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Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia elämässä merkittävien ihmisten vaikutusta yksilön 
elämään. Tavoitteeni oli selvittää, keitä henkilöt pitävät elämässään merkityksellisinä 
ihmisinä,  millaisia  ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia,  konkreettisten  taitojen 
oppimista tai elämänsuunnan ohjausta toisten ihmisten kautta on tullut. 

Tutkimukseni  on  menetelmältään  laadullinen  ja  narratiivinen tutkiessaan  ihmisten 
kokemuksia. Aineisto kerättiin yli 35-vuotiailta henkilöiltä elämänjanapohdinnoilla ja 
janaa  tarkentavilla  haastattelukysymyksillä.  Aineiston  analyysimenetelmänä  oli 
teorialähtöinen sisällönanalyysi ja analyysia jatkettiin luokittelemalla aineistoa.

Aineistosta  nousi  kolme  osa-aluetta;  ihmisenä  kasvaminen,  konkreettiset  taidot  ja 
tekijät  sekä  elämänsuunta,  joihin  merkitykselliset  ihmiset  olivat  vaikuttaneet. 
Ihmisenä  kasvaminen  tutkimuksessani  kertoi  itsetuntemuksen  tai  persoonan 
kehittymisestä sekä arvojen tai ajatusten muuttumisesta. Konkreettisiin taitoihin tai 
tekijöihin  liittyivät  esimerkiksi  työelämätaidot,  uusi  tekninen  tai  taidollinen 
osaaminen sekä konkreettiset tekijät, kuten omien lasten saaminen. 

Tutkimustuloksissa  merkityksellisistä  ihmisistä  melkein  kaikki  mainitsivat 
elämänjanallaan  opettajan  ja  puolison,  myös  ystävä  ja  työtoveri  esiintyivät  usein. 
Elämäntapahtumat, joihin merkittävät ihmiset liitettiin, olivat useimmiten parisuhde, 
opiskelu tai työpaikka. 

Tutkimuksen  yksi  tärkeimmistä  tuloksista  oli  se,  että  ihmisenä  kasvamisen 
kokemuksia löytyi enemmän, kuin konkreettisten taitojen kehittymisen kokemuksia. 
Ihmisenä kasvamisen vaikuttajina olivat useimmin perhepiiriin kuuluvat ihmiset, kun 
taas konkreettisten taitojen vaikuttajina puolestaan perhepiirin ulkopuoliset henkilöt. 

Kertomuksissa  merkittävien  ihmisten  yhteyteen  liitettiin  muutamaa  poikkeusta 
lukuun ottamatta positiivisia elämäntapahtumia ja niistä oppimista. Usein tarinoissa 
ilmeni  myös  toisten  ihmisten  elämänsuuntaa  ohjaava  merkitys.  Omaksi  itseksi 
kasvaminen nähtiin mahdolliseksi toisten ihmisten vaikutusten kautta.

Avainsanat: Elämäkerta, merkittävä toinen, hiljainen tieto, elämänkokemus, tarina 
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1 JOHDANTO 

Elämäkerralliset  silmäni  avautuivat  lentomatkalla  Kööpenhaminaan viime vuonna. 

Lomareissuni sijoittui tutkimukseni alkuvaiheisiin. Luin matkalla Anni Vilkon (1997) 

teoksen  omaelämäkerroista  ja  päätin  siinä  hetkessä  perehtyä  narratiivisen 

tutkimuksen  maailmaan.  Narratiivisuuden  kysymysmerkit  avautuivat  pikkuhiljaa 

tutkimukseni tavoitteiden hahmottuessa. 

Kandidaatin tutkielmani liittyi ammatillisen kasvun kokemuksiin ja näissä 

yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä nousi työtovereilta ja esimieheltä saatu tuki ja 

kannustus. Tämä sai mielenkiintoni heräämään toisten ihmisten kautta tulleita oppeja 

ja  kokemusta  kohtaan.  Hiljaisen  tiedon  siirtymisen  käsite  on  myös  kiinnostanut 

minua  paljon.  Kuitenkin  pelkän  hiljaisen  tiedon  siirtymisen  prosessin  tutkiminen 

itsessään  tuntui  liian  haastavalta  tutkittavalta.  Lopullisen  aiheen  kehittyminen  oli 

pitkä prosessi. Tämä kantoi hedelmää vasta toisen lukukauden seminaarin aikaan.

Aivan  alun  alkaen  halusin  löytää  oppimiskokemuksia,  joita  ihmiset 

tunnistavat saaneensa toisten ihmisten kautta. Olen ollut kiinnostunut siitä, kuinka 

toista seuraamalla ammatillista kokemuksellista tietoa siirtyy ja siitä, kuinka ihmiset 

soveltavat kokemaansa tietoa omaan elämäänsä.  Opinnäytetyöni mietintävaiheessa 

kiinnostukseni  kuitenkin  ylipäätään  elämässä  merkittäviin  ihmisiin  kasvoi 

tärkeämmäksi,  kuin  pelkästään  työelämän  kautta  koetut  ammattilaisten 

seuraamiskokemukset.  Oppimiskokemuksiin  liittyi  Raimo  Silkelän  (2001) 

tutkimuksen  mukaan  usein  joku  merkittävä  henkilö.  Halusin  siis  kuulla  tarinoita 

siitä, millaista vaikutusta toisilla ihmisillä on tutkittavien elämässä ylipäätään ollut. 

Tutkimukseni  on  laadullinen  ja  narratiivinen.  Olen  käyttänyt 
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tutkimuksessani elämänkerrallista lähestymistapaa tutkiessani ihmisten kertomuksia 

omasta  elämästään.  Henkilökohtaiset  kokemukset  merkittävistä  ihmisistä  on  ollut 

tutkimukseni  punainen  lanka.  En  keskity  vain  ammatilliseen  kasvuun,  vaan 

kokonaisena ihmisenä kasvamiseen, johon sisältyy niin arkielämän, kuin työurankin 

kokemukset ja käännekohdat. Tällainen näkökulma toi tutkimukseeni kaipaamaani 

inhimillisen  elämän  otetta.  Tämä  kiinnostaa  minua  siksi,  koska  nykyelämän 

vaatimukset tehokkuudesta ja taloudellisuudesta eivät ole poistaneet ihmissuhteiden 

merkityksiä.  Ihmisten välinen kanssakäyminen on voimavara,  jota ei  tule unohtaa 

nykyisin yksilöllisyyttä korostavanakaan aikana (Antikainen 1998, 190-191). Olen 

siis kiinnostunut siitä, keitä tällaiset merkittävät ihmiset ovat olleet ja miksi. Mitä he 

ovat tuoneet mukanaan haastateltujen elämään?

Olen  kerännyt  elämäntarinoita  yli  35-vuotiailta  henkilöiltä  riippumatta 

heidän elämäntilanteestaan. Aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt elämänjanaa 

ja  sitä  tukevaa  haastattelua.  En  ole  asettanut  haastateltavilleni  tiukkoja 

valintakriteerejä,  koska  elämänkokemusta  on  kaikilla  ihmisillä.  Paul  Atkinsonin 

(1998, 3) mukaan jokaisella ihmisellä on elämäntarina kerrottavana. 

George H. Mead:n ja Ari Antikaisen ajatukset merkittävistä muista saivat 

minut syventymään lähemmin toisten ihmisten merkitykseen elämässä. Viimeistään 

näihin  aiheisiin  syventyessäni  ymmärsin  oman  kiinnostukseni  liittyvän  toisten 

ihmisten tuomaan merkitykseen, eikä pelkästään hiljaisen tiedon siirtämiseen. 

Hiljaisen  tiedon  käsitettä  en  kuitenkaan  hyljännyt  kokonaan.  Hiljaisen 

tiedon  ja  elämänjanan  yhteys  vakuutti  minut  jatkamaan  ilmiöiden  tutkimista 

vieretysten.  Hannele Koivunen (2000) liitti  teoksessaan yhteen hiljaisen tiedon ja 

identiteetin kehittymisen, joita voidaan rakentaa ja käsitellä elämäkertojen avulla. 

Leena  Aarto-Pesosen  (2013)  tutkimus  on  kulkenut  mukanani  graduni 
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alkuajatuksista  saakka.  Tutkimuksessa  kerrotaan  yhteistyöstä  ja  verkostojen 

luomisesta opiskeluaikana,  sekä kerrotaan,  miten jaettu tieto on opettanut.  Toinen 

väitöskirja,  jonka  tuloksia  tarkastelen  on  Rauno  Huttusen  (2009)  mm. 

kommunikatiivisesta  opettamisesta  kertova  tutkimus.  Amanda  Roan  ja  David 

Rooney  (2006)  ovat  puolestaan  tehneet  tutkimuksen  shadowing  -kokemuksia 

työyhteisössä ja  Gruber,  Lehtinen,  Palonen,  sekä  Degner  (2008) ovat  selvittäneet 

toisten ihmisen merkitystä asiantuntijuuden kehittymisessä. Minna Uitto (2011) on 

puolestaan  tutkinut  ihmisten  muistoja  heidän  omista  opettajistaan.  Jaetun  tiedon 

kautta oppimisesta, hiljaisen tiedon siirtymisen prosessista ja ammattilaisen työnteon 

seuraamisesta  on  siis  tehty  tutkimuksia.  On  myös  tutkittu  työelämän  eri  alojen 

hiljaista tietoa, kuten Katri Suhonen (2009), Sanna Virtainlahti (2006) ja Auli Toom 

(2006) tutkimuksissaan osoittavat. Aion kuitenkin itse keskittyä tutkimaan sitä, mikä 

vaikutus toisilla, tärkeillä ihmisillä on elämässä ylipäätään ollut. 

Identiteetistä,  oppimisesta  ja  elämäkokemuksista  kerron  työssäni  siksi, 

koska  niiden  poisottaminen  olisi  hiljaisen  tiedon  sekä  elämäkerran  käsittelyn 

yhteydessä mahdotonta. 

Sharan  B.  Merriam  &  M.  Carolyn  Clark  ovat  tutkineet  merkittäviä 

oppimiskokemuksia ja heidän teostensa anti on tämän tutkimuksen teoriaosuudessa 

sekä analyysissä ollut tärkeä lähde. Myös Vilma Hännisen (2003) teokset ovat olleet 

omassa työssäni  merkittävä innostaja.  Sisäisen tarinan merkitys  ja sen keskeisyys 

yksilön  elämässä  on  tämän  teoksen  myötä  näyttäytynyt  kullanarvoiseksi  oman 

tutkimukseni  sisältöä  hahmotellessani.  Teos  on  myös  opettanut  minulle  paljon 

pyrkiessäni ymmärtämään narratiivista tutkimusta. 
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2 IDENTITEETTI JA OPPIMINEN 
SOSIAALISISSA SUHTEISSA

Vuorovaikutussuhteiden  merkitys  korostuu  oppimisessa  ja  identiteetin 

rakentamisessa sekä purkamisessa. Ihminen havainnoi, arvioi ja järjestelee erilaisten 

tilanteiden tuomaa tietoa erilaisten prosessien kautta. (Alanko-Turunen & Pasanen 

2008, 104-105.)

Wengerin  (1998,  149-154)  sosiaalisen  oppimisen  teoria  käsittää  myös 

yksilön  identiteetin  muuntumisen.  Teorian  mukaan ihmisen käsitys  omasta  itsestä 

muuttuu  kanssakäymisessä  toisten  kanssa.  Identiteettiä  ikään  kuin  neuvotellaan 

uusien yhteisöllisten kokemusten valossa koko elämän ajan. Näin ollen yhteisöllisyys 

siis toimii yksilöiden identiteettien muotoutumisen apuna. 

Wenger  (1998,  145-146)  kertoo  identiteetin  rakentumisesta 

”käytäntöyhteisöissä”. Hänen mukaansa identiteetin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä rajoja 

ei tulisi edes yrittää määritellä. Sekä yksilöllä, että yhteisöllä on identiteetti. Yksilöt 

ovat ainutlaatuisia, mutta yhteisön vaikutus yksilön ajatusmaailmaan on merkittävä. 

Yhteisöön  kuuluminen  muokkaa  jäseniään.  Yhdessä  toimiminen  muokkaa 

identiteettimme lisäksi myös yhteisön identiteettiä.

Ricoeurin (1992, 121) mukaan yksilön ja yhteisön identiteetti  muodostuu 

arvoista, normeista ja malleista, joita yksilö tai yhteisö tunnistaa itsessään. Tällaiseen 

yhteisöön  ihminen  syntyy,  jossa  ovat  valmiina  kulttuuri,  arvot,  uskomukset  ja 

asenteet  (Jarvis  2012,  12).  Koivunen  (2000,  104-105)  puolestaan  kertoo,  että 

ihmisen  identiteetti  rakentuu  yksilön  omasta  hiljaisesta  tiedosta  ja  ympäristön 

asettamista  identiteettimalleista.  Identiteettikertomukset  rakentavat  ja  voimistavat 
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yksilön ja yhteisönkin kokemusta hyvyydestä ja oikeamielisyydestä. 

Identiteetin  kehitys  on  siis  loppumatonta.  Elämänhistoriamme  aikana 

neuvottelemme yhä  uudelleen  identiteettiämme,  eikä  sen muoto  siksi  ole  pysyvä. 

Identiteetin  neuvottelu  tarkoittaa  aiemman  tiedon  ja  uuden  tiedon  prosessointia. 

Oppimiseen vaaditaan aina  identiteetin  muokkautumista.  Oppiminen ei  ole  tämän 

teorian  mukaan  tiedon  siirtymistä,  vaan  tiedon  prosessointia  ja  tietynlaiseksi 

ihmiseksi  tulemista.  (Wenger  1998,  154-155,  215.)  Itsetuntemus  myös  rakentuu 

jatkuvasti elämänkulun tapahtumia jäsentämällä (Vilkko 1997, 77). Brunerin (1990) 

mukaan ihminen rakentaa identiteettinsä elämäkerrallisilla tarinoilla, joita kerromme 

toisille ja myös itsellemme. 

Elämässä  tapahtuvat  äkillisetkin  muutokset  rikkovat  rutiineja.  Uudet 

näkökulmat voivat olla elämänmuutosten edeltäjiä ja yksilön identiteetin muuttajia. 

(Hänninen 2003, 72.) Heikkinen (2002(1), 101-102, sekä 2002(2), 113) kertoo myös, 

että  juuri  merkittävät  oppimiskokemukset  ovat  niitä,  jotka  muuttavat  ihmisen 

käsitystä omasta itsestään. Tällainen kokemus aiheuttaa olemassa olevaan ”särön”, 

eli  koskettaa  ihmistä  jollain  tapaa.  Merkittävyyttä  tutkin  tässä  tutkimuksessa 

erityisesti  merkittävien  ihmisten  osalta.  Tällaisen  aiheen  tutkimiseksi  löytyy 

perusteluja  Heikkisen  ja  Huttusen  (2002,  171-172)  kirjoituksesta,  jossa  kerrotaan 

identiteetin kehittyvän juuri  merkityksellisissä ihmissuhteissa.  Suhteet  asemoituvat 

yhtälailla  perhe-  ja  vapaa-ajan,  kuin  työelämänkin  kontekstiin.  Nämä  suhteet 

ohjaavat ihmistä näkemään itsensä sellaisenaan. Kysymykseen ”kuka minä olen?” 

syntyy vastauksia jatkuvassa dialogissa toisten ihmisten kanssa. 

Aarto-Pesosen  (2013)  tutkimuksessa  rakennettu  substantiivinen  teoria 

aikuisopiskelijoiden  ammatillisesta  kasvusta  viittaa  mielestäni  samankaltaisiin 
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ihmisen  kehittymisnäkökulmiin.  Ammatillista  kasvua  tarkasteltiin  kehittyvän 

itsetuntemuksen,  ammatillisen  ymmärryksen  ja  toimijuuden  kehityksen  kautta. 

Vaikka  Aarto-Pesonen  ei  kerrokaan  identiteetistä,  hänen  tutkimuksensa  on 

mielenkiintoinen lähtiessään liikkeelle ensin ihmisen omasta kasvusta kohti yhteisöä 

ja sosiaalisten suhteiden verkkoa.

 Mead  (1962)  kertoo  kokemusten  symboloinnin  ja  itsen  objektivoinnin 

olevan identiteetin  rakennusvälineitä.  Tämä voidaan ymmärtää siten,  että  ihmisen 

elämäkerran tärkeiksi koetut tapahtumat ovat identiteetin muodostajia. Usein tällaiset 

tärkeät  tapahtumat  ja  siirtymät  ovat  olleet  merkittäviä  oppimisen  aikoja  ihmisen 

elämässä. (Antikainen & Komonen 2003,106.)

2.1 Sosiaaliset prosessit

Amerikkalainen filosofi, sosiologi ja psykologi George H. Mead on tutkinut ihmisten 

välistä  vuorovaikutusta  ja  sosiaalista  käyttäytymistä.  Tutkijan  teoria  pohjautuu 

vahvasti  yksilön  minän  syntymiseen  sosiaalisessa  kanssakäymisessä  ja  ryhmässä 

toimiessa  roolien  kautta.  Sosiaalinen  vuorovaikutus  ryhmässä  sisältää  esimerkiksi 

yhteisen kielen ja toimimisen tiettyä päämäärää kohden. Kommunikaation merkitys 

yksilön kehittymisessä on merkittävä. (Mead 1962, 138, 160, 227.)

Tärkeä teoreettinen  näkökulma tutkimukseni  kannalta  on se,  että  Meadin 

teorian mukaan ihminen tulee tietoiseksi itsestään, syntyy ja kasvaa omaksi itsekseen 

toisten  ihmisten  avulla.  Tässä  yhteydessä  kuvataan  eniten  lapsen  kasvuprosessia, 

jossa hän toisten ihmisten kautta, heidän ajatustensa, suhtautumisensa ja tekojensa 
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myötä  hahmottaa itsensä ihmiseksi  ja  yhteisön jäseneksi.  Tämän prosessin avulla 

ihmiselle  muodostuu  objektiminä,  joka  toimii  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa 

ihmisten kanssa. Merkitykselliset yksilöt rakentavat ihmisen minän. Objektiminä on 

riippuvainen  yhteisön  arvoista  ja  asenteista  sekä  siitä,  millaisena  yhteisö  yksilön 

kuvan  heijastaa.  Mead  jakaa  minän  kahteen  puoleen,  subjektiminään  ja 

objektiminään,  ”I”  ja  ”Me”.  Subjektiminä  on  ihmisen  minän  yksilöllinen  puoli, 

impulsiivisen aloituskyvyn ja spontaaniuden puoli, joka kehittyy merkittävien toisten 

ihmisten  kautta.  Subjektiminää  voisi  kuvailla  eräänlaiseksi  siiviläksi,  jonka  läpi 

sosiaalinen  todellisuus  tulee  yksilölle  näkyväksi.  Subjektiminä  ideoi  uutta  ja 

objektiminä  arvioi  tuotoksia.  Minän  puolet  ovat  alttiita  jatkuvalle  muutokselle. 

(Mead 1962.)

Gergen  (2009) tarkastelee  myös  ihmisten  suhdetta  toisiin  ihmisiin. 

”Relational being” -käsite tarkoittaa suhteissa olemista. Ihmisen minuuden syntymä 

on tämän teoreetikon mukaan suhteissa olemisen seurausta. 

Yksilön  tietoisuuden  itsestä  tulisi  johtaa  myös  tietoisuuteen  toisista 

ihmisistä. ”Merkittävät toiset” sisältää käsitteen, joka kertoo ihmisen taidosta asettua 

toisen ihmisen rooliin. ”Yleistynyt toinen” on teoreetikon mukaan ihmisen mielessä 

toimiva kuva, joka mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen. ”Yleistynyt toinen” on 

ihmisen sosiaalinen puoli, joka heijastuu toisista ihmisistä ja on osoitus sosiaalisten 

arvojen ja sääntöjen oppimisesta. (Mead 1962.)

Perhe on merkitykseltään kaikkien sosiaalisten yhteisöjen pohja. Sosiaaliset 

prosessit siis muokkaavat ihmisen minän ja Meadin mukaan ihmisen käyttäytymistä 

kuuluisikin selittää nimenomaan sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. (Mead 

1962,  227-230,  233-237.)  Tällaisen  näkökulman  tuominen  esiin  näkyy  omassa 

tutkimuksessani jo tutkimusaiheessa, mutta myös tutkimuskysymysten asettelussa. 
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2.2 Merkittävät ihmiset

Tutkimuksissa  kaikista  merkittävistä  oppimiskokemuksista  on  löydetty  yhteys 

sosiaalisiin suhteisiin, eli ”merkittäviin muihin”. Perhepiiri ja vanhemmat ovat olleet 

ensimmäisiä tärkeitä opettajia ja tämän jälkeen merkityksellisiä kokemuksia löytyi 

ystäväpiiristä,  harrastuksista,  kouluttautumisen  kautta,  opettajilta,  järjestöistä  ja 

työelämästä. (Antikainen 1996, 265, Antikainen 1998, 210-213, 221.) 

Merkittävien  muiden tehtävä  oppimisessa  on ollut  tukena ja  rohkaisijana 

toimiminen.  Erityisesti  tämä  on  liittynyt  paikallisten  merkittävien  muiden  rooliin 

oppijan elämässä. (Antikainen 1998, 227 sekä Antikainen 1996, 265.) 

Antikainen  (1998,  211,  221)  osoittaa  tutkimuksellaan  sen,  kuinka 

oppimisessa  on  mukana  yksilö  identiteetteineen  sekä  yhteisö  ja  yhteiskunta. 

Merkittävät  muut  voivat  olla  joko  paikallisia,  eli  käytännössä  eläviä  ihmisiä  tai 

kaukaisia  merkittäviä  muita,  kuten  symbolisia  identiteettikuvia  tai  kulttuurin 

luomista asemista ja yhteiskunnasta kumpuavia mielikuvia. 

2.3 Elämänkaaren ihmissuhteet

Tunnettu  historian  tutkija  ja  psykologi  Erikson  (1982,  31)  määrittelee  yksilön 

elämänkaarta  ja  psykososiaalisten  kriisien  kautta  kehittymistä.  Tässä  teoriassa 

esitellään  ihmisen  merkittäviä  ihmissuhteita  elämänkulun  aikana.  Ihminen  on 

osallisena  erilaisiin  ryhmiin  syntymästä  kuolemaan  saakka.  Tällaisia  ryhmiä  ovat 

esimerkiksi  perhe,  yhteiskuntaluokka  ja  kansakunta.  Ryhmissä  toimimisen  roolit 
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kasvattavat yksilöä. 

Eriksonin  teoria  merkittävistä  ihmissuhteista  viittaa  toisten  ihmisten 

vaikutukseen  elämänjanalla.  Antikainen  (1998,  132)  tosin  kritisoi  Eriksonin 

kehitysteoriaa hieman vanhanaikaiseksi.  Nykyisin erilaiset  elämänkulkuun liittyvät 

poikkeukset ovat yleistyneet. Opiskelu ei esimerkiksi ajoitu vain nuoruusikään. 

Uitto  (2011)  on  tutkinut  väitöskirjassaan  opettaja  -oppilassuhdetta. 

Tutkimukseen  on  kerätty  narratiivista  aineistoa  oppilaiden  opettajamuistelmista. 

Muistelmat  kertoivat  siitä,  kuinka  opettaja  oli  vaikuttanut  kokonaisvaltaisesti 

oppilaiden elämään.

Työyhteisöön  kuuluminen  on  myös  suuri  osa  ihmisen  elämänkaarta. 

Työyhteisön  kulttuuria  luodaan  yhteisön  vuorovaikutuksessa.  Kulttuuri  sisältää 

paljon tietoa, jota osalliset jakavat keskenään ja muodostavat yhteistä tietoa elämisen 

maailmasta.  Moderni  kulttuuri  on  kuitenkin  hyvin  erillään  toimivien  ihmisten 

yhteisö. (Plumb 1995, 158-160, 174.) 

2.4 Sosiaalinen taustatuki ja malliesimerkki 

Merkittävistä  henkilöistä  elämässä  kertoo  myös  Gruberin,  Lehtisen,  Palosen  ja 

Degnerin  (2008)  tutkimus,  jossa  on  etsitty  vastauksia  siihen,  millaista  sosiaalista 

taustatukea huippuasiantuntijaksi kehittyminen on vaatinut. Tutkimuksessa käytetty 

käsite  ”Persons  in  the  shadow”  viittaa  ihmisiin  huippuasiantuntijuuden  takana. 

Tutkimuksessa  tarkastellaan  teemaa  menestyneen  jazz-kitaristin,  konsultin  ja 

tiedemiehen biografisen aikajanan avulla. 
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Erilaiset  huippuosaamisen  alat  vaikuttavat  tutkimuksen  mukaan  paljon 

siihen, millaisia henkilöitä osaamisen taustalta löytyy. Tutkimus osoittaa, että myös 

fyysisesti  poissaolevat  ihmiset  voivat  olla  merkityksellisiä  ihmisen  oppimisen 

kannalta. Jazz-kitaristin huippuosaamisen pohjalla olivat vaikuttaneet vain muutamat 

ihmiset, jotka eivät olleet välttämättä edes fyysisesti läsnä, vaan heidän musiikillinen 

taitonsa mm. levyjen kuuntelemisen kautta on ollut esimerkkinä omalle soittamiselle. 

Konsultin osaamisen taustalla puolestaan oli laaja verkosto ja tiimit. Oma osaaminen 

sai  täydennystä  muilta  ryhmän  jäseniltä,  eikä  yksittäisen  ihmisen  tarvinnut  osata 

kaikkea  itse.  Henkilöstöalan  ammattilaiset  ovatkin  usein  toistensa  taustatukena. 

Tiedemiehen osaaminen sen sijaan oli valtavan verkoston yksi osatekijä. Taustalla 

olevat  henkilöt  ovat  vaikuttaneet  tieteenalalla  työskentelevän  huippuosaamiseen 

eniten  ammattiuran  alkuvaiheessa,  jossa  merkityksellistä  on  ollut  päästä  sisälle 

ammattilaisten yhteistöihin. (Gruber ym. 2008.)

Sosiaalisen  tuen  ja  mallin  olemassaolo  on  siis  kovin  tärkeää 

asiantuntijuuden  kehittymisessä.  Tutkimukset  osoittavat,  että  oppimistulokset  ovat 

merkittävästi parempia, jos noviisilla on mahdollisuus oppia ns. mestari-oppipoika 

-suhteessa,  kuin  jos  oppiminen  tapahtuisi  ilman  sosiaalista  kanssakäymistä. 

Tällaisessa  oppimistavassa  tulokas  oppii  asiantuntijaa  seuraamalla  ja  tämän 

ohjeistuksiaan kuuntelemalla. (Ericsson 2005, 238.)  Mestari-oppipoika -suhteen on 

kerrottu olevan juuri yksi tapa lisätä hiljaisen tiedon määrää (Toom 2008, 37, Lubit 

2001), johon palaan vielä myöhemmin uudelleen.
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2.5 Shadowing

Shadowing -käsitteen otan mukaan selventämään sitä,  miten ihmiset  voivat  oppia 

työelämässä havainnoimalla ja seuraamalla toisiaan. Shadowing -menetelmä toimii 

usein juuri mestari -oppipoika- suhteessa. 

Roanin  ja  Rooneyn (2006)  tutkimus on mielenkiintoinen siksi,  että  siinä 

käsitellään  shadowing-  kokemuksia  verkostojen  kautta.  Tutkimus  kohdistui  work-

shadowing-  ohjelmaan.  Ohjelman  yksi  tavoite  oli  ammattilaisen  kokemuksen  ja 

hiljaisen  tiedon  hyödyntäminen  seuraamisjaksoilla.  Mielenkiintoni  tässä 

tutkimuksessa kohdistuu tämän tavoitteen toteutumiseen. 

Tutkimus  kohdistuu  mentorointiohjelman  tuloksiin,  joiden  tarkoitus  oli 

laajentaa  koulutuksen  johtamisen  parissa  työskentelevien  naisten  sosiaalisia 

verkostoja  ja  valmistaa  uralla  etenemiseen.  Tutkimuksessa  käytetään  ”work-

shadowing” -käsitettä,  joka tarkoittaa kokeneemman työntekijän työn seuraamista. 

