhesuhteisiin tai 

henkilökohtaisiin harrastuksiin liittyvät elämykset. Näkemykseni mukaan työura 

voidaan subjektiivisesti ymmärtää alkavaksi jo opettajakoulutuksessa tai vasta 
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myöhemmin ensimmäisessä työpaikassa. Ymmärrän, että jokaisella opettajalla 

on oma henkilökohtainen työuransa, johon jokaiseen liittyy omat henkilökohtaiset 

muistonsa. Kysymyksenasettelun tarkoituksena on näin säilyttää avoin suhtautu-

minen luokanopettajien elämyksiin: ne voivat sisältää millaisia asioita tahansa.  

Tutkimuksen tehtävänä on myös selvittää, millaisista aineksista nämä työuralla 

koetut elämykset muodostuvat, sekä millaisia merkityksiä elämyksillä on luokan-

opettajalle.  Näitä asioita lähden selvittämään kahdella tutkimuskysymystä tar-

kentavalla alakysymyksellä:  

Millaisista aineksista elämykset muodostuvat? 

Millaisia merkityksiä nämä elämykset saavat luokanopettajien kerto-

muksissa? 

Alakysymysten tarkoituksena selvittää, minkälaisia elämykset ovat luonteeltaan, 

ja minkälaisista ominaisuuksista ne koostuvat. Lisäksi niiden tehtävänä on tar-

kastella elämyksien roolia osana luokanopettajan työtä. Aiempien tutkimusten 

mukaan elämykset voivat esimerkiksi toimia yritysten kilpailuvalttina (Pine & Gil-

more 2013, 35–36) tai yksilön voimavaroina (Latomaa 2007, 31). Tarkoituksena 

on ottaa selvää, millaisia vaikutuksia elämyksillä on luokanopettajan työssä.  

 

3.2 Narratiivinen näkökulma 

 

Tämä tutkimus edustaa laadullista tutkimusta ja sen metodologinen lähtökohta 

on narratiivinen. Narratiivisesta tutkimuksesta voidaan puhua silloin, kun kerto-

muksia, eli narratiiveja, hyödynnetään tutkimusaineistona (Heikkinen 2010, 143). 

Perttula (2007) huomauttaa, että elämyksiä tutkittaessa on tärkeää, että ihmisille 

annetaan mahdollisuus valita mitä kokemusta ja tilannetta he haluavat elämyk-

senä kuvata. Muuten saatava tieto voi supistua. Vain tutkittava voi tietää, mitä 

elämykset hänelle itselle ovat. (Perttula 2007, 65–66.) Riessmanin (2008) mu-

kaan kertomusten tarkastelu paljastaa totuuksia ihmisen kokemuksista. Kerto-

mukset tuovat järjestystä elämään sekä kertovat millaisia tunteita kokemuksiin on 

liittynyt. Ihmiselle on luonteenomaista järkeistää kokemuksiaan kertomusten 
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avulla. (Riessman 2008, 10.) Näiden seikkojen vuoksi narratiivinen lähestymis-

tapa tutkimusaiheeseeni tuntui sopivalta valinnalta.  

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena on kertomus. Kertomukseen liit-

tyy läheisesti käsite tarina, joka suomen kielen arkipuheessa saatetaan mieltää 

kertomuksen synonyymiksi. Tarkemmin tarkasteltuna niiden väliltä löytyy kuiten-

kin ero. Esimerkiksi Hännisen (2015) mukaan tarina voidaan nähdä kertomuk-

seen sisältyvänä asiana, joka voidaan välittää toisille erilaisin kertomisen tavoin. 

Tarinoiden sisällöt ovat ajassa eteneviä tapahtumia, jotka liittyvät ihmisen elä-

mään. Näistä tarinoista tuotetaan kertomus, jonka esittämistapa on riippuvainen 

kulttuurista ja siihen liittyvistä arvoista. Eri kulttuurien edustajien kertomukset voi-

vat poiketa toisistaan, vaikka taustalla olisikin sama tarina. (Hänninen 2015, 169–

170.) Tiivistettynä tarina on siis jokaisessa kertomisen tilassa sama, mutta siitä 

tuotettu esitys eli kertomus vaihtelee monin tavoin ja monenlaisissa järjestyksissä 

(Hänninen 2015, 169). Myös Riessman (2008) muistuttaa, että jokainen kertoja 

itse valitsee tapahtumasta asiat, jotka toivoo kuulijan saavan tietoonsa. Kerto-

mukset syntyvät aina jossakin tietyssä kontekstissa, tiettyjen elementtien ympä-

röimänä. Lisäksi kertomuksen syntymiseen vaikuttaa yleisö, joka kertomuksen 

kuulee. Näin ollen kertomukset ovat seurausta kertojan valinnoista ja arvotuk-

sista. (Riessman 2008, 3, 8.) Tässä tutkimuksessa luokanopettajien kertomuk-

sien taustalla on siis tarina jostakin menneestä tapahtumasta. Kertomus kysei-

sestä tapahtumasta ei kuitenkaan ole välttämättä täysin samanlainen kuin tarina 

todellisuudessa on. Kertomus on voinut saada uusia piirteitä vaikkapa siksi, että 

tutkija ja pidemmällä aikavälillä myös kyseisen tutkimuksen lukijat ovat kertomuk-

sen yleisöä. Jos kertomuksen yleisö olisi vaikkapa oma perheenjäsen, voisi ker-

tomus saada erilaisen muodon. 

Narratiivisessa tutkimuksessa olennaista on konstruktivistinen tiedonkäsitys. 

Heikkisen (2008) käsityksen mukaan konstruktivismissa ajatellaan tiedon raken-

tuvan jo aiemmin opitun päälle, ja näin tieto on jatkuvassa muutoksessa (Heikki-

nen 2008, 187). Brunerin (2004) mukaan kulttuurisesti muotoutuneiden tiedollis-

ten ja kielellisten prosessien avulla jäsennämme kokemuksia, järjestelemme 

muistia sekä lohkomme ja merkityksellistämme elämäntapahtumia. Näin meistä 

itsestämme tulee omaelämäkerrallisia kertomuksia, joista kerromme. (Bruner 
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2004, 694.) Identiteettimme muotoutuu hahmottaessamme itsemme kerta toi-

sensa jälkeen kerrotuissa kertomuksissa (Ihanus 1999, 241). Näin ollen tunnistan 

myös tässä tutkimuksessa kerrottujen kertomuksien uudelleenrakentuvan luon-

teen. Aiemmat kokemukset ovat voineet saada uusia sävyjä ja merkityksiä, kun 

niitä on tulkittu uudelleen. Uudet kokemukset voivat muuttaa ymmärrystämme jo 

koetuista tapahtumista. Pyrimme uusien kokemuksien avulla selittämään itsel-

lemme johdonmukaisemmin sitä, mitä menneisyydessämme on tapahtunut. Nä-

kisin, että näin menneisyys sulautetaan osaksi nykyistä olemustamme. 

Kari ja Heikkinen (2001) puhuvat opettajuuden narratiivisesta identiteetistä. Hei-

dän mukaansa opettaja itseilmausten kautta rakentaa käsitystä siitä, kuka on 

opettajana ja mitä haluaa saada työssään aikaan. Näiden kysymysten vastaukset 

ovat alati reflektoituvia kertomuksia opettajana toimimisesta ja ammatin syvim-

mästä olemuksesta. (Kari & Heikkinen 2001, 48.) Koen, että tutkimalla opettajien 

kertomuksia voidaan saada tietoa siitä, mitä opettajana toimiminen tarkoittaa ja 

mitkä asiat työssä ovat tärkeitä. Samalla voidaan hankkia ajankohtaista tietoa 

laajemmin siitä, millaista opettajan arki on tänä päivänä. 

Kertomukset liittyvät aina johonkin jo tapahtuneeseen. Freemanin (2015) mukaan 

kertomuksia tutkiessamme tutkimme myös menneisyyttä, sillä kertomuksissa on 

väistämättä kyse taaksepäin katsomisesta meneillään olevana hetkenä (Free-

man 2015, 27). Myös Rosenthalin (2005) mukaan elämäkertatutkimuksen tarkoi-

tuksena on rakentaa uudelleen jokin ilmiö. Kun uudelleen rakennamme mennei-

syyttä, on huomioitava että kertomus siitä tuotetaan nykyhetkessä. Kertojan ny-

kyhetki määrää sen näkökulman, josta menneisyyttä tarkastellaan. Tämä näkö-

kulma vaikuttaa muistojen valikoitumiseen sekä niiden esittämisen muotoon. Elä-

mäkerrat ovat menneen uudelleentulkintaa nykyhetkessä, vaikuttaen myös men-

neisiin muistoihin niitä muokaten ja uudelleen selittäen. Omaelämäkerrat näin ol-

len tarjoavat tietoa sekä menneestä, nykyisestä että tulevasta. (Rosenthal 2005, 

28–29.) 

Tässä tutkimuksessa näen opettajien kertomukset aktiivisena tulkintana mennei-

syydestä, jonka avulla nykyhetken todellisuus ja käsitys opettajuudesta rakentu-

vat. Vaikka tässä tutkimuksessa keskiössä ovatkin luokanopettajien kertomukset 



22 
 

elämyksistä, niin näen nämä kertomukset paitsi kuvauksina tietyistä tapahtu-

mista, mutta myös kunkin haastattelukokonaisuuden yhtenä suurempana kerto-

muksena opettajuudesta ja opettajan urasta. Tiedostan tutkijana, että kertomuk-

set eivät välttämättä edusta absoluuttista totuutta, sillä Heikkisen (2010, 146) mu-

kaan myös sosiaalinen kanssakäyminen rakentaa todellisuutta. Ymmärrän, että 

kertomuksien syntymiseen ja niiden jakamiseen voi vaikuttaa esimerkiksi haas-

tattelijan olemus.  Kertomuksien avulla voidaan kuitenkin Squiren, Andrewsin ja 

Tamboukoun (2013) mukaan saada häivähdyksiä ihmisten elämästä, ja tutki-

malla niitä on mahdollista päästä lähemmäksi maailman ilmiöiden kuvailua, selit-

tämistä ja ymmärtämistä (Squire, Andrews & Tamboukou 2013, 2). Narratiivinen 

tutkimusote voi Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006) mukaan tarjota myös 

avaimia ammatillisen identiteetin rakentumiseen, etenkin kun työ on alituisessa 

muutoksessa. Lisäksi kertomuksellisuus voi auttaa rakentamaan ammattimi-

nuutta sekä uran varhaisvaiheessa että murroskohdissa. Minätarinoiden identi-

teettiä eheyttävä voima on peräisin entisen minän uudelleenmäärittelystä. (Ete-

läpelto & Vähäsantanen 2006, 42–43.) Edellisten seikkojen vuoksi pidän tär-

keänä asiana tutkia opettajien kertomuksia erityisesti narratiivisesta näkökul-

masta. 

 

3.3 Omaelämäkerrallisuus ja aineisto 

 

Aineiston kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostuu neljän pohjoissuomalaisen luokanopettajan oma-

elämäkerrallisissa haastatteluissa kerätyistä kertomuksista. Nämä kertomukset 

nähdään tarinamuotoisina kuvauksina haastateltavien luokanopettajien urallaan 

kokemista elämyksistä sekä muistoina menneestä. Tutkimuksen tavoitteena oli 

saada tietoa luokanopettajien elämänkulusta ja elämyskokemuksista uraltaan. 

Paanasen (2008) mukaan yksi tapa saavuttaa nämä tavoitteet on lähestyä niitä 

tutkittavien jakamien elämänkertomusten kautta. Nämä elämänkertomukset ovat 

tutkittavien itse valitsemia vapaamuotoisia kertomuksia. (Paananen 2008, 23.) 
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Myös aineistonkeruussa on kiinnitettävä huomiota sellaisiin puitteisiin, joissa elä-

mäkertomuksia on helppo tuottaa ja jakaa.   

Tutkimukseen kutsuttavat opettajat valitsin sillä perusteella, että heillä olisi jo jon-

kin verran opettajan työn kokemusta. Ajattelin, että kokeneita opettajia haastat-

telemalla voisin kuulla todennäköisimmin kertomuksia elämyksistä mahdollisim-

man laajalta skaalalta. Tosin en väitä, etteivätkö opettajien kokemat elämykset 

voisi liittyä uran alkutaipaleeseen, tai vaikkapa opettajakoulutukseen.  

Tutkimukseen kutsuttujen opettajien urat olivat pituudeltaan erimittaisia, sillä he 

olivat toimineet opettajina 15–39 vuotta. Kaksi haastatteluun kutsutuista opetta-

jista tunsin jo ennalta. Haastattelut toteutettiin keväällä 2016 ennalta laaditun 

haastattelurungon (ks. Liite 1) mukaisesti. Haastattelut äänitettiin tietokoneen ja 

älypuhelimen sovelluksen avulla, ja äänitteet olivat pituudeltaan 28–57 minuuttia. 

Haastattelujen keskimäärinen kesto oli 39 minuuttia. 

 

Haastattelujen valmistelut ja toteutus 

Aineistonkeruun aloitin lähettämällä kunkin tutkimukseen kutsuttavan opettajan 

rehtorille sähköpostitse tutkimuslupa-anomuksen (Liite 2). Lisäksi tämän jälkeen 

soitin lupa-asiassa vielä rehtorille, ja keskustelimme puhelimessa tutkimukseni 

tarkoituksesta, toteuttamisesta ja aikatauluista. Luvan myöntämisen jälkeen so-

vimme rehtorin kanssa, että tutkijana ottaisin itse yhteyttä tutkimukseen kutsutta-

viin opettajiin. Otin ensiksi puhelimitse yhteyttä opettajiin, ja tiedustelin näin alus-

tavasti halukkuutta osallistua tutkimukseeni. Kaikki neljä luokanopettajaa antoivat 

jo puhelimessa alustavan suostumuksensa haastattelulle. Lähetin vielä puhelun 

jälkeen tutkimuslupa-anomuksen (Liite 3) jokaisen opettajan sähköpostiin. Yhtei-

set ajat haastatteluille saatiin sovittua kunkin opettajan kanssa sujuvasti. Jokai-

sen haastattelun alussa pyysin suullisesti luvan myös haastattelun äänittämiselle. 

Kaikki suostuivat äänitykseen.  

