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1 Johdanto 

 

Mitä ja miten ihmiset kertovat omasta työstään? Tämä aihe on kiinnostanut itseäni jo 

pidempään. Nyt, tulevana opettajana, minua kiinnostavat erityisesti opettajuuden kuvaukset ja 

diskurssit opettajien itsensä tuottamina. Maisterintutkielmassani tutkin yhtä luokanopettajan 

kirjoittamaa, opettajuutta käsittelevää blogia Luokanopettajan arki, jatkossa LOA 

(https://luokanopettajanarki.blogspot.com).  

Opettajuus on esillä mediassa jollain tapaa lähes jatkuvasti eikä ihme, sillä se koskettaa 

suurta osaa aikuisistakin omien, sukulaisten tai muuten tuttujen lasten kautta. Lisäksi jokaisella 

on paljon kokemuksia erilaisista opettajista ja opettajuudesta omien kouluvuosien ajalta. 

Opettajien kanssa vietetään paljon aikaa ja heidän vaikutuksensa elämäämme on suuri. Ei siis 

ole ollenkaan yhdentekevää, miten ja millaisella asenteella he työtään tekevät ja millaista kuvaa 

työstään välittävät. Aihe on tärkeä myös yhteiskunnallisesti. Erilaiset diskurssit ja opettajuuden 

representaatiot näkyvät ja vaikuttavat aina koulutuspoliittiselta tasolta yksittäiseen oppilaaseen 

asti. Se, miten opettajan työstä puhutaan, vaikuttaa kaikkien ihmisten käsityksiin, opettajien 

asioista päättäviin tahoihin ja erityisesti heihin, jotka toimivat opettajina tai suunnittelevat 

hakeutuvansa alalle. Varsinkin se, mistä asioista media kertoo ja miten niitä käsittelee, vaikuttaa 

laajasti ihmisten tietoon ja uskomuksiin, arvoihin ja identiteetteihin (Fairclough 1997, 10). Aihe 

on (aina) ajankohtainen ja kipeäkin; syyskuussa 2021 uutisoitiin jälleen laajasti OAJ:n kyselyn 

tuloksista: yli puolet opettajista miettii alanvaihtoa (Liiten 2021). Marraskuussa kirjoitettiin 

opettajien työuupumuksesta ja keväällä 2022 opettajat1 olivat lakossa useissa kaupungeissa. 

Median välittämä kuva opettajuudesta on siis varsin negatiivinen. On kiinnostavaa nähdä, miltä 

opettajan itsensä tuottama blogisisältö omasta työstään näyttää. Tutkielman tekijänä minua 

kiinnostaa siis erityisesti se, millainen kuva opettajuudesta blogin kautta välittyy, ja miten se 

näyttäytyy suhteessa yhteiskuntaan ja median välittämään opettajakuvaan.  

Blogin pitämisen voi aloittaa kuka tahansa ja niitä onkin olemassa lähes joka aiheesta. 

Ihmiset voivat jakaa tietojaan, taitojaan, ajatuksiaan, tunteitaan tai tunnelmiaan niistä 

kiinnostuneille lukijoille ja löytää vaikkapa samasta harrastuksesta innostuneita tai ammatillista 

vertaistukea. Verkko voi mahdollistaa myös avoimen ja kommenttikenttineen vastavuoroisen 

viestinnän eri osapuolten kesken (Ridell 2006: 213). Toisaalta on kuitenkin käynyt myös niin, 

että verkkoympäristössä ovat vahvoilla käytännössä samat suuret ja laitostuneet (esim. 

 

1 OAJ:n jäsenet 

https://luokanopettajanarki.blogspot.com/
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talouden, politiikan ja median) toimijat, jotka hallitsevat julkista viestintää sen ulkopuolellakin 

(mp). Siksikin on tärkeää kuulla ja huomioida ”pienten” ja yksityisten toimijoiden ääni. 

Lähestyn aihetta diskurssintutkimuksen keinoin, sillä se mahdollistaa aiheen 

monipuolisen käsittelyn. Blogien kielellisten ilmausten merkitys löytyy kielen rakenteen tai 

muodon lisäksi kontekstista; kielenkäyttäjien, tilanteen, ajan ja paikan tarkastelusta. 

Diskurssintutkimuksessa kieltä tutkitaan sosiaalisena toimintana ja pyritään hahmottamaan, 

miten ja mitä asioita kielellä tehdään. Uusi kurssi kohti diskurssia -teoksen tavoin tässä 

tutkielmassa teksti tarkoittaa kirjoitettua aineistoa ja diskurssi kielenkäyttöä kontekstissaan 

osana sosiaalista toimintaa. Diskurssi on kaikkea kielellistä ja semioottista toimintaa, jolla on 

vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ehtoja, sekä seurauksia. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 13–

14, 31, 35.) 

Yksi aineistoni keskeinen piirre on blogitekstien affektiivisuus. Affekti on Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan ’voimakas tunne’. Affektiivisuudella tarkoitetaan puhujan suhtautumista 

(esim. ironinen, innostunut, hämmästelevä tai kiukkuinen) osoittavaa ilmaisua, ja sitä voi 

esiintyä kaikilla kielen tasoilla. Kirjallisissa teksteissä muotojen ja sanaston lisäksi voidaan isot 

kirjaimet (huutaminen) tai huutomerkit tulkita affektisiksi. (Karvinen 2014.) Iso suomen 

kielioppi määrittelee affektiivisiksi ilmauksiksi sellaiset konventionaalistuneet konstruktiot ja 

muut kielenainekset, ”joilla puhuja voi osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan 

puheenalaiseen asiaan tai puhekumppaniinsa” (VISK § 1707).  Affektiivisuuden tulkinnassa 

konteksti on olennainen: affektiivisessa ilmauksessa on jokin puhujan asennoitumista osoittava 

elementti, joka ohjaa vastaanottajan tulkintaa. Herkästi affektiivisia puhetoimintoja ovat muun 

muassa pyynnöt, kehotukset, syytökset, hellittelyt, kiusoittelut, arviot, kannanotot sekä 

arkaluontoisten asioiden esittäminen. Affekti on leksikaalistunut haukkuma-, voima- ja 

kirosanoihin, sekä interjektioihin ja affektiivisiin johdoksiin. (Mp.) Tarkastelen yhtenä 

näkökulmana blogitekstien affektiivisuutta ja sitä, millaisia diskursseja ne omalta osaltaan 

rakentavat.  

Diskurssintutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon tutkijan konteksti. Aineisto on 

tutkijan rajaama, ja teoriat ja metodit ohjaavat tutkimuksen havaintoja. Kaikkea ei voi 

analysoida, vaan tutkielmassa keskitytään tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin piirteisiin. 

Tutkielman tekijänä olen vastuussa siitä, että analyysi ja aineistosta nousevat havainnot tekevät 

oikeutta aineistolle. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 51, 246–247, 278–279.) Seuraavaksi 

kuvaan aineistoni tarkemmin ja perustelen valitut rajaukset.   
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1.1 Aineisto  

 

Aineistoni koostuu Luokanopettajan arki -blogin (jatkossa LOA) vuoden 2021 niistä teksteistä, 

jotka käsittelevät jollakin tapaa opettajuutta tai kertovat siitä jotakin. Niitä on rajaukseni 

mukaan 32 (postausten kokonaislukumäärästä 55). Blogin alaotsikko on ”Opettajan työ 2000-

luvulla”. Tutustuin myös muihin opettajien pitämiin blogeihin2, mutta aineistoksi valikoitui 

tämä blogi, koska sitä kirjoittaa Suomessa työtään tekevä luokanopettaja, kirjoitukset 

käsittelevät pääosin opettajuutta, kirjoittajan näkemykset tulevat eksplisiittisesti esiin ja 

kirjoituksia on julkaistu aktiivisesti jo useamman vuoden ajan. Blogin tyyli on varsin 

suorasukainen, joten on mielenkiintoista tutkia, millainen kuva opettajuudesta sen teksteistä 

välittyy.  

Koska LOA-blogin kirjoittaja kirjoittaa nimettömänä, pohdin sitäkin mahdollisuutta, että 

kirjoittaja olisi huijari tai trolli3. Syksyllä 2019 Ilta-Sanomat on kuitenkin haastatellut blogin 

kirjoittajaa ja kertoo: ”Pohjois-Karjalassa työskentelevä luokanopettaja pitää blogia 

Luokanopettajan arki päiväkirjana itselleen. Opettaja purkaa blogissaan avoimesti 

näkemyksiään ja huomaamiaan ongelmakohtia opettajan työstä.” (Häkkilä 2019.) Näin ollen 

voidaan mielestäni perustellusti sanoa, että kirjoittaja on luokanopettajana toimiva henkilö. 

Kirjoittaja ei blogissaan määrittele tarkemmin, kenelle hän tekstejään kirjoittaa, mutta yllä 

olevan uutisen mukaan ”päiväkirjana itselleen”. Tekstit ovat kuitenkin verkossa julkisesti 

luettavissa, eikä tyyli ainakaan kaikilta osin4 ole yhteneväinen yksityisen päiväkirjan kanssa. 

Määritelmä päiväkirja sopii toisaalta siinä mielessä hyvin, että useimmiten tekstit kertovat 

vähäistä uutisarvoa sisältävistä arjen sattumuksista, erilaisista huomioista tai ärsytyksen 

aiheista; jostakin juuri sillä hetkellä kirjoittajan mielen päällä olevasta. Toisaalta teksti ja sen 

tyyli vaikuttavat myös usein informoivan lukijoita opettajan työn arjesta ja siihen liittyvistä 

haasteista.  

Koska blogi on muidenkin kuin kirjoittajan luettavissa, on sillä joku kuviteltu yleisö. Yksi 

tällainen on varmastikin toiset (luokan)opettajat. Blogin kirjoittaja ja saman ammattiryhmän 

jäsenet voivat laajasti ymmärrettynä muodostaa diskurssiyhteisön, jolla on yhteinen 

odotushorisontti (Kalliokoski 2006: 260–261). Opettajalukijat voivat mahdollisesti samaistua 

 

2 Etsin blogeja hakutoiminnolla Blogit.fi listauksesta ja Googlesta. Rajasin tutkittavista blogivaihtoehdoista heti 

pois ne, jotka on julkaistu jonkun kaupallisen toimijan tai järjestön (esim. OAJ ja kirjakustantamot) sivuilla. 

3 internetin häirikkö, jonka ainoa tarkoitus häiritä, ohjata keskustelua, provosoida (yle 15.9.2014) 

4 teksteissä ei esimerkiksi nimetä työtovereita tai oppilaita 
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kirjoittajan kokemiin haasteisiin koulumaailmassa, tai he ymmärtävät, mitä kaikkea se 

pitääkään sisällään, kun kirjoittaja viittaa esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelmaan (ops). 

Tekstit eivät kuitenkaan ole sillä tavalla eksklusiivisia, etteivätkö muutkin kuin opettajat niitä 

ymmärtäisi. Näin ollen blogin kuviteltu yleisö on laaja ja rajaamaton. 

Blogin teksteistä on löydettävissä sekä suoria että epäsuoria tunnistetietoja asuinalueesta, 

ikäryhmästä, perheestä ja niin edelleen, mutta jätän nämä pois tutkimuksestani eettisistä syistä. 

Ne eivät myöskään tuo mitään lisäarvoa tutkimukseen tai sen tuloksiin. Aineistooni ei liity 

ongelmallisia eettisiä kysymyksiä, sillä blogi on verkossa julkisesti saatavilla, eikä se sisällä 

luetun perusteella arkaluontoista sisältöä (Tiittula 2012: 442). Kirjoittajalla on tekijänoikeus 

omiin teksteihinsä, joten anonymisointi ei siksikään tule kyseeseen.  

Keskityn tutkimuksessani luokanopettajan itse kirjoittamiin teksteihin ja olen siksi 

rajannut postausten yhteydessä olevat kansikuvat ja kuvituskuvat tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Sama koskee blogitekstien yhteydessä julkaistuja lukijoiden kommentteja5. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Maisterintutkielmani käsittelee aineistoni blogiteksteistä nousevia opettajuuden diskursseja. 

Haluan selvittää, miten kirjoittaja ilmentää ammattiaan ja muita opettajuuteen läheisesti 

liittyviä asioita blogitekstiensä lukijoille. Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

1. Millaista kuvaa blogitekstit välittävät opettajuudesta?  

2. Mitä opettajuuteen liittyviä diskursseja blogikirjoituksista on löydettävissä? 

3. Millaiseksi kirjoittajan ammatillinen identiteetti opettajana rakentuu blogin teksteissä? 

 

Lähestyn aineistoani ja sen kieltä resurssina (diskurssintutkimuksen mukaisesti) kolmesta 

näkökulmasta, jotka ovat kielellinen (kielioppi, rakenteet, sanasto), diskursiivinen (diskurssit 

ja genret) ja sosiaalinen (identiteetit ja valtakysymykset). Kirjoittajan valitsema kielenkäyttö, 

esimerkiksi ilmaukset ja rakenteet, vaikuttaa siihen, millainen kuva hänen kertomistaan 

tapahtumista tai kuvaamistaan ilmiöistä muodostuu. (Pietikäinen ja Mäntynen 2019: 23.) 

Ensilukemalta blogin teksteistä hahmottuu monipuolinen ja värikäs kielenkäyttö, sekä 

kirjoittajan tapa käsitellä opettajuuttaan käytännönläheisesti omasta henkilökohtaisesta 

näkökulmastaan käsin. Teksteistä välittyy ironinen näkökulma ja kielteisesti painottuvat 

affektit. Kirjoittaja ihmettelee ja kritisoi (koulu)maailman menoa monissa teksteissään.  

 

5 lukijakommentteja koko aineiston teksteissä vain 5 
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Pyrin löytämään aineistostani havainnollisia esimerkkejä kaikilta kielen tasoilta ja 

analysoimaan ne kattavasti. Valitut tutkimuskysymykset ohjaavat kiinnittämään huomion 

tekstin niihin kohtiin ja kokonaisuuksiin, jotka jollakin tapaa rakentavat kuvaa kirjoittajan 

opettajuudesta ja ammatillisesta identiteetistä. Aineistosta nousevat diskurssit hahmottuvat 

huolellisen lukemisen ja tekstin tarkastelun myötä. Diskurssin voi luoda joko monessa tekstissä 

toistuva piirre tai tiheät esiintymät yhdessä tekstissä (Lehti ym. 2018: 7). Tutkin, millaisia 

diskursseja aineistosta on löydettävissä, miten niiden väliset suhteet rakentuvat, ja millaisia 

ehtoja tai seurauksia tekstin diskursseilla on opettajuuden näkökulmasta. Tarkastelen, millainen 

on kirjoittajan representoima kuva opettajuudesta ja miten se tekstissä rakentuu: millaisia ovat 

kirjoittajan kielelliset valinnat, millaista tyyliä hän eri teksteissä hyödyntää, millaisia 

kieliopillisia ja semanttisia valintoja (kuten toimijuus, sanavalinnat, modaalisuus, metaforat, 

tempus) tekstistä on löydettävissä ja millaisia merkityksiä valinnat tekstiin tuovat. On 

kiinnostavaa nähdä, miten kirjoittajan kielelliset ja diskursiiviset valinnat vaikuttavat tekstin 

luomaan kuvaan opettajasta ja opettajuuteen liittyvistä ilmiöistä. (Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 312–316.) Kuva kirjoittajan ammatillisesta identiteetistä rakentuu aineistossa monessa 

kohtaa ja kietoutuu osaksi eri diskursseja. Keskityn ammatti-identiteetin näkökulmaan 

tutkielmani viimeisessä alaluvussa 3.3, jossa pyrin syventämään ja tarkentamaan kuvaa 

aiheesta.     

  

1.3 Aiempaa tutkimusta blogeista 

 

Blogeja on tutkinut ja niistä kirjoittanut esimerkiksi Greg Myers (2009). Hän tarkastelee 

blogeja ja wikipedian artikkeleita diskurssintutkimuksen lähtökohdista ja monista eri 

näkökulmista. Myers määrittelee ensin, mikä blogi on ja käy sitten läpi blogien paikkaa, aikaa, 

yleisöä, linkkejä, mielipiteiden ilmaisua ja tiedon varmuutta. Esittelen Myersin tutkimusta 

tarkemmin luvussa 2.1: Blogi genrenä.  

Suomessa6 esimerkiksi Kaisa Koskinen (2014) on tutkinut Euroopan komission viestintää 

erityisesti yhden blogin näkökulmasta. Koskinen tarkastelee Euroopan komission viestinnästä 

vastanneen Margot Wallströmin blogia, joka oli ensimmäinen komission verkkosivuilla 

aloitettu blogi ja joka kauden päättyessäkin erottui sekä määrällisesti että laadullisesti edukseen. 

Blogigenreä käytetään tässä institutionaalisen viestinnän tavoitteiden saavuttamiseen, joten se 

 

6 Blogien historiasta suomalaisessa kontekstissa voi lukea esimerkiksi teoksesta Sosiaalisen median lyhyt historia 

(Suominen, Östman, Saarikoski, Turtiainen 2013). 
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eroaa tältä osin yksityishenkilön blogista ja näin siis jo lähtökohdiltaan tämän tutkielman 

aineistosta. Koskinen analysoi blogia dialogisuuden ja lukijan huomioonottamisen 

näkökulmasta, sillä pyrkimys vuoropuheluun oli tutkimuksen ajankohtana komission 

viestintäpolitiikan keskeinen painopiste. Koskisen tavoitteena on esittää blogeissa havaitut 

genrepiirteet ja selvittää kirjoittajan tekstuaaliset keinot, joilla tämä pyrkii asettamiinsa 

tavoitteisiin. (Koskinen 2014: 127–129.)  

Koskinen esittelee ensin yleisesti blogia genrenä ja blogeja instituutionaalisessa 

viestinnässä, minkä jälkeen hän tarkastelee Wallströmin blogia sekä kokonaisuutena, että 

erityisesti ensimmäiseen blogikirjoitukseen keskittyen. Hän hyödyntää affektiivisuuden 

käsitettä ja suhtautumisen teoriaa tutkimuksessaan. Koskinen toteaa, että julkisuudessa olevalle 

päättäjälle blogi tarjoaa keinoja henkilökohtaisempaan, tietyllä tapaa ”välittömään” 

vuorovaikutukseen, kun taas tavalliselle ihmiselle se tarjoaa väylän julkisuuteen, 

mahdollisuuden tulla kuulluksi myös tuntemattomien ihmisten taholta. Molemmille, sekä 

julkisuuden henkilöille että tavallisille ihmisille, blogissa on kuitenkin kyse myös itseilmaisusta 

ja identiteetin rakentamisesta. Tekstin avulla blogin kirjoittaja rakentaa kuvaa niin itsestään 

kuin lukijastaankin. Tämä näkökulma on tärkeä myös omassa tutkielmassani, jonka aineistona 

on tavallisen ihmisen (yksityishenkilön) kirjoittama blogi. Koskinen nostaa esiin myös 

blogigenreen kuuluvan vuorovaikutteisuuden ja sitä kautta nykyisen viestinnän 

affektiivisuuden keskeisen aseman. Wallströmin blogin tutkimuksen tuloksista Koskinen 

kirjoittaa, että tekstissä oli hyödynnetty monia positiiviseen vuorovaikutukseen tähtääviä 

keinoja, kuten ihmisläheiset aiheet, emootioita painottava sanasto ja kirjoittajan persoonan 

tuominen esiin. Hieman yllättävänä Koskinen piti sitä, ”että kirjoittajan persoonaa korostavat 

piirteet olivatkin dialogisempia ja vuorovaikutteisempia kuin tekstissä laajalti käytetty 

moniäänisyys”. Artikkelin ilmestymiseen mennessä institutionaalisia blogikäytänteitä oli 

tutkittu hyvin vähän, mutta ne voivat tarjota rikasta aineistoa niille, jotka ovat kiinnostuneita 

instituution ja kansalaisten välisestä vuorovaikutuksesta. (Koskinen 2014: 129–143.) 