Shadowing -menetelmää käytettiin työn normaaliolosuhteissa, jossa ”shadower” eli 

havainnoija, sekä ”person to be shadowed” työskentelivät yhdessä tietyn ajanjakson. 

Shadower  havainnoi  ja  reflektoi  kokeneemman  työntekijän  toimia  ja  johtamista. 

(Roan & Roonie 2006.)

Tutkimus osoitti, että sosiaaliset verkostot olivat oppimisen mahdollistajia ja 

verkostossa  kaikki  jäsenet  oppivat  toisiltaan  vastavuoroisesti  ja  informaalisti. 

Verkostot ja verkostoituminen olivat tärkeä osa uran luomista. Shadowing -kokemus 

oli opettanut käytännön taitoja ja tietoja verkostojen tavoista ja olemassaolosta sekä 

myös  yhteisöjen  arvoista  ja  asenteista.  Kannustavat  verkostot  vaikuttivat 

positiivisesti itseluottamukseen. Niiden olemassaolon tulisikin saada ansaitsemaansa 

huomiota. (Roan & Roonie 2006.)
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Shadowing  -käsite  yhdistetään  teoksissa  työelämän  oppimiseen  ja 

experttiyden  kehittymiseen.  Shadowing  tarkoittaa  siis  ammattilaisen  työnteon 

seuraamista ja se luokitellaan osaksi havainnointia, johon liittyy myös systemaattinen 

ammattilaisen toiminnan analysoiminen. (Leonard, Barton & Barton 2013.)

2.6 Oppimisen yhteisöt

Sosiaalisiin prosesseihin liittyy myös yhteisön sisällä tapahtuva oppiminen. 

Wenger  (1998)  kuvaa  teoksessaan  käytäntöyhteisöjä,  joissa  tietoa  välittyy 

epävirallisissa tilanteissa ryhmän tai yhteisön jäsenten kesken. Tällaisissa yhteisöissä 

osaaminen voi jalostua huippuluokkaiseksi ja uusia ideoita syntyy. Yhteisöt voivat 

olla  korvaamattomia.  Vaikutus  voi  olla  kuitenkin  myös  negatiivinen  ja  täynnä 

ahdistusta. Lisäksi uusien jäsenten osallisuutta yhteisön tietoon voidaan myös pyrkiä 

rajoittamaan.  Tahdon kuitenkin  keskittyä  käytännönyhteisöjen  positiivisiin  puoliin 

etsiessäni sosiaalisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia.

Käytäntö  käsitteenä  tarkoittaa  kaikkea  teoriatiedosta  ideoihin  ja 

todellisuuteen sekä sisältää keskustelut ja itse tekemisen. Käytäntöyhteisöllä on jaettu 

oppimisen historia. Yhteisöjen ei tarvitse olla suuria, mutta niiden toiminta on tiivistä 

ja merkittävä osa ihmisen elämää. Yhteisön jäsenet osallistuvat ponnisteluihin kohti 

yhteisten  tavoitteiden  toteutumista  ja  sopeuttavat  toimintatapansa  ympäristön 

vaatimusten mukaisiksi. (Wenger 1998, 48, 96, 103.) 

Missä  sitten  tällaisia  yhteisöjä  voi  toimia?  Kuka  niihin  voi  osallistua? 

Wenger (1998, 125-126) esittelee käytäntöyhteisöjen tunnistamisen kriteereiksi mm. 
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pidempiaikaiset  ja  vastavuoroiset  ihmissuhteet,  yhteiset  tavat,  nopean  tiedon 

välittymisen ja  ongelmanratkaisun sekä metatiedon yhteisön jäsenten osaamisesta. 

Yhteisöihin  liittyy  myös  olennaisesti  taipumus  määritellä  vastavuoroisesti 

identiteettejään sekä kehittää tietämystään jaetuilla kertomuksilla ja sisäpiiritiedolla. 

Yhteisössä  puhutaan  ”omaa  kieltä”  ja  omalla  tyylillä,  jota  ulkopuolisen  voi  olla 

hankalampi  ymmärtää,  koska  sen  tarkoituksena  on  vain  välittää  tietoa 

mahdollisimman  tehokkaasti  oman  yhteisön  jäsenille.  Käytäntöyhteisöjä  on  siis 

kotona,  työpaikoilla,  harrastuksissa  ja  kouluissa.  Jokainen  on  niihin  osallisena, 

vaikkei yhteisöä välttämättä olisi virallisesti ryhmäksi määriteltykään.

Käytännön  yhteisössä  tarvitaan  keskinäistä  sitoutumista  ja  yhdessä 

työskentelyä  sekä  jaettua  yritystä  eli  yhteistä  tehtävää,  jota  jäsenet  suorittavat. 

Kaikkien  jäsenten  ei  toki  kuulu  tehdä  samaa  työtä,  vaan  jokainen  hoitaa  omat 

tehtävänsä. Työpanosta kuitenkin vaaditaan jokaiselta jäseneltä, jotta yhteisö pysyy 

koossa.  Käytännön  yhteisöt  kehittävät  myös  välineistöä,  joka  muuttaa  tietouttaan 

konkretiaksi.  Tätä  kutsutaan  esineellistymiseksi.  Nämä työntekoa tukevat  välineet 

voivat olla esimerkiksi uusia ideoita, yhteisön omia tunnuksia ja merkkejä, koettuja 

onnistumistarinoita ja näihin liittyviä taulukoita tai esityksiä. (Wenger 1998, 73-85.)

2.7 Osallistuminen oppimisen edellytyksenä

Wenger  kertoo  myös  toimintaan  osallistumisesta  ja  jakamisesta  yhteisössä. 

Osallisuus  sisältää  käytännön  toimimista,  keskustelua,  ajattelua,  tuntemista  ja 

kuulumista johonkin yhteiseen ryhmään. Pelkkä fyysinen olemassaolo ei siis täytä 
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osallistumisen  määritelmää.  Oppimisessa  on  kysymys  merkityksen  kokemisesta 

kompetenssin  lisäksi.  Oppiminen  onkin  muutosta  merkitysten  ja  kompetenssin 

suhteessa. (Wenger 1998, 55, 138-139.)

Osallistumisvertauskuva  on  yksi  ihmisen  oppimisen  näkökulmista. 

Osallistumisvertauskuva ei luota näkemykseen ihmisestä vain tiedon hankkijana ja 

varastoijana,  vaan  keskittyy enemmän tutkimaan  sitä  prosessia,  jota  ihminen käy 

osallistuessaan  yhteisön  merkitykselliseen  toimintaan.  Yhteisöön  kasvaminen 

tarkoittaa  yhteisten  toimintatapojen  ja  vuorovaikutussääntöjen oppimista.  (Wenger 

1998.) 

Osallistumisvertauskuvaan  liittyvät  oppipoika-mestari-suhteen 

tiedonsiirtymisprosessit ja verkostoituminen. Näitä taitoja ei hankita koulun penkillä, 

vaan  osallistumalla  ammattialan  osaajien  kanssa  yhteiseen  ongelmanratkaisuun. 

Osallistuminen  tekemiseen  on  tärkeää,  koska  ihmisen  kerrotaan  oppivan  eniten 

omista erheistään, eikä niinkään toisten esimerkeistä. (Hakkarainen & Paavola 2008.)
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3 HILJAINEN TIETO

Michael Polanyi  on historian tunnetuimpia hiljaisen tiedon käsitteellisiä tutkijoita. 

”Tacit  Knowledge”  on  alkuperäinen  englanninkielinen  kuvaus  hiljaisesta  tiedosta. 

Polanyin yksi keskeisistä ajatuksista on se, että ihminen tietää enemmän, kuin osaa 

kertoa. Teoreetikko kertoo hiljaisesta tiedosta ja hiljaisesta tietämyksestä vuorotellen. 

(Polanyi 2009.) 

Hiljainen  tieto  onkin  merkittävä  ilmiö  ihmisen  oppimisessa  ja 

asiantuntijuudessa.  Ihmisen  tiedosta  vain  osa  on  tarkasti  mieleen  painettua  ja 

ohjailtua tietoutta. Loppua voidaan sanoa informaalisesti kehittyneeksi tiedoksi sekä 

hiljaiseksi tiedoksi, jota on vaikea selittää. (Hakkarainen & Paavola 2008, 76-77.) 

Samankaltaiseen  tulokseen  on  päästy  Suhosen  (2009,  146-149) 

tutkimuksessa  hiljaisen  tiedon  siirtymisestä  kirkon  työntekijöiden  työssä. 

Tutkimuksessa on todettu, että hiljaisen tiedon konkreettinen käsittäminen on ollut 

hankalaa,  mutta  se  usein  liitettiin  vanhempiin  ihmisiin.  Kirkon  työntekijät  toivat 

esille  näkökulman,  joka  laajentaa  hiljaisen  tiedon  siirtymistä  myös  työyhteisöstä 

asiakkaille päin. Tutkimuksesta selvisi, että kokemuksia hiljaisen tiedon siirtymisestä 

on  tapahtunut  vuorovaikutuksessa  asiakkaiden  kanssa.  Tutkimus  avaa  myös 

mielenkiintoisella  tavalla  syvää  inhimillistä  hiljaisen  tiedon  määritelmää,  joka 

korostuu pappien työssä vuorovaikutuksen lisäksi tunnetason toiminnassa. Pappeus 

koetaan työksi, jossa hiljainen tieto vaikuttaa jatkuvasti.

Hiljainen tieto on osaamista, jota ihminen on itselleen kokemuksen kautta 

hankkinut.  Hiljaista  tietoa  on  yksilöillä,  mutta  myös  yhdessä  koko  työyhteisöllä. 

Usein hiljaiseksi määritelty tieto on tiedostamatonta toimintaa, jonka turvin ihminen 
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toimii  ammatissaan tarvittavalla  tavalla.  (Toom 2008,  34.)  Tällaisesta  toiminnasta 

kertoo mm. Virtainlahden (2005, 77-84) tutkimus, jossa paperitehtaan työntekijöiden 

hiljainen  tieto  ilmeni  tilanteissa,  joissa  esimerkiksi  tietämys  työhön  liittyvistä 

prosesseista  ja  mekaniikasta  mahdollistivat  laitteiden  oikean  toiminnan.  Toom on 

puolestaan tutkinut hiljaista tietoa opettajan työssä. Opettaja toimii hiljaisen tiedon 

turvin pedagogisessa suhteessaan oppilaan kanssa sekä opetussisällön ja didaktisen 

suhteen  ylläpitämiseksi.  Pedagogista  suhdetta  kuvaavat  esimerkiksi  oppilaan 

kannustaminen tai luokan ilmapiirin luominen. Opetussisältöä ovat teoreettiset tiedot 

ja  didaktisen  suhteen  ylläpitäminen  kertoo  oppilaiden  etenemisen 

mahdollistamisesta.  (Toom 2006, 237-239.) Hiljaista tietoa verrataan kykyyn oppia 

kokemisen kautta ja näin taitoksi tavoitella jotain tiettyä saavutusta. (Toom 2008.)

Hiljainen  tieto  luetaan  ihmisen  taitavuudeksi  ja  mielensisäiseksi 

prosessoinniksi.  Organisaatiossa  tällainen  hiljainen  tieto  on  yhteisiä  toimivia 

työtapoja. Hiljaisen tiedon käyttäminen kohdistuu yllättäviinkin ongelmatilanteisiin, 

joissa vaaditaan henkilön ammattitaitoa. Hiljainen tieto auttaa ratkaisemaan tilanteet 

nopeasti ja mahdollisimman onnistuneella tavalla. (Toom 2008, 52.) Hiljainen tieto 

on  siis  merkityksellistä,  tärkeää  tietoa,  vaikka  sen  esittäminen  sanallisesti  on 

hankalaa tai lähes mahdotonta. Hiljainen tieto toimii taustalla ikään kuin ohjaamassa 

ihmisen toimintaa. (Hakkarainen & Paavola 2008, 59.) 

 Myös Argyris  ja Schön (1976, 9-10) esittävät kokemukseensa perustuen 

väitteen, etteivät ihmiset ole tietoisia toimintansa taustalla vaikuttavista arvoista ja 

asenteista.  Polanyi  (2009, 9-14) kertookin hiljaisen tiedon olevan kahden tasoista. 

Ensimmäisen tason tietoa emme pysty kertomaan,  mutta  toiselle  tasolle  siirtyessä 

tieto  tulee  toiminnan  kautta  tietoisuuteen.  Hiljaisen  tiedon  käsite  onkin  haastava, 

koska jos  sitä  voitaisiin  mitata  ja  sen olemus ja  määrä selvittää,  se  ei  olisi  enää 
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hiljaista. Tällöin olisi puhuttava eksplisiittisestä tiedosta. (Leonard & Insch 2005.) 

Polanyi  (1959,  12-13)  on  sitä  mieltä,  että  hiljainen  tieto  on  kaiken 

tietämyksen pohja ja jos hiljainen tieto hävitettäisiin, katoaisi myös eksplisiittinen 

tieto. Teoreetikko yhdistää kielen olennaiseksi osaksi hiljaista tietoa. Jos ajattelemme 

tai olemme kanssakäymisessä ihmisten kanssa, käytämme jatkuvasti kielen hiljaista 

ulottuvuutta toimintaamme. Hiljaisesta tiedosta voidaan erottaa tämä teorian mukaan 

juuri  hiljainen  tieto  ja  eksplisiittinen  tieto,  josta  Polanyi  käyttää  nimitystä  ”focal 

knowledge”.

3.1 Hiljaisen tiedon alueet

Hiljainen tieto voidaan jakaa kognitiiviseen, tekniseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

Kognitiivinen  hiljainen  tieto  on  ongelmanratkaisutilanteissa  ja  päätöksenteossa 

olennaista,  sekä  mahdollisesti  myös  täysin  tiedostamatonta  tietoa.  Teknisen 

ulottuvuuden  tieto  määritellään  tietotaidoksi,  jota  ei  osata  kuvailla,  mutta  joka 

kuitenkin  näkyy  ja  ohjaa  tekemisen  tasolla,  kuten  kulttuurillisissa  toimissa  ja 

rutiineissa. (Lubit 2001, myös Leonard & Insch 2005.) 

Sosiaalinen  hiljainen  tieto  ilmenee  kulttuurien,  vuorovaikutustapojen  ja 

rutiinien  kokemuksissa,  joita  ihmiset  toisilleen  jakavat.  (Toom 2008.)  Sosiaalinen 

hiljainen  tieto  ymmärrystä,  kuinka  kommunikoida  toisten  kanssa.  Ihmiset  eivät 

suorita tehtäviään eristyksissä yksinään, vaan yhteistyössä toisten kanssa. Sosiaalinen 

tieto  ja  taidot  inhimillisistä  tarpeista  auttavat  työnteossa.  On  esimerkiksi  tärkeää 

tietää,  keneltä  kysyä  neuvoa  ja  keneen  tutustua  uutta  tietoa  silmällä  pitäen. 
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Sosiaalinen hiljainen tieto sisältää syvällistä tietoa. (Leonard & Insch 2005.)

Virtainlahden  (2006,  124-125)  väitöskirjassa  hiljaisen  tiedon  sosiaalinen 

ulottuvuus  ilmeni  vuorovaikutustilanteissa,  joihin  liittyivät  esimerkiksi  asioista 

sopiminen, tiedon siirtäminen ja yhteisön yhteinen kieli.

3.2 Hiljaisen tiedon siirtyminen

Kuinka hiljaista tietoa sitten siirtyy? Millaisissa tilanteissa ja kenen kautta hiljainen 

tieto  siirtyy?  Wenger  (1998,  45-47,  myös  Lubit  2001,  166-167)  kertoo  hiljaisen 

tiedon  siirtymisestä.  Eksplisiittisen,  eli  tässä  yhteydessä  tarkoituksella  siirretyn 

tiedon lisäksi ihmiset välittävät myös hiljaista tietoa. Tämä hiljainen tieto esiintyy 

mm.  kulttuurissa,  kielessä,  työvälineinä,  symboleina,  rooleissa,  dokumentteina  ja 

sääntöinä. Myös ruumiinkielen ja hienovaraisten vihjeiden kautta tai havaintojen ja 

oletusten  myötä  siirtyy  hiljaista  tietoa.  Virtainlahti  kertoo  hiljaisen  tiedon  olevan 

myös aistien ja kehollisten kokemusten kautta  koettuja asioita.  (Virtainlahti  2006, 

124-125.)

Argyris  ja  Schön  (1976)  kertovat  myös  oppimista  tapahtuvan  usein 

nonverbaalisesti,  eikä  niinkään  suoraviivaisesti,  kuin  teoriaa  yleensä  opetetaan. 

Hiljaista  tietoa  kerääntyykin  ympäröivästä  maailmasta  tiedostamatta.  Työpaikalla 

usein toisia havainnoimalla ja seuraamalla syy-yhteyksiä. (Lubit 2001, 166-167.) 

Ericsson  (2005)  on  tutkiessaan  mestari-oppipoikasuhteiden  tuloksia 

havainnut että yksin opettelemisen ja ammattilaisen tukemana oppimisen välillä oli 

valtavia eroja yksilön oppimisessa. Kokeneen ammattilaisen seuraaminen ja hänen 

selityksiensä kuunteleminen työn eri vaiheissa, sekä mahdollisuus palautteeseen ovat 
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olleet  hyvin  merkityksellisiä  asiantuntijuuden  kehityksessä.  Polanyi  (1959)  kuvaa 

hiljaisen tiedon siirtyvän samaistumisen, matkimisen ja tekemisen kautta. 

Työyhteisöihin kuuluu myös mentoroinnin käsite. Mentoroinniksi voidaan 

kuvailla  monenlaista  toimintaa,  jossa  ollaan  vuorovaikutuksessa  toisen  henkilön 

kanssa  ja  joka  on  joko  suunniteltua  tai  vapaaehdoista.  Mentoinnista  puhutaan 

erityisesti  ammatillisen  kasvun  edistäjänä,  joka  on  omiaan  hiljaisen  tiedon 

siirtämisessä.  Mentori  ohjaa ja kannustaa mentoroitavaa hänen omien tavoitteiden 

suuntaan. Mentoroinnin vuorovaikutuskeskeisyys johtaa usein molempien osapuolten 

kasvun  mahdollisuuteen.  (Leskelä  2008,  164-169,  myös  Heikkinen  &  Huttunen 

2008, 203-204.)

3.3 Hiljainen arkinen tieto 

Käsittelin edellä hiljaista tietoa, joka viittasi paljolti ammatillisen oppimisen 

kontekstiin ja alussa avasin hiljaisen tiedon teoreettista käsitettä. Hiljaista tietoa on 

kuitenkin muutakin, kuin ammattipohjaista. Keskityn tässä osiossa selventämään sitä, 

mikä on arkista hiljaista tietoa. Millainen arkitieto pitää elämää yllä? 

Arkinen  tieto  asuu  syvällä  ihmisessä,  sen  olemassaoloa  ihminen  ei 

välttämättä ymmärrä ollenkaan ajatella. Se on hiljaista taitoa ja arjesta selviytymistä. 

Arkea aliarvostetaan, koska silloin harvemmin tapahtuu mitään kovin ihmeellistä tai 

mullistavaa. Arjessa ihminen on kuitenkin inhimillisimmillään. Arjessa olemista ei 

määritellä  tilaksi,  johon  tullaan  ja  josta  lähdetään,  vaan  arki  sekoittuu  muihin 

elämänkenttiin.  Konkreettisimmin  tämä  näkyy  nykyisin  työn  ja  vapaa-ajan 
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yhdistymisenä. Arkiset toiminnot ovat tapoja, joita toistetaan usein ilman varsinaista 

ajatuksen tasolla havaitsemista. (Jokinen 2005, 10-13, 20, 156, 158.) 

Millaisissa tehtävissä arkista hiljaista tietoa sitten tarvitaan? Perhesuhteissa, 

ruoanlaitossa,  auton korjaamisessa,  lastenhoidossa,  pyykinpesussa  ja  siivouksessa. 

Arjessa tarvittavia taitoja on lukematon määrä. (Jokinen 2005.) Bennettin (2005, 4, 

160-161) mukaan arjessa on paljon kulttuurillisia, sekä aikaan ja paikkaan sidottuja 

piirteitä.  Tällaiset  piirteet  tulevat  ilmi  mm.  vertaillessa  maalla  ja  kaupungissa 

asumista tai historiaa ja modernia aikakautta.

Tutkimuksessa  arkisten  työtehtävien  luontevuus  oli  liitetty  pitkälti 

sukupuolisiin  kotityörooleihin,  joiden  perusteella  arkiaskareita  jaettiin.  Tällaiset 

kotityöroolit  ovat  pitkään  jo  kuuluneet  myös  työelämään.  Naiset  esimerkiksi 

hakeutuvat usein hoiva-alalle. (Jokinen 2005, 31, 46-47, 71.)

Perhe-elämä kohdistetaan  usein  arjen  määritelmään.  Siihen  liittyvät  koti, 

parisuhde,  lapset  ja  vanhemmuus.  Arkea  tosin  on  muillakin,  kuin  perheellisillä 

ihmisillä. (Jokinen 2005, 122, 140, 143.) Sosiaalisen hiljaisen tiedon taitoja tarvitaan 

ihmissuhteissa. (kts. Toom 2008.)

Arkielämän  oppimista  kokonaisuudessaan  on  tutkittu  siten,  että  elämän 

aikana tapahtunutta koulutusta ja muita oppimisen paikkoja on tarkasteltu identiteetin 

muodostumisen, merkittävien oppimiskokemuksien ja elämänkulun kautta. Tällaista 

tutkimusta on tehty elämänkerta- ja teemahaastattelun avulla. (Antikainen 1998, 193-

194, 200.) Tahdon omassa tutkimuksessani keskittyä enemmän kokemuksiin, jotka 

selvästi  sijoitetaan  kokemuksiksi  merkityksellisistä  ihmissuhteista.  Elämänkerran 

tutkiminen  on  mielestäni  hyvin  perusteltua  myös  omassa  tutkimuksessani,  jossa 

tavoitellaan aiempia kokemuksia merkittävien ihmisten vaikutuksista. 
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4 ELÄMÄN KULKU

Elämänkulku eli life course käsitteenä viittaa ihmisen elämän tärkeisiin tapahtumiin. 

Näitä tapahtumia koetaan syntymästä saakka ja ne liittyvät niin perhe-elämän, kuin 

työelämän, ympäristön tai vapaa-ajankin muutoksiin. Elämänkulun tapahtuvat voivat 

olla mullistavia käänteentekijöitä tai siirtymistä johonkin toiseen rooliin tai asemaan. 

(Antikainen 1998, 101.) 

Elämänkulkuun liittyvä sosiaalistuminen sisältää oppimista ja kehittymistä. 

Elämänkokemukset puolestaan mahdollistavat ihmisen oppimisen. Ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä oppimista tapahtuu ennen kaikkea havainnoimalla ja toisen mallia 

seuraamalla. (Antikainen 1998, 105.)

4.1 Elämänkokemukset

Elämä  itsessään  tarjoaa  loputtomia  oppimisen  mahdollisuuksia.  Pelkästään 

koulutustilanteet  eivät  sisällä  oppimisen  avaimia,  vaan  yleisesti  elämänkululliset 

tapahtumat,  kuten  vanhemmaksi  tuleminen,  työpaikan  saaminen,  ero  tai  läheisen 

kuolema.  (Aaltonen  &  Heikkilä  2003,  129,  131-132.)  Ihminen  oppii  omista 

kokemuksistaan  ja  toisilta  ihmisiltä.  Tutkimusten  mukaan esimerkiksi  sosiaalisten 

taitojen kehitys jatkuu pitkälle ihmisen aikuisuuteen. Kokemus tuo mukanaan tiedon. 

(Juuti 2008, 223-225.)

Merriam  ja  Clark  (1991,  1-2,  11)  kertovat  yksilön  elämästä  ”lifeline”-
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käsitteen eli elämäkaaren avulla. Elämänkokemukset tarjoavat ihmisille tilaisuuksia 

oppimiseen. Kokemuksia voi olla niin työ- kuin rakkauselämästäkin. Termi ”love”, 

eli  rakkaus,  kertoo  teoksessa  ihmissuhteista  ja  perheestä,  eikä  niinkään  vain 

parisuhteesta,  mihin  se  suoraan  suomennettuna  kohdistuisi.  Elämänkokemukset, 

kohdistuivat  ne  sitten  kummalle  alueelle  tahansa,  vaikuttavat  siihen,  mitä  me 

ajattelemme  itsestämme  ja  maailmasta.  Tällainen  kokemisen  mahdollisuus  säilyy 

koko elämän ajan.

 Elämänkokemukset  saavat  meissä  aikaan  tiettyä  kypsyyttä  ja  näin 

oppiminen  rakkaudesta  ja  työstä kehittyy.  Kerrotaan  mm.  äitiyden  opettaneen 

pyyteetöntä rakkautta ja sitä kautta anteeksiantamusta omia vanhempia kohtaan sekä 

armeijan lentokoneiden suunnittelijan vaihtaneen uraa erään sotaharjoituksen myötä, 

jossa hän oli ymmärtänyt mahdollistavansa toiminnallaan ihmisten tappamisen. Työ 

ja rakkaus ovat ihmisen elämän keskeiset tekijät. (Merriam & Clark 1991, 2-3, 18, 

Merriam & Clark 1993, 155.)

Merriam  ja  Clark  (1991,  53-54)  ovat  siis  sitä  mieltä,  että  ihmisen 

muuttuminen  on  elämäntapahtumien  seurausta.  He  eivät  kerro  ihmisen 

kehityskaaresta tai ikätasoista. Elämäntapahtumista tärkeitä ovat ihmiselle itselleen 

merkitykselliset tai yhteiskunnalliset muutokset. Muutosten ei tarvitse sisältää aina 

negatiivista  sävyä,  kuten  esimerkiksi  sairastuminen,  vaan  myös  onnelliset 

elämäntapahtumat voivat muuttaa ihmistä.

Sukupuoleen sidottua elämänkulkua tarkastellessa naisten elämä kietoutuu 

usein työn ja perheen yhdistämisen haasteisiin. Sukupuoliroolit opitaan jo lapsena. 

Tyttöjen mahdollisuus kasvaa ns.  naisten töihin jo kotioloissa tapahtuu pelkästään 

seuraamalla äitinä ja vaimona olemista. (Merriam & Clark 1991, 19.)

Oppimisen  kokemuksia  oli  syntynyt  sekä  huonoista,  että  hyvistä 
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elämäntilanteista. Erossa oli opittu rakentamaan itse omia arvoja aiempien lapsuuden 

mallien  jälkeen.  Vanhemmaksi  tuleminen  ja  oman  äidin  kuolema  oli  opettanut 

elämän lyhytaikaisuudesta ja siitä, kuinka tärkeitä asioita tulee tavoitella ja käyttää 

aikaansa viisaammin. Oman vanhemman kuolema oli myös opettanut kasvamaan itse 

aikuiseksi, mutta myös auttanut ymmärtämään oman vanhemman merkitystä omaksi 

itseksi kasvamisessa. Äidiksi tuleminen oli puolestaan opettanut arvostamaan omia 

vanhempia. (Merriam & Clark 1991, 184-186, 189, 203.)

Ihmisten  elämässä  tapahtuu  sekä  ennustettavia,  että  odottamattomia 

kokemuksia,  jotka  johtavat  oppimiseen.  Ennustettavia  tapahtumia  ovat  mm. 

naimisiinmeno  ja  ensimmäisen  työpaikan  saaminen.  Odottamattomia  puolestaan 

esimerkiksi johonkin onnettomuuteen joutuminen ja lottovoitto. (Merriam & Clark 

1991, 200.)