Haastattelut toteutettiin opettajan omalla koululla, kunkin omassa luokassa. Ha-

lusin tehdä haastattelutilanteesta mahdollisimman vaivattoman opettajille, joten 
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haastattelut toteutettiin koulupäivän aikana tai opetuksen jälkeen. Lisäksi ajatte-

lin, että tuttu tila rentouttaisi opettajia ja ehkä miljöönä auttaisi uraan liittyvien ta-

pahtumien muistelua. Haastatteluympäristönä koulu osoittautui kuitenkin hieman 

levottomaksi, sillä jokainen haastattelu keskeytettiin ulkopuolisista syistä ainakin 

kerran. Lisäksi koulupäivien aikana toteutettujen haastattelujen sujuvuutta rajoitti 

se, että osalle haastatteluista oli varattu vain ennalta määrätyn verran aikaa. Koin 

kuitenkin, että haastatteluajat olivat tutkimuksen lopputulosten kannalta riittävät 

jokaisen opettajan kohdalla.  

Ennen haastatteluja olin pyytänyt opettajia valmistautumaan haastatteluun muis-

telemalla omaa uraansa ja palauttelemaan mieleen uran merkittäviä tapahtumia. 

Omaelämäkerrallisille muistoille kun on ominaista palautua mieleen vähitellen 

tarkentuen (Draaisma 2011, 81). Painotin, että tähän tutkimukseen ei olisi ole-

massa oikeita vastauksia, vaan näitä itselle merkittäviä tapahtumia voi olla yksi 

tai useita, ja ne voivat olla pieniä tai suuria asioita. En myöskään olettanut, että 

merkittävien tapahtumien tulisi liittyä alakouluun, vaan yritin painottaa, että ne 

voivat liittyä mihin tahansa asioihin opettajan uralla.  

Haastattelut toteutettiin teemahaastattelun piirteitä noudattaen. En ollut suunni-

tellut valmiita kysymyksiä etukäteen, vaan kirjoittanut ylös teemoja, joista toivoin 

tutkittavilta opettajilta tietoa. Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan teemahaas-

tattelussa nämä teemat ovat jokaiselle haastateltaville samat, mutta niillä ei ole 

ennalta suunniteltua muotoa tai järjestystä. Tarkoituksena ei ole hankkia tietoa 

yksityiskohtaisilla kysymyksillä, vaan antaa tutkittaville ääni vapauttaen samalla 

haastattelun tutkijan näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) Pohdin myös 

haastattelurungon lähettämistä etukäteen, mutta päätin kuitenkin olla lähettä-

mättä sitä. Ajattelin, että kysymyksiin valmistautuminen olisi ehkä rentouttanut 

haastateltavia itse haastattelutilanteessa, mutta samalla koin että se olisi voinut 

vaikuttaa vastausten autenttisuuteen. Tällöin haastateltavat olisivat voineet suun-

nitella vastauksiaan kenties sen perusteella, mitä he olivat ajatelleet haastatteli-

jan haluavan kuulla. Pyysin haastateltavia myös niin halutessaan ottamaan mu-

kaan esimerkiksi kuvia tai muita asioita, jotka liittyvät näihin merkittäviin tapahtu-

miin uralla. Ajatuksenani oli, että kuvien avulla haastateltavien olisi ehkä hel-

pompi kertoa tapahtumista. Kaksi opettajista toikin haastatteluun luokkakuvia 
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sekä kuvia erilaisista projekteista ja retkistä. Kuvia oli teetetty perinteisiksi valo-

kuviksi, mutta niitä näytettiin myös haastattelun aikana digitaalisesti älypuhelimen 

kuvagalleriasta. Lisäksi mukana oli kokonaisia portfolioita ja kansioita oppilaiden 

kanssa tehtyihin projekteihin liittyen. Nämä dokumentit eivät sinänsä ole tutki-

musaineistoa, vaan toimivat lähinnä keskustelun virittäjinä. Varsinainen tutkimus-

aineisto on siis kuvien ympärillä käytävä keskustelu. 

 

Haastattelujen omaelämäkerrallisuus 

Tähän tutkimukseen tehtyjen haastattelujen tarkoituksena oli tuottaa narratiivista 

aineistoa. Narratiivisen eli kertomuksellisen aineiston syntymiseksi on tärkeää, 

että tutkija antaa haastateltavalle mahdollisuuden kertoa itse omalla tavallaan ko-

kemuksistaan (Hänninen 2015, 173). Myös Riessman (2008) korostaa kertomus-

ten yksilöllisyyttä. Hänen mukaansa kertomuksilla on monia muotoja ja pituuksia, 

ja haastattelutilanteen ilmapiirin tulisi sallia nämä kaikki kerronnan muodot 

(Riessman 2008, 23). Kerronnan monipuolisuuden takaamiseksi lähdin rakenta-

maan haastattelutilanteeseen rentoa tunnelmaa. Päätin ennen varsinaisen haas-

tattelun aloittamista kysellä opettajilta hieman taustatietoja yksinkertaisilla kysy-

myksillä, kuten ”Kuinka kauan olet ollut opettajana?”. Näiden keskustelun virittä-

jien tarkoituksena oli keventää haastattelutilanteen ehkä hieman jännittynyttä il-

mapiiriä. Lisäksi toivoin, että lyhyt keskustelu madaltaisi kynnystä jakaa haastat-

telussa henkilökohtaisiakin muistoja.  

Riessmanin (2008) mukaan kertomuksia tuottavan haastattelun päämäärä ei ole 

saada lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia, vaan ennemminkin tuottaa yksityiskoh-

taisia kuvauksia tutkittavasta aiheesta. Sen vuoksi olisi ihanteellista, että kysy-

myksenasettelu mahdollistaisi laajempia kuvauksia. (Riessman 2008, 23–25.) 

Rosenthal (2005) onkin ehdottanut tapaa toteuttaa elämäkerrallista aineistoa 

tuottavaa haastattelua. Ensimmäiseksi haastattelussa on pääkertomuksen vaihe, 

joka sisältää haastattelijan esittämän kerronnallisen kysymyksen. Ensimmäinen 

kysymys voi olla avoin mutta myös hieman strukturoitu. Rosenthal suositteleekin 

tietyissä tilanteissa strukturoimaan ensimmäisen kysymyksen, sillä sen voi liittää 
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tutkimuksen kontekstiin, joka ei välttämättä ole sidoksissa yksilön koko histori-

aan. (Rosenthal 2005, 30–32.) Varsinaisen haastattelun ensimmäinen kysymys 

vaihteli hieman sanalliselta muodoltansa, mutta pääpiirteittäin oli seuraavan lai-

nen: 

Haastattelija: ”Pyysin sinua ennen haastattelua muistelemaan 

uraasi, kertoisitko minkälaisia asioita sinulla tuli mieleesi?” 

Paananen (2008) on pohtinut, kuinka avoin ensimmäisen kysymyksen tulisi olla. 

Mitä johdattelevampi ensimmäinen kysymys on, sitä syvempää tietoa se voi tuot-

taa, mutta myös todennäköisemmin kaventaa haastateltavan omaa näkökulmaa. 

(Paananen 2008, 25.) Osa haastatteluista liukui kuitenkin luonnollisesti keskus-

teluista suoraan oman uran muisteluun ja merkittäviin kokemuksiin, joten kaikille 

haastateltaville en katsonut olevan tarpeellista esittää ylläolevaa kysymystä.  

Rosenthalia (2005) mukaillen avauskysymyksen seurauksena haastateltava ker-

too kertomuksen aiheesta tai itse jäsentämänsä elämäkerran. Tätä kertomusta 

haastattelija ei saa keskeyttää, vaan hänen roolinsa on kuunnella aktiivisesti ja 

esimerkiksi nyökytellä ja esittää kysymyksiä, jotka rohkaisevat haastateltavaa jat-

kamaan kertomusta. Avauskysymyksen jälkeen tulisi olla tilaa kertomusta syven-

täville ja täydentäville asioille. Nämä kysymykset esitetään ensin liittyen haasta-

teltavan esittämään kertomukseen, jonka jälkeen voidaan keskittyä tutkimusky-

symyksen tai mielenkiinnon kannalta olennaisiin teemoihin. (Rosenthal 2005, 30–

34.) Näiden kysymyksien avuksi olin työstänyt teemarungon (Liite 1), joka tuli 

haastattelun avuksi tässä kohtaa. Koko haastattelun ajan pyrin pitämään esittä-

mäni kysymykset mahdollisimman avoimina. Pidin tärkeänä antaa haastatelta-

ville opettajille tilaa kertoa siitä, mitä he itse pitävät tärkeänä. Toisaalta välillä tun-

tui, että haastateltavat kaipasivat tutkijalta vahvistusta siitä, että he kertovat oi-

keista asioista. Pyrin rohkaisemaan haastateltavia minimipalautteen keinoin, esi-

merkiksi nyökkäilemällä tai ”mm”, ”joo” ja ”niin” –sanoilla. Sorjosen (1999) mu-

kaan näitä sanoja, jotka esitetään kesken puheenvuoronkin, kutsutaan dialo-

gipartikkeleiksi. Niiden tarkoituksena on osoittaa keskustelukumppanille kuunte-

lijan aktiivisuutta. (Sorjonen 1999, 170–171.) 
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Jatkokysymysten esittäminen vaati sensitiivisyyttä haastattelua kohtaan sekä 

kuuntelutaitoa. Havaitsin, että opettajat saattoivat kertoa rutiininomaisista tapah-

tumista ilman että he olisivat oma-aloitteisesti avanneet näitä tapahtumia tarkem-

min. Etenkin haastatteluissa jaetuille kertomuksille on tyypillistä toistuvista tapah-

tumista kertominen. Nämä kertomukset voidaan Riessmanin (2008, 99) mukaan 

nimetä tavan kertomuksiksi, joissa kerrotaan kerta toisensa jälkeen toistuvista 

tapahtumista. Tässä tutkimuksessa tavan kertomukset toistuivatkin joissakin 

haastatteluissa. Esimerkiksi Opettaja 1 muisteli tehneensä useita retkiä. Haasta-

teltava ei kuitenkaan avannut retkiä sen tarkemmin, vaikka silti nämä kertomuk-

set vaikuttivat jollakin tapaa merkityksellisistä opettajille. Tällaisissa tilanteissa 

pyrin esittämään jatkokysymyksen. Alla esimerkki: 

Opettaja 1: ” Niin sitten retket ovat semmoisia että, kuitenkin aika 

paljon ollut semmoisilla matkassa […]” 

Haastattelija: ”Onko jokin retki erityisesti jäänyt mieleen?” 

Opettaja 1: ”[Alkaa kertoa leirikoulusta]” 

Koin tavan kertomusten avaamisen syventävän aineistoa. Riessmanin (2008) 

mukaan tavan kertomuksiin sisältyvät tapahtumat vaikuttavat olevan toistuvia ja 

jopa rutiininomaisia kertojalle. Tavan kertomukset eivät ole kovin dramaattisia, 

mutta ne kertovat yleisesti tietyn ajanjakson tapahtumista. (Riessman 2008, 99). 

Tavan kertomukset sisälsivät kuitenkin yksityiskohtaisia tarinoita menneistä ta-

pahtumista. 

Slembrouck (2015) tiivistää, että haastattelija ei saisi pitäytyä perinteisessä kysy-

mys-vastaus –asetelmassa, vaan haastattelutilanteen vuorovaikutuksen roolit tu-

lisi jakaa uudelleen. Tarkoitus on, että haastateltava ei ole vain vastaaja, vaan 

pitkiä puheenvuoroja omaava kertoja. Haastattelijan taas tulee kysymysten esit-

tämisen sijaan toimia kertomuksen vastaanottajana. Lisäksi haastattelijan teh-

tävä on rohkaista ja tukea haastateltavaa sekä viedä kertomusta eteenpäin yk-

sinkertaisilla kysymyksillä. Narratiivisen haastattelun lopputulemana on vuorovai-

kutuksessa rakennettu yhteinen kertomus. (Slembrouck 2015, 242–243.) Myös 

Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, 191) ovat tiivistäneet kerronnallisen haastattelun 
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ohjenuorat oivallisesti: ”tutkija pyytää kertomuksia, antaa tilaa kertomiselle ja esit-

tää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa saavansa vastaukseksi kertomuksia”. Py-

rin noudattamaan kyseisiä ohjeita esittämällä avoimia kysymyksiä ja minimipa-

lautteellisin keinoin antaa tukea haastateltavien esittämille kertomusmuotoisille 

vastauksille. 

Ensimmäinen haastattelu toimi samalla koko tutkimuksen esihaastatteluna. Bel-

lin (2005) mukaan esihaastattelun tarkoitus on testata haastattelurunkoa käytän-

nössä. Esihaastattelun jälkeen haastattelua voi muokata tarpeen mukaan. (Bell 

2005, 159.) Tämän toteutin käytännössä niin, että haastattelun päätteeksi pyysin 

haastateltavalta palautetta ja parannusehdotuksia haastattelurunkoon. Vinkiksi 

sain, että mikäli toivoin kertomuksia jostain erityisistä aihepiireistä, niin näitä tee-

moja voisin vielä korostaa tulevissa haastatteluissa. Tämä ehdotus vaikutti myö-

hempiin haastatteluihin siten, että mikäli haastattelu ei tahtonut edetä, niin avoin-

ten kysymysten sijaan pyrin esittämään hieman strukturoidumpia kysymyksiä. 

Käytännössä ehdottelin mahdollisia merkittävien tapahtumien aihepiirejä opetta-

jille, kuten opettajakoulutus, opettajainhuone ja oppilaat. Tämän ratkaisun katsoin 

joidenkin opettajien kohdalla helpottavan muistelua ja kertomista. En kuitenkaan 

halunnut painottaa mitään tiettyä aihepiiriä haastatteluissa, sillä koin että se olisi 

ohjaillut liikaa opettajien vastaamista. 

 

Haastattelun haasteet 

Haastatteluihin liittyi myös haasteellisia seikkoja. Ensinnäkin kaksi haastatteluista 

toteutettiin kesken koulupäivän, joten haastatteluiden toteuttamiseen oli aikaa 

vain rajoitetusti. Käytännössä näihin haastatteluihin varattu aika oli yhden oppi-

tunnin mittainen. Ennalta rajoitetussa haastatteluajassa on vaarana se, että 

haastateltava ei ehdi kertoa jotain. Eräs haastatelluista sanoikin, että tutkimusai-

heestani puhuisi vaikka vuoden. Sovimme myös jokaisen haastateltavan kanssa, 

että voisimme olla puolin ja toisin yhteydessä vielä, mikäli jotain jäi sanomatta. 

