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Toiminnallinen identiteetti – käsitteestä on tullut keskeinen tieteen ja käytännön
toiminnan käsite toimintaterapiassa ja toiminnan tieteessä. Käsitteestä ja sen
sisällöstä ilmenee kuitenkin eroavia näkemyksiä toimintaterapian ja toiminnan tieteen
käytännön kielessä sekä kirjallisuudessa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli jäsentää ja ymmärtää toiminnallisen identiteetin
käsitettä toimintaterapiassa ja toiminnan tieteessä. Tutkimusmetodina käytettiin
Walkerin ja Avantin (2005) käsiteanalyysimallia. Tutkimuksen tarkoituksesta johdettiin
seuraavat tehtävät: Mitkä ovat toiminnallisen identiteetin käsitteeseen liittyvät
ominaispiirteet, ennakkoehdot ja seuraukset? Millä tavoin toiminnallisen identiteetin
käsite eroaa lähikäsitteistään?

Toiminnallisen identiteetin käsitteen ominaispiirteiksi tutkimusaineiston perusteella
määritettiin yksilöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, refleksiivisyys,
kontekstisidonnaisuus, kokemuksellisuus, aikasidonnaisuus, dynaamisuus,
kulttuurisidonnaisuus ja tarinallisuus. Toiminnallisen identiteetin lähikäsitteiksi
määritettiin identiteetin, toiminnallisen minäkuvan ja toiminnallisen roolin käsitteet.
Toiminnallisen identiteetin ennakkoehdoksi muodostui toimintaan osallistuminen ja
seurauksiksi nimettiin toiminnallisen identiteetin kriisi sekä hyvinvoinnin ja tasapainon
kokemus.

Analyysin perusteella erot toiminnallisen identiteetin käsitteen ja lähikäsitteiden
ominaispiirteiden välillä olivat vähäisiä ja syntyivät käytetyistä taustateorioista käsin.
Käsiteanalyysissa löydettyjen ominaispiirteiden perusteella toiminnallinen identiteetti
voidaan määritellä yksilöllisenä ja dynaamisena identiteetin osatekijänä, joka kehittyy
toimintaan osallistumisen kautta vuorovaikutuksessa yksilön sosiaalisen, kulttuurisen
ja fyysisen ympäristön kanssa. Toiminnallinen identiteetti kytkeytyy yksilön
toiminnalliseen historiaan ja kehittyy ihmisen elämänkulun aikana erilaisten
kokemusten ja tekijöiden, kuten toiminnallisten valintojen ja roolien kautta.
Toiminnallinen identiteetti sisältää yksilön kokemukset ja käsitykset itsestä toimijana
sekä tulevaisuuden vision siitä, millaiseksi yksilö haluaa toimijana kehittyä. Yksilö
ilmentää toiminnallista identiteettiään toimintaan osallistumisen ja narratiivisten
tarinoiden kautta.

Asiasanat: toiminta, identiteetti, minäkuva, käsiteanalyysi
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Occupational identity has become a fundamental concept of science and practice in
occupational therapy and occupational science. However, the literature and practice
provides different views and opinions about the concept and its content.

The aim of this study was to outline and understand the concept of occupational
identity in occupational therapy and occupational science. The research method used
was the concept analysis of Walker and Avant (2005). The study questions were
formulated as follows: What are the defining attributes, antecedents and
consequences of the concept of occupational identity? How the concept of
occupational identity differs from related cases?

According to the findings, the defining attributes of occupational identity have
elements of individuality, reciprocal, reflexive, contextual, experiential, temporal,
dynamics, and culture specific and narrative.  The related cases of occupational
identity were defined as concepts of identity, occupational self and occupational role.
The antecedents of occupational identity were formulated as an occupational
participation. The consequences were defined as a crisis of occupational identity and
experience of well being and balance.

The concept analysis underlined that the differences between the concept of
occupational identity and related cases were minor. The differences were origin of
the background theories used in this study. According to the concept analysis, the
defining attributes will define the occupational identity as individual and dynamic part
of identity. This will be developed through occupational participation in interaction
with the social, cultural and physical environment. The occupational identity is
connected with individual occupational history and will be developed during the life
span through various experiences and factors, such as occupational choices and
roles. The occupational identity includes individual experiences and perceptions
about the self as an occupational being and the future vision how the individual would
like to develop himself as an occupational being. The individual describes the
occupational identity through occupational participation and narrative stories.

Keywords: occupation, identity, self-image, concept analysis
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1 JOHDANTO

Toimintaterapia on nuori tieteenala Suomessa. Tämän vuosituhannen vaihteeseen

asti toimintaterapiaa ja toiminnan tiedettä on ohjannut mekanistinen paradigma, josta

on siirrytty kohti toiminnan paradigmaa. Toiminnan paradigman ohjaamina on tieteen

edustajien pyrkimyksenä ollut rakentaa toimintakeskeistä tietoa tutkimuksen ja

käytännön tueksi (Whiteford, Towsend & Hocking 2000). Tutkimuksen ja tiedon

lisääntyessä vaatimus ammatillisen kielen kehittämiseen on vahvistunut, koska

ammatillisen kielen tehtävänä on ilmentää ja käsitteellistää vallitsevaa tietoa ja

teoriaa sekä paradigmaa (Youngstrom 2002).

Toiminnan paradigmaan siirtymisen myötä toiminnallisen identiteetin käsitteestä on

tullut keskeinen käsite mietittäessä, mikä rooli toiminnalla on ihmisen elämässä ja

mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet toimintaan keskittyneessä käytännössä

(Christiansen 2004, 122). Vaikka toiminnallinen identiteetti – käsitteestä on tullut

keskeinen tieteen ja käytännön toiminnan käsite, käsitteestä ja sen sisällöstä on

osittain eroavia näkemyksiä toimintaterapian ja toiminnan tieteen käytännön kielessä

ja kirjallisuudessa. Julkaisuissa ja puheissa käytetään sekaisin toiminnallisen

identiteetin (occupational identity), toiminnallisen minäkuvan (occupational self) ja

identiteetin käsitteitä. Myös käsitteen taustan ja alkuperän hahmottaminen on

epäselvää. Tieteen, tutkimuksen ja käytännön toiminnan kehittäminen edellyttävät,

että keskeisille käsitteille on olemassa yhdenmukaiset määrittelyt. Yleistäen voidaan

sanoa, että ellei käsitteiden käytössä ole yhdenmukaisuutta, on mahdotonta tietää,

mistä tarkasti ottaen puhutaan niin tutkimuksessa kuin käytännön toiminnassakin

(Kakkuri-Knuuttila 1999, 328).

Käsiteanalyysi on eräs keino pyrkiä löytämään käsitteelle yhdenmukaista määrittelyä

tai ymmärtämystä, jonka pohjalta tutkijat ja muut tieteen edustajat kykenevät

kommunikoimaan ilmiöstä täsmällisemmin ja yhteneväisemmin. Käsitteiden

alkuperän ja historian tarkastelu on tärkeää nuorilla tieteenaloilla, koska monien

tieteenalojen käsitteistö voi rakentua keskeisesti toisilta tieteenaloilta lainattujen

käsitteiden varaan (Puusa 2008).
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Tässä tutkimuksessa keskitytään toiminnallisen identiteetin käsitteeseen. Tavoitteena

on tuottaa tutkittua tietoa tutkijoiden ja muiden tieteen edustajien hyödynnettäviksi eri

keskustelufoorumeilla. Tarkoituksena on ymmärtää ja jäsentää toiminnallisen

identiteetin käsitettä sekä selkeyttää sen suhdetta lähikäsitteisiin. Toiminnallinen

identiteetti – käsitettä tarkastellaan Walkerin ja Avantin (2005) käsiteanalyysimallin

avulla. Toiminnallisen identiteetin käsitteestä ei ole olemassa aikaisempia

käsiteanalyyseja. Käsitteen keskeisyyden ja yleisyyden perusteella on tärkeää

selkeyttää sen käyttöä toimintaterapian ja toiminnan tieteen alueella.

Tämän käsiteanalyyttisen tutkimuksen raportin alussa selvitetään, mitä käsitteellä ja

käsiteanalyysilla tarkoitetaan, sekä esitellään Walkerin ja Avantin (2005)

käsiteanalyysimallin vaiheet. Tämän jälkeen raportin sisältö etenee Walkerin ja

Avantin (2005) käsiteanalyysimallin vaiheiden mukaisesti päättyen tulosten

tarkasteluun ja pohdintaan. Tämä on yleisesti käytetty raportointitapa kuvattaessa

erilaisten käsitteiden analyysien toteutusta ja tuloksia (esim. Larivière 2008).
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2 KÄSITTEISTÄ KÄSITEANALYYSIIN

Walkerin ja Avantin (2005, 63) mukaan käsite on ajattelemalla luotu kuva jostakin

ilmiöstä. Se on jotakin asiaa tai toimintaa koskeva ajatus tai ajatusrakennelma. Se ei

ole asia tai toiminta sinänsä, vaan sen kuva. Käsitteet ilmaistaan kielellisesti, jolloin

ne auttavat välittämään ajatuksia ihmisten välillä. Käsitteiden tehtävänä on auttaa

tunnistamaan samankaltaisia tai vastaavia kokemuksia luokittelemalla niiden yhteisiä

piirteitä.

Myös tieteellisessä tutkimuksessa käsitteillä on keskeinen merkitys. Tieteellisessä

tutkimuksessa pyritään kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö kuvaamaan sanoin eli

pyritään käsitteellistämään ilmiö. Käsitteiden määrittelyllä pyritään myös rajaamaan

tutkimusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 142-143). Tällöin tieteen käyttämältä

kieleltä vaaditaan, että siinä esiintyvien termien pitää olla yksimerkityksisiä ja

täsmällisiä. Käsitteen määrittely edellyttää käsitteen käytön analysoimista sekä

käsitteelle annettavien erilaisten määrittelyjen suhteiden tunnistamista (Kakkuri-

Knuuttila 1999, 328). Kaiken teorian perustana on teorian alaan kuuluvien käsitteiden

tunnistaminen ja ilmaiseminen (Walker & Avant 2005, 64-65). Käsiteanalyysit ovat

siten edellytyksiä mallien ja teorioiden kehittämiselle ja vertailulle (Kakkuri-Knuuttila

1999).

