
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kertomuksen lajit  

– kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset 
 
Torstai  
 
Klo 14:15   Annamaria Marttila 
  Aivovammautuneiden kerronta 
Klo 14:45  Minna‐Liisa Salonsaari 
  Inkerinsuomalaisten kerrottu paluumuutto 
Klo 15:15  Marjut Haussila 

”Pyhän ja pahan välissä”: moniäänisen aineiston mahdollisuudet ja 
vaarat 

 
Perjantai 
 
Klo 9:30   Virpi Tökkäri 
  Kertomukset työyhteisön henkilöhahmon rakentajana 
Klo 10:00  Anne Keränen 

Understanding responsible leadership in complex business situations 
Klo 12:00  Suvi Satama 

Kehollinen toimijuus työssä: etnografinen tutkimus tanssijan 
kehollisen toimijuuden rakentumisesta ja muovautumisesta 

Klo 12:30  Anu Tehnunen 
Kertomuksia kuulumisen mahdollistamisesta 

 
* * * 

 
Annamaria Marttila, Oulun yliopisto 
 
Aivovammautuneiden kerronta 
 
Väitöstutkimukseni  aihe  on  aivovammautuneiden  itsekokemuksissa  ilmenevät 
kulttuuriset ehdot. Pyrin hahmottamaan biologian  ja  kulttuurin  välistä dynamiikkaa 
vammautuneen  kokemuksella  yhtäältä  fyysisestä  vauriosta  ja  toisaalta 

aivovammoihin  liittyvistä  kulttuurisista  oletuksista,  jotka  heijastuvat 
itsekokemuksessa. Fenomenologis‐hermeneuttiseen tieteenperinteeseen yhdistetään 
ruumisteoreettista  ja  kerronnallista  teoriaa.  Ruumisteoreettisesti  lähtökohta  on 
merleau‐pontylainen eletty ruumiillisuus,  jossa  itse on ruumis  ja ruumis ensisijainen 
maailmakontakti.  Ruumis  on  vuorovaikutuksellinen  ja  rakentuu  jatkuvasti 
toiminnallisuuden kautta. 
     Toiminnallisuuden käsite on metodologinen työkalu, jonka kautta itsekokemuksen 
muutosta  tarkastellaan.  Koska  kokemukselle  ei  usein  löydy  sanoja  eikä  toiminnalle 
selitystä,  keskitytään  kerronnassa  arkipäivän  toimintaan  ja  sen  katkoksiin,  joiden 
kautta  heijastuvat  myös  kulttuurissa  pitkälti  tiedostamattomasti  omaksuttu 
ihmiskäsitys  mukaan  lukien  vammaisuuden,  normaalin  ja  terveen  käsitteet. 
Toiminnallisuuden muutos ei tule koettuna esille ainoastaan siinä, mitä ei voi tai voi 
tehdä,  vaan  myös  siinä  miten  toiminta  ja  toimimattomuus  rakentuvat  koetun 
kerronnassa. 
     Pohdin millä tavoin vammautunut kertoo toiminnallisuuttaan ja miten ruumiillinen 
toiminnallisuus  rakentuu  kertomuksena.  Miten  ruumis  ja  kerronta  sopivat 
teoreettisina  lähestymistapoina  yhteen?  Miten  muuten  kerronnallisuus  voi 
tutkimusaineistossa  avautua  kuin  tutkittavan  tuottamana  puheena?  Voiko 
kerronnallisuus ulottua myös  sanojen  taakse  ruumiillisen  toiminnan  rakentumiseen 
(joka  kuitenkin  välitetään  puheena)?  Millä  tavoin  kokemus  aivovammasta  voi 
rakentua kerronnallisesta näkökulmasta suhteessa biologiaan  ja kulttuuriin sisäisenä 
tilana ja tulkintana sekä ulkoisena diagnoosina ja käsityksenä? 
 
* * *  
 
Minna‐Liisa Salonsaari, Turun yliopisto 
 
Inkerinsuomalaisten kerrottu paluumuutto  
 
Mitä  on  inkerinsuomalaisten  paluumuutto  kerronnan  kautta  tarkasteltuna? Miten 
kerronnan  kautta  voi  tarkastella  paluumuuttoa,  paluumuuttajuutta  sekä 
paluumuuttajien kulttuuriperintöä? Miten voin tavoittaa paluumuuttajien kerrontaa? 
Millaisia  kertomuksia  paluumuuttajien  haastattelut  ovat  tuottaneet? 
Puheenvuorossani  hahmotan  esimerkkien  kautta,  mitä  inkerinsuomalaisten 
paluumuuttajien  haastattelukertomukset  voivat  kertoa  paluumuutosta  ja  sen 
kerronnasta.  
     Puheenvuoroni  perustuu  työotsikolla  ”Inkerinsuomalaisten  kerrottu  ja muisteltu 
paluumuutto”  kulkevaan  kulttuuriperinnön  tutkimuksen  väitöskirjatutkimukseeni. 
Tutkimuksessani  tarkastelen  entisen  Neuvostoliiton  etniseltä  taustaltaan 
suomalaisten kerrottua  ja muisteltua paluumuuttoa Suomeen sekä paluumuuttajien 
kulttuuriperintöä kerronnan  ja muistitiedon kautta. Tutkimustani varten olen muun 
muassa haastatellut  inkerinsuomalaisia paluumuuttajia (etenkin Satakunnan alueella 



asuvia). Haastattelujen ohella käytän tutkimuksessani aineistona esimerkiksi erilaisia 
julkaistuja ja julkaisemattomia kertomuksia.  
     Paluumuuttajien  haastattelut  ovat  tuottaneet  suullisia  paluumuuttokokemuksen 
ympärille  kietoutuvia  kertomuksia  paluumuuttajien  elämästä.  Haastateltavat  ovat 
kertoneet  muun  muassa  elämästään,  Suomeen  muutostaan,  kokemuksistaan, 
muuton  esiin  nostamista  merkityksistä  sekä  sopeutumisestaan. 
Haastatteluaineistosta on nähtävissä, että on olemassa  tai on ainakin rakentumassa 
tietynlainen  tapa  mitä  asioita  paluumuutosta  kerrotaan.  Kerrontatavat  juontavat 
esimerkiksi  ”perinteisen”  inkerinsuomalaisuuden  olettamukseen  sekä  osaltaan 
paluumuuton virallisiin määritelmiin.  
     Olen  kulttuuriperinnön  tutkimuksen  jatko‐opiskelija  Turun  yliopiston  Historian, 
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen Porissa sijaitsevassa Kulttuurituotannon 
ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Tutkimustani olen tehnyt vuoden 2010 
alusta. Vuosina 2010 ja 2011 työskentelen tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian 
rahoittamassa  hankkeessa  ”Vieraita  idästä  ‐Siirtokarjalaisten  ja  venäläisten 
paluumuuttajien kertomuksia kotoutumisesta”.  
 
* * *  
 
Marjut Haussila, Helsingin yliopisto 
 
”Pyhän ja pahan välissä”: moniäänisen aineiston mahdollisuudet ja vaarat  
 
Pohdin  esityksessäni  niitä muotoja  ja  sisältöjä,  jotka muovaavat  sen  kertomuksien 
meren, jolla taidekasvattajana olen suunnistanut teorian ja käytännön välissä.  Tässä 
työssä  toisaalta  taiteen  olemuksen  tarjoama  ohjenuora,  toisaalta  monialainen 
tutkimus ovat toimineet tienviittoina.   Pyrin esityksessäni erilaisia kertomisen tapoja 
ja tasoja yksilöiden hahmottamaan musiikkikasvattajan työn moninaisia haasteita.    
     Opetustyötä  koskevat  epistemologiset  ja  ontologiset      valinnat määrittävät  sitä, 
millaiseksi  kasvatettaville  avautuva    musiikin  maailma  ja  siihen  sisältyvät 
mahdollisuudet hahmottuvat.     
     Tarkastelen  niitä  lähinnä  USA:ssa  1970‐luvulla  alkuun  pannun  (esim.    Pinar  ed. 
1973), mutta nyt eri mantereille levinneen kriittisen opetussuunitelmateorian avulla.  
Tämän  tutkimusotteen myötä uudeksi konseptualisoitu opetussuunnitelmakäsite on 
auttanut  käsitteellistämään  –  lähinnä  fenomenologisen  filosofian  ja 
kulttuurintutkimuksen  pohjalta  – musiikkikasvatuksen  kenttää  ja  kasvatustehtävää 
uudella tavalla.   Käytännön esimerkkien valossa nostan esiin ristiriitaisuuksia,  joiden 
tarkastelussa  eri  näkemykset  kertomuksien  luonteesta  muodostavat  kriittisen 
elementin. 
 
* * *  
 

Virpi Tökkäri, Lapin yliopisto 
 
Kertomukset työyhteisön henkilöhahmon rakentajana 
 
Tarkastelen paperissani, miten työyhteisön jäsenten kerronta omasta työyhteisöstään 
rakentaa  työyhteisön  henkilöhahmoa.  Henkilöhahmolla  tarkoitan  kerronnallista 
kokonaisuutta,  jossa  tiivistyvät  ominaisuudet,  jotka  työyhteisön  jäsenet 
kerronnassaan yhteisölleen tuottavat. Keskityn tässä esityksessä erityisesti kerronnan 
erilaisten elementtien merkitykseen työyhteisön henkilöhahmon rakentumisessa.  
     Paperin  aihe  on  osa  hallintotieteen  (erityisesti  johtamisen  psykologian) 
väitöstutkimustani,  jonka  otsikkona  on  esitarkastusvaiheessa  ”Käsittämätöntä! 
Mielekkyyden  luomisen  tavat  ja  funktiot  työyhteisön  kertomuksissa”.  Käsittämätön 
tarkoittaa  työpaikan asioita, henkilöitä  ja  tapahtumia,  joita  kertojat  ihmettelevät  ja 
joille  pyrkivät  tuottamaan  mielekkyyttä.  Törmäsin  käsittämättömästä  kertomisen 
ilmiöön,  kun  litteroin  tutkimuksen  empiiristä  aineistoa,  joka  koostuu  julkisen  alan 
työyhteisöltä  kerätyistä  haastatteluista.  Kyseessä  on  narratiivinen  tutkimus,  jossa 
kokeilen  koherentin  (tarinoita muodostavan)  ja  pirstaleisen  kerronnan  yhdistettyä 
analyysia. Olen nimennyt analyysin tarina‐fragmentti‐analyysiksi. 
     Koska  tutkin  ihmettelevää  ja  kyselevää  kerrontaa,  olen  tiivistänyt  analyysin 
tulokset  tarinoiden  sijaan  avainkysymyksiksi  nimeämieni  kysymysten muotoon.  Eri 
tarinoissa  ja  fragmenteissa  toistuessaan avainkysymykset muodostavat narratiivisen 
syklin,  joka  toimii  työyhteisön  henkilöhahmon  perustana.  Narratiivisessa  syklissä 
työyhteisön  tapahtumat  eivät  seuraa  toisiaan  kronologisena  jatkumona  vaan 
merkityksiltään  samankaltaisina,  toistuviksi  koettuina  tilanteina.  Sykliä  muodostaa 
erityisesti  tarinallinen  kerronta.  Fragmentit  toimivat  pääasiassa  tarinoita 
vahventavana elementtinä, mutta esittävät myös vaihtoehtoja syklin rakentumiselle. 
Muita  työyhteisön  henkilöhahmoa  muodostavia  elementtejä  ovat  tutkimani 
työyhteisön  kerronnassa  kertojapositioiden  ja  vastinparien  käyttö  sekä 
käsittämättömään suhtautumisen tavat. Paperissani pääpaino on kuitenkin tarinoiden 
ja  fragmenttien  merkitysten  tarkastelussa  suhteessa  työyhteisön  henkilöhahmon 
muotoutumiseen. 
 
* * *  
 
Anne Keränen, Oulun yliopisto 
 
Understanding Responsible Leadership in complex business situations 
 
Ongoing challenges of flexible and multifaceted organizations make leaders to search 
for  a  grater  understanding  of  the  situation  and  who  they  are  in  terms  of  their 
motivation and ability  to handle  the complexity  in a  responsible way. This  research 
aims  at  providing  additional  knowledge  and  understanding  to  existing  ideas  and 



theories of responsible leadership and to bring forward the voice of leaders and their 
practical experiences.  
     Responsible  leadership  is based on ethics  and  is  thriving with  relationship  to  all 
stakeholder  to  the  sustainable  future  of  business.  Research  questions  are:  How 
leaders understand responsibility, how leaders have broaden out their understanding 
of  responsibility and how  they are  leading  the  their organizations  from  responsible 
basis. 
 
     Narrative method  is used  in this research to conduct  interviews with  leaders and 
interpret  the  results.  Individuals  interpret  and make meaning  out  of  experiences 
using narratives. Narratives  structure our ethical position  in  the world. Narrative  is 
also  a  tool  for  interaction,  through narrative one  can  share  and make experiences 
reasonable,  create  trust  and maintain  group  dynamic.  The  leaders  chosen  to  the 
interviews have heterogeneous business backgrounds. They are following responsible 
way  of  leading  together with moments  of  challenges  to  that.  This  research  offers 
diverse  leadership  stories  of  responsibility  and  these  stories  can  contribute  to  the 
future discussions of more responsible business leadership. 
 
