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TIIVISTELMÄ 
 
Liikka, Merja. TARINALLINEN LÄHESTYMISTAPA YKSILÖN JA YHTEISÖN 
SUHTEEN TUTKIMISEEN - Yksilöiden identiteettiprojekteja organisaation kollektii-
viseen narratiiviseen identiteettiin. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopiston kasvatustieteen laitos, 2003. 112 sivua. Julkaisematon. 
 
Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää tarinallisen lähestymis-
tavan rajoja ja mahdollisuuksia yksilön ja yhteisön suhteen tutkimukselle. Pääongelmaa 
lähestyttiin tapaustutkimuksen kautta. Tapaustutkimuksessa selvitettiin kollektiivisen 
narratiivisen identiteetin (organisaatiokulttuuri) omaksumista ja muuntamista (persoo-
nallinen ja sosiaalinen identiteettiprojekti).  Tapaustutkimuksessa haastateltiin yhdeksää 
kohdeorganisaation henkilöstönkehittäjää, joista ”konkareita” eli 15-30 vuotta työsken-
nelleitä oli viisi ja  0-5 vuotta työskennelleitä ”noviiseja” neljä. Haastatteluaineistoa oli 
kolmenlaista: 1. elämäkerrallinen haastattelu, 2. teemahaastattelu (kysymykset sosiaalis-
tumisesta ja konflikteista suhteessa organisaatioon), 3. haastateltavat kertoivat organi-
saatiossa kiertäviä tarinoita.  

Tapaustutkimuksen aineisto analysoitiin teemoittelulla ja tyypittelyllä. Tulok-
sena oli kollektiivisen narratiivisen identiteetin hahmotelma, jota organisaation jäsenet 
omaksuvat sosiaalisessa identiteettiprojektissa. Analyysissä saatiin selville yksilöiden 
ristiriitoja ja konflikteja suhteessa organisaatiokulttuuriin. Tyypittely typisti moninai-
suutta, joten tapaustutkimuksen tuloksissa esiteltiin ”noviisin ja konkarin tarinat”. Tari-
nat toivat yksilöllisyyttä ja ”elävyyttä” tuloksiin. 

Elämäkerrallinen aineisto tarvitsi tuekseen teemahaastattelua.  Erilaiset tarinal-
liset aineistot toivat yhdessä (triangulaatio) vastauksen tapaustutkimuksen tutkimuson-
gelmiin. Organisaatiossa kiertävistä tarinoista kysyminen oli ratkaisevaa: yksilöt kertoi-
vat tarinoita korostaen tai kritisoiden tiettyjä kollektiivisen narratiivisen identiteetin 
teemoja.  

Tarinallinen lähestymistapa on tapaustutkimuksen perusteella käytännönlähei-
nen ja mahdollistaa yksilöllisen kuvauksen. Organisaation tarinoiden esiintuominen 
voisi olla apuna organisaation muutosprosessissa: tarinallisuus on parhaimmillaan yksi-
lön ja yhteisön muutosväline. Tarinallinen lähestymistapa rajoittaa yleistämistä ja ta-
rinallinen haastattelu on kiinni haastateltavan taidosta kertoa tarinaa. Tarinallisuus on 
yksi mahdollinen lähestymistapa siihen, kuinka yhteisön kulttuuri välittyy yksilöille 
(identiteettiprojektien kautta) ja samoin yksilöiltä yhteisölle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: tarinallisuus, narratiivisuus, organisaatiokulttuuri, identiteetti, kollektiivinen 
identiteetti, identiteettiprojekti 
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1 JOHDANTO 
  

Dokumentoidut elämäkerrat ovat olleet laadullisen tutkimuksen aineistona jo pitkän 

aikaa. Omaelämäkertoja on käytetty vuosikymmeniä sosiaali- ja yhteiskuntatieteessä 

sekä kasvatustieteessä laadullisina tutkimusaineistoina. Elämäkerrallinen ja ymmärtävä 

lähestymistapa laadullisessa tutkimuksessa ei ole siis mikään uusi ilmiö. Tarinallisuus 

(narratiivisuus) on sitä vastoin uudempi lähestymistapa.  

Tutkimuksessa narratiivista lähestymistapaa testataan käytännössä: empi-

riaosuus on tapaustutkimus siitä, mitä tarinallisuus lähestymistapana antaa yksilön ja 

yhteisön tutkimukselle ja kuinka se toisaalta rajaa tutkimusta. Tapaustutkimuksessa tar-

kastellaan tarinallisten haastattelujen avulla kohdeorganisaation kollektiivista narratii-

vista identiteettiä (organisaatiokulttuuria). Yksilöt omaksuvat kollektiivista narratiivista 

identiteettiä mutta myös muuntavat sitä persoonallisessa identiteettiprojektissa.  

Yksilön sosiaalista ja varsinkin persoonallista identiteettiprojektia ymmärtääk-

seen on tarkkailtava sitä yksittäisen ihmisen elämän kokonaisuuden kautta. Ajatus on 

peräisin Leena Syrjälältä, joka on tutkinut tarinoita ja elämäkertoja opettajankoulutuk-

sessa. (2001, 209.) Myös Oili-Helena Ylijoki (1998) on tutkinut tarinallisella lähesty-

mistavalla yliopisto-opiskelijoiden sosiaalistumista ”akateemiseen heimokulttuuriin”. 

Erona näihin tutkimuksiin on se, että tapaustutkimuksen kohteena on organisaatio ja 

haastatteluaineistoa on kolmenlaista: omaelämäkerrallista, teemahaastattelua sekä ai-

neistoa, jossa kysytään organisaation tarinoista. 