Lotta Lehti (2014) on tutkinut ranskalaisten poliitikkojen blogityylejä. Hän jaottelee 

aineistonsa viiteen eri blogityyliin, jotka ovat päiväkirja, julkaisualusta, ilmoitustaulu, essee ja 

pamfletti7. Päiväkirjamaisessa blogissa raportoidaan päivän kulkua (pääosin työtehtävät), 

 

7 ”alkuaan häväistyskirjoitus, myös lentolehtinen tai -kirjanen, sittemmin arvostelevaan, vastustavaan tai 

provosoivaan tyyliin laadittu lyhyehkö mielipidekirja tai tutkielma ajankohtaisesta politiikkaa, uskontoa tai 

taidetta käsittelevästä aiheesta” (Tieteen termipankki) 
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julkaisualustablogissa jaetaan muita tekstejä (kuten lehdistötiedotteita tai haastatteluita) ja 

ilmoitustaulublogissa on lyhyehköjä kirjoituksia, jotka ovat usein mainoksia. Esseeblogissa 

julkaistaan harkittuja yhteiskunnallisia kirjoituksia, jotka on suunnattu äänestäjien lisäksi usein 

myös lehdistölle ja vastustajille. Pamflettiblogissa taas vastustetaan jotakin asiaa ja siinä on, 

erotuksena edelliseen, kiivas ja poleeminen sävy. (Lehti 2014: 6–7.) Tutkimani blogin tyyli 

olisi tässä jaottelussa yhdistelmä päiväkirjaa ja pamflettia.  

Lehden toinen näkökulma aineistoonsa on poliitikkojen blogityylit kielen 

subjektiivisuuden asteen kannalta. Tutkimuksen tuloksena on, että poliitikkojen blogeissa on 

aika paljon vaihtelua kielen subjektiivisuuden asteessa. Tutkimuksessa myös etsitään merkkejä 

julkisen kielenkäytön arkipäiväistymisestä ja todetaan, ettei poliitikon blogia voi luonnehtia 

kovinkaan keskustelunomaistuneeksi genreksi, sillä niissä pitäydytään pääosin 

yhteiskunnallisissa aiheissa eikä luoda keskusteluyhteyttä lukijaan; kirjoitukset ovat pääosin 

yksisuuntaista tiedon ja näkemysten jakamista. Yksi näkökulma aineistoon on blogien tyyli 

kielen virallisuuden tai arkisuuden osalta. Tuloksena on, ettei poliitikkojen blogeissa käyttämä 

kieli juurikaan poikkea kirjoitetusta yleiskielestä. (Lehti 2014: 7–10.) Nämä näkökulmat 

poikkeavat merkittävästi oman aineistoni teksteistä, joissa kielenkäyttö on hyvin subjektiivista, 

arkipäiväistä, epävirallista ja puhekielistä, eikä monestikaan noudata yleiskielen normeja. 

Lehden tutkimuksessa eri blogityylit luovat poliitikoista erilaisia kuvia.  Päiväkirjablogi 

esittää poliitikon aktiivisena ja pätevänä, toisaalta ”tavallisena työssäkäyvänä ihmisenä”. 

Esseeblogi luo kuvaa poliittisesta auktoriteetista, kun taas pamflettiblogin kirjoittaja näyttäytyy 

asialleen vihkiytyneenä maailmanparantajana. Lehti toteaa myös, että ne harvat poliitikot, jotka 

loivat blogissaan jonkinlaista vuorovaikutusta lukijoidensa kanssa, esiintyivät helposti 

lähestyttävinä ja keskustelevina. Yleisempänä huomiona todetaan, että genre toteutuu hyvin 

monen näköisissä teksteissä, joissa näkyy monien tutumpien genrejen vaikutus ja joka osaltaan 

kertoo kielenkäytön moninaisuudesta. Blogia kirjoittavan tyyli ei muodostu tyhjiössä, vaan sen 

aineksina ovat kaikki erityyliset tekstit ja puheet, joita hän on elämänsä aikana kohdannut. 

(Lehti 2014: 10.) Tämä pätee luonnollisesti myös omaan aineistooni. Kuva blogin tyylistä ja 

kirjoittajasta tarkentuu tutkimuksen myötä. 

Suomenkielisiä opettajien blogeja on kasvatustieteissä tutkittu jonkin verran. Milla 

Hynynen (2016) käsittelee opettajien vapaa-aikaa ja Anna Kosonen (2019) yhden opettajan 

blogia tämän viimeisenä vuonna ennen eläkkeelle jäämistä. Mona Kuusela on (2016) tutkinut 

viittä opettajien pitämää blogia vuodelta 2014 työn mielekkyyden näkökulmasta. Laajemmin 

tarkasteltuna tutkimusta opettajuudesta ja verkkoaineistoista löytyy toki nykyään jo paljonkin, 

mutta opettajuuden diskursseista blogeissa ei nähdäkseni ole tehty suomenkielistä tutkimusta. 
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Lisäksi oman tutkimukseni näkökulma on kielitieteellinen ja eroaa siksikin oleellisesti yllä 

mainituista.  

 

 

2 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Tässä luvussa tarkastelen ensin blogin määrittelyä, ensimmäisessä alaluvussa erityisesti 

genren näkökulmasta. Toisessa alaluvussa paneudun lyhyesti tutkimuksen teoreettiseen 

taustaan eli diskurssintutkimukseen ja diskurssianalyysiin.  

Blogi itsessään on lähes kaikille tuttu nykyaikaisen digitaalisen viestinnän muoto. Blogi 

on kotisivu, johon bloginpitäjä tuottaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti sisältöä, usein 

lyhyehköjä kommentaareja. Tekstit ovat esillä päivättyinä, käänteisessä kronologisessa 

järjestyksessä.  (Koskinen 2014: 130.) Blogit ovat osa sosiaalista mediaa, jonka luonteeseen 

kuuluu vahva affektiivisuus eli tunnetilojen painotus (mts. 129). Sosiaalinen media on 

muuttanut osallistujien rooleja, viestinnän pelisääntöjä ja valtasuhteita, sekä ajan ja paikan 

merkitystä (mp). Blogeja on nykyään valtavasti ja kaikista mahdollisista aiheista. Blogeilla on 

yhteiskunnallistakin merkitystä: Greg Myers kuvaa, kuinka sanomalehdet käsittelevät 

bloggaajien vaikutusta vaikkapa presidentinvaaleihin (Myers 2009: 2). Blogin voi perustaa 

kuka tahansa, jolla on internet-yhteys, eikä blogin käsittelemistä aiheista tarvitse olla mitään 

asiantuntemusta. Vaikka internet näin hälventää asiantuntijoiden ja maallikoiden välistä rajaa, 

muodostuu toinen raja sen suhteen, kuinka paljon yksittäistä blogia luetaan ja jaetaan: suuriin 

määriin ja maantieteellisesti laajalle yltävät vain harvat. (Mts. 3, 10, 22.) Blogi on usein 

tyyliltään ja näkökulmaltaan henkilökohtainen, ja sillä on tyypillisesti yksi identifioitavissa 

oleva kirjoittaja (Koskinen 2014: 132; Myers 2009: 3).  

 

2.1 Blogi genrenä 

 

Digitaalisuus on nykypäivänä läsnä kaikkialla ja lähes koko ajan. Digitaalisuuden jatkuvassa 

kasvussa median ja viestinnän käsitteet saavat yhä epämääräisempiä ja laajempia merkityksiä 

ja eri tutkijoiden käsittelyssä erilaisia tulkintoja. Helasvuo, Johansson ja Tanskanen (2014: 12–

13) määrittelevät digitaaliseksi viestinnäksi erilaisia multimodaalisia esittämisen tapoja8 

 

8 kirjoitus, kuvat, videot ja ääni 
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yhdistävän viestinnän, digitaaliseksi diskurssiksi merkityksen rakentamisen kielellisessä ja 

multimodaalisessa toiminnassa, ja digitaaliseksi vuorovaikutukseksi (sen laajemmassa 

merkityksessä) digitaalisen median tilanteet, joissa viestintä ja vuorovaikutus yhdistyvät. 

Tutkimani luokanopettajan blogi voidaan lukea tähän viimeksi mainittuun. Verkossa 

julkaistavat blogit ovat osa sosiaalista mediaa, joka yleiskäsitteenä tarkoittaa digitaalisen 

median palveluita, joissa voi jakaa sisältöjä tai viestiä käyttäjien kesken. Sosiaalinen media 

voidaan jakaa esimerkiksi seitsemään kategoriaan seuraavasti: yhteistoimintasivustot, blogit, 

sisältöjen jakaminen, yhteisöpalvelut, pelimaailmat, virtuaalimaailmat ja verkkokeskustelut. 

(Mts. 10.) Blogit ovat siis oma erityispiirteinen kategoriansa. 

Kielentutkimuksessa genre tarkoittaa kielenkäyttötilanteen mallia (Lehti 2014: 1).  

Genrejen tarkastelu on yksi keskeisiä lähestymistapoja digitaaliseen viestintään ja 

vuorovaikutukseen. Käytän tutkielmassani Helasvuon, Johanssonin ja Tanskasen määritelmää 

genrestä ”viestinnällisenä toimintatyyppinä, joka on tilanteinen, aikaan ja paikkaan sijoittuva 

sosiaalisen toiminnan muoto”. (Helasvuo ym. 2014: 15.) Vaikka genreä lähestytään 

kielentutkimuksen sisälläkin eri tavoin, on kuitenkin olemassa myös monia yhdistäviä tekijöitä. 

Yksi on genren ymmärtäminen ”ilmiöksi, jossa on kyse järjestyksen aikaansaamisesta ja 

ylläpitämisestä” (Ridell 2006: 208). Muita ovat muun muassa näkemys genressä yhdistyvistä 

itse tekstistä, sen tuottamisesta ja sen vastaanotosta, tekstin ensiarvoinen asema, yleisön 

olettaminen, intertekstuaalisuus, sekä genren ja kommunikaation yhteys (mts. 208–210). 

Pietikäinen ja Mäntynen (2019) määrittelevät genren (diskurssintutkimuksen näkökulmasta) 

sosiaalisen ja diskursiivisen toiminnan järjestäytyneeksi muodoksi (mts. 110). Hieman 

konkreettisemmin tämä tarkoittaa, että genre on ”kielellisen ja kulttuurisen toiminnan 

tiivistymä, joka on suhteellisen kestävä ja tunnistettavissa ja joka ohjaa kielenkäyttöä – niin 

kirjoittamista, puhumista, kuin myös tulkintaa” (mts. 120). 

Blogi suhteellisen uutena tulokkaana ei ole samalla tapaa vakaa genre kuin vaikkapa 

uutinen. Epävakaatkin lajit ovat kuitenkin kulttuurisesti merkittäviä ja tärkeää aineistoa 

tekstintutkimukselle. (Solin 2006: 94–95.) Blogi on myös hyvä esimerkki eri genrejen 

hybridisoitumisesta9, joka on digitaalisessa mediassa tavallista. Blogigenren teknologian 

mahdollistamina peruspiirteinä voidaan nähdä asynkronisuus10, jatkuva päivittäminen, 

ajantasaisuus, viestien säilyvyys ja arkistointi, mahdollisuus vuorovaikutukseen 

(kommentointimahdollisuus), linkit ja potentiaalinen maailmanlaajuisuus. Muita kuin 

 

9 genret sekoittuvat uusiksi kokonaisuuksiksi (Helasvuo ym. 2014: 16) 

10 kirjoittamisen ja lukemisen eriaikaisuus 
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tekniikkalähtöisiä piirteitä ovat muun muassa kronologisuus, viestinnän yksisuuntaisuus (tai 

ainakin epäsuhtaisuus), tekstipainotteisuus, kirjoittajan rooli ja suhde yleisöönsä, sekä 

henkilökohtaisuuden sääntely. Vaikka blogigenre on melko uusi, se ei kuitenkaan ole syntynyt 

tyhjästä, vaan on saanut vaikutteita eri suunnilta. Blogin edeltäjiksi voidaan nähdä esimerkiksi 

lokikirja, yksityinen päiväkirja, lehden kolumni ja pamfletti. Blogin juuret ovat siis sekä 

henkilökohtaisissa että julkisissa tekstilajeissa. Genrelle on ominaista yksityisen ja julkisen 

leikkauspinnat. (Helasvuo ym. 2014: 16; Koskinen 2014: 128–132.) Blogien kirjoittajat ja 

käyttäjät myös itse muokkaavat genreä (Myers 2009: 22.) Lehti (2014) taas näkee blogit vain 

teknisenä alustana monelle eri genrelle (mts. 3). 

Myers (2019) tarkastelee blogien ja wikipedian artikkeleiden diskurssia (kieltä 

sosiaalisena toimintana) ja tarkentaa blogigenren ominaispiirteitä. Hän näkee erityisesti 

blogidiskurssin piirteiksi muun muassa blogien paikka- ja aikakäsitykset, yleisön, linkit, 

mielipiteet ja tiedon varmuusasteen. Blogeissa aika on tietyllä tapaa hyvin selkeä, sillä uusin 

postaus tulee aina ylimmäksi, ja julkaisuajankohta on merkitty. Itse teksteissä kirjoittajat 

käyttävät kuitenkin hyvin monipuolisesti erilaisia viittauksia aikaan, sekä implisiittisesti että 

eksplisiittisesti. Blogiteksteissä voidaan konstruoida muita kuin kirjoitusajankohtaa 

esimerkiksi adverbiaaleilla, ajan määreillä, päivämäärillä ja aikakausilla (esim. vuodenajat), tai 

deiktisillä ilmauksilla kuten nyt tai eilen. Deiktiset ajan ilmaukset esiintyvät usein samassa 

lauseessa paikan deiktisten ilmausten kanssa. Vaikka verkon takia blogit vaikuttavat olevan 

saatavilla joka paikassa yhtä aikaa ja kaikkialla heti, on blogien kirjoittajilla kuitenkin tapoja 

viitata siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa ne on kirjoitettu, kuten valokuvat, maiden liput, 

pronominit ja niin edelleen. Eri blogien saavutettavuutta rajaakin ensisijaisesti se kieli, jolla 

blogi on kirjoitettu. Tutkimani blogi on kirjoitettu suomen kielellä, mikä rajaa yleisön suomen 

kieltä ymmärtäviin. Myers toteaa, että blogin kielivalinta ei kerro siitä, missä blogikirjoittaja 

itse asuu, vaan siitä, keiden hän haluaa tekstinsä lukevan. Viittauksilla paikkaan kirjoittaja voi 

vahvistaa identiteettiä tai kontrastia, suhteuttaa käsiteltyä aihetta tai kertoa tarinaa. Useimmiten 

bloggaajat eivät kuitenkaan kerro missä ovat, koska paikka on joko itsestäänselvyys, sillä ei ole 

merkitystä, tai se vain sekoittaisi käsiteltävää aihetta. Maininnat paikoista ovat blogeissa 

useimmiten epäsuoria, kuten pronomini, deiktinen ilmaus, toisenkielinen sana tai valokuva 

Lähes aina niillä on kuitenkin joku tarkoitus tai vähintään joku vaikutus/vaikutelma, kuten 

esimerkiksi vertailu, oikeuttaminen, selitys tai tarinankerronta. (Myers 2009: 4–5, 48–76.)  

Blogien suhteen kysymys yleisöstä on merkittävä. Monissa blogeissa kommenttiosiot 

paisuvat valtavan suuriksi, kun lukijat osallistuvat keskusteluun aiheesta (tai aiheen vierestä). 

Myersin mukaan blogien kirjoittajat käyttävät monia keinoja saadakseen lukijan tuntemaan 
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itsensä osaksi ryhmää ja osalliseksi blogia. Osa keinoista on ilmiselviä, kuten suora puhuttelu. 

Muita merkkejä yleisöstä ovat esim. pronominien käyttö, yleisöön viittaaminen, kysymykset ja 

direktiivit, hymiöt ja kohteliaisuus. Blogi, toisin kuin vaikkapa sanomalehdet tai elokuvat, 

toimii vallan hyvin vaikka sen yleisö olisi pienikin, sillä blogi ei tarvitse suuria rahasummia 

käynnistyäkseen. Myös se erottaa blogiyleisön vaikkapa uutisyleisöstä, että blogit ”puhuvat” 

ryhmälle, oletetulle yleisölle, joka vaikuttaa tuntevan toisensa ja jolla on jo paljon yhteistä. 

Myersin analysoimat blogit olivat vuorovaikutuksessa lukijoidensa kanssa lähes joka lauseessa. 

(Myers 2009: 77–94.) Omassa aineistossani ei kuitenkaan ole juurikaan kommentoitu 

kirjoittajan postauksia, vain muutamassa tekstissä on yksi kommentti, eikä blogin kirjoittaja 

vastaa niihin. Siksi olen rajannut ne tutkielmani ulkopuolelle ja keskityn bloggaajan omiin, 

varsinaisiin postauksiin. 

Myersin mukaan bloggaajia on mediassa usein syytetty kaikkitietäviksi huutelijoiksi, 

mutta toteaa omasta aineistostaan, että bloggaajat ovat yllättävän huolellisia siinä, kuinka he 

esittävät omat mielipiteensä lukijoille käyttäen esim. modaaliverbejä, verbejä kuten väitän tai 

ajattelen että, puheen referointia tai keskustelupartikkeleita. Koska kirjoitetussa tekstissä 

äänensävy, tahti tai äänen voimakkuus eivät niin sanotusti ”kuulu”, ne täytyy tehdä tekstiin 

eksplisiittisesti. Myersin mukaan kirjoittajat ovat yleisesti ottaen siis tarkkoja siitä, mitä sanovat 

ja mikä sanotusta on heidän oma mielipiteensä, sekä siitä, kuinka varmaa tieto on. Yhtenä 

aiheena Myers käsitteleekin vielä blogien tiedon varmuusastetta. Hän jakaa bloggaajien 

esiintuoman tiedon varmuuden neljään: induction (tieto jostakin tietystä tapauksesta), 

deduction (päättely), hearsay (kuulopuhe) ja belief (uskomus).  Tiedon esittämisen tavat ja 

tiedon varmuusaste ovat Myersin mukaan blogigenreen liittyviä ominaispiirteitä. (Myers 2009: 

95–128.) 

Solin (2006) ehdottaa, että genret nähtäisiin pysyvän muodon sijaan vaihtelevina, 

sosiaalisesti annettuina ja yhteisössä muotoutuvina. Tällöin tutkimuksessa otetaan huomioon 

myös genrekonventioiden muodostuminen ja vakiintuminen, ja toisaalta niiden heikentyminen 

ja muutos. (Mts. 94.) Tästäkin syystä diskurssintutkimus sopii hyvin blogien tarkasteluun, sillä 

se ohjaa tarkastelemaan, miten ja millä ehdoin merkitykset rakentuvat tilannekohtaisesti. Siinä 

missä genre on suhteellisen vakiintunut tapa rakentaa sosiaalista toimintaa, rakentaa diskurssi 

käsitystä maailmasta ja sen totuudellisuudesta (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 72, 120). 
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2.2 Diskurssintutkimus 

 

Diskurssintutkimuksessa kielenkäyttö ja sosiaalinen toiminta kietoutuvat yhteen ja siksi 

kielenkäyttö on aina kontekstisidonnaista, sillä todellinen kielenkäyttö (ei esimerkiksi keksitty 

esimerkki) liittyy aina johonkin tilanteeseen ja kielenkäyttäjien sosiaalisiin käytänteisiin ja 

rakenteisiin. Kielenkäytöllä on siis sekä ehtoja että seurauksia. Toisaalta kieli nähdään osana 

laajempaa aika- ja tilannejatkumoa: kaikella on merkitystä. Se on myös tilanteista, jossa 

vaihtelua aiheuttavat tilanne, aika, paikka ja tavoite. Eri tavat käyttää kieltä saavat aikaan 

erilaisen lopputuloksen. Toisaalta erilaiset tavat eivät ole keskenään yhtä yleisiä tai helposti 

käytettävissä, vaan diskurssintutkimuksen näkökulmasta on kiinnostavaa, millaiset merkitykset 

ovat vallalla, marginaalissa tai puuttuvat kokonaan. Kysymys on vallasta, muutoksesta ja 

tiedontuottamisesta. Kielen tarkasteleminen tästä näkökulmasta lisää tietoa ja ymmärrystä 

kielen lisäksi myös yhteiskunnasta ja kulttuurista. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 14–19, 26.) 