* * *  
 
Suvi Satama, Turun kauppakorkeakoulu 
 
Kehollinen toimijuus työssä 
Etnografinen tutkimus tanssijan kehollisen toimijuuden rakentumisesta ja 
muovautumisesta 
 
Tutkimukseni  käsittelee  kehollista  toimijuutta  ammattitanssijoiden  näkökulmasta. 
Tutkimus  sijoittuu  työn  kehollisuutta  koskevaan  keskusteluun.  Nykyisessä 
työelämässä  kehoon  kohdistuu  uudenlaisia  vaatimuksia  liittyen  ulkonäköön, 
käytökseen  ja  terveyteen.  Laajasti  katsoen  tämä  tutkimus  tuo  tietoa  siitä, millaisia 
uusia kehollisia taitoja työntekijöiltä edellytetään ja millaisin seurauksin. Tutkimus tuo 
ennen kaikkea uusia näkemyksiä kehollisuuteen työssä. 
     Pyrin  tutkimukseni  avulla  ensisijaisesti  selvittämään,  miten  kehollisuus  muovaa 
tanssijan  toimijuutta  eli millaisia  ulottuvuuksia,  haasteita  ja  kehitysmahdollisuuksia 
kehollisuus  heidän  työhönsä  tuo.  Käytän  sanaa  toimijuus  kuvaamaan  tanssijan 
ammatti‐identiteetin  ja  uran  kokonaisuutta,  johon  ympäristö  vaikuttaa.  Keholla 
tarkoitan  sitä  osaa  ruumista,  josta  olemme  tietoisia,  joka  muistaa  ja  jolla  on 
valmiuksia kehittyä.  
     Valitsin  tutkimuksen  kontekstiksi  tanssialan,  koska  siinä  kehollisuuden  elementit 
korostuvat  ja  niitä  on  helppo  tuoda  siinä  näkyviksi.  Tähän  asti  keräämistäni 
haastatteluista kehollisuuden keskeisiksi ulottuvuuksiksi nousee neljä  tekijää,  joiden 
valossa kehollista toimijuutta nyt tarkastelen, ja jotka ohjaavat tutkimukseni suuntaa 

jatkossa.  Ulottuvuudet  ovat  kehollinen  tieto,  estetiikka,  haavoittuvuus  ja 
relationaalisuus.  Tähänastisen  työskentelyni  kiinnostavin  tulos  on  se,  että 
kehollisuuden  elementit  ohjaavat  tanssijan  ammatti‐identiteetin  ja  urakaaren 
kehitystä.  Nyt  käsillä  olevassa  tutkimuksessani  haluan  selvittää, miten  kehollisuus 
niitä  ohjaa.  Olen  tunnistanut  ulottuvuuksissa  myös  jännitteitä,  joihin  tässä 
tutkimuksessa syvennyn.  
     Tutkimusotteeni  on  etnografinen  eli  tutkimusilmiötä  mahdollisimman  paljon 
läheltä  ja  sen  luonnollisissa muodoissa  lähestyvä.  Haastattelen  ammattitanssijoita 
Suomessa  ja  ulkomailla.  Vuosina  2008−2009  keräsin  21  haastattelua.  Lisäksi 
havainnoin  tanssijoiden  työskentelyä Suomen Kansallisbaletissa. Työskentelen myös 
kahdessa tanssiproduktiossa tutkimusprosessin ajan. Täydennän aineistoa videoiden, 
valokuvien ja lehtileikkeiden avulla. 
Avainsanat: etnografia, kehollisuus, tanssi, toimijuus 
 
* * * 
 
Anu Tenhunen, Turun yliopisto  
 
Kertomuksia kuulumisen mahdollistamisesta  
 
Olen haastatellut  kahdeksaa  luokanopettajaa,  jotka  kokivat  ”taitavan  ja  sinnikkään, 
jokaisen  lapsen  ryhmään  kuulumisen  mahdollistajan”  ‐määritelmän  osaksi 
opettajaidentiteettiään. Haastattelut olivat  luonteeltaan keskustelunomaisia  ja pyrin 
niissä  luomaan  tilaa  (mm.  Chase  2003)  kerronnalle.    Haastatteluaineistossa 
kiinnostukseni  herätti  ilmiö,  jota  aloin  nimittää  hiljaisiksi  teoiksi.  Hiljaisella  näen 
erilaisia  ulottuvuuksia.  Opettajan  työssä  olen  paikantamassa  sitä  ennen  kaikkea 
moraaliseksi  toiminnaksi. Hiljaisten  tekojen  luonteelle ominaista näyttäisi esimeriksi 
olevan toisaalta väistämisen mahdollistaminen  ja toisaalta näkyvyyden tuottaminen, 
joissa molemmissa opettajan (kerrottua) toimintaa yhdistää pyrkimys luoda tarjoumia 
kuulumisen  tunnetta  mahdollistavien  positioiden  rakentumiselle  ja  rakentamiselle 
vertaissuhteissa.  Taustalla  voi  siten  nähdä  ajatuksen  siitä,  että  vaikka  ympäristön 
katsoo rajaavan  ihmisen mahdollisia positioita, niin yhtälailla rajoja voi myös rikkoa, 
tai ne ovat vähintäänkin liikuteltavissa (ks. Burr 2003.) 
     Aineistoa  parhaillaan  analysoidessani  pohdin  millaisia  analyysitapoja  aineistoni 
luonne  ylipäätään  sallii? Miten  aineisto  ja  kiinnostukseni  herättänyt  ilmiö  yhdessä 
tarjoutuvat  analysoitaviksi?  Miten  hiljainen  pysäytetään  tarkasteltavaksi?  Lisäksi 
pohdinnan alla on ”hyvän” tutkimisen tematiikka.  
 
 
 
 
 



Elämä paikallaan – eletty ja kerrottu arkiympäristö 
 
 
Torstai  
 
Klo 14.15  Pauli Tapani Karjalainen 

Topobiografisia juonitteluja 
Klo 14.45  Heli Ponto  

Tutut reitit, arjen tarinat – lukioikäisten nuorten paikankokeminen 
pääkaupunkiseudulla 

Klo 15.15  Tatu Hirvonen  
Yhteisö‐/ympäristöpedagoginen kokeilu Facebookissa ‐  
Kiipeä puuhun‐viikon aineisto ja alustavia ajatuksia  

 
Perjantai   
 
Klo 9.30  Kirsi Nousiainen 

Pitkäaikaisasunnottomina olleiden henkilöiden asumiseen, kotiin ja 
paikkoihin liittyvät kokemukset ja niiden identiteettiä rakentavat 
merkitykset elämänkulussa  

Klo 10.00  Eila Estola & Aila Tiilikka  
Lasten arkea äitien silmin – kaksi kertomusta   

Klo 10.30  Maija Lanas 
  Elämä paikallaan 
 

* * * 
 
P.T. Karjalainen, Oulun yliopisto 
 
Topobiografisia juonitteluja 
 
”Ihminen muistaa sillä, mitä [ja missä] hän muistamisen hetkellä on.” (Doris Lessing) 
Miten  persoonallinen  identiteetti  on  mahdollinen?  Mistä  aineksista  se  syntyy? 
Muuttuuko  se?  Pohdin näitä  kysymyksiä maantieteilijän näkökulmasta.  Tarkastelun 
keskiöön asettuu paikkasuhteen probleema, jota puran auki topobiografisin käsittein. 

Keskeistä  on  ymmärtää  paikkasuhteen  kehkeytyminen  ruumiillistumisen  kautta  ja 
siihen  olennaisesti  kuuluvan  aistimellisuuden  kautta.  Voimme  siis  heittää  hyvästit 
inhimillisen  olemisen  pelkästään  idealistisille  tulkinnoille.  Mitä  muistaminen  on? 
Leena Krohnin sanoin: ”kun muistamme aikoja ja paikkoja, muistamme itsemme”. Tai 
oikeastaan  muistamme  (ja  muistutamme)  itseämme,  sillä  täysin  kokonaisena  ja 
selvärajaisena  ei  itseään  voi  nähdä.  Identiteetti  häilyy,  muuttuvien  tilanteiden 
mukaan. Mutta  jokin  identiteetissä  pysyy  ja  pitää meidät  samana minuutena  läpi 
elämän.  Tätä  suhteellisen  pysyväistä  identiteettisäiettä  rakentavat  myös 
paikkasuhteemme: asuinpaikkamme kylissä  ja kaupungeissa, matkamme maailmalle 
ja  sitten  kotimatkamme,  muuttomme  muualle,  vanhat  ja  uudet  osoitteemme, 
erilaiset  naapurimme,  siis  kaikki  se,  mikä  spatiaalisesti  asettuu  elämisemme 
perustaksi,  fundamentiksi.  Eläminen:  pysyvyyttä  ja  liikettä maan  ja  taivaan  välissä, 
välillä vertikaalista kotona olemista, sitten horisontaalista muualle menoa, ja viimein: 
näiden  olomuotojen  dialektiikkaa.    Muistumista,  kertomista,  muistelemista,  siis 
juonellistamista.  Konkreettisen  esimerkin  saamme  omaelämäkerrallisesta 
kirjallisuudesta. Doris  Lessing kertoo:  ”Tein kerran mielessäni  listaa paikoista,  joissa 
olen asunut, sillä olen muuttanut usein,  ja päädyin siihen, että  järkevä tai asiallinen 
suhtautuminen  johtaa  vain  virheisiin.  […]  Lopulta  sain  kokoon  noin  70  paikan 
luettelon,  ja  otin mukaan  verannan,  jolla  vietin  yhden  iltapäivän, mutta  jätin  pois 
erään  talon,  jossa  asustin  niin  pitkään,  että  nimeni  esiintyi  asukasluettelossa.” 
Kronologia on vain pintaa. Vuodet ovat vierineet, mutta se sateinen kesäpäivä  isäni 
talon  vintillä  koulukasvion  ääressä,  sen  muistan.  Se  on  minussa  ja  se  on  minua, 
vuosiluvulla ei ole niinkään väliä. 
 
* * *  
 
Heli Ponto, Helsingin yliopisto 
 
Tutut reitit, arjen tarinat – lukioikäisten nuorten paikankokeminen 
pääkaupunkiseudulla 
 
Tässä  ihmismaantieteellisessä  tutkimuksessa  tarkastellaan  lukioikäisten  nuorten 
paikankokemista  pääkaupunkiseudulla.  Olen  kerännyt  tutkimusaineistoa 
kävelyhaastattelumenetelmällä,  jossa haastateltava kävelee tai  liikkuu kulkuvälineillä 
tutkijan  kanssa  omilla  arjen  reitillään.  Liikuttaessa  haastateltava  kertoo 
vapaamuotoisesti tutuista, arkisista paikoista. Tarinat arjen paikoista ja kokemuksista 
kuvaavat yksilön paikkaan muodostamia suhteita  ja merkityksiä. Paikan kokemiseen 
liittyy  temporaalisuus  ja  haastateltavat  puhuvat  nykyisyydestä,  muistoista  ja 
tulevaisuuden  toiveista.  Lisäksi  heidän  kertomuksensa  ja  esitellyt  paikat  liittyvät 
muiden muassa  liikkumiseen  ja pysähtymiseen,  sosiaalisiin  suhteisiin  ja  työnteon  ja 
vapaa‐ajan eroihin.  Esimerkiksi koti, liikenteen solmukohdat ja ns. ”kolmannen tilan” 
paikat  on  koettu  tärkeiksi. Haastateltavat  ovat  voineet  ottaa  valokuvia  kulkemisen 



aikana. Kuljettu  reitti on  tallennettu GPS‐laitteella  ja kuvien koordinaatit  sijoitetaan 
kartalle. Tutkimuskysymyksiä ovat: miten nuoret kokevat, tuntevat ja aistivat paikkoja 
elämässään?  Mitkä  ovat  nuorten  paikkoja?  Myöhemmin  on  tarkoitus  tarkastella 
miten  paikkaan  liittyvät  kokemukset  otetaan  huomioon  kaupunkisuunnittelussa. 
Aineistoa on tarkoitus tarkastella humanistis‐fenomenologisella otteella narratiivisen 
analyysin keinoin. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimustani. 
 
* * *  
 
Tatu Hirvonen, Oulun yliopisto 
 
Yhteisö‐/ympäristöpedagoginen kokeilu Facebookissa 
‐ Kiipeä puuhun‐viikon aineisto ja alustavia ajatuksia 
 
Lyhyesti: Esityksessäni kerron Kiipeä puuhun‐tapahtumasta: sen motiiveista, 
pedagogisista tavoitteista ja tuloksista. Facebookin ja osallistujien 
myötävaikutuksesta tutkimusainiesto on hyvin kattava (osallistujia yli 8000) ja sisältää 
mm. kuvia ja kertomuksia puuhunkiipeämiseen liittyen. Rohkaisen kiinnostuneita 
tutustumaan tapahtumaan etukäteen Facebookissa. Ja miksi ei myös osallistumaan 
siihen! 
 