4.2 Elämänkokemusten merkityksellisyys

Elämänkokemuksia on sekä merkityksellisiä, että merkityksettömiä (Jarvis 2012, 76-

77).  Merriam  ja  Clark  (1993,  134-137,  1991,  204)  kertovat  teoksessaan 

elämänkokemusten kautta oppimisesta. Kaikki elämänkokemukset eivät todella ole 

merkittäviä,  eikä  niiden  kautta  tapahdu  oppimista.  Merkittävällä 

oppimiskokemuksella on henkilökohtaista arvoa ja sellaisiksi luetellaan kokemukset, 

joiden kautta itsetuntemus ”sense of self”, taidot ”skills and abilities” tai ymmärrys 

elämästä  ”life  perspective”  ovat  lisääntyneet.  ”Expansion”  viittaa  laajentumiseen, 

jota  voi  tapahtua  juuri  jollain  yksittäisellä  ihmiselämän  alueella.”Transformation” 
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puolestaan  tarkoittaa  sitä,  että  kokemus  on  muuttanut  koko  persoonaa  ja  tämä 

oppiminen  on  enemmän,  kuin  taitojen,  itsetuntemuksen  tai  ymmärryksen 

laajeneminen. Tutkimuksessa on todettu, että kaikki merkittävät oppimiskokemukset 

johtivat yksilön kannalta johonkin positiiviseen tulokseen. 

Elämän  ymmärtämisen  laajeneminen  viittaa  siihen,  että  ihminen  on 

esimerkiksi  ymmärtänyt  elämän  olevan  särkyvää  ja  arvokasta  läheisen  ihmisen 

kuoleman  jälkeen  tai  mittava  kriisi  on  opettanut  ajattelemaan,  että  asioiden 

tapahtumisella  on  syynsä.  Elämänkokemuksilla  voi  olla  myös  monta  merkitystä. 

Samasta kokemuksesta voi oppia esimerkiksi itsetuntemusta ja samalla itsenäisyyttä. 

(Merriam & Clark 1993, 134.)

Koko  persoonan  muuttumisesta  kokemuksen  kautta  esimerkkinä  on  mm. 

erään  naisen  tarina  siitä,  kuinka  ero  puolisosta  on  ollut  paljon  muutakin,  kuin 

ihmissuhteen  päättyminen.  Ero  oli  muuttanut  henkilön  lapsuudesta  asti 

muodostuneita arvokäsityksiä siitä, että avioliiton kuuluu kestää koko loppuelämän. 

Nainen  oli  ymmärtänyt,  että  hän  voi  muodostaa  elämässään  omat  arvonsa 

seuraamatta saamaansa mallia. (Merriam & Clark 1993, 135.)

Yleisesti  oppiminen  on  merkityksien  rakentamista.  Kokemukset 

muodostavat mieliimme käsityksiä eli merkitysperspektiivejä. Uutta tietoa arvioidaan 

ja muokataan. Tiedonkäsittely vaatii ihmiseltä dialogia omien aiempien kokemusten 

kanssa. Merkitysperspektiivit,  eli skeemat eivät ole pelkästään osa oppimistamme, 

vaan koostuvat myös odotuksista,  tiedosta,  tunteista  ja uskomuksista,  joihin uusia 

kokemuksia  peilataan.  Kriittinen  reflektio  kohdistuu  olemassa  olevan  tiedon  ja 

merkitysten  uudelleen  arviointiin  ja  siten  liittyy  erityisesti  aikuisiän  merkittäviin 

oppimiskokemuksiin. Oppiminen on aina vanhan ja uuden tiedon yhteensovittamista. 

(Mezirow 1995, 17-19, 28-30.)
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Kaikkein merkityksellisintä oppimista on juuri merkitysperspektiivien 

muuttuminen. Tähän vaaditaan kriittistä tietoisuutta siitä, miten esimerkiksi 

sosiaaliset suhteet ovat muovanneet uskomuksiamme ja tunteitamme. (Mezirow 

1991, 14, 38, 161-167.)

Merkitys  kokemuksille  löytyy  reflektion,  itsereflektion  ja  kriittisen 

itsereflektion kautta. Oman näkökulman muutos edellyttää reflektiota. Yksilön oma 

näkökulma asioihin on arvojen, uskomusten ja oletusten tulos, joita elämänkokemus 

on tuonut  tullessaan.  Näiden näkökulmien kautta  ihminen ymmärtää  maailmaa ja 

itseään. Oma näkökulma voi olla arvokkuutensa vuoksi oppimisen esteenä, mutta se 

on myös kehitettävissä. (Mezirow 1991.) Merkittävyydestä voidaan puhua sellaisten 

kokemusten kohdalla, jotka näyttävät ohjanneen elämää johonkin suuntaan tai ovat 

muokanneet yksilön identiteettiä. (Antikainen 1996, 252.) Rakkauden näkökulmasta 

tutkimuksessa  merkittäviä  kokemuksia  olivat  mm.  eroaminen  ihmissuhteesta  tai 

puolison  lapseen  totuttautuminen.  Oppimisessa  saattoivat  yhdistyä  sekä  työ,  että 

ihmissuhteet,  jos  esimerkiksi  työpaikalla  oli  jonkun  henkilön  kanssa  ongelmia. 

(Merriam & Clark 1991, 176, 180-182.)

Wengerin  (1998) sosiaalisen  oppimisen  teoria  koostuu monista  tekijöistä. 

Tiedollisen prosessin lisäksi  yksilön identiteetin  kehitys,  yhteisöön kuuluminen ja 

yksilön ja yhteisön historia sekä tulevat ajat liittyvät oppimiseen. 

Oppimista  voidaankin  tarkastella  formaalina,  non-formaalina  ja 

informaalina ilmiönä. Formaali oppiminen on muodollista, koulutuksessa tapahtuvaa 

oppimista  ja  non-formaalia  oppimista  puolestaan  tapahtuu  oppilaitoksien 

ulkopuolella esimerkiksi joissain opistoissa. Informaali, eli epävirallinen oppiminen 

on sitä, jota ihminen kokee työelämässä tai arjessa koko eliniän. (Jarvis 2012, 68-70, 

76, Antikainen 1998, 203, 222.) 
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Silkelän  (2001)  artikkelin  mukaan  jokaisella  ihmisellä  on  elämässään 

merkittäviä  hetkiä ja tapahtumia,  jotka ovat  jääneet  muistiin  joko positiivisina tai 

negatiivisina muistoina. Merkittävä kokemus opettaa ihmiselle jotakin ja jää mieleen. 

Vahvat elämykset jäävät erityisesti ajatuksiin. Tutkija kertoo intentionaalisuudesta, 

joka ilmenee ihmisessä tavoitteena etsiä  ja rakentaa merkityksellistä  elämää.  Kun 

ihminen  miettii  oppimiaan  asioita,  hän  tiedostaa  elämässään  koettuja 

henkilökohtaisesti merkittäviä oppimiskokemuksia. 

Hyvinkin  nopeasti  ohitettu,  pieni  hetki  elämässä  voi  rakentua  ihmiselle 

todella  tärkeäksi  kokemukseksi.  Yleisesti  ihmisen  kokemukset  pitävät  sisällään 

erilaisia  aistimuksia,  tunteita  ja  elämyksiä.  Parhaimmillaan  elämänkokemukset 

rakentavat arvomaailman pilareita. Elämäntapahtumat eivät itsessään kokemuksena 

muuta  ihmisen  ymmärrystä,  mutta  niiden  reflektointi  voi  tuottaa  syvällistä 

merkitystä. (Silkelä 2001.)
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Opinnäytetyöni  tarkastelee  ihmisten  tarinoita  sekä  toisten  ihmisten  vaikutusta 

elämänjanalla.  Tutkimukseni  päätehtävä on selvittää henkilökohtaisia konkreettisia 

kokemuksia tiedon sekä osaamisen siirtymisestä, ihmisenä kasvamisesta sekä elämän 

suunnan muutoksista merkityksellisten ihmisten myötävaikutuksella. 

Idea  tutkimukseni  aiheeseen  on  lähtöisin  hiljaisen  tiedon  käsitteen 

tutkimisesta, sekä kandidaatin tutkielmani tuloksista, jotka osoittivat toisilta saadun 

tuen ja kannustuksen merkityksellisyyttä työelämässä. Mielestäni on ennen kaikkea 

tärkeää  nähdä  yhteys  elämäntapahtumiin  merkittävien  toisten  ihmisten  kautta. 

Antikaisen  (1998,  190)  ajatukset  soveltuvat  hyvin  tutkimani  aiheen  perusteiksi; 

ihmissuhteissa piilee voima, jota kannattaa vaalia.

Taustatutkimuksina opinnäytetyössäni olivat Gruberin, Lehtisen, Palosen ja 

Degnerin  tutkimus  merkittävistä  ihmisistä  ammatillisessa  kehittymisessä,  Uiton 

tutkimus opettajakokemuksista, Virtainlahden tutkimus hiljaisesta tiedosta, Toomin 

opettajan  hiljaisen  tiedon tutkimus,  Suhosen tutkimus  hengellisen  työn hiljaisesta 

tiedosta,  Aarto-Pesosen  tutkimus  opiskeluajan  merkittävistä  yhteisöllisyyden 

kokemuksista sekä Roan ja Rooneyn tutkimus shadowing:sta. 
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Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Keitä haastateltavat henkilöt pitävät elämässään merkityksellisinä ihmisinä?

2. Millaisia ihmisenä kasvamisen kokemuksia toisten kautta osataan nimetä?

3. Millaisia konkreettisia taitoja henkilöt ovat oppineet toisilta ihmisiltä?

4. Millä tavoin merkitykselliset ihmiset liittyvät henkilöiden elämänvalintoihin  

tai mahdollisiin käännekohtiin?

Tutkimuskysymykseni  mukailevat  Merriam  &  Clarkin  (1993,  133) 

merkittävien oppimiskokemuksien sisältöä, joka on osoittautunut mielenkiintoiseksi 

jaoksi.  Tutkimuksessa  ihmisten  kokemukset  ovat  opettaneet  taitoja  ja  kykyjä, 

itsetuntemusta sekä muokanneet näkemystä elämisestä. 



34

6 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET 
LÄHTÖKOHDAT

Laadullinen  tutkimusmenetelmä  mahdollistaa  yksilöllisten  kokemusten  tutkimisen. 

Tutkimukseni  aihe  edellyttää  syvällistä  pohdintaa,  joka  soveltuu  laadulliseen 

tutkimukseen.  Laadullisen  tutkimuksen  tarkoitus  on  tutkittavien  ajatusten  ja 

käsitysten tutkiminen, analysointi ja sitä kautta ymmärrykseen pyrkiminen. (Hirsjärvi 

ja Hurme 2008, 22.) 

Hermeneuttisen  tutkimussuuntauksen  tavoin  olen  kiinnostunut  tässä 

tutkimuksessa  enemmän  ihmisten  elämästä,  kuin  käsiteltävästä  ilmiöstä  yleisesti. 

Hermeneuttinen  tutkimusote  etsii  ymmärrystä  henkilöiden  elämänhistoriasta,  joka 

kokemuksineen on vaikuttanut tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. (Siekkinen 2010, 

51.)  Tutkimukseni  omaa  myös  fenomenologisia  piirteitä.  Fenomenologia 

tutkimussuuntauksena  keskittyy ihmisen  ja  hänen  elämänsä  todellisuuden suhteen 

tutkimiseen. Fenomenologia ja hermeneutiikka molemmat jakavat ihmiskäsityksen, 

joka  tutkimuksessa  ilmenee  kokemuksen,  merkityksen  ja  yhteisöllisyyden 

ymmärtämisenä ja tulkintana. (Laine 2010, 28-31.)

6.1 Narratiivisuus ja tarinallisuus 

Narratiivinen teksti on juonellista, jolla on alku, keskivaihe ja loppu. Ricoeur käyttää 

termiä ”mythos” kuvaamaan juonellisuutta ja seurattavaa kokonaisuutta. ”Nimesis” 

-prosessi  taas  kuvaa  kolmivaiheisesti  sitä,  kuinka  narratiivit  syntyvät.  Vaaditaan 
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kokemuksen esiymmärrys, juonellistaminen eli kertominen ja sen kautta kokemuksen 

uudelleen ymmärtäminen. (Ricouer 1991, 138.)

Mennyt  aika katoaa,  jos  sitä  ei  kerrota.  Historia  koostuu narratiiveista  ja 

siksi  sen totuuden suhde onkin kyseenalainen. Narratiivit  ovat kerrottuja versioita 

totuudesta.  Mennyt  on  kuitenkin  muunnettava  kertomukseksi,  jotta  se  voidaan 

selittää ja sille voidaan antaa merkitys. (Munslow 2007, 4-5, 7.)

Narratiivisen  tutkimuksen  perusidea  on  tutkia  ihmisten  kertomuksia. 

Narratiivinen  ja  tarinallinen-  termejä  käytetään  toistensa  synonyymeina  (esim. 

Hänninen 2003, Heikkinen 2010.) Narratiivinen tutkimus ja elämäkertatutkimus ovat 

myös  toistensa  kanssa  vierekkäin  käytettäviä  termejä.  Laadullisena  tutkimuksena 

narratiivinen tutkimus kertoo ihmisten toiminnasta. (Polkinghorne 1995.) 

Narratiivisuus  voi  viitata  tutkimusaineiston  laatuun  eli  kertomuksiin 

(Heikkinen 2010, 147-148, Polkinghorne 1995, 6.). Kertomuksia saadaan esimerkiksi 

haastattelulla  tai  kirjallisilla  tehtävillä,  joissa  haastateltavalla  on  vapaus  kertoa 

aiheesta itse. Narratiivinen aineisto vaatii aina tulkintaa, eikä sitä voida esimerkiksi 

esittää täysin numeroilla. (Heikkinen 2010, 148-149.)

Narratiivisuus  tutkimuksessa  voi  kertoa  myös  aineiston  analyysitavasta. 

Aineistoa voidaan käsitellä joko narratiivien analyysinä tai narratiivisena analyysinä. 

Narratiivien  analyysi,  jota  tässäkin  tutkimuksessa  käytetään,  viittaa  aineiston 

luokitteluun jonkun kategorian perusteella. Narratiivinen analyysi puolestaan kertoo 

uutta kertomusta aineiston pohjalta. (Polkinghorne 1995, 6-8.)

Hänninen (2003, 14-15, 58-59) kertoo tarinallisen lähestymistavan olevan 

näkökulma,  joka  kohdistuu  ihmisen  tunnistamiseen  ajallisena  olentona.  Ihmisen 

nykyelämä  hetkineen  sisältää  sekä  henkilöhistoriallisen  menneisyyden  että 
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ennakoidun tulevan. Kielen merkitys sosiaalisessa todellisuudessa on kasvanut niin, 

että  sitä  tarkastellaan  tieteessä  nykyisin  aivan  omana  kontekstinaan.  Tarinallinen 

lähestymistapa tutkimuksessa perustuu sille ajatukselle, että ihmisen elämä nähdään 

kokonaisuudessaan  tarinana  ja  kuullut  sekä  eletyt  elämänkokemukset  synnyttävät 

sosiaalista todellisuutta. Yksilö hahmottaa elämänsä näillä tarinoilla. Kertomus, eli 

narratiivi  on  siis  itsensä  ymmärrettäväksi  tekemistä  itselle,  mutta  myös  toisille. 

Kertominen ja muistelu ovat menneen elämänkokemuksen neuvottelua nykypäivän 

tilanteeseen. (Saastamoinen 2003,136, 143.)

Eteläpelto  ja  Vähäsantanen  (2008,  32-33,  4)  kertovatkin  identiteetin 

rakentumisen  ja  narratiivisuuden  suhteesta.  Narratiivisia  menetelmiä  käytetään 

yksilön elämäkerran hahmottamiseen sekä ammatillisen identiteetin rakentamiseen. 

Oman  elämän  kertominen  edellyttää  reflektointia  ja  omat  menneet  kokemukset 

järjestellään uudelleen. 

Identiteetti  on  itsetulkintaa,  joka  kehittyy  ympäristön  kanssa 

vuorovaikutuksessa.  Ricoeur  kertoo  narratiivisesta  identiteetistä.  Persoonallinen 

identiteetti  rakentuu  narratiivisesti.  Ihminen  tulkitsee  itseään  usein  kertomusten 

kautta.  Identiteetti  on  rakentunut  merkityksistä,  joita  elämänkokemus  on  tuonut 

mukanaan.  Itsestään  kertomalla  ihminen  kertoo  sekä  itsestään,  että  myös 

mahdollisesti  siitä,  millainen haluaisi  olla.  Itsen  ymmärtäminen  jonkinlaisena  voi 

myös muuttaa ihmistä kohti tällaista haavetta. (Ricoeur 1992, 113-115, 121.)

Konstruktivistisuus  yhdistetään  usein  narratiiviseen  tutkimukseen,  koska 

tutkimusote  käsitetään  ymmärrykseksi  siitä,  miten  ihmiset  konstruoivat 

identiteettiään  ja  tietoaan  kertomusten  kautta.  Merkityksien  rakentaminen  ja 

muokkaaminen  kokemuksista  jatkuu  elämän  ajan  ja  tässä  prosessissa  vaikuttavat 

sosiaaliset suhteet. (Heikkinen 2010, 146-147, Paananen 2008, 19.)
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6.1.1 Tarina ja kertomus 

Jokainen yksilöllinen elämäntarina tai  ”sisäinen tarina”- jota Hänninen (2003, 59) 

teokseen käyttää, on osa ihmisen sosiaalista todellisuutta. Sisäinen tarina selittää sitä, 

millainen nykytilanne on ja mitä aiemmin on tapahtunut. Tapahtumien tulkinnasta 

syntyy tarina ja tarinoista kertomus, joka kerrotaan. Kertomus sisältää alkutilanteen, 

muutostapahtuman ja loppuosan. (Hänninen 2010, 161-163.)

Koska  elämää  ei  voida  suunnitella  etukäteen  valmiiksi,  kertomukset 

sisältävät  monta  tarinaa.  Ihmiset  kertovat  ja  arvostavat  tarinoitaan  yksilöllisesti. 

(Rosenwald & Ochberg 1992, 8.)  Tarinan kertominen on ihmisen kommunikaation 

muoto.  Tarinan  kerronta  syventää  kokemusten  merkityksiä  reflektoinnin  ja 

sanoittamisen  kautta.  Tulemme  tietoisiksi  elämästämme,  kun  rakennamme  siitä 

tarinallisen muodon. Tarina tekee implisiittisestä explisiittisen, hiljaisesta tietoisen. 

Tarinat ovat olleet keskeisessä roolissa ihmisyhteisöissä. Ne ovat luoneet jatkumoa 

sukupolvien välille ja välittäneet elämänarvoja sekä oppeja. Tarinoissa on voimaa, 

joka  kertoo  vaikeuksien  olevan  voitettavissa.  (Atkinson  1998,  1-2,  7.)  Historiaa 

sävyttää aina ihmisen oma kertomuksellinen kokemus. Historia on kerrottua tietoa. 

(Munslow 2007, 16-17.)

Jokaisella  on  tarinansa  kerrottavana  ja  niiden  arvo  on  merkittävä. 

Elämäntarina kertoo siitä, miten yksilö kokee ja ymmärtää elämäänsä, mutta myös 

siitä,  mitä  he  haluavat  muiden  näkevän  itsestään.  Tarinat  voivat  olla  hyvin 

koskettavia.  Kertoessaan ihmiset  voivat  sanoittaa sellaisiakin ajatuksia  ja tunteita, 

joita eivät olleet aiemmin edes tunnistaneet. (Atkinson 1998, 3, 8, 20.)
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Tarinan ja elämän suhde on kiinteä. Ihmisen oma sisäinen tarina muodostuu 

tarinoiden sisällön ja oman mielensisäisen reflektoinnin kautta. Ihmiset tulkitsevat 

kokemuksiaan  omista  lähtökohdistaan  käsin  koko  elämänsä  ajan  ja  tarinat 

muodostavat myös yhteyksiä keskenään. (Hänninen 2003, 15, 19-21.) Life story, eli 

elämäntarina muodostuu autobiografisen muistin ja itseymmärryksen yhdistymisestä. 

Aikuisena  kognitiiviset  taidot  mahdollistavat  menneiden  tapahtumien  ja  oman 

kasvun yhdistämisen tarinoiksi, mutta silti  taito elämän tarinoittamisesta vaihtelee. 

Tarinat  voivat  olla  sidottuja  erillisiin  tapahtumiin,  kuten  syntymään  tai  tiettyyn 

päivämäärään. Ihmisen taito tunnistaa ja yhdistää erilaista informaatiota aiemmasta 

tapahtumasta  tekee  mahdolliseksi  menneen  näkemisen  omanlaisena,  ikään  kuin 

sovellettuna versiona. (Habermas & Bluck 2000.)

Oman  tarinan  hahmottamista  on  käytetty  hyväksi  esimerkiksi 

työohjauksessa ja terapiassa (Katajainen, Lipponen & Litovaara 2008, 76, Heikkinen 

2002(3),  193 sekä  Heikkinen  2010,  152),  sekä  kasvatuksessa,  opetuksessa, 

vanhustyössä ja terveydenhoidossa (Heikkinen 2002(3), 193). Menetelmän ajatus on 

kannustaa  pysähtymiseen  ja  oman  elämän  tutkimiseen.  Tällaisessa  kontekstissa 

sisäisen tarinan löytämisen on tarkoitus voimaannuttaa, lisätä onnellisuutta ja itsensä 

johtamisen taitoa. (Katajainen ym. 2008, 76.) 

Vaikka  oman  tutkimukseni  tavoitteena  ei  ole  saavuttaa  haastateltavien 

elämässä  merkityksellisiä  muutoksia,  menetelmänä  tällainen  työmuoto  viehättää 

minua.  Olen  myös  ajatellut  tarinallisen  lähestymiskulman  ja  virikkeitä  sisältävän 

elämänjanan  käsittelyn  olevan  tavallista  haastattelua  mieluisampaa  myös  itse 

haastateltaville.  Menetelmän  käyttö  on  ollut  myös  tutkimuksellisesti  perusteltua. 

Janan muotoon suunniteltu elämä auttaa jäsentämään kokemuksia ja näin tarinoiden 
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kokoelmasta syntyy kertomus. 

Sisäisen  tarinan  kertomiseen siis  liittyy  ajatus  identiteetin  rakentamisesta 

tarinoiden kautta.  Tällaisia  tarinoita  kerromme itsellemme päivittäin.  Kertomukset 

jäsentävät  omaa  identiteettiämme  ja  samalla  koko  maailmaa.  Narratiivisuus 

työvälineenä auttaa menneisyyden käsittelyssä ja elämänhallinnan saavuttamisessa. 

(Heikkinen 2010, 145-146, 152-153.) Kertoessaan omia tarinoitaan ihminen tulkitsee 

tapahtumaa  uudelleen  ja  voi  tuntea  merkityksellistä  jakamisen  kokemusta  toisten 

ihmisten kanssa. Tällaisista tarinoista kertyy ihmiselle ”sosiaalista tarinavarantoa”, 

josta  voi  olla  elämässä  myöhemmin  hyötyä  uusien  tarinoiden  merkityksen 

löytämisessä.  (Hänninen  2003,  22,  Heikkinen  2002(1),  103.)  Tarinoiden  kautta 

hiljainen tieto tulee julki (Aaltonen & Heikkilä 2003, 17).

Tällaisen  sisäisen  tarinan  etsiminen  tutkimuksessa  on  mielenkiintoista  ja 

haastavaa. Kerrotaan, että muutoksissa sisäisen tarinan merkitys kasvaa. Muutokset 

pakottavat  usein  tarkempaan  itsetutkiskeluun  ja  usein  tämä  ajatusprosessointi 

liittyykin  ihmisen  aiempien  kokemusten  reflektointiin.  Sisäinen  tarina  tulee 

näkyvämmäksi. (Katajainen ym. 2008, 10.) Elämänmuutokset voivat myös aiheuttaa 

sisäisen  tarinan  pysähdyksiä,  joita  ihminen  joutuu  myöhemmin  käsittelemään 

uudelleen. Muutokset aiheuttavat sisäisen tarinan muokkautumista. (Hänninen 2003, 

53-54.)  Erityisesti  erikoiset  elämäntilanteet  voivat  olla  otollisia  elämän 

tarinoittamiselle,  koska  ne  rikkovat  ihanteita  ja  elämälle  suunniteltuja  tavoitteita. 

(Rosenwald & Ochberg 1992, 5, 8.)

Jos  voimme  puhua  hiljaisesta  tiedosta,  voisimmeko  puhua  myös  yksilön 

hiljaisesta  tarinasta?  Hännisen  (2003,  20)  ja  Katajainen,  Lipponen  & Litovaaran 

(2008, 10) teosten mukaan sisäinen tarina, eli oman elämän tapahtumien kokoelma ei 
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ole  välttämättä  tiedostettu  tai  sanoitettu,  kuten  ei  aiemmin käsittelemäni  hiljainen 

tietokaan. Pitäisikö sisäistä tarinaa edes etsiä tai rakentaa, jos se olisi tiedostettu? 

6.1.2 Elämäkerrallinen lähestymistapa

Kvalitatiivisen  tutkimuksen  aineistoa  voidaan  kerätä  ihmisten  elämäntarinoiden 

avulla.  Elämäntarinoiden  kokoamisen  tarkoituksena  on  pyrkiä  ymmärtämään 

haastateltavia  ihmisiä.  Aineistona  elämäkerrallista  lähestymistapaa  noudattavassa 

tutkimuksessa ovat erilaiset ihmisten kertomukset, kuten päiväkirjat, muistelmat ja 

omaelämäkerrat. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 217.)

Atkisonin (1998, 5, 7) mukaan toisten ihmisten elämää on tärkeä ymmärtää. 

Jos haluaa löytää inhimillisiä kokemuksia ja näkökulmia, on kuunneltava ihmisten 

omaa  ääntä  ja  annettava  heidän  kertoa  elämästään  omin  sanoin.  Elämäntarinat 

sisältävät sellaisia kokemuksia, joita ihmiset haluavat toisilleen jakaa ja joita he ovat 

mieltäneet tärkeäksi osaksi elämäänsä. 

Elämänkerrallinen lähestymistapa tukee myös ajatusta elämän ja identiteetin 

kehittymisestä  tarinoiden  ja  kokemusten  kautta,  jota  on  jo  sivuttu  aiemminkin. 

Kertomalla  kokemuksiaan  henkilöt  ikään  kuin  elävät  ja  muodostavat  uudelleen 

tapahtumat.  (Syrjälä  2001,  203.)  Elämäkerta  muodostuu  juuri  palaamisesta 

muistoissa menneeseen. (Saastamoinen 2003, 143.) 

Omaelämäkerrat  ovat  pääsääntöisesti  narratiivista  tutkimusmateriaalia. 

Elämänkerrat  myötäilevät  rakenteeltaan  aikajanaa,  esimerkiksi  lapsuudesta 

nykypäivään. (Hänninen 2010, 163.) Elämänkerrallista aineistoa on kerätty erilaisia 

tarkoituksia  varten.  Elämänkertoja  haastattelemalla  kerännyt  Jokiranta  (2003)  on 

tehnyt  tutkimuksen,  joka  perustuu  miesten  elämänkokonaisuuksiin  tarinoiden 
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muodossa.  Tutkija  on  käyttänyt  haastattelussa  hyödyksi  elämänviivan  piirtämistä, 

jossa viivalle  merkittiin  sekä positiivisia,  että  negatiivisia  kokemuksia nollaviivan 

molemmin puolin.

Elämänkerrallista  aikajanaa  suositellaan  myös  esimerkiksi  sosiaalityön 

menetelmäksi, joka vahvistaa ihmisen identiteettiä, kuten jo edellä kerrottiin, mutta 

myös sosiaalisia suhteita. Elämänjanan tapahtumien työstäminen ja auki kertominen 

voivat  auttaa  ihmistä  ymmärtämään  paremmin  elämänkulkuaan  ja  historian 

merkitystä nykypäivään. (Liikanen & Kaisla 2007, 8.) 

6.1.3 Aineistonkeruu elämänjanatyöskentelyllä ja sitä tukevan 
haastattelun avulla 

Elämänjana  työkaluna  auttaa  kuvaamaan  elämän  tapahtumia  ja  muistoja. 

Elämänjanan  voi  haastateltava  itse  piirtää  esimerkiksi  viivana  tai  etenevänä 

jatkumona, mutta kokemukset voidaan myös ilmaista kuvittamalla esimerkiksi talo. 

Tämän menetelmän tarkoituksena on palata hetkeksi menneeseen elämään tai sillä 

voidaan hahmotella myös tulevaisuutta. (Kekkonen 2004, 29.)