Pyrin tutkielmassani selvittämään, millaisia merkityksiä blogin kirjoittaja tekstiinsä rakentaa ja 

millaisen kuvan hän omasta maailmastaan antaa. 

Diskurssintutkimus on useimmiten11 laadullista kvalitatiivista tutkimusta: se kuvaa, tutkii 

ja selittää tutkittavan ilmiön laatua. Muuttujia ei määritellä etukäteen, vaan hermeneuttisen 

päättelyn avulla aineistosta tutkitaan tutkimuksen kannalta merkittäviä ilmiöitä. Päämääränä on 

sekä ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, että hahmottaa sellaisia tulkintoja ja merkityksiä, joita 

ihmiset itse rakentavat vuorovaikutuksessa. Blogin tekstit ovat vuorovaikutusta mahdollisten 

lukijoiden ja muiden tekstien kanssa. Tutkimuksen tulokset ovat tiheää (tarkkaa, 

yksityiskohtaista) kuvausta tutkittavan ilmiön laadusta. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 210–

211.)  

Diskurssintutkimuksessa kieli on resurssi, jota kielenkäyttäjä voi käyttää eri tavoin ja 

josta tehdä erilaisia valintoja. Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole rajatonta, vaan kielenkäyttäjän 

taidot ja kielenkäyttötilanne rajaavat mahdollisuuksia. Kaikilla, myös tutkielmani aineiston 

kirjoittajalla, on oma, henkilökohtainen ja ainutlaatuinen kielellinen repertuaarinsa, jota 

käyttää. Lisäksi toiset kielenkäyttäjät, normit, arvot ja institutionaaliset rutiinit rajoittavat 

kielenkäyttöä. Valintoja tehtäessä ja kieltä käyttäessä osallistuu toisaalta konkreettisesti tiettyyn 

tilanteeseen, mutta on toisaalta myös osa historiallista jatkumoa ja asettuu osaksi aikaisempien 

kielenkäyttötapojen verkostoa. Kaikella kielellä (eri kielet, genret, ilmaukset jne.) on historia, 

 

11 Toisaalta määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistäminen on yhä yleisempää (Lehti ym. 2018: 13). 
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aikaisempi käyttökonteksti ja kytkös sosiaaliseen toimintaan: kaikki tämä on kielenkäytössä 

aina mukana. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 22–26.)  

Kielellä ja diskursseilla on valtaa: 

”Diskurssien valta liittyy kielenkäytön kykyyn rakentaa sosiaalista todellisuuttamme. 

Kun käytämme kieltä, kuvaamme ja muokkaamme samalla paitsi puheena olevaa aihetta, 

myös itseämme ja toisiamme, aikaamme sekä sen sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita ja 

toimintatapoja” (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 73).  
 

Erilaiset diskurssit ovat osa resurssia, jota hyödynnetään tiedon rakentamisessa, jakamisessa, 

jäsentämisessä tai tietyn näkökulman esittämisessä. Valta tulee sen myötä, että diskursseilla on 

kyky järjestää merkityksiä tietyllä, vakiintuneella tavalla. Ne nimeävät, kategorisoivat, 

rakentavat suhteita ja hierarkioita, tarjoavat tiettyjä käsitteitä tietyistä näkökulmista ja 

uudistavat vanhoja käsitteitä, nostavat esiin tai sivuuttavat ilmiöitä ja ihmisiä. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019: 74, 77.) Diskurssien kyky yhdistettynä ”historiallisesti ja yhteiskunnallisesti 

paikannettuun kielenkäyttötilanteeseen ja toimijoihin” synnyttää leikkauspisteen, ”jolla on 

kielellinen tai multimodaalinen ilmiasu ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa” (mts. 77). 

Yksittäinen esiintymä ei ole diskurssi. Diskurssin luo toistuva piirre, joka esiintyy useammassa 

tekstissä, tai tietylle diskurssille ominaisten piirteiden tiheä esiintyminen yhdessä tekstissä. 

Diskurssianalyysi on nykyisen tieteenteon ytimessä, sillä se on entistä enemmän teoreettis-

menetelmällinen lähestymistapa, joka hyödyntää ”osia” toisista menetelmistä, tieteenaloista ja 

teorioista. (Lehti ym. 2018: 7, 17.) Diskurssianalyysiä tehdään monella tasolla ja 

monimenetelmällisesti, sillä tavoitteena on aineistoa analysoiden yhdistää kielenkäytön ilmiöt 

laajempiin konteksteihin (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 241). Kiteytettynä tutkielman 

teoreettinen viitekehys on ajattelun väline, jonka avulla aineistoa jäsennetään, analysoidaan ja 

tehdään päätelmiä (mts. 270).  

Käytännön tasolla diskurssintutkimus voi olla esimerkiksi tutkimusta siitä, millaisin 

kielellisin keinoin puolueet kuvaavat maahanmuuttoa eduskuntavaalien 

kampanjamateriaaleissa (Herneaho 2018), tai millaisia kielitietoisuus-diskursseja ja kieli-

ideologioita koulujen omat opetussuunnitelmatekstit tuottavat ja tukevat, sekä miten kieli-

ideologiat teksteissä rakentuvat (Suuriniemi 2019). Diskurssintutkimusta voi tehdä hyvinkin 

monenlaisista aiheista, mutta aiheen valintaa ohjaa ja sitoo ajatus maailmasta, joka on sekä 

sosiaalisten ilmiöiden merkitysten rakentumista kielenkäytössä, että merkitysten kytkeytymistä 

sosiaaliseen toimintaan. Aineistoni blogitekstitkin muokkaavat maailmaa ja rakentavat asioiden 

ja ilmiöiden merkityksiä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 219.) Diskurssianalyysiin ei ole 

olemassa valmista mallia, jota seuraamalla tulokset olisivat löydettävissä, sillä merkitys ei eri 

aineistoissa paikannu tiettyyn kohtaan tai tietyllä tavalla. Aineisto ja tutkimuskysymykset 
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ohjaavat prosessia ja valittavia analyysimenetelmiä. (Mts. 260.) Analyysihavaintoja 

käsitteellistetään nimeämällä niitä erilaisiksi diskursseiksi (mts. 292). Seuraavaksi kuvaan 

ensin tämän tutkielman tutkimusprosessia, jonka jälkeen analysoin aineistoani siitä nousseiden 

diskurssien näkökulmasta. 

 

 

3 Opettajuuden diskurssit 

 

Tässä luvussa analysoin LOA:n blogikirjoitusten opettajuuden diskursseja. Suurin osa aineiston 

teksteistä käsittelee opettajana olemista, koulumaailmaa, pedagogiikkaa, oppilaita, muita 

opettajia ja niin edelleen. Olen jakanut nämä omiksi alaluvuikseen, joiden otsikot on laadittu 

jälkikäteen kuvaamaan luvun sisältöä ja aineistosta nousevaa diskurssia. Rajattuani aineiston 

vuoden 2021 teksteihin erittelin ensin ne tekstit, jotka käsittelivät opettajuutta jollakin tapaa. 

Tämän jälkeen ryhmittelin tekstien esimerkkejä sen mukaan, millaisia eri diskursseja niistä oli 

tunnistettavissa. Analyysin jälkeen nimesin diskurssit neljään itse opettajaan liittyvään 

diskurssiin: ylikuormitettu opettaja, ankara opettaja, laiska miesopettaja ja hyvä opettaja, sekä 

neljään opettajan työhön liittyvään diskurssiin: järjetön koulumaailma, surkea palkka, tärkeää 

työtä ja oppilaan puolella. Tässä kuvattu diskurssintutkimukseen kuuluva lähestymistapa on 

hermeneuttinen: tieto muodostuu ja syvenee prosessissa, hermeneuttisella kehällä liikuttaessa. 

Lähtökohtana on tutkimusaihetta koskeva esiymmärrys, jonka valossa aineisto näyttäytyy 

tietynlaisena. Aineiston analyysi vie tutkimusta eteenpäin ja ymmärrys aiheesta lisääntyy sekä 

yksittäisten tapausten että laajempien kokonaisuuksien tarkastelun myötä. Diskurssien 

tunnistaminen on aktiivinen tulkintaprosessi, johon tutkijan konteksti vaikuttaa (Herneaho 

2018: 193; Pietikäinen & Mäntynen 2019: 51, 216–217.) Käsittelen ensin erilaisia opettajaan 

henkilönä liittyviä diskursseja luvussa 3.1, jonka jälkeen alaluvussa 3.2 muita, opettajan työhön 

liittyviä, diskursseja. 

 

3.1 Opettajaan liittyvät diskurssit 

 

Kun luokanopettaja kirjoittaa blogia opettajan työstä on luonnollista, että suuri osa tekstistä 

käsittelee opettajuutta ja itse opettajaa. Millaista on olla opettaja? Mitä kirjoittaja ajattelee 

opettajan työstä? Miten opettajan rooli on muuttunut viime vuosina ja vuosikymmeninä? 

Keskityn tutkimaan tekstejä siitä näkökulmasta, että millaista kuvaa ne opettajana olemisesta 

välittävät.  
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3.1.1 Ylikuormitettu opettaja -diskurssi 

 

Ylikuormitus tuntuu olevan nykypäivän työelämässä varsin yleinen piirre ja koskee toki myös 

opettajia. Blogikirjoittajan tekstissä on paljon kohtia, joissa hän kuvaa opettajiin kohdistuvaa 

ylikuormitusta: 

1) Olen opettaja. Minulla on aikaa seuraavan kerran tutkia sähkölaskua vasta 

heinäkuussa ja nyt on vasta maaliskuu. (20.3.) 
 

Ensimmäisessä esimerkissä korostuu kiire, joka määritellään vielä ainakin neljä kuukautta 

kestäväksi tauottomaksi ajanjaksoksi, jossa ei ehdi edes tutkia sähkölaskua. Ajan pituutta 

korostetaan temporaalisella partikkelilla vasta, joka toistuu samassa virkkeessä kahdesti. Tämä 

vahvistaa tekstin affektiivisuutta. Predikatiivi opettaja linkittää kiireen nimenomaan ammattiin 

liittyväksi ja laajentaa sen koskemaan kaikkia opettajia. Myös seuraavassa kohdassa viitataan 

kiireeseen: 

2) Koska suurin osa Opsin asioista, joita pitäisi läpi juosta, kuravedessä kahlata, saa 

aikaan ainoastaan migreenin? Miksi? Koska ei ole tilaa vitkuttelulle! (16.8.) 
 

Painokkaaseen huudahdukseen päättyvä katkelma viestii ajan ja tilan puutetta, ulkoapäin 

tulevia rajoitteita. Nollapersoonaisen lauseen nesessiiviset verbiketjut pitäisi juosta ja kahlata 

ovat deonttista12 modaalisuutta ja merkitsevät opettajakontekstissa kiirettä ja raskautta (VISK 

§ 1554). Seuraavassakin esimerkissä on kiireen ja raskauden tuntua, erityisesti 

kevätkuukausina: 

3) Kypäräristikko. Ristikko on allegoria suojalle. Suojaa itsesi väsymystä, uupumusta, 

alipalkkausta vastaan. Huhtikuu, kuukausista julmin, painaa päälle. Liian aikainen 

pääsiäishuili ei auta jaksamaan, vapunpäivä osuu lauantaille ja kesäloma alkaa vasta 

5.6. Laita ristikko eteen, tee minimit. – – 50 kilometrin hiihdosta on viimeinen, 

kuluttavin nousu edessä. Älä harkitse alanvaihtoa. Vie voimat, katkeroittaa. Jaksa, vie 

itsesi maaliin. (28.3.) 
 

Tämä esimerkki 3 on otettu postauksesta, jossa eri esineet (esim. opettajalehti, erikeeper ja 

metallinen suorakulma) toimivat metaforina (kirjoittaja puhuu allegoriasta) opettajan 

tarvitsemille tai hänelle hyödyllisille asioille. Kypäräristikko kuvaa opettajan tarvitsemaa 

suojaa. Monet kielelliset ainekset korostavat ylikuormitusta, kuten affektiiviset ilmaukset 

väsymystä ja uupumusta. Personifikaatio huhtikuusta, joka painaa päälle, vahvistaa ajatusta 

opettajan avuttomuudesta tilanteensa keskellä: huhtikuu on toimija ja opettaja on toiminnan 

kohde. Lause on myös intertekstuaalinen viittaus T. S. Eliotin (1922/1943) runoon The Waste 

 

12 puhujan tahtoa tai puheyhteisön normeja ilmaiseva lupa tai velvollisuus (VISK § 1551) 
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Land (Autio maa), jonka ensimmäinen osa Kuolleiden hautaus alkaa lähes samoilla sanoilla: 

”Huhtikuu on kuukausista julmin”. Runoviittaus tuo tekstiin lisää synkkyyttä. Partikkelit liian 

ja vasta korostavat kevätkuukausien pituutta, kuten myös superlatiivi kuluttavin. Kirjoittaja 

puhuttelee itseään ja ehkä myös muita opettajia imperatiivein älä harkitse, jaksa ja vie itsesi 

maaliin. Direktiivit suuntautuvat puhuteltavaan (lukijaan) ja tässä tapauksessa niiden funktioina 

on sekä kieltää että neuvoa, miten toimia lukuvuoden raskaimmassa vaiheessa (VISK § 1645). 

Myös kesäkuun alun postauksessa viitataan viimeisten viikkojen kiireeseen ja siihen, kuinka 

raskaan kevään jälkeen lepovaiheen alkaminenkin kestää: 

4) Opettajan lepo ei ala heti. Viimeinen viikko oli kakkukahvia, koskettavia jäähyväisiä, 

kevätjuhlia, puheita, luokan vaihtoja, kaikkea veren sokerit nostattavia ja ylisuuria 

tunteita. Laiminlyöty, liian vähän liikutettu keho voi huonosti. (7.6.) 
 

Joulukuultakin löytyy teksti, jossa luokanopettajaan liitetään monia ylikuormitukseen viittaavia 

määritteitä: 

5) Ammatillisesti työelämässä umpikujaan ajautuneiden korkeakouluttettujen 

joulukalenterin toisessa luukussaon sinulle rakas kiusattu ja henkisesti loppuun 

kulutettu vieressäkulkijani soittolista parasta, kapinallisinta, räkäisintä ja parhaiten 

lopullista loppuun palamista ja ennen aikaista eläköitymistä edesauttavaa 

joulumusiikkia. - - Voi huonosti, ahdistu ja menetä kaikki toivo. Pelisi on pelattu. Olet 

luokanopettaja. (20.12.) 
 

Luokanopettajan työn ilmaistaan olevan ammatillinen umpikuja ja vieressäkulkijaan (eli 

muihin luokanopettajiin) liitetään adjektiivit kiusattu ja henkisesti loppuun kulutettu. Ilmausten 

TU-partisiippi vahvistaa passiivimuodossaan jälleen toiminnan kohteena olemista tekijyyden 

sijaan. Myös aktiivimuotoinen NUT-partisiippi ajautuneiden on merkitykseltään samaa 

tahdotonta asioiden tapahtumista. Lopullinen loppuun palaminen ja ennenaikainen 

eläköityminen ovat mahdollisesti edessä ja imperatiivit voi huonosti, ahdistu ja menetä kaikki 

toivo viestivät seuraavan lauseen tavoin luokanopettajaa hyväksymään tilanteensa, koska 

mitään ei ole enää tehtävissä. Vertauskuva [p]elisi on pelattu ja lauseen perfektimuoto viestivät 

varmuutta ja tilanteen lopullisuutta; kuten missä tahansa pelissä sen päätyttyä on lopputulos 

lopullinen. Teksti on selkeästi ironinen ja ivallinen13.  

Esimerkeissä 1, 3 ja 4 juuri kevät nähdään opettajalle raskaana vaiheena, mutta seuraava 

katkelma laajentaa katkelman 5 tavoin kuormituksen koko loppuelämään: 

6) Armahtaako kesäloma uupuneen opettajan? Ovatko lomat opettajan armahdus? 

Eläkevuosissako armahdus? Armahtaako hauta ja viimeinen makuusija halvimmassa 

mahdollisessa, valkoisessa kangasarkussa kaupungin lapsia vuosikymmenet 

palvelleen virkamiehen? Kuolemassako meitä vasta odottaa armahdus? Onko 

 

13 ks. esim. Rahtu 2000: 226, ironiasta lisää esimerkin 8 jälkeen ja luvussa 3.2.2   
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lihallisuuteen tuomittu kehomme vasta mätänemisen kynnyksellä saava 

armahduksen? (1.4.) 
 

Myös tässä katkelmassa toistuu esimerkkien 1 ja 3 tavoin temporaalinen partikkeli vasta. 

Katkelman jokaisessa lauseessa toistuva armahdus kasvattaa tekstin affektiivisuutta 

voimakkaasti. Toisto on vahva retorinen keino. Peräkkäin toistuvat, vastausta vaille jäävät 

kysymykset, jotka suuntaavat koko ajan kauemmaksi tulevaisuuteen, luovat epätoivon 

tunnelmaa. Kuolemasta, haudasta ja kehon mätänemisestä puhuminen tässä yhteydessä tuovat 

tähänkin esimerkkiin lopullisuuden, vahvimmalla mahdollisella tavalla. Shoren (2020) 

luokittelun mukaan esimerkiksi katkelman ensimmäinen lause [a]rmahtaako kesäloma 

uupuneen opettajan on transitiivinen materiaalinen lause, jonka subjekti kesäloma on lauseen 

toimija ja objekti opettajan on toiminnan kohde (mts. 300). Eloton subjektikin voidaan esittää 

toimijana, usein siksi, että eloton halutaan tematisoida (mts. 301). Sama koskee esimerkiksi 

retorista kysymystä [a]rmahtaako hauta - - virkamiehen. Opettaja on jälleen toiminnan kohde 

(ks. myös esimerkki 3), joka ei voi itse aktiivisesti toimia oman tilanteensa parantamiseksi, 

vaan hän passiivisesti toivoo ja odottaa armahdusta, jota ei tule. Armahdusta kristillisenä 

terminä käsittelen myöhemmin luvussa 3.1.4. 

Aiemmista esimerkeistä poiketen seuraava esimerkki 7 kuvastaa erään toisen opettajan 

epätoivoista tilannetta, jota kirjoittaja käsittelee blogissaan. Kyse on samassa kunnassa olevasta 

koulusta, jonka yhdessä luokassa opettajalla on itsemurhaa päivittäin miettivä lapsi: 

7) Luokanopettajalla on iso luokka ja itsetuhoinen oppilas on yksi oppilas. Mutta hän ei 

ole yksi oppilas muiden joukossa. Avustaja on melkein kaikilla tunneilla onneksi 

mukana, käden mitan päässä, 112 käden ulottuvilla. Luokanopettaja on uupumisen 

partaalla. Itstuhoinen lapsi pyörii mielessä iltapäivällä, illalla, yöllä ja ensimmäisenä 

aamulla. Jaksaminen alkaa loppua. (11.4.) 
 

Tässä blogitekstissä yhden opettajan tilanteesta kertominen avaa lukijalle pääsyn kyseisen 

luokan arkitodellisuuteen. Sanan oppilas toisto lisää jälleen kirjoituksen affektiivisuutta. 

Aiheen vakavuuden ja raskauden tähden katkelma viestii yleisemminkin opettajan työn 

raskaudesta, mahdottomuudesta ja ylikuormituksesta: että opettaja voi ylipäätään joutua 

ylläkuvattuun tilanteeseen. Sen makaaberius saa kirjoittajan kysymään ja ivallisesti 

ehdottamaan: 

8) Jos elämänvietti, libido ei peruskoulusta löydy, ei sitten mistään. Ihanko oikeasti, 

näinkö on? Aika iso luotto peruskouluun on. Pitäisikö pitkäaikaismasentuneita ja 

itsetuhoisia aikuisiakin lähettää peruskouluihin kuntoutumaan, kun niin on vahva 

luotto? Ymmärrän totta kai. Kyse on taas niistä koko ajan pienenevistä resursseista. 