* * *  
 
Kirsi Nousiainen, Tampereen yliopisto 
 
Pitkäaikaisasunnottomina olleiden henkilöiden asumiseen, kotiin ja paikkoihin 
liittyvät kokemukset ja niiden identiteettiä rakentavat merkitykset elämänkulussa 
 
Tutkimukseni  käsittelee  pitkäaikaisasunnottomina  olleiden  henkilöiden 
elämänkertomuksia,  joissa  kiinnostuksen  kohteina  ovat  asumisen  polut  ja  erilaiset 
paikkoihin  liittyvät  kokemukset  sekä  niiden  identiteettiä  rakentavat  merkitykset. 
Aineistona  tulee olemaan haastatellen  tuotetut elämänkertomukset. Suunnitelmana 
on  myös  saada  aineistoksi  kuvallista  materiaalia(esim.  valokuvaa),  jonka  avulla 
haastatellut  henkilöt  voivat  kuvata  itselleen  tärkeitä  paikkoja.  Lähtökohtana 
tutkimukselleni on ajatus siitä, että erilaisilla paikoilla ‐  joista koti on vain yksi .‐  on 
merkitystä  ihmisen  identiteetille  ja että kertoessaan elämästään  ja kokemuksistaan, 
kertoja  paikantaa  itsensä  ja  elämäntapahtumat  näihin  paikkoihin.  Sosiaalityön 
tutkijana  pidän merkityksellisenä  teoriaa  tilan  sosiaalisesta  luonteesta,  joka  antaa 
mahdollisuuden ymmärtää  identiteetin rakentuminen aikaan, paikkaan  ja sosiaalisiin 
suhteisiin  yhtäaikaisesti  kiinnittyvänä  prosessina  ja  joka  saa  ilmiasunsa  elämästä 
kerrotuissa  kertomuksissa.  Tutkimus  on  aivan  alkuvaiheessa  siten,  että  odottelen 

saavani  tutkimusluvan  eräästä  tuetun  asumisen  yksiköstä,  jossa  tulen  aineistoni 
keräämään. Tarkoitukseni on esitellä tutkimussuunnitelmaani.  
     Tutkimus  liittyy Suomessa parhaillaan meneillään olevaan  ja edellisen hallituksen 
aikana aloitettuun pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan  ja  siinä aivan 
uudenlaisena  periaatteena  suomalaisessa  kontekstissa  toteutettavaan  ns.  asunto 
ensin  ‐periaatteeseen.  Kyseinen  toimintatapa  on  lähtöisin  yhdysvalloista  ja 
lähtökohtana on osoittaa asunnottomalle henkilölle ensin asunto ilman raittiuteen tai 
kuntoutukseen  liittyviä  ehtoja  ja myös  antaa  riittävää  yhteisöllistä  tai muuta  tukea 
asumisen  onnistumisen  ja  omaehtoisen  elämän  turvaamiseksi.  Oma  tutkimukseni 
liittyy  laajempaan  tutkimushankekokonaisuuteen,  jonka  keskeisenä  tavoitteena  on 
tutkia asunto ensin ‐periaatteen toimivuutta Suomessa. 
 
* * *  
 
Eila Estola & Aila Tiilikka, Oulun yliopisto 
 
Lasten arkea äitien silmin – kaksi kertomusta   
 
”mie uskon, että… lapsilla on ‐ lapsilla on… niillä on varmasti hyvä kasvaa ja ellää, 
koska täällä on kuitenki aika turvallista.” 
”Minusta se on se jokapäivänen elämä kuitenkin lapsille kaikista tärkeintä.” 
 
Millaista on  lasten elämä, kasvu  ja kasvatus pienessä pohjoisessa kylässä? Äidit ovat 
haastatteluissa  kertoneet  lasten  elämänpiiristä;  koulunkäynnistä,  päivähoidosta, 
lasten  kotiarjesta  ja  kotitöistä,  harrastuksista  ja  vapaa‐ajasta.    Tässä  esityksessä 
keskitymme kahden eri ikäisen äidin kertomukseen.  
     Äitien  kertomukset  kietoutuvat  omaleimaisesti  ja  vahvasti  paikkaan,  joka 
määrittää niin aikuisten kuin lasten elämänkokonaisuutta. Lasten elämä organisoituu 
monilta osin samoin ehdoin kuin aikuistenkin. Keskeinen elämäntavan taustoittaja on 
luonnonympäristö. Luonto suuntaa ja säätelee elinkeinoja ja toimeentuloa sekä arjen 
muotoutumista. Lapsuuden laatu, kotikasvatus, lasten vertaissuhteet, koulunkäynti ja 
vapaa‐aika  sekä  perhe‐elämä  ja  sosiaaliset  suhteet  muokkautuvat  läheisessä 
suhteessa  luontoon.  Luonto  tarjoaa myös  lapsille  ympäristön  niin  arjen  askareisiin 
aikuisten rinnalla kuin vapaa‐ajalle ja leikille. Velvollisuuksien hoitaminen, vapaa‐ajan 
viettäminen  ja  harrastukset  limittyvät  joustavasti  toisiinsa  ja  tarjoavat  perheen 
arjessa  lapsille  mahdollisuudet  toiminnallisuuteen,  itsenäisyyteen  ja  oppimiseen. 
Useimmiten  toimintoihin  osallistuu  sekä  aikuisia  että  lapsia  tai  eri  ikäisiä  lapsia 
yhdessä.  
     Kertomuksista  välittyy  äitien  luottamus  siihen,  että  elämä  ja  arki  pohjoisessa 
pienkylässä on  riittävän hyvää    tarjoamaan  lapsille    suotuisat  kehityksen  ja  kasvun 
mahdollisuudet.  
 



* * *  
 
Maija Lanas, Oulun yliopisto 
 
Elämä paikallaan 
 
Elämä  paikallaan  ‐projekti  (2007‐2012)  on  monitieteinen  tutkimusprojekti,  jota 
rahoittavat Suomen Akatemia  ja Oulun yliopiston Thule‐instituutti. Tutkimusprojekti 
on  tarkastellut  narratiivisin  ja  etnografisin  lähestymistavoin  arkielämää,  koulusta, 
kasvatusta ja kasvamista kahdessa pohjoisessa pienkylässä.  
     Tässä  esityksessä  otamme  tarkasteltavaksemme  yhden  elämäntarinan  kylästä. 
Tämä  elämäntarina  kuvaa  paikallisen  miehen,  ”Martin”,  kokemusta  tyydyttävästä 
elämästä.  Elämäntarina  polveilee  eri  ammattien,  urien,  elämänvaiheiden  ja 
harrastusten  mukana  menettämättä  kertaakaan  otettaan  tarinan  hyvinvoinnin 
keskuksesta:  paikasta. Martin  kertomus  toistuu  eri muodoissa muissa  paikallisissa 
tarinoissa.  Niissä  hyvinvointia  ei  voi  lähestyä  ulkoa  mitattavana  asiana,  vaan 
hyvinvointi  ja  tyytyväisyys  rakennetaan  itse olemassaolevista  aineksista  ja  sidotaan 
paikkaan.  Hyvinvointi,  paikaan  sidotuissa  tarinoissa,  ei  näyttäydy  ulkoisin  keinoin 
annettuna eikä siten myöskään ulkopuolelta poisotettavana asia, vaan itse tehtävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARANTUMISEN POLKUJA – KEHON JA MIELEN KERTOMUKSET 

 
Perjantai 
 
9.30  Tuija Hovi 

alustus ja osallistujien esittely 
9.45  Suvi Saarelainen 

Nuori aikuinen syöpäpotilaana – elämäntarinan ja uskonnollisuuden 
merkitys 

10.15  Hannu L.T. Heikkinen & Rauno Huttunen  
Steve Jobs ja hyvä elämä 

10.45  keskustelu (tai pitempi lounas) 
 
12.00  Tarja Aaltonen 

Kuulovamman kuntoutuskäytännöt ja kokemuskerronta  
12.30  Annamaria Marttila 

Aivovammautuneen toiminnallisuus 
 

* * * 
 
Suvi Saarelainen, Helsingin yliopisto 
     
Nuori aikuinen syöpäpotilaana – elämäntarinan ja uskonnollisuuden merkitys 
 
Kyseessä  on  teologinen  väitöskirjatutkimus,  joka  tarkastelee  nuorta  aikuista 
syöpäpotilaana.  Tutkimuksessa  kartoitetaan  sitä, miten  aikaisempi  elämä  vaikuttaa 
syövän  kokemiseen  ja  sairaudesta  toipumiseen mentaalisella  ja henkisellä puolella. 
Lähtökohtaisesti  syöpä  nähdään  osana  elämänkaarta.  Se  miten  sairaus  vaikuttaa 
elämänkaaren kehittymiseen selviää tutkimuksen valmistuessa. 
     Uskonnollista  puolta  tutkitaan  copingin  näkökulmasta.  Teoreettisena  pohjana 
toimii Kenneth  I. Pargamentin näkemykset uskonnosta positiivisena  ja negatiivisena 
coping –välineenä. Narratiivisena teoriana tutkimuksen alkuvaiheita on ohjannut Dan 
P. McAdamsin  narratiivisen  identiteetin  rakentumisen  teoria.  Identiteetti  nähdään 



tutkimuksessa  pysyvänä  rakenteena,  jonka  muutokset  tapahtuvat  tarinoita 
kerrottaessa ja omaa minuutta peilattaessa. 
     Tutkimusmateriaali  koostuu  haastatteluaineistosta.  Ensimmäiset  haastattelut 
toteutetaan  lokakuussa  2011.  Haastattelurunko  perustuu  elämänviivan/muodon 
piirtämiseen sekä  löyhästi McAdamsin määrittämään elämänkerrallisen haastattelun 
runkoon.  Analyysimenetelmänä  toimii  narratiivinen  holistinen  sisällönanalyysi  ja 
muodonanalyysi  (Lieblich  et  al.,  1998.).  Erityisenä  mielenkiintona  on 
muodonanalyysin kehittämisen mahdollisuus. 
     Tutkimukseni  on  artikkeliväitöskirja.  Metodin  kannalta  haasteena  on  pienten 
tarinoiden  ja  jonkinlaisen  tyyppitarinan  yhdistäminen.  Tarkoitukseni  on,  että 
artikkeleissa  on  lyhyt  tarina,  joka  antaa  kerronnallisen  näkökulman  artikkelin 
aiheeseen  (esim.  aikaisemman  elämän  vaikutuksesta,  syövän  kohtaamisesta, 
tulevaisuuden  näkymistä).  Yhteenvetoluvussa  esitän  kokonaisen  tarinan  elämästä, 
jossa syöpä on ollut osana. Myös muodonanalyysillä  tulee olemaan osansa  tulosten 
esittämisessä.  
 
* * *  
 
Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, 
Rauno Huttunen, Itä‐Suomen yliopisto 
 
Steve Jobs ja hyvä elämä 
 
”Tiedän  kuolevani  pian  ja  olen  siitä  hyvin  tietoinen.  Sen  asian muistamisesta,  että 
olen pian kuollut, on tullut minulle tärkein työkalu, joka on auttanut minua tekemään 
suuria valintoja elämässäni. (…) Koska  lähes kaikki – kaikki ulkoiset odotukset, kaikki 
kunnia, kaikki pelot epäonnistumisesta  tai häpeään  joutumisesta – nämä asiat vain 
yksinkertaisesti haihtuvat pois,  kun  kohtaamme  kuoleman,  jättäen  jäljelle  vain  sen, 
mikä on todella tärkeää (…) ei ole mitään syytä olla seuraamatta sydämensä ääntä.” 
Näin Steve Jobs kertoo Newsweekissä (N:o 10, 5.9.2011, s. 26). Jobs tunnetaan ennen 
kaikkea Apple‐yhtiöiden  luojana  ja  tietotekniikan mullistajana. Newsweekin mukaan 
hän  on  yksi  aikamme  suurimmista  vaikuttajista,  jonka  elämäntyö  on  muuttanut 
jokapäiväistä  arkielämäämme.  Jobs  tunnetaan  omaperäisenä,  äärimmäisen 
energisenä  henkilönä,  työnarkomaanina  ja  eksentrikkona.  Jobsin  elämässä  on  ollut 
myös  vaikeita  epäonnistumisia,  mutta  niiden  kautta  on  syntynyt  jotain  uutta  ja 
ennennäkemätöntä.  Hänen  elämäntarinansa  huipentuu  Newsweekin  artikkelissa 
ajatuksiin kuoleman kohtaamisesta ja koko elämän arvon punnitsemisesta kuolemaa 
vasten. Onko elämä käytetty  tekemisen arvoisten asioiden  tekemiseen, vai onko  se 
haihtunut  toisarvoisten  asioiden  tavoittelemiseen?  Steve  Jobsin  ajatukset  tuovat 
mieleen Aristoteleen ja muiden antiikin Kreikan filosofien ajatukset hyvästä elämästä, 
eudaimoniasta.  Sana  voidaan  pelkistäen  suomentaa  onnellisuudeksi  tai  hyväksi 
elämäksi, mutta sana ei antiikin  filosofiassa  tarkoita välitöntä onnen  tunnetta, vaan 

hyvään elämään kuuluvat myös vastoinkäymiset  ja  suru. Vasta kun elämä on eletty 
loppuun  saakka,  voidaan  nähdä,  tuliko  ihmisestä  eudaimon.   Mutta  mitä  kaikkea 
tämä  tarkoittaa?  Tuleeko  Steve  Jobsista  eudaimon? Miten  voimme  tietää  sen?  – 
Tässä  sessiossa Rauno Huttunen  ja Hannu Heikkinen  käyvät dialogia Newsweekissä 
julkaistusta  Steve  Jobsin  elämäkerrasta,  antiikin  filosofiasta,  hyvästä  elämästä  ja 
hyvästä kuolemasta. 
 