Kertomusmuotoista  materiaalia  saadaan  silloin,  kun  haastateltavalta 

toivotaan  ensin  vapaamuotoista  kertomista  tutkimusaiheesta.  Narratiivisessa 

tutkimuksessa  aihe  liittyy  ihmisen  elämäntarinan  kertomiseen,  eli  voidaan  myös 

puhua biograafisesta narratiivisesta haastattelusta. Vapaan osuuden aikana tutkija on 

kuuntelijan  roolissa  ja  osuuden  jälkeen  hän  voi  täsmentää  kertomusta 

lisäkysymyksillä  sekä  selvittää  oman  tutkimuksensa  kannalta  olennaisia  aiheita. 

(Wengraf 2001, 111-113, 119, Atkinson 1998, 31.)

Narratiiviset  haastattelukysymykset  tähtäävät  kertomuksen  tuottamiseen. 
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Kysymykset ovat tarpeeksi laajoja aiheita, joita haastattelija joutuu pohtimaan oman 

elämänsä  kautta.  Täsmentävät  ja  tutkimustehtävään  liittyvät  lisäkysymykset  ovat 

myös narratiiviseen aineistoon tähtääviä. (Wengraf 2001, 124-126, myös Flick 2006, 

176.)  Haastattelijan  rooli  on  pitää  kertomus  oikeassa  aiheessa.  Kuitenkin 

lisäkysymykset  tulisi  todella  esittää  vasta  pääkertomuksen  jälkeen,  jotta  tarina  ei 

keskeydy. Ajanjuoksuun viittaava kysymys on narratiivinen. Tutkijan on pyydettävä 

haastateltavaa  aloittamaan siitä,  mistä  kaikki  alkoi,  jatkamaan tapahtumien kautta 

siihen  aikaan,  jolloin  kertomus  päättyy.  Kertojalla  on  kertomuksensa  suhteen 

aktiivinen rooli, jota kuuntelija voi rohkaista eleillä jatkamaan. (Flick 2006, 173-174, 

176, 178-179.)

Elämäkertaa  haastateltaessa  tutkija  voi  käyttää  erilaisia  kysymyksiä  eri 

henkilöiden  kohdalla,  mutta  silti  tarinat  päätyvät  lopulta  kokonaisiksi 

elämänkertomuksiksi. Jokainen haastattelu on erilainen kertojasta johtuen. Jokainen 

elämäkerta myös on uniikki ja sen merkitys yksilölle on suuri. (Atkinson 1998, 20-

21, 64.) On myös huomattavaa, että yksilö valitsee luonnollisesti kertoessaan tarinat, 

jotka  tuo  julki  ja  jotka  jättää  sanomatta.  Kertomukset  eivät  ole  valmiita,  vaan 

muokkautuvat  ja  kehittyvät  kertomisen myötä.  (Eteläpelto  & Vähäsantanen 2008, 

43.)

Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluita on hyvä suorittaa testihaastattelu, 

jotta  tutkija  voi  nähdä,  millaisilla  kysymyksillä  haluttua  tietoa  voidaan saavuttaa. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 66-67.) Narratiivista haastattelutapaa on myös hyödyllistä 

harjoitella etukäteen. (Wengraf 2001, 126.)

Haastatteluaiheeseen  tutustuminen  etukäteen  kannattaa,  koska  silloin 

haastateltava on jo  ehtinyt  miettimään käsiteltäviä  asioita.  Tämä voi mahdollistaa 

runsaamman haastattelumateriaalin. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73.) Silti narratiivinen 
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haastattelu  voi  kärsiä  oletuksesta  tavallista  haastattelua  kohtaan.  Ihmiset  voivat 

odottaa haastattelijan kysymyksiä ja jättävät oman kertomuksensa niukaksi. Toisaalta 

kertominen on myös taito, joka toisilla ihmisillä on vahvempi, kuin toisilla. (Flick 

2006, 178.)

 Laadullisessa  tutkimuksessa  on  tyypillistä  rajata  haastattelujoukko 

tarkoituksenmukaisilla  kriteereillä,  jotka  tukevat  tutkimustehtävän  vaatimuksia. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 164 sekä Tuomi & Sarajärvi 2011, 72, 74.)

Elämäkertahaastattelua  varten  voidaan  valita  hyvinkin  läheinen  ihminen. 

Atkinson kehottaa haastattelemaan esimerkiksi omia vanhempia tai ystäviä. Yleisesti 

ottaen haastatteluun kannattaa valita ihminen, joka kiehtoo tai inspiroi, josta haluaa 

tietää enemmän tai  jota  haluaa oppia tuntemaan.  Henkilö,  jonka vaikutus omassa 

elämässä on ollut merkityksellinen, on myös hyvä valinta. (Atkinson 1998, 27.) 

6.1.4 Aineiston analyysi

Aineiston  analyysiprosessi  alkaa  haastattelujen  kertaamisesta  ja  litteroinnista. 

Hänninen (2008, 129) kertoo, että narratiivisen aineiston litteroinnissa voi pohtia sitä, 

ovatko  kaikki  täytesanat  tekstin  ymmärtämisen  kannalta  hyödyllisiä  vai  eivät  tai 

tulisiko murresanoja muuttaa  kirjakieleksi  jo  pelkästään  tunnistettavuuden vuoksi. 

Täytesanojen tarkka  litterointi  voi  tuntua  myös  haastatellusta  epämukavalta  lukea 

jälkikäteen.  Liian  paljon  korjattu  teksti  kuitenkin  häivyttää  haastateltavien 

inhimillisyyttä, vaikka viesti olisikin helpommin luettavissa.

Sisällönanalyysi sopii laadullisen tutkimuksen aineiston käsittelyyn ja sen 

mahdollisuudet  ovat  monet.  Analyysi  yleensä  alkaa  siten,  että  tutkija  valitsee 

aineistosta nousseen yhden mielenkiintoisen aiheen ja jatkaa sen jälkeen aineiston 
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pilkkomista valitsemansa teeman alle tyypitellen, luokitellen tai teemoitellen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2011, 91-93.)

Tuomi ja Sarajärvi (2011, 95-99) kertovat myös jaosta aineistolähtöiseen, 

teoriasidonnaiseen ja  teorialähtöiseen  analyysiin  laadullisessa tutkimuksessa.  Oma 

analyysini  on  teorialähtöistä,  koska  aineistoni  analyysiin  kohdistuvat  tietynlaiset 

valmiiksi asetetut ennakko-oletukset. Teoriasidonnainen analyysi voi kuitenkin alkaa 

aineistolähtöisesti,  kuten  myös  oma  analyysini  ja  loppua  teoriasidonnaiseen 

raporttiin. 

Haastattelujen  litteroinnin  ja  sisältöön  perehtymisen  jälkeen  yksi  tapa 

aloittaa analyysiä on nostaa aineistosta pelkistettyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset 

kootaan  ryhmiin,  eli  alaluokkiin  ja  niistä  syntyvät  yläluokat.  Lopulta  yläluokat 

voidaan kategorioida pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 108-113.)

Polkinghornen  (1995)  jako  narratiivisen  analyysin  tekemisen  kahteen  eri 

ulottuvuuteen on selkeyttänyt oman analyysini aloittamista. Tutkija voi joko tehdä 

narratiivista analyysiä, eli analysoida kertomuksia tai narratiivien analyysia, eli tuoda 

esille kertomusten pieniä osia, jotka toistuvat aineistossa. 

Elämäkertojen tulkinta on aina riippuvainen tutkijasta ja hänen esittämistään 

kysymyksistä aineistolle. Yhtä oikeaa tapaa lukea elämänkertoja ei ole. (Hyvärinen 

1998, 311.) Polanyin (1962) mukaan sanat eivät itsessään merkitse mitään. Sanojen 

merkitys  on  siinä,  mitä  niillä  tarkoitetaan  ja  miten  ne  ymmärretään.  Näin 

kertomuksella on vähintään kaksi tulkintaa.
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6.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen  aineisto  kerättiin  elämänjana  -menetelmällä.  Janalle  merkittiin 

haastattelun alussa oman elämän ajalta tärkeitä henkilöitä ja ajankohtia nykypäivään 

saakka.  Ohjeistin haastateltavia kertomaan samalla vapaasti  elämänhistoriastaan ja 

henkilöistä,  joita he hahmottelivat janalle.  Kerroin,  että he voivat täydentää janaa 

myöhemminkin  haastattelun  edetessä,  jos  kokevat  sen  tarpeelliseksi.  Haastattelua 

varten  loin  erikseen  haastattelupohjan,  jonka  tarkoitus  oli  syventää  elämänjanan 

pohdintoja,  mikäli  janan  hahmottelussa  jäi  jotain  tutkimukseni  kannalta 

mielenkiintoista  selvitettäväksi.  Liitteenä  (liite  1)  on  haastattelupohja,  jota  on 

täydennetty teorian kirjoittamisen ohella sekä testihaastattelun jälkeen.

Valitsin  haastatteluun  työkaluksi  elämänjanan  suunnittelun,  koska  uskoin 

sen pohjalta aiempien elämänkokemusten, tarinoiden, merkittävien ihmisten ja jopa 

hiljaisen  tiedon  hahmottuvan  helpommin  ja  konkreettisemmin.  Elämänjanaa 

käyttäessäni  annoin haastateltaville  myös mahdollisuuden valita,  mitä  he haluavat 

kanssani jakaa ja tällöin on myös mahdollista nähdä, millaisia kokemuksia he itse 

pitävät tärkeinä. 

Hahmottelin  eri  kysymyksiä  hieman  teemoittain  haastattelulomakkeelle 

täydentämään elämänjanamenetelmää,  mutta  käytin sitä vapaasti  soveltaen,  mikäli 

kaipaamiani tietoja ei elämänjanan hahmottelussa muuten paljastunut. Kysymykset 

mahdollistavat keskustelun, mutta narratiivinen haastattelu menetelmänä on tarpeeksi 

vapaa mieleen tuleville lisäkysymyksille ja tarinoiden täydentämiselle, jotka voivat 

olla  olennaisia  tutkimuksen  kannalta  merkittävän  tiedon  löytymisessä.  Huomasin 

haastattelukertojeni  karttuessa  käyttäneeni  yhä  vähemmän  haastattelulomaketta 

apuna, koska taitoni tiedustella näitä tutkimukseni kannalta olennaisia asioita kasvoi 
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kokemukseni myötä. Kysymysten avulla päästiin syvemmin pohtimaan elämänjanan 

tapahtumia ja ne mahdollistavat siten myös aiemmin julkilausumattomien oivallusten 

kertomisen. 

Olen  ollut  yhteydessä  haastatteluun  kutsumiini  henkilöihin  joko 

sähköpostin  välityksellä  tai  vaihtoehtoisesti  keskustelemalla  aiheesta  kasvotusten. 

Aluksi  ilmoitin  tuttavilleni  etsiväni  tutkimukseeni  soveltuvia  henkilöitä 

haastateltavaksi.  Käytin  haasteltavien  etsimiseen  myös  vanhoja  opinto-  ja 

työelämäsuhteitani  ja  lisäksi  ilmoittelin  sosiaalisen  median  verkkoryhmässä 

tutkimuksestani ja haastateltavien etsimisestä. Näillä keinoilla sain kokoon lopulta 

kahdeksan  haastatteluun  lupautunutta  henkilöä.  Sovimme  kaikki  haastattelut 

kalenteriin hyvissä ajoin.  Asetin omaksi rajakseni marraskuun 2013 lopun, jolloin 

haastattelut  tulisi  olla  tehtynä.  Yhden  haastatteluun  suostuneen  kanssa  emme 

löytäneet  yhteistä  tapaamisaikaa  tavoiteajallani  ja  sovimme,  että  etsisin  uuden 

haastateltavan. Viimeinen haastateltavani löytyi tammikuussa 2014.

Omaelämäkertoja  on  käytetty  usein  tutkimuksissa  sukupuolisidonnaisesti, 

jota  esitellään  Hyvärisen,  Peltosen  &  Vilkon  (1998)  kokoamassa  teoksessa. 

Jokirannan  (2003)  väitöskirja  tutkii  niin  ikään  miesten  omaelämäkertoja,  mutta 

esimerkiksi  Karjalaisen  (2012)  väitöskirjassa  oli  mukana  myös  miehiä,  joskin 

prosentuaalisesti vähäinen määrä. Partasen (2011) ja Suhosen (2009) väitöskirjojen 

aineistoina  ovat  myös  molempien  sukupuolten  tarinoita,  mutta  naisia  oli  silti 

molemmissa  enemmän.  Huomasin  itse,  että  molemman  sukupuolen  edustajia 

tutkimukseen  oli  vaikeampi  löytää.  Pääsääntöisesti  naiset  olivat  kiinnostuneita 

haastatteluun  osallistumisesta.  He  tahtoivat  oman  kertomuksensa  mukaan  auttaa, 

koska olivat itse olleet samaisessa tilanteessa tutkijana tai kiinnostuivat aiheestani. 

Omien  ihmiskontaktieni  sukupuolijakauma  saattoi  myös  olla  syynä  siihen,  että 
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ensiksi sain tutkimukseeni mukaan vain yhden miehen ja loput olivat naisia. 

Haastattelukutsussani  ilmoitin  oman  tutkimusaiheeni  ja 

aineistonkeruutapani.  Sovittuamme  haastatteluajankohdat  lähetin  sähköpostin 

välityksellä vielä uudelleen tutkimusaiheeni sekä pelkistetyn haastattelupohjan (liite 

1).  Pyysin  myös  haasteltavia  jo  etukäteen  pohtimaan elämänhistoriassaan tärkeitä 

henkilöitä,  joita  merkitsisimme  sitten  haastattelun  yhteydessä  elämänjanalle.  Otin 

samalla  puheeksi  sen,  että  haastateltu  materiaali  käsitellään  luottamuksellisesti, 

henkilöiden nimet tai  tunnistettavat tiedot eivät päädy tutkimukseeni.  Haastattelun 

nauhoittamisesta litterointia varten sovimme haastattelutilanteessa.

Seitsemän  haastattelua  toteutettiin  loka-marraskuun  2013  aikana 

yksilöhaastatteluina  haastateltavan  kotona,  kahvilassa,  Jyväskylän  yliopistolla  tai 

kodissani  haastateltavan  toiveen  mukaisesti.  Viimeinen  haastattelu  tapahtui 

tammikuussa  2014.  Pidin  ennen  kaikkea  tärkeänä  rauhaisaa  ympäristöä,  jossa 

saatoimme  keskittyä  aiheeseen  ilman  häiriöitä.  Leppoisan  tunnelman  luomiseksi 

juttelimme  aluksi  kuulumisiamme  tai  joimme  kahvit.  Haastattelut  tallennettiin 

matkapuhelimeeni tai tietokoneelleni. Olen pyytänyt luvan haastattelujen yhteydessä 

tehtyjen elämänjanojen säilyttämiseen tutkimukseni teon ajaksi.

Oma  tutkimustehtäväni  ja  tutkimukseni  aihe  täsmentyivät  ja  tarkentuivat 

hiljalleen aineistonkeruun ja sen analysoinnin kuluessa.  Kiviniemen (2010, 70-71, 

76)  mukaan  laadulliseen  tutkimukseen  kuuluukin  tietynlainen  epäselkeys,  eikä 

tutkimuksen  kulku  ole  aina  etukäteen  päätettävissä.  Tutkijan  on  hyvä  hahmottaa 

myös  oma  tutkijana  kasvamisensa,  jotta  tietty  joustavuus  tutkimusta  kohtaan 

onnistuu.
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6.2.1 Tutkimusjoukon kuvaus

Haastateltavani olivat 35-58- vuotiaita ja joukkoon mahtui kaksi miestä sekä kuusi 

naista.  Tutkimuksessani  olen  nimennyt  haastateltavat  kirjaimin  A-H.  En  erittele 

henkilöiden  ikävuosia,  koska  se  on  tutkimukseni  kannalta  epäolennaista  ja 

anonymiteetin puolesta henkilöitä suojelevaa.  Asetin valintani ikärajaksi varhaisen 

keski-iän,  koska  tällaisessa  tutkimuksessa  kerätään  tietoa  elämänkokemuksista. 

Elämänkokemuksen uskoin olevan jossain määrin verrattavissa henkilön ikävuosiin. 

Henkilöt  olivat  eri  puolilta  Suomea;  Etelä-,  Länsi-  ja  Itä-Suomesta  ja  heidän 

elämäntilanteensa  olivat  erilaisia.  Osalla  haastateltavista  omat  lapset  olivat  jo 

muuttaneet  pois  kotoa  tai  lapsia  ei  ollut  ollenkaan,  mutta  muutamalla  oli  vielä 

päiväkoti-ikäisiä lapsia tai koululaisia. Haastateltavien joukossa oli työssä käyviä ja 

opiskelijoita.  Muutamalla  olivat  opinnot  kesken  työn  ohessa.  Haastateltavat 

työskentelivät  humanistisella-,  sosiaalisella-,  taiteellisella-,  teknisellä  ja 

markkinoinnin alalla.

Vaikka en asettanut opintotasokriteeriä, haasteltavista henkilöistä kaikilla oli 

alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto ja muutama heistä oli opiskelemassa ylempää 

tutkintoa.  Haastattelin  henkilöitä,  joilla  oli  kiinnostusta  osallistua  informanttina 

tutkimukseni tekemiseen. Yhteistä heille oli kokemus useasta eri työpaikasta ja/tai 

työtehtävästä monien vuosien ajalta. Vähin työkokemus vuosissa oli noin 5 vuotta ja 

pisin  kokemus  35  vuotta.  En  halunnut  rajata  tarkoituksella  haasteltavieni 

ammattialaa,  koulutusta  tai  elämäntilannetta,  koska  elämänkokemukset  ja  tärkeät 

ihmissuhteet  eivät  suoranaisesti  ole  näistä  asioista  riippuvaisia.  Erilaisilla 

kokemuksilla toivoin rikastuttavani tutkimukseni tuloksia.

Tietyn  ihmisryhmän  rajaaminen  tuntui  tarpeettomalta,  koska  en  kerännyt 
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erilaisiin elämäntilanteisiin tai kokemuksiin perustuvaa materiaalia. Vilkon ajatuksin 

päätin etsiä tutkimukseeni ihmisiä, jotka pitivät ajattelua haastattelusta miellyttävänä: 

”Jokaisella on elämäntarina ja jokainen osaa kertoa elämästään tavalla tai toisella” 

(Vilkko 1997, 75).

6.2.2 Tutkimusaineiston analyysi 

Aineisto  on  ensin  kuunneltu  läpi  ja  sitten  litteroitu,  eli  kirjoitettu  auki.  Yhden 

haastattelun  (C)  tallenteesta  tuli  minulle  selviämättömästä  syystä  laadultaan 

valitettavan huono, mutta olen yhtä lailla litteroinut sen kuulemiltani osilta ja käytän 

tätä haastattelua mukana analyysissäni. Hännisen (2008, 129) kertomaan tapaan olen 

karsinut haastatteluista pieniä täytesanoja (”niinku”, ”joo”, ”että”, ”niin”), jos niitä 

on ilmaantunut useita samassa lauseessa tai kappaleessa. Tällä tavoin olen halunnut 

selkeyttää haastattelijan kertomusta. Haastatteluista pisin kesti 2 tuntia 15 minuuttia 

ja lyhin 47 minuuttia. Analyysissä olen käyttänyt aineistona litteroituja haastatteluita, 

sekä piirrettyjä elämänjanoja.

Litteroinnin  jälkeen  olen  kerrannut  aineiston  sisältöä  huolellisesti  ja 

merkinnyt  ylös  mielenkiintoisia  pelkistettyjä  ilmaisuja,  jotka  liittyivät  toisiin 

ihmisiin. Aineiston analyysin tekemisessä olen käyttänyt Tuomi ja Sarajärven (2011, 

101-113)  teosta.  Alun  alkaen  jo  litterointivaiheessa  aineistosta  nousi  esiin 

mielenkiintoisia  teemoja  ja  tarinoita  toisten  ihmisten  osallisuudesta  haasteltujen 

elämään,  joita  olen  merkinnyt  ylös  myöhempää tarkastelu  varten.  Litterointivaihe 

tutkimuksessani  oli  pitkä,  mutta  sen  tuoma  motivaatio  aineiston  mielenkiintoisia 

ilmauksia kohtaan kasvoi jatkuvasti. Ilmauksia alleviivasin eri värejä käyttäen, jotta 

sain  jaoteltua  niitä  erilaisien  teemojen  mukaan.  Kun  olin  merkinnyt  aineistosta 
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mielestäni  kaikki  tärkeät  ilmaisut,  palasin  niiden  jakoon uudelleen  ja  pohdiskelin 

niiden merkityksiä. 

Tutkimukseni  edetessä huomasin  teorian  ja  aineiston  täydentävän tosiaan 

pikkuhiljaa.  Aineistosta nousevat  maininnat  alkoivat muistuttaa osin Merriamin ja 

Clarkin  (1993)  tutkimuksesta  nousseita  kokemuksia,  jotka  olivat  laajentaneet 

yksilöiden itsetuntemusta,  konkreettisia taitoja ja osaamista tai muuttaneet yksilön 

koko elämää. Päätin tässä analyysini vaiheessa soveltaa omia tutkimukseni tuloksia 

tällaisella  jaolla.  Yksilön  koko  elämän  näkökulman  muuttuminen,  eli 

”Transformation”  viittaa  mullistavaan  kokemukseen,  jonka  koin  omassa 

tutkimuksessa  hieman  liian  radikaaliksi  ilmaukseksi.  Siksi  päätin  kolmantena 

pääkohtana  tutkia  elämänsuunnan  muuttumiseen  liittyviä  pienempiäkin  tarinoita. 

Tutkimukseni pääkohdiksi muotoutuvat lopulta aiempia tutkijoita soveltaen ihmisenä 

kasvaminen, konkreettiset taidot ja tekijät sekä elämänsuunta. 

Taulukko  1  kertoo  esimerkin  tekemästäni  analyysiprosessista  ihmisenä 

kasvamisen  osa-alueesta.  Ensimmäisestä  sarakkeesta  löytyy  kertojan  käyttämä 

ihmisenä kasvamisen ilmaus aineistosta, jonka olen pelkistänyt toiseen sarakkeeseen. 

Pelkistettyjä  ilmaisuja  on  vielä  tämän  jälkeen  koottu  eri  teemojen  alle,  kuten 

seuraavasta  kuviosta  (Kuvio 1)  on nähtävissä.  Taulukon kolmannessa sarakkeessa 

olen  jakanut  ilmaukset  niihin  liittyvien  henkilöiden  mukaan  joko  perhepiirin  tai 

perhepiirin ulkopuoliseen ihmisryhmään, koska tarkoitukseni oli myös tutkia, keitä 

ihmiset pitävät elämässään merkityksellisinä. Jako perhepiirin ja sen ulkopuolisten 

ihmisten kesken selkeytti käsitystäni merkityksellisistä ihmisistä.

Teemoittelu  ja  aineiston  luokittelu  ovat  tutkimuksen  keskeisiä  vaiheita. 

Näihin  vaiheisiin  liittyy tutkijan  tulkinnan  tärkeä  vaihe,  koska  hän päättää,  mikä 

ilmaus kuuluu mihinkin luokkaan (Tuomi & Sarajärvi 2011, 101). Seuraava kuvio 
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(kuvio 1) kertoo esimerkin siitä, miten lopulta jaoin ilmauksia kolmeen pääluokkaan; 

ihmisenä kasvamiseen, konkreettisiin taitoihin ja tekijöihin sekä elämänsuuntaan.

TAULUKKO 1: Esimerkki ihmisenä kasvamisen ilmaisujen luokittelusta

Tavoitteeni on ollut suhtautua objektiivisesti keräämääni aineistoon. Aineistonkeruu 

haastatteluilla  mahdollistaa  henkilökohtaiset  ja  yksilölliset  kertomukset,  joihin 

perustuen analysoin tutkimukseni tuloksia. Tutkimusmenetelmänä narratiivinen ote 

tuo  mielestäni  hyvin  esille  ihmiselämän  yksilöllisyyden  ja  aitouden,  joita  on 

mielenkiintoista  tutkia.  Menetelmän  etuna  on  myös  sen  mahdollistama  vapaus 

luovuudelle.  Olen  pyrkinyt  ymmärtämään  ihmisten  menneitä  elämänkokemuksia 

tarinoista ja näkemään myös näiden vaikutuksen heidän elämässään.

Kertojan käyttämä ilmaus pelkistetty ilmaus ihmisryhmä pääryhmä

”olen omaksunut mun isältä” omaksuminen

”elämänarvoja ja kokemusta” arvot

”suurin roolimalli mulle” roolimalli perhepiirin

”suhtautuminen elämään” elämäntaidot vaikutus

”oppinu tosi paljon itestäni” itsetuntemus

”kasvattanu mua ihmisenä” henk.koht. kasvu

Ihmisenä

kasvaminen

”osa... omaa kasvuprosessia” vertaistuki

”voinu puhuu kaikesta” ystävyys

”olen oppinu ihan hurjasti” esimerkki ulkopuolisten

”kun mä itekin haluisin olla” ihailu vaikutus

”sellanen mallikelponen” roolimalli

”joka antoi rohkeutta” itsetuntemus
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KUVIO 1. Merkittävien ihmisten vaikutusten jako pääluokkiin

6.2.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Tutkimuksen  luotettavuuteen  liittyy  avoimuus  ja  rehellisyys  tutkimuksen 

tekemisestä,  tallentamisesta,  esittämisestä  ja  arvioinnista.  Voidaan  myös  arvioida, 

vastaako tutkimuksen sisältö kuvailtua. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 132, 136.)

Laadullista  tutkimusta  tapaustutkimuksena  ei  voida  täysin  ongelmitta 

soveltaa yleiseen käytäntöön. Jokainen tutkimus on tekijänsä näköinen ja aineiston 

pohjalta  tehdyt  tulkinnat  ovat  yksilöllisiä.  (Eskola  &  Suoranta  1998,  65,  myös 
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Kiviniemi  2010,  83.)  Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuutta  ei  voida  tarkkaan 

määrittää otoksen koollakaan. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 171.) 

Elämänkerrallisen  tutkimuksen  eettisyyttä  voidaan  tarkastella  esimerkiksi 

sen pohjalta, että elämänkerrallinen tieto karttuu ihmissuhteissa, kertominen sisältää 

aina vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa ja tutkija itse rakentaa tarinoille omat 

merkittävyytensä. (Vilkko 1997, 93.) 

Narratiiviseen  tutkimukseen  erityisesti  liittyy  olennaisesti  se,  että  tarinat 

voidaan  tulkita  hyvin  erilaisina,  eikä  yhtä  oikeaa  tapaa  voida  määritellä.  Tarinan 

kertoja sekä sen vastaanottaja rakentavat merkityksiä tarinalle omassa mielessään. 

Kertojan vallassa on se, mitä ja miten hän elämäänsä kertoo, vain hän itse voi tietää 

todellisuuden suhteen kertomukseensa.  Narratiivinen tutkimustapa on kiinnostunut 

ihmisistä ja heidän elämästään ja sen avulla voidaan auttaa ihmisiä sisäistämään ja 

rakentamaan elämäänsä. Tämä voi tehdä tutkimuksesta haastavan. (Hänninen 2003, 

31-32.)  Tutkijan  täytyy  luottaa  siihen,  että  tarinan  kertojat  ovat  kertoneet 

totuudenmukaisesti elämästään. Tutkijan tulee myös pyrkiä ymmärtämään tarinoiden 

sisältö. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 172.)

Luottamuksellisuutta voidaan arvostella myös tutkijan omien näkökulmien 

vuoksi.  On  vaikeaa  olla  täysin  objektiivinen.  (Tuomi  &  Sarajärvi  2011,  136.) 

Aineistonkeruuseen haastattelujen avulla liittyy monia eettisiä sääntöjä. Ensinnäkin 

tutkijan täytyy selvittää itselleen, mikä tutkimuksen tarkoitus on. Suunnitteleminen 

on  eettistä  toimintaa  ja  herättää  luottamusta.  (Hirsjärvi  &  Hurme  2008,  20.) 