(11.4.) 
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Kirjoittajan kysymys peruskoulun sopivuudesta ”itsetuhoisten aikuisten” kuntoutuspaikaksi on 

ironiaa. Ironiseen tulkintaan tarvitaan kielteinen sanoma, intentionaalisuus ja monitulkintainen 

esitystapa. Sen tunnistaminen, tulkinta ja merkitys riippuvat kontekstista. (Rahtu 2006; 

Pietikäinen & Mäntynen 2019: 58.) Aiempien esimerkkien tavoin ulkoiset puitteet ja resurssit 

asettavat opettajat ahtaalle tai mahdottomaan tilanteeseen kirjoittajan näkemyksen mukaan. 

Ironinen, asiaintilan vahvinta varmuusastetta merkitsevä partikkeli totta kai (VISK § 1608), 

seuraavan lauseen partikkeli taas ja adverbi koko ajan yhdistävät yhden opettajan tilanteen 

muiden opettajaa kuormittavien tilanteiden joukkoon, joiden varmuutta, yleisyyttä ja koko ajan 

huonommaksi menevää tilannetta ne viestittävät. 

Ylikuormitettu opettaja -diskurssi on blogista selvästi nähtävissä. Monista teksteistä ja 

katkelmista piirtyy esiin väsynyt, kiireinen ja ylikuormittunut opettaja, joka ei juurikaan pysty 

vaikuttamaan omaan tilanteeseensa. Vastapainoa tälle diskurssille teksteistä ei löydy. 

Kirjoittajan välittämään kuvaan opettajan toimijuudesta ja voimavaroista eivät kuulu aktiivinen 

toimijuus, energisyys tai levollisuus. 

  

3.1.2 Ankara opettaja -diskurssi  

 

Tässä alaluvussa käsittelen kolmea blogitekstistä kokonaisuudessaan ja osoitan, miten 

kirjoittaja asettaa poleemisesti vastakkain erilaiset pedagogiikat. Kahdessa ensimmäisessä 

esimerkissä 9 ja 10 ovat vastakkain niin sanottu vanha ja uusi opetustyyli.  

9) Opetustyylimme eivät kohtaa (otsikko)  

Rinnakkaisluokan opettajassa on jotakin, jota en ymmärrä ja jotakin, jota haluaisin 

saada itselleni.  

Hän saa lapset tekemään kaikkea vanhaa ja mekaanista. Minä en. Hän on tehokas. 

Minä en. Hän saa lapset piirtämään ja värittämään Euroopan, Afrikan maiden lippuja 

lisätyönä, kun päätyö kuviksen tunnilla tulee valmiiksi. Minä en. Lapset värittävät 

maiden lippuja hiljaa, kirjoittavat viiden kohdan tietopaketteja maista lippujen taakse. 

Minun lapset eivät. Hän on tehokas ja saa lapset tekemään. Minun lapseni ovat, 

oleentuvat, puhuvat, puhuvat ja minä kuuntelen, huojun, hoipun, kuuntelen niin 

kauan, että silmäluomeni valuvat kiinni ja silti kuulen lasten äänen avaruuden kohinan 

läpi ja nyökyttelen päätäni ja olen siinä heidän edessään ja samaan aikaan kaukana 

poissa. Hänestä lasten pitää tuntea virke, lause, kappalejako, isot alkukirjaimet ja 

vierasperäiset sanat ja käyttää värikästä synonyymisanastoa. Minusta lasten pitää 

osata kirjoittaa ajatuksia paperille. Minulle kirjoittaminen on käsityötä, hänelle 

virkamieskieltä ja hän on oikeassa. Sillä selviää elämässä pitkälle, ainakin 

pidemmälle kuin omilla ajatuksilla. Tylsä, sisällötön virke täydellisellä kieliopilla on 

parempi kuin sydäntä koskettava, elämän makuinen virkkeen aihio paskalla 

käsialalla. Virastoissa, komiteoissa pärjää aivoton, tunnoton, mauton ihmisrobotti.  

Hän ei pidä siitä, että luokka ei heti ole näpeissä. Hän tietää, että ennen syyslomaa 

luokka on asettunut. Sitten luokkaa voi ajaa kuin valtamerialusta, autopilotilla. Minun 
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lauttani on kongolainen proomu Kongo-joella, koko ajan vaarassa upota. Työrauhan 

aallokot keinuttavat paattia ja minun säälittävä piipitykseni komentosillalta hukkuu 

tuuleen kuin köyhän valitus byrokratian rattaissa.  

Hän yrittää murtaa lapset. Hän sanoi huomanneensa onnellisena, että luokassa on jo 

säröjä. Nyt kun hän kiihdyttää, hän saa railon kasvamaan, repeämän syvenemään ja 

viimein luokka antautuu kuuntelemaan, tottelemaan ja kunnioittamaan kaitsijaansa, 

itse kaitselmusta ja kaikki käyttäytyvät kiltisti. Luokan oppilaat ovat kuin 

lobotomialeikatut entiset vauhkoontuneet mielipuolet ja –sairaat.  

En saa lapsiin säröjä. Minuun tulee säröjä. Ja ne syvenevät. En löydä itsestäni 

luokanopettajaa, vanhan ajan hyvää opettajaa, joka asettuu heidän yläpuolelleen ja 

tuomitsee heidät heidän yhteiskuntaluokkansa mukaan järjestyksessä alapuolelleen. 

Vain tällä tavalla voidaan säilyttää yhteiskuntarauha ja antaa vaurauden kasaantua 

vauraille ja kurjuuden kurjille. (13.10.) 
 

Esimerkissä 9 blogin kirjoittaja asettaa vastakkain oman ja rinnakkaisluokan opettajan 

opetustyylit. Hän kuvailee, miten kaikin eri tavoin ne eroavat toisistaan ja miten eri asioita 

kumpikin pitää tärkeinä. Toistuva, pelkästä subjektista ja kieltoverbistä koostuva virke [m]inä 

en vahvistaa kirjoittajan viestiä, hänen kykenemättömyyttään ja jälleen toiminnan kohteena 

olemistaan. Kirjoittaja myös varioi tätä virkerakennetta: Minun lapset eivät. Negaatio ilmaisee, 

että ominaisuus ei päde häneen. Esimerkissä olevat kymmenen ensimmäistä riviä ovat 

indikatiivin preesensissä, joka moduksista esittää asiaintilan varmana; toteamuksena olemassa 

olevasta tilanteesta. Rinnakkaisluokan opettajan toimintaa kuvaa aktiivisuus (tehokas, saa 

lapset tekemään), kun taas kirjoittajan olemista passiivisuus: kuulen, huojun, hoipun. Tämän 

jälkeen tulevat modaaliset verbiketjut pitää tuntea ja pitää osata osoittavat kirjoittajan 

suhtautumista aiheeseen. Vaikka hän pitää omaa ajattelutapaansa oikeana, hän on kuitenkin 

ikään kuin luovuttanut siksi, että toisen opettajan tyylillä selviää elämässä pitkälle. Virastot ja 

komiteat edustavat yhteiskuntaa, jossa pitää pärjätä, ja jossa pärjää aivoton, tunnoton, mauton 

ihmisrobotti, joka osaa kirjoittaa tylsää ja sisällötöntä virkamieskieltä täydellisellä kieliopilla. 

Absoluuttiset adjektiivit, karitiivijohdokset aivoton, tunnoton, mauton ilmaisevat 

kantasubstantiivinsa tarkoitteen puuttumista, eivätkä edusta tavoiteltavaa tilaa, vaan kirjoittajan 

suhtautumista vanhanaikaisen pedagogiikan mahdolliseen lopputulokseen (VISK § 292, § 606).  

Tekstin kolmannessa kappaleessa kirjoittaja kuvaa luokkien erilaisia todellisuuksia 

laivametaforalla: rinnakkaisluokan opettajalla on autopilotilla ohjattava valtamerialus ja 

kirjoittajalla itsellään uppoamisvaarassa oleva kongolainen proomu. Vaikka proomu ei vaikuta 

olevan luokanopettajan hallinnassa (aallokot, säälittävä piipitykseni), näyttäytyy toinen 

vaihtoehto kirjoituksessa kuitenkin vieläkin negatiivisempana. Rinnakkaisluokan opettajan 

onnellisuus yhdistettynä lasten murtamiseen kuvaa tämän vallankäyttöä, eikä luokan lopputulos 

lobotomialeikatut entiset vauhkoontuneet mielipuolet ja –sairaat vaikuta mitenkään hyvältä tai 

kannatettavalta päämäärältä. Vaikka kirjoittaja käyttää termiä vanhan ajan hyvää opettajaa, on 
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selvää, ettei hän näe tällaista pedagogiikkaa tavoiteltavana. Siinä korostuu luokkayhteiskunta, 

sekä rikkaiden ja köyhien polarisaatio. Hyvän ja tavoiteltavan pedagogiikan esimerkkiä ei tässä 

kirjoituksessa kuitenkaan anneta.   

Esimerkki 10 jatkaa vanhanaikaisen pedagogiikan kritisointia, mutta tarjoaa myös 

edellisestä esimerkistä poiketen toiveikkaan näkökulman koulumaailman muutokseen: 

10) Joulun sanoma koulussa (otsikko)  

Arviointikeskustelut kuuluvat opettajan jouluun. Ei siitä joulumieltä tule, mutta laittaa 

se miettimään koulumaailmaa eri näkökulmista kuin normaalisti. Tänään mietin 

suurta muutosta, joka on alkanut tapahtua suomalaisissa kouluissa. Suurin muutos ei 

ole uusi opetussuunnitelma.  Suurin muutos on kuin joulun sanoma. Joulun suuri 

sanoma. Ja se on tässä.  

Koulusta on alkava häviämään kuuliaisuuden ja kiltteyden ynseä vaatimus. Uudet 

opettajasukupolvet eivät enää ole sodan käyneiden isien ja äitien kasvattamia, 

sokeaan tottelemiseen ja yhteisiä sääntöjä sokeasti tottelemaan kasvatettuja 

ihmisrobotteja, jotka ovat kasvattaneet lapsia kouluissamme pelkoon, esivallan 

pelkoon ja rangaistusten pelkoon. Nyt lapset saavat opetella ja kasvaa erilaisiin 

rooleihin. He saavat näyttää murrosikänsä ja teiniangstinsa. 

Jälleenrakennussukupolven kasvattamat opettajat ovat myös alkaneet eläköitymään. 

Onneksi. Hekin kasvattivat lapsia kuuliaisuuden, sokean tottelemisen ja vimmaisen 

nöyryyden ja silmänpalvonnan kaltaisiksi veronmaksajiksi. Tämä murros on ihanaa. 

Lapsia kasvatetaan ottamaan uusia rooleja. Lapsia opetetaan jo ymmärtämään 

ihmisyyden motiiveja. Syntyy empaattisia uusia lapsia, jotka saavat olla olemassa 

kouluissa muutakin kuin kuuliaisia, yhteisiin pelisääntöihin sokeasti uskovia 

moralisteja, jotka vahtivat toisiaan, kavaltavat toisiaan yhteisten sääntöjen 

noudattamisen uhalla. Se on joulun suurta sanomaa. Ynseät nutturapäät kireine 

ajatuksineen pääsevät eläkeniityille kiusaamaan omia lastenlapsia ja koulu vapautuu 

ilkeyden ja vihaisuuden eetoksesta. Ei sovi yleistää. On myös vanhoja 

opettajasuuruuksia, jotka ovat aloittaneet työelämänsä tasapäistämällä lapset 

kuuliaisuuden muottiin, mutta ovat matkan varrella lempeytyneet ja alkaneet 

armahtaa itseään ankaruuden ikeestä ja sitä kautta oppilaansa. Moni nuori opettaja 

aloittaa koulutyönsä maailman suurimman valheen ohjaamina: alussa pitää olla 

helvetin ankara ja rautalankamaisen rankaiseva ja sitten voi alkaa höllentämään 

ohjaksia. Jos toisin päin muka toimii, on menettävä pelin heti alkumetreillä. Jos ei ota 

alussa luuloja oppilaita pois ja nujerra heitä, ei muka voi saavuttaa kunnioittavaa 

auktoriteettia lasten edessä. Suuri valhe. Helvetin suuri sinivalkea valhe. Oppilas 

nähdään vankina, koulu vankilana, jossa oppilaalle pitää antaa pieni ruutu, pala 

valkeaa paperia ja lyijykynä.  

Joulun sanoma on lempeyden sanoma. Opettajan on oltava suuri anteeksi antava 

henki, joulun henki, joka antaa enkelin siipensä lempeästi laskeutua oppilaan ylle. 

Olen tästä uudesta koulusta niin onnellinen. Se on alkanut syntyä. Se saa syntyä. Sen 

pitää saada syntyä. Se syntyy. Lempeys ja ymmärtäminen, kuunteleminen ja 

vuorovaikutusviisaus ovat kohoamassa suurimmiksi opettajatyön hyveiksi. Joulun 

sanoma on syntymässä. (10.12.) 
 

Tässä esimerkissä kirjoittaja kuvailee jälleen värikkäin sanakääntein koulumaailman 

aikaisempaa pedagogiikkaa (tai ainakin omia käsityksiään siitä). Tekstissä useaan kertaan 

toistuvat sokea totteleminen ja pelko liitetään sodan kokeneiden sukupolvien kasvatustyyliin, 



 21 

jota kirjoittajan mukaan heidän lapsensakin ovat toteuttaneet. Eläkeikäiset nutturapäät 

leimataan kireiksi, ilkeiksi ja vihaisiksi, tosin sitä seuraavalla myönnytyksellä, että jotkut 

vanhat opettajat ovat matkan varrella lempeytyneet. Uusi koulu on paikka, jossa lapset saavat 

opetella ja kasvaa, näyttää murrosikänsä ja jossa opettajatyön hyveinä nähdään lempeys ja 

ymmärtäminen, kuunteleminen ja vuorovaikutusviisaus. Lapsista tulee empaattisia, kun heitä 

opetetaan - - ymmärtämään ihmisyyden motiiveja ja kasvatetaan ottamaan uusia rooleja. 

Kirjoittaja iloitsee tästä muutoksesta, mutta mielenkiintoista kyllä, ei merkitse sitä omaksi 

toiminnakseen, vaan käyttää yleistävää passiivimuotoa.  

Tekstin loppupuolella kirjoittaja ottaa kantaa nuorten opettajien auktoriteetin 

rakentumiseen työuran alussa. Vaikka hän on aiemmin puhunut vanhoista, osin jo menneistä 

tavoista, tulee tästä osiosta se käsitys, että ongelma on kirjoittajan mielestä edelleen olemassa. 

Superlatiivi maailman suurimman valheen ja affektiivinen, kirosanalla korostettu [h]elvetin 

suuri sinivalkea valhe kärjistävät näkemyksen liittäen sen sinivalkoisuudellaan koskemaan 

nimenomaan Suomea. Aihe on siis kirjoittajalle ilmeisen tärkeä ja ehkä omakohtainenkin. 

Tekstissä toistuu sana muka, joka implikoi, ettei lauseen ilmaisema asiaintila pidäkään 

paikkaansa (esim. ei muka voi saavuttaa kunnioittavaa autoriteettia, VISK § 1495). Tekstin 

lopuksi kirjoittaja pyörittelee ja toistaa lähes runollisesti verbiä syntyä: alkanut syntyä, saa 

syntyä, pitää saada syntyä, syntyy, on syntymässä. Näin hän toteaa, vaatii ja ennustaa 

uudenlaisen pedagogiikan ja uuden koulun tulemisen. 

Esimerkki 11 asettaa puolestaan vastakkain nykymuotoisen opetussuunnitelman ja 

vapaan olemisen: 

11) Vapaa oleminen vai pakotettu, hyvältä näyttävä näennäistekeminen? (otsikko) 

Kumpaan koulukuntaan sinä opettajana kuulut? Kun viet luokkasi museoon, annatko 

heidän katsoa museota rauhassa, antaa oman intuition johdattaa sinne, mikä eniten 

juuri sillä hetkellä kiinnostaa / innottaa? Näinhän aikuiset toimivat museossa. Vai 

annatko kognitiivisen parityön, paperinivaskan, joka on täynnä tiettyyn oppimis-tai 

opetussuunnitelman tavoitteeseen suunnattuja vaikeita pohdintatehtäviä ja 

käsitehirviöitä ja valvot, että he tekevät vain sitä, ei mitään muuta?  

Intuitiopohjainen, vapaa oleminen saattaa tuntua sähläykseltä, se näyttää ja kuulostaa 

lapselta. Siksi sitä voi olla vaikea sietää. Hiljainen tekeminen, se on se juttu, mihin 

tulisi kasvaa. Hiljainen kulttuuri, hiljainen tekeminen.  

En kuulu kumpaankaan. (19.8.) 
 

Tässä tekstissä on kyse kahdesta erilaisesta opetustyylistä, joista kirjoittaja ei koe kuuluvansa 

kumpaankaan. Vapaaseen olemiseen liitetään positiivisia määreitä, kuten rauhassa, intuitio ja 

kiinnostaa. Toinen vaihtoehto on ilmaistu vahvasti negatiivisesti ja affektiivisesti jo otsikossa: 

pakotettu, hyvältä näyttävä ja näennäistekeminen. Tässä kontekstissa hyvältä näyttävä viittaa 

johonkin päälle päin hyvään, mutta sisällöltään köyhään, samoin kuin näennäistekeminen. 
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Tekstissä negatiivista tulkintaa tukevat muun muassa seuraavat sanat: paperinivaska (= valtava 

kasa paperia, joka varsinkin museokontekstissa herättää ikävän mielikuvan), täynnä, vaikeita, 

käsitehirviöitä, sekä viestiä ja ehdottomuutta korostavat ilmaukset vain ja ei mitään muuta. 

Myös oppimis- ja opetussuunnitelmat näyttäytyvät tähän yhteyteen liitettynä kielteisinä ja 

rajoittavina asioina. Teksti ei kerro, miten kirjoittaja itse toimii museossa lapsiryhmän kanssa, 

mutta ainakin hän vaikuttaa kritisoivan voimakkaasti ”näennäistekemistä” ja polemisoi sen 

suhteessa lapsen luonnolliseen tapaan olla vapaasti ja ”sählätä”. 

Tässä alaluvussa käsittelemiäni kolmea esimerkkiä tarkasteltaessa on mielenkiintoista, 

miten monipuolisesti kirjoittaja hyödyntää tekstinsä näkökulman rakentamiseen erilaisia 

kieliopillisia keinoja. Esimerkin 9 viittauksissa opettajaan kirjoittaja (pääosin) viittaa itseensä 

1. persoonassa ja rinnakkaisluokan opettajaan 3. persoonassa, kun taas esimerkissä 10 hän 

hyödyntää geneeristä eli yksiköllistä yleistävää NP:tä opettaja (VISK § 1407). Esimerkissä 11 

kirjoittaja puhuttelee lukijaa suoraan ja aktivoi ja haastaa tätä kysymyksin.  

Alaluvun esimerkit, kokonaiset blogitekstit, antavat paremman kokonaiskuvan 

kirjoittajan tyylistä ja tekstien kokonaisuudesta. Näiden esimerkkien tavoin monet muutkin 

blogitekstit päättyvät jonkinlaiseen lausuntoon tai kannanottoon. Kyseisistä esimerkeistä 

hahmottuu, kuinka tekstin viesti muodostuu kokonaisuudesta, eikä välttämättä aina 

eksplisiittisesti sanotusta. Diskurssi rakentuu myös tyylillisistä keinoista, kuten tietynlaisen 

tunnelman luomisesta tai erilaisista hiljaisuuksista14. 

 

3.1.3 Laiska miesopettaja -diskurssi 

 

Poleemista vastakkainasettelua löytyy blogista myös muihin aiheisiin liittyen, kuten laiskat vs. 

ahkerat ja miehet vs. naiset. Esimerkit 12 ja 13 käsittelevät laiskuutta, 13 myös sukupuolta:   

12) Laiskat paskiaiset, jollaisia opettajienkin joukosta löytyy, eivät ole oikeutettuja 

armahdukseen. Laiskan osaksi pitäisi tulla kokea syyllisyyttä tekemättä ja sanomatta 

jättämisistä. Moni laiskiainen armahtaa itsensä helpolla humalalla ja 

mielihyvätokkurassa antaa itsellensä vastuuvapauden. – – Erbarme mich! Armahda 

minut. Armahda itsesi. Tee se kuitenkin kilvoituksen jälkeen, kun olet itsesi haastanut 

ja nostanut itsellesi riman sopivaan korkeuteen. (1.4.) 