Haastattelurungon ansioista kuitenkin saimme jokaisessa haastattelussa käytyä 

kaikki tutkimuksen kannalta olennaiset teemat läpi. Haastattelurungon mukana 
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pitämisen koin myös hyvänä ajanhallinnan apuvälineenä varsinkin niissä haas-

tatteluissa, joissa oli rajoitetun verran aikaa käytössä. Haastattelujen edetessä 

en kuitenkaan yrittänyt väkisin pitäytyä haastattelurungon teemoissa, vaan mikäli 

opettaja kertoi rungon ulkopuolisista asioista, jotka olivat hänelle merkityksellistä, 

annoin opettajalle mahdollisuuden siihen. Yritin esittää parhaani mukaan jatko-

kysymyksiä myös näille haastattelurungon ulkopuolisille teemoille. 

Haastatteluissa jaetut kertomukset osoittautuivat hyvin erilaisiksi keskenään. Ne 

erosivat toisistaan esimerkiksi niiden yksityiskohtaisuuksissa, sillä osa kertomuk-

sista oli huomattavasti eloisempia kuin toiset. Hyvärisen (2010) mukaan joitakin 

kertomuksia kyetäänkin kertomaan elokuvamaisen tarkasti. Tällaisten kertomus-

ten voidaan olettaa olevan kertojalle jollakin tapaa tärkeitä, sillä hän haluaa kut-

sua kertomuksen kuulijan lähes tapahtuman sisälle. Kertomuksille on myös omi-

naista, että ne ja niiden tapahtumat eivät etene samaa tahtia. Muutamalla lau-

seella voidaan hypätä pitkänkin ajanjakson yli. (Hyvärinen 2010, 93.) Tämä näkyi 

myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. Haastattelut erosivat toisistaan siten, 

että toiset haastateltavat jakoivat jopa useita kymmeniä lyhyitä kertomuksia, kun 

taas toiset haastateltavat jakoivat vain muutamia. Kertomukset olivat myös pi-

tuuksiltaan erilaisia: osa kertomuksista oli muutaman virkkeen mittaisia, kun taas 

osa kertomuksista olivat pitempiä puheenvuoroja, johon saatettiin vielä palata 

haastattelun eri kohdissa.  

 

 

3.4 Analyysi 

 

Analyysia tehdessä on pidettävä mielessä, että se on tutkijan tekemää. Kuten 

Hänninen (2000) muistuttaa, niin analysoitiinpa ja esitettiinpä aineistoa miten ta-

hansa, tutkija valikoi ja pelkistää aineiston rikkautta. Tulkinnassa ja esityksessä 

on esillä tutkijan ääni, ja tämä on tärkeätä tunnustaa. (Hänninen 2000, 34)  

Narratiivisia aineistoja voidaan lähestyä eri näkökulmista. Riessman (2008) ja-

kaakin kertomusten analyysin kahteen leiriin: temaattiseen ja rakenteelliseen 
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analyysiin. Temaattisessa analyysissa keskitytään siihen, mitä kertomus sisältää, 

kun taas rakenteellisessa analyysissa fokuksena on kertomuksen muoto: kuinka 

kerrotaan, kenelle kerrotaan ja minkä vuoksi kerrotaan. (Riessman 2008, 53, 77.) 

Tässä tutkimuksessa analyysin lähtökohtana on selvittää, mitä kertomukset si-

sältävät. Näin ollen analysoin aineistoani temaattisen analyysin lähtökohdista. 

McAdamsin (2012) mukaan narratiiveja voidaan lähestyä myös löytämisen kon-

tekstissa, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja kuvailla ja ymmärtää tutkit-

tavaa ilmiötä. Tutkijan tarkoituksena on tuottaa kyseessä olevasta ilmiöstä tietoa 

yleensä haastatteluissa jaettuja elämäkerrallisia kertomuksia analysoimalla. Tut-

kijalla ei ole valmiita vastauksia tutkimusongelmaan, korkeintaan pieniä hypo-

teeseja perustuen kokemukseen tai aiempaan tutkimukseen. Parhaimmillaan 

narratiivien tutkiminen löytämisen kontekstissa voi johtaa uuden teorian kehittä-

miseen. (McAdams 2012, 17.) Minulla ei ollut vahvoja hypoteeseja siitä, mitä 

opettajat tulisivat kertomuksissaan jakamaan. Tähän vaikutti kenties se, että en 

ollut löytänyt aiempaa tutkimusta aiheesta. Tämän vuoksi pyrkimyksenäni oli olla 

mahdollisimman avoin aineistoani kohtaan. Varsinaista uutta teoriaa en kuiten-

kaan pyrkinyt tässä tutkimuksessa muodostamaan, sillä koen että tällöin tutki-

muksellisen lähestymistavan olisi pitänyt olla erilainen. 

Analyysi on toteutettu käytännössä aineistolähtöisellä temaattisella analyysilla. 

Moilasen ja Räihän (2015) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä tarkoituksena 

on etsiä aineistosta teemoja, joista tutkittavat puhuvat. Teemoja voidaan etsiä 

myös jo valmiiden tutkimus- tai haastattelukysymysten mukaisesti, jolloin tarkas-

tellaan sitä, mitä tutkittavat puhuvat valmiiden teemojen kohdalla. (Moilanen & 

Räihä 2015, 61.) Teemoittelu sopii myös Riessmanin (2008, 53–54) mukaan 

haastatteluissa kerättyjen kertomusten analyysiin, etenkin jos tarkoituksena on 

selvittää mitä sanotaan, eikä sitä, kuka sanoo, miksi ja miten.  

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan aineistolähtöinen analyysi eroaa teorialäh-

töisestä analyysista siten, että se ei nojaa mihinkään ennalta valittuun teoriaan. 

Sen sijaan olennaista aineistölähtöisessä analyysissa on se, että analyysissa ei 

ole apuna valmiiksi muotoiltuja ja päätettyjä analyysiyksiköitä. Analyysiyksiköt 

tutkija valitsee aineistosta sen perusteella, mikä sopii tutkimuksen tarkoitukseen. 
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(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 95–97.) Analyysin apuna on käytetty Tuomen ja Sara-

järven (2009) esittämää vaiheistusta, joka perustuu Milesin ja Hubermanin (1994) 

kolmivaiheiseen analyysiprosessiin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108).  Tämän 

analyysiprosessin olen tiivistänyt kuvioksi (Kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Analyysiprosessi. 

 

Koen, että analyysi on alkanut haastattelujen aikana. Jo sieltä olen saanut kar-

kean kokonaiskuvan kertomusten kautta opettajien merkittävistä tapahtumista 

urallaan. Analyysin avuksi äänitetyt haastattelut oli litteroitava. McAdamsin 

(2012) mukaan litteroinnin tarkoitus on mahdollistaa tiettyjen teemojen löytämi-

nen. Nämä teemat eivät välttämättä liity mihinkään erityiseen sanaan tai lausee-

seen, vaan ne ovat vedettyjä johtopäätelmiä tekstin laajemmasta kulusta. Tee-

mojen löytäminen vaatii tutkijalta avointa mieltä tutkimustaan kohtaan ja yllättä-

vienkin asioiden hyväksymistä. (McAdams 2012, 18.) Tämän vuoksi pyrin litteroi-

maan aineistoni mahdollisimman tarkasti, jotta teemat olisivat selkeämmin löy-

dettävissä myöhemmissä analyysin vaiheissa. Yllätyin litteroidessani, kuinka mo-

nipuolinen aineistosta tulikaan, ja kuinka paljon erilaisia kertomuksia haastatte-

luissa kerrottiinkaan. 
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Litteroinnin ulkopuolelle jätin vuorovaikutukselliset seikat, eli eleet, äänensävyt ja 

luonnolliset tauot puheessa, sillä tarkoituksena ei ollut tutkia, miten asioista ker-

rotaan. Tavoitteena oli keskittyä sisällön ymmärtämiseen: siihen, mitä haastatel-

tavat kertovat. Litteroinnissa pyrin kirjoittamaan haastattelut auki sanatarkasti, 

mutta toisinaan äänitteet eivät antaneet siihen mahdollisuutta. Äänitteiden ää-

nenlaatuun ja kuuluvuuteen vaikuttivat esimerkiksi opettajien asennot, sillä välillä 

haastateltavat esimerkiksi nojautuivat kauemmaksi nauhoituslaitteesta, jolloin 

heidän äänensäkin vaimeni. Sain kuitenkin haastattelut mielestäni melko tarkasti 

litteroitua pienistä teknisistä ongelmista huolimatta. En kokenut tämän ongelman 

olevan lopputuloksen kannalta kuitenkaan olennainen, sillä tarkoituksenani ei ol-

lut keskittyä esimerkiksi kertomuksien sirpaleisiin, kuten sanavalintoihin, vaan fo-

kukseni oli kertomuksessa kokonaisuutena. Lopulta litteroitua tekstiä kertyi 43 

sivullista. Fonttina oli Arial koossa 12 ja rivivälillä 1,5. 

 

Pelkistäminen 

Litteroinnin jälkeen oli aika aloittaa varsinainen analyysi: aineiston pelkistäminen, 

eli lukeminen ja aineiston koodaus. Varsinaisen analyysin aloittaminen ei kuiten-

kaan alkanut jouhevasti. Analyysin alkuvaiheeseen sisältyi paljon ihmettelyä ja 

tuntikausia litteroitujen haastattelujen tuijottelua. Luin aineistoa kerta toisensa jäl-

keen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Lisäksi kirjoitin jokaisesta haastattelusta 

ranskalaisin viivoin pienet tiivistelmät haastatteluista. Koin tämän itselleni hyödyl-

liseksi, sillä kustakin haastattelusta kertyi useita sivuja litteraatteja, ja asioiden 

tiivistäminen helpotti kokonaisuuden ymmärtämistä. Tiivistelmiä en kuitenkaan 

tämän enempää analyysissa hyödyntänyt. 

Lukemisen jälkeen aloitin aineiston koodauksen. Koodaus on tehty litteraateista, 

ei tekemistäni tiivistelmistä. Käytännössä alleviivasin litteraateista asioita, jotka 

vaikuttivat tutkimuksen kannalta tärkeiltä. Teemojen etsimisen apuna käytin 

myös teemahaastattelurunkoa. Tämän toteutin etsien aluksi teemoja, jotka esiin-

tyivät myös haastattelurungossa. Lopulta teemoja löytyi myös haastattelurungon 

ulkopuolelta. Alleviivauksessa käytin apunani eri värejä, jotta tunnistin, mikä alle-

viivaus liittyi mihinkin haastatteluteemaan. Alleviivauksien jälkeen koodaus jatkui, 
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kun perustin Excel-taulukot jokaiselle haastattelulle. Taulukoihin listasin kustakin 

haastattelusta jokaisen yksittäisen tapahtuman, jotta kokonaisuuksia olisi hel-

pompi käsitellä. Kaiken kaikkiaan erilaisia muistoja opettajien urien varrelta kertyi 

kymmenittäin. Tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, sillä kertomukset olivat 

toisinaan polveilevia ja epäloogisesti eteneviä. Samoihin tapahtumiin saatettiin 

palata myös myöhemmin haastattelun edetessä.  

Aineistoa koodatessani tein mielenkiintoisen huomion: eniten muistoja ilmeni 

kahdella opettajalla, jotka olivat ottaneet haastattelutilanteeseen mukaan doku-

mentteja, kuten luokkakuvia. Tämän havainnon perusteella voidaan kenties väit-

tää, että muistelun tueksi tuodut dokumentit virittävät muistelutyötä. Esimerkiksi 

Kokon (2007) tutkimus tukee tätä väitettä, sillä hän näki omassa tutkimuksessaan 

vanhat ja säilytetyt koulukäsityöt muistiesineinä menneestä. Nämä esineet muis-

tuttivat tutkimukseen osallistuneita menneestä elämästä ja virittivät keskustelua. 

(Kokko 2007, 39.) Ymmärrän Kokon (2007) tavoin opettajien tuomat dokumentit 

muistiesineinä, joiden tarkoituksena on palauttaa mieleen muistoja menneistä ta-

pahtumista ja virittää muistelutyötä.  

 

Ryhmittely ja kategoriointi 

Aineiston koodauksen vaiheessa taulukoihin listautui paitsi luokanopettajien 

muistelemat tapahtumat, niin myös muita aineistosta ilmenneitä asioita, esimer-

kiksi tunteita tai henkilöitä, jotka toistuivat kertomuksissa. Taulukoinnin jälkeen 

totesin, että erinäisiä tapahtumia on haastatteluissa muistunut mieleen niin pal-

jon, etten voisi käsitellä jokaista tapahtumaa erikseen. Siispä päätin kategorioida 

kaikki tapahtumat erilliselle paperille. Kategorioiden muodostumista kuvaan Ku-

viossa 3. 
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Kuvio 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä ja kategorioinnista. 

 

Kategoriat muodostin sen perusteella, mihin laajempaan kontekstiin aineistosta 

pelkistetyt ilmaukset vaikuttivat liittyvän. Kategoriat nimesin itse näiden laajem-

pien asiayhteyksien perusteella. Ensimmäisen ryhmittelykierroksen jälkeen mi-

nulle oli syntynyt 12 kategoriaa: haasteista selviäminen, retket, vanhojen oppilai-

den tapaaminen, arjen tähtihetket, erottuvat oppilaat, luokasta poistuminen, yh-

teistyö vanhempien kanssa, projektit, työkaverin tuki, oma kehittyminen, näytel-

mät, esimiehen tuki.  

 

Kategorioiden yhdistely 

Koin aineiston analyysin edellisessä vaiheessa muodostamieni kategorioiden 

määrän olevan vielä liian suuri tehdäkseni johdonmukaisia päätelmiä. Siispä ko-

keilin ryhmitellä nämä 12 teemaa vielä uudelleen. Kategorioiden yhdistelyn tulok-

set kuvaan Kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Kategorioiden yhdistely pääkategorioihin. 

 

Kategorioita yhdistelin samalla logiikalla kuin niitä alun perin muodostinkin: asiat, 

jotka tuntuivat liittyvän toisiinsa, kuuluivat samaan kategoriaan. Kuitenkin osa ai-

neiston asioista tuntui sopivan useampaankin kategoriaan. Tällaisia asioita olivat 

oma kehittyminen sekä yhteistyö vanhempien kanssa, ja päätinkin lopulta lisätä 

ne kuuluvaksi jokaiseen syntymäisillään olevaan kategoriaan. Lopulta nämä kak-

sitoista teemaa jaottelin siten, että ne muodostivat kolme pääkategoriaa, jotka 

nimesin seuraavasti: luokanopettajien kertomukset haasteista, kertomukset ihmi-

sistä sekä kertomukset arjesta. Nämä kategoriat avaan tutkimuksen tulos-lu-

vussa. 