Haastatteluun  pyydettäessä  on  eettistä  kertoa  henkilöille  tutkimuksen  aihe  ja 

perustella, miksi tutkimus ylipäätään tehdään. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73, 129.)

Haastattelutilanteen tulee olla luottamuksellinen ja haastattelusta aiheutuva 

jännitys  on  otettava  huomioon.  Haastattelun  jälkeen tehtävä  litterointi  suoritetaan 
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sanatarkasti.  Analyysivaiheessa  vastausten  tulkinnassa  tulee  käyttää  harkintaa. 

Tulosten täytyy vastata todellisuutta ja ne tulee voida perustella. (Hirsjärvi & Hurme 

2008,  20.)  Toisten  ihmisten  merkitys  tutkimuksen  tekemisessä  on  myös  hyvä 

huomioida.  Tämä  edustaa  hyvää  tieteellistä  käyttäytymistä,  kuten  myös  toisten 

tekstien ja tutkimusten kunnioittaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 132-133.) 

Tarinallisten  tutkimusten  tarkoituksena  on  pyrkiä  saamaan  ihmisten  oma 

ääni esille. Tätä tapaa on kuvattu eettiseksi, koska silloin ihmiset voivat tuoda julki 

ajatuksiaan  heille  itselleen  rakentuneista  merkityksistä.  On kuitenkin  huomattava, 

että  tutkimuksessa  tutkija  analysoi  ja  valitsee  aineistoaan  omista  lähtökohdistaan 

nähden ja näin tutkimuksessa mukana on myös tutkijan ajatus. (Hänninen 2003, 34 

myös  Hänninen  2010,  174.)  Oman  tarinan  kertomisessa  voi  piillä  myös  toinen 

eettinen  ongelma.  Vaikka  haastattelun  aihe  ja  haastattelumenetelmä  olisivat  jo 

etukäteen  tiedossa,  haastateltava  saattaa  kertomuksensa  jälkeen  katua  omaa 

avoimuuttaan. Tutkijan täytyy ymmärtää aineistonsa haavoittuvuus ja tiedostaa, että 

pahimmillaan  väärät  tulkinnat  voivat  loukata  tarinoiden  kertojia.  Anonymiteettiin 

tulee  myös  kiinnittää  erityistä  huomiota,  koska  elämäntarinat  voivat  paljastaa 

kertojan, vaikkei tunnistetietoja kerrotakaan tutkimuksessa. (Hänninen 2010, 174.)

Tutkimuseettisiä  perussääntöjä  ovat  tutkimukseen  osallistuvan  suostumus 

haastateltavaksi, aineistoa koskeva luottamuksellisuus ja pyrkimys olla tuottamatta 

vahinkoa tutkimukseen osallistujalle. Vahingon tuottamisen kohtaa näistä eettisistä 

säännöksistä  on syytä pohtia  erityisesti  narratiivisessa tutkimuksessa,  jossa tarinat 

voivat  sisältää  kipeitäkin  muistoja.  Haastattelijan  on  hyvä  pyrkiä  välttämään 

kielteisiä tunteita herättäneen aiheen jatkamista ja tavoitella haastattelun lopettamista 

positiiviin  tunnelmiin.  Haastattelun  jälkeen  on  ehkä  hyvä  antaa  mahdollisuus 

jälkipuintiin  ja  haastattelusta  heränneiden  ajatusten  miettimiseen.  Vahingon 
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tuottamisen  kannalta  on  myös  harkittava,  kuinka  aineistoa  voidaan  tulkita 

loukkaamatta  kertojia,  koska  jo  tarinoiden  lyhentäminen  tai  liittäminen  tiettyyn 

kontekstiin  altistaa  ihmisten  kertomukset  tutkijan  armoille.  Tarinoiden  vertailua 

keskenään  on  syytä  välttää.  Yleinen  ohje  eettisten  sääntöjen  noudattamiseen  on 

pyrkimys arvostaa jokaista tarinaa yksilöllisesti tärkeänä. (Hänninen 2008, 123, 127, 

130-131.)  Jokaisen  tarina  ansaitsee  hienotunteisuutta.  (Syrjälä,  Estola,  Uitto  & 

Kaunisto 2006, 198.)

Anonymiteetti  narratiivisessa  tutkimuksessa  asettuu  siis  perinpohjaisen 

tarkastelun alle. Vaikka tutkittavien nimet ja muut tunnistettavat tiedot olisi poistettu 

tai muutettu tarinoista, silti kertomuksissa voi olla kohtia, jotka paljastavat henkilön. 

Erityisesti  salassa pidettäviä  tarinoita  voivat  olla  sellaiset,  joissa kerrotaan omista 

arvoista ja suhteista läheisiin ihmisiin. (Hänninen 2008, 133-134.) 

Hännisen artikkelia lukiessani en voinut välttyä lievältä epätoivon tunteelta 

ja tietoisuudelta, että juuri näitä suhteita minä olen tutkimassa. Kuinka minä voin 

suojella haastateltujeni anonymiteettiä tarpeeksi hyvin? Voinko minä edes tehdä tätä 

tutkimusta?  Tunnettani  ei  helpottanut  suurestikaan  se,  että  olin  kysynyt  luvan 

haastattelusta  jokaiselta,  olin  kertonut,  mitä aion tutkia  ja luvannut,  etten julkaise 

piirrettyjä  elämänjanoja  tai  kenenkään  nimiä  tutkimuksessani.  Harkitsin  jopa 

murresanojen muuttamista puhekieleksi, mutta tunsin kuitenkin sen poistavan kaiken 

aitouden kertomuksista. Päätin siis toimia hyvin harkitsevasti ja luottaa siihen, että 

tutkittavatkin osasivat suodattaa jo kertomuksiaan niiltä osin, mitä eivät halunneet 

tutkimukseen mukaan. 

Hännisen (2008, 136) toisaalta myös kertoo senkin,  että tutkijan ahdistus 

eettisyydestä kertoo siitä,  että nämä asiat  ovat hänelle tärkeitä.  Liian suojelevaksi 

ryhtyminen  kuitenkin  aliarvioi  tutkittavien  oman  harkintakyvyn  toimimista.  On 
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luotettava  siihen,  että  tutkijat  ovat  antaneet  luvan  omien  kertomustensa  käyttöön 

tutkimuksessa.  Kertojat  haluavat  usein  myös  itse  suojella  kertomiaan  ihmisiä 

tarinoissaan (Syrjälä ym. 2006, 194-195).
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7 TULOKSET 

Elämänkulun aikana merkittäviä  henkilöitä  kirjattiin  ylös  elämänjanalle  seuraavan 

taulukon mukaisesti (taulukko 2). Vaakarivillä kirjain -tunnukset tarkoittavat kertojia. 

Anonymiteetin  suojaamiseksi  olen  nimennyt  haastatellut  henkilöt  kirjaimilla. 

Esimerkiksi A-kirjaimen alapuolelta löytyy kaikki tämän haastatellun elämänjanalla 

mainitut  henkilöt.  Taulukosta  ilmenevät  vain  kirjallisesti  elämänjanalle  merkityt 

henkilöt,  ei  mahdollisia  kertomuksiin  sisältyneitä  muita  ihmisiä,  joita  on 

mahdollisesti  mainittu  kertomusten  aikana.  Taulukko  olisi  täydentynyt  useiden 

henkilöiden kohdalla  myös muista  ihmisistä,  jos  haastattelussa ilmenneet  henkilöt 

olisivat  mukana.  Tarkoitukseni  oli  kuitenkin  yhdistää  tämä  taulukko  suoraan 

elämänjanamateriaaliini,  jota  en  voi  luottamuksellisista  syistä  julkaista.  Taulukko 

kertoo  myös  suoraan  sen,  ketkä  ihmiset  kertoja  itse  halusi  sijoittaa  omalle 

elämänjanalleen.

Taulukon tarkoitus on hahmottaa sitä, keitä elämänjanalla mainitut tärkeät 

ihmiset  ovat.  Taulukon  mukaan  puoliso  ja  opettaja  olivat  lähes  kaikkien 

haastateltujen elämänjanalla. Usein oli mainittu myös ystävä ja työtoveri sekä oma 

lapsi tai lapset. Taulukosta ei tosin selviä sitä, onko yhden kertojan elämänjanalla 

ollut  esimerkiksi  useampi opettaja.  Tämän taulukon tarkoituksena oli  kertoa siitä, 

millaisia ihmisiä janoille oli merkitty. 

Kaikkein  vähiten  kirjauksia  oli  isovanhemmista  ja  naapureista,  joista 

molemmat oli mainittu janoilla vain kahdessa haastattelussa. Taulukon ylimmäiset 

rivit  kertovat  ihmisistä,  jotka  kuuluvat  ydinperheeseen  sekä  muihin  sukulaisiin. 
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Ystävästä eteenpäin taulukossa on henkilöitä, jotka eivät kuulu perhepiiriin. Jos näitä 

jakamiani  ihmisryhmiä  vertailee  keskenään,  lukumäärälliset  maininnat  eivät  eroa 

merkittävästi toisistaan. Molemmista ryhmistä oli lähes yhtä paljon kirjauksia.

TAULUKKO  2:  Maininnat  merkittävistä  ihmisistä  kertojien  (A-H) 
elämänjanoilla

Kertojista A ja H olivat miehiä, loput naisia. Miesten elämänjanoissa yhteistä on se, 

etteivät  he  maininneet  elämänjanoillaan  omaa  äitiä,  isää  tai  sisaruksia.  Toisaalta 

myöskään kertoja D ei merkinnyt näitä ydinperheeseen kuuluvia henkilöitä janalleen. 

Muut naiset sen sijaan aloittivat kertomuksensa janalla mainiten useimmiten äidin tai 

molemmat vanhemmat  ensimmäiseksi  merkittäväksi  ihmiseksi.  Usein naiset  myös 

kertoivat  äidin  tai  isän  olevan  heidän  elämässään  tärkeä  vielä  tänäkin  päivänä. 

Merkittävät ihmiset A B C D E F G H

Äiti x x x x x

Isä x x x x

Sisarukset x x x x

Puoliso x x x x x x x

Omat lapsi/lapset x x x x x

Isovanhemmat x x

Muut sukulaiset x x x

Ystävä x x x x x x

Opiskelutoveri x x x

Työtoveri x x x x x x

Esimies x x x x

Opettaja x x x x x x x

Naapurit x x
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Heidän  paikkaansa  janalla  ei  voinut  kohdistaa  välttämättä  vain  yhteen 

elämänjaksoon. Voisiko tämä selittää sitä, miksi vanhemmat ovat yleensä mainittu 

elämänjanalla? Ehkä janan täyttäminen on helpompaa ajallisesti nykyelämää lähellä 

olevien  tapahtumien  ja  ihmisten  kautta.  Kauempana  janalla  olevia  ihmisiä  on 

vaikeampi määritellä osaksi omaa elämää?

Nykyisen elämäntilanteen luontevampaa kuvaamista puoltaa myös se, että 

nykyinen puoliso, lapset, tämänhetkiset ystävät sekä työtoverit mainitaan useimpien 

janoilla.  Poikkeuksen  tähän  tekevät  opettajat,  joita  muistetaan  pitkän  ajan  takaa 

omasta  historiasta.  Heidän  ansiokseen  tosin  myös  kuvataan  sitä,  kuinka  he  ovat 

toimineet  esikuvina  tai  ohjaajina  tämänhetkiseen  ammattiin.  Näin  heidän 

olemassaolonsa muistuminen ei varmasti kovin helposti haalene. 

C ja F -kertojat mainitsivat elämänjanallaan laajasti koko elämässään olleita 

merkittäviä  ihmisiä,  melkein  jokaisesta  kategoriasta.  D  ja  H  -kertojat  puolestaan 

mainitsivat ihmisiä kaikkein vähiten eri kategorioista. Ihmisten mainintojen vähyys 

tai  runsaus  ei  kuitenkaan kerro haastattelujen pituudesta  tai  haastattelumateriaalin 

käyttömahdollisuuksista. Uskoisin tämän liittyvän vain ihmisten inhimilliseen tapaan 

hahmottaa  elämäänsä  tai  tässä  yhteydessä  elämänjanaansa.  Tällaista  tutkimusta 

varten varmasti myös jokainen harkitsee sitä, millaista tietoa he haluavat itsestään 

jakaa,  tai  jopa sitä,  millainen tieto olisi  heidän mielestään olennaista tutkimustani 

ajatellen.

Yhteenvetona  taulukon  2  perusteella  ihmiset  pitivät  kaikkein 

merkityksellisimpinä ihmisinä elämässään puolisoa ja opettajia sekä myös ystäviä, 

työtovereita  ja  omia  lapsia.  Elämänjanoilla  mainittiin  myös  äiti,  isä,  sisarukset, 

isovanhemmat, muut sukulaiset, opiskelutoveri, esimies ja naapurit.

Tarkastelen elämänjana-aineistoani  myös hieman erilaisesta  narratiivisesta 
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näkökulmasta  käsin,  joka  paljastaa  merkittävien  ihmisten  yhteyteen  kirjattuja 

elämäntapahtumia.  Heikkisen  (2002/2,  107)  teoksessa  kerrotaan  Fabula-sjuzet- 

teemoista ja muunnelmista. Fabula viittaa elämän toistuviin tapahtumiin, jotka ovat 

hyvin yleisiä ihmisten tarinoissa. Tällaisia ovat mm. syntymä, kuolema, rakkaus ja 

seksuaalisuus sekä kasvaminen ja ponnisteleminen elämän jatkumisen vuoksi. Sjuzet 

tarkoittaa taas näiden elämän tapahtumien ja teemojen tarinoiden kokonaisuuksia, 

jotka  ilmenevät  ihmisten  kertomuksista.  Tätä  teoriaa  soveltaen  kokosin  taulukon 

(taulukko  3)  Fabula-  teemoista  oman  tutkimukseni  materiaalista.  Lisäsin  ja 

muokkasin tapahtumia, jotka nousevat suoraan aineistostani. Merkitsin taulukkoon 

jälleen kaikki elämänjanoille kirjallisesti merkityt elämäntapahtumat. 

TAULUKKO 3: Elämänjanoille merkityt elämäntapahtumat 

Vaakarivillä  on  jälleen  kuvattu  kertojia  kirjaimin  A-H.  Oma tutkimusmateriaalini 

näyttäisi  sisältävän elämäntapahtumia,  joista osa on varmasti  suunnittelemattomia, 

mutta ihmisten elämissä toistuvia tapahtumia,  kuten läheisen ihmisen kuolema tai 

Elämäntapahtumat A B C D E F G H

Syntymä x x x x x

Kuolema x x x x

Parisuhde x x x x x x x

Ero x x x x x

Armeija x

Koulu/opiskelu x x x x x x x x

Työpaikka x x x x x x x x

Muutto x x x x
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puolison  löytyminen,  johon  viittaan  tapahtumalla  ”parisuhde”.  Oman  lapsen 

syntymäkin mainitaan usein. Syntymä, kuolema ja rakkaus fabula- teemoista löytyvät 

siis  minunkin tutkimusmateriaalissani.  Parisuhde näistä  teemoista  tai  tapahtumista 

mainitaan melkein jokaisen janalla. Toisaalta myös parisuhteesta eroaminen on lähes 

yhtä usein mainittu. Usein eroaminen mainitaan ennen uutta parisuhteen aloittamista, 

jolloin  se  on  luonnollinen  elämänkulkua  selittävä  tapahtuma.  Tärkeämmäksi 

tapahtumaksi  korostuu  uuden  parisuhteen  löytyminen.  Syntymä  tai  kuolema 

mainitaan myös kaikilla muilla elämänjanoilla, paitsi kertojien E ja H merkinnöissä. 

Kertojat E ja H mainitsevat myös kaikkein vähiten elämäntapahtumia merkittävien 

ihmisten  yhteyteen.  A ja  G  -kertojien  janat  sisältävät  puolestaan  eniten  erilaisia 

elämäntapahtumia.  Eroa  ei  selitä  sukupuoli  tai  taulukko  2:n  tulos  merkittävistä 

mainituista  ihmisistä.  Ainoastaan  H -henkilön  janan tapahtumien vähäistä  määrää 

voisi selittää myös siinä mainittujen henkilöiden määrä (taulukko 2). 

Taulukossa toinen mielenkiintoinen huomio löytyy työpaikan saamisen tai 

vaihtamisen,  opiskelun  aloittamisen  ja  muuton  mainintoihin.  Nämä  voitaisiin 

mielestäni  luokitella  fabula-teemoja  mukaillen  elämän  jatkumisen  eteen 

ponnisteluiksi.  Ehkä  joissain  tapauksissa  tällaiseen  teemaan  voisi  myös  liittää 

eroamisen parisuhteesta, joka löytyy myös elämänjanoilta usean ihmisen kohdalta. 

Koulu  tai  opiskelu  on  mainittu  jokaisen  elämänjanalla  merkittävien  ihmisten 

yhteydessä. Tällaiset tapahtumat ovat selvästi sisältäneet yhteyksiä toisiin ihmisiin. 

Kasvamisen  fabula-teemaan  tulen  keskittymään  paljon  kertoessani 

myöhemmin elämäntarinoiden antia. Jokaisen kertojan elämänjanasta ja tarinoista on 

löydettävissä ihmisenä kasvamista.  Huomattavaa mielestäni  on kuitenkin vielä  se, 

että  elämänjanoilla  on  tapahtunut  myös  ”pakollisia”  tapahtumia,  jotka  eivät 

suoranaisesti sovi fabula-sjuzet -käsitteeseen. Tällaisesta hyvä esimerkki on armeija 
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ja  peruskoulutus,  jotka  ovat  täysin  yhteiskunnan  määräämiä  elämäntapahtumia. 

Armeijasta oli yksi maininta, johon sisältyi kokemus merkittävästä ihmisestä, mutta 

peruskoulun  yhteys  elämänjanassa  saattoi  olla  myös  elämänkulkua  selventävä 

tapahtuma ilman siellä olevien ihmisten suurempaa vaikutusta omaan elämään.

Taulukon perusteella voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa elämänjanalla 

vaikuttaneiden  ihmisten  yhteyteen  liitettiin  usein  koulun/opiskelun  tai  työelämän 

konteksti. Myös parisuhde- teema tuli usein esille. 

 Seuraava  taulukko  (taulukko  4)  kertoo  siitä,  kuinka  kertomuksissa 

kehitykseen liittyvät tarinat joko ihmisenä kasvamisessa tai konkreettisissa opituissa 

taidoissa  sekä  elämänsuunnassa  jakautuivat.  Jaan  tarkasteluni  perhepiirin 

merkittäviin  ihmisiin,  joihin  luen  kuuluvaksi  oman  perheen  ja  sukulaiset  sekä 

perhepiirin  ulkopuolisiin  merkittäviin  ihmisiin,  joihin  kuuluvat  ystävät,  työ-  ja 

opiskelukaverit sekä opettajat.  Taulukko havainnollistaa sitä, kuinka monta tarinaa 

jaetuista  ihmisryhmistä  oli  löydettävissä  kuhunkin  teemaan  liittyen.  Ryhmän 

erottaminen ei aina ollut täysin selvä, koska muutamassa tarinassa oli yksi henkilö 

molemmista  jaotelluista  ryhmistä.  Olen  kuitenkin  sijoittanut  tällaiset  tarinat  sen 

mukaan,  kumpaan  ryhmään  kuuluva  henkilö  mainitaan  ensin.  Näin  kertomus  on 

tuntunut luonnollisemmalta myös seuraavassa tulosten analysoinnin osuudessa. 

TAULUKKO 4. Kasvutarinoiden jakautuminen ihmisryhmien kesken

Kehitystarinat Ihmisenä kasvaminen Konkreettiset taidot ja tekijät Elämänsuunta

Perhepiiri 19 7 5

Ulkopuoliset 10 14 14
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Ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia  löytyi  perhepiirin  merkittävien  ihmisten  kautta 

melkein  puolet  enemmän,  kuin  perhepiirin  ulkopuolisten  ihmisten  kautta. 

Konkreettisia taitoa olivat puolestaan opettaneet kaksi kertaa useammin perhepiirin 

ulkopuoliset  ihmiset  ja  elämänsuuntaa  ohjannut  vielä  useampi  perhepiirin 

ulkopuolinen  henkilö.  Tällaisia  eroja  voisi  varmasti  selittää  työelämän  merkitys 

ihmisen elämänkulussa. Konkreettiset taidot liittyvät usein työtaitoihin ja ovat hyvin 

käytännöllisiä työssä selviytymisen keinoja. Ihmisenä kasvaminen taas on mielletty 

usein jo kasvatuksen tulokseksi, jolloin mm. vanhempien osuus perhepiirin ihmisistä 

on ollut merkittävä. 

Elämänsuunnan  merkittävien  ihmisten  jako  puolestaan  on  jopa  yllättävä. 

Muutama haastatelluista on sitä  mieltä,  että  esimerkiksi kotoa saatu roolimalli  on 

kantanut ja ohjannut ammatinvalintaan,  mutta  paljon useampi kertoo siitä,  kuinka 

elämässä  muissa  yhteyksissä  tavattu  ihminen  on  ohjannut  elämässä  jonnekin 

suuntaan. Ehkä elämänsuunnan ohjautuminen viittaa enemmän sen muutokseen, kuin 

jatkuvuuteen tai samankaltaisuuteen. Tällöin ihmiselämän alkulehdillä opitut mallit 

tai  haaveet  ovat  konkreettisesti  muuttuneet  uusien  ihmisten  mielipiteiden  ja 

vaikutusten myötä. Toisaalta monessa tarinassa myös kerrotaan siitä, kuinka ihminen 

on palannut ”juurilleen” ja valinnut monien vuosien päästä juuri sellaisen ammatin, 

joka on tuntunut olevan enemmän omaa alaa jo lapsuudesta saatujen lähtökohtien 

perusteella. 

Olisiko  myös  niin,  että  elämänsuunnan  muutokset  hahmotetaan  yleisesti 

aikuisikään ja siten oman ydinperheen merkitys elämässä on lapsuuteen verrattuna 

hyvin  erilainen.  Elämässä  vaikuttavat  perhepiirin  sijasta  paljon  esimerkiksi 

työelämästä tutut ihmiset. 

Seuraavissa  luvuissa  tarkastelen  lähemmin  toisten  ihmisten  vaikutusta 
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yksilön  elämänjanalla  elämäntarinoihin  pohjautuen.  Aloitan  ihmisenä  kasvamisen 

kokemuksista  ja  konkreettisista  taidoista  ja  tekijöistä  sekä  viimeisenä  keskityn 

elämänsuunnan määräytymisen kokemuksiin.

7.1 Ihmisenä kasvaminen

Ihmisenä  kasvaminen  tutkimuksessani  liittyy  oman  persoonan  kehittymiseen, 

itseluottamuksen  kasvamiseen,  ajattelutavan  muutokseen  tai  arvojen 

muodostumiseen. Kuvailisin näitä kasvun elementtejä sellaisiksi,  joita ei voi käsin 

koskettaa,  vaan ne  ovat  mielensisäisiä  voimavaroja  ja  itsetuntemusta.  Merriam ja 

Clark  (1993)  ovat  teoriassaan  maininneet  itsetuntemuksen  merkittävien 

oppimiskokemusten  yhteyteen,  josta  olen  jo  tutkimustehtävässäni  maininnut. 

Merkittävien oppimiskokemusten todettiin lisänneen itsetuntemusta. 

Tässä  tutkimukseni  kertomusten  analysoinnin  ja  raportoinnin  osuudessa 

tarkastelen  millaisia  ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia  merkittävät  ihmiset  ovat 

haastateltujen elämässä saaneet aikaan. 

7.1.1 Perhepiirin merkittävät ihmiset

Vilkko  kertoo,  että  hänen  tutkimuksessaan  merkittävinä  ihmisinä  ovat  olleet 

vanhemmat,  isä  ja  äiti  (Vilkko  1997,  196).  Aloitankin  näistä  merkittävistä 

henkilöistä, jotka ilmenevät usein ensimmäisinä elämänjanalla. Oma isä ja äiti ovat 

olleet  tärkeitä  malleja  elämänarvojen  ja  taitojen  välittäjinä.  Yli  puolet  vastaajista 

mainitsivat vanhemmista toisen tai molemmat elämänjanallaan. Kertomuksissa äiti 
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mainitaan isää useammin. Vanhemmista puhutaan myös yhdessä, kuten seuraavissa 

elämänarvoihin ja tapoihin liittyvissä tarinoissa:

”Eivät käskeneet (vanhemmat), että tee näin, vaan se malli...” (C)

”Suhtautuminen  elämään  ja  tapahtumiin  -semmosiin  kriittisiin  kohtiin, 
hyviin  tapahtumiin,  mielenkiintoisiin-  mä  olen  omaksunut  mun  isältä  ja 
äidiltä.  Ja  koska ne  ovat  molemmat olleet  (ammattiala),  ehkä  minuunkin 
tarttui  vähän sellaista  draamaa,  niin  kuin  draamapedagogiikkaa,  mitä  mä 
olen paljon käyttänyt omassa elämässäni ja työssäni.” (E)

Jälkimmäisessä esimerkissä pohditaan sitä, että vanhempien merkitys myös omassa 

työtavassa  on  näkyvä.  Tällaiseen  oppimiseen  yhdistyy  perheen  kulttuurin 

sisäistäminen.  Kertoja kuvaa mielenkiintoisesti  sitä,  kuinka hänen saamansa malli 

auttaa  häntä  jopa  elämän  kriittisissä  vaiheissa  toimimaan  tietyllä  tapaa. 

Tiedustellessani  lisää  vapaan  kertomuksen  jälkeen  henkilö  E  erittelee  vielä  lisää 

vanhemmilta  saanutta  elämisen  malliaan.  Hän  kertoo,  että  vanhemmat  ovat 

opettaneet myös sitä, kuinka tulla toimeen toisten ihmisen kanssa.

”Ehkä ihmissuhteista semmosia, ihmisiin suhtautumista...  sitten semmosta 
toisen kannustusta ja rehellisyyttä ja tämmöstä.” (E)

Äidin oma malli  on ollut  sekä ihailun, että oppimisen esimerkki.  Äidin kautta on 

opittu  positiivista  elämänasennetta  ja  sitkeyttä.  Äidissä  on  paljon  sellaista,  joka 

täyttää esikuvana olemisen vaatimukset.
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”Et ehkä sellasta, mä oon aina ihaillu, kun se (äiti) on rauhallinen, kiltti ja 
ystävällinen.  Kun  mä  haluaisin  itekin  olla...  siis  semmosta  niinku 
joustavuutta  tai  sellasta  miten  sä  voit  uhrautua  muiden  puolesta...  Ja 
varmaan se, vaikka mitä tapahtus nii aina tulee parempi päivä. ” (B) 

”Mä  luulisin,  että  sisua,  semmosta  sitkeyttä,  että  kun  mun  äitikin  on 
kuitenkin  kahta  työtä  tehny  ja  neljää  lasta  elättäny...  Mä  en  oo  ajatellu 
silleen sitä, et kun mä oon semmonen perus, ehkä liiankin tunnollinen, et 
kun mä jotain alotan, niin mä haluan sen tehä loppuun... Et ehkä sitä just 
tulee täältä näin.” (G)

Oman  äidin  malli  myös  ammattiuraa  ja  sen  valintaa  kohtaan  on  ollut 

merkityksellinen.  Suhdetta  äitiin  korostetaan  tärkeäksi  erityisesti  seuraavassa 

esimerkissä. 

”Mulla on äitisuhde ollu tosi  merkityksellinen.  Äidin malli  oikeestaan sit 
tossa tulevassa ammatissa must tuntuu, et se on ollu ehkä suurin roolimalli 
mulle.” (F)

Kohentunut itsetuntemus yhdistetään Merriamin ja Clarkin mukaan ihmissuhteisiin. 

Avioliitto  ja  perheen  perustaminen  ovat  opettaneet  vastuun  kantamista  toisista 

ihmisistä.  Vanhemmaksi  tuleminen on ollut  kokemuksena voimallinen ja viestinyt 

tarpeellisuudesta ja täydellisesti hyväksytyksi tulemisesta. (Merriam & Clark 1993, 

134.) 

Puolisosta ja lapsista kertovat myös omassa tutkimuksessani useat tarinat. 