13) Mietin laiskoja miehiä luokanopettajan työssä. Laiskuus opettajan työssä on miesten 

etuoikeus. Laiskuus alkaa jo OKL:ssa. Siellä kannatti mennä ryhmätöissä 

naisopiskelijoiden ryhmiin. Naiset tekivät työn ja miesopiskelijat käyttäytyivät 

teennäisinä rohkaisijoina ja nyökyttelivät päätään konsensushenkisesti ja naiset 

tekivät kirjoitustyön. - - Kauanko laiskoja miehiä katsellaan opetustoimessa? En 

 

14 mitä jätetään sanomatta, ks. esim. Hynninen 2017 
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tiedä, mutta paljon meitä on, siipiveikkoja. Ei tietenkään pidä yleistää, mutta paljon 

meitä on. Jos on laiskureita, pitää olla paikkureita. Ja paikkureita tuntuu riittävän. Se 

minkä laiskuri jättää tekemättä, sen paikkuri paikkaa ja yrittää nostaa ylemmälle 

tasolle. (24.4.) 
 

Esimerkissä 12 kirjoittaja ei laske itseään mukaan laiskojen ryhmään ainakaan eksplisiittisesti, 

vaan hän käyttää 3. persoonan monikko- ja yksikkömuotoa. Kuitenkin tekstin viimeisessä 

kappaleessa hän pyytää armahdusta myös itselleen. Tämä voidaan tulkita niin, että kirjoittaja 

kokee syyllisyyttä samasta laiskuudesta, josta syyttää muita. Esimerkissä 13 hän sen sijaan 

laskee itsensä selvästi laiskojen miespuolisten luokanopettajien ryhmään käyttämällä 

persoonapronominia meitä. Kirjoittaja leimaa laiskureiden ja paikkureiden roolit pysyviksi eikä 

teksti anna mitään viitteitä siitä, että roolit voisivat olla vaihtuvia tai muuttuvia. Katkelmassa 

13 laiskuus liitetään nimenomaan miehiin: miespuolisten opettajien tapaan olla ja toimia. 

Tämänkin esimerkin kohdalla on kiinnostavaa, miten vaihtelevasti kirjoittaja käyttää eri 

persoonamuotoja ja missä kohdin ne eri teksteissä muuttuvat. Postauksessa, josta esimerkki 13 

on otettu, muutos tapahtuu vasta tekstin loppupuolella ja on eräänlainen yllätyskäänne tai 

huipentuma, jota vielä toistolla vahvistetaan. Koko tekstin alku- ja keskiosan vaikuttaa siltä, 

kuin kirjoittaja puhuisi joistakuista toisista, joita hän kritisoi. Käänne toimii yllätyksenä, joka 

sekä muuttaa tekstin näkökulman, että vie ainakin terävimmän kärjen mahdollisilta lukijan 

vastalauseilta15. 

Opettajuuden diskursseja ajatellen on mielenkiintoista, että kirjoittaja esittää niin monet 

asiat selkeästi toisilleen vastakkaisina. Hän ei myöskään juurikaan käytä lieventäviä tai sellaisia 

modaalisia ilmaisuja, jotka ilmaisisivat epävarmuutta, kuten ehkä16, joskus, varmaan, kai, 

kenties, tms. Blogin tyyli on suora ja ehdoton.  

 

3.1.4 Hyvä opettaja -diskurssi 

 

Edellisten lukujen esimerkkiteksteissä kirjoittajan näkökulma opettajuuteen ilmeni lähinnä 

negaation kautta. Aineiston teksteistä on kuitenkin löydettävissä yksi esimerkki, jossa 

kirjoittaja kuvaa suoraan sitä, millainen on hänen mielestään hyvä opettaja: 

14) Opettajan kilvoittelua kasvatuksen viidakossa voi käsitellä raamatullisilla käsitteillä. 

Syyllisyys ja armo ovat mukana arkipäivässä lähes päivittäin. Samoin laupeus ja 

nöyränä oleminen. Kohdata lapsi nöyrin mielin. Hyvä opettaja on oikeamielinen. Hän 

 

15 blogien lukijakommentit, joita todennäköisesti tulee helpommin teksteihin, joissa kirjoittaja vaikuttaa 

voimakkaasti kritisoivan joitakuita muita kuin itseään 

16 Koko aineistossa kyseisiä sanoja: ehkä 5, joskus 1, varmaan 0, kai 1, kenties 0.  
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on vahva kuin Pietari ja kova kuin kallio. Hän on sitkeä kuin Paavali seurakuntiensa 

johtajana. Hän on innokas kuin verenhimoisin inkvisiittori, kristuksen soturi, toki 

taistelemassa oikean asian eli korkeampien inhimillisten hyveiden puolesta.  Opettaja 

uhrasi monta tuntia omaa aikaansa hyvän asian puolesta. (1.4.) 
 

Lukuisat predikatiivit luonnehtivat hyvää opettajaa: oikeamielinen, vahva, kova, sitkeä ja 

innokas. Tässäkin esimerkissä esiintyy armo ja muitakin kristillisiä käsitteitä. Kirjoittaja vertaa 

hyvää opettajaa kristinuskon esikuviin Pietariin ja Paavaliin, sekä inkvisiittoriin ja soturiin, 

jotka taistelevat oikean asian puolesta. Hyvä opettaja kohtaa lapsen nöyrin mielin. Myös 

esimerkit 6 ja 12 ovat samasta postauksesta pääsiäisen tienoilta, joka kokonaisuutena käsittelee 

kilvoittelua, syyllisyyttä ja armahdusta koulukontekstissa. Palaan kristillisten käsitteiden 

käyttöön luvun lopussa. 

Käsittelen ensin vielä muutamaa esimerkkiä liittyen kirjoittajan näkemyksiin (hyvän) 

opettajan toiminnasta: 

15) Eikö nämä kiekkovalmentajat, säpävalmentajat voi sanoa sitten pelaajille, että 

kiusaaminen, vittuilu, toisten heikkoihin kohtiin iskeminen kuuluu vain ja ainoastaan 

kaukaloon? Tai eivätkö he voi sanoa, että kyseiset tavat lähestyä vastustajaa on 

epäkunnioittavaa, rumaa, ala-arvoista ja eivät kuulu mihinkään. - - Tälle 

päänaukomisen kulttuurille olisi tehtävä jotakin. Se sattuu jokaiseen. Pitää muka 

kestää henkistä prässiä. Miksi ihmeessä? Ilo katoaa, jos spartalainen kova jätkä kestää 

mitä vain saa jatkua. Ei nämä perhanan lapsivalmentajat ymmärrä vastuutaan. (24.3.) 
 

Esimerkissä 15 kirjoittaja kritisoi muutaman luokallaan olevan pojan valmentajaa ja 

yleisimminkin päänaukomisen kulttuuria. Hän näkee valmentajien (ja kaikkien kasvattajien) 

vastuun siitä, millaista kulttuuria edistetään. Kirjoittajan tekemän yleistyksen tähden 

valmentajan rooli näyttäytyy tekstissä kielteisenä ja tietyllä tapaa hyvän opettajan vastakohtana, 

vaikka myös valmentamista voi tehdä hyvin monella tapaa. Myönteinen itsen esittäminen ja 

kielteinen toisen esittäminen ovat tyypillisiä diskursiivisia strategioita (Herneaho 2018: 213). 

LOA-blogin osalta tämä näkyy parhaiten tässä 24.3. päivätyssä postauksessa, jossa kirjoittajan 

oma tyyli esitetään hyvänä ja myönteisenä, kun taas valmentajat esitetään kielteisesti. On 

mielenkiintoista, ettei kirjoittaja hyödynnä tätä strategiaa kovinkaan paljon, vaan kuvaa itseään 

usein kriittisesti ja omaa toimintaansa pohdiskellen.  

Seuraavassa tekstissä, josta esimerkki 16 on otettu, bloggaaja kirjoittaa ensin pitkästi 

yhdestä Farmi-tv-sarjan jaksosta, jossa Mikael Jungner yllättäen voittaa ”ilmeisimmän” Janne 

Ahosen, ja jatkaa pohdintaa samasta ilmiöstä koulussa: 

16)  Koulumaailmassa pelataan mitä ilmeisimmän logiikan mukaan. Mitä ilmeisin 

valitaan juontamaan koulun juhlat. Mitä ilmeisin saa hymypatsaan. Mitä ilmeisin on 

suosituin. – – Opettajan työssä pitäisi romuttaa tietoisesti mitä ilmeisimmän 

logiikkaa. Kaikista voi tulla melkein mitä vain, maailman onnellisimmassa, 

demokraattisimmassa Suomessa. (4.4.a) 
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Kirjoittajan mukaan opettajan tulisi siis toimia niin, että kaikki muutkin kuin ilmeisimmät 

saisivat mahdollisuuksia ja positiivista huomiota. Nollapersoonalla kirjoittaja osoittaa 

käsittelevänsä omaa kokemustaan kenelle tahansa vastaavassa asemassa olevalle tyypillisenä, 

tässä tapauksessa suositeltavana: Opettajan työssä pitäisi romuttaa tietoisesti mitä ilmeisimmän 

logiikkaa (VISK § 1348). [P]itäisi eli pitää-verbi saa tässä tapauksessa deonttisen tulkinnan 

konditionaalin preesensin nollapersoonassa (VISK § 1575). Vaikka hyvästä opettajasta ei ole 

aineiston teksteissä montaakaan eksplisiittistä esimerkkiä, pitävät kriittisetkin opettajuutta 

käsittelevät tekstit implisiittisesti sisällään ajatuksen, että on olemassa hyvää opettajuutta, joka 

on jotakin muuta kuin teksteissä kriittisesti kuvattu opettajuus.  

Kristillinen sanasto on mukana monessa tekstissä ja kirjoittajalle on tyypillistä 

uskonnollisten teemojen käyttö, kuten tässä luvussa esimerkissä 14. Tämä on hyvä esimerkki 

tekstien intertekstuaalisuudesta17: toisaalta Raamattu-viittaukset aktivoivat koko kristillisen 

diskurssin tekstin yhteyteen, toisaalta ne luovat uusia merkityksiä, jolloin myös niiden funktio 

muuttuu. Intertekstuaaliset viittaukset voivat herätellä ja kaiuttaa aikaisempia käyttöyhteyksiä, 

ja samalla ne vaikuttavat uuden tekstin merkityksen ja tulkinnan rakentumiseen. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019: 179, 181.)  Kristinuskossa armo tarkoittaa ilman omaa ansiota ja lahjaksi 

saatua (Jumalan antamaa) armahdusta, joka perustuu Jeesuksen sovitustyöhön (evl.fi, sanasto). 

Syyllisyys ja armo toistuvat blogin teksteissä teemoina pohdittaessa opettajuutta ja opettajan 

työtä. Monessa tekstissä kirjoittaja kyselee armahduksen perään, mutta ei ole sitä kuitenkaan 

valmis (ainakaan kovin helposti) muille tai itselleenkään myöntämään. Käsitys armosta eroaa 

kristillisestä vastineestaan: opettajalle armo kuuluu vasta, kun työ on tehty riittävän hyvin ja 

parhaansa yrittäen. Näin ollen kyseessä on ainakin jossain määrin ansaittu armo (vrt. 

ansaitsematon armo18).  

Kaikki alaluvun 3.1 itse opettajaan liittyvät diskurssit painottuvat selkeästi affektiltaan 

negatiivisiksi; positiivisia näkökulmia on selvästi vähemmän. Aiheesta riippumatta blogin 

kirjoittajan tyyli on suora, ehdoton ja usein myös poleeminen. Monipuolisuus ja vaihtelu 

blogissa tulee tekstien erilaisista tyyleistä, kirjoittajan kielellisistä valinnoista ja kieliopillisista 

keinoista, kirjoittajan tavasta käyttää laajasti eri persoonamuotoja ja aiheesta riippuen erilaisista 

näkökulmista. 

 

 

 

17 ks. myös esimerkki 3 

18 ks. esim. Ef. 2:8–9; Room. 3:23–24 
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3.2 Opettajan työhön liittyvät diskurssit 

 

Opettajan työhön liittyy kiinteästi monia sellaisiakin asioita, jotka eivät suoraan koske opettajaa 

henkilönä, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat opettajaan merkittävästi. Opettaja viettää ison osan 

työajastaan oppilaiden tai toisten opettajien seurassa, on osa koulumaailmaa ja työyhteisöä. 

Seuraavat kontekstit ja diskurssit monipuolistavat ja täydentävät blogin luomaa kuvaa 

opettajuudesta. Olen jakanut aineistosta nousseet aiheet neljän teeman alle, jotka ovat 

koulumaailma, opettajan palkka, tärkeä työ ja oppilaat.  

 

3.2.1 Järjetön koulumaailma -diskurssi 

 

Koulumaailma ympäröi opettajan työtä. Koulumaailmalla tarkoitan ensinnäkin fyysistä 

paikkaa, jossa työtä tehdään. Tämän lisäksi käsite koulumaailma kattaa myös muut kuin 

fyysiset puitteet: ylhäältäpäin tulevat ohjeet ja rajoitukset, työtoverit, esihenkilöt, koulun 

säännöt, ilmapiirin, aikataulut ja niin edelleen. Blogin kirjoittaja kuvaa teksteissään lennokkain 

sanakääntein koulumaailmaa esimerkiksi seuraavasti:  

17) Siivousfirma, joka luuttua luokkaani ja kouluani, on moittinut luokkani siivottavuutta. 

– – Laskukaava: 8,5 minuuttia / luokka on laskutuksen peruste. Oi oi. Kun luokka on 

lähtenyt, en saa jäädä luokkaan tekemään kaikkia wilma-merkintöjä rauhassa, kun 

siivousvaunu porhaltaa luokkaan. Luokanopettajan täytyy antaa tilaa siivousvaunulle, 

joka törmää luokkaan, koska se on ensiarvoista, ensiarvoisen tärkeää. Olen tiellä. 

Ajattelen, että mitä vittua. (5.2.) 
 

Kirjoittaja kuvaa absurdiksi tilannetta, jossa opettaja on ”tiellä” omassa luokassaan. Verbin 

siivota nominaalistus19 siivottavuus korostaa aiheen kaksinapaista luonnetta. Opettaja on jälleen 

kerran toisten toiminnan kohteena. Aktiivisena toimijana on siivousvaunu, joka affektiivisesti 

porhaltaa ja törmää luokkaan. Myös välttämättömyyttä ilmaiseva verbi täytyä 

([l]uokanopettajan täytyy antaa) ilmaisee tässä lauseyhteydessä dynaamista modaalisuutta: 

olosuhteista juontuvaa pakkoa (VISK § 1574). Tekstissä kontrastoituu siivoamisen ja opettajan 

työn tärkeys: ensiarvoista, ensiarvoisen tärkeää. Kirjoittaja kuvaa tilannettaan ja asemaansa 

suhteessa opetuksen kannalta toisarvoisiin, mutta omasta mielestään nykykoulussa opetusta 

tärkeämmäksi nostettuihin asioihin, kuten säästöt ja siivous.  

Esimerkkitekstin interjektiot (huudahduspartikkelit) oi oi ovat keino osoittaa affektia 

johonkin odottamattomaan tai asioiden saamaan käänteeseen. Erilaisia interjektioita yhdistää 

 

19 nominalisaatio = lauseen muuntaminen nominilausekkeeksi, jonka pääsana on teonnimi (Tieteen termipankki) 
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niiden reaktiivisuus. (VISK § 856.) Kirjoittaja alleviivaa asiaa kirosanalla vittu20, joka vahvistaa 

sanotun affektiivisuutta. Kiroileminen on tavallisimmin yksittäisten voimasanojen käyttöä 

reaktiona johonkin juuri tapahtuneeseen tai kuultuun. Jos kirosana on osana pidempää vuoroa, 

se tuo lausumaan affektisen sävyn. (VISK § 1725.) Kirjoittaja käyttää kirosanoja tehokeinona 

muissakin teksteissään ja niitä löytyy aineiston muistakin esimerkeistä, kuten 10, 20 ja 23.  

Alaluvun toisessa esimerkissä on aineiston ainoita mainintoja liittyen koronaepidemiaan: 

18) TOP 3. Nenäsuumaski. Laitan päähän. Otan pois. Vaihdan viisi kertaa päivässä. 

Oppilaat vaihtavat viisi kertaa päivässä. Ei ole pakko. On suositus. Onpa oikein vahva 

suositus. Mut ei oo pakko, jos ahdistaa, käy henkeen, voi jättää pois, saa käyttää 

kangasmaskia, rajoittaa kansalaisen perusoikeutta saada haluta sairastua Koronaan ja 

jättää käyttämättä, aiheuttaa hikoilua, hilsettä, hankaumia, menee hiukkasia nenään, 

tulee pölykeuhko, asbestoosi..  

TOP 4. Pirtuliuos. Haisee juhannus joka päivä. Viinasta tule hyvä muisto, nuoruus, 

kännisekoilut. Koulunpito on nykyisin sekavampaa kuin kännisekoilu yläasteella. 

Desinfioin monta kerta tunnin aikana. Se rauhoittaa. (1.2.) 
 

Kirjoituksessa, josta esimerkkikatkelma on otettu, luokanopettaja kehystää tekstin sen alussa 

vittuiluksi, ja listaa [h]elmikuun top 4 (otsikko) asiaa, joista top 1 on opettajanhuoneen 

lehtilaarista löytynyt Metsästäjä-lehti ja top 2 talouspaperirulla: ”valkea kuin lumi, rään ja 

eritteen pyyhintään, ei steriili, ei desinfioi. Silti toimii.” (LOA 1.2.) Esimerkin 18 tekstissä 

kirjoittaja kertoo ensin omasta toiminnastaan maskin kanssa yksikön 1. persoonassa (laitan, 

otan, vaihdan). Tämän jälkeen näkökulma vaihtuu yleistävään nollapersoonaan, jolla kirjoittaja 

kuvaa maskinkäytön direktiivin sävyä ja astetta ei ole pakko – suositus – oikein vahva suositus 

– ei oo pakko, jossa toisteisuus korostaa kontrastiivisuutta (toisaalta – toisaalta). Kirjoittaja 

kuvailee maskin käytön hankaluuksia, lopussa liioitellenkin. Tulkintani mukaan kirjoittaja 

referoi maskinkäyttöä vastustavien perusteluita. Hän viestii toisaalta joidenkin perusteluiden 

vähäistä vakuuttavuutta verrattuna koronaan sairastumiseen (hikoilua, hilsettä, hankaumia), ja 

toisaalta joidenkin perusteluiden älyttömyyttä (tulee pölykeuhko, asbestoosi). Ironinen sävy 

välittyy muun muassa ajatuksesta, että on kansalaisen perusoikeus saada haluta sairastua 

Koronaan, ikään kuin halu sairastua olisi ihmisen perusoikeus.  

Tekstin top 4 liittyy myös pandemiaan: jatkuva desinfiointiaineen käyttö. Kirjoittaja 

vertaa koulunpitoa ja kännisekoilua: Koulunpito on nykyisin sekavampaa kuin kännisekoilu 

yläasteella ja toteaa koulupidon sekavammaksi. Lause herättää kysymyksen siitä, mitä kaikkea 

kirjoittaja mahtaa koulupidon suhteen tarkoittaa. Koulunpito on hyvin laaja käsite, jonka 

 

20 Sanat paska ja vittu ovat morfosyntaktisesti laaja-alaisimpia; jälkimmäinen toimii myös kantasanana useille 

johdoksille: vituttaa, vittumainen, vittuilla (VISK § 1725). 
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voidaan ajatella kattavan kaikenlaista toimintaa koulussa. Kirjoittajan kuvaus koulunpidon 

sekavuudesta verrattuna kännisekoiluun herättää lukijassa selkeitä mielikuvia ja on näin ollen 

varsin vahva viesti. Niin paljon kuin koronapandemia meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään 

vaikutti, on mielestäni yllättävää, ettei se kuitenkaan tullut tämän enempää esiin LOA-blogin 

vuoden 2021 opettajuutta koskevissa kirjoituksissa. Kyseinen katkelma on hyvä esimerkki 

myös kirjoittajan monipuolisuudesta, siitä, kuinka hän kirjoittaa eri aiheista erilaisilla tyyleillä. 