Käsiteanalyysille on esitetty erilaisia määritelmiä ja siihen on liitetty erilaisia

merkityksiä eri ajanjaksoina ja eri tieteenalojen piirissä. Tutkijat eivät ole yksimielisiä

siitä, onko käsiteanalyysi menetelmä vai oma tutkimusparadigmansa (Ahonen &

Kallio 2002, Puusa 2008). Näsin (1980) mukaan käsiteanalyyttisen tutkimusotteen

tieteenfilosofisen taustan määrittelyä hankaloittaa se, että käsiteanalyysia tarvitaan

kaikissa tutkimusotteissa, eikä vain teoreettisessa tutkimuksessa, joka kohdistuu eri

käsitteiden tutkimiseen ja analysointiin.

Walkerin ja Avantin (2005, 64-65) mukaan käsiteanalyysi on strategia, jonka avulla

pyritään selkeyttämään, tarkentamaan tai tutkimaan käsitteiden piirteitä ja

ominaisuuksia. Käsiteanalyysin perustarkoituksena on erottaa käsitteen olennaiset

piirteet epäolennaisista ja määrittää ominaispiirteet kielellisesti. He kuvaavat

analyysia tapahtumasarjana, jossa käsite eritellään alkutekijöihinsä sisäisen
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rakenteen paljastumiseksi. Heidän mielestään käsiteanalyysi on oikeastaan sanan ja

sen käytön tarkkaa tutkimista ja kuvailemista, ja samalla selitetään, missä suhteessa

sana muistuttaa tai ei muistuta muita samantapaisia sanoja. Käsiteanalyysissa

tutkitaankin käsitteiden merkityksiä välittävien sanojen todellisia ja mahdollisia

käyttötapoja.

Puusa (2008) tuo esiin käsiteanalyysin ja hermeneutiikan välisen yhteyden käsitteistä

muodostuvan tekstin tulkinnan ja ymmärtämisen kautta. Hermeneutiikan yhteys ja

ilmeneminen käsiteanalyyttisessa tutkimuksessa voidaan ymmärtää nousevan esille

nimenomaan tarkasteltaessa tutkimusprosessin etenemistä. Hermeneutiikan sijaan

voitaisiin ennemminkin puhua tutkimuksen teon luonnetta kuvaavasta

hermeneuttisesta prosessista. Usein kaksi ihmistä päätyy hieman erilaisiin piirteisiin

analysoidessaan samaa käsitettä ja tässä tulee esille subjektiivisen tulkinnan

läsnäolo käsiteanalyysissa.

Käsiteanalyysia voidaan toteuttaa monella eri menetelmällä ja analyysimenetelmien

vaiheissa on paljon yhtäläisyyksiä. Erot eri menetelmien välillä johtuvat lähinnä siitä,

kuinka eri vaiheet seuraavat toisiaan ja miten niitä painotetaan analyysiprosessin

aikana (Knafl & Deatrick 1993, 40-42). Walker ja Avant (2005, 65) ovat jäsentäneet

käsiteanalyysinsa kahdeksaan eri vaiheeseen, jotka ovat

1) Käsitteen valinta

2) Analyysin tavoitteiden määrittely

3) Käsitteen kaikkien käyttötapojen tunnistaminen

4) Ominaispiirteiden tunnistaminen kirjallisuudesta

5) Malliesimerkin laatiminen

6) Lähikäsitteiden tarkastelu

7) Ennakkoehtojen ja seurausten tunnistaminen

8) Empiiristen tarkoitteiden nimeäminen.

Walkerin ja Avantin (2005) käsiteanalyysin vaiheet esitetään peräkkäisinä, mutta

useat vaiheista etenevät osittain päällekkäisinä vaiheina.
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3 KÄSITEANALYYSIN TOTEUTUS

3.1 Käsitteen valinta

Walkerin ja Avantin (2005) analyysimenetelmä käynnistyy mielenkiintoisen käsitteen

valinnasta. Tutkijan tulisi valita analyysinsa kohteeksi käsite, joka on

henkilökohtaisella tasolla kiinnostava sekä relevantti mahdollisen muun tutkimusosan

kannalta. Lisäksi valitun käsitteen on oltava riittävän tunnettu, mutta toisaalta se ei

saa olla liian laaja-alainen (Puusa 2008).

Tässä tutkimuksessa analysoitava käsite on toiminnallinen identiteetti (occupational

identity). Toiminnallisen identiteetin käsite valittiin analysoinnin kohteeksi sekä

tutkijan oman mielenkiinnon että käsitteen vaihtelevan käytön vuoksi. Vaikka

toiminnallinen identiteetti – käsitteestä on tullut keskeinen toimintaterapian ja

toiminnan tieteen ja käytännön toiminnan käsite, ei esimerkiksi Toimintaterapia-

nimikkeistöstä (Holma 2003) löydy sille määritelmää.

3.2 Analyysin tavoitteiden määrittely

Käsiteanalyysin toinen vaihe on määritellä analyysin tavoitteet tai tarkoitus. Tässä

vaiheessa tutkija määrittää, mihin hän aikoo käyttää tutkimustyön tuloksia. Walkerin

ja Avantin (2005, 64) mukaan siinä pohjimmiltaan vastataan kysymykseen, miksi

tämä käsiteanalyysi tehdään.

Tämän käsiteanalyyttisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa

toiminnallisen identiteetin käsitteestä tutkijoiden ja muiden tieteen edustajien

viestinnän tehostamiseksi. Walkerin ja Avantin (2005, 64-65) mukaan, jos

tutkimustyössä tai teorianmuodostuksessa käytetyt käsitteet määritellään

mahdollisimman tarkasti, tutkijoiden ja muiden tieteen alan edustajien on helpompi

ymmärtää käsiteltävää asiaa.
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Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena jäsentää ja ymmärtää toiminnallisen

identiteetin käsitettä sekä toimintaterapiassa että toiminnan tieteessä. Tutkimuksen

tarkoituksesta voidaan johtaa seuraavat tehtävät:

1. Mitkä ovat toiminnallisen identiteetin käsitteeseen liittyvät

ominaispiirteet, ennakkoehdot ja seuraukset?

2. Millä tavoin toiminnallisen identiteetin käsite eroaa lähikäsitteistään?

3.3 Käsitteen kaikkien käyttötapojen tunnistaminen

Analyysin tavoitteiden määrittelyn jälkeen kartoitetaan mahdollisimman monia

käsitteen käyttötapoja alan kirjallisuudesta ja muista aineistoista. Käsiteanalyysin

kolmannen vaiheen käytännön toteuttaminen edellyttää tutkijalta laajaa

kirjallisuuskatsausta ja perehtyneisyyttä eri lähteisiin. Aineistona käytetään jo

olemassa olevaa tietovarantoa käsitteen merkityksistä. Laaja perehtyminen erilaisiin

alan teoksiin auttaa tutkijaa hahmottamaan käsitteeseen liitettäviä ominaispiirteitä.

Aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen osoittaa tutkijalle myös käsitteen

lähikäsitteitä ja mahdollisia rajatapauksia, joihin tutkijan tulee kiinnittää huomiota

myöhemmässä vaiheessa tutkimusta (Puusa 2008).

3.3.1 Analyysissa käytetty kirjallisuus

Tähän tutkimukseen valittiin kolme tieteellistä artikkelitietokantaa, joista tehtiin

tutkimusaineiston haut. Käytetyt tietokannat olivat CINAHL, Ovid Medline ja

OTDBASE. Aineiston haku tietokannoista toteutui syyskuun 2008 ja helmikuun 2009

välisenä aikana.

Tutkimusaineistoa lähdettiin hakemaan fraasihaulla ”occupational identity” ja haku

kohdistettiin ”keywords” hakukenttään, jotta saataisiin mahdollisimman relevantteja

viitteitä. Tuloksena näistä kolmesta tietokannasta saatiin yhteensä 136 viitettä.
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Tutkimusaineistoa rajattiin käyttämällä harkinnanvaraista otantamenetelmää.

Harkinnanvaraisessa otannassa tutkimusaineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole

aineiston määrä vaan sen laatu (Eskola & Suoranta 1998, 18). Koska tutkimuksen

tarkoituksena oli jäsentää toiminnallisen identiteetin käsitettä toimintaterapiassa sekä

toiminnan tieteessä, tutkimuksen aineisto rajattiin toimintaterapian ja toiminnan

tieteen julkaisuihin. Toiminnallista identiteettiä on tutkittu myös hoito- ja

sosiaalitieteen sekä aikuispsykologian aloilla. Tutkimusaineistoon valittiin myös

identiteettiä ja toiminnallista minäkuvaa (occupational self) koskevia toiminnan

tieteen ja toimintaterapian julkaisuja, koska toiminnallisen identiteetin, minäkuvan ja

identiteetin käsitteitä käsitellään usein kirjallisuudessa yhdessä ja ne ovat toistensa

lähikäsitteitä. Tätä suhdetta tarkastellaan myös tässä tutkimuksessa.

Toimintaterapian ja toiminnan tieteen julkaisuja koskevan rajauksen jälkeen aineiston

hakua tarkennettiin käyttämällä yhdistelmähakua. Yhdistelmähaussa hakusanoina

käytettiin sanapareja ”occupational identity and occupational therapy” ja

”occupational self and occupational therapy” sekä ”occupational identity and

occupational science” ja ”occupational self and occupational science”. Koska

aineiston määrä edellä mainittuja hakusanoja käyttämällä jäi pieneksi, aineistoa

haettiin OTDBASE tietokannasta identity-termillä sekä identiteettiä vastaavilla

englanninkielisillä termeillä self-identity, self-concept, self-image, ja self-construction.

