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Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita

Muuttuva työelämä tai niin sanottu työn mur-
ros on herättänyt vilkasta keskustelua yhteis-
kunnallisesti jo useiden vuosien ajan.  Monilla 
tahoilla on pyritty ennakoimaan, mitä tulevai-
suuden työ on ja mitä se tarkoittaa osaamisen, 
työn sisältöjen, työn tekemisen käytänteiden 
ja paikkojen tai organisointitapojen näkökul-
mista. Kuluneen vuoden aikana koronapan-
demia on arkipäiväistänyt tätä keskustelua ja 

tuonut meneillään olevan muutoksen konk-
reettisella tavalla näkyväksi, kun työ on siirty-
nyt Teams-kokouksiin ja ruokapöytien ääreen. 
Laajoista, globaalisti työtä koskettavista tulevai-
suusvisioista on laskeuduttu pohtimaan myös 
sitä, millä tavoin muutos vaikuttaa työyhteisöi-
hin, työhön liittyviin ja työn ulkopuolisiin vuo-
rovaikutussuhteisiin tai työntekijöihin heidän 
työhön liittyvän, ammatillisen identiteettinsä 
kannalta, siis teemoihin, joista myös viestinnän 
ja vuorovaikutuksen tutkimus on kiinnostunut.
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Tutkimukseni kiinnittyy työntutkimuksen, in-
terpersonaalisen viestinnän ja diskurssintutki-
muksen kenttiin ja sitä on ohjannut sekä tieteelli-
nen että käytännöllinen tarve. Tutkimuksessani 
olen pyrkinyt ymmärtämään työhön liittyvän 
identiteetin diskursiivista rakentumista kan-
sainvälisen liike-elämän nopeasti muuttuvissa 
konteksteissa. Identiteetti on kompleksinen, 
dynaaminen ja kiistanalainenkin käsite, jota 
voidaan tarkastella useista lähtökohdista käsin. 
Sosiaalinen konstruktionismi näkee identiteetit 
joustavina ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
muuttuvina. Diskurssintutkimuksen jatkumol-
la tutkimukseni edustaa ensisijaisesti sen ana-
lyyttistä ja tulkitsevaa suuntausta. Tutkimuksen 
keskiössä ovat olleet mikrotason diskurssit eli 
työpaikan arkinen vuorovaikutus ja nuorten 
ammattilaisten tuottamat narratiivit, joissa ra-
kentuvaa relationaalista työidentiteettiä tutkin 
sekä havainnoimalla että etnografisilla, kes-
kustelunomaisilla haastatteluilla. Identiteettien 
rakentuminen keskinäisviestinnässä ei kuiten-
kaan tapahdu irrallaan vaan heijastelee ja osal-
taan myös rakentaa organisatorisia ja laajempia 
sosiokulttuurisia diskursseja ja merkityksiä.

Monografiamuotoisen väitöskirjani ensim-
mäisessä tutkimuskysymyksessä kysyin, mitä 
liike-elämässä toimivien nuorten ammattilais-
ten identiteetin ulottuvuuksia ja merkityksiä 
tuotetaan diskursiivisesti kansainvälisen työn 
kontekstissa. Olen pyrkinyt sekä kuvailemaan 
että tulkitsemaan ja ymmärtämään näitä dis-
kursiivisesti tuotettuja merkityksiä. Toisen 
tutkimuskysymyksen avulla etsin niitä viestin-
nällisiä käytänteitä ja vuorovaikutuksen tapoja, 
joilla identiteettejä rakennetaan ja positioidaan 
työhön liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Aineistolähtöisen väitöstutkimukseni käy-
tännöllisenä tavoitteena on ollut tarkastella 
identiteettityön, kieli- ja viestintäosaamisen ja 
koulutuksen kytköksiä opetussuunnitelmien 