Tämän katkelman alussa ja TOP 4 jälkeen lyhyet lausekkeet ja lauseet kasautuvat ytimekkäästi 

ja rytmikkäästi, otsikonomaisesti.   

Seuraavat esimerkit jatkavat älyttömän koulumaailman ihmettelyä: 

19) Kannatan vitkuttelua. Kun tunti alkaa, aivan sama mikä, aloitan vitkuttelun. 

Rakennan aasinsiltoja mitä kummallisimpiin aiheisiin. Odotan innolla rohkeita 

keskustelun avauksia lapsilta, joita voisin jatkojalostaa. Puhumme Talebanista, 

liikenneturvallisuudesta, pöllölintujen oksennuspalloista, kummallisesta rehtorista, 

oudosta TN-opettajasta, isien kummallisista tavoista leikata parta. Koska suurin osa 

Opsin asioista, joita pitäisi läpi juosta, kuravedessä kahlata, saa aikaan ainoastaan 

migreenin? Miksi? Koska ei ole tilaa vitkuttelulle! (16.8.) 

20) Ei mutta ihan oikeasti! Mikä vitun järki on henkilökohtaisissa liimastikeissä? Ne on 

kaikki kuivina ennen joulua, paitsi jos opettaja tarkistaa joka päivä, että korkki on 

kiinni, liimapuikon ja opettajan. (19.12.) 
 

Yllä olevissa esimerkeissä 19 ja 20 on molemmissa retorinen kysymys (miksi, mikä vitun järki). 

Sen käyttö on yksi kirjoittajalle tyypillinen tapa, jota esiintyy myös monissa muissa aineistosta 

poimituissa esimerkeissä (esim. 6, 8, 13, 15, 38, 41). VISK määrittelee retorisen kysymyksen 

sellaiseksi interrogatiivimuotoiseksi lausumaksi, johon ei oikeastaan odoteta vastausta vaan 

pikemminkin samanmielisyyden osoitusta. Retorinen kysymys toimii väitteenä, joka tietyllä 

tapaa sisältää sekä kysymyksen, että siihen tarkoitetun vastauksen. Se on siis tarkoitettu 

kysymysmuodosta huolimatta ymmärrettäväksi kuin väite. Kontekstista riippuen mitä tahansa 

interrogatiivimuotoista kysymystä voi käyttää myös retorisesti. Retorisen kysymyksen 

tarkoitus on epäsuorasti joko vahvistaa tai kieltää jotakin. Syytä koskeva kysymys (miksi) antaa 

ymmärtää, että kirjoittajan käsittelemän tilanteen tulisi hänen mielestään olla toisin. (VISK § 

1705, 1688; Lahti 2019: 165.) Esimerkissä 19 kirjoittaja kuvaa omaa tapaansa toimia 

oppitunnilla vastalauseena opetussuunnitelman liian tiukoille vaatimuksille. Viesti on, ettei 

koulussa ole riittävästi väljyyttä ja aikaa rönsyillä eri aiheista tai keskustella lapsia itseään 

kiinnostavista teemoista.  

Esimerkki 20 kuvaa blogissa enemmänkin käsiteltyjä konkreettisia asioita, tässä 

tapauksessa liimapuikkoja. Kirosana vahvistaa jälleen ihmeteltävää asiaintilaa, kuten 

katkelman ensimmäisen virkkeen huutomerkkikin. Kirjoittaja myös vihjaa kirjoituksen 

päättävässä lauseessa opettajan mahdolliseen alkoholinkäyttöön ja siihen, että on parempi pitää 
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korkki kiinni. Teksti, josta katkelma on otettu, on absurdi vuodatus, jossa liimapuikkoa 

verrataan adventtikynttilään, opettaja huutaa, ja lapset huutavat takaisin ”[l]aita sinä korkki 

kiinni” ja ”syyttävät silmät punaisina hehkuvat tulta kuin vallankumouksen lyhty työväentalon 

tornissa”. Kirjoittaja viestii tässä myös tyylillään tätäkin koulumaailmaan liittyvää 

älyttömyyttä. 

Esimerkissä 21 kirjoittaja vaatii selväsanaisesti parannusta koulun nykyiseen 

tilanteeseen: 

21) 1. Arviointikeskustelut on poistettava tai jos ne on pidettävä, niistä erilliskorvaus tai 

huojennus, kuten jossakin vaiheessa oli.  

2. Inkluusio purettava, erityisluokat palautettava, luokanopettaja tekemään 

luokanopettajalle kuuluvia tehtäviä. Jos luokanopettaja toteuttaa inkluusiota, 

erilliskorvaus hänen joutuessa tekemään erityisvaativaa opetustyötä ilman koulutusta. 

(28.9.) 
 

Katkelmassa toistuvat nesessiiviset verbiliitot olla-verbi ja VA-partisiippi (on poistettava, on 

pidettävä, purettava21, palautettava), jotka ilmaisevat pakkoa tai velvoitetta tehdä jotakin 

(VISK § 1581). VA-partisiippi ei ilmaise tilanteen alkamisen tai sen päättymisen ajankohtaa, 

eikä partisiipin tarkoittama tilanne ole toisen tilanteen aikaan päättynyt (VISK § 522). 

Kirjoittajan vaatima muutos on siis vasta mahdollisesti edessäpäin. Monista aiemmista 

esimerkeistä poiketen kirjoittaja ei tässä kuvaa jotakin konkreettista tilannetta, vaan 

selväsanaisesti vaatii muutosta yleisemmällä tasolla. Hän kritisoi koulumaailman tämänhetkisiä 

rakenteita, kuten arviointikeskusteluja ja inkluusiota. Ensisijaisena vaatimuksena on muutos 

asiaintilaan, mutta nykymuotoisena vähintään erilliskorvaus. Esimerkki 21 on osa tekstiä, jossa 

kirjoittaja ihmettelee opettajien laiskuutta laatia adresseja. Lopussa hän kuitenkin toteaa, että 

vaikka kymmenien tuhansien opettajien joukko allekirjoittaisi lausunnon: ”niin muuttaisiko se 

mitään? Tuskin.” Kirjoittajan näkemyksen mukaan se kuitenkin tekisi selväksi, ettei ” 

haukkumatta ja vastalauseitta työolojen huononnuksia vastaanoteta” (LOA 28.9.). Tämä 

esimerkki vahvistaa myös blogin ylikuormitettu opettaja -diskurssia.  

Seuraava esimerkki kuvaa allegorisesti opettajaa välituntivalvonnassa: 

22) Metsästäjä-lehti. Vakio. Yksin susijahdissa artikkeli kertoo allegorian yksinäisestä 

luokanopettajasta vaikean 6.-luokan kanssa. Paras kiikaritähtäin-arvio sopii hyvin 

välituntivalvonnan vastuuseen ja tarkkanäköisyyteen. Sun pitää nähdä, kuulla ja 

ennaltaehkäistä kaikki. Kamerat on säädetty päin persettä koulun pihalla ja linssi on 

likainen ja sumea. (28.3.) 
 

 

21 myös purettava ja palautettava tulkitaan liittomuodoksi, finiittiverbin ellipsi (VISK § 1187) 
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Koulumaailmassa opettaja on kuitenkin aika yksin, sekä luokassa, että esimerkiksi 

välituntivalvonnassa. Vastuu on suuri. Kirjoittaja käyttää jälleen nesessiivistä modaaliverbiä 

pitää tällä kertaa yleistävästi 2. persoonan yhteydessä sun pitää nähdä (VISK § 1365). 

Toisteisuus yksin ja yksinäisestä vahvistaa kuvaa opettajan tilanteesta. Vastakkain asetetaan 

”päin persettä” säädetyt kamerat ja sumea linssi, sekä aistimuksellisesti ja toiminnallisesti 

totaalinen ”nähdä, kuulla ja ennaltaehkäistä kaikki”; vähempi eri riitä. Tämäkin esimerkki antaa 

kuvan opettajan (liian) suuresta vastuusta. Katkelman voi nähdä allegoriana myös nykykoulun 

tilasta suhteessa materiaaleihin ja välineisiin, joita on niukasti saatavilla, joita ei osata käyttää 

oikein tai ne eivät toimi kunnolla puutteellisen huolenpidon takia. Toisaalta kirjoittaja voi 

likaisella ja sumealla linssillä viitata myös siihen, kuinka mahdotonta välituntivalvonnassa on 

nähdä ja huomata kaikki tarpeellinenkaan. 

Viimeinen esimerkki tässä alaluvussa kuvaa oppilaiden tekemää peniksen muotoista 

lumiveistosta ja sen seurauksia koulussa: 

23) Miten murrosikää saa koulussamme käsitellä? (otsikko)  

Murrosikä ei saisi näkyä eikä kuulua. Äänenmurroksen ajan poikalasten tulisi olla 

äänieristetyssä tilassa. Aknenaamainen, rasvaihoinen näppylänaama kuuluu 

maapohjakellariin Avitsid-voiteineen ja Roaccutan-hoitokuureineen. Masturbaatio on 

helvetin kiusauksia, Lusifeeruksen tekosia, pornolehdet ja -elokuvat ja niiden rietas 

sukupuolikuvasto on kuvottavaa. Murrosikä ei saa kuulua, näkyä ja sen olemassaolo 

pitää piilottaa. Sen tulee olla tabu.  

Osa luokkani pojista innostui muovailemaan lumesta majesteetillisiä falloksia, liki 

kolmemetrisiä, suonikkaita, ryhdikkäitä mulkkuja raapimaan taivaankantta. Kivekset 

tai kassit pyöriteltiin suuriksi ja terska mulkun tappiin. Ajattelin, että hyvä, nyt on 

oikea tapa käsitellä murrosikää. Obeliski puperteetille ja keskittynyttä, ylpeää 

kuvanveistoa! 

No, ei se hyvin päättynyt. Jo tuli itku, ikävä, tyrmistys, närkästys, häpeä ja pelko, mitä 

meidän koulusta ajatellaan, kun pihalla sojottaa laiha lipputanko ja runsasmuotoinen 

kyrpä täydessä juhlakunnossa! Kulli piti kaataa ja peenis-lintu tuhota. Onneksi 

Peenix-lintujen on tapana nousta tuhkasta entistä uljaampina! (26.1.) 
 

Tässä tekstissä, joka on yksi postaus kokonaisuudessaan, kirjoittaja kritisoi tarkemmin 

yksilöimättä (joidenkin) muiden henkilökuntaan kuuluvien suhtautumista lumiveistoksiin ja 

sitä kautta (tässä tapauksessa erityisesti poikien) murrosikään yleisemminkin. Jo otsikko kysyy, 

että miten murrosikää saa kirjoittajan koulussa käsitellä. Otsikko kertoo lyhyesti, mistä tekstissä 

on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma (Moilanen 2012). Kirjoittaja siis käsittelee 

lumiveistosaihetta nimenomaan murrosiän näkökulmasta. Teksti representoi koulumaailman ja 

siellä toimivat muut aikuiset tiukkapipoisiksi ja ahdasmielisiksi. Klisee suomalaisista, jotka 

miettivät liikaa sitä, ”mitä meistä oikein ajatellaan”, asettuu tässä kirjoittajan näkemyksen 

vastakohdaksi (mitä meidän koulusta ajatellaan). Lauseketta edeltävät nominatiivit itku, ikävä, 

tyrmistys, närkästys, häpeä ja pelko paisuttavat asian mittasuhteita. Tekstin ensimmäinen ja 
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kolmas kappale (viimeistä lausetta lukuun ottamatta) ovat kontrastiivisessa suhteessa 

keskimmäiseen, kirjoittajan näkemystä edustavaan, kappaleeseen. Ensimmäisen kappaleen 3. 

persoonan konditionaalimuoto ei saisi näkyä ja tulisi olla referoi vastakkaista näkemystä 

edustavien tahtoa ja se saa tässä kontekstissa affektiivisen sävyn (VISK § 1592, § 1731). Tätä 

seuraavat indikatiivit kuuluu ja on ilmaisevat vielä suurempaa deonttista velvoitetta, sillä ne 

esittävät asiaintilan ikään kuin totena (VISK § 1590). Myös tämän jälkeen tulevat 

nesessiiviverbit ei saa, pitää, tulee olla ilmaisevat direktiivisyyttä. Omaa näkemystään 

kirjoittaja vahvistaa huutomerkein, kuvaamalla ajatuksiaan (ajattelin, että hyvä) ja 

asenneadverbilla onneksi (VISK § 667). Tekstin kaikki kielelliset valinnat luovat lukijalle 

tietynlaista kuvaa koulumaailman todellisuudesta.  

Blogin kirjoitukset kuvaavat koulumaailmaa monilta yksityiskohdiltaan ja rakenteiltaan 

älyttömäksi, kritisoitavaksi, ihmeteltäväksi ja muutosta vaativaksi. Aiempiin alalukuihin ja 

aiheisiin viitaten myös koulumaailmaan liittyvät kirjoitukset luovat blogiin 

negatiivissävytteisen diskurssin. Toisaalta voi hyvin olla, että juuri tämänkaltaiset tapahtumat 

herättävät eniten tunteita ja kirvoittavat enemmän tekstiä, sopivathan ne myös blogin tyyliin. 

Tällainen kuva tekstien kautta koulumaailmasta (ja muistakin edellä olevista aiheista) kuitenkin 

välittyy.  

 

3.2.2 Surkea palkka -diskurssi 

 

Blogin kirjoittaja puhuu teksteissään yllättävänkin paljon rahasta, erityisesti 

palkkanäkökulmasta. Palkkadiskurssi on hieman erityyppinen verrattuna edeltäviin 

diskursseihin.  

24) Muista, että palkkaakin maksetaan minimin mukaan. Säästele, jaa voimasi oikein. 

(28.3.) 
25) hyttysiä ilma sakeana, nukuttava ikkuna kiinni, ei hyönteisverkkoa, velkakattoa 

lainalle. Ansaittua lomaa kaikille opettajille. Teemme arvokasta työtä, maksetaan siitä 

paskaa palkkaa tai ei. (7.6.) 

26) Lomarahojen maksu (otsikko)  

Kunta, jossa työskentelen, on päättänyt maksaa kaikille kunnan työntekijöille 

lomarahan heinäkuun palkan yhteydessä. – – Lomarahat maksetaan opettajille kuuden 

viikon lomailun jälkeen. Sitä ennen ei ole varaa lomalla tehdä mitään. (23.6.) 

27) Mmmmmmm, mielenkiintoisia koulutuksia luokanopettajille (otsikko)  

Syksyn mittaan on ollut tarjolla ja on tarjolla toinen toistaan houkuttelevimpia 

luentosarjoja. Mainitsen nyt muutaman eli muutama nosto syksyn 2021 mielettömään 

luentotarjontaan.  

Ensimmäinen luento opastaa kuulijan neuvotteluiden saloihin. Miten neuvotteluihin 

kannattaa valmistautua? Miten välttää " hankalan tyypin " maine, mutta silti olla 

riittävän tiukka neuvottelija. Juuri näitä taitoja luokanopettaja tarvitsee työssään.  
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Luennon kesto on neljä tuntia. Hinta on ainoastaan 390 € / hlö + alv 24 %. Minusta 

hinta on nimellinen. Toki pitää ottaa palkaton työpäivä, joka hieman nostaa hintaa. 

Mutta varmasti sen väärti. – –  

Hinta on ainoastaan 520 € / hlö + alv. 24 %. Minusta hinta on nimellinen. Toki pitää 

ottaa palkaton työpäivä, joka hieman nostaa hintaa. Mutta varmasti sen väärti. 

(31.10.) 
 

Näiden esimerkkien lisäksi palkkaan viitataan muun muassa esimerkissä 6 (halvimmassa 

mahdollisessa - - kangasarkussa, LOA 1.4.) ja 18.12. postauksessa, jossa opettajan lapsen 

näkökulmasta viitataan vanhempien huonoon palkkaan. Blogin viesti on selkeä: 

luokanopettajan palkka on ”paska” minimipalkka (esimerkit 24 ja 25), jolla saa vain halvinta 

(esimerkki 6), ja joka ei mahdollista edes kesäloman viettoa ilman erillistä lomarahaa, joka 

sekin maksetaan aivan liian myöhään kesällä (esimerkki 26). Opettajan näkökulmasta pieni 

palkka kontrastoituu suhteessa blogin muihin diskursseihin, kuten siihen, että opettajan työ on 

tärkeää ja hyvin kuormittavaa: siitä pitäisi siis myös saada huomattavasti parempaa palkkaa.  

Esimerkki 27, jossa kirjoittaja käy läpi opettajille tarjolla olevia koulutuksia, on selvästi 

sarkastinen. Sarkasmin voi määritellä olevan hieman suorempaa ivaa kuin ironia (Rahtu 2000: 

225). Sarkasmi kuitenkin pakenee selkeitä määritelmiä, eikä sen tulkinta ole aina ihan helppoa, 

vaan se riippuu, jälleen kerran, pitkälti kontekstista. Sarkasmin, ironian ja ivan määritelmät22 

ovat hyvin lähellä toisiaan, osin päällekkäisiäkin. Sarkasmi (kuten epäilemättä myös iva ja 

ironia) ovat kuitenkin hyvin keskeinen osa verkkoilmaisua. (Laaksonen 2018: 24; 

Kielitoimiston sanakirja.) Tässä sarkastinen tulkinta tulee blogin johdonmukaisesta viestistä 

opettajan huonosta palkasta suhteessa esimerkin 27 suuriin summiin, joihin liitetään 

eksklusiivinen fokuspartikkeli ainoastaan ja possessiivinen adjektiivijohdos23 nimellinen 

(VISK § 844, § 284). Sarkastisen tekstistä tekevät myös sarkastisesti ilmaistu, kirjoittajan 

(todellisuudessa vastakkaista) mielipidettä korostava [m]inusta hinta on nimellinen, sekä toki 

pitää ottaa palkaton työpäivä, joka hieman nostaa hintaa ja tässä erityisesti sanat toki ja 

hieman. Tässäkin toisto korostaa näkökulmaa. Jokainen koulutusteksti päättyy lauseeseen 

[m]utta varmasti sen väärti, joka tässä viestii kirjoittajan vastakkaista mielipidettä siitä, että 

koulutukset eivät ole hänen mielestään hinnan arvoisia. Raha ei tunnetusti ole vain rahaa, vaan 

blogin palkkadiskurssi viestii kirjoittajan kokemasta aliarvostuksesta opettajan työtä kohtaan. 

 

 

22 sarkasmi: pureva iva; purevan ivallinen ilmaus, iva: ylimielinen, halveksiva t. verhottu pilkanteko, ironia, 

satiiri, ironia: (sala)iva (Kielitoimiston sanakirja) 

23 ”Possessiiviset adjektiivijohdokset ilmaisevat johdoksen kantasanan tarkoitteen kuuluvuutta adjektiivin 

luonnehtiman substantiivin tai NP:n tarkoitteeseen tai sen yhteyteen” (VISK § 284). 



 33 

3.2.3 Tärkeää työtä -diskurssi 

 

Kaiken työn raskauden, vastakkainasettelun ja palkkakritiikin lisäksi teksteistä löytyy myös 

näkemys siitä, että opettajat tekevät tärkeää työtä: 

28) Ansaittua lomaa kaikille opettajille. Teemme arvokasta työtä, maksetaan siitä paskaa 

palkkaa tai ei. Saa siitä lentopisteitä, ateriaetuja tai ei. (7.6.) 