Näillä hakusanoilla saatiin yhteensä 28 artikkelia, joista lopulliseen aineistoon valittiin

yhteensä 20 artikkelia. Kahdeksan artikkelia rajautui pois, sillä niissä ei ollut riittävän

selvästi esillä toiminnallisen identiteetin, identiteetin tai toiminnallisen minäkuvan

käsitteitä tai käsitteiden määritelmien taustateorioita. Aineiston valinta tapahtui

artikkelien otsikoiden ja artikkelien tiivistelmien perusteella. Aineiston jäljittämisessä

käytettiin hyväksi myös artikkelien lähdeviittauksia. Lopullinen tutkimusaineisto

koostuu 20 tutkimusartikkelista ja kahdesta monografiasta vuosilta 1995 – 2008

(Taulukko 1).
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Taulukko 1. Tutkimusaineisto
Tekijä(t) (vuosi) Artikkeli/muu lähde Julkaisutieto/

lähde

Keskeinen käsite

Alsaker & Josephsson
(2003)

Negotiating Occupational
Identities while Living with
Chronic Rheumatic Disease

SJOT occupational
identity

Braveman & Christine
(2001)

Occupational Identity: Exploring
the narratives of three men living
with AIDS

JOS occupational
identity

Christiansen (1999) Defining lives: Occupation as
Identity: An Essay on
Competence, Coherence and the
Creation of Meaning

AJOT identity

Christiansen (2000) Identity, Personal Projects and
Happiness: Self Construction in
Everyday Action

JOS identity

Christiansen (2004) Occupation and Identity:
Becoming who we are through
what we do

identity

Goldstein, Kielhofner &
Paul-Ward (2004)

Occupational narratives and the
therapeutic process

AOTJ occupational
identity

Howie (2003) Ritualising in Book Clubs:
Implications for Evolving
Occupational Identities

JOS occupational
identity

Howie, Coulter & Feldman
(2004)

Crafting the Self: Older Person´s
Narratives of Occupational
Identity

AJOT occupational
identity

Håkansson, Dahlin-Ivanoff
& Sonn (2006)

Achieving Balance In Everyday
Life

JOS occupational self

Kielhofner (2002) Model of Human Occupation occupational
identity

Kielhofner, Mallinson ,
Forsyth & Lai (2001)

Psychometric Properties of the
Second Version of the
Occupational Performance
History Interview (OPHI-II)

AJOT occupational
identity

Laliberte-Rudman (2002 Linking Occupation and Identity:
Lessons Learnd Through
Qualitative Exploration

JOS identity

Laliberte-Rudman &
Dennhardt (2008)

Shaping knowledge regarding
occupation: Examining the
cultural underpinnings of the
evolving concept of occupational
identity

AOTJ occupational
identity

Larsson Lund & Nygård
(2003)

Incorporating or Resisting
Assistive Devices: Different
Approaches to Achieving a
Desired Occupational Self-Image

OTJR occupational self-
image

Lysack & Seipke (2002) Communicating the Occupational
Self: A Qualitative Study of
Oldest-Old American Women

SJOT occupational self

Magnus (2001) Everyday Occupations and the
Process of Redefinition: A Study
of How Meaning in Occupation
Influences Redefinition of Identity
in Women with a Disability

SJOT identity

Nygård, Borell &
Gustavsson (1995)

Managing Images of Occupational
Self in Early Stage Dementia

SJOT occupational self

                  (jatkuu)
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Taulukko 1 (jatkuu)
Phillips, Norm & Fitzgerald
(2007)

Object or Person: The Difference
Lies In the Constructed Identity

JOS identity,
occupational
identity

Unruh (2004) Reflections on: ”So...what do you
do? Occupation and the
construction of identity

CJOT occupational
identity

Unruh, Versnel & Kerr
(2002)

Spirituality unplugged: A review of
commonalities and contentions,
and a resolution

CJOT occupational
identity

Vrkljan & Polgar JM (2007) Linking Occupational Participation
and Occupational Identity: An
Explotary Study of the Transition
from Driving to Driving Cessation
in Older Adulthood

JOS occupational
identity

Wiseman & Whiteford
(2007

Life History as a Tool for
Understanding Occupation,
Identity and Context

JOS identity,
occupational
identity

Suurin osa aineiston tutkimusartikkeleista käsittelee toiminnan ja identiteetin tai

toiminnan ja toiminnallisen identiteetin välistä yhteyttä. Niissä on tutkittu, millä tavoin

vamma tai sairaus vaikuttaa toimintaan osallistumiseen ja toiminnalliseen

identiteettiin.

3.3.2 Toiminnallisen identiteetin käsite kirjallisuudessa

Christiansen (1999) esitteli ensimmäisenä käsitteen toiminnasta identiteettinä

(occupation as identity) kuvatessaan identiteetin olevan läheisesti sidoksissa ihmisen

toimintaan. Hän on yhdistänyt sekä toimintaterapian ja toiminnan tieteen, että

psykologiatieteiden ja sosiologian näkemyksiä identiteetistä ja sen rakentumisesta,

kuvatessaan toiminnan ja identiteetin välistä yhteyttä. Identiteetin käsitteen

määrittelyn osalta korostuvat erityisesti symbolisen interaktionismin ja sosiaalisen

konstruktionismin teoriat, joissa kieltä ja sosiaalista vuorovaikutusta pidetään

välttämättöminä minän kehitykselle (Burr 2004, 23). Christiansen ei varsinaisesti

käytä vuoden 1999 artikkelissaan toiminnallisen identiteetin käsitettä, mutta hänen

artikkeliinsa viitataan lähes kaikissa myöhemmin julkaistuissa toiminnallista

identiteettiä koskevissa määrittelyissä.

Christiansenin (1999) mukaan identiteetti rakentuu vuorovaikutussuhteissa toisiin

ihmisiin ja identiteetin rakentumiseen vaikuttavat yksilön tulkinnat
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vuorovaikutussuhteissa tapahtuvasta toiminnasta. Identiteetti on yhdistelmä itseä

koskevista määritelmistä ja käsityksistä. Niiden muotoutumiseen vaikuttavat

sosiaalinen ympäristö, vallitsevat arvot sekä yksilön usko tulevasta. Hän kuvaa

identiteettiä hierarkkisesti yläkäsitteenä, johon liittyvät läheisesti käsitteet minuus

(self), itsetuntemus (self-concept) ja itseluottamus (self-esteem) (Kuva 1). Minuuden

kokemus kuvaa yksilön tietoisuutta itsestään ruumiillisena, älyllisenä ja tuntevana

olentona. Itsetuntemus (self-concept) tarkoittaa päätelmiä, joita yksilö tekee omista

luonteenpiirteistään, rooleistaan ja vuorovaikutussuhteistaan. Itsetuntemus on

ihmisen henkilökohtainen, sisäisesti rakentuva käsitys itsestään. Itseluottamus (self-

esteem) viittaa itsetuntemuksen arvioivaan puoleen. Itseluottamus liittyy kykyymme

osallistua tarkoituksenmukaiseen toimintaan, jonka kautta saamme sosiaalista

hyväksyntää ja tukea minuuden kokemuksellemme.

Kuva 1. Identiteettiin läheisesti liittyvät käsitteet (Christianssen 1999)

Kielhofner, Mallinson, Forsyth ja Lai (2001) käyttivät ensimmäisen kerran

toiminnallisen identiteetin käsitettä (occupational identity) The Second Version of the

Occupational Performance History Interview (OPHI-II) haastattelumenetelmässä. Se

pohjautuu käsitteistöltään ja taustateorialtaan Kielhofnerin (1995) Inhimillisen

toiminnan malliin (Model of Human Occupation). Kielhofner työryhmineen (2001)

pohjaa toiminnallisen identiteetin määritelmän Inhimillisen toiminnan mallin lisäksi

aikaisempiin tutkimuksiin sekä Christiansenin (1999) esittämiin näkemyksiin

toiminnan ja identiteetin välisestä yhteydestä. Inhimillisen toiminnan mallissa

IDENTITEETTI

ItseluottamusItsetuntemusMinuus

TILANNE/KONTEKSTI
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Kielhofner (2002, 120) kuvaa toiminnallisen identiteetin ja toiminnallisen kyvykkyyden

(occupational competence) toiminnallisen adaptaation osatekijöiksi. Hän esittää, että

toiminnallinen adaptaatio muodostuu positiivisesta toiminnallisesta identiteetistä ja

toiminnallisesta kyvykkyydestä. Ne rakentuvat ajan kuluessa suhteessa toisiinsa

yksilön toimiessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Kielhofner (2002, 120) määrittelee toiminnallisen identiteetin yhdistelmäksi ihmisen

käsityksistä ja kokemuksista itsestään toiminnallisena olentona ja siitä, millaiseksi

hän toivoo tulevansa tulevaisuudessa. Toiminnallinen identiteetti kytkeytyy ihmisen

toiminnalliseen historiaan ja rakentuu ihmisen elämänkulun aikana useista eri

tekijöistä, kuten tavoista, rooleista, mielekkään toiminnan kokemuksista sekä ihmisen

käsityksistä ympäristön odotuksista. Toiminnallisen identiteetin ilmeneminen voidaan

nähdä jatkumona, joka alkaa rakentua lapsuudessa itsetietoisuuden kehittyessä ja

laajenee kohti arvoperustaista tietämystä siitä, mitä ihminen tahtoo elämältään.

Unruhin, Versnelin ja Kerrin (2002) mukaan toiminnallinen identiteetti on ydinkäsite

puhuttaessa ihmisestä toiminnallisena olentona. Heidän toiminnallisen identiteetin

määrittelynsä pohjautuu Kanadan toiminnallisen suoriutumisen malliin (CMOP). He

esittävät toiminnallisen identiteetin ihmisen fyysisen, affektiivisen, kognitiivisen ja

henkisen puolen ilmentymänä, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäristön eri

ulottuvuuksien kanssa. Toiminnallinen identiteetti on sidoksissa aikaan ja paikkaan

ihmisen elämänkulun ja eri toimintojen kautta. Ihmiset pyrkivät toimintaan

osallistumisen kautta ylläpitämään tasapainoista toiminnallista identiteettiä, vaikka

toiminnallinen identiteetti kehittyy ja muuttuu ajan kuluessa vuorovaikutussuhteiden,

erilaisten kokemusten, valintojen ja ympäristön kautta. Toiminnalliseen identiteettiin

sisältyy sosiokulttuurisia odotuksia sekä yksilön subjektiivisiin kokemuksiin liittyviä

käsityksiä siitä, minkälaisia toiminnallisia valintoja yksilö tekee. Kielhofnerin (2002,

120) ja Unruhin ym. (2002) määritelmät toiminnallisesta identiteetistä vastaavat

monelta osin toisiaan (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Toiminnallisen identiteetin käsitteen määritelmiä
Määrittelijä/ (t) Määritelmä

Kielhofner (2002) Yhdistelmä ihmisen käsityksistä ja kokemuksista
itsestään toiminnallisena olentona ja siitä
millaiseksi ihminen toivoo tulevansa
tulevaisuudessa.
Kytkeytyy ihmisen toiminnalliseen historiaan ja
rakentuu ihmisen elämänkulun aikana useista eri
tekijöistä.
Alkaa rakentua lapsuudessa itsetietoisuuden
kehittyessä ja laajenee kohti arvoperustaista
tietämystä siitä, mitä ihminen tahtoo elämältään.
Rakenteeltaan narratiivinen.