kehittämiseksi. Tutkimustani on motivoinut 
oma työni ammattikorkeakoulun Internatio-
nal Business -koulutuksessa. Opiskelijajoukon 
entisestään monimuotoistuessa olen joutunut 
pohtimaan sitä, millaisia viestintä- ja vuorovai-
kutustaitoja kansainvälinen liiketoiminta, alan 
asiantuntijuus ja erilaisissa tehtävissä toimi-
minen ja niissä kehittyminen edellyttävät. Eri-
tyisesti kysymys kulttuurienvälisen viestinnän 
merkityksestä ja sisällöistä globaalissa ja mo-
nimuotoisessa työelämässä oli se, joka johdatti 
minut viestintätieteiden jatko-opintoihin. Tuol-
loinen viestintätieteen laitos ehdotti kuitenkin 
pääaineekseni puheviestintää, mikä johti minut 
hetkeksi akateemisammatilliseen identiteetti-
kriisiin. Miten puheviestintä liittyy siihen, mis-
tä olen työssäni kiinnostunut ja mitä haluan sel-
vittää? Kysymykseni ei ollut tuolloin retorinen. 
Nyt jälkeenpäin tiedän, etten varmaankaan olisi 
kyseenalaistanut käsityksiäni, ellei minua olisi 
haastettu astumaan mukavuusalueeni ulkopuo-
lelle tutkimaan kulttuurienvälistä, ammatillis-
ta viestintää nimenomaan interpersonaalisen 
vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteissa 
rakentuvan työidentiteetin kautta. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret 
ammattilaiset

Harkinnanvaraisella otannalla pyrin tutki-
muksessani mahdollisimman heterogeeniseen, 
joskin rajattuun osallistujajoukkoon. Keväällä 
2016 havainnoin ja haastattelin kuutta Suo-
messa BBA-tutkinnon suorittanutta nuorta 
ammattilaista heidän toimistotyöpäivänsä ai-
kana. Kolme ja puoli vuotta kestävään eng-
lanninkieliseen BBA-tutkinto-ohjelmaan ha-
keutuu opiskelijoita useista maista. Tutkinto 
ei itsessään pätevöitä tiettyyn pääteammattiin 
vaan mahdollistaa hakeutumisen monenlaisiin 
työtehtäviin globaaleilla työmarkkinoilla. Osal-
listujat olivat toimineet työelämässä vähintään 
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kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen. Työnan-
tajayritykset vaihtelivat pienistä mikroyrityk-
sistä suuriin globaaleihin teknologiayrityksiin. 
Neljä osallistujista työskenteli kansainvälisissä 
myyntitehtävissä, yhden henkilön työ liittyi 
ostotoimintaan ja kuudennen osallistujan työ-
tehtävien kirjo sisälsi muun muassa verkkosi-
vujen ylläpitoa ja toimimista useissa päällek-
käisissäkin projekteissa. Osallistujien taustat ja 
elämäntilanne poikkesivat myös monilta muilta 
osin toisistaan. Aineisto koostuu siis erilaisista 
tapauksista, joita on käsitelty osittain erikseen. 
Toisaalta ne myös yhdessä muodostavat aineis-
tokokonaisuuden, jonka avulla on ollut mah-
dollista saada laajempi näkemys nuorten am-
mattilaisten identiteettityöstä kansainvälisessä 
yrityselämässä. 

Aineiston analyysi

Metodologiset valintani ovat yhdistelmä kult-
tuurista diskurssianalyysiä ja positiointiteo-
riaan perustuvaa positiointianalyysiä. Kulttuu-
rinen diskurssianalyysi lähestyy merkitysten 
rakentumista viiden analyysityökalun, niin 
sanottujen merkityskeskittymien avulla. Tä-
hän tutkimukseen valittiin näistä kolme: ih-
misenä oleminen, esimerkiksi identiteettiin, 
persoonaan ja kasvoihin liittyvät ilmaisut ja ki-
elimuodot; toimiminen suhteessa toisiin ihmi-
siin ja instituutioihin; ja toiminnan ja tekojen, 
mukaan lukien puhe- ja vuorovaikutustekojen, 
järjestyneisyys. Näiden keskeisten merkityskes-
kittymien lisäksi analyysiin sisällytettiin myös 
kulttuurisen diskurssianalyysin viides työkalu, 
oleminen paikassa ja ympäristöissä, joka taus-
toittaa vuorovaikutustilanteita ja niissä tuotet-
tuja merkityksiä. Vaikka identiteetin merkityk-
siä tuotetaan viestinnässä usein selväsanaisesti, 
kulttuurinen diskurssianalyysi ei pelkästään 
keskity puheessa ilmeneviin eksplisiittisiin mer-
kityksiin, vaan pyrkii analysoimaan ja tulkitse-