 
* * *  
 
Tarja Aaltonen, Tampereen yliopisto 
 
Kuulovamman kuntoutuskäytännöt ja kokemuskerronta 
 
Esittelen  tammikuussa  2011  Suomen  Akatemian  rahoittamana  käynnistyneen 
Kommunikointi kuulokojeen avulla – tutkimushankkeen ensimmäisiä havaintoja siitä, 
miten  kuulontutkijan  luona  tehty  asiakaskäynti  rakentuu  puitteiltaan  arkielämään 
kiinnittyviä  kertomuksia  vierastavaksi.  Kuntoutuminen  ei  asetu  selkeästi 
parantumiseksi, mutta ei ole terveyttäkään. Kuulovamman kanssa kamppailu koetaan 
stigmatisoivana elämäntilanteena. Vuorovaikutustilanteena kuulokojesovitus jäsentyy 
kahden agendan rinnakkain eteneväksi keskusteluksi; On kuulontutkijan työ selvittää 
sopiva  laite  ja  sovittaa  sitä  huonokuuloiselle  asiakkaalleen  ja  ovat  huonokuuloisen 
ihmisen  kokemuskertomukset  elämästään  huonokuuloisena.  Mahdollistuuko 
kokemuskertomuksen  kertominen  vai  eikö  kokemuksilla  ole  merkitystä  tällaisessa 
kehon  korjaamisen  tapahtumassa?  Menetelmällisesti  liikutaan  kertomuksen 
tutkimuksen  ja keskustelunanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen välimaastossa  tai 
yhteisellä  maaperällä,  miten  vain.  Aineisto  koostuu  videoiduista 
kuulokojesovitustilanteista.    Tarkastelen  siis  kokemuskertomusten    asettumista 
institutionaalisessa  vuorovaikutustilanteessa    osaksi  kuulokojesovitustapahtumaa. 
Teoreettiset  työkalut  tulevat  kognitiivisen  narratologian  ja  etnometodologian 
suunnista. 
 
* * *  
 
Annamaria Marttila, Oulun yliopisto 
 
Aivovammautuneen toiminnallisuus 
 
Väitöstutkimukseni  aihe  on  aivovammautuneiden  itsekokemuksessa  ilmenevät 
kulttuuriset ehdot. Ulkoisen päähän kohdistuneen energian aiheuttama aivovamma 
voi  aiheuttaa  lukuisia  fyysisisiä  ja  kognitiivisia  oireita, mutta  vaikeimmiksi  koetaan 
yleisesti emotionaaliset, sosiaaliset ja persoonaan vaikuttavat muutokset. Aineistona 



ovat 24 vammautuneen 3‐4 kertaa kullekin vuoden ajalla toteutetut vapaamuotoiset 
haastattelut  sekä  23  vammautuneen  kirjoittamat  kertomukset  elämästään. 
Tutkimuksen  teoreettinen  kehys  yhdistää  fenomenologis‐hermeneuttiseen 
tieteenperinteeseen ruumisteoreettisia ja kerronnallisia näkökulmia. Ruumiillisuuden 
lähtökohta  on  merleau‐pontylainen  eletty  ruumiillisuus,  jossa  itse  on  ruumis  ja 
ruumis ensisijainen kontakti maailmaan. 
     Aivovammassa ruumiillinen perussuhde maailmassa olemisena muuttuu toiminnan 
katkoisuuden myötä. Vammautuminen aiheuttaa murtuman  itsen perustassa,  johon 
kulttuuri  erottamattomasti  kuuluu.  Vammautuminen  tuo  esille  vammaisuuden, 
normaalin  ja  terveen  käsitteet,  jotka  kietoutuvat  vammautuneen  itsekokemukseen. 
Koska  kokemukselle  ei  usein  löydy  sanoja,  kiinnitetään  huomio  vammautuneen 
kerrontaan toiminnastaan, jonka kautta on mahdollista päästä kiinni vammautuneen 
itsekokemukseen. 
     Pohdin  kuinka  kertoa  eheäksi murtunut minuus,  joka  tuo  toiminnallisuudessaan 
jatkuvasti  esille  kyvyttömyyden  asettua  normien  ja  kulttuuristen  odotusten 
mukaisesti? Kerronta on järkeistämisen väline, jolla kokemukset tehdään mielekkäiksi 
ja ymmärrettäviksi. Toiminnallisuuden katkoisuus  tuottaa  jatkuvasti  tarpeen selittää 
itseys uudella  tavalla,  joka ei  kuitenkaan  joudu  ristiriitaan menneeseen perustuvan 
kokemuksen  ja  käsityksen  kanssa.  Oma  usein  sanattomaksi  jäävä  kokemus  ja 
ympäristöstä  tulevat  käsitykset  ja odotukset on  sovitettava  yhteen. Miten  kerronta 
rakentaa yhä uudelleen jatkuvaa korjausliikettä tarvitsevaa itsekokemusta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAPSEN PAIKKA KERRONNALLISESSA TUTKIMUKSESSA? 

 
 
Torstai  
 
Klo 14.15  Anna‐Maija Puroila 

Pienet lapset ja kertomus – tutkimuksellisia mahdollisuuksia ja 
haasteita  

Klo 14.45  Piia Roos 
Lasten kertomuksia päiväkodin toimintakulttuurista 

Klo 15.15  Susanna Kinnunen ja Elina Viljamaa 
Eettisiä näköaloja lasten narratiivien tutkimukseen 

 
Perjantai  
 
Klo 9.30  Pirjo Suvilehto  

Narratiiviterapeuttisia mahdollisuuksia lasten luovan kirjoittamisen 
kentältä. Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja 
Päätalo‐instituutin 8–13‐vuotiaiden lasten kirjoituksista. 

Klo 10.00  Lea Partanen ja Minna Heikkinen 
Lapsen kerronnan arviointi ERRNI‐testillä  

Klo 10.30  Anneli Yliherva ja Riina Peltoniemi 
Ennenaikaisina syntyneiden 5–6‐vuotiaiden lasten kielelliset taidot – 
kielellisten testien ja kerrontataitojen vertailua 

 
* * * 

 
 
Anna‐Maija Puroila, Oulun yliopisto 
 
Pienet lapset ja kertomus – tutkimuksellisia mahdollisuuksia ja haasteita  
 
Millainen  paikka  lapselle  rakentuu  kerronnallisessa  tutkimuksessa?  Miten 
kertomuksen  käsite  on  ymmärrettävissä  suhteessa  lapsuuteen?  Nämä  kysymykset 



ovat olleet mielessäni tehdessäni TelLis ‐projektiin liittyvää tutkimusta 1‐6‐vuotiaiden 
lasten  parissa  päiväkotiympäristössä.  Olen  havainnut,  että  kerronnallista 
lähestymistapaa  on  usein  hyödynnetty  lasten  (kielen)kehityksen  tutkimuksessa. 
Nämä  tutkimukset  ovat  tuottaneet  kielenkehityksen  arviointimenetelmiä  ja 
rakentaneet  tietoa  siitä,  miten  lapsen  kerronnalliset  taidot  kehittyvät.  Toinen 
keskeinen  kerronnallisen  tutkimuksen  soveltamisen  tapa  liittyy  lapsiin,  joilla  on 
terveydellisiä,  kehityksellisiä  tai  sosiaaliseen  ympäristöön  liittyviä  haasteita.  Näissä 
tutkimuksissa  lasten  kerrontaa  on  käytetty  terapeuttisena  menetelmänä.  Näihin 
saakka  kerronnallista  lähestymistapaa  hyödyntävissä  lapsuudentutkimuksissa 
painopiste on ollut  lasten  verbaalisissa  kertomuksissa.  Kaikkein nuorimpia  lapsia  ei 
ole pidetty tutkimuksellisesti kiinnostavina, koska he eivät kykene tuottamaan ”hyvän 
tarinan” kriteerit täyttäviä kertomuksia. Varhaiskasvatusikäiset lapset on joko suljettu 
tutkimusten  ulkopuolelle  tai  heidät  on  ymmärretty  tulevina  kertojina.  TelLis  ‐
projektissa  tunnustelemme  tilaa  pienten  lasten  kertomuksille.  Esityksessäni  kerron 
havaintoja  ja  käytännön  esimerkkejä  alle  kouluikäisten  lasten  moninaisista 
kertomisen tavoista. Pohdin myös sitä, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita pienten 
lasten parissa tehtävään kerronnalliseen tutkimukseen liittyy.  
 
* * *  
 
Piia Roos, Tampereen yliopisto 
 
Lasten kertomuksia päiväkodin toimintakulttuurista 
 
Aikuisen  ja  lapsen  maailmojen  erilaisuus  nostaa  esiin  monia  kysymyksiä.  Miten 
aikuisen  tutkijan on ylipäätään mahdollista  tavoittaa  lapsen ajatusmaailmaa? Miten 
välttää  tulkitsemasta  lasten  tuottamaa  aineistoa  omien  ajatustensa  rajoittamana? 
Millaisena  aikuisen  valta‐asema  suhteessa  lapseen  näyttäytyy  tutkimuksessa? 
Millaiset  menetelmät  ovat  toimivia  lasten  näkökulmasta?  Esitykseni  perustuu 
valmisteilla  olevaan  väitöstutkimukseeni,  jonka  lähtökohtana  ovat  lasten  omat 
kertomukset  päiväkodista  ja  näiden  kertomusten  hyödyntäminen  määriteltäessä 
lapsille  merkityksellisiä  kokemuksia  ja  tekijöitä  (ks.  Lämsä  2009,117).  Kiinnostus 
kohdistuu erityisesti päiväkotien toimintakulttuuriin, jonka nähdään pitävän sisällään 
niin  toteutetun  toiminnan  sisällöllisen  kuin  vuorovaikutuksellisen  ulottuvuuden  eli 
mitä tehdään  ja kenen kanssa. Tutkimukseni rakentuminen  lähtee  liikkeelle yleiseltä 
tasolta,  jotta tutkijan  (aikuisen) tekemien ennakkorajausten  ja valintojen sijaan tilaa 
jää  lasten  itsensä esiin nostamille teemoille  ja merkityksille  (vrt. esim. Raittila 2009, 
Valkonen 2006, Karttunen 2010).  
     Laadulliselle  tutkimukselle  tyypilliseen  tapaan  tässäkin  tutkimuksessa 
hyödynnettiin  erilaisia  aineistoja;  lasten  piirrokset,  haastattelut  ja 
nukketeatteriesitykset. Esityksessäni paneudun käytettyjen metodien toimivuuteen ja 
haasteisiin,  pääpainon  kohdistuessa  käyttämääni  kerronnallisen  haastattelun 

menetelmään  (Hyvärinen  &  Löyttyniemi  2005)  ja  sen  soveltamiseen  lasten  pariin. 
Tuon myös lyhyesti esiin alustavia tutkimustuloksia ja muutamia eettisiä näkökulmia. 
Lasten  haastattelut  olivat  yllätyksellinen  ja  mielenkiintoinen  matka.  Erityisesti 
haastattelut  ovat  olleet matka  lapsuuteen.    Lapset  eivät  tunnu  tekevän  eroa  sen 
suhteen missä he fyysisesti ovat. He ovat lapsia missä tahansa. Näin ollen lapsuus on 
vallitseva  elementti  paikasta  riippumatta.  Haastatteluissa  lapset  johdattivat minut 
ajatuksiinsa  ja maailmaansa. Minulle  kerrottiin  kuinka  päiväkodin  pihassa  olevaan 
puskaan johdattaa salaovi. Vaikka sinne ei oikeasti saisi piiloutua, niin sieltä käsin voi 
vakoilla muita,  jos  pysyy  oikein matalana.  Sain myös  kuulla  kaverista,  joka  on  niin 
rohkea, että uskaltaa syödä eläviä hämähäkkejä. Ihan isoja! Entäpä se kaveri, joka on 
niin kiva, että sydämessä tuntuu hyvälle? 
 
* * *  
 
Susanna Kinnunen ja Elina Viljamaa, Oulun yliopisto 
 
Eettisiä näköaloja lasten narratiivien tutkimukseen  
 
Ymmärrämme  narratiivin  Brunerin  tavoin  sisältävän  sekä  kerronnallisen  ajattelun 
prosessin että  sen  saaman muodon. Lapsi kertoo monin eri  tavoin  itselle  ja  toisille, 
vaikkapa  puhumalla,  toiminnalla  ja  piirtämällä.  Kertominen  ei  ole  lapselle  vain 
asioiden ilmaisemista vaan niiden rakentumista.  
Lapsen  kerronnan mahdollisuudet  ovat  erilaiset  eri  ympäristöissä.  Lapsitutkimusta 
tehdään  tänä  päivänä  enimmäkseen  kouluissa  ja  päiväkodeissa.  Omien 
tutkimustemme  tapahtumapaikkana  on  koti  lähiympäristöineen.  Toisessa  kodissa 
kuunneltiin  lasten  piirtämistarinoita  ja  toisessa  mielenkiinnon  kohteena  oli  lasten 
kerronnallinen  tietäminen.  Tässä  esityksessä  pohdimme,  mitä  erityistä  lapsen 
kerronnan kanssa tekemisissä oleminen ja kerronnan tutkiminen nostaa tiedettäväksi 
ja  huomioitavaksi.  Millaisia  eettisiä  kysymyksiä  tuttuus  ja  läheisyys  tuovat  lasten 
kertomisen tutkimiseen? 
 
* * *  
 
Pirjo Suvilehto, Oulun yliopisto 
 
Narratiiviterapeuttisia mahdollisuuksia lasten luovan kirjoittamisen kentältä. 
Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo‐instituutin 8–13‐
vuotiaiden lasten kirjoituksista. 
 