Unruh, Versnel & Kerr (2002) Ihmisen fyysisen, affektiivisen, kognitiivisen ja
henkisen puolen ilmentymä, joka toimii
vuorovaikutuksessa ympäristön eri
ulottuvuuksien kanssa.
Sidoksissa aikaan ja paikkaan ihmisen
elämänkulun ja eri toimintojen kautta.
Kehittyy ja muuttuu ajan kuluessa
vuorovaikutussuhteiden, erilaisten kokemusten,
valintojen ja ympäristön kautta.

Molemmissa määritelmissä korostetaan toiminnallisen identiteetin moniulotteista

luonnetta, ympäristö- ja yksilösidonnaisuutta sekä vamman ja elämänmuutoksen

vaikutusta identiteetin häiriintymiseen. Kielhofner (2002) korostaa määritelmässään

tulevaisuuden visiota menneen ja nykyisyyden ohella, kun taas Unruh

kumppaneineen (2002) painottaa enemmän toiminnallisen identiteetin jatkuvuutta.

Toisaalta Unruh ym. (2002) määritelmässä korostuu myös toiminnallisen identiteetin

dynaamisuus. Kielhofner (2002) tuo erona Unruhin ja työryhmän määritelmään myös

toiminnallisen identiteetin narratiivisen rakenteen. Lisäksi Kielhofner (2002) korostaa

saavutuksen ja arvon tunnetta sekä potentiaalin tiedostamista siinä missä Unruh

kumppaneineen (2002) painottaa yksilöllisen merkityksen, tarkoituksen,

yhtenäisyyden ja tasapainon tunteen kokemista (Laliberte-Rudman & Dennhardt

2008).

3.4 Toiminnallisen identiteetin ominaispiirteet

Käsiteanalyysin neljännessä vaiheessa tutkija pyrkii nimeämään analyysin kohteena

olevan käsitteen ominaispiirteet. Käsitteen ominaispiirteillä tarkoitetaan asioita, jotka

vastaavat kysymyksiin millainen käsite on ja millaiset ominaispiirteet ovat käsitteelle
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ominaisia, tyypillisiä ja toistuvia. Ominaispiirteet esiintyvät kirjallisuudessa ja muissa

lähteissä muita mainittuja piirteitä useammin ja niiden nimeäminen auttaa erottamaan

tarkastelun kohteena olevan käsitteen sen lähikäsitteistä. Ominaispiirteiden

tunnistaminen on käsiteanalyysin keskeisin osio (Walker & Avant 2005, 68).

Toiminnallisen identiteetin ominaispiirteiksi (Kuva 2) tutkimuksessa määritettiin

yksilöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, refleksiivisyys, kontekstisidonnaisuus,

kokemuksellisuus, aikasidonnaisuus, dynaamisuus, kulttuurisidonnaisuus ja

tarinallisuus.

Kuva 2. Toiminnallisen identiteetin ominaispiirteet

Yksilöllisyys on ominaisuus, joka useimmiten liitetään toiminnalliseen identiteettiin.

Sekä Kielhofner (2002, 120) että Unruh ym. (2002) painottavat toiminnallisen

identiteetin määritelmässään itsenäistä minärakennetta. Kielhofner (2002) ja Unruh

ym. (2002) tuovat esiin sosiaalisen ympäristön vaikutuksen yksilön toiminnallisiin

valintoihin ja päämääriin, mutta keskittyvät määritelmissään siihen, miten yksilö

rakentaa itse uniikkia toiminnallista identiteettiään (Phillips, Norm & Fitzgerald 2007,

Laliberte-Rudman & Dennhardt 2008).

Unruhin (2004) mukaan toiminnallisen identiteetin yksilöllisyys ilmenee yksilön

mahdollisuudessa tehdä sosiaalisen ympäristön odotusten vastaisiakin valintoja,

jotka tukevat toiminnallista identiteettiä. Unruh työryhmineen (2002) kuvaa

toiminnallista identiteettiä toiminnallisten valintojen verkkona, joka ilmaisee, mitä

yksilö on tietyllä hetkellä elämässään.

TOIMINNALLINEN
IDENTITEETTIYksilöllisyys

Dynaamisuus

Aika-
sidonnaisuus

Kokemukselli-
suus

Konteksti-
sidonnaisuus

Refleksiivi-
syys

Vuorovaiku-
tuksellisuus

Kulttuuri-
sidonnaisuusTarinallisuus
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"John was aware that his productivity occupation was socially valued but
he rejected the social pressure to construct his identity and sense of self
primaly through his work though it was important and satisfying to him.
These three occupations (gardening, sailing and work) were socially
accetable occupations but John used them in his own way to construct
his own occupational identity." (Unruh 2004, 292)

Yksilöllisyyden ohella toiminnallisen identiteetin keskeinen ominaispiirre on

tutkimusaineiston perusteella vuorovaikutuksellisuus. Toisten ihmisten kanssa

vuorovaikutuksessa toimiminen tukee yksilön kykyä ilmaista ja tiedostaa omaa

toiminnallista identiteettiään. Yhdessä toimiminen tarjoaa kokemuksen omasta

erityisyydestä, siitä miten yksilö eroaa toisista ihmisistä, samoin kuin millaisia

yhdistäviä tekijöitä eri ihmisten välillä vallitsee (Howie 2003, Howie, Coulter &

Feldman 2004).

Howien ja työryhmän (2004) tutkimuksessa merkitykselliseen toimintaan liitetyt

vuorovaikutussuhteet esittävät pääosaa toiminnallisen identiteetin muovautumisessa.

Tutkimuksessa käy ilmi, miten tutkittavien itseymmärrys on läheisesti sidoksissa

vuorovaikutuksellisissa konteksteissa tehtyihin tulkintoihin itsestä. Sosiaalisessa

kontekstissa tapahtunut luovaan toimintaan osallistuminen on rakentanut ja

vahvistanut tutkittavien toiminnallisen identiteetin kokemusta.

"Thelma observed how as a schoolgirl, she and her friends would look at
each other´s knitting and talk about their different desings, stitches,
yarns, and colors. In retirement, friends and neighbors continued to be
important in commenting on her work and raising her self-esteem when
they admired what she had done." (Howie ym. 2004, 450)

"For Bill, having the title of 'Mr Fixit' enabled him to visit people and talk
to them and assert himself as a man who 'loves restoration'." (Howie ym.
2004, 450)

Toiminnallisen identiteetin ollessa luonteeltaan vuorovaikutuksellinen siihen liittyy

ominaispiirteenä refleksiivisyys ja kontekstisidonnaisuus. Kontekstisidonnaisuudella

tarkoitetaan sitä, millä tavoin ihminen on toimintansa kautta sidoksissa aikaan sekä

fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä, jossa toiminta tapahtuu.
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Tutkimusaineistossa nousi esiin toiminnallisen identiteetin refleksiivisyys suhteessa

toimintaan sekä sosiaaliseen ympäristöön (Howie 2003).

" --reading and book discussion, facilitated a climate whereby members
were enabled to regularly reflect on their attitudes, values and actions
leading to 'self-appraisal' that is the heart of occupational identity."
(Howie 2003,137)

Howien ja työryhmän (2004) tutkimuksessa iäkkäiden ihmisten toiminnallisen

identiteetin kokemukseen vaikuttivat sekä toiminnan ja sosiaalisen ympäristön että

myös käsitöiden kautta saatu palaute itsestä ja omasta osaamisesta. Konkreettisesti

valmistuneet käsityöt tarjosivat tutkimukseen osallistuneille mahdollisuuden

reflektoida omia luovia kokemuksia, suhteita sekä ajansaatossa vaihtuvia

mielenkiinnonkohteita.

"Mary described how when people looked at her paintings, they woud
gain some understanding of who she was through the 'story' or '
message' in her pieces." (Howie ym. 2004, 292)

"Bill to explained how the material products of his woodwork were a
lasting legacy to who he is - that they would be his 'epitaph' ." (Howie
ym. 2004, 452)

Tutkimusaineistossa kävi ilmi, miten ihmisillä on elämänkulkunsa aikana

mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin, jotka ovat olennaisia ja merkityksellisiä

toiminnallisen identiteetin, terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun kokemuksille

(esim. Howie ym. 2004, Vrkljan & Polgar 2007). Siten toiminnallisen identiteetin

ominaispiirteinä voidaan pitää kokemuksellisuutta ja aikasidonnaisuutta.

Christiansenin (1999) mukaan merkitykselliset kokemukset muokkaavat yksilön

käyttäytymistä ja käsityksiä elämästä. Kaikki toiminnalliset kokemukset vaikuttavat

siihen, miten yksilö kokee itsensä sosiokulttuurisessa ympäristössä päivittäisessä

elämässään (Vrkljan & Polgar 2007).

"Rick was no longer able to participate in those occupations he identified
as critical to his guality of life. The changes in his occupational roles
conveyed to Rick that he was no longer a functional or valued member of
society." (Vrkljan & Polgar 2007, 35)
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Howien ja työryhmän (2004) tutkimuksessa tutkittavat kuvasivat ensimmäisiä

kokemuksiaan merkityksellisiksi koetuista toiminnoista ja ensimmäisiin kokemuksiin

liittyviä tunteita ja arvoja, joiden kokivat vaikuttaneen toiminnallisen identiteetin

rakentumiseen.

Kielhofnerin (2002, 120) toiminnallisen identiteetin määritelmässä korostuu sekä

mennyt toiminnallisen historian merkityksessä, että myös arvoperustainen visio

tulevasta, jota kohti ihminen pyrkii. Toiminnallisen adaptaation osatekijänä

toiminnallinen identiteetti on osa prosessia, joka sisältää kehittymistä ja työskentelyä

kohti tulevaisuuden tavoitteita (Rudman & Dennhardt 2008). Myös Unruh ym. (2002)

tuovat esiin toiminnallisen identiteetin aikasidonnaisuuden viitatessaan toiminnallisen

identiteetin jatkuvuuteen ihmisen elämänkulussa sekä osoittavat yhteydet menneen,

nykyisen ja tulevan välillä.

Toiminnallisen identiteetin aikasidonnaisuuteen ja kokemuksellisuuteen liittyen

toiminnallisen identiteetin ominaispiirteeksi voidaan määritellä aineiston perusteella

dynaamisuus. Toiminnallinen identiteetti kehittyy ja muuttuu elämänkulun aikana

erilaisten elämänkokemusten, valintojen ja ympäristön vaikutuksesta (Unruh ym.