maan myös niistä heijastuvia ja säteileviä piiloi-
sempia merkityksiä kussakin puheyhteisössä ja 
sosiokulttuurisessa kontekstissa.  Tutkimukseni 
näkökulmasta haasteellista ja toisaalta mielen-
kiintoista tässä analyysimenetelmässä on ollut 
se, etteivät kansainväliset työpaikat muodosta 
yhtenäistä puhe- tai kieliyhteisöä vaan hyvin 
monimuotoisen ja muutoksessa olevan työ- tai 
käytäntöyhteisön.

Positiointiteorian mukaan identiteetit rakentu-
vat ja muotoutuvat positioina, joita osallistujat 
antavat itselleen ja toisille vuorovaikutustilan-
teissa. Asemointia tapahtuu myös narratiiveis-
sa, joissa yksilö kuvatessaan itseään tulee samal-
la kertoneeksi, mitä hän ei ole. Samoin lyhyissä, 
haastatteluihin sisältyvissä mikrotarinoissa pu-
hujat voivat esittää ja positioida itseään suhtees-
sa niihin, joille heidän tarinansa on suunnattu, 
olivatpa nämä fyysisesti paikalla, todellisia tai 
kuvitteellisia. Vuorovaikutuksessa positiointi 
voi ilmetä kolmella tasolla. Ensimmäisellä ta-
solla puhuja asemoi itseään tai toista suhtees-
sa muihin. Toisen tason positioinnissa on kyse 
siitä, mitä aiemmasta asemoinnista seuraa tai 
miten siihen suhtaudutaan. Tarjottua identi-
teettipositiota voidaan vastustaa avoimesti, siitä 
voidaan neuvotella tai annettu asema voidaan 
hyväksyä sellaisenaan. Kolmannen tason po-
sitioinnissa on kyse selonteosta, jonka puhuja 
antaa tapahtumille myöhemmin välittömän 
vuorovaikutustilanteen ulkopuolella. Positioin-
tianalyysin kautta työidentiteetin rakentumista 
on tässä tutkimuksessa voitu tarkastella myös 
organisatoristen roolien, oikeuksien ja velvolli-
suuksien ja valtarakenteiden näkökulmista.

Keskeisimmät tulokset

Mitä tutkimuksessa sitten löydettiin? BBA-tut-
kinnon suorittaneiden nuorten ammattilaisten 
työidentiteetti on äärimmäisen moniulotteinen, 



tulossaToivanen

dynaaminen ja tilanteinen. Itseen kohdistuvia 
pysyviä, prototyyppisiä sosiaalisia identiteet-
tejä vastustettiin silloin, kun niihin liitettiin 
negatiivisia ja toiseuttavia piirteitä. Toisaalta 
diskurssit tuottivat niin sanotun sulautuneen 
kansainvälisen hybridi-identiteetin, johon sa-
maistuttiin muun muassa siksi, että se liitettiin 
avoimuuteen, arvokkaisiin ulkomaankokemuk-
siin ja viestinnän helppouteen yhteisen kielen, 
niin sanotun lingua franca englannin (ELF) 
avulla. Tutkimuksessa nousi esille myös kielen 
moninainen merkitys työidentiteetille, jota voi 
selittää muun muassa se, että kansainväliset 
työtehtävät edellyttävät monipuolista kielitaitoa 
ja kielestä tulee näin keskeinen osa kansainvä-
lisen kaupan ammattilaisena olemista. Työpai-
kan kieli, kielet ja kielenkäytön tavat ovat niitä 
resursseja, joilla identiteetistä neuvotellaan ja 
joilla positioitaan itseä ja toista, otetaan mu-
kaan tai eristetään, luodaan yhteenkuuluvuutta 
tai kuulumattomuutta. Vuorovaikutussuhtei-
den mikrotasolla esiintyvien jännitteiden ja 
organisaation sisällä käytävien diskursiivisten 
kamppailujen kautta pyrittiin kussakin tilan-
teessa optimaaliseen tasapainoon kuulumisen 
ja erottautumisen välillä.