29) Joskus sitä säestää nolous ja suoranainen häpeä, mikä kumpuaa siitä tiedosta, että 

pilipalimies tekee pilipalityötä ja siitä saa palkan lisänä lentopisteitä ja upgreidattuja 

hotellihuoneita. (4.4.b) 
 

Esimerkissä 28 tämä sanotaan suoraan ja toisessa (29) sama ajatus on implisiittisesti läsnä 

vertailuna tuttuun mieheen, joka tekee pilipalityötä. Työn tärkeys kontrastoituu molemmissa 

esimerkeissä edellisen luvun diskurssiin eli palkkaan (ja muihin etuihin), joita kirjoittajan 

näkemyksen mukaan saa kyllä ”pilipalityöstä”, mutta ei tärkeästä opettajan työstä. Yllä olevien 

esimerkkien pohjalta voidaan sanoa, että blogista löytyy myös diskurssi opettajan työstä 

arvokkaana työnä. Määrällisesti eksplisiittisiä esimerkkejä on kuitenkin paljon vähemmän kuin 

esimerkiksi kuvauksia koulumaailman älyttömyyksistä tai opettajan huonosta palkasta. Vaikka 

esimerkkejä on vähän, halusin kuitenkin nostaa aiheen omaksi diskurssikseen näkökulman 

tärkeyden vuoksi. Ajatus työn tärkeydestä on myös läsnä muidenkin blogin tekstien taustalla, 

kuten vaikkapa esimerkissä 14, jossa opettaja uhraa omaa aikaansa ja taistelee inhimillisten 

hyveiden puolesta, tai esimerkissä 17, jossa opettajan tärkeä perustyö ohitetaan toissijaisen 

siivouksen takia.    

 

3.2.4 Oppilaan puolella -diskurssi 

 

Aineiston teksteissä käsitellään moniin muihin diskursseihin verrattuna selvästi vähemmän 

oppilaita. Osittain tämä selittyy varmastikin sillä, että blogi on julkisesti luettavissa: opettaja ei 

voi kirjoittaa vastuullaan olevista alaikäisistä oppilaistaan tunnistettavasti tai kunniaa loukaten. 

Toisaalta oppilaat ovat sekä erottamaton että ajankäytöllisesti ja tärkeydeltään merkittävin osa 

opettajan työtä. Muutamistakin esimerkeistä saa kuitenkin käsityksen tekstien välittämästä 

kuvasta opettajan suhteesta oppilaisiin. Jo esimerkissä 10 kuvattiin (koulussa muuttuvan 

pedagogiikan yhteydessä) kirjoittajan suhtautumista oppilaisiin (tässä katkelma tekstistä): 

30) Nyt lapset saavat opetella ja kasvaa erilaisiin rooleihin. He saavat näyttää 

murrosikänsä ja teiniangstinsa. - - Lapsia kasvatetaan ottamaan uusia rooleja. Lapsia 

opetetaan jo ymmärtämään ihmisyyden motiiveja. Syntyy empaattisia uusia lapsia, 

jotka saavat olla olemassa kouluissa muutakin kuin kuuliaisia, yhteisiin pelisääntöihin 

sokeasti uskovia moralisteja, jotka vahtivat toisiaan, kavaltavat toisiaan yhteisten 

sääntöjen noudattamisen uhalla (10.12.) 
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Blogin kirjoittaja, opettaja, on lasten eli oppilaidensa puolella. Esimerkissä toistuu 

modaaliverbi saada, joka myöntömuotoisena ilmaisee luvallisuutta (VISK § 1551). Lapsilta ei 

vaadita valmista osaamista tai tietynlaista roolia, vaan he saavat opetella ja kasvaa. He saavat 

olla sellaisia kuin ovat ja sen ikäisiä kuin ovat; murrosikäkin hyväksytään (ks. myös esimerkki 

23):   

31) Osa luokkani pojista innostui muovailemaan lumesta majesteetillisiä falloksia, liki 

kolmemetrisiä, suonikkaita, ryhdikkäitä mulkkuja raapimaan taivaankantta. Kivekset 

tai kassit pyöriteltiin suuriksi ja terska mulkun tappiin. Ajattelin, että hyvä, nyt on 

oikea tapa käsitellä murrosikää. Obeliski puperteetille ja keskittynyttä, ylpeää 

kuvanveistoa! (26.1.) 

32) Voi väittää, että lapsilauma on kauneimmillaan, kun se on strukturoitu 

sukkulaviestiin. Ei ole. Sukkulaviesti on aivotonta, rumaa, alkeisihmistä. Tänään 

muuten vitkutellaan. Vitkuttele sinäkin. (16.8.) 
 

Vaikka kirjoittaja lähestyy lähes kaikkia ilmiöitä negaation kautta, ivaa ja pilkkaa, niin 

oppilaisiinsa hän suhtautuu ainakin tekstien perusteella toisin. Kirjoittajan viesti on, että lapsia 

tulisi ymmärtää ja heidän pitäisi saada olla lapsia. Opettaja on ylpeä oppilaistaan (ajattelin, että 

hyvä), ymmärtää heitä ja on heidän puolellaan. Myös esimerkeissä 9 ja 10 (13.10. & 10.12.) 

kirjoittaja vastustaa ns. vanhanaikaisen pedagogiikan vaatimusta aivottomista ihmisroboteista, 

joiden ei tule ajatella omilla aivoillaan (aivoton), vaan totella viipymättä. Kirjoittaja ei kannata 

tiukkaa struktuuria eikä järjestykseen pakottamista, vaan suhtautuminen oppilaisiin on 

arvostavaa, ainakin jossain määrin epäjärjestystä sallivaa ja mutkatonta. Oppilasdiskurssi on 

selkeän positiivinen ja johdonmukainen. Se myös täydentää kuvaa siitä, millainen on hyvä 

opettaja blogin kirjoittajan mukaan24.  

 

3.3 Kirjoittajan opettajaidentiteetti 

 

Blogin kirjoittajan opettajaidentiteetti kietoutuu kaikkiin edellä käsittelemiini opettajuuden 

diskursseihin. Opettaja tekee työtään persoonallaan ja näkemykset opettajuudesta liittyvät myös 

näkemykseen itsestä. On kiinnostavaa, millainen kuva blogin kirjoittajan ammatti-identiteetistä 

hänen teksteihinsä rakentuu.  

 

24 ks. alaluku 3.1.4 
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Identiteetin25 käsitettä käytetään erilaisissa, joskus ristiriitaisissakin merkityksissä. 

Diskurssintutkimuksessa lähtökohtana on identiteetin rakentuminen kielen ja muiden 

semioottisten resurssien käytössä, eikä sillä ole yhtä tai ikuisesti samana pysyvää ydintä. 

Yksilön identiteetti on prosessi, joka muodostuu jatkuvassa eri identiteettien ja tilanteiden 

välisessä neuvottelussa. Diskurssien avulla identiteettejä sekä rakennetaan, muutetaan, että 

haastetaan. Yksilölle identiteetti on hyvin subjektiivinen kokemus ja kuitenkin se muotoutuu 

yksilöä ympäröivissä sosiaalisissa kehyksissä, joiden yhtenä osana ovat diskurssit: yksilön 

identiteetti muodostuu joksikin myös sitä kautta, mitä hänestä kerrotaan ja mitä hän itse kertoo. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2019: 89–90.) Identiteettiä tutkinut sosiologi ja kulttuurintutkija 

Stuart Hall kuvaa identiteetin olevan ihmisen keksintöä, kertomus, joka muotoutuu suhteessa 

muihin kertomuksiin. Se on tuotettua ja kerrottua, ei mitään valmiina löydettyä. (Hall 1999: 

11–12.) Identiteetti ”muodostetaan siinä epävakaassa pisteessä, missä ”ääneenlausumattomat” 

subjektiviteettia koskevat tarinat tapaavat historian ja kulttuurin kertomukset” (Hall 1999: 11).  

Bloggaaminen on itseilmaisua, jossa kirjoittaja rakentaa identiteettiään ja kuvaa itsestään 

joko kokonaisvaltaisesti, tai kuten tässä tapauksessa, erityisesti opettajuuteen liittyen. 

Bloggaava luokanopettaja asettuu persoonallaan sanottavansa taakse riippumatta siitä, kuinka 

konstruoitu tuo persoona on. (Koskinen 2014: 132.) Dervinin ja Riikosen (2014) huomiot 

podcast-lähetysten suhteesta identiteettiin pätevät mielestäni myös blogeihin: ne rakentavat 

kirjoittajan virtuaalista identiteettiä ja voivat auttaa ihmistä reflektoimaan itseään (mts. 81, 

102).  

Keskityn tässä alaluvussa tekstikatkelmien luomaan kokonaiskuvaan opettajan 

identiteetistä. Nostan jokaisen esimerkin kohdalla esiin muutaman huomionarvoisen 

näkökulman. Esimerkit täydentävät osaltaan myös aiempien diskurssien kuvaa. Aiemmat luvut 

ja edeltävät esimerkit ovat myös jo osaltaan luoneet jonkinlaisen kuvan kirjoittajasta opettajana, 

jota pyrin tässä luvussa täydentämään. 

33) Palaan pitkästä aikaa mieluisan harrastukseni pariin, nimittäin vittuilun. Tunnen 

onnea. Minun, opettajan, jumalan armosta opettajan, kutsumus ja intohimo on ivata 

nykyajan ilmiöitä. (1.2.) 
 

Tässä kirjoittaja esittää yhden syyn blogin pitämiselleen, joka on nykyajan ilmiöiden ivaaminen 

ja vittuilu. Hän kirjoittaa sen olevan mieluisa harrastus ja jopa kutsumus. Kutsumus on alun 

 

25 Identiteetti voidaan määritellä sekä olemusta ja ominaislaatua määrittävien erityispiirteiden ja ominaisuuksien 

kokonaisuudeksi että ihmisen käsitykseksi itsestään kulloisessakin sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä. 

Tutkimuskäsitteenä identiteetti on työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella ihmisen kokemusta, rooleja, minuutta 

ja samastumiskohteita erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa olosuhteissa. (Tieteen termipankki.) 
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perin kristillinen26 termi, jolla tarkoitetaan ”harrasta halua” johonkin elämäntehtävään, 

esimerkiksi tiettyyn ammattiin (Kielitoimiston sanakirja). Kirjoittaja ei tässä kuitenkaan viittaa 

kutsumukseensa opettajan työhön, vaikka silläkin ajatuksella on pitkät ja vahvat perinteet aina 

Uno Cygnaeuksen (1810–1888) ajoista lähtien. (Ks. Hellström 2010.) Bloggaaja kirjoittaa 

kutsumuksensa olevan nykyajan ilmiöiden ivaaminen. Jumala on tässä kirjoitettu pienellä 

alkukirjaimella, joka kontekstin lisäksi osaltaan laskee lausahduksen ylevyyttä. Tämä vittuilu 

on yksi osa kirjoittajan identiteettiä, joka on tullut näkyviin myös joissakin tutkielman 

aiemmissa esimerkeissä. 

Seuraavassa katkelmassa näkyy kirjoittajan tasapainoilu ulkoapäin tulevien vaatimusten 

ja omien epävarmojen pohdintojen välillä: 

34) Yritän huomioida, että opetukseni laadukkuus, viihdyttävyys, oppilaideni viihtyvyys 

on riittävän korkealla tasolla. Yritän olla opettaja, jonka arvostettavuus ja 

ammattitaitoisuus on high skill-tasoa. Pitää muista tehokkuus ja antaa opetusta, josta 

seuraisi ammattikuntani arvostettavuus. Kun arvioin osaamista, pitäisi muistaa 

arvosteltavuus, että arvioin sitä, mitä olen opettanut. Mietin, mitä on minun 

opettajuus? - - Kun viestin vanhemmille, pitää muistaa viestittävyys ja viestin selkeys 

ja väärin ymmärtämättömyys, jotta viestini saavuttaa kohderyhmässäni käsitteen 

viestin selkeys ja ymmärrettävyys, jotta vältetään tahaton tai tahallinen 

väärinymmärtämys tai tahallinen tai tahaton väärinymmärrys. (5.2.) 
 

Kirjoittaja yrittää huomioida monet erilaiset ulkopuolelta tulevat korkeat laatuvaatimukset, 

jotka tässäkin (monen aikaisemman esimerkin tavoin) rakentuvat muun muassa nesessiivisen 

verbiketjun pitää muistaa kautta. Kirjoittajan opettajaidentiteetti on pohdinnan ja 

kyseenalaistamisen kohteena, kuten yllä olevassa esimerkissä 34: Mietin, mitä on minun 

opettajuus. Vastaava ajatusmalli on nähtävissä myös tutkielman esimerkeissä 9 ja 11, 

alaluvussa Ankara opettaja -diskurssi: [e]n löydä itsestäni - - vanhan ajan hyvää opettajaa 

(LOA 13.10.) ja vapaa oleminen - - Hiljainen tekeminen - - En kuulu kumpaankaan. (LOA 

19.8.). Esimerkki 9 on kokonaisuudessaan kuvausta myös tästä, oman opettajaidentiteetin 

pohdinnasta. Kirjoittaja etsii opettajuuttaan ja peilaa sitä suhteessa ”vanhanaikaiseen” 

opetustyyliin, mutta ei löydä tai ole vielä löytänyt omaansa, vaan huojuu, hoippuu, piipittää; 

proomu ajelehtii ja säröt syvenevät (LOA 13.10.). Nykymaailmassa ja yhteiskunnassa 

opettajuus ja opettajan identiteetti ovat murroksessa, eikä selkeitä ammatti-identiteetin tuomia 

raameja enää ole ainakaan kaikilta osin tai siinä määrin kuin aiemmin. Tämä saattaa vaikuttaa 

kirjoittajan kuvaukseen oman opettajaidentiteettinsä horjunnasta.  

 

26 ks. myös alaluku 3.1.4 
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Esimerkki 35 kuvastaa tietynlaista henkilökohtaista opettajan roolin ja opettajuuden 

rajojen hakemista: 

35) Minulla onkin antaa toisille, vai onko? (otsikko) Vein myös eilen oppilaan 

kotiovelle hänen oppikirjojaan. Tuntui siltä, että minustahan riittää vieläkin muille. 

Tuntuikin hyvältä. Tänään mietin, että paskat! Vanhempien tehtävä on olla aktiivisia 

omien lastensa suhteen. Alkoi vituttaa, että miksi minä olen aktiivinen heidän 

vuoksensa, jotka passuuttavat, ovat passiivisia omien lastensa suhteen ja luottavat 

minun höveliin palvelijaluonteeseen, jolla ei ehkä sittenkään ole niin suuri sydän! 

Perkele. Jekyll ja Mr. Hyde seikkailevat päässäni. Olen hyvä ja riittävä ja samalla 

haluaisin vetää liinat kiinni! (10.2.) 
 

Tässä kirjoittaja toisaalta yllättyy omasta palvelualttiudestaan, mikä ilmenee esimerkiksi 

odotuksenvastaisuutta osoittavasta finiittiverbin liitepartikkelista -kin: [m]inulla onkin antaa 

toisille, mutta jonka hän saman tien kyseenalaistaa: vai onko (otsikko). Oma opettajaidentiteetin 

pohdinta tulee esiin ja oman roolin rajat mietityttävät; mikä kuuluu opettajan, mikä vanhempien 

tehtäviin. Tekstissä näkyy vahva kahtiajakoisuus, jota viittaus Robert Louis Stevensonin (1886) 

kauhutarinaan vahvistaa: Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde kertoo äärimmäisestä hyvän 

ja pahan kamppailusta ihmisessä (Kirjasampo). Esimerkin 35 tyyli poikkeaa monista muista, 

humoristisista tai ironisista, teksteistä. Katkelma on kirosanoineen (paskat, vituttaa, perkele) 

vahvasti affektiivinen. 

Ylikuormitettu opettaja -diskurssin teemat liittyvät läheisesti myös opettajan 

identiteettiin. Mikä määrä työtä on riittävästi, miten voi kokea tehneensä työnsä hyvin tai 

millainen opettaja on kulttuurin muutoksen ja ammatin tiukentuneiden vaatimusten edessä? 

Voiko identiteettinä olla opettaja, jos ei koe selviytyvänsä työn vaatimuksista? Ainakin se 

herättää paljon kysymyksiä, vaatii jatkuvaa rajanvetoa ja saa kirjoittajan kyseenalaistamaan 

vuorotellen työelämän, oman osaamisensa ja omat voimavaransa. Seuraavat esimerkit 

täydentävät kuvaa kirjoittajan näkemyksestä ylikuormittuneesta opettajasta oman 

kokemuksensa kautta: 

36) Hauen kutu (otsikko) Taas olisi käsillä hauen kutuaika. Taas sekin olisi käsillä: 

kiihkeä korvasieniaika. Nämä ajat, jotka on käsillä toukokuussa, alkukesästä ei ole 

minun aikoja. Minulla on käsillä sokerihumala, vappuviinoista toipuminen, 

arviointityöt ja työkavereiden väsymisen sietäminen, katseleminen, ymmärtäminen. 

Olisi käsillä töyhtöhyyppäparven muuton seurailu, jäiden lähdön tarkkailu. Toi 

luonnon seuraamisen käsilläoloaikaikkuna sapettaa aivan järjettömän paljon. (1.5.) 
 

Esimerkissä 36 kirjoittaja nostaa esiin toukokuun luonnon muutokset, joista jää itse paitsi 

kiireen ja väsymyksen takia. Oma ja työkavereiden väsymys on jotakin, jota pitää vain sietää, 

katsella ja ymmärtää. Aineistoni perusteella opettajan väsymys on niin kiinteästi ammattiin 
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liittyvää, ettei sitä kyseenalaisteta tai koiteta juurikaan ratkaista. Seuraavassakin esimerkissä se 

vain todetaan ja kuvataan sen seurauksia:  

37) Olen väsynyt työhöni, perheeseeni ja silti kannan lapsistani huolta ja minulla on 

suunnitelmia heidän varalle. Kevät nostaa itkunsekaisen myrkyn silmiini ja minusta 

tuntuu, että istun nuotiolla ja savu puhaltaa kostean savun suoraan silmiini ja minä 

vain vaikeroin, kirjoittelen todistuksia ja toivon olevani joku muu ja jossain muualla 

kuin tässä luokanopettajan elämässä. (9.5.) 
 

Väsymys saa kirjoittajan toivomaan jotakin muuta elämää ja ammattia. Identiteetti on väsyneen 

opettajan identiteetti, kuten seuraavastakin esimerkistä käy ilmi: 

38) Kultainen aika oli, tuli ja meni. Edessä paluu. Paluu. Minne palaan? Sohjoiseen, 

poljettuun, koirien kusemaan kultaiseen liejuun. Napa pohjassa uin sinileväistä, 

paskaista Sisä-Suomen järven pohjaa. Olen rantaan ajautunut puolikuollut särki, 

jonka päähän pantu järki valmistautuu alistumaan järjestelmän rattaan pyöräksi. Käsi 

kirjoittaa Wilmaan viestejä, puolihaluton mieli yrittää paeta. Väsynyt särjen silmä 

selaa Mollin työpaikkailmoituksia. Pakopaikkoja ei ole, ei tule. Alistuminen muottiin 

ja ihmisvirkamiehen mauttomiin taitotasotaulukoihin on jäätävä tosiasia. Onneksi en 

ole hukkunut kesän aikana sangria-kannuun, viinisammioihin, oluttynnyreihin tai 

typeriin festivaalipaellapannuihin. Olen juossut itseni hikeen loman aikana useammin 

kuin koskaan. Näennäisesti olen valmis. Henkisesti olen kaukana suomalaisesta 

peruskoulusta, kauempana kuin koskaan. Lähemmäksi en pääse. Miten loma on jo 

ohi? Juuri se alkoi lupauksena paremmasta, lupauksena kauniimmasta elämästä. Nyt 

se on ohi. (2.8.) 
 

Tämä kouluvuoden alun kynnyksellä kirjoitettu teksti on aineiston ehkä kaikkein synkin kuvaus 

kirjoittajan tunnelmista ja kyseisen hetken kokemuksesta. Tekstin maalaama kuva on 

visuaalisuudessaan vahvasti vastenmielinen (sohjo, kusi, lieju, sinileväinen, paskainen, 

puolikuollut särki). Ristiriita loman ja työn välillä on valtava, opettajaidentiteetti horjuu. 

Opettajuuteen liitetään negatiiviset ilmaukset alistumaan järjestelmän rattaan pyöräksi, 

alistuminen muottiin ja mauttomat taitotasotaulukot. Blogin liioittelevan tyylinkin huomioiden 

kirjoittajan representoimaan ammatti-identiteettiin liittyy varsin kielteisiä puolia.  

Tämän alaluvun edellä olevat esimerkit kuvastivat identiteetin hakemista ja horjuntaa. 