 

3.5 Tutkimuksen eettisyys 

 

Kuten kaikkiin tutkimuksiin, myös tähän tutkimukseen on liittynyt eettisiä seikkoja. 

Eettisiä kysymyksiä voidaan katsoa olevan kaikki sellaiset kysymykset, joihin ei 
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ole yksiselitteistä vastausta, vaan näitä vastauksia on etsittävä ja perusteltava 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 23).   

Tutkimusaihetta on lähestytty narratiivisen omaelämäkertatutkimuksen keinoin. 

Eettisenä haasteena tutkimukselle näen Hännisen (2000, 34) tavoin sen, että tut-

kijan valta suhteessa aineistoon on suuri, sillä tutkija voi ymmärtää kertomukset 

väärin. Haluankin korostaa, että tutkijana olen tehnyt johtopäätöksiä narratiivi-

sesta aineistosta. Olen itse viime kädessä valinnut mitä asioita pidetään olennai-

sena ja vähemmän olennaisena tutkimuksen kannalta. Näin ollen tutkijan ääni on 

kuultavissa väistämättä tutkimusraportissa. Olen pyrkinyt kuitenkin kuvaamaan 

tutkimuksen vaiheet mahdollisimman tarkasti ja avoimesti tässä tutkimusrapor-

tissa. Ronkaisen, Pehkosen, Lindblom-Ylänteen sekä Paavilaisen (2011) mu-

kaan tutkimusta ilman tutkijaa ei ole olemassa, eikä mikään menetelmä poista 

tutkijan vaikutusta. Tutkimus ei ole ainoastaan menetelmien seuraamista vaan 

ennen kaikkea tutkijan vakuuttumista, oivaltamista, tulkintaa sekä tehtyjä valin-

toja. (Ronkainen ym. 2011, 70.) 

Tutkimusaineisto on kerätty haastatteluissa. Aineistonkeruussa tavoitteenani oli 

antaa tutkittaville mahdollisimman paljon tilaa valita itse, mitä asioita haluavat ja-

kaa kanssani. Muistojen tutkiminen on herkkä ja henkilökohtainen aihe, joka voi 

herättää tutkittavassa monenlaisia tunteita. Haastatteluja tehdessäni pyrin ohjai-

lemaan haastattelun kulkua mahdollisimman vähän ja olemaan painostamatta 

tutkittavia. Asenteeni haastateltavia opettajia kohtaan on ollut lähtökohtaisesti se, 

että heillä on arvokasta tietoa tutkimusaiheestani ja jokaisella heistä on merkittä-

viä muistoja, joista mikään ei ole vähemmän tärkeä kuin toinen. Tämän vuoksi 

pyrin aineistonkeruussa olemaan myös mahdollisimman vähän ohjaileva. En ollut 

alun perin suunnitellut haastattelukysymyksiä, vaan teemat, joiden alueella toi-

voin keskustelun pysyvän. Jos kuitenkin haastateltava kertoi minulle jotain sel-

västi itse tärkeänä pitämää asiaa, niin annoin hänelle tilaa ja pyrin esittämään 

jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen.  

Henkilöillä toteutettaviin tutkimuksiin liittyvät tärkeimmät eettiset ongelmat ovat 

heidän itsemääräämisoikeutensa takaaminen sekä anonymiteetin suojaaminen 
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(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 66). Halusin kunnioittaa haastateltavien autono-

miaa pyytämällä heidän suostumuksensa tutkimukselle sekä antamalla heille 

mahdollisuuden vetäytyä tutkimuksesta milloin vain niin halutessaan. Lisäksi 

anonymiteetin suojaamiseksi pyrin poistamaan tutkimusraporttia kirjoittaessani 

sekä suorat että epäsuorat viittaukset esimerkiksi tutkittavaan itseensä sekä ker-

tomuksissa esiintyviin ihmisiin ja paikkoihin. Oppilaiden anonymiteetin suojaa-

miseksi olen muuttanut kaikki kertomukset menneeseen aikamuotoon. En myös-

kään paljasta tutkimukseen osallistuneiden opettajien sukupuolta, luokka-astetta 

jolla he opettavat tai yksilöllistä opettajakokemusta. Tavoitteena on ollut tehdä 

tutkimukseen osallistuneiden luokanopettajien sekä kertomuksissa esiintyvien 

henkilöiden henkilöllisyyden tunnistaminen mahdollisimman haasteelliseksi. 

Lisäksi yksi eettinen pulma liittyy siihen, että kaksi haastateltavista opettajista oli-

vat minulle ennalta tuttuja. En kokenut tuttuutta haastattelua millään tavoin hait-

taavana seikkana, vaan mielestäni näistä tuntemistani opettajista huokui vahva 

sitoutuneisuus haastatteluun ja tutkimukseen osallistumiseen. Lisäksi huomasin, 

että haastattelutilanteet heidän kanssaan olivat erityisen rentoja. En kokenut tut-

tuutta tutkimusta häiritsevänä tai tutkittavan kannalta epämiellyttäväksi asiaksi. 

Luotan siihen, että jokainen tutkittava olisi kieltäytynyt tai vetäytynyt tutkimuk-

sesta, mikäli tilanne olisi käynyt epämiellyttäväksi. 

Mielestäni tämä tutkimus ei ole tuottanut tutkittaville opettajille harmia. Tarkoituk-

senani on ollut keskittyä elämyksiin positiivisina asioita, joiden muisteleminen voi 

olla opettajalle voimavara. Eräs haastateltavista haastattelun lopussa kiittikin 

haastattelukutsusta, ja kertoi kuinka mukavaa oli palata muistoihin. Hännisen 

(2000) mukaan kertomalla tarinaansa ihminen voi reflektoida ja jakaa kokemuk-

siaan sekä saada niille sosiaalista vahvistusta. Kertomuksista myös kuulijat hyö-

tyvät, sillä kertomus siirtyy tarinavarantoon resurssiksi, jota voi käyttää apuna 

myös omien kokemuksien tulkitsemisessa. (Hänninen 2000, 22.) Ajattelen, että 

tätä tutkimusta tulevaisuudessa mahdollisesti lukevat opettajat voisivat kenties 

saada kertomuksista samaistumisen kokemuksia.  
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4 TULOKSET 
 

 

Tässä tutkimuksessa on ollut tarkoituksena selvittää, millaisia ovat opettajien 

merkitykselliset kokemukset urallaan. Tarkoituksena on ollut myös tutkia, millai-

sista aineksista ne koostuvat sekä mikä on elämysten merkitys luokanopettajalle. 

Analyysissa selvisi, että opettajan uralla ei ole olemassa yhtä elämystä ylitse mui-

den. Tässä tulosluvussa tulen selvittämään, millaisia kertomuksia elämyksistä ja-

ettiin. 

Aineiston analyysissa muodostui kolme pääkategoriaa erilaisille elämyksille, 

jotka esittelen alaluvuissa. Tutkimustulosten havainnollistamiseksi esitän sitaat-

teja aineistosta. Nämä sitaatit ovat katkelmia pidemmistä kertomuksista. Nämä 

sitaatit on käännetty yleiskielelle haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi. 

Haastateltavien oikeita nimiä ei ole myöskään käytetty tässä tutkimuksessa, joten 

haastateltavat on nimetty seuraavasti: Opettaja 1, Opettaja 2, Opettaja 3 ja Opet-

taja 4. Sitaateissa käytetään merkintää [...], mikäli sitaatista on poisjätetty puhetta 

puheenvuoron alusta tai keskeltä. 

 

4.1 Kertomukset haasteista 

 

Ensimmäinen analyysissa muodostuneista kategorioista sisälsi luokanopettajien 

kertomuksia haasteista. Jokaisessa haastattelussa mainittiin uran aikana koetut 

haasteet ja niistä selviytymisen. Tähän kategoriaan liittyi kertomuksia esimerkiksi 

haastavista oppilaista ja heidän kanssaan selviytymisestä.  

Tässä tutkimuksessa kerrotut kertomukset haasteista oppilaiden kanssa saattoi-

vat liittyä esimerkiksi heidän lähtökohtiinsa. Nämä oppilaat olivat usein erityisen 

tuen tarpeessa. Kertomukset tällaisista oppilaista päättyivät kuitenkin yleensä 

jonkin tavoitteen täyttymiseen ja onnistumiseen kyseisen oppilaan kanssa. Esi-

merkiksi Opettaja 1 kertoi oppilaasta, jonka lähtötaso sosiaalisten taitojen osalta 
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oli ollut heikompaa kuin muiden. Tämä käyttäytyminen oli osoittautunut haas-

teeksi opettajan työssä. Palkitsevaa oli ollut kuitenkin nähdä, kuinka oppilas oli 

kehittynyt ja kasvanut vuosien saatossa tällä ennen haasteelliselta tuntuneelta 

osa-alueella. 

Opettaja 1: ”[...] tässä opettajan työssä parhaimpia asioita ovat ehkä 

sellaiset asiat, että kun saat oppilaan kolmannella luokalla ja sitten 

hänen kanssaan tehdään töitä, niin sitten hän on kuudennelta läh-

dössä eteenpäin, niin huomaat että monissa asioissa on päästy 

eteenpäin [...] Itse näen sillä tavalla, että on sellaisia yksittäisiä oppi-

laita, kenet ensimmäisen kerran kun on saanut, niin aloittaa sen 

opettamisen niin esimerkiksi sosiaaliset taidot saattaa olla mitä on. 

Sitten kun kuudennelta lähtee, niin tuntee että siellä on jämäkkä 

nuori mies kasvanut. [...] Sain yhden oppilaan […] ja en tiennyt hä-

nestä kauheasti, ja sellaista ennakkokäsitystä en ollut pystynyt muo-

dostamaan. Ja sitten meillä on tapana ollut lukea vuorotellen vaikka 

jotakin tekstiä ja tämä oppilas sanoi, että en varmasti ala lukea ää-

neen ja minä sitten sanoin että ei sitä tarvitse. Sitten huomattiin että 

kyllä hänellä alkoi ihan hyvin menemään. Hän ei ollut tottunut teke-

mään asioita, ja sitten kun siihen tottuu, niin kehittyy sen kolmen vuo-

den aikana. [...] Pelasi sitten koulun turnauksessa lentopallossa ja 

koripallossa, ja sai siellä sellaisia onnistumisen kokemuksia kun alkoi 

vain tekemään.” 

Myös Opettaja 3 kertoi oppilaasta, joka toi haastetta opettajan työhön. Kuten 

edellisessä Opettaja 1:n kertomusta kuvaavassa sitaatissa, myös tässä kerto-

muksessa haaste liittyi oppilaan käyttäytymiseen. Tässäkin sitaatissa opettaja 

kuvaa, kuinka haastavista tilanteista kuitenkin voidaan selvitä ja saavuttaa pieniä 

onnistumisen askeleita. 

Opettaja 3: ”[...] minulla oli yksi oppilas, joka ei pystynyt olemaan 

koko viikkoa koulussa, eli hän ei vaan pystynyt. Niin se että me 

olimme monena viikkona taistelleet siitä, että hän halusi lähteä kotiin. 

Ja minä näin että siellä kynä meni palasiksi, että nyt oli se paha olo, 
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niin kävimme käytävällä hetken juttelemassa ja hän pystyi olemaan 

loppupäivän koulussa.” 

Kertomusten haasteet liittyivät usein erilaisiin vuorovaikutuksen ongelmatilantei-

siin. Vuorovaikutus saattoi olla haasteellista koulussa oppilaiden ja opettajan kes-

ken, mutta myös oppilaiden vanhemmat tuottivat toisinaan haasteita opettajien 

työhön. Myös väkivaltatilanteita esiintyi opettajien kertomuksissa. Haasteiden 

myötä opettajan työ saatettiin kokea toisinaan raskaaksi. Myös aiemmin (Launis 

& Koli 2005) on todettu, että häiriökäytöksiset oppilaat ja oppilaiden moninaiset 

ongelmat kuormittavat opettajan työtä. Samassa tutkimuksessa kuitenkin todet-

tiin, että koko työssä jaksamisen perusta on silti juuri oppilaat, joita varten opet-

tajat ovat olemassa. (Launis & Koli 2005, 355.) Myös Blombergin (2008) mukaan 

oppilaat voivat olla samanaikaisesti sekä ilon että myös vihan ja inhon lähteitä. 

Iloa ja onnellisuutta opettajan työhön tuottavat onnistunut vuorovaikutus oppilai-

den kanssa, kun taas kielteisiä tunteita synnytti oppilaan uhmaava käytös. (Blom-

berg 2008, 118–122.) Almialan (2008) väitöskirjassa taas selvitettiin opettajan 

ammatinvaihdokseen johtaneita syitä. Kyseisen tutkimuksen mukaan haastavat 

oppilaat voivat olla yksi syy motivaation heikkenemiseen, ja sitä myötä johtaa 

ammatin vaihtumiseen. Uudessakin ammatissa kohdattiin haasteita, mutta niitä 

ei tarvinnut pelätä, sillä ne olivat voitettavissa. (Almiala 2008, 121, 167.) 

Opettajat kohtaavat arjessa myös Salovaaran ja Honkosen (2013) mukaan haas-

tavia oppilaita. Opettajat voivat joutua mielialojen purkautumisen kohteeksi, tai 

ikävimmillään todistamaan vakavia, joskus peruuttamattomiakin tilanteita. (Salo-

vaara & Honkonen 2013, 184–185.) Opettaja 4 kertoikin oppilaaseen liittyvästä 

ikävästä tapahtumasta, jolla meinasi olla kohtalokkaat seuraukset. Tässä kerto-

muksessa oppilas oli häiriökäyttäytymisellään vaikuttanut koulun toimintaan jo pi-

demmän aikaa, ja tilanne oli kulminoitumassa puukotukseen. Kuitenkin tilan-

teesta oli selvitty virkavallan avulla. 

Opettaja 4: ”[...] siellä oli yksi tosi vaikea tapaus. [...] Niin se oli tosi 

vaikeaa että loppujen lopuksi piti sitten poliisit soittaa yhteen tilantee-

seen. [...] Se oli se oppilas tässä vaiheessa [luokka-asteella] että hän 
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oli sitä koulua kuitenkin terrorisoinut jo jonkin aikaa ja siihen oli yri-

tetty saada ratkaisua mutta sitten tosiaan pääsi hoitoon sen jälkeen. 

Siinä oli tosiaan se että hän oli puukolla ajattanut luokkakavereita 

koulun päätteeksi. Sitten yksi vanhempi soitti minulle että tiedätkö, 

heidän tyttö tuli ihan hädissään kotiin että tällainen tilanne oli ollut. 