Tutkimuksessa tarkastelin myös organisato-
risiin rooleihin perustuvaa työidentiteettiä. 
Havaitsin, että vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 
positiointia esiintyi enemmän vertaissuhteissa 
kuin esihenkilö-työntekijäsuhteissa. Esihen-
kilön organisatorista asemaa ei suoraan haas-
tettu edes silloin, kun hänen koettiin toimivan 
rooliodotusten vastaisesti. Sen sijaan kahdessa 
haastattelussa todettiin, että ”päivän päätteeksi 
pomo on pomo”. Voidaankin olettaa, että kan-
sainvälisten yritysten ja niiden toimintaympä-
ristöjen nopea muutostahti ja työn epävarmuus 
saa nuoret työntekijät turvaamaan työsuhtei-
densa jatkumisen sillä, että he pysyttäytyvät 
heille tarjotussa roolissa ja positiossa. Myös 
vertaissuhteissa positiointi oli harvoin suoraa 

tai eksplisiittistä. Usein se piiloutui toiseutta-
vaan tai samaistavaan huumoriin, kömpelöihin 
kohteliaisuuksiin tai sanattomaan viestintään. 
Kolmannen asteen positiointi tuotti kuitenkin 
paikallisesti selkeitä rajanvetoja sukupuolittu-
neiden ammattiryhmien, miesinsinöörien ja 
kaupallisen koulutuksen saaneiden naisten vä-
lille teknologia-alan yrityksissä.

Työidentiteetti- ja muutosdiskurssi synnyttivät 
risteytyessään merkityksiä, joissa nuoret am-
mattilaiset näyttäytyivät aktiivisina toimijoina 
ja itsenäisinä omien, joskus epätavallisten ura-
polkujen rakentajina. Toisaalta ’job hopper’ eli 
työpaikan vaihtajan muutostarinat heijastelivat 
ammatillisten kasvojen menettämisen pelkoa 
suhteessa perinteisiin nousujohteisiin uriin. 
Identiteettidiskurssissa rakentuvan ‘jonglöö-
rin’ (engl. juggler) rajat työn ja muun elämän 
välillä olivat läpäiseviä ja muuttuvia, kun taas 
toisaalta ‘eristyneen työntekijän’ diskurssi tuotti 
selvärajaisimman eron yksityisen ja työelämän 
alueiden välille. Eristynyt työntekijä identifioi-
tui organisaatioon selvemmin oman roolinsa 
ja työtehtäviensä kuin työpaikan vuorovaiku-
tussuhteiden kautta. Työpaikalla tapahtuvan 
viestinnän perusteella voidaankin todeta, et-
teivät kansainvälisissä yrityksissä työskente-
levät BBA-tradenomit näytä muodostavan 
yhtenäistä työntekijäryhmää, vaan heidän työi-
dentiteettinsä ja identiteettipositionsa rakentu-
vat ja muotoutuvat jatkuvasti työhön liittyvissä 
ja työn ulkopuolisissa vuorovaikutussuhteissa 
sekä laajemmissa organisatorisissa ja yhteis-
kunnallisissa diskursseissa. 