Joitakin esimerkkejä on kuitenkin löydettävissä myös selkeästä näkemyksestä kirjoittajan omaa 

opettajuutta koskien. Seuraavat esimerkit 39 ja 40 ovat kuvauksia konkreettisista tilanteista. 

Katkelmat representoivat kirjoittajan tapaa olla oppilaidensa kanssa:  

39) Joukkueurheilulajeissa on puheet koventuneet Maanantaina kuulin, kun luokan kaksi 

poikaa sanoivat toisilleen, että paineistetaan Jukkaa. Kuuntelin, seurasin. 

Paineistaminen oli sitä, että mennään selvällä suomen kielellä vittuilemaan kaverille 

ja yritetään saada se kovilla sanoilla, rumalla puheella suuttumaan.. Nämä pojat olivat 

kiekkojäpiä. Jukka on myös kiekkojäpä. En puuttunut heti. Kuuntelin ja seurailin. 

Jukka ei reagoinut mitenkään. Piti itsensä coolina, tilanteen ulkopuolella. Kun tunti 

päättyi, kysyin Jukalta, miltä tuo paineistaminen tuntui. Jukkaa alkoi itkettää. Eli ei 

tuntunut hyvältä, kysyin. Vastaus oli no ei. Kysyin, haluatko, että puhun seuraavan 
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tunnin alussa aiheesta yleisellä tasolla. Jukka nyökytti.   Seuraavalla tunnilla 

puhuimme tästä paineistamisesta. Sanoin, että tässä luokassa, minun luokassani, 

meidän luokassamme ei paineisteta enää ketään. (24.3.) 

40) Vitkuttelu vai kiireesti aiheeseen? (otsikko) Kannatan vitkuttelua. Kun tunti alkaa, 

aivan sama mikä, aloitan vitkuttelun. Rakennan aasinsiltoja mitä kummallisimpiin 

aiheisiin. Odotan innolla rohkeita keskustelun avauksia lapsilta, joita voisin 

jatkojalostaa. Puhumme Talebanista, liikenneturvallisuudesta, pöllölintujen 

oksennuspalloista, kummallisesta rehtorista, oudosta TN-opettajasta, isien 

kummallisista tavoista leikata parta. Miksi? Koska suurin osa Opsin asioista, joita 

pitäisi läpi juosta, kuravedessä kahlata, saa aikaan ainoastaan migreenin? Miksi? 

Koska ei ole tilaa vitkuttelulle! Vitkuttelu, keskusteleminen kaikesta välillä maan ja 

taivaan, on IHANAA!!!Ei se ole strukturoitua, ei. (16.8.)   
 

Kirjoittaja kuvaa koulussa tapahtuneita tilanteita ja omaa toimintaansa niissä. Ensimmäisestä 

esimerkistä 39 välittyy kuva asiansa osaavasta ja oppilaistaan huolehtivasta opettajasta, joka 

puuttuu rauhallisesti ei-toivottuun käytökseen ja ohjeistaa napakasti myös koko luokkaa. Viesti 

on selkeä ja koskee kaikkia, kyseessä on koko luokan yhteinen asia (meidän luokassamme). 

Myös esimerkissä 40 esiintyy oppilaita kuunteleva, keskusteleva ja rauhallisesti (jopa 

vitkutellen) asiassa etenevä opettaja. Vitkuttelu kontrastoituu kiireeseen, jota blogissa 

käsitellään jatkuvasti. Nämä kaksi tarinaa koulun arjesta ja monien esimerkkien kiirekritiikki 

näyttävät kirjoittajan opettajaidentiteettiin kuuluvan toiveen saada rauhassa keskittyä 

oppilaisiin, työhön ja opetettaviin asioihin. 

Esimerkki 41, josta on tässä tutkielmassa ollut jo aiemmin katkelmia, on tässä 

kokonaisuudessaan. Se on kirjoittajan reflektiota opettajan työstä ja identiteetistä: 

41) Erbarme dich mein Liebster Jesu, armahda minut, kuka opettajan armahtaa? 

(otsikko) - Erbarme dich mein liebster Jesu! laulaa alttosolisti Bachin Matteus-

Passiossa. Armahdusta hakee moni laupias opetusalallakin.  

Kuka opettajan lopulta armahtaa? Tarvitseeko opettaja armahdusta? Jos armahdusta 

osaisi pyytää yhtä kauniisti kuin alttosolisti Matteus-Passiossa, sen myöntäminen 

ainakin kävisi helposti. Armahtaako kesäloma uupuneen opettajan? Ovatko lomat 

opettajan armahdus? Eläkevuosissako armahdus? Armahtaako hauta ja viimeinen 

makuusija halvimmassa mahdollisessa, valkoisessa kangasarkussa kaupungin lapsia 

vuosikymmenet palvelleen virkamiehen? Kuolemassako meitä vasta odottaa 

armahdus? Onko lihallisuuteen tuomittu kehomme vasta mätänemisen kynnyksellä 

saava armahduksen?  

Opettajan kilvoittelua kasvatuksen viidakossa voi käsitellä raamatullisilla käsitteillä. 

Syyllisyys ja armo ovat mukana arkipäivässä lähes päivittäin. Samoin laupeus ja 

nöyränä oleminen. Kohdata lapsi nöyrin mielin. Hyvä opettaja on oikeamielinen. Hän 

on vahva kuin Pietari ja kova kuin kallio. Hän on sitkeä kuin Paavali seurakuntiensa 

johtajana. Hän on innokas kuin verenhimoisin inkvisiittori, kristuksen soturi, toki 

taistelemassa oikean asian eli korkeampien inhimillisten hyveiden puolesta.  Opettaja 

uhrasi monta tuntia omaa aikaansa hyvän asian puolesta. Lucifer, sielunvihollinen, 

pääperkele kiusoittelee opettajaa tämän kilvoittelussa tarjoten oikoteitä onneen. 

Syyllisyys ja armo sisältyvät myös Aristoteleen hyveteoriaan. Oppilaiden 

kohteleminen oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti Aristotelisten hyveiden valossa 
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työstää ajatusta yleisemmällä tasolla ja ikään kuin hieman korkeamman kukkulan 

päältä katsottuna.  

Syyllisyys ja armo ovat opettajassa itsessään olevia tunteita ja ajatuksia siitä, että 

mitenkä päivä nyt sitten ihan oikeasti meni. Oppilaan epäoikeudenmukainen kohtelu 

suhteessa toisiin saattaa syyllistää päiväänsä kriittisesti puntaroivan opettajan. 

Sanoinko oikein sanoessani sille niin ja näin? Lisäsinkö ennestään jo suurissa 

ongelmissa olevan lapsen elämää antamalla liikaa läksyjä tai muulla tavoin lisäämällä 

taakkaa olemalla vaatimuksissani kohtuuton ja sokea? Odotinko joltakin lapselta 

sellaista, johon hänestä ei vielä ole? Ajattelinko liian sokeasti vain hyvää jostakin jo 

aika lailla itseänsä paaduttaneesta lapsesta? Enkö uskaltanut nähdä vakavia asioita 

oikeassa valossa? Jätinkö huomaamatta lapsen hädän oman mukavuuteni vuoksi. En 

ollut valmis uhraamaan omaa mukavuuttani.  

Laiskat paskiaiset, jollaisia opettajienkin joukosta löytyy, eivät ole oikeutettuja 

armahdukseen. Laiskan osaksi pitäisi tulla kokea syyllisyyttä tekemättä ja sanomatta 

jättämisistä. Moni laiskiainen armahtaa itsensä helpolla humalalla ja 

mielihyvätokkurassa antaa itsellensä vastuuvapauden. Opettajan on helppoa ajatella, 

että vaikea asia kuuluu perheelle ja hän voi vetäytyä syrjään silmät sulkien. Vaikka 

virka-aseman pitäisi antaa opettajalle kasvottoman legitimiteettikilven eli eräänlaisen 

koskemattomuustakuun, että jos hän oikean asian puolesta on rohkea ja luottaa 

oikeudenmukaisuuteen ja lapsen etuun, hän ei voi toimia väärin. Silti on monta kertaa 

houkuttelevampaa uskotella itselleen, että lapsella on kaikki hyvin ja äläpä mene 

sorkkimaan.  

Erbarme mich! Armahda minut. Armahda itsesi. Tee se kuitenkin kilvoituksen 

jälkeen, kun olet itsesi haastanut ja nostanut itsellesi riman sopivaan korkeuteen. 

Silloin myös oppilaan inhimillisyyden rajat venyvät. (1.4.) 
 

Esimerkkiteksti sisältää paljon kysymyksiä. Toinen kappale koostuu lähes yksinomaa 

kysymyksistä, joissa kirjoittaja kyselee armahduksen perään. Myös kolmannen kappaleen 

lopussa on peräkkäin kuusi kysymystä, joissa kirjoittaja pohtii, onko kohdellut oppilaitaan 

oikeudenmukaisesti. Kysymysten suuri määrä kuvastaa itsessäänkin työhön ja identiteettiin 

liittyvää epävarmuutta. Kysymyksiin ei ole olemassa mitään selkeää vastausta. Toisessa 

kappaleessa armahdusta kysellään uupuneelle opettajalle ja kaupungin lapsia palvelevalle 

virkamiehelle, jotka molemmat voidaan ajatella olevan osa opettajaidentiteettiä.  

Kolmannen kappaleen alun kuvaus hyvän opettajan ominaisuuksista on kirjoittajan 

esittämä ihanne. Kyseiset ominaisuudet liittyvät näin osaksi kirjoittajan representoimaa 

ammatti-identiteettiä: laupeus, nöyryys, oikeamielisyys, vahvuus, sitkeys, innokkuus ja 

kohtuullisuus. Sama koskee kuvausta neljännessä kappaleessa, joka kuvaa ihanteen toista 

ääripäätä ja joka alkaa [l]aiskat paskiaiset. Kirjoittajan esittämään ammatti-identiteettiin 

kuuluu yhtä lailla myös tämä puoli: ajatus siitä, että opettaja on joskus liian laiska, vetäytyy 

syrjään ja antaa itselleen vastuuvapauden liiankin helposti. Vaikka kirjoittaja puhuu tässä niistä 

(muista) opettajista, jotka ovat laiskoja paskiaisia, kertoo lause [a]rmahda minut hänen 

pohtineen asiaa myös omalla kohdallaan. Kirjoittaja kehottaa itseään ja lukijoitaan haastamaan 

itseään parempaan, nostamaan riman sopivaan korkeuteen.  
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Blogin tekstien ja näiden esimerkkien kautta kirjoittajan opettajaidentiteetistä piirtyy 

ainakin jossain määrin epävakaa ja ristiriitainen kuva. Blogin opettajaidentiteetti on 

postmoderni, tuotettu kertomus, eikä sellaisenakaan vakaa tai yhtenäinen (Hall 1999: 21). 

Monessa kohtaa haetaan omaa paikkaa, omaa tapaa ja oman ammatti-identiteetin rajoja. 

Kirjoittaja kyseenalaistaa ammatillista identiteettiään jatkuvasti. Toisaalta osassa kuvauksista 

oppilaiden kanssa kouluarjen keskellä toimiessa välittyy selkeä ja omasta mielestäänkin työnsä 

osaava opettaja.  

 

 

4 Lopuksi 

 

Olen tutkielmassani tarkastellut Luokanopettajan arki -blogin teksteistä nousevia opettajuuteen 

liittyviä diskursseja ja niihin läheisesti liittyvää kirjoittajan opettajaidentiteettiä. Tutkielman 

teoreettisena viitekehyksenä olen hyödyntänyt sekä diskurssintutkimusta että näkemystä 

blogista erityispiirteisenä genrenä. Olen tarkastellut asiaa kolmen tutkimuskysymyksen 

näkökulmasta, jotka olivat: millaista kuvaa blogitekstit välittävät opettajuudesta, mitä 

opettajuuteen liittyviä diskursseja blogikirjoituksista on löydettävissä ja millaiseksi kirjoittajan 

ammatillinen identiteetti opettajana rakentuu blogin teksteissä. Aineistosta nousevien 

esimerkkien pohjalta hahmottelin aluksi eri tavoin painottuvia diskursseja, joita olen sitten 

käsitellyt omissa alaluvuissaan. Olen jaotellut diskurssit kahteen osaan sen mukaan, liittyvätkö 

ne suoraan opettajaan henkilönä vai muuten opettajan työhön, kuten koulumaailma, oppilaat ja 

palkka.  

Analyysin perusteella olen jäsentänyt ja nimennyt neljä opettajadiskurssia, jotka ovat 

ylikuormitettu opettaja, ankara opettaja, laiska miesopettaja ja hyvä opettaja. Opettajan työhön 

liittyvät diskurssit olen jaotellut samoin neljään: järjetön koulumaailma, surkea palkka, tärkeää 

työtä ja oppilaan puolella. Aineistossani on runsaasti tekstejä, jotka viestivät kirjoittajan 

kriittisestä ja negatiivisesta suhtautumisesta koulumaailmaan ja opettajan työn arkeen. 

Tiheimmin toistuva diskurssi on ylikuormitettu opettaja -diskurssi, joka rakentuu kirjoittajan 

kielellisistä valinnoista ja hänen monipuolisesti käyttämistään kielen keinoista. Erityisesti tämä 

diskurssi vahvistaa median luomaa kuvaa opettajan työn raskaudesta. Kirjoittajan hyödyntämiä 

keinoja ovat muun muassa kiireen korostaminen, opettajan representoiminen aktiivisen 

toimijan sijasta toiminnan kohteena, tekstin tiheä affektiivisuus, modaalisuus, direktiivit, toisto 

viestiä vahvistavana elementtinä, ironia ja retoriset kysymykset. Kirjoittaja käyttää tekstissään 

laajasti eri persoonamuotoja ja tarkastelee tilanteita eri näkökulmista. Edellisten lisäksi 
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poleemisuus on selkeimmin esillä ankara opettaja ja laiska miesopettaja -diskursseissa, joissa 

vastakkain asetetaan vanha ja uusi opetustyyli sekä mies- ja naisopettajat. Joissakin teksteissä 

kirjoittaja hyödyntää runollisuutta, liioittelua tai erilaisia allegorioita ja metaforia.  

Blogin teksteissä on selvästi vähemmän eksplisiittisiä esimerkkejä hyvästä opettajasta, 

mutta myös kuvaukset huonosta opettajuudesta sisältävät ajatuksen hyvästä huonon 

vastakohtana. Hyvää opettajaa kuvataan toisaalta kristillisten käsitteiden ja raamatullisten 

esikuvien avulla, toisaalta suhteessa tietyn valmentajan kyseenalaiseen tapaan toimia lasten 

kanssa. Opettajan työ esitetään tärkeänä työnä, joka monessa kohtaa kontrastoituu opettajan 

huonoon palkkaan. Tekstien intertekstuaalisuus näkyy hyvin viittauksissa kaunokirjallisuuteen 

tai kristinuskon teemoihin. Aineistossa tiuhasti käytetty käsite armo (ja armahdus) eroaa 

kuitenkin kristinuskon käsityksestä, sillä tekstin näkemyksen mukaan opettajalle armo kuuluu 

vasta, kun työ on tehty riittävän hyvin ja parhaansa yrittäen (vrt. ansaitsematon armo). Erona 

negatiivisesti painottuviin opettajadiskursseihin on oppilasdiskurssi selkeän positiivinen ja 

johdonmukainen. Kirjoittajan on oppilaidensa puolella ja suhtautuu heihin myönteisesti, 

arvostavasti ja ylpeydellä. Oppilasdiskurssi täydentää osaltaan blogitekstien luomaa kuvaa 

hyvästä opettajasta. 

Diskurssintutkimuksen lähtökohtana on identiteetin rakentuminen kielen ja muiden 

semioottisten resurssien käytössä (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 89). Kuva kirjoittajan 

opettajaidentiteetistä muodostuu aineistossani edellä esittelemieni diskurssien yhteispelistä. 

Kirjoittajan mainitsemat syyt blogin pitämiselle, kuten ”vittuilu” ja nykyajan ilmiöiden 

ivaaminen, ovat myös osa hänen identiteettiään. Ajatus identiteetistä kertomuksena ja 

juonellistettuna omakuvana sopii erityisen hyvin blogiteksteihin, joissa kirjoittaja itse 

aktiivisesti luo kertomusta työstään, elämästään ja omasta itsestään. Bloggaaminen on 

itseilmaisua, joka voi auttaa ihmistä reflektoimaan itseään ja jonka avulla voi kirjoittaa ja vaalia 

itseä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 89–90; Hall 1999: 11–12; Koskinen 2014: 132; Dervin 

& Riikonen 2014: 76, 102.) Aineistolle on tunnusomaista, että kirjoittajan opettajaidentiteetti 

on pohdinnan ja kyseenalaistamisen kohteena. Monista esimerkeistä käy ilmi, että kirjoittaja 

etsii omaa opettajuuttaan peilaten sitä esimerkiksi suhteessa vanhanaikaiseksi luonnehtimaansa 

opetustyyliin. Hän etsii opettajan roolin rajoja ja opettajuuteen kuuluvia tehtäviä, pohtii 

toisaalta laiskuutta ja toisaalta armahdusta. Teksti esittää kirjoittajan riman olevan korkealla, 

joka osaltaan aiheuttaa ristiriitaa oman toiminnan ja ihanteen välille. Aineistossa on myös 

joitakin esimerkkejä kirjoittajan selkeästä näkemyksestä omasta opettajaidentiteetistään. Tämä 

tulee ilmi muutamissa teksteissä, joissa kirjoittaja kertoo konkreettisesta tilanteesta 

oppilaidensa kanssa, ja joka antaa kuvan asiansa osaavasta ja oppilaistaan huolehtivasta 
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opettajasta. Kokonaisuudessaan kirjoittajan opettajaidentiteetistä piirtyy kuitenkin jossain 

määrin epävakaa ja ristiriitainen kuva. Vaikuttaa, että jatkuva identiteetin pohdinta ja 

kyseenalaistaminen tuo oman raskautensa opettajan työhön. 

Blogi on tyyliltään yhdistelmä päiväkirjaa, pamflettia ja vertaistukea muille opettajille. 

Se on kirjoitustyyliltään ehdoton eikä sisällä juuri ollenkaan epävarmuuden ilmauksia. Monet 

teksteistä ovat kertomuksia konkreettisista tilanteista ja kuvauksessaan varsin visuaalisia ja 

mieleenpainuvia. Aineiston monet metaforiset tekstit maalaavat lukijalle selkeän visuaalisen 

kuvan. Hieman yllättävää oli, että vaikka aineiston kirjoitusajankohta osui koronaepidemian 

aikaan, ei epidemia ennakko-odotusteni vastaisesti kuitenkaan tullut kirjoituksissa esiin kuin 

kahtena lyhyenä mainintana: toisessa postauksessa viitattiin maskin käyttöön (LOA 1.2.) ja 

toisessa matkustamiseen (LOA 4.4.).  

Olen keskittynyt tässä tutkimuksessa yksinomaan blogin kirjoitettuihin teksteihin ja 

kieleen. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi ottaa mukaan blogin muut multimodaaliset 

aspektit kuten blogin ulkoasu, rajaukset, tyyli, fontit, värit, kuvat, äänitiedostot, videot ja linkit 

(ks. esim. Domingo 2016). Toisaalta tämäntyyppiseen blogitutkimukseen kannattaa valita joku 

muu kuin tässä tutkielmassa tarkasteltu blogi, sillä siinä multimodaalisia keinoja on 

hyödynnetty verrattain vähän. 

Tässä tutkielmassa on aineistoa yhdestä blogista ja yhden vuoden ajalta. Tutkielma on 

yksi ikkuna yhden opettajan esittämään näkökulmaan työstään, eikä yleistyksiä voi analyysini 

perusteella tehdä. Vaikka tulokset eivät ole kvantitatiivisia eli määrällisiä, ne voivat silti olla 

aivan yhtä tarkkoja, luotettavia, merkittäviä ja uutta tietoa tuottavia, sillä ne perustuvat ilmiön 

laadun kuvaukseen (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 211). Laajemman käsityksen saamiseksi 

olisi jatkossa kuitenkin tärkeää tutkia useampia erilaisia opettajien blogeja 

diskurssintutkimuksen näkökulmasta, jotta opettajien itsensä tuottama representaatio työstään 

tulisi laajemmin kuvatuksi. 
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