Lasten  luova kirjoittaminen  ja kirjallisuusterapia tarjoavat  lapselle  ja nuorelle väylän 
työstää meneillään olevaan kehitysvaiheeseen  ja elämäntilanteeseen  liittyviä asioita 
sekä  tietoisella  että  tiedostamattomalla  tasolla.  Lapsi  käsittelee  kirjoittaessaan 



suhdettaan  kavereihin,  vanhempiinsa  ja  itseensä.  Hän  käsittelee  kirjoittamalla 
harrastuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan mutta myös ongelmiaan. Tutkimuksessani 
kuvaan,  analysoin  ja  tulkitsen  laadullisen  tutkimuksen  keinoin Päätalo‐instituutin  ja 
sairaalakoulun  luovan  kirjoittamisen  kursseja.  Empiirinen  aineisto  on  Päätalo‐
instituutin  (10  lasta)  ja  Sairaalakoulun  (4  lasta)  luovan  kirjoittamisen  projekteista: 
sanataiteella  on myönteisiä mahdollisuuksia  ”narratiiviterapiana”,  ja  toimintaa  voi 
suositella  lasten  ja  nuorten  pariin  hoitavana,  ennaltaehkäisevänä,  sekä  kasvua  ja 
kehitystä  tukevana  ryhmätoimintana  kerhoissa  ja  kouluissa.  Lasten  kirjoittamista 
tarinoista  löytyy  tiedostamattoman  materiaalia  ulkoistuneina  tarinoiksi  ja 
kirjoituksiksi,  joita  voidaan  avata  syvyyspsykologisesta  näkökulmasta.  Sigmund 
Freudin  käsitykset  unista  tiedostamattoman  ilmentyminä  saavat  uudenlaisen 
muotonsa  esimerkiksi  lasten  kirjoittamissa  kauhukertomuksissa.  Tarinoiden 
unenomaisten  ja  väkivaltaisten  elementtien  kautta  lapsi  käsittelee  aktivoitunutta 
energialataustaan hallitussa muodossa: kirjoittamalla. Kirjallisuusterapiassa tutkitaan 
omia  tunteita,  ajatuksia  ja muistoja,  ja  näitä  verrataan  toisten  kokemuksiin.  Tätä 
tunteiden, ajatusten ja muistojen käsittelyä näytti tapahtuvan etenkin sairaalakoulun 
lasten  kirjoittajaprojektissa:  lapset  työstivät  kirjoittamisen  ohessa  psyykkisiä 
prosessejaan.  
 
* * *  
 
Lea Partanen ja Minna Heikkinen, Oulun yliopisto 
 
Lapsen kerronnan arviointi ERRNI‐testillä  
 
Kerronnan  arviointi  mahdollistaa  kielellisten  ongelmien  havaitsemisen 
keskustelutilanteissa herkemmin kuin standardoidut kielitestit (Tager‐Flusberg, 1995). 
Standardoituja  kerrontatestejä  laajemmalle  ikäryhmälle  kuin  alle  kouluikäisille  on 
vähän. Bishop (2004) kehitti tähän tarpeeseen testin Expression, Reception and Recall 
of Narrative    Instrument  (ERRNI).  ERRNI‐testi mittaa  4−15‐vuotiaan henkilön  kykyä 
kertoa, ymmärtää sekä muistaa kuvallinen tarina viiveen  jälkeen. Testissä käytetään 
kuvasarjaa,  jonka  pohjalta  tutkittava  henkilö  kertoo  oman  tarinansa.  Lapsen 
kertomasta  tarinasta  lasketaan  ilmaisun  keskipituus  sanoina  (Mean  lenght  of 
utterance  in  words  =  MLUw),  tarinan  perussisällön  ymmärtäminen  ja  tarinan 
sisältöyksiköiden ymmärtäminen. Testissä pisteytetään myös muistia. ERRNI soveltuu 
sekä  lasten  että  aikuisten  kerronnan  taitojen  arviointiin.  Se  sopii myös  tieteellisen 
tutkimuksen  käyttöön.  Testaajan  perehtyneisyys  kieleen  ja  esimerkiksi  kieliopillisiin 
piirteisiin  on  suotavaa,  samoin  käyttäjältä  vaaditaan  psykometrisen  testaamisen 
pääpiirteiden  hallintaa  sekä  standardipisteiden  ja  persentiilien  laskemis‐  ja 
tulkintakykyä. Kokemuksemme mukaan ERRNI on nopea  ja helppo tehdä. Sen avulla 
on  mahdollista  saada  tietoa  lapsen  kommunikaatio‐  ja  kertomistaidoista. 
Pisteyttäminen on helppoa, joskin testivastausten pisteyttämisessä saattaa olla jonkin 

verran  tulkinnanvaraisuutta.  ERRNI‐testiä  ei  toistaiseksi  ole  standardoitu  eikä 
normitettu  Suomessa,  joten  suomenkielisten  lasten  saamia  pisteitä  ei  voi  verrata 
englanninkielisten  lasten normipisteisiin. Erityisesti  ilmauksen keskipituus sanoina ei 
ole  vertailukelpoinen  pisteytykseltään  suomen  ja  englannin  kielen  rakenteellisten 
erojen  vuoksi. Parhaimmillaan  ERRNI:ä  käytetään  erilaisissa  kliinisissä  konteksteissa 
yhdessä muiden soveltuvien mittarien kanssa. 
 
 
* * *  
 
Anneli Yliherva ja Riina Peltoniemi, Oulun yliopisto 
 
Ennenaikaisina syntyneiden 5–6‐vuotiaiden lasten kielelliset taidot – kielellisten 
testien ja kerrontataitojen vertailua 
 
Logopedian alalla on käyty keskustelua siitä, ovatko standardoidut kielelliset testit 
parhaita mittaamaan lasten kielellistä kykyä ja tarjoaisivatko kerrontamenetelmät 
luotettavamman tavan saada tietoa lasten kielenkehityksen tasosta. Esimerkiksi 
kielihäiriön määrittelyssä testit ovat olleet ensisijaisia tutkimusmenetelmiä. 
Yhteistyössä Tampereen yliopiston logopedian oppiaineen kanssa tutkimme pienten 
ennenaikaisina syntyneiden (N=20) 5–6‐vuotiaiden lasten kielen kehitystä 
standardoidulla kielitestillä (RDLSIII = Reynell Developmental Language Scale III) ja 
lisäksi tutkittiin testimenetelmin kuulomuistia, auditiivista järkeilyä ja 
sananlöytämistaitoja. Kerrontaa tutkittiin Sammakkotarinan (Frog where are you?) 
avulla ja verrattiin tuloksia toisiinsa, jotta saataisiin selville, antavatko eri menetelmät 
samansuuntaisen tuloksen lasten kielenkehityksestä.  Tutkimuksen mukaan (Peltonen 
2011) kielellisellä testillä (RDLS III) tai muilla tehdyillä testeillä ja kerrontatehtävän 
tuloksella ei ollut yhteyksiä. Sen sijaan eri testien väliltä löytyi yhteyksiä. Kielelliset 
testit eivät siis ennusta kerrontataitoja. Tulos tukee sitä näkemystä, että testeillä ja 
kerronnalla mitataan erilaisia kielen osa‐alueita. Molempia tapoja kuitenkin tarvitaan, 
jotta saadaan kokonaiskäsitys lapsen todellisista kielellisistä taidoista. Ennenaikaisuus 
ennakoi kielellisiä vaikeuksia enemmän kuin matala syntymäpaino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kertomukset työelämässä ja johtamisessa 
 
Torstai  
14.15    Kirsi LaPointe ja Tuomo Peltonen 
  Avaus 
14.30   Päivi Frantsi 

Esimiehisyyttä etsimässä – esimies oman tarinansa kertojana 
15.00   Anne Keränen 

Understanding Responsible Leadership in complex business situations.  
 
Perjantai  
9.30   Marjut Haussila 

 Toimijuuden ja mielekkyyden haasteet musiikkikasvattajan työssä: 
kolme  tarinaa yrittämisen vaikeudesta 

10.00   Virpi Tolvanen‐Sarkkinen  
Työuupumuksen jälkeen töihin  

10.30   Outi Ylitapio‐Mäntylä 
Johtajuus ja varajohtajuus lastentarhanopettajien kertomuksissa 

 
12.00   Riitta Hekkala 

Tietojärjestelmäprojektin jäsenten kokemukset projektista 
12.30   Ilkka Kettunen 

Tuotekehityksen sosiaalinen prosessi 
 

* * * 
 
Päivi Frantsi, Jyväskylän yliopisto/Kauppakorkeakoulu 
 
Esimiehisyyttä etsimässä – esimies oman tarinansa kertojana 
 
Tämän  väitöskirjatutkimukseni  tavoitteena  on  antaa  ääni  esimiehen  omalle 
kokemukselle  esimiehisyydestään.  Tarkoituksena  on  tarkastella  esimiesidentiteetin 
rakentumista  jälkimodernissa  työelämässä  suhteessa  palvelualan  esimiestyön 
käytäntöihin ja ihanteisiin, sukupuolisuuteen  sekä esimiesten uraodotuksiin.  

Tutkimukseni  kiinnittyy  narratiivisen  identiteettitutkimuksen  perinteeseen.  Muut 
tutkimuksen  teoreettiset    näkökulmat    ovat  työelämän  tutkimuksessa    ja 
naisjohtamistutkimuksessa.  Tutkimusotteeni  on  poikkitieteellinen  ja  teoriaperustat 
rakentuvat  sekä  sosiologiaan,  psykologiaan  että  organisaatiotutkimukseen. 
Tutkimustehtäväni  on  ymmärtää  ja  tulkita  sitä,    miten  esimies  konstruoi  oman 
esimiesidentiteettinsä  naisvaltaisessa  palvelualan  yrityksessä,  mitkä  ovat 
esimiesidentiteetin    kipukohdat  ja  resurssit  ristikkäisten  vaatimusten  keskellä. 
Tutkimukseni  päähenkilöiden  kertomuksista  välittyy  palvelualan  ja  heidän 
työnantajansa yrityskulttuurissa vallitsevat diskurssit.  
Tutkimukseni  kohteena  on  9  samassa  keskisuuressa  siivousalan  yrityksessä 
työskennellyttä  naisesimiestä.  Tutkimus  on  haastattelututkimus.  Ensimmäiset 
haastattelut olen  tehnyt  vuoden 2007  aikana  ja  toinen haastattelukierros on  käyty 
vuosi  ensimmäisen  haastattelun  jälkeen.  Aineiston  analysoinnissa  olen  käyttänyt  
labovilaista  stukturaalista  analyysiä,  jota  olen  syventänyt  juonianalyysin  avulla 
käyttäen hyväksi Alasuutarin (2001) päämäärärationaalista mallia.  
Aineiston narratiivisen analyysin perustuen löysin neljä kertomustyyppiä: Irtautumis‐, 
Äiti‐,  Sankari‐  ja  Kehitys‐kertomuksen.    Tutkimuksessa  on  havaittavissa,  kuinka  
erilaisia identiteettityöstön resursseja samassa yrityksessä  työskentelevät  esimiehet 
käyttävät.  Identiteettityö  näyttäytyy  tämän  tutkimuksen  valossa  hyvin  ajallisena  ja 
paikallisena.  Se  on  jatkuvaa  neuvottelua  lukuisten  ristiriitaistenkin  kulttuuristen 
käsitysten  ja  diskurssien  välillä.    Nähtävissä  on  myös  se,  että  muutokset 
identiteettitarinassa ovat mahdollisia  identiteettityöstön kautta. 
 
* * *  
 
 Anne Keränen, University of Oulu 
 
Understanding Responsible Leadership in complex business situations. 
 
 
Ongoing challenges of flexible and multifaceted organizations make leaders to search 
for  a  greater  understanding  of  the  situation  and  who  they  are  in  terms  of  their 
motivation and ability  to handle  the complexity  in a  responsible way. This  research 
aims  at  providing  additional  knowledge  and  understanding  to  existing  ideas  and 
theories of responsible leadership and to bring forward the voice of leaders and their 
practical experiences. Responsible  leadership  is based on ethics and  is  thriving with 
relationship  to  all  stakeholder  to  the  sustainable  future  of  business. 
      Research questions are: How leaders understand responsibility, how leaders have 
broaden out their understanding of responsibility and how they are leading the their 
organizations  from  responsible  basis. Narrative method  is  used  in  this  research  to 
conduct  interviews with  leaders and  interpret  the  results.  Individuals  interpret and 
make meaning out of experiences using narratives. Narratives  structure our ethical 



position  in  the world. Narrative  is also a  tool  for  interaction,  through narrative one 
can  share  and  make  experiences  reasonable,  create  trust  and  maintain  group 
dynamic.  The  leaders  chosen  to  the  interviews  have  heterogeneous  business 
backgrounds. They  are following responsible way of leading together with moments 
of challenges to that. This research offers diverse  leadership stories of responsibility 
and  these  stories  can  contribute  to  the  future  discussions  of  more  responsible 
business leadership. 
* * *  
 
Marjut Haussila 
  
Toimijuuden ja mielekkyyden haasteet musiikkikasvattajan työssä: kolme   
tarinaa yrittämisen vaikeudesta 
 
Pohdin esityksessäni omassa musiikkikasvattajan työssäni esiin nousseita jännitteita 
ja ristiriitoja identiteetin, organisaatiokulttuurin ja johtamisen leikkauspisteessä.    
Avainkysymykseksi nousee näkemykset tiedosta ja tietämisen mahdollisuuksista, 
joihin palautettavat seikat ? oman tarinani fenomenologisesti asemoidun ja 
kulttuurintutkimuksen viitoittamasta horisontista tarkastellen ? määrittävät monin ja 
kohtalokkain tavoin  yhteistä ymmärrystä ja siitä kumpuavaa innovaatiohenkeä ja   
mahdollisuuksia työpaikalla.  Tarkastelen esimerkkeinä kolmea  ideoimaani ja 
toteuttamaani  musiikkikasvatusprojektia, joiden  yhteisenä piirteenä on ollut 
haasteellinen sisältö ja toimintatapa. 
 