Sitten kun sitä selviteltiin, niin se puukko oli ollut minua varten. Että 

hän oli ottanut sen aamulla reppuun, että hänellä oli tarkoitus opet-

tajaa sillä sitten pistää mutta ei ollut päivän aikana saanut tilaisuutta.” 

Opettaja 3:n kertomus liittyi haastavaan tilanteeseen oppilaiden vanhempien 

kanssa. Opettaja kuvaili, kuinka oppilaat voivat kotona jakamillaan kertomuksilla 

saada vanhemmat hyökkäämään koulua ja opettajaa vastaan. Tilanne vaikutti 

myös opettajan hyvinvointiin aiheuttamalla esimerkiksi univaikeuksia. Vanhem-

pien hyökkääminen opettajaa vastaan vaikutti olevan ”viimeinen tikki” opettajan 

jaksamiselle; luokassa oli samaan aikaan paljon muitakin ongelmia, jotka olisivat 

vaatineet ratkaisua. 

Opettaja 3: ”[...] on ollut sellaisia vuosia, että lapset kertovat kotona 

aina omaa versiota, ja sitten ei ikinä kysytä minulta sitä tilannetta. Ja 

sitten ovat vanhemmat lähteneet yhdessä minua vastaan että mi-

nulla oli sellainen luokka että en kerta kaikkiaan pärjännyt siinä ja en 

saanut siihen tukea. Valvoin yöt ja kesälomalla en päässyt rauhaan 

että se oli tosi rankkaa. Työkaverit kyllä kuuntelivat [...] mutta ei se 

riittänyt [...] oli liian paljon, liian paljon ongelmia, liian suuri porukka.”  

Haasteiden kertomuksiin olennaisena osana sisältyivät niistä selviytyminen ja 

sitä kautta saadut onnistumisen kokemukset. Salovaara ja Honkonen (2013) huo-

mauttavatkin, että onnistumisen kokemuksia voi saada esimerkiksi ryhmän oh-

jaamisesta tai onnistumisesta yksittäisen oppilaan kanssa. He puhuvat myös 

opettajan ammattiylpeydestä ja kipinästä omaan työhönsä. Tämä kipinä auttaa 

kohtaamaan työssä tulevat ongelmat haasteina, jotka voidaan ratkaista. (Salo-

vaara & Honkonen 2013, 29, 151.)  
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Esimerkiksi Opettaja 1 kertoi onnistumisen kokemuksesta, joka voi syntyä vasta 

pidemmän ajanjakson jälkeen. Näin ollen haasteista selviytyminen vaikutti olevan 

ikään kuin prosessi, joka palkitsee jälkeenpäin.  

Opettaja 1: ”[...] ne ovat sellaisia mukavia hetkiä huomata, että tuota, 

joskus opettajana oleminen on sellaista, että ne tulokset saattavat 

näkyä vasta sitten ja ehkä se arvostuskin voi tulla sillä tavalla että 

asioista mitä täällä on tehnyt niin myöhemmin.” 

Opettaja 3 kertoi raskaalta tuntuvan luokan kanssa selviämisestä. Tässä tapauk-

sessa opettaja vaikutti olleen jo väsynyt luokan tilanteeseen, ja sai rehtorilta tu-

kea luokan kanssa jatkamista varten. Rehtori päätti, että opettaja jatkaisi kysei-

sen luokan kanssa. Tämä rohkaisi opettajaa hoitamaan tilanteen vaikeista tun-

teista huolimatta.  

Opettaja 3: ”[...] kun minulla oli se luokka niin rankka ja tuntui että en 

pysty tähän enää, niin jätin auki että mitä tapahtuu. Niin rehtori päätti 

että jatkan sen porukan kanssa. Ja se oli hyvä päätös vaikka se tun-

tui pahalta, mutta siinä näytettiin vanhemmille että minuun luotetaan 

ja minä hoidan sen homman ja minä hoidin sen.” 

Myös Opettaja 2 oli kokenut haasteista selviämisen elämyksiä urallansa. Hän 

kertoi muutaman lyhemmän kertomuksen siitä, kuinka uuden luokan kanssa voi 

kohdata ratkaistavissa olevia ongelmia. Hän esimerkiksi kuvaili, kuinka oli saanut 

opetettavakseen rauhattoman luokan, ja onnistunut luomaan heistä rauhallisem-

man ja hyvän ryhmän. Lisäksi hän kertoi, kuinka haastavaa opettajan työssä on 

toisinaan saada ryhmä sulautettua opettajan toimintamalliin. Tästäkin haasteesta 

oli selvitty. 

Opettaja 2: ”Se että tämä luokka oli sellainen poikaluokka, joka oli 

semmoinen, ne olivat hirveän vilkkaita, ja sitten se että heidät piti 

saada rauhoittumaan. Mutta heistä tuli aivan hyvä porukka.” 

Opettaja 2: ”Yksi [opettaja] opetti yhdet tavat ja toinen toiset, niin se 

että heidät sai toimimaan niin kuin minä toimin.” 
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Haastavista tapauksista selviämiseen liittyi myös opettajana ja ihmisenä kehitty-

misen ja kasvamisen mahdollisuus. Tutkimuksen (Launis & Koli 2005) mukaan 

opettajan työssä motivoivaa onkin todettu olevan uudet haasteet ja jatkuva it-

sensä kehittämisen mahdollisuus. Vaikka haasteet koettiin toisinaan raskaiksi ja 

uuvuttaviksi, niin samalla ne antoivat työn iloa. (Launis & Koli 2005, 355). Myös 

Salovaara ja Honkonen (2013, 9) esittävät, että usein opettajan työhön voimia ja 

onnistumisia tuottavat asiat aiheuttavat myös epäonnistumista ja väsymistä. He 

myös lisäävät, että haasteiden voittaminen opettaa jotain uutta, ja tämä vahvistaa 

opettajan itseluottamusta sekä persoonallista kasvua. Tämä motivoi opettajia. 

(Salovaara ja Honkonen 2013, 9, 143.) 

Opettaja 3 kuvaili, kuinka haastavien tilanteiden jälkeen on oppinut antamaan it-

sellensä enemmän anteeksi. Lisäksi haastavien luokkien jälkeen opettaja oli op-

pinut nauttimaan vähemmän haastavista ryhmistä. 

Opettaja 3: ”[...] Että se on sitten pakottanut muuttamaan itsensä. 

Että niiden rankkojen luokkien jälkeen on osannut nauttia helpom-

mista. [...] täytyy antaa itselle enemmän anteeksi.” 

Opettaja 4 kertoi siitä, kuinka haastavat yksilöt ovat kasvattaneet häntä opetta-

jana. Haasteet olivat opettaneet hänelle kärsivällisyyttä, luottamusta ja varmuutta 

omaa toimintaansa ja työtänsä kohtaan. Myös Opettaja 1 kertoo saaneensa var-

muutta työhönsä onnistumisen kautta. 

Opettaja 4: ”[...] ne vaativat tyypit ovat kasvattaneet ja sillä tavalla. Ei 

hetikään hermoile niin kauheasti. [...] ja sitten luottamusta tullut, sel-

laista luottamusta omaan työhön. Varmuutta ja mistä kaikesta sitä 

selviää.” 

Opettaja 1: ”Kyllä onnistumisen kokemus varmistaa sitä opetta-

juutta.” 

Opettaja 3 kiteytti haasteen ja siitä selviämisen välisen suhteen seuraavasti: 

Opettaja 3: ”[...] Vaikka se tuntuu aivan kauhealta se taistelu ja ne 

vastoinkäymiset mutta sitten jos se onnistuu, niin onhan se kiva 

tunne.” 
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Tässä tutkimuksessa jaettujen kertomusten perusteella opettajien haasteiden 

elämykset liittyvät oppilaisiin sekä yksilöinä että ryhmänä ja heidän vanhem-

piinsa. Haasteiden kertomusten perusteella vaikuttaa siltä, että myös negatiivisia 

kokemuksia prosessoimalla opettajan on mahdollista kokea elämyksiä. Eli vaikka 

elämys sinänsä on voinut saada alkunsa negatiivisesta kokemuksesta, on se kui-

tenkin voinut muuttua positiiviseksi. Näin vaikuttaisi esimerkiksi käyneen haasta-

vien oppilaiden kohdalla: vaikka tapahtumahetkenä opettaja on voinut tuntea it-

sensä väsyneeksi, on kokemus muuttunut lopulta onnistuneeksi. Reflektoimalla 

koettua voi ymmärtää, mistä on lähdetty liikkeelle ja mihin on tultu. Tulokset vai-

kuttaisivat vahvistavat väitteen, jonka mukaan jotkut elämykset selkiytyvät yksi-

lölle vähitellen (vrt. Latomaa 2007, 28–29). Kertomukset haasteista sisälsivät mo-

nen tasoisia omaelämäkerrallisia muistoja (Conway & Pleydell-Pearce 2000, 

262–264): osa niistä liittyivät johonkin määriteltyyn, melko lyhytaikaiseen, tapah-

tumaan, tai ne saattoivat olla pitempiä, vuosien saatossa kehittyneitä elämyksiä. 

Kenties palaaminen muistoihin, joissa on kyennyt selviytymään haasteista, toimii 

voimaa antavana ”touchstonena” (Singer & Blagov 2004, 483–484), ja auttaa tu-

levienkin ongelmatilanteiden kohtaamisessa.  

 

4.2 Kertomukset ihmisistä 

 

Toisena uralla koettujen elämysten kategoriana voidaan tässä tutkimuksessa pi-

tää kertomuksia, jotka liittyvät ihmisiin. Opettajat esittivät kertomuksia yksittäi-

sistä oppilaista, jotka erottuivat joukosta esimerkiksi koulun arjesta poikkeavan 

käyttäytymisen vuoksi. Esimerkiksi Opettaja 4 kertoi oppilaastaan, joka oli jäänyt 

elävästi mieleen. Tämä oppilas oli taitava, hauska mutta myös vilkas tapaus. 

Opettaja 4: ”Oli tällainen tyttö, kenet muistan vieläkin elävästi. Se oli 

tosi vilkas ja sillä oli kiharat hiukset. Yhtenä aamuna hän ei tullutkaan 

kouluun, kun hän oli lähtenyt markkinoille. Linja-autolla yksin. Ilta-

sella ilmoitettiin että tyttö oli löytynyt mutta olihan me jo poliisille il-

moitettu. [...] Hän oli karannut kotoa. Hän oli kauhean taitava tyttö ja 

hyvä oppilas, hyvä näyttelemään. Se oli hauska ja tosi vitsikäs ja […] 
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kertoi aina vitsejä [...] yksi vitsi minkä hän kysyi että ’Opettaja, että 

tiedätkö miksi nunnat ei saa juoda kahvia? No kun niitä alkaa halut-

taan munkkiakin’.” 

Opettaja 2 myös muisteli erästä oppilastaan lämmöllä. Hän kertoi oppilaasta, joka 

vaikutti erottuneen muista oppilaista erityisesti käsitöihin kohdistuneen kiinnos-

tuksena vuoksi. 

Opettaja 2: ”Tästä [alakoulun luokasta] on hauska semmoinen että 

minä pidin lukiolaisille käsityökerhoa, niin tämä tyttö tuli sinne lukio-

laisten käsityökerhoon kun hän tykkäsi niin kovasti käsitöistä.” 

Lisäksi opettajien elämysten kertomuksissa esiintyivät opettajakollegat, avustajat 

ja esimiehet. Nämä ihmiset koettiin erityisen merkityksellisiksi heidän antamansa 

tuen vuoksi. Pahkinin, Vanhalan ja Lindströmin (2007) tutkimuksessa todettiin, 

että hyvät sosiaaliset suhteet työpaikalla ovatkin yksi tärkeä voimavara opettajan 

työssä. Etenkin työtovereiden ja esimiesten antama kuuntelutuki sekä apu työn 

ja taitojen kehittämiseen koettiin tärkeäksi. (Pahkin, Vanhala & Lindström 2007, 

58.) Myös Salovaaran ja Honkosen (2013, 29) mukaan etenkin esimiehen an-

tama palaute on merkittävää opettajan ammattiylpeyden kehittymisessä. 

Kertomuksissa esiintyneillä kollegoilla oli ollut osansa esimerkiksi opettajan am-

mattiin hakeutumisen ja uralla selviytymisen kannalta. Opettajien välisellä vuoro-

vaikutuksella onkin opettajien hyvinvoinnille Salovaaran ja Honkosen (2013) mu-

kaan suuri vaikutus. Vuorovaikutus voi muun muassa synnyttää ystävyyttä, aut-

taa työsuorituksissa, luoda positiivista asennetta ja lisätä ryhmän kiinteyttä. (Sa-

lovaara ja Honkonen 2013, 113.) Myös Almialan (2008) tutkimuksessa korostui 

läheisten ihmisten vaikutus: he voivat toimia opettajan uravalinnan yhtenä motii-

vina. Läheiset ihmiset olivat saattaneet esimerkiksi kannustaa opettajaa hakeu-

tumaan ammattiin, kun olivat nähneet läheltä hänen lahjansa ja taipumuksensa 

opetustyöhön. (Almiala 2008, 109.) 

Opettaja 3 kertoi ensimmäisen työpaikkansa esimiehestä, jonka tarjoama tuki 

tuntui opettajasta merkitykselliseltä. Kyse oli uran alusta, jolloin myös esimiehen 

usko opettajaan näyttäytyi tärkeänä. 
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Opettaja 3: ”Silloin kun aloitin uran, niin tärkein oli se ensimmäisen 

pikkukoulun rehtori, että hän uskoi ja tuki, että se on ollut tosi tärkeä.” 

Opettaja 4 taas kertoi kollegastaan, joka oli vaikuttanut luokanopettajakoulutuk-

seen hakeutumiseen. Myös hänen kanssaan tehty yhteistyö ja häneltä saatu kan-

nustus oli merkittävää. Tärkeä kollega on myös säilynyt ystävänä vuosien saa-

tossa. 

Opettaja 4: ”[...] ja siellä työkaverina oli vanhempi naisihminen, niin 

hänen kanssaan teimme paljon yhteistyötä ja hän vaikutti tosi paljon 

että hakeuduin sinne luokanopettajakoulutukseen. Hän kannusti ko-

vasti ja ollaan vieläkin ystäviä.” 

Myös luokan avustajalla oli roolia opettajien kertomuksissa. Esimerkiksi Opettaja 

3 kuvaili avustajaansa, ja häneltä saatavaa tukea koulun arkeen. 