2002, Unruh 2004). Kielhofnerin ja työryhmän (2002, 124-144) mukaan

toiminnallinen identiteetti ilmentää jatkuvaa ajatusten, tunteiden ja tekemisen

toimintamallia. Toiminnallinen identiteetti nähdään staattisen, mielensisäisen

minärakenteen sijasta ulkoisena, vuorovaikutussuhteissa ja yhteisössä ilmenevänä

dynaamisena rakenteena (Phillips ym. 2007).

Howien ja työryhmän (2004) tutkimuksessa iäkkäät ihmiset kokivat toiminnallisen

identiteetin prosessinomaisena, ajan saatossa muuttuvana. Toisaalta he toivat esiin

myös tiettyjä identiteetin piirteitä, jotka olivat pysyneet samoina ajan kuluessa ja

joiden uskoivat säilyvän ennallaan myös tulevaisuudessa. Toiminnallisen identiteetin

muuttuminen tapahtui suhteessa aktiiviseen osallistumiseen käsitöihin. Muuttuvat

asenteet, mielenkiinnon kohteet, kyvyt ja toimintaympäristöt johtivat toiminnallisen

identiteetin kokemiseen muuttuvana.

"Bill described how using a pocketknife in his early creative endeavors
was borne out of a desire to transform the timber around him into
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functional things. Now in retirement he wanted to take woodwork
seriously and had joined a woodwork group." (Howie ym. 2004, 451)

Tutkimusaineistossa toiminnallisen identiteetin kulttuurisidonnaisuus tuli esiin

toimintaan osallistumisessa, toiminnallisten valintojen tekemisessä sekä tutkittavien

narratiivisissa tarinoissa (mm. Unruh ym. 2002, Kielhofner 2002, Unruh 2004, Howie

ym. 2004). Laliberte-Rudmanin ja Dennhardtin (2008) mukaan se, millä tavoin

toiminnallista identiteettiä ilmaistaan ja ymmärretään, riippuu kulttuurista.

Länsimaisessa kulttuurissa korostetaan yksilöllisyyttä ja autonomiaa kun taas

aasialaisissa kulttuureissa yksilö määritetään yhteisön tai sosiaalisen ympäristön

kautta. He tuovat tutkimuksessaan esiin näkökulmaa, jossa toiminnallinen identiteetti

nähdään kollektiivisena identiteettinä, joka perustuu perinteisiin, familiaarisiin

suhteisiin ja yhteistoimintaan.

Tutkimusaineistossa nousi selvästi esiin, miten tutkittavat ilmaisivat toiminnallista

identiteettiään narratiivisten tarinoiden kautta (mm. Braveman & Helfrich, 2001,

Alsaker & Josephsson 2003, Goldstein ym. 2004, Howie ym. 2004, Wiseman &

Whiteford 2007). Tämän perusteella tarinallisuutta voidaan pitää toiminnallisen

identiteetin ominaispiirteenä. Sekä Christiansen (1999) että Kielhofner ym.

(2002,125) nostavat esiin tarinallisen näkökulman suhteessa identiteettiin ja

toiminnallisen identiteettiin. Tarinallisesta näkökulmasta katsottuna Christiansenin

mielestä identiteetti on keskeinen osa minä-narratiivia yksilön elämäntarinassa.

Yksilö tulkitsee ja antaa merkityksiä tilanteille ja tapahtumille narratiivisten tarinoiden

kautta.

Kielhofnerin mukaan (2002, 124-144) toiminnallinen identiteetti rakentuu sekä

sosiaalista ympäristöä myötäilevistä, että yksilön subjektiivisiin kokemuksiin

perustuvista tarinoista. Kulttuuriset tarinat määrittelevät, minkälaista toimintaa

yksilöltä odotetaan sosiaalisessa kontekstissa. Ne vaikuttavat myös siihen, miten

yksilö tulkitsee kokemuksiaan sekä tulevia haasteita ja mahdollisuuksiaan. Yksilö voi

joko hylätä tai omaksua sosiaalisia normeja rakentaessaan toiminnallista

identiteettiään. Laliberte-Rudmanin ja työryhmän (2008) mielestä kulttuurinen

konteksti on ehdottomasti huomioitava tärkeänä toiminnallisen identiteetin

ymmärtämiseen ja ilmenemiseen vaikuttavana tekijänä.
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Perustuen edellä mainittuihin, analyysissa tuotettuihin, toiminnallisen identiteetin

ominaispiirteisiin toiminnallinen identiteetti voidaan määritellä yksilöllisenä ja

dynaamisena identiteetin osatekijänä, joka kehittyy toimintaan osallistumisen kautta

vuorovaikutuksessa yksilön sosiaalisen, kulttuurisen ja fyysisen ympäristön kanssa.

Toiminnallinen identiteetti kytkeytyy yksilön toiminnalliseen historiaan ja kehittyy

ihmisen elämänkulun aikana erilaisten kokemusten ja tekijöiden, kuten toiminnallisten

valintojen ja roolien kautta. Toiminnallinen identiteetti sisältää yksilön kokemukset ja

käsitykset itsestä toimijana sekä tulevaisuuden vision siitä, millaiseksi yksilö haluaa

toimijana kehittyä. Yksilö ilmentää toiminnallista identiteettiään toimintaan

osallistumisen ja narratiivisten tarinoiden kautta.

3.5 Malliesimerkki toiminnallisesta identiteetistä

Viidennessä vaiheessa tutkija hahmottelee käsitettä ja sen käyttöä kuvaavaa

esimerkkiä (Walker & Avant 2005, 69). Puusan (2008) mukaan esimerkin tarkoitus on

kuvata käsite sellaisena kuin sitä voitaisiin tyypillisesti käyttää elävässä elämässä.

Lisäksi esimerkkitapauksen tulisi sisältää kaikki käsitteen olennaiset piirteet niin, että

sitä ei sekoitettaisi johonkin muuhun käsitteeseen, esimerkiksi sen lähikäsitteeseen.

Laura oli tanssinut aina. Lauran ensimmäiset muistikuvat tanssimisesta liittyivät

varhaiseen lapsuuteen, jolloin Laura seurasi ihaillen vanhempiensa tanssia

tanssisalilla (kokemuksellisuus, aikasidonnaisuus). Laura aloitti

kilpatanssiharjoitukset kuuden ikäisenä. Kuri tanssiharjoituksissa ja kisoissa oli kovaa

ja Lauran vanhemmat tukivat tytärtään harrastuksessa (kulttuuri- ja

kontekstisidonnaisuus). Lauran unelmana oli kehittyä ammattilaistason tanssijaksi

(yksilöllisyys). Laura osallistui aktiivisesti parinsa kanssa kisoihin ja erilaisiin

valmennuksiin. Kisa- ja valmennustilanteissa Laura peilasi itseään muihin tanssijoihin

hahmottaakseen omia vahvuuksiaan ja kehittämisen alueitaan tanssijana

(refleksiivisyys). Harrastuskaverit toimivat sekä tukijoina että pahimpina

kilpakumppaneina Lauralle (vuorovaikutuksellisuus). Laura pyrki noudattamaan

tarkasti valmentajien ja vanhempien palautetta kehittyäkseen mahdollisimman

hyväksi tanssijaksi.
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Opiskeluaikana paineet suoriutua opiskelusta ja tanssista täydellisesti kasvoivat liian

suuriksi ja Lauran kiinnostus ja voimavarat kilpatanssiin loppuivat. Jatkuvan kilpailun

ja kurin vaatimus ahdisti Lauraa ja Laura ei enää kokenut itseään kilpatanssijana

vanhempien, parin ja valmentajan kannustuksesta huolimatta (dynaamisuus).

Kilpatanssin lopettamisen jälkeen Lauralle jäi enemmän vapaa-aikaa ja Laura tutustui

uusiin ihmisiin, joille kertoi historiastaan kilpatanssijana (tarinallisuus). Uudet ystävät

saivat houkuteltua Lauran mukaan tanssilavoille. Laura vierasti ensin lavatanssien

vapaata luonnetta ja koki itsensä huonoksi tanssijaksi, koska oli oppinut tanssimaan

vain koreografioiden mukaan. Tanssikertojen myötä Laura alkoi löytää itsestään

tanssittajien, musiikin ja tanssipaikkojen ilmapiirin tuella liikkeen ja musiikillisen

ilmaisun ilon (vuorovaikutuksellisuus, kulttuuri- ja kontekstisidonnaisuus,

kokemuksellisuus). Lauran käsitys ja kokemus itsestään tanssijana uudistui ja

vahvistui (yksilöllisyys, dynaamisuus).

3.6 Toiminnallisen identiteetin lähikäsitteet

Käsiteanalyysin kuudennessa vaiheessa tutkija käy läpi erilaisia lähikäsitteitä,

rajatapauksia ja vastaesimerkkejä. Näiden tapausten tarkoitus on tarkentaa, mitä

tutkittava käsite ei ole ja siten valaista käsitettä paremmin (Walker & Avant 2005, 71).

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan vain toiminnallisen identiteetin

lähikäsitteitä käsitteen luonteen vuoksi.

Lähikäsite on Walkerin ja Avantin (2005, 71) mukaan analysoitavan pääkäsitteen

sukulaiskäsite, johon ei kuitenkaan sisälly analysoitavan käsitteen kaikkia

ominaispiirteitä. Lähikäsite muistuttaa analysoitavaa pääkäsitettä ja se liittyy siihen

jotenkin. Lisäksi lähikäsitteet auttavat ymmärtämään, miten analysoitava käsite

sijoittuu suhteessa ympäröiviin käsitteisiin. Toiminnallisen identiteetin lähikäsitteinä

voidaan tämän tutkimusaineiston perusteella pitää identiteetin, toiminnallisen

minäkuvan ja toiminnallisen roolin käsitteitä (Kuva 3). Niillä on toiminnallisen

identiteetin käsitteen kanssa yhteisiä ominaispiirteitä, mutta ei kuitenkaan kaikkia

samoja. Ne muistuttavat toiminnallisen identiteetin käsitettä ja liittyvät siihen ylä- tai
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alakäsitteenä. Joten ne auttavat ymmärtämään, miten toiminnallisen identiteetin

käsite sijoittuu suhteessa niihin.

Kuva 3. Toiminnallisen identiteetin lähikäsitteet

Toiminnallisen identiteetin lähikäsitteeksi oli tutkimusaineistosta selvimmin

havaittavissa identiteetin käsite. Sitä käytettiin lähes synonyymisesti toiminnallisen

identiteetin käsitteen kanssa, kun pyrittiin kuvaamaan toimintaan osallistumisen ja

identiteetin välistä yhteyttä (mm. Christiansen 2001, Magnus 2001, Laliberte-Rudman

2002, Christiansen 2004). Identiteetti -käsite voidaan määritellä toiminnallisen

identiteetin yläkäsitteeksi, jolloin toiminnallinen identiteetti nähdään identiteetin

yhtenä ulottuvuutena tai osa-alueena (esim. Laliberte-Rudman & Dennhardt 2008).