* * *  
  
Virpi Tolvanen‐Sarkkinen 
 
Työuupumuksen jälkeen töihin 
 
Tutkin  lisensiaattityössäni  toisen  asteen  sosiaali‐  ja  terveysalan  opettajien 
kokemuksia  työhön  paluusta  työuupumuksen  jälkeen.  Tarkoituksena  on  selvittää, 
mitkä tekijät ovat aiheuttaneet uupumuksen sekä, mitkä asiat ovat auttaneet töihin 
paluuta.  
     Opettajien uupuminen  ja yleensäkin  työn henkinen  rasittavuus ovat olleet paljon 
esillä  viime  vuosina  niin  lehdissä  kuin  tutkimuksissakin.  Turpeenniemi  (2008,  17) 
toteaa tutkimuksessaan ammattikorkeakoulun opettajista, että opettajien stressiä  ja 
siihen  yhteydessä  olevia  seikkoja  on  tutkittu  runsaasti  eri  tieteiden  näkökulmasta. 
Tutkimusta tulee hänen mielestään jatkaa, koska opettajuuteen liittyviä prosesseja ei 
vielä  ymmärretä  tarpeeksi.  Niin  ammattikorkeakouluissa,  kuin  ammattiopistoissa 
opettajuus on jatkuvien muutosten kohteena.  

     Työllä on  ihmiselle  ja hänen hyvinvoinnilleen suuri merkitys yhteiskunnassamme.  
Siksi  viitekehyksenä  tutkimuksessani  on  työhyvinvointi  ja  sen  tukeminen 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Jatkuvasti puhutaan myös  työurien pidentämisestä  ja 
tätäkin  ajatellen  hyvinvointi/  työhyvinvointi  on  keskeisessä  asemassa. Uupumiseen 
sisältyy  riski  syrjäytyä  työelämästä  ja  jäädä  jossain  määrin  yhteiskuntamme 
ulkopuolelle.  Tämän  estämiseksi  tarvitaan  erilaisia  tukikeinoja  varsinkin  siinä 
vaiheessa,  kun  ollaan  palaamassa  takaisin  työyhteisöön.  Hyvinvoinnin  käsitteessä 
keskityn koettuun hyvinvointiin. 
     Käytän  tutkimuksessani narratiivista menetelmää  tietojen hankkimisessa. Pyydän 
tutkittavilta, uupumuksen kokeneilta ja siitä selvinneiltä opettajilta kirjoituksia liittyen 
uupumiseen,  mutta  erityisesti  siihen  vaiheeseen,  kun  työelämään  paluu  on  ollut 
ajankohtainen.  Kirjoituksia ohjaavat tutkimuskysymykset:  
 mitkä asiat ovat johtaneet uupumukseen? 
 mitkä tekijät ovat estäneet tai rajoittaneet työhön paluuta? 
 mitä tekijät ovat auttaneet työhön palaamisessa? 
  
* * *  
 
Outi Ylitapio‐Mäntylä, Lapin Yliopisto 
 
Johtajuus ja varajohtajuus lastentarhanopettajien kertomuksissa 
 
Tarkastelen  esityksessäni  lastentarhanopettajien  kertomuksia  johtajuudesta  ja 
varajohtajuudesta.  Esitys  pohjautuu  kasvatustieteen  väitöskirjatutkimukseen,  jossa 
olen  analysoinut  lastentarhanopettajien  muistelutarinoita  kasvatuksen 
sukupuolistavista  käytännöistä  ja  vallan  ilmiöistä  päiväkodin  arjen  käytännöissä. 
Lastentarhanopettajien toimiessa päiväkodin varajohtajina he kertovat toimijuudesta 
suhteessa johtajaan ja päiväkodin työntekijöihin. Muuttunut toiminnan tila aiheuttaa 
erilaisia jännitteitä työyhteisössä.  
     Varajohtajana  lastentarhanopettaja  astuu  edustamaan  hallintoa  ja  on  hierarkia‐
asemassa  työntekijöiden  yläpuolella.  Varajohtajuus  on  valtaposition  saavuttamisen 
keino, mitä  voi  vahvistaa  ottamalla  erilaisia  vastuullisia  tehtäviä  vastaan  ja  kokea 
päiväkodin  arkea  johtajuuden, hallinnon näkökulmasta. Kontrolloivan hallinnon  alla 
työskentely  muuttaa  lastentarhanopettajan  toimintaa  työtekijäasemasta 
työnantajaksi.  Varajohtajuus  voi  kääntyä  kärsimykseksi  ja  ahdistukseksi,  kun 
lastentarhanopettaja joutuu ottamaan jatkuvasti vastuuta johtajan töistä. Ahdistusta 
voi lisätä myös päivähoidon johtamiskulttuurin muutos. Johtajan työ on erkaantunut 
kasvatustyön  arjesta  ja  johtajuus  on  muuttunut  pedagogisesta  johtamisesta 
hallinnolliseksi  papereiden  pyörittämiseksi.  Myös  ystävyyssuhde  johtajan  ja 
varajohtajana  toimivan  lastentarhanopettajan  välillä  aiheuttaa  pohdintoja  omasta 
paikasta  ystävänä  ja  työntekijänä  sekä  ystävyyssuhteen  vaikutuksesta  työhön  ja 
työyhteisöön.  



 
* * *  
 
Riitta Hekkala, Oulun yliopisto 
 
Jäsenten kokemukset tietojärjestelmäprojektista 
 
Tämä  tulkitseva  grounded  teoria  tutkimus  pohjautuu  väitöskirjatutkimukseen,  joka 
kuvaa  ja  analysoi  kolmivuotisen,  organisaatioiden  välisen  tietojärjestelmäprojektin 
jäsenten  kokemuksia  tietojärjestelmäprojektista.  Organisaatioiden  välinen 
tietojärjestelmäprojekti  oli  Pohjoismainen  hanke,  joka  koostui  neljästä 
käyttäjäorganisaatiosta  (Alpha,  Beta,  Gamma,  Delta),  kahdesta  toimittajasta  (Eta, 
Zeta),  kansallisesta  organisaatiosta  (Kappa),  tutkimusorganisaatiosta  (Epsilon)  ja 
ministeriöstä,  joka  rahoitti  projektin.  Projekti  toteutui  vuosina  2004‐2006. Aineisto 
saatiin  syvähaastatteluiden  (narratiiviset  tarinat),  projektitapaamisten 
havainnoimisen,  päiväkirjojen,  projektimuistioiden  ja  projektijäsenten  toisille 
lähettämien  sähköpostien  avulla.  Toissijaista  aineistoa  (aineistoa  edellisistä 
projekteista)  analysoitiin  myös.  Tutkimuksen  pääaineistona  oli  projektijäsenten 
kokemukset projektista: tutkija pyysi heitä kertomaan omia kokemuksia projektista ja 
sen etenemisestä. 
     Glaserilainen  grounded  teoria menetelmää  hyödynnettiin  teorian muodostuksen 
menetelmänä.  Tutkimuksessa  identifioitiin  kolme  pääkategoriaa:  hallinto,  valta  ja 
tunteet.  Kategorioiden  välillä  ilmeni  suhteita:  hallinto  vaikutti  valtaan,  valta 
vuorostaan  vaikutti  tunteisiin  ja  päinvastoin.  Kategoriat  eivät  ainoastaan 
määrittäneet  ydinteeman  luonnetta,  vaan  muodostivat  yhteyden  keskenään. 
Korkeamman  tason  käsitteellistäminen  tuotti  yhden  pääteeman,  kontrollin  tunteet 
organisaatioiden  välisessä  tietojärjestelmähankkeessa.  Tutkimus  osoittaa,  että 
tunteet vaikuttivat projektin rakenteeseen, ja että tunteet ovat läheisesti yhteydessä 
myös vallan sosiaalisiin rakenteisiin. 
     Tutkimus osoittaa myös, että  tunteet vaikuttavat päätöksenteossa  ja  tunteilla on 
merkittävä  rooli  organisaatioiden  välisen  tietojärjestelmäprojektin  työskentelyssä. 
Tutkimus  osoittaa myös,  että  tunteet  ovat  toiminnan  perustana,  ja  tunteet  vievät 
helposti voiton järjeltä. 
 
* * *  
 
Ilkka Kettunen, Lapin yliopisto 
 
Tuotekehityksen sosiaalinen prosessi 
 
Tuotteen synnyn alkuvaiheista on vaikea saada tietoa, tuotekehityksen sumeaa alkua 
on  vaikea  konstruoida  jälkikäteen.  Epäonnistuneet  yritykset  jäävät  piiloon. 

Jälkeenpäin  prosessi  näyttää  selkeämmältä  ja  siitä  tulee  osa  yrityksen  tarinaa. 
Rationaalisuutta  tavoitteleva,  suunniteltu  prosessi  ei  huomioi  sosiaalista  ja 
intuitiivista,  tekemisen  kautta  ponnistavaa  prosessia  uuden  tuotteen  synnyssä. 
Autoetnografinen  tutkimukseni  kysyy,  miten  muotoilija  merkityksellistää 
tuotekehitysprosessia  ja  miten  yrittää  vaikuttaa  muiden  merkityksellistämis‐
aktiviteetteihin organisaatiossa.  
     Aineistoni  pohjautuu  kokemuksiini  muotoiluprojektin  vetäjänä  pk‐yrityksen 
tutkimus‐ ja tuotekehityshankkeessa vuosina 2003 ‐ 2005. Lähestyn autoetnografiaani 
käyttäen Karl Weickin  (1995)  sensemaking  ‐ perspektiivin ominaisuuksia. Keskeinen 
osa  tutkimustani on  kertomus  siitä, miten muotoiluryhmäni  ideoi,  valikoi  ja  kehitti 
radikaalia  innovaatiota, konseptia uudesta  tuotemallistosta,  ja miten me  toimimme 
yhdessä muiden  vaikuttavien  osapuolien,  johtajien  ja  insinöörien  kanssa  prosessin 
aikana.  Kertomukseeni  sisältyy  reflektiivinen  osuus  siitä,  miten  muotoilijat 
ymmärtävät,  toimivat  ja  tuntevat  tuotekehityksen  alkupään  prosessin  vaiheissa: 
tehtävän  määrittely,  ideointi,  valinta  ja  konseptien  ”myyminen”  johtajille.  Miten 
identiteetti,  kokemukset,  ympäristö,  sosiaalisuus  ym.  Weickin  sensemaking  ‐ 
ominaisuudet selittävät sitä, miten muotoilijat tuntevat ja toimivat? Miten sekavasta 
ja epäselvästä tilanteesta päästään yhteiseen ymmärrykseen tuotteen toiminnasta ja 
muodosta, miten konsensus saavutetaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kasvatuksen ja opetuksen kertomuksia‐työryhmä 
 
Torstai  
14.15   Eeva‐Maija Lappalainen 
  Tarinoiduksi käsityömuotoiluopiksi 
14.45   Kirsi Biskop ja Erja Rautamies 

Kertomuksia kokemuksista ja ajattelusta varhaiskasvatuksessa 
15.15   Hannu L.T. Heikkinen, Ilona Haapasalo, Hannu Jokinen & Päivi Tynjälä 

Narratiivinen identiteettityö Osaava Verme‐
vertaisryhmämentoroinnissa 

 
Perjantai  
9.30   Päivi Portaankorva‐Koivisto 

Postikortit puhuttelevat – matemaattisten aineiden 
opettajaopiskelijoiden mietteitä matematiikan, fysiikan, kemian ja 
tietotekniikan opiskelusta koulussa 

10.00   Erkki Lassila 
"本当に難しいけれどやりがいのある仕事"  ‐ Japanilaiset 
opettajat kertovat työstään 

10.30  Virpi Louhela 
Kuulluksi tulemisen pedagogiikka osana kouluhyvinvointia  
 

12.00   Maiju Huttunen 
Yhdeksäsluokkalaisen elämäntarinan ajankohtaisia elementtejä 

12.30  Minna Uitto 
Muistojen kertomaa opettaja‐oppilassuhteista 

 
* * * 
 

Eeva‐Maija Lappalainen, Oulun yliopisto 
 
Tarinoiduksi  käsityömuotoiluopiksi 
 
Syklisesti rakentuva tarinallisuus edistää käsityömuotoiluoppimisen sisältöosaamisen 
laadukkuutta.  Tavoittelen  sitä,  että  tarinoiduksi  profiloituneessa  käsityömuotoilu‐

opissa  voidaan  tulkita  ja  näin  jo  aivan  pienestä  saakka  rakentaa  entistä 
laadukkaampaa käsityömuotoiluoppimista.  
Tarinat,  lorut,  riimit,  runot  ja  sadut  elävät  tunnustetusti  ja  vakiintuneesti  ihmisten 
parissa.    Puolestaan  käsityö(muotoilu)  ja  sen  ilmentymät  välittyvät  useimmiten 
pelkkinä  konkretioina  ja  työtapoina.    Työtekniikkalähtöisesti  orientoituneen 
käsityöoppimisen  tekemisen  ylläpito  alkaa  jo  aivan  pienestä  lapsesta  saakka. Näin 
pelkkä  tekemisen  eetos  menneiden  aikojen  ylivuosisataisine  juonteineen  ja 
jäänteineen  hallitsee  yhä  käsityömuotoiluoppimista.  Päiväkotien  ja  peruskoulun 
käsityökasvatus  pitää  tiukasti  yllä  pelkkiä  konkretioita.  Se  ilmenee,  kun 
käsityö(muotoilu)oppimisen  konteksteissa  korostuu  ohjeiden  noudattaminen.  Tätä 
edellytetään  ja  sen  toteutumista  myös  tarkasti  vartioidaan  koulukäsityön 
sisältöosaamisen käyttönä.  
Miten  käsityömuotoiluoppisen  narraatiot  suhteutuvat  tilaan,  aikaan,  paikkaan  ja 
telesikseen? Tarinoituun käsityömuotoiluoppiin  suuntautuminen edellyttää  jatkuvaa 
prosessoinnin  avaamista.  Muutamassa  minuutissa  tehdystä  koulukäsityö‐
suunnitelmasta  voi  prosessoinnin  tuloksena  kehittyä  käsityön  ulottuvuuksia 
syvemmin  avaava  aie‐  ja  alukepaperi.  Saadessaan  tarinallistettuja  sytykkeitä  ja 
kimmokkeita  ennen  käsityömuotoiluprosessiin  ryhtymistä,  se  voi  entisestään 
rakentua  ja  voimautua. Näin muotoutuneita  käsityömuotoiluviritteitä  ja  ‐herätteitä 
tarvitaan  prosessoinnin  aikana myös motivaation  säilyttämiseen  ja  sen  ylläpitoon. 
Käsityömuotoiluoppimisprosessin  tarinallistettu  koostava  tulkinta  tarvitsee  myös 
narraatioita. Moniulotteisesti  tulkittu  ja  tarinallistettu   käsityömuotoilun sisällöllisen 
oppimisen kielellistämisprosessi jatkuu ja syvenee vielä käsityömuotoilun  kohteen ts. 
ihmikädentyön valmistuttuakin. 
 