Opettaja 3: ”Minulla oli aivan ihana avustaja [...] kun oli useamman 

vuoden ollut talossa, niin ne tunsivat minut, ja minä tunsin ne. Että 

kyllä me saatettiin ihan tuossa käytävällä kulkiessakin jutella että se 

oli ihan, ei sen tarvinnut olla mitään suurta, se saattoi olla omaa är-

sytystä että ei taas se teki tuota noin.” 

Osassa opettajien kertomuksista mainittiin myös vanhojen oppilaiden kohtaami-

set. Kohtaamiset olivat mukavia jälleen tapaamisia, jolloin saatettiin muistella 

vanhoja ja vaihtaa kuulumisia. Kohtaamiset olivat myös tilanteita, joissa pystyttiin 

puntaroimaan opettajan asettamia kasvatuksen päämäärien toteutumista. Opet-

tajalla on Moilasen (2001) mukaan oltava visio siitä, mikä oppilaille on hyväksi ja 

millaiseksi ihmiseksi oppilaan tulisi kasvaa. Hän korostaakin, että opettajan tär-

kein työ on edistää oppilaan kasvua ja sitä kautta myös yhteiskunnan kehitty-

mistä. (Moilanen 2001, 81–82.) Myös tämän tutkimuksen aineiston perusteella 

vaikuttaisi siltä, että opettajien tavoitteena on omassa työssään kasvattaa oppi-

laista yhteiskuntakelpoisia aikuisia. Esimerkiksi Opettaja 1 ja Opettaja 3 kertoivat 

vanhan oppilaan kohtaamisesta ja siitä, kuinka oppilaan myöhempi menestymi-

nen tuottaa iloa myös opettajalle. 
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Opettaja 1: ”Tietenkin joskus kun näkee vanhan oppilaan, niin ne 

ovat mukavia. Tuntuu mukavalta siten että kun jokaisella opettajalla 

on tavoitteita että lapselle opetetaan elämäntaitoja ja valmiuksia. On 

ilo aina kuulla että on päässyt opinnoissa eteenpäin.” 

Opettaja 3: ”On sitten ihana jossakin vaiheessa kuulla että ne vai-

keimmat, että onko heistä tullut ihan normaaleja ja onko heistä tullut 

ihan hyviä aikuisia. Siinä yhdessäkin ryhmässä tosiaan yksi oppilas 

kuinka hänkin panetteli minua kotona, ja sitten jälkeenpäin saattanut 

kehua. [...] Ja silloin yläluokilla yksi oppilas otettiin huostaan ja haet-

tiin pois sieltä, niin hän kuitenkin soitteli jälkeenpäin. [...] ja kerto 

kuinka hänellä menee hyvin siellä uudessa paikassa. Se oli ihana 

kuulla.” 

Opettajien kertomuksiin liittyi myös vuorovaikutus vanhempien kanssa. Kerto-

mukset sisälsivät kuvauksia onnistuneesta koulun ja kodin yhteistyöstä. Kivinie-

men (2000) mukaan vanhemmat ovat opettajille tärkeä vuorovaikutustaho, sillä 

heidän avulla oppilaita on helpompi ymmärtää. Oppilaiden ongelmakäyttäytymi-

nen on myös yleistynyt, mikä on lisännyt yhteistyötä vanhempien kanssa. (Kivi-

niemi 2000, 77.) Launosen, Pohjolan ja Holman (2004) mukaan vanhemmat ovat 

yleensä kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä. Etenkin ensimmäisillä luokilla 

osallistuminen koulun toimintaan on aktiivista, mutta myöhemmin se heikkenee 

esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi. Yhteistyön vanhempien ja koulun välillä tarkoi-

tuksena on tukea lapsen oppimista ja kasvua. Parhaimmillaan onnistuneet vuo-

rovaikutussuhteet luovat yhteisöllisyyttä ja luottamusta, ja näin kartuttavat oppi-

laitoksen sosiaalista pääomaa. (Launonen ym. 2004, 93–95.)  Myös tähän tutki-

mukseen osallistuneiden luokanopettajien kertomuksissa parhaimmillaan oppilai-

den vanhempien kanssa käytävä vuorovaikutus lisäsi koulun yhteisöllisyyttä: van-

hemmat olivat mukana tuottamassa yhteisiä kokemuksia ja tapahtumia. Salovaa-

ran ja Honkosen (2013, 70–71) mukaan yhteisöllisyys on tärkeää, sillä se paran-

taa koulun me-henkeä, hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Opettaja 2 muisteli erästä luokkaansa, jonka vanhemmat olivat tiiviisti mukana 

koulun toiminnassa. Heidän kanssaan oli mahdollista järjestää iltakouluja, joissa 
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vanhemmat pääsivät opettamaan lapsia. Nämä iltakoulut olivat lähentäneet opet-

tajaa, oppilaita ja vanhempia. 

Opettaja 2: ”[...] meillä oli paljon iltakouluja, mihin myös vanhemmat 

osallistuivat. Esimerkiksi niin että näitä oli 25 lasta, yksi äiti opetti mi-

ten tehdään ompelukoneella töitä, yksi opetti miten tehdään hedel-

mäsalaattia, joku opetti teknisessä työssä. Meillä oli niitä tosi useasti 

ja tosi monet vanhemmat osallistuivat. [...] Ne iltakoulut olivat sellai-

sia että ne yhdistivät vanhempia ja lapsia ja minua. Iltakoulussa, lai-

tettiin leiritulet, oli tähtitaivas ja käveltiin kolme kilometriä sinne ja 

siellä oli leirinuotio ja leikkiä ja syömistä ja puoli yhdeksältä vanhem-

mat tulivat sieltä hakemaan. Että nämä olivat sellaisia jotka ovat an-

taneet kauhean paljon.” 

Myös Opettaja 4 kertoi, kuinka vanhemmat olivat itse halunneet osallistua koulun 

toimintaan. Tässä tapauksessa he olivat ehdottaneet syntymäpäivien järjestä-

mistä oppilaiden kotona. Nämä tapahtumat olivatkin tutustuttaneet opettajan 

koko kylään. 

Opettaja 4: ”Me pidettiin sellaisia kaverisynttäreitä, että me käytiin 

jokaisen kotona, kun se oli tällainen maanviljelysvaltainen paikka, 

niin siellä oli äidit kotona päivällä. Niin sitten ne luokan vanhemmat 

keksivät että syntymäpäivillä käydään jokaisen kotona. Siten tuli tu-

tuksi se koko kylä.” 

Oppilaiden vanhempiin liittyvät kertomukset sisälsivät myös muistoja siitä, kuinka 

vuorovaikutus ei aina ollut kovin onnistunutta. Vanhemmat eivät olleet näissä ta-

pauksissa halukkaita yhteistyöhön tai he kohdistivat opettajiin paineita. Kivinie-

men (2000) tutkimustulokset ovat linjassa tämän kanssa, sillä hänen mukaansa 

vanhempien vihaiset yhteydenotot ja seuraamuksilla uhkailu ovat lisääntyneet 

(Kiviniemi 2000, 78). Myös Salovaaran ja Honkosen (2013) mukaan vuorovaiku-

tuksen ongelmat voivat johtua hyökkäävästä tavasta käsitellä asioita. Esimerkiksi 

vaikeneminen, vihjailu, piikittely sekä mielenosoittaminen tuovat haasteita vuoro-

vaikutukseen. Ongelmalliset vuorovaikutustilanteet vähentävät kokemusta työn 

ilosta. (Salovaara & Honkonen 2013, 165.) Blombergin (2008) mukaan kodin ja 
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koulun yhteistyö saattaa aiheuttaa opettajissa pelon tunteita. Etenkin opettajien 

ja vanhempien avuttomuus lapsen käyttäytymisen suhteen tai vanhempien vas-

tuuttomuus aiheuttaa negatiivisia tunteita opettajan työssä. (Blomberg 2008, 

128.) Myös tämän tutkimuksen kertomuksissa välittyy vaikeiden vanhempi-suh-

teiden vaikutus opettajan kokemukseen työn ilosta sekä työhyvinvoinnista. 

Opettaja 4 kertoi oppilaasta, jonka vanhemmat olivat olleet vastahakoisia lap-

sensa tarvitseman hoidon suhteen. Vanhemmat painostivat opettajaa, eivätkä ar-

vostaneet opettajan tekemää työtä lapsensa avuksi. Tämä oli vaikuttanut opetta-

jan jaksamiseen. 

Opettaja 4: ”[kertoo oppilaasta] tiesin että oli tosi vaikea tapaus, vai-

keat kuviot vanhempien kanssa. [...] Ja oli koko kouluaikansa oireh-

tinut vahvasti ja vakavasti, tosi väkivaltainen, vanhemmat olivat ol-

leet joka vaiheessa sitä vastaan, että olisi saanut tarpeeksi jämäkkää 

hoitoa. Tosi vaikeat vanhemmat [...] mutta jos en olisi ollut niin koke-

nut opettaja, niin en olisi niin kauan jaksanut ja en ole ollut sairaslo-

milla mutta se kotoa se painostus oli aivan hirveätä niillä. [...] kävin 

kotona opettamassa, tuntui että vanhemmat eivät arvostaneet yh-

tään sitä mitä tein hänen suhteensa. [...] Se oli tällainen tapaus että 

säälittää että vanhemmat eivät oikeasti näe että eikö sitä apua... ” 

Vaikeita muistoja liittyen vanhempiin jakoi myös Opettaja 3. Hänen oppilaidensa 

vanhemmat olivat yhdessä lähteneet opettajaa vastaan, mikä tuntui raskaalta. 

Opettaja 3: ”[...] Sitten se yksi tosi rankka luokka, missä ne vanhem-

mat kävi minun kimppuuni, niin se että siitä selvittiin.” 

Kertomusten perusteella voidaan sanoa, että opettaja on työssään vuorovaiku-

tuksessa useiden eri henkilöiden kanssa. Kollegat, esimiehet, läheiset ihmiset, 

oppilaat ja oppilaiden vanhemmat vaikuttaisivat olevan tärkeimmät vuorovaiku-

tuksen tahot. Vaikuttaisi myös siltä, että opettajien elämäntilanteilla on ollut roo-

linsa ihmisistä kumpuavien elämysten syntymiseen. Elämykset voidaan Perttulan 

(2007, 54) mukaan kokea merkittäviksi jos ne vastaavat kokijan elämäntilannetta. 
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Esimerkiksi esimieheltä tai kollegoilta saatava tuki on osunut oikeaan elämänti-

lanteeseen: tuki on koettu erityisen tärkeäksi hankalina hetkinä.  

Vuorovaikutuksen onnistuminen tai epäonnistuminen näyttäisi kertomusten pe-

rusteella vaikuttavan opettajan viihtyvyyteen työssä. Erityisen palkitsevia vuoro-

vaikutuksellisia tilanteita vaikuttaisivat olleen kohtaamiset nykyisten ja entisten 

oppilaiden kanssa. Näissä tilanteissa opettajan oli mahdollista puntaroida myös 

omaa onnistumistaan kasvattajana ja opettajana. Myös sujuva yhteistyö vanhem-

pien kanssa koettiin merkittäväksi asiaksi. Yhteistyö lisäsi yhteisöllisyyttä, mutta 

toisaalta saattoi myös aiheuttaa opettajan työhön stressiä. Hankalat tilanteet 

kuormittivat, mutta läheisten, esimiesten ja kollegoiden tuki ja läsnäolo helpottivat 

tuomalla turvaa.  

 

4.3 Kertomukset arjesta 

 

Kolmas teema, johon kertomukset elämyksistä liittyivät, oli arjen kertomukset. 

Tähän teemaan kuuluvat kertomukset koulun arjesta ja siihen liittyvistä asioista. 

Luokanopettajat kertoivat esimerkiksi retkistä, näytelmistä ja erilaisista projek-

teista. Osaa muistoista yhdisti se, että ne liittyivät tilanteisiin jotka tapahtuivat ir-

rallaan koululuokasta. Elämyksille onkin tyypillistä syntyä seikkailusta (Karppinen 

& Latomaa 2007, 13).  

Koululuokasta irtautuminen koettiin tässä tutkimuksessa tärkeäksi asiaksi. Myös 

Kiviniemi (2000) on tutkimuksessaan todennut, että oppilaiden kohtaaminen hen-

kilökohtaisella tasolla voi edistää oppimista ja opetusta. Silloin sekä oppilaat että 

opettajat voivat tutustua toisiinsa henkilöinä, ja näin rakentaa heidän välistä luot-

tamusta. Tämä rakentunut luottamus voi auttaa selviytymään mahdollisesti myö-

hemmin kohdattavista haasteista. Näitä henkilökohtaisen tason kohtaamispaik-

koja voivat olla esimerkiksi erilaiset harrastukset vapaa-ajalla, mutta tärkeää olisi 

myös tietoisesti järjestää niitä opetustyön yhteydessä. (Kiviniemi 2000, 76.)  

Opettaja 2 kertoi kertomuksia erilaisista luokan ulkopuolisista tapahtumista. Esi-

merkiksi eurojen vaihtumisen aikaan tehty kauppareissu oppilaiden kanssa oli 
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piirtynyt yksityiskohtaisesti opettajan mieleen. Opettaja 4 taas kertoili useaankin 

otteeseen koulussa toteutetuista näytelmistä. 

Opettaja 2: ” Kaikki sellainen, kun on lähdetty ulos luokasta, niin ne 

ovat oikeastaan ne mitkä on jääneet mieleen.” 

Opettaja 2: ”Sitten muistan tästä ryhmästä sellaisen, kun eurot olivat 

tulossa, niin aloimme harjoittelemaan euroja sillä tavalla että jokai-

nen lapsi sai sata euroa ja me lähdettiin oikeasti kauppaan eli heidän 

piti siellä hinnat muuttaa markat euroiksi. [...] Sitten me ostimme oi-

keasti lämpimiin voileipiin kaikki tarvikkeet ja tulimme koululle ja 

teimme lämpimät voileivät ja laitettiin teetä.” 

Opettaja 4: ”[...] Tuo koulu oli kyläkoulu [...] heillä oli aika vireä, aktii-

vinen kylä siellä ja niinhän me perustettiin kyläyhdistys. Meillä oli sel-

lainen näytelmä sitten [...] jossa melkein koko kylä oli häävieraina. 

Sinne leivottiin piirakoita hurjana.” 

Opettaja 1 kertoi leirikouluista ja niiden järjestämisestä. Vaikka leirikoulut vaativat 

paljon työtä ja niiden järjestäminen voi kuormittaa, niin silti niiden anti etenkin 

oppilaille on suuri. Opettaja 1 koki myös leirikoulujen tarjoavan puitteet erilaisten 

asioiden oppimiselle kuin perinteisessä kouluympäristössä. 