Pohdintaa ja päätelmiä

Työhön liittyvä identiteetti näyttää rakentuvan 
vuorovaikutuksessa dialektisten jännitteiden 
kautta, joita tämän tutkimuksen tulosten mu-
kaan olivat muun muassa samaistumisen ja 
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erottautumisen ja kuulumisen ja kuulumatto-
muuden jänniteparit. Toisaalta nämä myös pu-
noutuivat laajempiin diskursseihin polarisaa-
tiosta ja ammatti- tai kansanryhmien välisistä 
eroista ja toisaalta keskusteluun kansainväli-
sestä toimintaympäristöstä, jossa kulttuuriset, 
etniskielelliset, koulutukselliset, ammatilliset 
tai sukupuoleen liittyvät piirteet sulautuvat ja 
menettävät merkityksensä. Viestintää yhteis-
kunnan mikro-, meso- tai makrotasoilla ei siis 
voida selvärajaisesti erottaa, mikä tekee myös 
diskursiivisesti rakentuvasta työidentiteetistä 
monikerroksista ja dynaamista.

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa risteävät ja 
eritasoiset diskurssit nivoutuvat yhteen ja muo-
dostavat ajoittain myös sotkuisia vyyhtejä, joita 
voi olla hankala selvittää. Solmukohdat ja ris-
teymät ovat kuitenkin niitä kohtia, joita pitää 
tutkimuksellisesti purkaa auki, jotta voidaan 
ymmärtää kahdenvälisten vuorovaikutussuh-
teiden, monialaisten tiimien tai ylikansallisten 
yritysten dynamiikkaa, siis ihmistä sosiaalisena 
toimijana kansainvälisen työn konteksteissa. 
Työelämässä tapahtuvien muutosten keskiössä 
eivät ole ainoastaan robotit, tekoäly, kvanttilas-
kenta ja erilaiset teknologiset ratkaisut. Työn 
murroksen keskiössä ovat myös työtä tekevät 
ihmiset ja se, miten uusi työ ja työidentiteetit 
rakentuvat tiedon, viestinnän ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kautta erilaisista taustoista 
tulevien yksilöiden välillä. Tulevaisuuden työtä 
ja työhön liittyviä identiteettejä onkin aiheellis-
ta tutkia tästä näkökulmasta myös jatkossa. 

Miten tutkimukseni sitten palvelee kieli- ja 
viestintäopintojen kehittämistä ammattikor-
keakoulussa? Viestintä ja vuorovaikutus ovat 
läsnä kaikilla inhimillisen toiminnan tasoilla 
ja rakentavat niin yksilöä, sosiaalisia suhteita, 
yhteisöjä, organisaatioita kuin yhteiskuntiakin. 
Työelämän muutos edellyttää joustavuutta ja 
laaja-alaista ja monipuolista viestintä- ja vuo-
rovaikutusosaamista, joita ei voida kehittää 
erillään muusta asiantuntijuudesta. Tarvitaan 
suunnitelmallista eri aihealueita, sisältöjä, to-
teutustapoja, opintojaksoja ja todennäköises-
ti myös eri kieliä ja koulutusaloja integroivaa 
opetusta. 

Koulutuksessa tarvitaan lisäksi syvällisempää 
ymmärrystä siitä, mitä kieli- ja viestintätaito 
mahdollistaa ja mitä se rajaa pois. Kulttuurie-
nvälisen viestinnän opetuksessa on syytä kes-
kittyä vuorovaikutusosaamiseen, joka lähtee 
yksilön kyvystä tarkkailla ja reflektoida omaa ja 
toisten toimintaan erilaisissa viestintätilanteis-
sa ja ympäristöissä. Tähän olennaisena osana 
liittyy myös kriittinen ajattelu, jossa vuorovai-
kutusta analysoidaan tilanteisena siihen kyt-
keytyvien yksilöllisten arvojen ja asenteiden, 
yhteisöissä vallitsevien vallan rakenteiden sekä 
laajempien ideologioiden rajapinnoilla. Eikö 
tämä, jos mikä, ole korkeakoulutuksen sivistyk-
sellinen tehtävä myös tulevaisuudessa?
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