Tarkasteltaessa identiteetin ja toiminnallisen identiteetin käsitteiden ominaispiirteitä,

ovat erot identiteetin ja toiminnallisen identiteetin käsitteiden ominaispiirteiden välillä

vähäisiä ja ne syntyvät lähinnä käytetyistä taustateorioista. Tutkimusaineistossa

identiteetin käsitettä määriteltiin psykologiatieteiden ja sosiologian teorioiden kautta.

Niissä identiteetti nähdään aktiivisena prosessina, johon liittyy keskeisesti yksilön ja

ympäristön välinen vuorovaikutus (Taulukko 3). Saastamoisen (2006, 172) mukaan

identiteetti tarkoittaakin kiteytettynä niitä tapoja, joilla ihmiset ymmärtävät ja

määrittelevät itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä

kulttuuriinsa.

IDENTITEETTI

TOIMINNALLINEN IDENTITEETTI

TOIMINNALLINEN
MINÄKUVA

TOIMINNALLI-
NEN ROOLI
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Taulukko 3. Tutkimusaineistossa käytetyimmät identiteettiä määrittelevät teoriat

(Burr 2004)
Teoria Määrittelijä (t) Määritelmä Ydinkäsitteitä
Symbolinen
interaktionismi

Mead
Blumer

Minuus pohjimmiltaan sosiaalista
alkuperää.
Minä jakaantuu subjekti- (I) ja
objektiminään (Me).
Subjektiminä on yksityinen minuuden
elämys, joka syntyy välittömien
aistimusten ja tunteiden kautta.
Objektiminä vastaa sosiaalista minää,
joka syntyy, kun itseä tarkastellaan
merkityksellisten toisten silmin.
Minätietoisuus syntyy, kun ihminen
kykenee ottamaan toisen ihmisen
asenteen itseään kohtaan eli
katsomaan itseään "yleistyneen toisen
silmin".
Kommunikaatiolla ja symbolisilla eleillä
(kieli) keskeinen merkitys.

Minuus
Sosiaalisuus

Subjekti- ja
objektiminä

Yleistynyt toinen

Kieli, kommunikaatio

Sosiaalinen
konstruktionismi

Berger &
Luckman
Gergen
Goffman

Ihminen on sosiaalinen olento.
Todellisuus rakentuu kielellisessä
vuorovaikutuksessa.
Minä rakentuu vuorovaikutuksessa
ympäröivän maailman kanssa.
Minä ei ole pysyvä rakenne, vaan
vuorovaikutuksen ja keskustelun tuote.

Sosiaalisuus
Kieli

Vuorovaikutus

Jatkuvan
kommunikaation tuote

Psykologiatieteiden ja sosiologian identiteettikäsitteen määrittelyissä identiteetin

ominaispiirteenä korostuu sosiaalisuus erona toiminnallisen identiteetin

yksilöllisyydelle (esim. Magnus 2001, Laliberte-Rudman 2002). Symbolisen

interaktionismin ja sosiaalisen konstruktionismin teorioissa ihminen määritellään

sosiaalisena olentona. Identiteetin nähdään määräytyvän sosiaalisesti ja sitä

muovataan ja ylläpidetään sosiaalisesti. Identiteetti ei synny yksilön ominaisuuksien

seurauksena, vaan yksilön ja toisten ihmisten välisistä sosiaalisista prosesseista,

joissa kielellä on keskeinen merkitys (Burr 2004, 87).

Toiminnallisen identiteetin käsitteen määritelmissä puolestaan korostetaan yksilön,

ympäristön ja toiminnan välistä vuorovaikutusta. Ihminen nähdään toiminnallisena

olentona, joka ilmentää itseään toiminnan kautta. Lisäksi määritelmissä painotetaan,

miten toimintaan osallistuminen rakentaa ja muovaa toiminnallisen identiteetin

kokemusta ja identiteetin kokemus vastavuoroisesti toimintaan osallistumista

(Kielhofner 2002, 119, Unruh ym. 2002).
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Toiminnallisen identiteetin toiseksi lähikäsitteeksi voidaan tutkimusaineiston

perusteella nimetä toiminnallisen minäkuvan käsite (image of occupational

self/occupational self). Nygårdin ja työryhmän (1995) mukaan toiminnallinen

minäkuva määrittelee sitä, kuinka yksilö näkee itsensä suhteessa toimintaan.

Toiminnallinen minäkuva on siten osa minuuden (self) kokemusta ja kuvaa

rajatumpaa ilmiötä kuin toiminnallinen identiteetti.

Tutkimusaineistossa toiminnallisen minäkuvan taustateorioina käytetään

sosiaalipsykologian ja sosiologian teorioita, erityisesti symbolisen interaktionismin

teoriaa. Tässä teoriassa minäkuvan nähdään rakentuvan ja muuttuvan jatkuvasti

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa merkityksellisten toisten silmin. Minäkuvan kautta

ihmiset kykenevät reflektoimaan ja ymmärtämään itseään suhteessa eri tilanteisiin.

Minäkuva nähdään osana laajempaa identiteetin kokemusta (Burr 2004, 87-99).

Tutkimusaineiston perusteella toiminnallisen minäkuvan ominaispiirteenä korostuu

kommunikatiivisuus, jota ei ilmene toiminnallisen identiteettiin yhteydessä. Larsson

Lundin ja Nygårdin (2003) mukaan toiminnallinen minäkuva rakentuu siitä, millä

tavoin ihmiset näkevät itsensä tietyissä tilanteissa ja millä tavoin he yrittävät

saavuttaa ja esittää haluamaansa minäkuvaa. Heidän tutkimuksessaan apuvälineitä

käyttävien henkilöiden toiminnallinen minäkuva rakentui siitä, miten osallistujat

kokivat itsensä toimijoina päivittäisessä elämässään. Myös sillä, kuinka he pyrkivät

ylläpitämään ja saavuttamaan haluamaansa toiminnallista kuvaa itsestään ja millä

tavoin he kokivat itsensä nähtävän ulkopuolisen silmin, oli vaikutusta heidän

toiminnalliseen minäkuvaansa. Tutkimustulosten perusteella tutkittavien

toiminnalliseen minäkuvaan ei niinkään vaikuttanut itse vamma, vaan koko

toiminnallinen konteksti. Erilaiset keinot saavuttaa haluttu toiminnallinen minäkuva

nähtiin pyrkimyksenä välittää eli kommunikoida kyvykkään toimijan kuva ympäristölle.

Kolmantena toiminnalliseen identiteettiin liittyvänä lähikäsitteenä voidaan pitää

toiminnallisen roolin käsitettä (occupational role) (esim. Unruh 2004, Vrkljan &

Polgar, 2007). Tutkimusaineiston perusteella toiminnallinen rooli kuvaa rajatumpaa

ilmiötä kuin toiminnallinen identiteetti tai toiminnallinen minäkuva ja sitä voidaan pitää

niiden alakäsitteenä. Toiminnallisen roolin käsite esiintyy sekä toiminnalliseen

identiteetin että toiminnallisen minäkuvan määritelmissä. Toiminnalliset roolit
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nähdään oleellisina tekijöinä sekä toiminnallisen identiteetin että toiminnallisen

minäkuvan kehittymisessä ja ylläpitämisessä (esim. Nygård & Borell 1995, Lysack &

Seipke 2002, Vrkljan & Polgar 2007).

3.7 Toiminnallisen identiteetin ennakkoehdot ja seuraukset

Seuraava vaihe käsiteanalyysissa on ennakkoehtojen ja seurausten tunnistaminen.

Ennakkoehtojen ja seurausten tunnistamisesta on apua ominaispiirteiden

täsmentämisessä, koska jokin asia ei voi olla samanaikaisesti sekä käsitteen

ennakkoehto että sen ominaispiirre. Lisäksi ennakkoehtojen ja seurausten

tunnistamisen vaihe auttaa havaitsemaan yhteyksiä, joissa käsitettä yleensä

käytetään. Ennakkoehtoja ovat käsiteanalyysissa ne tekijät, jotka edeltävät

kiinnostuksen kohteena olevan käsitteen ilmenemistä. Ennakkoehdot johtavat tutkijan

tunnistamaan tutkimansa käsitteen taustaoletuksia. Seuraukset ovat tapahtumia tai

sattumia, jotka esiintyvät käsitteen esiintymisen vaikutuksesta (Walker & Avant 2005,

72-73, Puusa 2008).

Tässä tutkimuksessa toiminnallisen identiteetin ennakkoehdoiksi huomioitiin selkeät

maininnat siitä, että tekijä on vaikuttanut toiminnallisen identiteetin ilmenemiseen tai

tekijä on edellytys tai ratkaisevasti vaikuttanut toiminnallisen identiteetin

ilmenemiseen ja kehittymiseen todellisuudessa.

Tutkimusaineiston perusteella toimintaan osallistumista (occupational participation)

voidaan pitää toiminnallisen identiteetin ennakkoehtona (Kuva 4). Christiansenin

(1999) ja Kielhofnerin (2002, 119) mukaan käsitys itsestä tai toiminnallisesta

identiteetistä rakentuu toimintaan osallistumisen kautta. Toiminnallinen identiteetti ja

toimintaan osallistuminen määrittävät yksilöä toiminnallisena olentona (Vrkljan &

Polgar 2007).
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Kuva 4. Toiminnallisen identiteetin ennakkoehto ja seuraukset

Kielhofner (2002, 114-115) määrittelee WHO:n ja AOTAn määritelmiin pohjaten

toimintaan osallistumisen osallistumiseksi työhön, leikkiin ja päivittäisiin toimintoihin,

jotka ovat osa yksilön sosiokulttuurista kontekstia ja jotka ovat haluttuja ja/tai

tarpeellisia yksilön hyvinvoinnille. Osallistuminen tarkoittaa sekä toiminnan

suorittamista että yksilöllistä kokemusta. Siten toiminnallinen osallistuminen

merkitsee persoonallista ja sosiaalisesti merkityksellistä tekemistä.

Toimintaan osallistumiseen vaikuttavat yksilön kyvyt, tahto ja halu sekä ympäristön

olosuhteet. Toimintaan osallistuminen on sekä yksilöllistä että kontekstuaalista.