Opettaja 1: ”[Kertoo leirikoulusta] ne ovat sellaisia lapsille isoja asi-

oita. Leirikoulussa on vähän erilaista se yhdessäolo ja kaikki muu.. 

[...] ensimmäisinä vuosina pidettiin leirikoulua kolmenkymmenen op-

pilaan kanssa ja itse valmistettiin ruuat ja oli siitä toiminnasta sitten 

vastuuta. [...] Oli se sillä tavalla aika rankka [...] Olihan se tiivistä te-

kemistä kaksikymmentäneljä tuntia sen viisi päivää. [...] Ne olivat sel-

laisia kokemuksia että kun lapset kasvavat, niin he saavat arjen tai-

toja, ja se on erilaista kun pulpetissa istua ja opiskella. Se on sellaista 

kokonaisvaltaista siellä kun otetaan vastuuta siitä koko toiminnasta 

kun siivotaan ja laitetaan ruokaa ja kaikenlaisia keksitään siellä. [...] 

Ehkä sitä on kiitollinen siitä että on tämmöisiin ryhtynyt.” 
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Luokanopettajien kertomuksissa toistuivat myös kouluarjen ilon hetket, joita oli 

toisinaan vaikeaakin eritellä. Näitä ilon hetkiä olivat muun muassa oppilaiden päi-

vittäiset oivallukset ja arjen taitojen oppiminen, joista kertoivat Opettajat 3 ja 2. 

Myös Salovaaran ja Honkosen (2013) mukaan opettajat löytävät ilon aiheita jo-

kaisesta päivästä.  Työn ilo on tärkeä elementti, sillä se tuo energiaa toimintaan 

ja on näin myös tärkeä työhyvinvoinnin luoja. Työn ilo on luonteeltaan tarttuva, ja 

se vahvistuu esimerkiksi yhdessä onnistumisista ja oppilaiden kanssa toimimi-

sesta. (Salovaara & Honkonen 2013, 132–134.) Labaree taas (2000) artikkelis-

saan vertaa opettajan onnistumista myyjän onnistumiseen. Hyvän myyjän on tar-

koituksena saada asiakas ostamaan, ja hyvän opettajan on tarkoitus saada op-

pilas oppimaan. Oppilaan on siis oltava halukas oppimaan. Jos tämä ei toteudu, 

niin opettajan katsotaan epäonnistuneen tehtävässään. (Labaree 2000, 228.) 

Tässä tutkimuksessa jaettujen kertomusten perusteella vaikuttaisi siltä, että op-

pilaiden oivallukset olivat lähteitä opettajan kokemukselle myös oman työpanok-

sen riittävyydestä ja onnistumisesta. 

Opettaja 3: ”Siinä vaiheessa kun pääsen oppilasta kehumaan, niin 

se on itsellekin kehu jo samalla. Että homma on hoidossa meillä. Että 

minä iloitsen heidän onnistumisestaan ja se ilo siirtyy itselle, että en 

siten ajattele että olinpas minä hyvä, en siten ajattele. Minusta on 

ihanaa, kun he onnistuvat. 

Opettaja 2: ”Toki ekaluokkalaisten kohdalla se, että kun ne oppivat 

lukemista ja sitten aina kun joku oivaltaa, niin ne ovat sellaisia ilon 

hetkiä [...] Ja sitten hoksaat että mahtavaa, nyt se ymmärsi sen.” 

Tulosten mukaan elämykset ovat vahvasti läsnä opettajan arjessa: ne ilmenevät 

erilaisten projektien, näytelmien, retkien ja pienten tähtihetkien muodossa. Ne 

vaikuttaisivat tuovan vaihtelevuutta opettajan työhön ja antavan onnistumisen ko-

kemuksia paitsi oppilaille, myös opettajille. Vaikka nämä tapahtumat ovat olleet 

osa koulun arkea, ne silti ovat olleet uniikkeja ja ainutkertaisia, kuten hyvä elä-

mystuotekin (Tarssanen & Kylänen 2009, 12–15). 
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Opettajan työssä on tämän tutkimuksen kertomusten perusteella runsaasti kou-

lun arjesta hohkaavaa iloa. Etenkin toimiminen yhdessä oppilaiden kanssa vai-

kutti luovan yhteistä iloa koulun arkeen. Kertomusten kuulija voi aistia, että arjen 

elämykset ovat sisältäneet paljon tunteita, kuten elämyksille ja omaelämäkerral-

lisille muistoille on ominaista. Arjen elämykset vaikuttaisivat olevan koko koulu-

yhteisölle tärkeitä, vaikka niiden mahdollistaminen voi toisaalta vaatia paljonkin 

työtä. Näin ollen opettaja voi toimia myös yhtenä oppilaiden kokemien elämysten 

mahdollistajana.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia elämyksiä luokanopetta-

jat kokevat urallaan. Lisäksi tarkoituksena oli ottaa selvää, mistä aineksista elä-

mykset rakentuvat sekä millaisia merkityksiä elämykset saavat opettajien kerto-

muksissa. Analyysin perusteella haastateltavien oli vaikeaa nostaa yhtä erityistä 

elämystä ylitse muiden. Erilaisia elämyksiä kertyi kymmenittäin, ja näistä muo-

dostui lopulta 3 erilaista kategoriaa. Vaikka elämykset voitiin tässä tutkimuksessa 

jaotella niistä kerrottujen kertomusten perusteella, niin siltä niitä yhdistää yksi 

asia: ne kaikki liittyvät jollakin tapaa vuorovaikutukseen.  

Ensimmäinen kategoria, kertomukset haasteista, sisälsi kuvauksia erilaisista 

haasteista, joita opettajat olivat uransa aikana kohdanneet. Näihin liittyi esimer-

kiksi kertomuksia haastavista oppilaista sekä haasteista selviämisestä. Toinen 

kategoria, kertomukset ihmisistä, taas sisälsivät kuvauksia erilaisista henkilöistä, 

jotka ovat vaikuttaneet opettajan uraan. Tällaisia henkilöitä olivat esimerkiksi kol-

legat, jotka antoivat tukea haastavinakin aikoina. Lisäksi oppilaiden vanhemmat 

kuvattiin merkittäviä henkilöitä opettajan uralla: parhaillaan he lisäsivät koulun 

yhteisöllisyyttä, mutta varjopuolena toivat stressiä opettajan työhön. Opettajien 

merkitykselliset kokemukset liittyivät myös jollakin tavalla muista erottuneisiin op-

pilaisiin. Myös vanhojen oppilaiden kohtaamiset olivat merkittäviä: ne toimivat 

osaltaan kasvatus- ja opetustyön onnistumisen mittareina. Kolmas kategoria, ker-

tomukset arjesta, taas sisälsi asioita, jotka liittyivät koulutyöhön. Esimerkiksi op-

pilaiden pienet tai suuret oivallukset tuntuivat opettajista iloisilta onnistumisilta. 

Nämä onnistumisen kokemukset toimivat myös sanattomana palautteena siitä, 

että opettaja on onnistunut työssään. Näihin kertomuksiin liittyi myös muistelmia 

erilaisista retkistä ja projekteista, jotka lisäsivät oppilastuntemusta sekä toivat 

vaihtelua opettajan työhön. 

Seuraavassa peilaan tutkimustuloksia Elämyskolmio-mallissa aiemmin esitettyi-

hin elämyksen aineksiin. Samalla tämän luvun on tarkoituksena toimia tutkimuk-
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sen tuloksia kokoavana tekstinä. Alkuperäisessä Elämyskolmio-mallissa (vrt. Ku-

vio 1) esitetyt ainekset olen muuntanut tässä tutkimuksessa jaettujen kertomus-

ten avulla opettajan uraa kuvaavaksi malliksi (Kuvio 5). Jos Elämyskolmio-malli 

on alkuperin luotu arvioimaan elämystuotteen onnistuneisuutta, niin tässä tutki-

muksessa elämyskolmio-mallia soveltamalla pyrkimykseni on ollut päästä ym-

märtämään, mistä aineksista elämykset rakentuvat sekä niiden syvempää mer-

kitystä luokanopettajalle. 

 

 

 

Kuvio 5. Luokanopettajien urallaan kokemien elämysten ainekset. 

 

Elämyskolmio-mallin mukaan elämyksiä voidaan tarkastella sekä tapahtuman 

että kokemuksen tasolla. Toisin kuin alkuperäisessä mallissa, tässä tutkimuk-

sessa tapahtuman taso eli vaakataso kuvaa luokanopettajan kokemaa elämystä 

ja siitä kerrottua kertomusta. Pystytasolla taas kuvataan elämyksen kokijan – 

tässä tutkimuksessa luokanopettajan – kokemusta, ja merkityksiä joita elämys on 

tuottanut.  
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Tapahtuman tasolla 

Tutkiessa mitä tahansa ihmisen muistoa, voimme todeta että toista samanlaista 

muistoa ei ole. Näin myös tässä tutkimuksessa korostui elämysten yksilöllisyys, 

sillä niistä kertovat muistot olivat ainutlaatuisia, joita ei enää muiden haastatelta-

vien kertomina esiintynyt. Jokaisen opettajan ura on omanlaisensa, ja ne sisältä-

vät näin ollen myös omanlaisia kokemuksia. Kertomukset ovat kuvauksia luokan-

opettajan oikeasta elämästä, hänen uraltaan. Siispä ne ovat ehdottoman aitoja ja 

elämänmakuisia. Vaikka muistot ovat voineet muuntua vuosien saatossa, ne ker-

tovat silti eletystä elämästä. Tässä tutkimuksessa epäolennaista on se, kuinka 

tosia nämä muistot ovat. Tärkeää on se, että niissä on tapahtunut jotain erityisen 

merkittävää ja mieleen jäävää, ja näin ovat osa luokanopettajan kertomusta it-

sestään ja urastaan. 

Elämysten tarinallisuus on korostunut tässä tutkimuksessa erityisesti. Elämykset 

ovat kertomusten muotoon puettuja muistoja, ja ne ovat olleet tämän tutkimuksen 

aineistona. Tarinat ovat kuvanneet paitsi muistoja elämyksistä opettajan uralta, 

myös laajemmin opettajan työtä ja asioita, jotka ovat jollakin tapaa merkitykselli-

siä opettajille. Kertomuksia yhdistävä tekijä oli kuitenkin se, että muistelu saattoi 

pitkällä uralla tuntua haastavalta, ja uralta oli vaikeaa nostaa yhtä kokemusta 

ylitse muiden. Jokaisessa haastattelussa elämyksiä olikin kerrottavana enemmän 

kuin yksi, parhaillaan useita kymmeniä. Yksi opettaja mainitsikin, että jokaiseen 

ryhmään ja luokkaan liittyivät omat muistonsa. Kostiaisen (2002) mukaan voi-

daan pitää perusteltuna, että asiat jotka jäävät ihmisen muistiin, ovat jollakin ta-

valla hänelle merkityksellisiä. Ne ovat olleet elämyksiä tai merkittäviä kokemuk-

sia, sillä arkisuus ja tavanomaisuus eivät jätä tämän kaltaisia jälkiä. (Kostiainen 

2002, 23.)  

Luokanopettajien kokemat elämykset ovat moniaistisia. Kertomuksiin sisältyi ku-

vauksia siitä, miltä jokin asia esimerkiksi näytti tai tuntui. Moniaistisuus voi välittyä 

myös kertomuksen kuulijalle, sillä kertomukset mahdollistavat kokemukseen liit-

tyvän visuaalisen mielikuvan syntymisen. Vuosien takaiset tapahtumat muistettiin 
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edelleen eloisasti. Muistojen eloisuus saa syntymään vaikutelman siitä, että elä-

mykset ovat opettajille unohtumattomia. Opettajien kertomuksissa toteutuu myös 

elämyksen kontrastin ominaisuus. Elämykset ovat olleet sellaisia, jotka jotenkin 

ovat eronneet tavallisesta arjesta. Niissä on ollut jotain merkityksellistä, jonka 

vuoksi ne ovat painuneet opettajien mieleen. Kertomuksien lomasta on kuulta-

vissa se, kuinka jokin asia on toiselle tavallista, ja toiselle taas erilaista. Tämän 

vuoksi kertomukset ovat erilaisia ja poikkeavat toisistaan.  

Tässä tutkimuksessa jaetut kertomukset ovat kuvauksia tapahtumista, jotka liitty-

vät vahvasti vuorovaikutukseen. Tutkimuksen valossa voidaankin sanoa, että 

opettajien urallaan kokemat kaikista merkittävimmät kokemukset liittyvät toisen 

ihmisen kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa vuorovaiku-

tus oli luokanopettajien kertomuksissa toistuva teema, liittyi kertomus sitten oppi-

laaseen, oppilaan vanhempiin tai kollegoihin. Myös Blombergin (2008) tutkimuk-

sen mukaan opettajat kokevat pienienkin vuorovaikutustilanteiden tuottavan iloa 

ja onnellisuutta työhön. Hänen mukaansa onnistunut vuorovaikutus toimi myös 

sisäisenä motivaattorina, sillä ”opettajan työn ydin löytyy opettajan, oppilaan ja 

oppilasryhmän välisestä vuorovaikutuksesta.” (Blomberg 2008, 118, 121.) Myös 

Salovaara ja Honkanen (2013) alleviivaavat myönteisen vuorovaikutuksen onnis-

tumista, sillä se lisää tunnetta kouluhyvinvoinnista sekä opettajien että oppilaiden 

näkökulmasta. Kouluhyvinvoinnista voidaan puhua silloin, kun opettajat ja oppi-

laat kouluun tullaan sekä sieltä lähdetään hyvillä mielin. (Salovaara & Honkonen 

2013, 44–45.)  

 

Kokemuksen tasolla 

Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella vaikuttaa siltä, että elämyksen kokemi-

sen yksi perusaines on se, että yksilö on motivoitunut tekemiseen, joka elämyk-

seen johtaa. Näen luokanopettajien motivaation toteutuvan siten, että he ovat si-

toutuneet opettajan työhön. Kaikki tähän tutkimukseen haastatellut opettajat oli-

vat toimineet vuosia, jopa vuosikymmeniä, urallaan. Tämän koen kertovan siitä, 

että jokin opettajan työssä on oltava kiinnostavaa. Tämän jonkin ansiosta opetta-

jat ovat yhä kiinnostuneita ja motivoituneita tekemään työtänsä. 
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Kertomuksissa jaetut kokemukset on aistittu fyysisesti. Niissä opettaja oli aktiivi-

sesti itse mukana, eikä esimerkiksi passiivisena sivusta seuraajana. Lisäksi elä-

mykset miellettiin eri tavoin, miellyttäviksi kokemuksiksi tai haastaviksi tapahtu-

miksi. Älyllisellä tasolla luokanopettaja on koettujen elämysten kautta oppinut 

opettajana olemisesta ja ihmisistä.  Koetut elämykset ovat koskettaneet opettajia 

myös emotionaalisella tasolla. Erilaiset tilanteet tuottavat erilaisia tunteita, tässä-

kin tutkimuksessa aina väsymyksestä ja stressistä iloon ja onnistumiseen. Myös 

elämysten muistelu sinänsä saattoi herättää voimakkaitakin tuntemuksia haasta-

teltavissa.  