asiasanat: käsityö(muotoilu)oppiminen, narraatiot, tarinat tulkinta 
 
* * * 
 
Päivi Portaankorva‐Koivisto, Helsingin yliopisto  
 
Postikortit puhuttelevat – matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden 
mietteitä matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opiskelusta koulussa 
 
Matemaattisten  aineiden  opettajaopiskelijoiden  käsityksiä  näiden  oppiaineiden 
opettamisesta  ja  oppimisesta  on  tutkittu  pitkään  sekä  lomaketutkimuksin  että 
haastatteluun  perustuvin  menetelmin.  Pääsääntöisesti  tutkimuksissa  käytetyt 
kysymykset  ovat  valikoituneet  aiemman  tutkimuksen  viitoittaman  teoreettisen 
viitekehyksen  kautta.  Opettajankoulutuksessa  tulevien  matemaattisten  aineiden 
opettajien  käsityksiä  puretaan  auki  ja  käsitellään  useilla  eri  menetelmillä. 
Opettajaopintojen  aikaista  reflektointia  tuetaan  kirjoittamalla  kirjoitelmia 
koulumuistoista  ja  metaforatyöskentelyillä.  Tutkimuksissa  on  kyetty  osoittamaan, 



että käsitykset oppiaineesta ja sen oppimisesta ja opettamisesta muuttuvat hitaasti ja 
ennakoivat  jossain määrin myös  sitä, miten  tuleva  opettaja  haluaa  oppiainettaan 
opettaa. Keräsin tämän pilottitutkimuksen aineiston opiskelijoiden opettajaopintojen 
aloituspäivänä.  Jaoin  kaikki  tilaisuuteen  osallistuneet  matemaattisten  aineiden 
opettajaopiskelijat  noin  4–6  hengen  ryhmiin  (n  =  13).  Ryhmien  tehtävänä  oli 
keskustella  aiheesta: miten  seuraavat  viisi postikorttikuvaa  liittyvät matemaattisten 
aineiden  opiskeluun  koulussa?  Keräsin  keskustelumuistiinpanot  ja  sain  aineistoksi 
lyhyitä  kuvauksia,  jotka  kertoivat  siitä,  millainen  kuva  opettajaopiskelijoilla  on 
matematiikasta,  fysiikasta,  kemiasta  ja  tietotekniikasta,  näiden  oppiaineiden 
oppimisesta,  opiskelusta  ja  opettamisesta.  Tähän  aineistoon  perustuen  esitän 
esityksessäni,  mitä  piirteitä  opettajaopiskelijat  toivat  esiin  ryhmäkeskusteluissaan. 
Lisäksi  tarkastelen  kriittisesti,  miten  tehtävänanto  ja  promptina  annetut 
postikorttikuvat toimivat aineiston tuottamisen välineenä. 
 
* * *  
 
Erkki Lassila, Oulun Yliopisto   
 
"本当に難しいけれどやりがいのある仕事"  ‐ Japanilaiset opettajat kertovat 
työstään  
 
Pro  gradu  –  tutkielmani  aiheena  ovat  japanilaiset  perusasteen  opettajat  ja 
opetushenkilöstö.  Tutkimuksen  aineistona  käytössäni  on  kahdeksan  japanilaisen 
opettajan  tutkimusta  varten  japaninkielellä  tuottamaa  kirjoitusta,  joita  keräsin 
ystäväverkoston  kautta  levitetyillä  tutkimuspyynnöillä  sekä  yksi  haastattelu,  jonka 
tutkimuksessa  avustanut  japanilainen  ystävä  teki  isälleen  ja  litteroi  japaniksi. 
Kertomuksissa  opettajat    puhuvat  muun  muassa  siitä,    mitä  he  pitävät  työnsä 
vaikuttavimpina  asioina  ja    kuinka  he  päätyivät  opettajaksi.  Lähestyn  ja  analysoin 
aineistoa  narratiivisella  tutkimusotteella.  Tarkoituksenani  on    selvittää,  kuinka 
japanilaisuus  näkyy  opettajien  tavassa  kertoa  omasta  työstään.  Pyrin  avaamaan 
kontekstia,  joissa  tarinat  on  tuotettu  tarkastelemalla    Japanin  kieltä,  kulttuuria  ja 
koulumaailman  ilmiöitä.  Tässä  tarkastelussa  hyödynnän  aiheisiin  liittyvää 
tutkimuskirjallisuutta. Tähän  tutkimuskirjallisuuteen olen perehtynyt    jo suomalaisia 
ja  japanilaisia  opettajia  vertailevasta  näkökulmasta  tarkastelleen 
kandidaatintutkielman  yhteydessä. Olen  kiinnostunut myös  japanilaisille  leimallisen 
korkean  työetiikan  ja  peräänantamattomuuden  (gambaru)  kulttuurista;  siitä, mikä 
pitää heidät vaikeinakin aikoina työssä kiinni  ja   kuinka sen voisi  liittää kutsumuksen 
(vocation), sitoutuneisuuden  (commitment)  tai   sinnikkyyden  (resilience) käsitteisiin.  
Käsittelen tutkimuksessani myös vieraskielisen aineiston kääntämiseen  ja   tulkintaan  
liittyviä  kysymyksiä  sekä  sitä,  millainen  vaikutus  vieraasta  kulttuurista  tulevalla 
tutkijalla on tiedonantajien toimintaan.  
 

* * *  
 
Kirsi Biskop ja Erja Rautamies, Jyväskylän yliopisto 
 
Kertomuksia kokemuksista ja ajattelusta varhaiskasvatuksessa 
 
Tutkimuksemme  kohdistuvat  päivähoidon  toimintaympäristöön  varhaiskasvatuksen 
ammattilaisten  ja  lasten  sekä  vanhempien  vuorovaikutuksen  ja  kohtaamisten 
kenttänä. Tavoitteena tutkimuksissamme on kehittää varhaiskasvatuksen käytänteitä 
avaamalla  päivähoidon  kasvatusvuorovaikutuksen  taustalla  olevia  ajattelutapoja  ja 
kokemuksia  työntekijän  ja  asiakkaan  näkökulmista.  Kertomusten  tutkiminen 
mahdollistaa niin  kokemusten  kuin  ajattelutapojenkin  ihmisläheisen  ymmärtämisen 
kertojan näkökulmasta käsin. Positiivinen kohtaaminen  ja aito  jakaminen tutkijoiden 
ja tutkimuksiin osallistujien kesken on edellytys onnistuneelle tutkimusprosessille.  
     Kyseessä  olevat  tutkimukset  ovat  kaksi  meneillään  olevaa  väitöstutkimusta 
lapsuuden  tutkimuksen  saralta.  Kirsi  Biskopin  tutkimus  on  Aika  ja  lapsimyytit: 
lastentarhanopettajien  lapsikäsitykset  2010–luvulla.  Erja  Rautamiehen  tutkimus  on 
Haastavasti  käyttäytyvä  lapsi  päivähoidossa:  vanhempien  kertomuksia 
kasvatusyhteistyöstä.  
     Esityksessämme kuvaamme ensin  tutkimuksemme  lähtökohtia  ja menetelmällisiä 
valintoja.  Tämä  jälkeen  keskitymme  tarkastelemaan  teemahaastattelun  ja 
virikkeellisen  haastattelun  mahdollisuuksia  ja  haasteita  tutkimuksissamme. 
Virikkeellisissä  haastatteluissa  olemme  käyttäneet  aikajanaa,  sanalistoja,  kuvia  ja 
runoa  virittämään  keskustelua.  Lopuksi  pohdimme  tutkimusaineiston  analyysiin 
liittyviä  seikkoja  ja  esitämme  tutkimuksen  menetelmällisiin  valintoihin  liittyviä 
kysymyksiä.  
     Avainsanoja ovat: asiantuntijuus, haastattelu, haastava lapsi, kokemus, lapsityypit, 
lapsikäsitykset ja vanhemmuus.    
 
* * *  
 
Virpi Louhela, Oulun yliopisto 
 
Kuulluksi tulemisen pedagogiikka osana kouluhyvinvointia 
 
Tutkimuksessani  selvitetään  miten  rakentuu  kuulluksi  tulemisen  pedagogiikka. 
Tutkimus on toimintatutkimus liikuntapedagogiikan kehittämisestä oppilaan kuulluksi 
tulemisen  näkökulmasta.  Tutkimuksessa  korostuu  luokanopettajan  ja 
erityisluokanopettajan  yhteistyö  sekä  ammattitaidon  jakaminen 
samanaikaisopettajuudeksi.  Tutkimuksen  aineisto  on  narratiivista 
päiväkirjamateriaalia  sekä  videomateriaalia.  Kaksi  opettajaa  sitoutui 
aineistonkeruuvuoden  (2008‐2009)  ajaksi  kahteen  eettiseen  näkökulmaan,    joille 



tutkimus  rakentui.  Eettinen  pohja  syntyi  inklusiivisesta  liikunnan  opetuksesta  sekä 
pedagogisesta rakkaudesta käytännön moraalina.  
Opettajille  suotu  institutionaalinen  valta  saa  aikaan  myös  alistamisen  ja 
nöyryyttämisen  tilanteita.  Liikunta  on  oppiaine,  jossa  lapsi  tekee  töitä  julkisesti 
omalla  kehollaan.  Vallan  käyttöön  liittyvät  kysymykset  ja  eettiset  valinnat 
opetustilanteissa  korostuvat  erityisesti  silloin,  kun  ryhmissä  on  mukana  erityistä 
tukea  tarvitsevia  lapsia.  Koulu  on  instituutio,  joka  kohtaa  jokaisen  ikäluokkaansa 
kuuluvan  lapsen.  Yksi  yhteiskunnallinen  huolemme  koskee  liikkumattomia  lapsia, 
jotka  viettävät  liikaa  aikaa  viihdemedian  äärellä.  Enää  yksi  kolmasosa  lapsistamme 
liikkuu  terveytensä  kannalta  riittävästi.  Yhden  syrjäytyjän  kustannukset 
yhteiskunnalle voivat olla eri tutkimuksien mukaan noin miljoona euroa.  
Parhaimmillaan koulun liikuntakasvatus voi tarjota oppilaalle kokonaisvaltaisia tietoja 
ja  taitoja,  joiden  pohjalle myöhempi  hyvinvointi  rakentuu.  Eettisen  arvomaailman 
soveltaminen liikunnan opetukseen on ajankohtaista, aikana jolloin lasten ja nuorten 
koulupahoinvointi  ja terveysongelmat  lisääntyvät. Kuulluksi tulemisen pedagogiikalla 
voidaan  vaikuttaa  oppilaan  kokonaisvaltaiseen  hyvinvointiin  kouluaikana  ja 
tulevaisuudessa. 
 
* * *  
 
Narratiivinen identiteettityö Osaava Verme‐vertaisryhmämentoroinnissa 
 
Hannu L. T. Heikkinen, Ilona Haapasalo, Hannu Jokinen, Päivi Tynjälä,  
Jyväskylän yliopisto 
 
Kuluneen sanonnan mukaan opettaja tekee työtään koko persoonallaan. Vaikka viime 
aikoina  on  tullut  yhä  yleisemmäksi  erottaa  opettajan  ammatillinen  kompetenssi 
hänen henkilöstään,  tätä vanhaa viisautta on vaikea ohittaa.  Jokainen opettaja  joka 
tapauksessa tekee työtään omalla tavallaan, oman persoonansa kautta, vaikka tämä 
ei  toki  tarkoita  sitä,  etteikö  opettamisen  taitoja  voisi  ja  tulisi  kehittää.  Siksi 
opettajankoulutuksessa tarvitaan tilaa oman opettajuuden syvälliselle rakentamiselle, 
ammatilliselle  identiteettityölle.  Narratiivisella  ja  reflektiivisellä  työskentelyllä 
voidaan  tukea ammatillisen  identiteetin  rakentumista. Narratiivista  identiteettityötä 
tehdään  myös  uusille  opettajille  tarkoitetussa  vertaisryhmä‐mentorointiryhmissä, 
lyhyesti verme‐ryhmissä  (ks. www.osaavaverme.fi) Näitä  ryhmiä  järjestetään uusille 
opettajille  kaikkien  Suomen  opettajankoulutuslaitosten  ja  ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen kautta valtakunnallisessa Osaava Verme –verkostossa. Tässä 
sessiossa  lähdetään  liikkeelle  tekemällä  lyhyt  toiminnallinen harjoitus,  jonka  kautta 
edetään  analysoimaan  sitä,  mitä  juuri  tehtiin.  Näin  valaistaan  sitä  teoreettis‐
filosofista  perustaa,  jonka  pohjalta  verme‐toiminnassa  tehdään  narratiivista 
työskentelyä.  Taustalla  ovat  erityisesti  Paul  Ricoeurin,  Johann Gottfried Herderin  ja 

Charles  Taylorin  ajatukset  identiteetin  rakentumisesta  ekspressiivisenä  ja 
hermeneuttisena prosessina. 
 