Puolison,  joko  nykyisen  tai  entisenkin  kautta  saatuja  kokemuksia  löytyi  usean 

haastateltavan  kertomuksista.  Kokemukset  kertoivat  elämäntaidoista  ja 

itsetuntemuksesta, mutta luonnollisesti myös parisuhteessa elämisen taidoista.
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”Hän  (puoliso)  on  myös  opettanu  riitelemään,  et  oon  ennen  vaan 
mököttäny.... ja pois sellasesta liiasta tarkkuudesta. ” (C)

”No varmaan tota mun mielestä välittämisen semmosta... et tulee kauheen 
lähelle,  niinkun on semmonen erilainen mies...  On pakottanu semmoseen 
niinku sukeltamaan itseensä, ja me käydään tosi tosi syvällisiä keskusteluja. 
Ja välillä sit hän on, hän vaatii kosketusta ja sitä läheisyyttä ja en o tottunu 
siihen,  et  mä  olen  joutunu  nyt  opettelemaan  sitä  että  ai  se  voi  olla 
tämmöstäkin tämä parisuhde.” (F)

Seuraava  esimerkki  kertoo  kovin  lohdulliseen  sävyyn  siitä,  mitä  parisuhteessa 

eläminen on merkinnyt kertojalle. Tässä esimerkissä itsetuntemuksen kasvaminen on 

selvästi  nähtävissä.  Puolison  vaikutus  itsetuntemukseen  ja  itsearvostukseen  on 

ilmeinen. 

”XXX:n  (puoliso)  kautta  ehkä  taas  edelleenkin  jollain  tavoin  tätä 
itsearvostusta... Hyväksy mut sellasena, kun mä olen... Ehkä mä oon oppinu 
sellasta joustavuutta. Et kun mä oon ollu, mä oon murehtinu ja huolehin. Ja 
sitten myöskin sellanen armollisuus myöskin... Se ettei tarvii olla enempää, 
kun sie oot...  Se suhtautuminen niinku siihen suhtautuminen elämään. Se 
joustavuus siinä.” (D)

Parisuhteessa  eläminen  on  siis  myös  rakentanut  persoonaa  ja  muuttanut  ihmistä. 

Suhteen kautta on saattanut lisäksi oivaltaa, kuinka itse voisi tehdä toisin. B-henkilö 

kertoi  elämänjanaa  suunnitellessaan  päättyneestä  parisuhteestaan.  Parisuhteessa 

oleminen  on  auttanut  häntä  näkemään  enemmän  myös  omia  ominaisuuksiaan  ja 

opettanut kehittämään niitä.

”Se  oli  aika  siis  joo  myrskynen  suhde,  et  siinä  oon  oppinu  tosi  paljon 
itestäni... koska tää ihminen oli niin räiskyvä ja sit mä mietin, että tää on 
vaikuttanu  sillee  mun  luonteeseen  tosi  paljon  parantavasti,  että  mä  oon 
paljon  rauhallisempi.  Koska  mä  huomasin  tavallaan  sen,  että  emmä,  et 
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jotenkin tunnistin sellasia omia piirteitä siinä, että en mä halua käyttäytyä 
noin.” (B)

Vanhemmaksi tuleminen oli aiemmin kertomassani tutkimuksessa opettanut vastuuta. 

Omassa  tutkimuksessani  lapsen  kautta  on  koettu  myös  kasvamista  ihmisenä. 

Varsinkin muutamat naiset  kertoivat lapsistaan avoimesti  ja siitä,  mitä lapset ovat 

heidän elämässään merkinneet. Vastuun kantaminen nousi myös oman tutkimukseni 

aineistosta  esille  kolmesta  tarinasta.  Ensimmäisessä  esimerkissä  näkyy  myös 

sukupolvien  ketjun  vaikutus.  Oman  äidin  malli  on  välittynyt  kertojalle,  jota  hän 

haluaa siirtää eteenpäin omalle lapselleen:

”...Se  epäitsekkyys.  Et  sun  on  pakko  laittaa  joku  toinen  edelle,  et  tänä 
päivänä se on varmaan, ettei kaikki osaa sitä laittaa, mut mulla on kuitenki 
ollu niin tosi hyvä äiti että mä ite haluan myös, että kun lapsuus on niin 
lyhyt  aika,  et  se  on  tosi  hyvä  aika.  Et  just  sellasta  epäitsekkyyttä,  ja 
pitkäpinnasuutta, et vois ensin miettiä ennenku tekee ja joo, et mä oisin tosi 
erilainen ihminen, jos mulla ei ois lasta.” (B)

”Niin  sitte  tota  XXX-poika  on  kyllä  kasvattanu  mua  ihmisenä...  XXX:n 
(nimi) kautta niinkun, koska hän oli esikoinen ja mä olin nuori niin mä otin 
vastuun jostakin toisesta ihmisestä. Ja vaikka se oli rankkaa, niin se on mun 
mielestä aikamoinen oppi. Siitä että joku voi olla niin riippuvainen sinusta 
itsestä että.” (F)

”Ja mitä lapsista on tullu, nii vastuu tietysti... Ja nähdä uudestaan sen lapsen 
ennakkoluulottomuuden. Siit on ollu joskus työelämässäkin hyötyä, et miten 
tän vois tehdä toisella tavalla.”(A)

Viimeinen esimerkki kertoo myös siitä, kuinka vanhempana oleminen on opettanut 

jopa työelämässä hyödyllisiä taitoja. 
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Perhepiiriin kuuluvat myös omat sisarukset. Ensimmäisessä esimerkissä veli 

on  opettanut  nuoremmalle  sisarukselle  elämäntaitoja  aikuisenakin  ja  toisessa 

esimerkissä isosisko on oppinut sisarusparvessa elämisestä huolehtimisen taitoa, joka 

on jatkunut kertojan mukaan todennäköisesti myös hänen ammatissaan.

”Kärsivällisyyttä mä oon oppinu ja se läsnäolon taito mikä niinku on mun 
mielestä ihailtavaa ja sit se että mä oon ollu ehkä pikkasen mustavalkonen 
ihmisten kanssa, niin se XXX:n (veli) suvaitsevaisuus ja se ymmärtäminen 
ja hienous ni olen oppinu sitä.” (F) 

”Neljä sisarusta ja itse olen vanhin ja me ollaan ihan peräkkäin, et mä oon 
aina niinku miettiny tätä että kylhän ihmiseen vaikuttaa tällasetkin niin, et 
mä oon sellanen hoivatyyppi... Mä huolehdin ihan liikaa toisten asioista, et 
ehkä  mulla  jotenkii  se  suuntautuminenkin tos  työssä,  et  mä haluan pitää 
heikoimmista  huolta...  Se  sälyttyy ihan  niinku jotenkin  sieltä  niistä  ehkä 
niist lapsuuden rooleista sit vielä, et se on se isosisko joka tän sitte handlaa.” 
(G) 

Isovanhempien  rooli  on  ollut  puolestaan  A-henkilön  elämässä  merkittävä. 

Isovanhemmilta on opittu arvoista sekä elämänkokemuksesta, jota maalla asuminen 

on  vaatinut.  Isovanhemmat  ovat  välittäneet  sukupolven  yli  omaa  historiaansa  ja 

tarinoitaan.

”Sitä  sellasta  elämänarvoja  ja  kokemusta  ja  sitä  sellasta  niinku  niitä 
kokeneitten ihmisten kokemuksia.” (A)

Vapaa-ajalla ydinperheeseen kuulumattoman sukulaisen kanssa vietetty aika on myös 

opettanut elämänhallinnallisia taitoja. Seuraavassa esimerkissä ilmenevä oppiminen 

on  tapahtunut  negatiivis-vaikutteisen  esimerkin  kautta,  joita  tutkimukseni 
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materiaalissa oli vain muutama. Negatiivinen kokemus on kääntynyt yksilön oman 

pohdinnan kautta kuitenkin positiiviseksi elämänarvoksi.

”Ei oikeen muusta osannu puhuukaan, kun työnteosta, työnteosta. Toisessa 
vaakakupissa  oppinu  senkin,  että  pitää  olla  vähän  muutaki  aikaa,  kun 
työntekoa sitten.” (A)

Toinen  esimerkki  kertoo  saman  henkilön  kokemuksesta  toisen  ydinperheeseen 

kuulumattoman sukulaisen ja isovanhempien taidosta välittää kulttuurillisia arvoja. 

”Sithän se on sellanen ihminen, et se arvostaa hirveesti  perinteitä.  Puhuu 
niistä paljon ja osaa ylläpitääki niitä että. Et sieltä on tullu varmaan sellanen 
itelleenki vähän niinku isovanhempienki kautta. Perinteet kunniaan, et sitä 
sellasta yhteisöllisyyttä.” (A)

Yhteenvetona ihmisenä kasvamisen kokemuksista perhepiirin merkittävien ihmisten 

kautta  olivat  elämäntaidollisten  valmiuksien  sekä  parisuhteessa  toimimisen 

kehittyminen,  elämäarvojen  välittyminen  ja  persoonanallinen  kasvu.  Perhepiirin 

merkittävät ihmiset olivat myös opettaneet aikuiseksi kasvamista ja vastuunkantoa 

sekä itsearvostusta, kulttuurillisia perinteitä ja toisista huolehtimista. 

Perhepiirin merkittävistä ihmisistä mainittiin tarinoissa useimmiten äiti tai 

molemmat vanhemmat.  Heidän roolinsa oli  ollut  elämisen malli  ja ihailun kohde. 

Tarinoissa näkyi myös omien lasten, sisarusten, puolison, isovanhempien ja muiden 

sukulaisten vaikutus elämänarvoihin ja omaan henkilökohtaiseen kasvuun.

Ydinperheeseen  kuuluvia  henkilöitä  mainittiin  usein  ja  heistä  kerrottiin 

paljon tarinoita. Ihmisenä kasvamisen kokemukset vanhempien kautta eivät tulleet 
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yllätyksenä,  eikä niitä ollut  kenenkään heistä maininneen vaikea nimetä.  Puolison 

kohdalla  vaikutukset  olivat  vaikeampia  määrittää.  Voisiko  aika  selittää  tällaisen 

oppimisen tunnistamista?  Kasvukohtia  saattaa olla  myös vaikeampi  määrittää,  jos 

ihmiseen ei ole etäisyyttä, kuten vanhempiin. 

7.1.2 Perhepiirin ulkopuoliset merkittävät ihmiset

Perhepiirin ulkopuolisia merkittäviä ihmisiä ihmisenä kasvamisen tarinoista löytyy 

myös. Muun muassa lapsuuden ystävän merkitys näkyy vielä tänäkin päivänä erään 

haastatellun elämässä. Hän kuvailee lapsuuden ystävän vaikutusta omaan elämäänsä 

ennen kaikkea juuri ystävänä olemisen taidon oppimisessa. Tarina kertoo myös siitä, 

että ystävä on ollut osallisena ihmisen aikuiseksi kasvamisessa. 

”Se  on  ehkä  sellanen  harvoista  lapsuuden  aikasista  ystävistä  semmonen, 
että. Et voi sanoo, et mitä merkitsee sellanen pidempiaikanen ystävyys. Et 
välillä on pidempiäkin aikoja, ettei oo ollu yhteyksis, mut sit on taas oltu 
niinku ennenkin ja mitä se sitte itelleen merkkaa tässä omassa, oiskos se nyt 
sitte  kasvamisessa  aikuiseks.  Ja  tietty  että  minkälaisia  merkityksiä  se 
ystävyys  saa sen tavallaan luottamuksen ja  kunnioittamisen  kautta  sitten. 
Niinku osa tämmöstä omaa kasvuprosessia.” (A)

Lapsuutta  muistellaan  monessa  kertomuksessa  ja  sen  merkitys  yksilön  elämässä 

näyttäisi olevan vaikuttava. Lapsuuden naapurustosta ja sukulaisten kanssa vietetystä 

yhteiselosta on jäänyt yhden henkilön mieleen muistoja, joiden kautta hän tunnistaa 

oppineensa  aikuisena  olemisen  taitoja  sekä  elämänarvoja.  Henkilö  muistaa 

kuunnelleensa  aikuisten  keskusteluja  ja  silloin  yhteisöllisenä  aikana  oppineensa 
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tulemaan toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

”Oppinu  sellasta  aikuisten  small  talkia,  että  kuinka  jutellaan  ja  oppinu 
hyväksymään erilaisia ihmisiä.” (C)

Lapsuus oli merkittävää ystävyyden ja ihmissuhteissa toimimisen aikaa, mutta myös 

aikuisuudessa  ystävien  merkitys  on  ollut  suuri.  Aikuisena  ystävyys  on  antanut 

elämänkatsomuksellisia  näkökulmia  ja  tukea  erilaisissa  elämäntilanteissa. 

Ensimmäisessä  esimerkissä  avoimuus  on  mahdollistanut  asioiden  jakamisen  ja 

erilaisten  elämäntilanteiden  läpikäymisen  yhdessä.  Toisessa  esimerkissä  työnteon 

malli on opettanut ahkeruutta.

”Varmaan sitä elämän asennetta. Sitä positiivista asennoitumista ongelmiin 
ja työpaikan ulkopuolellakin ja. Lapsien kasvattamisesta ja perhe-elämästä 
ja tällasesta ystävyyssuhteista ja voinu puhuu kaikesta. Erilaisia eväitä.” (A)

 ”Tuollois sit XXX (henkilö). Se oli hyvä tyyppi, se oli yrittäjä. Sil oli ihan 
omanlainen  maailmankatsomus,  kun  se  oli  yrittäjä.  Sielt  tulee  ainaki  se 
sellanen ahkeruus, töitä ei pelätä.” (A)

Positiivisesti  merkittävät  ihmiset  ovat  kannustavia,  ymmärtäviä  ja  tasa-arvoisia 

(Silkelä  2001).  Ensimmäinen  muisto  omasta  opettajasta  on  jäänyt  mieleen 

lapsuudesta  saakka.  Kertoja  kokee  opettajan  selvästi  tasa-arvoisen  suhtautumisen 

antaneen hänelle voimaa ja rohkaisua olla oma itsensä. 
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”Peruskoulussa... kun mie vastasin biologian tunnilla. Vastasin hiljaa, mutta 
asiaa. Joo, niin opettaja kysyi luokalta, että minkä arvosanan te annatte tälle 
XXX:lle (kertojan nimi). Moni huusi siitä että, no kun meillä oli se kolme-
neljä-viis tässä numeroissa, niin monet sanoi kolme niin opettaja kysyi, että 
miksi? -No, koska hän vastaa niin hiljaa. Ja Opettaja sanoi, että mie antaisin 
ihan vitosen, koska se puhui asiaa. Se jäi jotenkin se ensimmäinen sellainen, 
joka antoi rohkeutta.” (E)

Varhaiset kokemukset myös soittoharrastuksen opettajasta ovat olleet nuorelle tytölle 

merkityksellisiä  koko elämän kannalta.  Opettajan merkitys  ei  ole  rajoittunut  vain 

soittamisen opettamiseen, vaan häntä on verrattu jopa vanhempana olemiseen.

”Täällä  tulee  semmonen  XXX:n  (instrumentti)  soitonopettaja,  semmonen 
XXX  (nimi).  Joka  oli  tota  ehkä  maailman  kannustavin  ja  semmonen 
lämmin. Ja hän oli ehkä semmonen elämän opettaja sillai eikä pelkästään 
niinku XXX (instrumentti) opettaja... Must tuntuu, et XXX (soitonopettaja) 
oli vähän niinku isä.” (F) 

Munslow  (2007,  16)  kertoo,  että  ilman  tarinoita  historia  katoaa.  Historian 

siirtämisestä on varmasti jollain tapaa kyse seuraavassa esimerkissä. Nuoren miehen 

ensimmäisellä  työpaikalla  on  ollut  mahdollisuus  oppia  jotain  vanhemmilta 

työntekijöiltä muutakin, kuin työntekoa. Henkilö kertoi odottaneensa sitä, että pääsee 

kuulemaan vanhempien miesten tarinoita elämästä. Vanhempien miesten kokemukset 

elämästä ovat selvästi vedonneet nuoreen mieheen.

”Tauot  oli,  niitä  aina  odotti.  Tupakkakoppiin  istumaan  ja  kuuntelemaan 
äijien  juttuja.  Joskus  siellä  oli  oikeestiki  tällasii  elämänfilosofisia 
kysymyksiä. Intoutuivat keskustelemaan keskenää... Tavallaan kuullu niitä 
kokemuksii ja sattumuksii.” (A) 
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Työelämässä  on  myöhemminkin  ollut  mahdollisuuksia  oppia  erilaista 

henkilökohtaista pääomaa. Opettajana on voinut toimia myös opiskelija. Esimerkkini 

aineistosta kuvaa sitä, kuinka oppiminen on ollut yhteistyön tulosta ja vastavuoroista, 

josta myös Leskelä (2008, 65, 165, 171) kertoo. Parhaillaan kirjailijan kuvailemassa 

mentoroinnissa kehittyvät molemmat osapuolet, kuten myös seuraavassa esimerkissä 

työssäohjaajan  ja  ohjattavan  tarinassa  on  käynyt.  Kertoja  kuvailee  oppimaansa 

heittäytymisen taitoa työssään tärkeäksi.

”Mä olin  työssäohjaaja.  Ja  mä  jouduin  koko  ajan  pohtimaan,  kun  XXX 
(opiskelija)  tuli  sitten  niin  mun  ryhmään  töihin  ja  samalla  opiskelijan 
rooliin. Ja heillä oli niitä oppimistehtäviä. Mä jouduin koko ajan pohtimaan 
sitä omaa opettajuuttani siinä, kun siinä oli yks, joka koko ajan seuras ja 
kyseli, et miks mä teen ja noin ja koko ajan kyseenalaisti ja kyseli kaikkee. 
Ja ärsytykseen asti. Niin se alko siitä, että mä niinkun muka opetin hänelle 
jotain  ja  kuitenkin  must  tuntuu,  että  mä  opin  XXX:lta  (opiskelija)  ihan 
valtavasti... Olen oppinut ihan hurjasti semmosta heittäytymistä.” (F)

Kolmessa tarinassa kerrotaan esimiehistä,  joita  kertojat  ovat  arvostaneet  ja  joiden 

malli on johtanut miettimään omaa esimiehenä toimimista nyt tai tulevaisuudessa. 

Esimiehen  mallista  on  jäänyt  mieleen  ystävällisyys,  rentous,  kannustaminen  ja 

joustavuus. 

”Mä  oon  semmosta  oppinu  heiltä,  et  millanen  mä  haluan  olla,  et  just 
semmonen ettei tuo töihin semmosta huonoja fiiliksiä tai semmosta pahaa 
mieltä. On kuitenkin sellanen positiivinen, kun eihän se oo työkavereiden 
vika, et sulla itellä on huono päivä... Niinku niin ihanan ystävällinen ja rento 
ja luotti, et mä teen. Tiiäkkö just sellanen, kun mä itekin haluisin olla...” (B)

”Miten niinku johdetaan ihmisii,  et  mä oon erittäin ilonen siitä,  että  oon 
XXX:n  (Esimies)  kanssa  saanu  tehdä  töitä  ja  et  se  on  hyvä  malli  ollu 
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esimiehenä.  Ja  työuralla  sitte  myöhemmin.  Sellanen  mallikelponen  siinä 
mielessä ollu,  hyvä roolimalli.  Siihen työhön kannustava ja  inspiroiva  ja 
sparraava ja sillee.” (A) 

”Sellasta  rentoutta  tiiäkkö,  että  kun  mä  ite  oon  aika  sellanen  stressaava 
tyyppi, et... jos kaikki ei mee niinku on ajatellu, nii ei se mitään, et so what, 
et sitte mennään sillä, mitä on. Etku sulla on suunnitelmii, mut kaikki ei mee 
ihan niinku sen mukaan, et sit mukaudutaan siihen tilanteeseen.” (B) 

Tämän kappaleen tarinoista käy ilmi se, että perhepiirin ulkopuoliset ihmiset 

ovat vaikuttaneet monenlaisin tavoin yksilöiden elämään. Muutokset kertojissa ovat 

hyvin  samantyyppisiä,  kuin  edellisessä  kappaleessa.  Toiset  ihmiset  olivat 

vaikuttaneet  itseluottamukseen  ja  henkilökohtaiseen  kehittymiseen  sekä  antaneet 

elämänarvojen ja asenteiden malleja. Ystävyys oli opettanut paljon ihmissuhteista ja 

auttanut kasvamaan aikuiseksi.

Perhepiirin  ulkopuolisia  henkilöitä  tämän  kappaleen  tarinoissa  olivat 

ystävät,  opettajat,  naapurusto,  esimiehet  ja  työtoverit.  Kertomukset  kahdesta 

opettajasta  olivat  mielenkiintoisia  ja  erityisen  vetoavia.  Opettajan  asema  yksilön 

elämässä  näyttäisi  olevan  hyvin  merkittävä.  Molemmissa  tarinoissa  oli  kyse 

lapsuuden opettajasta, jonka antama huomio oli jäänyt lähtemättömästi mieleen. 

Esimiehistä ja myös vanhemmista työtovereista kerrottaessa nousee esille 

roolimallina toimiminen. Roolimallit  ovat vaikuttaneet kertojien ajatusmalleihin ja 

auttaneet oman toiminnan reflektoinnissa. Heiltä saatu malli on opettanut tuleville 

esimiehille tärkeitä taitoja.
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7.2 Konkreettiset taidot ja tekijät

Konkreettiset  taidot  tutkimuksessani  voisi  soveltaa  suoraan  Merriam  Ja  Clarkin 

(1993) teoriaan kyvyistä ja taidoista. Merkittävät oppimiskokemukset sisältävät usein 

uutta  osaamista  ja  taitoja  esimerkiksi  työelämästä.  Näihin  taitoihin  voisi  soveltaa 

mielestäni myös teknisen hiljaisen tiedon käsitettä.  (Kts.  Leonard & Insch 2005.) 

Haastateltavani ovat pystyneet kuitenkin kertomaan ja avaamaan oppimiaan asioita 

näkyviksi, jos ne ovat aiemmin olleet hiljaista tietoa. On mahdotonta sanoa, ovatko 

henkilöt tiedostaneet taitojaan ennen haastatteluani, vai ovatko nämä tulleet mieleen 

vasta niistä tiedustellessani.

Omat  tutkimustulokseni  kyvyistä  ja  taidoista  liittyvät  arkielämään  sekä 

työelämään.  Konkreettiset  taidot  ovat  näkyviä  taitoja,  joita  voi  oppia  esimerkiksi 

toista seuraamalla tai kuuntelemalla. Liitin tähän osioon myös konkreettisia tekijöitä, 

jotka  toisten  ihmisten  kautta  ovat  muuttaneet  elämänsisältöä,  kuten  oman  lapsen 

saaminen.  Hankaluuksia  jaon  kanssa  tuottivat  henkilökohtaiseen  kasvamiseen 

liittyvät työelämätaidot, jotka mielestäni voisivat kuulu myös ihmisenä kasvamisen 

otsikon alle. Liitin kuitenkin nämä ammatillisiksi taidoiksi ja sillä tapaa ne sopivat 

konkreettisten  taitojen  alle.  Tässä  raportin  osiossa  jaan  myös  merkittävät  ihmiset 

perhepiiriin ja sen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten edellä.

7.2.1 Perhepiirin merkittävät ihmiset

Oman  äidin  kautta  saatu  roolimalli  ammatin  hoitamisesta  on  jäänyt  F-henkilön 

elämään pysyvästi ja johtanut hänet lopulta samalle alalle. Henkilö uskoo, että äidin 
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vaikutus ammatinvalintaan on suuri, vaikka hän aluksi olikin valinnut itselleen toisen 

ammattialan. 

”On, äiti tota piti sellasta musiikki tai satumuskaria meillä kotona, kun mä 
olin pieni... nii must tuntuu, että se on semmonen ensimmäinen roolimalli 
siihen tähän mun opettajuuteen... Äiti on ollu ilmiömäinen lasten kanssa. Nii 
jotenki halu tulla äidiksi jollaki tavalla oli sellanen, et olisimpa yhtä hyvä 
kun äitikin oli siinä työssä... On niinku tosi iso rooli.” (F)

Isovanhempien kautta  on tullut  monenlaista  oppia.  Oppiminen on liittynyt  maalla 

elämiseen,  itse  tekemiseen ja maatilan hoitamisen tehtäviin.  Isovanhempien osuus 

kasvatuksessa on kahden kertojan tarinassa ollut huomattava.

”Niin tulee mieleen ja tietyst  no lapsuusajasta  sit  niitä muistojakin niistä 
sitte  niistä  hetkistä,  kun on esimerkiks  oppinu jotain  asioita  tekemään ja 
muuta. Nyt puhutaan tietyst sellasesta paikasta, joka on maatila, jossa nää 
isovanhemmat on vaikuttanu... Sehän on ollu sellanen oppimisympäristö... 
Niinku pienkoneita ja maatöitä ja erilaist nikkarointia ja rassaamista ja sitä 
semmosta.  Ehkä  pojalla  tollaset  asiat  tulee  päähän.  Ohan  siinä  kaikkee 
tällaista kädentaitoihin liittyvää niinku ihan leivontataidoista lähtien että. Jos 
ei isovanhempii olis, nii ei tietäis, mikä taikinajuuri tai härkin on.” (A)

”Vaarin kanssa ei ollu sellasta leikkiä (kuten mummin kanssa), että vaarin 
kanssa oltiin perunamaalla ja mansikkamalla ja semmosia niinku käytännön 
töitä.” (F)

Jotain konkreettista taitoa on jäänyt käteen myös puolisolta, vaikka kuvaukset usein 

sisälsivätkin enemmän ihmisenä kasvamisen sisältöä.

”...sitte toisaalta mä oon taas oppinu (puolisolta) paljon myös tietoteknisiä 
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taitoja.” (F)

”...mutta  että  mä  oon  hirveen  huono  käsittelemään  rahaa,  niin  XXX:lta 
(nimi) mä oon ehkä oppinu semmosta järjestelmällisyyttä niinku talouden 
pitoon.” (F)

Puoliso, sekä nykyinen, että myös entinen luettiin merkitykselliseksi, koska hänen 

kauttaan  elämässä  on  tapahtunut  jotain  hyvin  konkreettista.  Puolison  tärkeyttä 

kuvaillaan omien lasten saamisen yhteydessä. 

”Vaikka me ei olla enää yhdessä, eikä hän oo sillai merkityksellinen mun 
elämässä  enää,  mut  on  sillai  merkityksellinen,  kun  ilman  häntä  ei  ois 
poikaakaan.” (B) 

”XXX:n (puoliso) vaikutus on siinä, että hän on antanu mulle kaks lasta.” 
(H) 

Konkreettisten taitojen välittäjinä olivat siis toimineet äiti, isovanhemmat ja puoliso. 

Konkreettisia tekijöitä elämässä olivat puolison kanssa saadut lapset ja näin puolison 

merkitys  elämässä  oli  myös  konkreettinen.  Samankaltainen  tarina  löytyi  kahden 

haastateltavan kertomuksista,  toinen heistä ei enää ollut samaisen puolison kanssa 

yhdessä.

Perhepiiriin  kuuluvat  ihmiset  olivat  olleet  ammatillisena  roolimallina, 

opettaneet käytännön töitä maalla asumisesta ja itse tekemisestä. Myös arkielämän 

taitoja, kuten tietotekniikkaa ja taloudenpitoa oli opittu toisilta ihmisiltä.
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7.2.2 Perhepiirin ulkopuoliset merkittävät ihmiset

Työelämän  opit  ovat  usein  konkreettisia  taitoja,  kuten  kuinka  työ  tulisi  hoitaa  ja 

miten tehtävät onnistuvat. Työelämän opettajia ovat olleet työtoverit sekä esimies, 

kuten seuraavissa esimerkissä.