Tämän tutkimuksen mukaan elämykset voivat vaikuttaa luokanopettajiin henki-

sellä tasolla. Koettujen elämysten kautta opettajat kokivat kehittyneensä sekä 

kasvattajina, opettajina sekä ihmisinä. Lisäksi opettajat olivat elämystensä kautta 

saaneet varmuutta ja luottamusta työn tekemiseen vaikeinakin aikoina sekä vah-

vistusta sille, että työskentelevät oikealla alalla. Elämykset edesauttoivat myös 

oppilaan- ja ihmistuntemuksen taidon kehittymistä. Tämän tutkimuksen perus-

teella voidaan väittää, että elämykset ovat ihmiselle tarpeellisia myös opettajana 

kehittymisen näkökulmasta.  
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6 POHDINTA 
 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä näkemystä, että elämykset ovat ih-

miselle tärkeitä. Tulosten mukaan elämykset ovat erityisen merkityksellisiä, sillä 

ne voivat kehittää yksilöä ammatissaan. Omien elämysten tunnistaminen ei kui-

tenkaan ole aina helppoa. Silti on pidettävä mielessä, että elämyksiä ei välttä-

mättä ole syytä etsiä liian kaukaa: elämykset voivat löytyä läheltä, omasta arjesta. 

Oman elämänkertomuksen jakaminen omaelämäkerrallisiin muistoihin palaa-

malla voi auttaa tunnistamaan asioita, jotka ovat itselle jollain tapaa merkityksel-

lisiä. Elämykset vaikuttaisivat näyttäytyvän erillä tavalla ihmisten elämässä, riip-

puen kunkin omasta elämäntilanteesta. Eri elämäntilanteet määrittävät asiat, joita 

yksilö juuri käsillä olevassa hetkessä pitää itselle tärkeinä. Elämykset voivat siis 

kummuta yllättävistäkin asioista, eikä niiden olemassaoloa välttämättä heti tie-

dosta. Kokemukset saavat kuitenkin todellisen merkityksensä vasta niitä tulkitta-

essa osana yksilön elämänhistoriaa.  

Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että elämykset ovat kantajalleen 

positiivisia asioita, vaikka ne voivatkin olla lähtöisin kielteiseksi aistitusta tapah-

tumasta. Elämysten tuottamat hyödyt eivät ole sinänsä uusi asia. Esimerkiksi on-

nellisuustutkija Gilovich on kumppaneidensa kanssa tekemissä tutkimuksissaan 

(esim. van Boven & Gilovich 2003; Gilovich, Kumar & Jampol 2014) havainnut, 

että elämyksien kuluttaminen tuottaa enemmän tyytyväisyyttä ja onnellisuutta 

asiakkaille verrattuna materian kuluttamiseen. Elämysten hankinta myös paran-

taa sosiaalisia suhteita esimerkiksi vähentämällä materiaan perustuvaa vertailua. 

Lisäksi elämystuotteet rakentavat vahvemmin yksilön identiteettiä verrattuna ma-

teriaalisiin tuotteisiin. Lisäksi elämykset jättävät todennäköisemmin positiivisen 

muistijäljen ihmisen mieleen, ja tällöin niiden positiivinen uudelleentulkinta on to-

dennäköisempää: ne tuottavat iloa pitkäksi aikaa. (Van Boven & Gilovich 2003, 

1198; Gilovich, Kumar & Jampol 2014; 159–160.)  

Elämysten tutkimisessa ongelmallisia ovat eletyn ja kerrotun elämän erot (Tuu-

lentie 2002, 82). Ovatko kerrotut kokemukset samoja kuin eletyt kokemukset? 
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Tutkimuksen alkutaipaleella pohdin, kuinka voisin löytää elämysten jäljille. Haas-

tattelujen avulla koen kuitenkin päässeeni lähelle opettajien kokemuksia. Mielen-

kiintoista olisi kuitenkin selvittää, vaikuttaako aineistonkeruun tapa syntyneeseen 

aineistoon. Olisivatko opettajat jakaneet erilaisia kertomuksia, mikäli aineistonke-

ruumenetelmä olisikin haastattelujen sijaan ollut vaikkapa eläytymismenetelmä? 

Näin esimerkiksi haastattelijan vaikutus aineiston syntyyn poistuisi. Tosin muut-

kin tutkimukselliset menetelmät kohtaisivat todennäköisesti omia haasteitaan. Ai-

neistonkeruumenetelmän lisäksi on huomioitava, että kertomuksien tutkimuk-

seen olennaisesti kuuluu ymmärrys siitä, että kertomukset muuttavat muotoaan 

jatkuvasti. Näin ollen myös muuttuvuus voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuu-

teen. Haastatteluissa jaetut kertomukset olisivat mahdollisesti voineet olla erilai-

sia jonakin muuna päivänä. 

Kerronnallisen haastattelun toteuttaminen ei ollut ongelmatonta melko kokemat-

tomalle haastattelijalle. Esimerkiksi Riessman (2008) tuo ilmi, että kaikki ihmiset 

eivät halua jakaa pitkiä kertomuksia tuntemattoman kanssa: he olettavat että 

haastattelija haluaa kuulla jonkin tietyn kertomuksen, ja tämä tuo paineita. Kui-

tenkin ajan kanssa ja lisäkysymyksillä on mahdollista saada kertomukseen lisää 

yksityiskohtia. (Riessman 2008, 25.) Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005) mukaan 

tällaisessa haastattelutilanteessa niin sanottu kerronnallinen kutsu, jossa haas-

tateltavaa kehotetaan vastaamaan kertomuksen tavalla, on esitettävä useamman 

kerran. Syystä tai toisesta haastateltavan voi olla vaikeaa vastata, tai hän voi olla 

haluton kertomaan vastausta haastattelijan esittämään kysymykseen. Koska ker-

ronnallisessa haastattelussa haastattelukysymysten muotoon on syytä panostaa, 

tutkijan voisi tehdä mieli jälkikäteen muuttaa esittämiään haastattelukysymyksiä 

eri muotoon. Kuitenkaan parhaimmallakaan kysymyksenasettelulla ei voida taata 

sitä, millaisia haastateltavan antamat vastaukset ovat. Haastateltavat vastaavat 

aina tavoilla, joita haastattelijan on mahdotonta hallita. (Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 216–217.) Itsekin aineistoa litteroidessani pohdin, miksi en huomannut tart-

tua sivulauseessa tarjottuun aiheeseen ja esittää jatkokysymyksiä? Miksi en esit-

tänyt kysymystä selkeämmin? Olisiko joku toinen onnistunut haastattelijana pa-

remmin? Tutkimuksen tekeminen on esimerkiksi näitä kysymyksiä pohtiessa 

opettanut arvioimaan omaa toimintaani ja perustelemaan paremmin tekemiäni 
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ratkaisuja. Koko tutkimusprosessissa – sen aloittamisesta aina viimeistelyyn 

saakka – on mielestäni ollut kyse epävarmuuden sietämisen ja rohkaisevien oi-

vallusten vuorottelusta.  

Tutkimuksen tulokset ottavat kantaa opettajien työhyvinvoinnista käytävään kes-

kusteluun. Opettajan työhyvinvointia voidaan Hakasen (2006) mukaan lähestyä 

eri näkökulmista. Esimerkiksi vastavuoroisuuden teoriassa opettaja sijoittaa re-

surssejaan työhön, ja odottaa saavansa myös vastinetta sijoitustaan kohtaan. 

Kyse on tällöin vastavuoroisuuden kokemuksesta. Mikäli vastavuoroisuus on 

epätasapainossa, eikä esimerkiksi työstä saatavat vastineet kohtaa panostuksen 

kanssa, työhyvinvointi on vaakalaudalla. Opettajan on omia ponnistuksiaan, ai-

kaa ja taitojaan panostamalla saatava työstä arvostusta, jatkuvuuteen liittyviä tur-

vallisuuden kokemuksia sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja 

uralla etenemiseen. (Hakanen 2006, 34–35.) Koen, että opettajien elämyksissä 

on ollut kyse myös vastavuoroisuuden tasapainosta: opettajan työ voidaan kokea 

vaativaksi, ja työn tuottamat elämykset toimivat työhön panostuksen vastineina. 

Elämysten kautta voi haalia onnistumisen tunteita, kehittymisen kokemuksia ja 

kokemuksen tuomaa varmuutta. 

Opettajan työhyvinvointia voidaan punnita myös työn vaatimusten ja voimavara-

tekijöiden tasapainolla. Hakasen (2006) mukaan työn vaatimukset (esimerkiksi 

vaikeakäytöksisten oppilaiden kohtaaminen, kiire ja työn määrä) eivät saisi ylittää 

työn voimavaratekijöitä (esimerkiksi palkitsevat oppilassuhteet, esimiehen pa-

laute ja tuki), sillä ne voivat muuttua kuormitustekijöiksi. Kuormitustekijät taas li-

säävät uupumuksen riskiä. Voimavaratekijät taas lisäävät ja suojaavat kokemuk-

sia työn imusta kuormittavinakin aikoina. Näiden tasapainon löytäminen edellyt-

tää kuitenkin oman työn voimavaratekijöiden tunnistamista, sillä ne eivät välttä-

mättä ole kaikille opettajille samoja. (Hakanen 2006, 37–39.) Hieman tuoreempi 

tutkimus vahvistaa Hakasen huomiot. Esimerkiksi Choochom (2016) esittää, että 

työn voimavaratekijät (esimerkiksi sisäinen motivaatio, hyvät opettaja-oppilas-

suhteet sekä tuki kollegoilta ja esimiehiltä) lisäävät opettajien työn imua. Työn 

imu taas vaikuttaa opettajien työskentelyyn positiivisesti. Työn vaatimukset taas 

vaikuttavat negatiivisesti opettajien työhön. (Choochom 2016, 147–148.) Tämän 
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tutkimuksen tuloksissa esiintyneet elämykset sisältävät pilkahduksia Choocho-

min (2016) esittämistä voimavaratekijöistä. Vaikuttaisi siltä, että elämysten kautta 

opettaja voi mahdollisesti kokea työn imua. 

Vaikuttaa siltä, että etenkin työhön liittyvien elämysten tutkimus on vasta lapsen 

kengissä. Tämän tutkimustulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että elä-

mykset ovat ihmiselle tärkeitä, ja ne kertovat paljon ihmisenä tai ammatissa ole-

misesta. Elämykset koskettavat kaikkia ihmisiä, sillä ne ovat läsnä meidän jokai-

sen elämässä. Jatkossa olisikin mielenkiintoista laajentaa elämys-käsitteen luon-

teen määrittelyä. Tätä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tutkimalla lisää eri ammatti-

ryhmiä tai ihmisryhmiä. Tähän tutkimukseen nojaten on perusteltua väittää, että 

elämysten tutkimukselle löytyy paikkansa. Etenkin omaelämäkerrallisia muistoja 

tutkimalla voidaan saada tietoa siitä, mikä ihmiselle on merkityksellistä ja tärkeää. 

Tässä tutkimuksessa on päästy kurkistamaan opettajien muistoihin ja tällä tavoin 

saatu laajempaa kuvausta opettajan työstä ja opettajuudesta. Opettajan työ 

koostuu haasteista ja onnistumisen kokemuksista, jotka voivat jalostua elämyk-

siksi. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että jokainen opettaja voi 

kokea runsaastikin elämyksiä työssänsä ja niiden anti kantaa vaikeidenkin aiko-

jen ylitse. Ainakin osaltaan elämysten kautta opettajasta on tullut se, joka hän on 

nykyhetkessä. Elämyksien kautta opettaja saa kokemuksia, joiden avulla on 

mahdollista kehittyä ja kasvaa. Myös Perttula (2002) katsoo elämyksien paranta-

van ihmisen hyvinvointia, sillä ilman niitä ihmiset eivät jaksaisi täyttää heille osoi-

tettuja vaatimuksia. Mitä vaativammaksi eläminen käy, sitä tarpeellisempia ovat 

elämykset. Ihminen pystyy elämysten avulla muokkaamaan kokemuksia itsensä 

kannalta myönteisimmiksi. (Perttula 2002, 33–34.) Työelämän vaatimukset kas-

vavat. Ehkä elämysten merkityksen tulisi myös vahvistua ihmisten työpaikoilla, ja 

miksei muillakin elämän osa-alueilla. 

Kaikki tässä tutkimuksessa esiintyneet merkittävät kokemukset ovat jollakin ta-

paa liittyneet vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Tästä voidaan mahdollisesti 

päätellä, että kaikista merkityksellisintä opettajan työssä on sen vuorovaikutuk-

seen perustuva luonne. Tutkimalla opettajien kokemia – kertomuksen muotoisia 

– elämyksiä voidaan ohjata opettajia tiedostamaan ja tunnistamaan oman työnsä 
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voimavaratekijöitä. Elämyksiä tutkimalla voidaan vaikuttaa yksilön positiiviseen 

kokemukseen omasta työstään ja ammatistaan. 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1 
 

Haastattelurunko 

 

1. tausta 

a. haastateltavan tausta, ura lyhyesti, kuinka kauan opena 

b. minkäikäisiä oppilaita 

c.  millainen olet mielestäsi opettajana 

2. millaisia merkittäviä asioita/tapahtumia. muistatko... 

a. mitä kaikkea muistat? 

i. mikä? 

ii. mitä tapahtui? mikä asia? 

iii. missä? 

iv. milloin? 

v. kuka? 

3. millaisia merkityksiä. 

a. mitä tunteita? 

b. Miksi tapahtuma jäi mieleen? 

c. miten muistuu mieleen?  

d. miksi juuri tämä erityisen tärkeä itselle? 

e. hlö.kohtainen vaikutus? ammatillinen vaikutus? 

f. Oletko kertonut kenellekään tästä? 

4. Tulisiko mieleen vielä muita tällaisia? 
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