Yksilöllisyys ilmenee toimintaan osallistumisen taustalla vaikuttavissa yksilöllisissä

motivaation tunteissa, rooleissa, tavoissa, mahdollisuuksissa ja rajoituksissa.

Kontekstuaalisuus ilmentää sitä, miten ympäristö voi sekä rajoittaa että mahdollistaa

toimintaan osallistumista (Kielhofner 2002, 116).

Aineistossa toiminnallisen identiteetin kokemukseen, vahvistamiseen ja hallintaan

vaikuttavana tekijänä korostui merkitykselliseen toimintaan osallistuminen.

Christiansenin (1999) mukaan kyky osallistua merkitykselliseen toimintaan on avain

erityisen minuuden kokemiseen. Jokaisen ihmisen perustarpeena on ilmaista itseään

tavalla, joka luo merkitystä elämään ja vahvistaa sitä kautta ihmisen hyvinvointia.

Merkityksellinen toiminta tukee yksilön toiminnallista identiteettiä ja identiteetin

kokemuksella on vaikutusta yksilön toiminnalliseen suoriutumiseen (Unruh ym. 2002,

Unruh 2004).

Toiminnallisen identiteetin seuraukset ovat tapahtumia tai asioita, jotka tapahtuvat

käsitteen esiintymisen tai olemassaolon vaikutuksesta. Tutkimusaineistossa

Toiminnallisen
identiteetin kriisi
Tasapainon ja
hyvinvoinnin kokemus

TOIMINNALLINEN
IDENTITEETTI

Toimintaan
osallistuminen
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toiminnallisen identiteetin seurauksena huomioitiin selkeästi esiin tulleet ja toistuvat

maininnat. Seuraus mainittiin esimerkiksi tutkimusaineistossa perusteluna

toiminnallisen identiteetin huomioimisen tärkeydelle. Tutkimusaineistosta löydettiin

toiminnallisen identiteetin seurauksena yksilöön liittyviä vaikutuksia. Toiminnallisen

identiteetin käsitteen esiintymiseen ja toiminnallisen identiteetin huomioon

ottamiseen liittyviksi seurauksiksi havaittiin toiminnallisen identiteetin kriisi, sekä

tasapainon (balance) ja hyvinvoinnin kokemus (Kuva 4).

Tutkimusaineistosta ilmeni, miten kyky osallistua merkitykselliseen toimintaan

vaikuttaa olennaisesti siihen, miten yksilö kokee itsensä. Elämänmuutos, kuten

sairaus, vamma tai muutos yksilön toimintakokonaisuuksissa, voi aikaansaada kriisin,

joka johtaa toiminnallisen identiteetin uudelleen muotoilemiseen (Unruh ym. 2002,

Unruh 2004). Toiminnallisen identiteetin kriisi merkitsee sitä, ettei yksilö kykene

ilmaisemaan itseään merkitykselliseen toimintaan osallistumisen kautta (Vrkljan &

Polgar, 2007).

Christiansenin (1999) mukaan muutokset yksilön identiteetissä vaikuttavat myös

sosiaaliseen ympäristöön. Vrkljanin ja Polgarin (2007) tutkimuksessa tutkimukseen

osallistunut iäkäs mies koki autolla ajamisen osoituksena kyvystä hallita päivittäisiä

rutiinejaan ja koki, ettei ajoluvan menetettyään enää ollut itsenäinen, pystyvä ja terve.

Mies koki autolla ajamisen tärkeänä toiminnallista identiteettiään tukevana

toimintana. Myös hänen vaimonsa näkemys miehen toiminnallisesta identiteetistä

muuttui ajoluvan menettämisen jälkeen.

Toiminnallisen identiteetin seurauksiksi nousivat myös tasapainon ja hyvinvoinnin

kokemukset. Koska elämän merkityksellisyyden kokemus on sidoksissa identiteetin

kontekstiin, on identiteetti nähtävä tärkeänä osana hyvinvointia ja elämänlaadun

kokemusta (Christiansen 1999). Tasapainoa ja hyvinvointia korostavat

tutkimusaineiston artikkelit kuvasivat merkitykselliseen toimintaan osallistumisen

vaikutusta yksilön toiminnallisen identiteetin ja sitä kautta hyvinvoinnin ja tasapainon

kokemukseen. Uruhin ja työryhmän mukaan (2002) toiminnallinen identiteetti on

tärkeä tekijä tarkoituksenmukaisuuden ja merkityksellisyyden tunteen

saavuttamisessa. Merkitykselliseen toimintaan osallistuminen ei pelkästään luo

merkityksellistä identiteettiä, vaan myös merkityksellistä elämää (Unruh 2004).
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3.8 Empiiristen tarkoitteiden nimeäminen

Käsiteanalyysin viimeisessä vaiheessa määritetään ominaispiirteille empiirisiä

tarkoitteita. Empiiriset tarkoitteet ovat luokkiin tai kategorioihin sijoittuvia konkreettisia

ilmiöitä, jotka osoittavat tutkittavan käsitteen esiintymisen. Tämä vaihe voidaan

toteuttaa haastatteluja tai kyselyitä tekemällä, mutta analyysimenetelmä ei

välttämättä edellytä haastatteluvaihetta (Walker & Avant 2005, 73-74). Tämä

tutkimus on pro gradu opinnäytetyö ja se rajattiin käsitteen teoreettiseen

tarkasteluun.

4 POHDINTA

4.1 Tulosten tarkastelua

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli jäsentää ja ymmärtää toiminnallisen identiteetin

käsitettä toimintaterapiassa ja toiminnan tieteessä. Tutkimusmetodina käytettiin

Walkerin ja Avantin (2005) käsiteanalyysimallia. Tutkimuksen tarkoituksesta johdettiin

seuraavat tehtävät: Mitkä ovat toiminnallisen identiteetin käsitteeseen liittyvät

ominaispiirteet, ennakkoehdot ja seuraukset? Millä tavoin toiminnallisen identiteetin

käsite eroaa lähikäsitteistään?

Toiminnallisen identiteetin ominaispiirteiksi tutkimusaineiston perusteella määritettiin

yksilöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, refleksiivisyys, kontekstisidonnaisuus,

kokemuksellisuus, aikasidonnaisuus, dynaamisuus, kulttuurisidonnaisuus ja

tarinallisuus. Keskeisimmiksi piirteiksi nousivat yksilöllisyys ja vuorovaikutuksellisuus.

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva toiminta tukee yksilön kokemusta

omasta erityisyydestään ja vahvistaa toiminnallisen identiteetin kokemusta. Yksilöllä

on kuitenkin mahdollisuus tehdä sosiaalisen ympäristön odotusten vastaisiakin

valintoja, jotka tukevat yksilön toiminnallisen identiteetin kokemusta. Toiminnallisen

identiteetin dynaamisuus liittyy aikasidonnaisuuteen ja kokemuksellisuuteen.
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Tutkimusaineiston perusteella määritetyt toiminnallisen identiteetin ominaispiirteet

ovat osittain päällekkäisiä toistensa kanssa, kuten konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus.

Päällekkäisyydestä huolimatta olen halunnut esittää ne kaikki erillisinä, sillä ne

korostuivat tutkimusaineistossa eri yhteyksissä. Kontekstisidonnaisuus liittyi ihmisten

kokemuksiin toiminnallisesta identiteetistään tietyssä ajallisessa, sosiaalisessa ja/tai

fyysisessä ympäristössä. Kulttuurisidonnaisuus sen sijaan tuli esille suhteessa

toiminnallisen identiteetin ilmentämiseen. Myös vuorovaikutuksellisuus voidaan liittää

kontekstisidonnaisuuteen, mutta erikseen nimettynä se korostaa sosiaalisen

vuorovaikutuksen merkitystä toiminnallisen identiteetin kokemiselle ja rakentumiselle.

Vastaavaa ominaispiirteiden päällekkäisyyttä on havaittavissa myös

kokemuksellisuuden ja tarinallisuuden välillä. Kokemuksellisuuden ja tarinallisuuden

välisenä erona on se, miten tarinallisuus liittyy toiminnallisen identiteetin

ilmentämiseen ja kokemusten tulkitsemiseen. Kokemuksellisuus on taas toimintaan

osallistumisen kautta saatuja kokemuksia itsestä ja toiminnallisesta identiteetistä.

Käsiteanalyysissa löydettyjen ominaispiirteiden perusteella toiminnallinen identiteetti

voidaan määritellä yksilöllisenä ja dynaamisena identiteetin osatekijänä, joka kehittyy

toimintaan osallistumisen kautta vuorovaikutuksessa yksilön sosiaalisen, kulttuurisen

ja fyysisen ympäristön kanssa. Toiminnallinen identiteetti kytkeytyy yksilön

toiminnalliseen historiaan ja kehittyy ihmisen elämänkulun aikana erilaisten

kokemusten ja tekijöiden, kuten toiminnallisten valintojen ja roolien kautta.

Toiminnallinen identiteetti sisältää yksilön kokemukset ja käsitykset itsestä toimijana

sekä tulevaisuuden vision siitä, millaiseksi yksilö haluaa toimijana kehittyä. Yksilö

ilmentää toiminnallista identiteettiään toimintaan osallistumisen ja narratiivisten

tarinoiden kautta. Tässä tutkimuksessa syntynyt määritelmä on synteesi sekä

Kielhofnerin (2002) että Unruhin ja työryhmän (2002) määritelmistä, sillä se sisältää

Unruhin ja ym. (2002) korostaman identiteetin jatkuvuuden ja dynaamisuuden sekä

Kielhornerin (2002) näkemyksen tarinallisuudesta ja tulevaisuuden visiosta.

Tutkimuksen perusteella toiminnallisen identiteetin lähikäsitteiksi voidaan nimetä

identiteetin, toiminnallisen minäkuvan ja toiminnallisen roolin käsitteet. Analyysin

perusteella erot lähikäsitteiden ominaispiirteiden välillä olivat vähäisiä ja syntyivät

käytetyistä taustateorioista käsin. Identiteetin käsitteen ominaispiirteenä korostui

sosiaalisuus erona toiminnallisen identiteetin yksilöllisyydelle. Symbolisen
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interaktionismin ja sosiaalisen konstruktionismin teorioissa ihmisen minuuden ja

identiteetin nähdään määräytyvän ja rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Toiminnallisen identiteetin määritelmissä korostuu toimintaan osallistumisen merkitys

identiteetin kokemukselle. Käsitteet erosivat myös hierarkkisesti toisistaan. Analyysin

perusteella identiteetin käsitettä on mahdollista pitää toiminnallisen identiteetin

yläkäsitteenä ja toiminnallista minäkuvaa toiminnallisen identiteetin alakäsitteenä.