* * *  
 
Maiju Huttunen, Tampereen yliopisto 
 
Yhdeksäsluokkalaisen elämäntarinan ajankohtaisia elementtejä 
 
Esityksessäni  kerron  yhdeksäsluokkalaisten  oppilaanohjauksen  projektista,  jonka 
tarkoituksena oli tukea oppilaan elämäntarinaa narratiivisena  identiteettiprosessina. 
Projekti  on  osa  laajempaa  identiteettiä  tutkivaa  hanketta  (Know  Id  2010–2013)  ja 
väitöskirjatutkimusta,  joiden  tavoitteena  on  ensinnäkin  ymmärtää  identiteetin 
rakentumisen  prosesseja  koulukontekstissa  ja  opettajankoulutuksessa.  Toisena 
tavoitteena  on  kehittää  ja  kokeilla  positiivista  identiteettiä  tukevia  pedagogisia 
käytänteitä  ja  identiteetin  arvioimiseen  käytettäviä  menetelmiä.  Tässä  projektissa 
positiivisen elämäntarinan rakentumisen  lisäksi tavoitteena oli erityisesti mielekkään 
tulevaisuudenkuvan  hahmottuminen  osaksi  oppilaan  elämäntarinaa.  Oppilaat 
työstivät  projektin  aikana  erilaisia  omaan  elämään  liittyviä  tehtäviä,  jotka  toimivat 
myös tutkimusaineistona, ja niitä tarkastellaan narratiivisesta näkökulmasta. Tehtäviä 
käsitellään nimettömästi, mutta oppilaskohtaisina kokonaisuuksina. Tässä yhteydessä 
tarkoituksena  on  vastata  kysymykseen, millaiset  asiat  ovat  noin  viisitoistavuotiaan 
elämässä  keskeisiä.  Projekti  ja  tehtävät  rakentuivat  teemoittain  oppilaan  elämän 
historiasta  nykypäivään  ja  tulevaisuuden  suunnitelmiin.  Esityksessä  tarkastellaan 
sellaisia tehtävien ja elämän osa‐alueita, joiden nojalta oppilaan nähdään kiinnittyvän 
tähän ajankohtaiseen elämänhetkeensä, nykypäivään. Esityksessä esitetään alustavia 
ja  kuvailevia havaintoja aineistosta,  joka on  teemoiteltu esiin nousseiden  sisältöjen 
mukaan.  Sisällöt  ovat  sellaisia  elämän  osa‐alueita,  joita  oppilaat  ovat  tehtävissä 
maininneet  oman  elämänsä  aikajanassa  ja  mahdollisessa  elämäntarinassa  tästä 
eletystä  hetkestä  sekä  mietekartassa,  johon  oppilaat  ovat  sanoin  kartoittaneet 
ihmisiä,  asioita  ja  paikkoja,  joihin  he  tuntevat  kuuluvansa  tai  jotka  jollain  tavalla 
liittyvät  heihin.  Esityksessä  tarkastellaan  sisältöjä  sekä  heterogeenisenä 
oppilasryhmänä  että  sukupuolittain.  Lopuksi  tarkoituksena  on  avata  keskustelu 
yläkoulun aineenopetusjärjestelmästä elämäntarinan tukijana. 
 
Asiasanat: elämäntarina, oppilaanohjaus, narratiivinen identiteetti, yläkoulu 
 
* * *  
 
 
 
 



Minna Uitto, Oulun yliopisto 
 
Muistojen kertomaa opettaja‐oppilassuhteista 
 
Väitöskirjatutkimukseni  tarkastelee  opettaja‐oppilassuhteita  opettajia  koskevien 
muistojen  pohjalta.  Kysyn  tutkimuksessani  mitä  ja  miten  nuo  muistot  kertovat 
opettaja‐oppilassuhteista. Tutkimuksen keskeisiksi käsitteiksi opettaja‐oppilassuhteen 
tarkasteluun muotoutuivat  ruumiillisuus,  sukupuoli,  välittäminen,  tunteet  ja  valta. 
Suhteet tulee nähdä niin henkilökohtaisina kuin ammatillisina. Muistot ymmärretään 
menneeseen kytkeytyvinä, mutta kertomisen kautta muotoutuvina. 
     Tutkimuksen  lähestymistapa  on  narratiivinen  ja  tutkimuksessa  sovelletaan 
temaattisia,  holistisia  ja  narratiivisia  analyysitapoja.  Tutkimuksen  aineisto  koostuu 
kolmesta  eri  muisteluaineistosta:  49  kasvatusalan  opiskelijaa  kirjoitti  muistoja 
opettajistaan.  Seitsemän  naisopettajan  ryhmä  muisteli  yhdessä  omia  opettajiaan. 
Yhteishyvä‐lehdessä  julkaistun  kirjoituspyynnön  pohjalta  141  eri‐ikäistä  ja  erilaisen 
koulutustaustan omaavaa ihmistä kirjoitti opettajistaan.  
     Tutkimuksen  tulosten  perusteella  tietyt  hetket  saattavat  muodostua 
merkityksellisiksi suhteessa opettajaan  ja nuo hetket voivat määritellä koko muistoa 
suhteesta.  Opettaja‐oppilassuhteet  muotoutuvat  koulun  institutionaalisessa 
kontekstissa, mutta myös sen ulkopuolella. Suhteet voivat muuttua ja jatkua oppilaan 
kouluvuosien  jälkeenkin.  Opettajat  ovat  oppilaiden  katseen  alla  ruumiillisuutensa, 
tunteidensa  ja henkilökohtaisen  elämänsä  kautta. Välittäminen  ja  valta  kietoutuvat 
opettaja‐oppilassuhteisiin.  Opettajat  voivat  vaikuttaa  monin  tavoin  oppilaidensa 
elämään niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla.  
     Opettajien,  myös  tulevien,  on  oltava  tietoisia  omasta  menneisyydestään. 
Muistojen  käsittely  omilta  kouluajoilta  on  osa  opettajien  henkilökohtaista, 
ammatillista ja kollektiivista identiteettityötä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertomukset sosiaalityön tutkimisessa 
 
Perjantai 
 
12.00  Sirkka Alho‐Konu 

”Olipa kerran perheneuvola”. Narratiivinen tutkimus 
perheneuvolatyön vaiheista 

12.30  Tiina Törmä 
Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen prosessi 
kerrottuna 

 
* * * 

 
Sirkka Alho‐Konu, Itä‐Suomen yliopisto 
 
”Olipa kerran perheneuvola”. Narratiivinen tutkimus perheneuvolatyön vaiheista 
 
Sosiaalityön  väitöskirjan  aiheena  on  perheneuvolatyö  ja  siihen  liittyvät muutokset 
ammattilaisten  tulkitsemina.  Tutkimuksen  tarkastelujakso  alkaa  1990‐‐‐luvulta  ja 
jatkuu  vuoteen  2010  saakka.  Tutkimuksen  fokus  on  perheneuvolantyön 
asiantuntijoiden  kertomuksissa.  Aineistona  ovat  perheneuvolatyöntekijöiden 
tuottamat  tekstit,  kuten  eläytymiskertomukset  (n=11)  ja  kolme 
fokusryhmäkeskustelua  (n=19  työntekijää),  joissa  työntekijät  kertovat  työstään  ja 
perheneuvonnan sisällöistä ja samalla kontekstoivat käsityksiään yhteiskunnallisiin ja 
lapsiperheiden  muuttuviin  tilanteisiin.  Lisäksi  muuta  kerronnallista  tekstiaineistoa 
edustavat Kasvatus‐‐‐ ja perheneuvontaliiton Kasper‐‐‐lehden vuosikerrat ajalta 1990‐
‐‐2010. Narratiivinen aineisto muodostuu näiden kolmen aineiston kokonaisuudesta. 
Perheneuvoloiden työntekijät edustavat modernin ajan asiantuntijuutta. He kertovat 
tarinoissaan  oman  kokemuksensa  kautta  jäsentynyttä  ymmärrystään  sekä  työnsä 
sisällöistä että yhteiskunnallisesta  ja  lapsiperheiden kontekstista, minkä takia heidän 
työnsä saa oikeutuksensa ja merkityksensä. Suurin osa tutkimuksessa mukana olleista 
työntekijöistä  on  työskennellyt  perheneuvoloissa    jo  pitkän  aikaa.  Narratiivisen 
analyysin  tarkoituksen  on  tuoda  esiin  perheneuvolatyön  asiantuntijoiden  äänet 
autenttisella tavalla kuuluviin. Näin menetellen tavoitellaan myös työn kehittämistä ja 
parantamista sekä alaan liittyvän tiedon lisääntymistä. Analyysin oletetaan tuottavan 



aineiston  perusteella  uuden  kertomuksen  ja  nostavan  siitä  perheneuvolatyölle 
keskeisiä  teemoja  esille.  Aineistolta  kysytään:  Minkälainen  kertomus  muodostuu 
vuosien  1990‐‐‐  2010  kasvatus‐‐‐  ja  perheneuvolatoiminnasta  työntekijöiden 
haastattelujen,  tekstien,  ammattilehden  ja  virallisten  dokumenttien  valossa?  Tässä 
tutkimuksessa  huomio    kiinnittyy  ensisijaisesti  ”mitä  ja  mistä”,  kuin  ”miten” 
perheneuvolatyön  kuvauksissa  puhutaan.  Pohdintaa  tällä  hetkellä  herättää  mm. 
kysymys  onko  mahdollista  narratiivisen  tutkimuksen  yhteydessä  fokusoida  myös 
laajemmin diskursiivisen muodostumiin (Foucault 2005, 46–56)? Voiko diskursiivisen 
muodostelman käsite toimia myös tutkimuksen teoreettisena ”liimana”, jonka avulla 
voisin yhdistää narratiiveista löytämiäni, perheneuvolatyötä kuvaavia luonnehdintoja 
(mallikertomuksia)  laajempaan  perspektiiviin,  joihon  voisin  sisällyttää  myös 
aikalaisdiagnostisia  pohdintoja?  Miten  perheneuvolantyön  rationaliteetit  näissä 
ertomuksissa  kytkeytyvät  aina  kulloiseenkin  aikakauteen  ja miten  voisin  raportoida 
näistä narratiiviselle tutkimukselle ominaisella tavalla?  
 
* * * 
 
Tiina Törmä, Oulun yliopisto  
Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen prosessi kerrottuna 
 
Väitöskirja on kahdeksan eri sukupolveen kuuluvan alkoholistiäidin toipumistarina 
sairaudestaan. Tavoitteena on kuvata sitä, millä tavoin äitien kerronnassa alkoholismi 
juomisen hallinnan menetyksestä toipumiskokemukseen kietoutuu äitiyteen.  
Metodologinen lähtökohta on kriittisen ja emansipatorisen tieteen näkökulmasta 
kiinnittää huomio alkoholismiin sairautena sekä sairauteen liittyvään kieltoon paitsi 
yksilötasolla myös yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Lisäksi kiinnitetään 
huomiota kiellon merkittävyyteen suhteessa päihderiippuvaisten heikkoon asemaan 
maamme sosiaali‐ ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Teoreettiseksi lähtökohdaksi 
nousee alkoholismi ja päihderiippuvuus sairautena ja sairauden merkittävyys 
yhteiskunnassamme. Emansipatorinen tiedonintressi tulee esiin tutkimuksen 
kerronnallisessa metodissa, joka haastaa sekä tutkijan että äidit osallistumaan 
tutkimusprosessiin ja muuttamaan vallitsevia käsityksiä äitiydestä ja alkoholismista. 
Alkoholismista toipuminen on transformatiivinen muutosprosessi, joka tulee 
näkyväksi alkoholistiäitien kokemuksiin pohjaavaa kerrontaa analysoimalla. 
Esityksessä keskitytään tarkastelemaan väitöskirjan tutkimuskysymystä siitä, miten 
alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja alkoholistiäiteihin kohdistuvat 
asenteet tulevat esille kahden sukupolven äitien dialogissa.  
Äitien dialogi haastaa tarkastelemaan käsityksiä siitä, millaisia odotuksia äitiydelle 
asetetaan ja mistä kaikesta äitien tulee selviytyä ollakseen yhteiskunnan silmissä riit‐
tävän hyviä äitejä. Odotukset asettavat omat kynnyksensä myös avun hakemiselle. 
Äitien kerronta nostaa esiin kysymyksen alkoholistiäitien kohtaamien ongelmien ja 
asenteiden pysyvyydestä ja leimaavuudesta yhteiskunnassamme. Tämä vahvistaa 

käsitystä paitsi äitiyteen liittyvistä, suhteellisen muuttumattomista myyttisistä 
asenteista ja ihanteista myös alkoholismiin sairautena liittyvistä yhteiskunnallisista 
kiellon mekanismeista. 