”...että  tota  pitää  olla  ite  innostunu  siitä  mitä  tekee,  et  sitä  voi  viedä 
eteenpäin muille, et jos sä et ite oo satakymmenen lasissa, niin se, mitä sä 
yrität saada toisia mukaan tekemään niin ei siitä mitään tule. Et se (esimies) 
osas sen kyllä näyttää...” (A)

”Ja hän on tosi avoin ja niinkun raadollisen suorakin. Ja must tuntuu, että mä 
oon oppinu siltä sitä suoruutta mitä ei ehkä päiväkotimaailmassa, kun ollaan 
naiset  keskenään  niin,  XXX  (esimies)  näytti  sen  mallin  ja  sitte  myöski 
siihen omien rajojen vetämiseen, että tää ei kuulu mulle ja tän enempää en 
voi tehä ja siihen hirveesti tukee. Et ihan mieletön esimiehenä.” (F)

”Nyt jos aattelee sellasii ihmissuhteita, nii tästä työstä on sitten tullukkin nii 
ollaan  edelleen  tekemisissä  ihan  perheenä.  Elikkä  tota  jos  ajattelee  niitä 
vaikuttavii, niin sillon tutustuminen XXX:ään (esimies)... Hän anto hirveesti 
sitä  semmosta  luottamusta  ja  semmosta  niinku,  kun sai  itsenäisesti  tehä. 
Tavallaan vahvisti jotenkin sitä sellasta, et mä osaan.” (G)

Työtoverilta on opittu, kuinka työ käytännössä voidaan tehdä ja että kuinka kannattaa 

mieluummin  yrittää  itsenäisesti  keksiä  oma työtapa,  jos  toisten  tavat  eivät  tunnu 

luonnollisilta. 

”Tää on ehkä tää (nimi) opetti, et hommat voi tehdä monella tavalla oikein 
et ei oo niinku sitä yhtä tapaa. Kannattaa soveltaa, jos ei heti lähe kulkemaan 
tai kehittää jotain muuta sitte.” (A)
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Työtovereilta  saadut  roolimallit  ovat  olleet  merkittäviä  koko  omaa  ammattiuraa 

ajatellen. Erityisesti uran alussa tai uuden uran luomisen vaiheessa saadut mallit ovat 

kantaneet  eteenpäin  ja  ohjanneet  ihmisiä  nykyisen  ammattinsa  pariin.  Tovereiden 

työntekoa seuraten oma ajatus ammatillisista kiinnostuksen kohtaista on vahvistunut.

”Mä ihailin häntä niinku silleen. Hänellä oli tosi persoonallinen, ihana ihan 
oma  tyyli  ja  semmonen  kaikki.  Sitten  kun  hän  otti  mut  sitten  assariks 
kaikkiin  juttuihin.  Ja  sitte  mä sitäkin  kautta  sain semmosta  pontta  tohon 
omaan  tekoon,  et  mä  haluun  tehä  omia  (työprojekteja),  et  ehkä  mäkin 
osaisin. Et kun mä katoin, et miten hän toimii, että ehottomasti oli, et en 
tajunnukaan miten iso merkitys sillä oli, kun mä katon tätä janaa.” (B) 

”Mä olin harjoittelemassa, tekemässä sitä pakollista harjottelua semmosessa 
ryhmässä. Nii siellä oli semmonen niin XXX (työntekijän nimi), jonka malli 
oli tosi merkittävä. Mä luulen, että sitte se oli tähän erityisopettajuuteen kans 
semmonen roolimalli.” (F) 

Opettaja on välittänyt ammatillista mallia sellaisille henkilöille, jotka ovat toimineet 

itsekin opettajina tai kouluttajina. Toisen opettajan työskentelyn seuraaminen on ollut 

niin vaikuttavaa, että henkilöt ovat kokeneet hänet esikuvakseen. 

”...juuri  tämä hänen sellainen tapa opettaa on sellainen, jota minä en ole 
koskaan unohtanu. Se on sellainen juuri tämmöinen vapaa suora kontakti 
siihen opiskelijaan. Ei lehtorimaista semmosta, että opetetaan sieltä pöydän 
äärestä... pelkäämätön olo, että ei tarvii pelätä, vaikka sanoo vähän väärin 
jotain... Tuli rento olo, sitä mä ihmettelin ja mä aattelin, että mieki haluisin.” 
(E)

”XXX (opettajan nimi), ihan loistava tyyppi... Hän on sellainen rento, siel 
nauretaan  ja  hypitään.  Hän  oli  opettajasta  mulle  sellainen  esikuva... 
Viimesestä  työpaikasta  sellanen  XXX  (opettajan  nimi).  Se  on  myöskin 
opettanu  teatteri  semmosia,  on  teatteriohjaaja...  Niinku  kaksi  opettajaa, 
joista mie ihan hirmuisesti  pidän,  he ovat semmosia tyyppejä,  jotka ovat 
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lähellä mun sydäntä.” (E) 

”Se kouluttaja tota noin oli, se jotenki muutti mun ajattelun koko niinkun 
työyhteisössä toimimisesta ja sitte työyhteisön kehittämisestä ja sitte kun mä 
seurasin sitä hänen omaa työskentelyänsä ja näin... Et se millä tavoin hän 
lähesty ihmisiä ja otti ihmisiä ja kuinka hänestä tykättiin, se oli jotenki niin 
valtasaa. Ja hänen työskentelynsä seuraaminen ja ne keskustelut, et ku hän 
otti mut tasavertasena sitte siihen niinku rinnalleen.” (D) 

Haastateltava  jatkaa  vielä  kertomusta  samasta  kouluttajasta,  kun  tiedustelen 

uudelleen henkilöstä elämänjanan hahmottelun jälkeen:

”Sillon  tota  nelikymppisenä  et.  Täällä  tää  henkilö  tuli  mun  kuvioihin, 
vaikutukset  on  vieläkin...  Yhteisöllisyyttä  ja  ja  tällaista  avoimuutta  ja 
suoruutta ja rehellisyyttä, mitä tulis työyhteisössä toteuttaa. Ne elää mussa 
vieläkin.” (D)

Henkilöillä D, E ja F on ollut useampi kokemus merkittävästä kouluttajasta, joka on 

saanut aikaan ammatillisen identiteetin kasvua. Heidän kokemuksensa ovat varmasti 

elämänjanalla  merkityksellisiä  juuri  oman  opettajanuran  kannalta.  Tällaisia 

kokemuksia ei löytynyt sellaisen kertojien tarinoista, jotka eivät toimi millään tapaa 

opettamisen parissa.

”Ja täällä oli tää ohjaaja, XXX (nimi), jos mä aattelen näitä pedagogisia, et 
pedagoginen  pätevyys,  et  sillon  mulla  vasta  loksahti  se  opettajan  siis 
semmonen, opettajan identiteetti. Mä olin koko ajan sitä hakenu...  XXX:ltä 
(kouluttaja) taas tää palaute ja niinku ohjauksen tavallaan tällanen osuvuus, 
et osas niinku oikeesuuntasesti sitte ohjata... Niin tota kyllä hänelt sai siihen 
omaan ohjaajuuteen nii minkälaisena mä näen sen ohjaajan roolin.” (D)
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”Hän on sitten se viimeinen, mikä mun tässä elämänkaaressani, opettajan 
urassani,  niin  se  oli  semmonen joka toi  mulle  niin  paljon kannustusta  ja 
muistan hänen sanat, et sie olet juuri tällainen, kun sun pitäiskin olla että ja 
sun pitäiskin olla sellainen, ei sun tarvii mitään muuttaa...” (E)

”...Yliopistoon  lastentarhanopettajan  koulutukseen.  Ja  siel  on  sitten  yks 
roolimalli  XXX  (kouluttajan  nimi),  että  mä  halusin  tulla  hänen 
kaltaisekseen.  Semmonen  läsnäolevan  taito  joka  hänellä  on...  Nii  XXX 
(kouluttaja) kävi kouluttamassa XXX:lläkin (paikkakunta).  Mä olin sillon 
lastentarhanopettajana.  Kävi  kouluttamassa  ja  me  istuttiin  pitkään  ja  mä 
katselin  hänen  diojaan  ja  sitten  sitä  heittäytymistä  siihen.  Joo  tosi 
merkityksellinen  just  siinä  lastentarhanopettajuuden identiteetissä...  Se on 
varmaan sieltä lastentarhanopettajakoulutuksesta semmonen henkilö,  mikä 
on pistäny semmosen pyörremyrskyn tuolla  aivoissa,  et  mikä oikeesti  on 
merkityksellistä siellä lapsiryhmässä toimimiselle. ” (F) 

Ystävän  olemassaolo  puolestaan  opintojen  toteuttamisessa  on  ollut  tärkeää. 

Opinnäytetyötään  valmistellut  haastateltu  kertoo  ystävänsä  vaikutuksesta  oman 

aiheen työstämisessä. 

”Sit täällä on tällanen henkilö kun, jossakin täällä. XXX (henkilön nimi), 
joo  tää.  Mä tapasin  hänet  niin  mulla  oli  yliopistosta  opinnot  jo  tietyssä 
vaiheessa. Ja hänen kanssaan kävin hurjan, tavattiin aina sillon tällön, nii 
käytiin  syvällisiä  keskusteluja.  Taisin  tehdä  kandidaatin  tutkintoa  siihen 
aikoihin. Tästä peruajatuksesta, XXX (työn aihe), hänen merkityksensä on 
ollu siinä suuri.” (H)

Konkreettiset taidot ovat siis olleet pitkälti työelämässä toimimisen taitoja; kuinka 

tehdä  ja  toimia  työpaikalla.  Toiset  ihmiset  ovat  olleet  roolimalleina  ammatin 

suorittamiseen ja heidän kauttaan on opittu työyhteisötaitoja. Toisten ihmisten kautta 

myös ammatti-identiteetti on saanut vahvistusta. 



83

Yksi esimerkki  liittyi  ainoastaan opiskeluelämään ja siinä edistymistä  oli 

tapahtunut  ystävän  myötä.  Muita  merkittäviä  ihmisiä  konkreettisten  taitojen 

opettamisessa olivat työtoverit, esimiehet ja opettajat/kouluttajat.

7.3 Elämänsuunta

Elämänsuunnan  ohjaajina  tai  näyttäjinä  elämänjanan  ihmiset  ovat  toimineet 

haastatteluissa  useaan  otteeseen.  Usein  elämässä  tehdyt  valinnat  ovat  johtuneet 

erilaisista sattumuksista ja toisilta ihmisiltä oppimisena.

Merriam ja Clark (1993) ovat tutkimuksessaan löytäneet kokonaisvaltaisia 

oppimisen kokemuksia, jotka ovat muuttaneet ihmisten elämänkatsomusta. Omasta 

tutkimuksestani löytyi useita pienempiä elämänmuutoksia ja suunnanvalintoja, joissa 

oli toisten ihmisten vaikutusta. Näitä toisten ihmisten elämää ohjaavia tarinoita löytyi 

useita. 

7.3.1 Perhepiiriin merkittävät ihmiset 

Perhepiirin  sisältä  on  löytynyt  keskusteluapua,  kun  tulevaisuuden  valinnat  ovat 

mietityttäneet. Ohjeet ovat olleet hyvin suoria, kuten seuraavassa esimerkissä.

”Sitä on pohdittu, et minne joukko-osastoon vois mennä, et mistä ois hyötyy 
niinku tulevaisuuden kannalta ja kyl se varmaan on vaikuttanu isosti. Sitä 
kautta on varmaan tullu se valinta tehtyy ja sitä kannustettu ja kyl mä luulen, 
et osittain ehkä ammatinvalinnassakin ja kyl sieltä on ainakin tullu selvästi 
se, et mitä ei kannata tehdä!” (A)
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Toinen esimerkki ydinperheen sisällä koetusta merkityksestä omaa elämää ja tulevaa 

työuraa kohtaan on tapahtunut isoveljen välityksellä ja hänen elämäänsä seuraamalla.

”Mun isoveli XXX... Ja tota XXX (veli) on XXX:n (aine) opettaja ja sitte 
opiskeli ja siin vaiheessa kun lähdin miettimään, et mitä mä haluaisin tehdä 
isona nii mä en missään nimessä halunnu. Mä sanoin äitille, että musta ei 
ikinä tuu opettajaa, mut sitte tää XXX:n (veli) malli on kuitenki koko ajan 
kulkenu siinä mukana. Ja XXX on tosi hieno ihminen, et tota en oo ikinä 
tavannu  niin  semmosta  suvaitsevaista  ja  semmosta  ihmistä,  joka  mun 
mielestä  koskaan  kenestäkään  ihmisestä  sano pahaa...  Ihmisenä  sellanen, 
jota katson ylöspäin. Ja sitten hänellä oli tosi mielenkiintosia työpaikkoja 
siinä opintojen välissä... Mä luulen, et se mun erityispedagoginen kiinnostus 
on jo heränny sillon.” (F) 

Yksi haastatelluista on saanut siskoltaan vinkin omalla paikkakunnallaan alkavasta 

koulutuksesta ja siten toiminut koulutusvalinnan ohjaajana. Sisko on ehkä oivaltanut, 

millaisesta koulutuksesta isosisko voisi kiinnostua ja on sitten toiminut sen mukaan. 

Tällainen koulutusvalinta  saattaa tosin olla  yhdessä pohdittujen asioiden ja toisen 

tuntemisen yhteistulos, eikä niinkään vain ohjaajan omia ajatuksia.

”Siis  tota  tavallaan joo,  voishan sitä  ajatella,  että  se  vertaistuki  tavallaan 
sellanen  peilaaminen  ja  se  sellanen  on  nuoremman  siskon  kautta  paljon 
käyny. Et jotenki se tuli  se koulutusvaihtoehtoki sitte sieltä.  Et hänen on 
täytyny mua siinä jollain tavalla tsempata ja ohjeistaa. Sellasest, mitä mä en 
oo niinku, mikä mulla on ollu jotenkii nimettömänä ilmassa pallukkana. Mut 
se ei ollu vielä sitä, mitä siel lukee...” (G)

Oman lapsen kautta koettu elämänmuutos on muuttanut ihmisenä niin paljon, että 

erilaiset  asiat  ovat  alkaneet  kiinnostaa,  kuin  aiemmin.  Elämämuutos  on  saanut 

alkunsa.
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”Mä luulen, että XXX (lapsen nimi) on vaikuttanu mun elämänvalintoihin 
sitten.  Et  mä  tässä  oon  opiskellu  tässä  ohessa  yo-merkonomiksi  ja  mä 
teinkin niitä töitä pari vuotta mut että enhän mä ollu kauheen motivoitunu 
siitä,  että  jotenkin mä niinku,  Jotenkin jo siinä vaiheessa varmaan mulla 
heräs  ja  luin  sitte  avoimessa kasvatustieteitä,  mut  en uskaltautunu sitten, 
koska olin päättänyt, että minusta ei ikinä tule opettajaa” (F)

Haastateltava  jatkoi  kertomustaan  kuitenkin  vielä  myöhempien  tapahtumien 

kuvaamisella  ja  liitti  tarinaan  vielä  toisen  lapsensa  ja  Avoimen  Yliopiston 

kouluttajan. Nämä henkilöt yhdessä näyttävät ohjanneen kertojaa uudelle alalle. 

”No sitte tota... On syntyny XXX (lapsen nimi). XXX:n jälkeen mä uskalsin 
sanoa joo kasvatuspuolen töille. Ja tota mä kävin perhepäivähoitajan kurssit. 
Siellä oli avoimessa yliopistossa XXX (nimi), sellanen proffa, joka sai mut 
ihan  niinku  svääreihin.  Ja  siitä  varmaan  niinku  XXX:n  (Lapsen  nimi) 
jälkeen  mä  sanoin  et  kyllä,  tämä  saa  viedä...  Et  kyl  se  on   XXX:n 
(kouluttaja) aikaansaamaa. Koska mä olin sanonu äidille, että musta ei ikinä 
tule opettajaa.” (F)

Tämän  kappaleen  perhepiiriin  kuuluvat  elämänsuunnan  ohjaajat  olivat 

isoveli, pikkusisko, muu sukulainen, omat lapset ja kouluttaja. Kertojat tunnistivat 

erilaisia  elämäntilanteita,  joissa  he  olivat  kokeneet  ohjausta  läheisiltä  ihmisiltä. 

Ohjaus  oli  joko  suoraan  sanomista  tai  toimimista,  mutta  myös  uusien  elämän 

näkökulmien ymmärtämistä toisten ihmisten vaikutuksen myötä.

7.3.2 Perhepiirin ulkopuoliset merkittävät ihmiset

Perhepiirin  ulkopuolisia  merkittäviä  elämänsuunnan  ohjaajia  löytyi  useita. 

Ensimmäinen kertomus liittyy elämänvalintaan, joka ei kohdistu työ- tai opiskelu-
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uraan. Tarinassa merkittävä ihminen oli  antanut rohkeutta ja itseluottamusta tehdä 

suuriakin  elämänvalintoja,  jotka  kertoja  on  kokenut  oman  elämänsä  kannalta 

välttämättömiksi. 

”Hänellähän oli sellanen vaikutus mun elämään... Et sit mä sain aateltua, et 
ei mun elämä voi jatkua enää tällei, et mun on tehtävä jotakin ja sit mää 
erosin siitä siitä miehestä.” (D)

Negatiivisia  kokemuksia  aineistosta  löytyi  selvästi  vähemmän,  kuin  positiivisia. 

Silkelän  (2001)  tutkimuksessa  negatiiviseen  kokemukseen  liittyi  autoritaarinen 

ihminen,  kuten  myös  seuraavassa  tarinassa.  Toisen  ihmisen  merkittävyys 

negatiivisessa  mielessä  on  ohjannut  elämässä  jopa  elämänkatsomuksellisten 

päätösten  tekemiseen.  Seuraava  esimerkki  kertoo  tutun  henkilön  vaikutuksesta 

kertojan elämään.

”Sitte...  XXX  (nimi),  jonka  johdattamana  minäkin  uskoin  pikaiseen 
maailmanloppuun... Nii hänen ansiostaan mä olen ateisti...” (H)

Nuoruuden ystävät ja tuttavat ovat myös ohjanneet elämänvalinnoissa. A-henkilö on 

sitä  mieltä,  että  opiskelu-  ja  työhaaveita  sekä  valintoja  yleensäkin  jaetaan  paljon 

ystävien kanssa. Toiset esimerkit kertovat konkreettisesti siitä, miten ystävät tai tutut 

ovat toimineet elämänvalintojen ohjaajina.
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”Kylhän  sit  kaikenlaista  siihen  koulutukseen  ja  ammattiin  liittyen  niin 
niithän asioitahan pohditaan sillon valintavaiheessa erityisesti  paljo.  Totta 
kai kavereitten mielipiteet ja kannustus ja kaikki tällanen nii ja jopa niitten 
valinnat vaikutti sitte.” (A)

”Se oli XXX:n (lapsuuden ystävä) perhe. XXX ja XXX (Ystävän veli) meni 
oppikouluun nii se oli jotenkin luontevaa, että mä meen niiden perässä, että 
mä  menin  vielä  samaan  kouluun.  Mä  annan  hänelle  kyllä  tai  XXX:n 
(sukunimi) perheelle tavallaan kyllä siinä kunnian siinä asiassa.” (H) 

”Mää en oo oikeesti ikinä ajatellu esimerkiks, et miten paljo esimerkiks toi 
mun ystävä toi XXX niinku on vaikuttanu tähän, et mää oon ite päätyny 
tänne (ammattiin).” (B)

Työelämässä  oleminen  oli  ihmisten  elämänjanalla  keskeinen  teema,  mutta  myös 

opinnoista kerrotaan jokaisen janalla. Näiden yhteys löytyi merkittävien henkilöiden 

välityksellä. Työelämästä tuttu henkilö oli saanut kolmen kertojan elämässä aikaan 

kipinän opinnoille. Kipinä oli syttynyt keskustelujen tai kehotusten kautta:

”Me taidettiin jo yhdessä (työtoverin kanssa) puhua siitä, että mentäs MBI-
kurssille, mut se oli vaan sellasta jonkin sortin läppää... Jostain alitajunnasta 
tuli  se,  et  on  aina  vähän  häirinny se,  että  ois  voinu  vähän  enemmänkin 
opiskella.  XXX:n (Työtoveri)  vaikutuksesta,  mä oon ihan varma siitä,  se 
hänen koko, se koko kuvio vaikutti siihen... XXX:n merkitys on siinä....voi 
taaksepäin kattoo, niin mist kohtaa, niin millon synty se kipinä siitä, et mä 
lähen  yliopistoon,  niin  kyllä  se  oli  niistä  XXX:n  kans  käydyistä 
keskusteluista.” (H)

”Siellä nii oli XXX (työtoverin nimi) ekana mun pomona. Tosi kiva tyyppi, 
se sano, et joo jos tätä alaa haluut jatkaa, nii lue noi erkan perusopinnot. Ja 
luin sen.” (B)

”Ilman häntä (rehtori työpaikalla) en ois lähteny koskaan opiskelemaan ja 
jatkamaan, et hän oli se, joka sanoi, että kannattaisi hankkia koulun puolelle 
pätevyys.” (F)
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Toisaalta työtoveri on ollut myös tärkeä uran rakentamisessa antamansa tuen ja opin 

kautta.  Työtoverilta  on  saatu  neuvoja  käytännön  työn  toteuttamiseen.  Uralla 

etenemisestä kertoo seuraava esimerkki.

”On  ollu  merkitystä.  Et  on  kannustanu  (työtoveri)  eteenpäin  työssä  ja 
opastanu.” (A) 

G-henkilö kuvaa työyhteisön ja siellä samanhenkisten ihmisten vaikutusta siihen, että 

hän on jatkanut alan töitä. Hän ei erittele ketään yksittäistä ihmistä, mutta kertoo alan 

ihmisten peilanneen hänen omaa mielenkiintoaan alalla työskentelyyn.

”Jos nyt ajattelee työn kannalta, niin tietysti niin tässähän on ollu silleen että 
se on ollu niinku et en nyt osaa ketään ihmisiä erityisesti nimetä, mutta taas 
kokonaisuutena niin siellä on ollut kuitenkin nii niitteen ihmisten kauttahan 
se  on  tullu  sillee  myös.  Heijastunu  se,  että  se  on  vahvistanu  sitä  mun 
omaakin kiinnostusta siihen.” (G)

Työkaveri  on  toiminut  myös  ohjaajana  työuran  valinnassa,  jota  ajatusta  omat 

vanhemmat ovat myös tukeneet.

”Mulle soitti sieltä (yliopistolta) entinen työkaveri ja yliopiston kaveri XXX 
(nimi), semmonen ja joka tarjosi mulle töitä... ja mä heti sanoin, et ei ei ei en 
mä osaa,  enkä  mä koskaan,  ei  minusta  opettaja  koskaan tule  etten  minä 
halua tehä sitä. Enkä osaa, en mä muista kielioppikaan... En mä suostunut, 
mut siitä monta kertaa oltiin puhelimessa sen jälkeen ja mun vanhemmat, 
jotka ovat mulle semmosia hyvin auktoriteettejä, nii äiti sano, että miks et 
voi  kokeilla  sitä  että  ja  heti  kun  miä  kokeilin,  mä  tunsin,  et  täähän  on 
minun.” (E) 
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Kouluttajan kautta on myös tullut työhön erilaisia ulottuvuuksia. Kouluttajan ansiosta 

ensimmäinen kertoja on vaihtanut työpaikkaa kokiessaan, ettei  nykyinen työ enää 

tyydytä omia ammatillisuuden toteuttamisen haaveita. Toinen kertoja kuvailee oman 

opettajansa esimerkkiä ja vaikutusta ammatinvalintaan.

”Tavallaan  se  XXX:n (kouluttaja)  merkitys  oli  myös,  myöskin  siinä  että 
XXX:n kautta mä olin saanu omaan silloiseen työhöni sellasta näkökulmaa 
ja näkyvyyttä, näkökulmaa, et mä koin, et mä en pystyny toteuttaan niitä 
asioita siellä mun työssäni. Ahdas pikku kylä... Siellä oli niin vaikeeta se 
työnteko... Sellasta sitte, että mä turhauduin sillon.” (D) 

”XXX (opettaja), joka vaikutti tähän minun myöskin työn valintaan.” (E) 

H-henkilö kertoo yleisesti, että toisilla ihmisillä voi olla paljonkin vaikutusta omaan 

elämänsuuntaan.  Hän  oli  kokenut,  että  merkittävä  ihminen  voi  ilmestyä  omaan 

elämään hyvin yllättäen ja arvaamatta.

”Tämä  vahvistaa  mun  perusnäkemystä  tästä.  Ei  elämää  voi  kauheesti 
suunnitella...  Asiat voivat lähteä ihan uusille reiteille pelkästään siitä, että 
saa sähköpostia joltain henkilöltä.” (H) 

Elämänsuunnan  ohjaajina  tarinoissa  olivat  toimineet  ystävät,  kouluttajat  ja  hyvin 

usein  työkaverit.  Kertojat  olivat  kokeneet  muutamien  elämänvalintojensa  olleen 

selkeästi  muiden  henkilöiden  ansiota.  Tällaisia  olivat  parisuhteen  päättäminen  ja 

elämänkatsomuksellinen valinta.

Opintoihin  kannustavia  kertomuksia  löytyi  kolmesta  haastattelusta.  Oma 

esimerkki, ohjeistukset ja tuki sekä uravalinta löytyivät myös tarinoista.
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8 TULOSTEN TARKASTELU

Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää keitä haastateltavat henkilöt pitävät elämässään 

merkittävinä  ihmisinä,  millaisia  ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia  toisten  kautta 

osataan nimetä, millaisia konkreettisia taitoja henkilöt ovat oppineet toisilta ihmisiltä 

ja  millä  tavoin merkitykselliset  ihmiset  liittyvät  henkilöiden elämänvalintoihin tai 

mahdollisiin  käännekohtiin.  Materiaali  tutkimukseeni  saatiin  haastattelemalla 

elämänjanamenetelmällä  kahdeksaa  yli  35-vuotiasta  henkilöä.  Tulokset  jaettiin 

ihmisenä  kasvamisen,  konkreettisten  taitojen  ja  tekijöiden  sekä  elämänsuunnan 

alueisiin. Merkittäviksi henkilöiksi ihmisten elämänjanoilla paljastuivat perhepiiriin 

sekä sen ulkopuolisiin henkilöihin kuuluvat ihmiset. 

Ihmiset mieltävät tutkimuksen mukaan merkittäviä oppimiskokemuksia eri 

tavoin.  Merkittävyys  vaihtelee  samoissakin  tapahtumissa,  ihmiset  kertovat 

oppineensa aivan erilaisia asioita. Merkittävä oppimiskokemus on henkilökohtaisesti 

arvokas ihmiselle itselleen. Kokemuksen täytyy muuttaa ihmistä jollain tapaa, jotta 

sitä  voidaan  sanoa  merkittäväksi.  (Merriam  &  Clark  1991,  203-204.)  Tällaisia 

kokemuksia hain juuri omaan tutkimukseeni. Kokemuksiin, jotka minua kiinnostivat, 

liittyvät  toiset,  merkittävät  ihmiset.  Heiltä  oppiminen  oli  ollut  kokonaisvaltaista, 

ihmiset  kertoivat  oppineensa  elämänarvoja  tai  muuttuneet  sekä  kartuttaneet  omia 

työtaitojaan  tai  arkielämän  osaamista.  Monta  mainintaa  löytyi  myös  siitä,  kuinka 

toiset, merkittävät ihmiset olivat ohjanneet elämässä jonnekin suuntaan.

Silkelän (2001) tutkimuksessa on selvitetty luokanopettajaksi opiskelevien 

merkittäviä oppimiskokemuksia. Tuloksista selvisi, että myönteisiä kokemuksia oli 

kerrottu paljon enemmän, kuin negatiivisia. Näin oli myös minun tutkimuksessani. 



91

Kerrotaanko  siis  myönteisiä  tapahtumia  mieluummin  vai  ovatko  ne  muutenkin 

enemmän mielessä? Liittyykö negatiivisiin tapahtumiin asioita, joita ei edes haluta 

muistella,  saati  kertoa  niitä  muille?  Vai  liittyisikö  positiivisten  kokemusten 

jakaminen  ihmisen  eteenpäin  pyrkimiseen  ja  siihen,  että  ihminen  haluaa  nähdä 

selviytyvänsä eteenpäin elämässä? Aika kultaa muistot? Tarinat näyttäytyivät ainakin 

tutkijalle  positiivisina,  elämää  kantavina  kokemuksina.  Uskon  myös,  että 

tutkimusaiheeni  ja  kysymykseni  saattoivat  ohjata  ihmisiä  jakamaan  enemmän 

myönteisiä kokemuksia.