Toiminnallinen rooli liittyy alakäsitteenä sekä toiminnallisen identiteetin että

toiminnallisen minäkuvan käsitteisiin.

Tutkimuksessa toiminnallisen identiteetin ennakkoehtoina huomioitiin selkeät

maininnat siitä, että tekijä on vaikuttanut toiminnallisen identiteetin ilmenemiseen tai

tekijä on edellytys toiminnallisen identiteetin ilmenemiseen ja kehittymiseen

todellisuudessa. Siten toimintaan osallistumista ja erityisesti merkitykselliseen

toimintaan osallistumista voidaan pitää toiminnallisen identiteetin ennakkoehtona.

Toiminnallisen identiteetin kokemus rakentuu toimintaan osallistumisen kautta

(Kielhofner 2002, 119). Toiminnallisen identiteetin käsitteen seurauksina voidaan

pitää toiminnallisen identiteetin kriisiä sekä tasapainon ja hyvinvoinnin kokemuksia.

Tieteellisen uutuusarvon näkökulmasta katsottuna toiminnallisen identiteetin

määritelmä ja toiminnallisen identiteetin ominaispiirteet ovat tässä tutkimuksessa

tuotettua uutta tietoa tieteenalalle. Myös lähikäsitteiden väliset erot on pyritty

tuomaan esiin käsitteiden käytön helpottamiseksi ja päällekkäisen käytön

vähentämiseksi. Keskeisten käsitteiden määrittely ja ammattikielen kehittäminen

edesauttavat sekä toimintaterapeutteja että muiden tieteenalojen edustajia

ymmärtämään paremmin sitä, mistä toimintaterapeutit ovat kiinnostuneita ja millä

tavoin toiminnan nähdään olevan yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Keskeisten

käsitteiden määrittelyä on tärkeää tehdä myös kieli- ja kulttuurierojen vuoksi, koska

vieraskielisten käsitteiden käännökset eivät välttämättä kuvaa riittävästi käsitteiden

sisältöä ja käsitteiden välisiä eroja.
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4.2 Luotettavuus

Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tutkija joutuu jatkuvasti

pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen,

että tekemänsä työn luotettavuuteen. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin

subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen

tutkimusväline (Eskola ja Suoranta 1998, 209-211). Laadullisessa tutkimuksessa

yksilön käsitys ilmiöstä ja esimerkiksi tutkittavalle ilmiölle annettavat merkitykset

vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin (Tuomi ja Sarajärvi 2006, 19). Varron (1992, 62-36)

mukaan tutkija tulkitsee ja ymmärtää tutkimuskohdettaan juuri tässä hetkessä oman

kokemuksensa valossa ja sillä ymmärryksellä, joka hänellä on.

Seitsemän vuoden työkokemuksen perusteella olen mielestäni sisällä

toimintaterapian ammattikielessä. Esiymmärrykseni ja kiinnostukseni toiminnallisen

identiteetin käsitteen jäsentämiseen ovat nousseet työstäni lastenpsykiatrian alalla.

Kokemukseni tutkijana on vielä vähäinen, mutta olen saanut ohjausta tutkimuksen

tekemiseen, jota voidaan pitää tutkimuksen luotettavuutta edistävänä tekijänä.

Sivuaineopintoina olen opiskellut sosiaalipsykologiaa, mikä on tuonut lisäymmärrystä

ja arvoa analyysiin.

Näsin (1980) mukaan käsiteanalyyttisessä tutkimuksessa keskeistä on tutkijan

argumentointi ja kyky ilmaista itseään selkeästi. Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa

tulisi tarkastella tutkijan argumentointia, kykyä tuoda julki ajatuksiaan ja

ajatusprosessin etenemistä. Lähikäsitteiden välisten erojen selittämiseksi olen

perehtynyt symbolisen interaktionismin ja sosiaalisen konstruktionismin teorioihin,

jotka määrittävät identiteettiä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen tuotteena. Olen

avannut teorioita lyhyesti tekstiin, jotta pystyisin argumentoimaan ja tuomaan

perustellummin esiin omaa ymmärrystäni ja tulkintaa lähikäsitteiden välisistä eroista.

Kakkuri-Knuuttilan (1999) mukaan tutkimuksen lopputuloksen ei tulisi olla ainoastaan

referaatti, vaan tutkijan tulisi ajatella kriittisesti ja tehdä omia päätelmiä aikaisemmin

esitetyn tutkimuksen valossa. Tutkijan kyky ilmaista itseään selkeästi tukee

tutkimuksen luotettavuutta analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden kannalta.
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Analyysin arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen lukija voi seurata

tutkijan päättelyä ja hyväksyy sen. Tutkimustekstissä tulisi pyrkiä kertomaan

mahdollisimman tarkasti siitä, mitä aineistonkeräyksessä ja sen jälkeen on

tapahtunut. Tähän liittyy toistettavuuden vaatimus (Mäkelä 1990, 53).

Analyysin luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt raportissa kuvaamaan

aineistonhankinnan mahdollisimman seikkaperäisesti, jotta haku olisi toistettavissa.

Aineiston haku on toteutettu rajattuna ajankohtana ja uusia aihealuetta koskevia

artikkeleita on siten voinut ilmestyä tekemäni haun jälkeen. Tarkistettaessa

tietokannoista näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Olen esittänyt analyysin etenemisen

vaiheittain ja pyrkinyt avaamaan kunkin vaiheen tehtävän. Analyysin kuvauksen

lisäksi olen pyrkinyt lisäämään analyysin luotettavuutta ominaispiirteiden yhteydessä

käyttämällä suoria sitaatteja aineistosta.

Walkerin ja Avantin käsiteanalyysi jättää runsaasti tilaa tutkijan omille ratkaisuille,

mikä tekee tutkimuksen tekemisestä antoisaa, mutta myös haasteellista. Walkerin ja

Avantin mallissa painotetaan kirjallisuuskatsauksen osuutta analyysin osana, mutta

sen tekemisestä ei anneta tarkkoja ohjeita. Kirjallisuuskatsauksen tulisi olla laajaan

materiaaliin perustuva, mutta aineiston sopivaa laajuutta ei määritellä tarkemmin.

Tapa, jolla tutkija lähtee liikkeelle ja etenee analyysiprosessissa riippuu käsitteen

valinnasta sekä tutkijan alan kirjallisuuden tuntemuksen tasosta (Puusa 2008).

Analyysiin valittu toiminnallisen identiteetin käsite osoittautui laaja-alaiseksi

suhteutettuna Walkerin ja Avantin metodiin. Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimalli

on kehitelty tarkastelemaan käsitteitä, joita analyysin perusteella kyetään

operationalisoimaan (Puusa 2008). Metodilla on kuitenkin tutkittu myös abstrakteja

käsitteitä, kuten sosiaalisen osallistumisen käsite (Larivière 2008). Lähikäsitteiden

osalta erojen tekeminen identiteettiä kuvaavien käsitteiden välillä oli haastavaa,

koska käsitteitä minäkuva, minuus, minäkäsitys ja identiteetti käytetään

psykologiatieteiden ja sosiologian traditiossa usein limittäin, ja määrittelyt poikkeavat

toisistaan (Saastamoinen 2006).

Tämän tutkimuksen aineisto koostui 20 artikkelista ja kahdesta monografiasta.

Ahonen ja Kallio (2002) painottavat käsiteanalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden
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arvioinnissa aineiston merkittävyyttä, riittävyyttä ja analyysin kattavuutta. Mäkelän

(1990, 42-61) mukaan aineiston merkittävyys on suhteellinen asia. Tutkijan on oltava

itse tietoinen aineiston kulttuurisesta paikasta ja oltava valmis puolustamaan

aineistonsa merkittävyyttä. Analyysin kattavuus tarkoittaa sitä, että tulkintoja ei

perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta (Mäkelä 1990, 53).

Osittain käsitteiden käytön kirjavuudesta sekä toiminnallisen identiteetin käsitteen

"tuoreudesta" johtuen toiminnallisen identiteetin käsitteestä löytyi vielä suhteellisen

vähän tutkittua tietoa ja siitä syystä tutkimuksen aineisto jäi pieneksi.

Tutkimusaineiston rajaamisen lisäksi tutkimusaineistoa läpikäytäessä kävi selväksi,

että samat lähteet ja määritelmät toistuivat useimmissa artikkeleissa eli aineistossa

tapahtui saturoituminen. Tämä vahvisti tiedonhaun olevan riittävä eikä teoreettisen

tiedon lisähaku olisi tuottanut valitusta käsitteestä uutta informaatiota. Eskolan ja

Suorannan (1998, 62-63) mukaan aineiston koon määräämiseksi ei ole olemassa

tiettyjä sääntöjä vaan aineiston tehtävänä on toimia tutkijan apuna rakennettaessa

käsitteellistä ymmärrystä tutkimuskohteesta. Aineistoa tarvitaan sen verran kuin on

tutkimuksen tavoitteen kannalta välttämätöntä.

4.3 Jatkotutkimusaiheet

Koska tässä tutkimuksessa rajauduttiin toiminnallisen identiteetin käsitteen

teoreettiseen tarkasteluun, voisi jatkotutkimuksena tutkia empiirisesti, kuinka

suomalaiset toimintaterapeutit ymmärtävät ja määrittelevät toiminnallisen identiteetin

käsitteen. Myös se olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia lähikäsitteitä toiminnallisen

identiteetin käsitteelle löytyy käytännön toimintaa tutkittaessa.

Tutkimusaineiston perusteella tarvitaan lisää tutkimusta toiminnan ja toiminnallisen

identiteetin välisestä yhteydestä, sillä mietittäessä asiakkaiden itsenäistä

selviytymistä arjessa, tulee huomioida myös toiminnallisen identiteetin ylläpitämisen

ja tukemisen tärkeys. Arjen toimintaterapiaan tarvitaan tutkittua tietoa siitä, millä

tavoin asiakkaan toimintaan osallistuminen kehittää ja ylläpitää toiminnallista
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identiteettiä. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, millä tavoin toiminnallinen identiteetti on

sidoksissa hyvinvoinnin ja tasapainon tai terveyden kokemukseen.

Toimintaterapian teorian ja käytännön kehittämiseen tarvitaan jatkossa

käsiteanalyyttista tutkimusta keskeisistä käsitteistä kuten toiminnallinen

osallistuminen (occupational participation) ja toiminnallinen sitoutuminen

(occupational engagement).
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