Tarinoissa  ihmiset  kertovat  narratiivisesta  näkökulmasta  ajateltuna 

kasvamisen  kertomuksia.  Tietyt  asiat  ja  kokemukset  ovat  johtaneet  johonkin 

tulokseen ja joku toinen ihminen on osallisena siihen, että minusta on tullut minä. 

Yksi  haastateltava  kuvasi  käyttämääni  elämänjanamenetelmää  niin 

kokonaisvaltaisesti, että haluan lainata hänen tarinaansa:

”Tää on ihan ihana... tosi herkullinen. Et täs on nyt mun polku ja täs on nää 
ihmiset ja mä oon nyt niinku täällä ja mä oon sen takia, kun nää ihmiset on 
tässä niin se on se XXX (kertoja itse) tämmönen kun se on. Sitte tosiaan 
täällä on, XXX, XXX, XXX (monta henkilöä elämänjanalta) on kuolleet ja 
silti  kuitenkin ne kulkee koko ajan niinku mukana et  kyl mä mietin, että 
miten äiti toimis tässä tilanteessa, että edelleenkin... Tulee mieleen vanhoja 
juttuja...  Et mitä  ne on tuonu, niin ne tuo sitä  et  kannattelee jotenki nää 
ihmiset edelleenkin, et nekin vaikka niitä ei oo tossa.” (F) 

Antikaisen  (1996,  265)  tutkimuksessa  kaikista  merkittävistä  oppimistapahtumista 

elämän aikana on löydettävissä myös merkittävät ihmiset, josta jo aiemmin kerroin 

merkittävien  toisten  ihmisten  kappaleessa.  Tällainen  ajattelu  korostui  omaa 

tutkimusaineistoa kerätessäni, koska painotin toisten ihmisten olemassaolon tärkeyttä 
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yksilöiden elämässä. Silti elämänjanoilla muutama elämänkokemus, kuten jokunen 

työpaikan vaihto  eivät  liittyneet  merkittäviin  toisiin  ihmisiin.  Tällaisen  päätelmän 

tein  siksi,  ettei  näiden tapahtumien  yhteydessä  mainittu  mitään  toisista  ihmisistä. 

Olisiko siis niin, ettei tällaisiin tapahtumiin liittyisi myöskään oppimiskokemusta? 

Ovatko nämä tapahtumat ohitettu  haastattelussa vain siksi  ohimennen,  ettei  niissä 

ollut  mitään  merkittävää  kerrottavaa?  Eli  tarinaan  ei  sisältynyt  merkittäviä  toisia 

ihmisiä?  Tapahtumat  ovat  varmasti  jääneet  myös  vähemmälle  huomiolle  minulta 

haastattelijana,  koska  tapahtumien  käsittely  ei  alun  perin  kuulunutkaan 

tutkimusintresseihini. 

Mielestäni merkittävä löydös aineistosta oli se, että ammatillinen kasvu ja 

persoonallinen  kasvu vuorottelivat  tutkimukseni  tuloksissa.  Toisinaan ne tuntuivat 

tukevan toisiaan ja toisinaan toimivat erillään.  Muutama henkilö kuvasi enemmän 

työelämää, kun taas pari haastateltua ei puhunut työelämästä juuri mitään. 

Merkittävää  tutkimuksessani  mielestäni  oli  se,  että  erilaisia  roolimalleja 

löytyi  jokaiselta  jakamaltani  tutkimusalueelta.  Ihmiset  kertoivat  kuitenkin  eniten 

ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia,  kuin  esimerkiksi  erilaisten  taitojen  oppimista. 

Ehkä merkittävän ihmisen määritelmä jo itsessään sisältää sen, kuinka tärkeä tämä 

toinen  ihminen  on  elämässä  ollut.  Tärkeät  ihmiset  olivat  opettaneet  useimmiten 

sellaisia  taitoja,  joiden  kautta  omana  itsenä  oleminen  on  mahdollistunut,  kuten 

tuloksista  on  tulkittavissa.  Suhde  tärkeään  ihmiseen  on  varmasti  sen  verran 

ainutlaatuinen, että hänen merkityksensä on kasvattava. 

Merkittäviä ihmisiä olivat hyvin usein omat ydinperheen jäsenet, jotka ovat 

ohjanneet  elämäntaidoissa  tai  sitten  kouluttajat/opettajat,  jotka  ovat  vaikuttaneet 

tulevaisuuteen  ja  ammatinvalintaan.  Taulukko  3  edellä  kertoo  siitä,  miten  tarinat 

olivat jakautuneet perhepiirin ja ulkopuolisten välille, joita olen tuloksissa esittänyt. 
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Taulukkoa tarkastellessa  on nähtävissä eroja,  jotka selittyvät  varmasti  esimerkiksi 

työelämän  kontekstilla.  Konkreettisia  taitoja  olivat  opettaneet  perhepiirin 

ulkopuoliset  henkilöt  kaksi  kertaa  useammin,  kuin  perhepiiriin  kuuluvat.  Näitä 

konkreettisia taitoja olikin useasti opittu joko työtoverilta tai esimieheltä. Ihmisenä 

kasvamista  oli  koettu  sen  sijaan  melkein  puolet  useammin  perhepiiriin  kuuluvan 

henkilön kautta. Tarinoissa ilmeni usein äiti, lapsi tai puoliso. 

Elämänsuuntaa  puolestaan  olivat  ohjanneet  ulkopuoliset  enemmän,  kuin 

perhepiiriin  kuuluvat  ihmiset.  Kahdessa  tarinassa  esiintyi  henkilö  molemmista 

ihmisryhmistä. Perhepiiriin kuuluvat ihmiset olivat olleet tunnistettavasti osallisena 

elämänsuuntaan yhteensä 6 kertaa ja ulkopuoliset henkilöt peräti 15 kertaa. Olisiko 

tällaisen  tuloksen  takana  esimerkiksi  elämänvalinnan  yhdistäminen  ammatin 

vaihtamiseen? Ammatinvalinta johtaa ehkä yleisesti ajatukseen siitä, että sellaisessa 

kohdassa elämää on mietittävä, mitä polkua haluaa kulkea.  Tällaisissa valinnoissa 

ohjaajina olivat olleet usein perheen ulkopuoliset ihmiset, kuten opettaja ja esimies. 

Kuitenkin  muutamassa  tarinassa  elämän  varhaisten  vuosien  kokemukset  olivat 

ohjanneet johonkin ammattiin lähisukulaisten kautta.

Mielenkiintoinen löydös oli myös se, että elämänvalintojen käsite kohdistui 

kolmea  esimerkkiä  lukuun  ottamatta  työ-  ja  koulutusvalintoihin.  Merkittävien 

ihmisten  koettiin  ohjanneen  työuralla  ja  koulutuksessa,  mutta  myös  muutaman 

esimerkin  perusteella  ihmiselämän  muissa  valinnoissa,  kuten 

elämänkatsomuksellisissa tai ihmissuhteisiin liittyvissä käänteissä.

Tuloksia tarkastellessani tein usein saman huomion, kuin mitä Merriam & 

Clark  (1993,  133)  ovat  tutkimustyössään tehneet;  merkittävimmiksi  kokemuksiksi 

mainittiin vain informaalit ja elämän tapahtumien kautta tulleet opit. Tutkimus liittyi 

kuitenkin  oppimiseen,  eikä  sinänsä  merkittäviin  ihmisiin.  Kuitenkin  omassa 
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tutkimuksessani merkittäviin ihmisiin liitettiin myös samankaltaisia tapahtumia, kuin 

oppimisen tutkimuksessa.  Tällaisia  olivat  esimerkiksi  oman vanhemman kuolema, 

uusi työpaikka, opiskelun aloitus, parisuhde tai vanhemmaksi tuleminen. Merkittäviä 

kokemuksia löytyi myös koulutuksen ajalta, jota voisi sanoa tässä yhteydessä sekä 

informaaliksi että formaaliksi. Formaalius näkyy puitteina ja järjestettynä tilanteena, 

mutta informaalius taas esimerkiksi opettajan opetustavan seuraamisena.

Tutkijan  tehtävä  on  mielenkiintoinen.  Omaelämäkertojen  lukeminen 

herättää tunteita, samaistumista ja eläytymistä lukijassa. (Vilkko 1997, 183.) Saman 

huomion tein itse haastatellessani  henkilöitä tutkimustani varten.  Tuntui  siltä,  että 

olin saanut luvan jakaa hetken aikaa osan ihmisten elämästä ja tämä luottamus jo 

itsessään herkisti kuulemaan kertomuksia. Haastattelut koskettivat minua ja pohdin 

niitä tilanteen jälkeenkin sekä sitä, miten nämä ihmiset ovat selvinneet elämässään 

”plussan” puolelle. Elämän monimuotoisuus ja toivo välittyivät kertojista, johon oli 

miellyttävää eläytyä.

Haastattelumenetelmäni  oli  erinomainen,  koska  se  mahdollisti 

elämänjanatyöskentelyn avulla tarkkoihinkin pohdintoihin ja tarinoiden kertomiseen 

haastateltavien keskittyessä miettimään toisten ihmisten vaikutuksia omaan elämään. 

Elämänjanan  tärkeitä  toisia  ihmisiä  oli  mietitty  jo  valmiiksi  ja  haastattelussa  ne 

kirjattiin ylös. Elämänjanaa täydentämään olin hahmotellut teemoittain kysymyksiä, 

jotka  soveltuivat  erinomaisesti  janalle  kirjattujen  tekijöiden  syvällisempään 

pohdintaan.  Elämänjanaa  hahmotellessaan  henkilöt  vastasivat  jo  moneen 

kysymykseen,  joita  olisin  jälkeenpäin  tiedustellut,  koska  pyysin  heitä  vapaasti 

kertomaan  elämänjanan  hahmottelun  aikana.  Haastattelun  lopussa  tiedustelin 

käyttämästäni haastattelumenetelmästä ja sain tietää, että kahdelle haastatellulle tämä 

oli jo ennestään tuttu tapa käsitellä omaa elämää. Janan käyttämisen tuttuus näkyi 
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haastatteluissa itsenäisenä hahmotteluun ja kertomiseen ryhtymisenä.

Narratiivisuus  tutkimusotteena  ja  haastattelumenetelmänä  on  vienyt 

mukanaan.  Olen  tämän  tutkimuksen  kautta  ymmärtänyt  tarinallisten  menetelmien 

käytöstä  paljon  ja  narratiivisuus  koulutusvalinnoissani  on  auttanut  ymmärtämään 

tutkimukseni  menetelmää.  Kiviniemen  (2010,  70)  mukaan  laadullinen  tutkimus 

hiljalleen  kypsyvänä  prosessina  on  itsessään  tutkijaa  opettava  ja  sitä  tämä 

tutkimukseni todella on ollut. 

Merkittävien  ihmisten  vaikutuksia  elämänkokemuksissa  omasta 

aineistostani löytyi paljon. Kokemus ei viitannut aina yksittäiseen tapahtumaan, vaan 

jopa vuosikymmeniä kestäneeseen suhteeseen. Toisaalta, vuosikymmeniä kestäneet 

suhteet  olivat  myös  sellaisia,  joiden  merkityksiä  oli  kaikkein  vaikein  kuvailla. 

Kokemukset  esimerkiksi  lapsista  olivat  niin  kokonaisvaltaisia,  ettei  heidän 

kohdallaan yksittäistä asiaa ei aina osattu mainita.

8.1 Tulosten vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Roan  & Roonien  (2006)  tutkimuksessa  shadowing  -kokemukset  olivat  opettaneet 

käytännön taitoja ja tietoja verkostojen toimimisesta ja myös niiden arvoista. Omassa 

tutkimuksessa shadowing -kokemukset voisivat olla niitä kertomuksia, joissa toisen, 

kokeneemman  henkilön  työntekoa  on  seurattu  sivusta  tai  avustettu.  Kaikenlaiset 

seuraamiskokemukset, joita omasta aineistostani löytyi, olivat opettaneet käytännön 

työstä tai työelämätaidoista jotain.

Aarto-Pesosen  tutkimus  käsitteli  aikuisopiskelijoiden  ammatillista  kasvua 
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liikunnanopettajankoulutuksessa.  Tutkimuksen  pohjalta  luotiin  teoreettinen  malli 

opiskelijan  ammatillisesta  kasvusta,  jossa  tunteiden  merkitys  oppimisessa  nousi 

tärkeäksi  huomioksi.  Tunteiden  tunnistamisen  taito  on  oppimisen  kannalta 

hyödyllistä.  Aikuisopiskelijan  kasvua  kuvattiin  myös  rakentuvaksi  ensin  yksilön 

oman  asiantuntijuuden  kautta  kohti  yhteisöjä  ja  verkostoitumista.  (Aarto-Pesonen 

119-120.)  Opiskelukokemuksista  omassa  tutkimuksessa  oli  muutama  esimerkki. 

Tunteiden  olemassaoloa  ei  suoraan  kerrottu,  mutta  aikuisopiskelijan  ammatillista 

kasvua  kuvasivat  mm.  oman  ammatti-identiteetin  muuttuminen  tai  uusien 

näkökulmien löytyminen omaan työhön. 

Gruber, Lehtinen, Palonen ja Degner (2008) olivat tutkineet huippuosaajien 

osaamisen  taustalla  olevia  henkilöitä.  Tällaisia  henkilöitä  olivat  tiimit  ja  laaja 

verkosto, esikuvat, jotka eivät olleet fyysisesti läsnä sekä ammattialan huippuosaajat. 

Oman tutkimukseni koko elämänmittaisen kasvun taustalla olivat olleet myös usein 

muut,  kuin  työelämän  henkilöt,  joita  tutkimukseni  ei  pelkästään  tutkinut.  Jos 

tarkastelen  pelkästään  työelämän  henkilöitä,  oman  tutkimukseni  pohjalta 

ammattitaitoa olivat tuoneet vain yksittäiset henkilöt. Yhden kertojan tarinassa saman 

ammattialan osaajat.

Suhosen  tutkimus  hengellisen  työn  hiljaisesta  tiedosta  kertoi  siitä,  että 

hiljainen  tieto  syntyy  kokemuksista,  sitä  voidaan  jakaa  ja  hengellisessä  työssä 

hiljainen  tieto  on  tärkeässä  osassa  erityisesti  vuorovaikutustilanteissa.  (Suhonen 

2006.) Oman tutkimukseni kannalta hiljaista tietoa on hankalampi määritellä, koska 

sitä ei suoraan kysytty haastatteluissa. Ehkä kuitenkin henkilöiden kokemat toisilta 

saadut opit voisivat olla luettavissa hiljaisen tiedon siirtymiseksi. Varsinkin sellaiset 

kokemukset,  jotka  herättivät  haastelluissa  ahaa-elämyksen,  sisälsivät  varmasti 

hiljaista tietoa, joka oli tullut mahdollisesti näkyväksi vasta haastattelun myötä. 
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Uiton  (2011)  tutkimuksessa  tarkastellaan  oppilaan  suhdetta  opettajaan. 

Muistoista  kävi  ilmi,  että  oppilaiden  kokemukset  opettajista  olivat  johtaneet 

monenlaisiin  merkityksiin  elämässä  niin  ihmisenä  kuin  ammattilaisenakin.  Oman 

tutkimukseni  opettaja  -muistot  olivat  hyvin  vaikuttavia.  Lapsuuden  opettajista  oli 

jäänyt  mieleen  rohkaisu,  kannustus  ja  elämäntaitojen  opettajana  toimiminen. 

Aikuisiällä  opettajat  olivat  ennen  kaikkea  toimineet  roolimalleina  opettajana 

toimimisessa. 

Toomin  (2006)  väitöskirjassa  opettajan  hiljainen  pedagoginen  tieto  oli 

kehittynyt  työkokemuksen kautta.  Myös  toisten  opettajien  opetuksen seuraaminen 

kartutti hiljaista tietoa. Toisten opettajien opetuksen seuraaminen näkyi myös oman 

tutkimukseni tuloksissa monissa tarinoissa. Opettajan ja oppilaan välinen suhde oli 

opettanut  ammatissa  toimimisesta  paljon  ja  antanut  esimerkkejä  siitä,  kuinka 

opettajan työtä voisi tehdä.

Virtainlahti  (2006)  tutki  hiljaisen  tiedon  ymmärtämistä  tapausyrityksessä 

paperitehtaalla.  Hiljaista  tietoa  tunnistettiin  ammattitaidosta,  jota  löytyi  työn 

kokonaisuuden hallinnan, teknologian,  työtapojen ja ihmissuhteiden alueilta.  Ehkä 

tällaisen  tutkimuksen  tuloksia  voisi  verrata  kokonaisuudessaan siihen,  mitä  oman 

tutkimukseni  tulokset  olivat.  Tällaisia  hiljaisen  tiedon  elementtejä  omassa 

tutkimuksessani olivat ihmisenä kasvaminen ja konkreettisten taitojen kehittyminen. 

Vaikkei  tutkimukseni  suoranaisesti  selvittänyt  hiljaisen  tiedon  siirtymisen 

kokemuksia,  tällainen  käsite  olisi  varmasti  löydettävissä  useistakin  kokemuksista, 

joita haastateltavat kertovat.

8.2 Tulosten merkityksellisyys
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Tutkimukseni tuloksista ilmenee toisten ihmisten merkittävyys koko elämänmittaista 

janaa ajatellen. Nykyisin on tutkittu paljon sitä, kuinka työelämässä taidot siirtyvät 

toisilta  työntekijöiltä  ja  esimiehiltä  sekä  sitä,  kuinka  ammatillinen  osaaminen  ja 

identiteetti kehittyvät. Oma tutkimukseni kuitenkin kertoo myös siitä, että tärkeitä 

taitoja voi oppia keneltä tahansa merkittävältä henkilöltä. 

Tutkimuksellisesti merkityksellistä on nähdä, kuinka ihmiset pitävät toisten 

ihmisten  vaikutusta  elämässään  tärkeänä.  Ihmiset  olivat  opettaneet  usein  pelkällä 

esimerkillään  elämisen  taitoja.  Elämisen  taitoihin  kuuluivat  niin  ihmisenä 

kasvaminen kuin konkreettiset elämässä tai työssä tarvittavat taidot. Merkityksellistä 

on myös se, että ihmiset ovat antaneet kunnian omista elämänvalinnoistaan jollekin 

toiselle  ihmiselle.  Tällaisia  näkökulmia  olisi  mielestäni  hyvä  nähdä  enemmänkin 

työelämän  ja  talouden  korostamassa  yhteiskunnassa.  Tutkimukseni  osoittaa,  että 

yksilöt ovat kehittyneet paljon toisten ihmisten avulla ja vaikutuksesta. 

Merkityksellistä  on  huomata  myös,  kuinka  suuri  osa  merkityksellisistä 

elämäntapahtumista liittyy opettajamuistoihin. Tällaiset muistot olivat tärkeitä sekä 

lapsuudessa,  mutta  myös  aikuisuudessa.  Kasvatusalan  näkökulmasta  opettajan 

vaikutus näyttää mielenkiintoiselta.

8.3 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointia

Olen  pyrkinyt  tutkimuksessani  toteuttamaan  hyvää  tieteellistä  käyttäytymistä, 

eettisyyttä  ja  luottamuksellisuutta.  Olen  raportoinut  tutkimukseni  vaiheita 

suunnittelusta  haastattelujen  toteutukseen,  analysointiin  ja  tuloksiin  saakka 

totuudenmukaisesti.  Toisten teoksia  ja tutkimuksia käyttäessäni  olen kunnioittanut 
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kirjoittajia ilmoittamalla lähdetiedot asianmukaisesti, enkä ole kopioinut tai pyrkinyt 

selittämään heidän kirjoituksiaan väärin.

Haastatteluita  varten  olen  tiedustellut  jokaiselta  haastateltavalta  luvan 

haastatteluun  sekä  sen  taltiointiin.  Olen  selventänyt  tarvitsevani  tallennetta 

myöhempää litterointia varten ja ilmoittanut usein jo haastatteluaikaa sopiessamme, 

ettei  henkilöiden  nimiä  tai  muita  tunnistettavia  tietoja  ilmene  tutkimuksestani. 

Viimeisiä  haastatteluja  tehdessäni  totesin  määrän  olevan  riittävä,  koska  samat 

merkittävät ihmiset toistuivat usein, vaikka tarinat olivatkin todella erilaisia. Tuloksia 

analysoidessani olen pyrkinyt toimimaan mahdollisimman puolueettomasti ja tarkasti 

seuraamaan  haastateltavien  omia  ilmaisuja.  Narratiivisen  tutkimusotteen  tavoite 

ihmisten  omien  kertomusten  esiintuomisesta  on  varmasti  muokkautunut  omien 

tutkimuslähtöisten  intressieni  kautta.  Olen  kuitenkin  hyvin  tietoisesti  halunnut 

kunnioittaa  haastatteluissa  ilmenneitä  henkilökohtaisia  ja  koskettaviakin 

elämänhistorian  tapahtumia.  Karjalainen  (2012,  58)  kuvailee  elämänkerrallisen 

aineiston käsittelyä toisen ihmisen kohtaamiseksi. Toivon, että oma kohtaamiseni on 

onnistunut  sekä  arvostukseni  ja  kiitollisuuteni  haasteltavia  kohtaan  on  luettavissa 

tämän työn eri osioista.

Tutkimukseni  pohjautui  ihmisten  henkilökohtaisiin  ja  yksilöllisiin 

kokemuksiin ja  niiden ymmärtämiseen.  Tämän vuoksi  laadullinen ja  narratiivinen 

tutkimusote  on  mielestäni  onnistunut.  Narratiivisen  tutkimuksen  piirteet  näkyvät 

aineiston keruumenetelmässä elämänjanan ja niiden tarinoiden kautta sekä aineiston 

esittämistavassa, jossa ihmisten tarinoita havainnollisestaan pitkilläkin lainauksilla. 

Kokemukseni tutkimuksen tekijänä ja haastattelijana on melko vaatimaton. 

Kandidaatin tutkielmani kuitenkin on tuonut perusosaamista tutkimuksen tekemiseen 

ja työni rekrytointitehtävissä haastattelukokemusta. Kuitenkin haastattelu tutkimusta 
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tai työpaikkaa varten ovat hyvin erilaisia perustavoitteiltaan. Melko kokemattomana 

tutkijana  tutkielmani  tulosten  yleistettävyys  on  harkinnanvaraista.  Narratiivisessa 

tutkimuksessa  tosin  yleistettävyys  on  muutenkin  harkinnanvaraista.  Hirsjärvi  & 

Hurme (2001,  185)  kertovat  yleisesti  laadullisen  tutkimuksen  validiteetin  ja 

realiteetin arvioinnin olevan mahdotonta perinteisillä tavoilla, koska tuloksia ei voida 

varsinaisesti  mitata.  Uskoisin  kuitenkin,  että  hyvin  sujuneet  haastattelut  olivat 

ilmapiiriltään  tarpeeksi  turvallisia  huonompienkin  muistojen  jakamiseen ja  tarinat 

olivat tämän joukon elämänjanojen todenmukaisia kertomuksia. 

Olen  pyrkinyt  tiedostamaan  narratiivisen  tutkimuksen  erityisiä  eettisiä 

kompastuskiviä  juuri  henkilökohtaisten  muistojen  ja  haastateltavien 

tunnistettavuuden  osalta.  Olen  poistanut  aineistoviittauksista  kaikki  nimet, 

paikkakunnat,  työpaikat,  oppilaitosten  nimet  sekä  harrastukset  ja  korvannut  ne 

tekstissä  merkinnällä  ”XXX”.  Olen  myös  jokaisen  aineistolainauksen  kohdalla 

joutunut harkitsemaan ja arvioimaan tunnistettavuuden mahdollisuutta. 

Narratiivisen tutkimusotteen taustalla  voi olla  tarkoitus syventää ihmisten 

omaa  elämäntuntemusta  ja  mahdollisesti  auttaa  heitä  itsereflektiossa.  Itse  en  ole 

tutkimukseni  tavoitteeksi  asettanut  molemminpuolista  hyötyä,  koska  näen  sen 

eettisesti erittäin hankalaksi toteuttaa. Vaikka haastattelutilanteessa sainkin palautetta 

hyvien  muistojen  kertaamisen  ja  pohdinnan  hyödyistä  sekä  mukana  tulleista 

oivalluksista, en ole maininnut tai olettanut haastatteluihin ryhtyessäni henkilöiden 

mahdollisuudesta  omaan  kasvuun,  vaan  ainoastaan  osallistumisesta 

tutkimusprosessiini.  Olen  kuitenkin  iloinen,  mikäli  haastattelut  antoivat  myös 

haastateltaville jotain uutta ajateltavaa elämästään. 

Tutkimukseni  on  onnistunut,  koska  sain  vastauksia  aineistolle  esittämiini 

kysymyksiin ja tutkimukseni tavoitteisiin. Itse olen ollut koko ajan tietoinen siitä, 
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että tutkijana vaikutan tutkimukseni tuloksiin aivan koko tutkimuksen ajan omilla 

valinnoillani. 

8.4 Tutkimuksen jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimusurani  mahdollisen  jatkumisen  osalta  olen  pohtinut  mahdollisuutta  kerätä 

elämäkertamateriaalia  kirjallisesti.  Heikkisen  (2002/2,  110)  mukaan  ihminen 

kirjoittaessaan  pohtii  enemmän  elämänsä  tapahtumia,  kuin  mitä  lopulta  kertoisi 

ääneen.  Toisaalta,  jos  aion  tulevaisuudessakin  haastatella  aineistoa,  olisi 

mielenkiintoista pyytää haastateltavia ottamaan mukaan valokuvia elämänsa varrelta. 

Atkinson  (1998,  30)  kertoo  tällaisen  virikkeen  tuovan  helposti  mieleen  erilaisia 

muistoja.

Koska  tutkimukseni  tulokset  viittasivat  siihen,  että  ihmisenä  kasvaminen 

merkittävien  henkilöiden  kautta  on  yleisempää,  kuin  minkään  taitojen  opettelu, 

voisin hyvin jatkaa tätä aihetta syvemmin ja mahdollisesti keskittyä tiedustelemaan 

tiettyjen  ihmisten  vaikutusta  ihmisen  elämässä.  Esimerkiksi  pelkästään 

ystävyyssuhteiden vaikutusta aikuisen ihmisen elämässä olisi mielenkiintoista tutkia. 

Pelkän  elämäkerran  keräämiselläkin  merkittävät  toiset  ihmiset  olisivat 

voineet  nousta  aineistosta  esiin,  koska  Vilkon  (1997,  196)  mukaan  sivuhenkilöt 

kertojan  lisäksi  ovat  osallisena  tarinoihin.  Tällaista  näkökulmaa  en  ollut  ennen 

tutkimukseni haastattelua ajatellut, mutta se voisi myös olla seuraavaa narratiivista 

materiaalia kerätessä mahdollinen.

Tutkimusmateriaalistani  löytyisi  myös  tutkittavaa  merkittävien  ihmisten 
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vaikutuksen  myötä  syntyneistä  tunnekokemuksista  ja  siitä,  kuinka  elämänjanan 

tapahtumat ovat edenneet ihmisten elämässä. Voisin tutkia sitä, millaisia työelämässä 

kasvamisen  kokemuksia  tai  millaisia  ihmisenä  kasvamisen  kokemuksia  kertojilta 

löytyisi. 
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LIITTEET

LIITE 1: Haastattelurunko

Haastattelurunko

Kokemuksia kehittymisestä toisten ihmisten avulla

Taustatiedot:
Ikä
Sukupuoli
Perhesuhteet
Koulutustausta
Työkokemus vuosissa ja ammatti

I Tärkeät henkilöt elämässäni

Tutustuminen, milloin, mitä, miksi

II Kehittyminen 

Oppimisen kokemukset, henkilökohtainen tuki, tilanteet - seuraaminen, vaikutus 
elämään ja omiin valintoihin

III Ihmissuhteiden merkitys (yhteenveto)

Ihmisten vaikutus elämässä 

Omat taidot
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