Tapaustutkimuksen teoreettinen viitekehys pitää sisällään tarinallisuuden kaksi 

”perusteesiä”. Toinen näistä teeseistä on, että tarinallinen muoto mahdollistaa mennei-

syyden, nykyhetken ja tulevaisuuden hahmottamisen yhtenä kokonaisuutena. Tarinoi-

den avulla voidaan tavoitella eheyttä ja jatkuvuutta elämään. Kertomuksilla on täten 

tärkeä merkitys ihmisen identiteetille: Ihminen elää elämäänsä, ikään kuin se olisi tari-

na, jonka päähenkilö hän on. Ensimmäisestä teesistä voidaan johtaa toinen teesi: tarinat 

ovat yksilön ja yhteisön identiteetin jäsentäjiä ja merkitysten välittäjiä. Hyyppä (1999) 

korostaa, että emme ole suhteessa vain yhteen todelliseen organisaatioon vaan useiden 

henkilöiden mielensisäisiin organisaatioihin. Mielessä olevat henkilökohtaiset työyhtei-

söt ovat meille usein todellisempia kuin se organisaatio, jonka me yhdessä muodos-

tamme. Mielessä oleva työyhteisö muodostuukin osaksi omaa identiteettikertomusta. 

Tarinallisuus on yksi mahdollinen lähestymistapa tutkia näitä yksilöllisiä näkemyksiä 
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organisaatiosta. Tarinallisuuden metaforinen idea saattaa auttaa hahmottamaan yksittäi-

sistä merkityksistä jäsentyneitä kokonaisuuksia niin yksilön kuin yhteisön tasolla sekä 

käsitteellistämään yksilöllisen ja yhteisöllisen suhdetta. (Ylijoki 1998, 145). 

 Tutkielman päätavoite on arvioida tapaustutkimuksen avulla narratiivista nä-

kökulmaa ja sen soveltuvuutta yksilön ja yhteisön suhteen tutkimukseen. Tutkimus ete-

nee tapaustutkimuksen kautta tarinallisen tutkimuksen rajoihin ja ehtoihin. Ensimmäi-

sissä luvuissa jäsennetään laajempaa tutkimustehtävää ja tarinallista teoreettista viite-

kehystä. Keskiosa (luku 5) on tapaustutkimuksen kuvausta ja tuloksia. Lopuksi tapaus-

tutkimuksen toteuttamisen avulla argumentoidaan tarinallista lähestymistapaa - sen ra-

joja ja mahdollisuuksia - yksilön ja yhteisön suhteen tutkimiselle. Tutkielman tutkimus-

otetta, rakennetta ja tarkoitusta käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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2 TUTKIELMAN TUTKIMUSOTE, TARKOITUS JA 

RAKENNE 
 

Luvussa tarkastellaan ensin tutkielman tutkimusotetta ja tieteenfilosofisia perusoletuk-

sia. Tämän jälkeen kiinnitetään huomiota tutkielman rakenteeseen. Tutkielman raken-

teen esittely on tutkimusraportin tässä vaiheessa, jotta lukijan on helpompi seurata tutki-

jan ajatusten kulkua.  

 

2.1 Tutkielman tutkimusote ja tieteenfilosofiset perusoletukset  

2.1.1 Tutkimusote   

 

Tutkija ei Heikkisen (2001, 19.) mukaan valitse ”kuin kaupan hyllyltä” tutkimusotetta, 

jonka kylkiäiseksi saadaan valtava joukko sitoumuksia. Oikeastaan tutkija ei ”valitse” 

sitoumuksia tietoisesti. Nämä valinnat kietoutuvat maailmankuvaan ja todellisuutta kos-

keviin perustaviin uskomuksiin usein tiedostamatta. Näin kävi tämänkin tutkimuksen 

tutkijalle. Aihe ja tutkimusote hahmottuivat ja rajautuivat lopulta mielenkiinnon ja arvo-

jen mukaan. 

Tutkimusstrategia kertoo, mikä tutkimusote ja lähestymistapa on valittu, ja tut-

kimusmetodi puolestaan kertoo tarkemmin, miten erityisesti tutkimus tehtiin. Tutki-

musote on kvalitatiivinen ja tarinallinen. Tutkielmassa pyritään tapaustutkimuksen avul-

la lähestymään tarinallisuutta lähestymistapana. Tarinallisuus lähestymistapana kasva-

tustieteellisessä tutkimuksessa on suhteellisen uusi, joten pyritään selvittämään lähes-

tymistavan rajoja ja mahdollisuuksia yksilön ja yhteisön suhteen tutkimuksessa. 

Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa tarkoittaa sellaisten meto-

dien käyttöä, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Tämä toteutuu 

tapaustutkimuksen haastatteluissa, joiden lähtökohta on omaelämäkerrallinen. Omaelä-

mäkerrallisissa haastatteluissa on tärkeää, mitä tutkittavat itse nostavat esille, mitä he 

tarinoissaan painottavat. Tarinallisessa tutkimuksessa pyritään kuvailemaan tutkittavien 

maailmaa, ”arkea” sillä tavalla, kuin se heidän tarinoissaan näyttäytyy, mitään olennais-

ta poistamatta. Tarinallinen tutkimus soveltuukin kuvailuun ja esimerkiksi kulttuuritut-

kimukseen.  
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2.1.2 Tutkimuksen filosofinen viitekehys: ontologia ja epistemologia 

 

Ontologiset kysymykset ovat kysymyksiä todellisuuden luonteesta: Mikä on tutkittavan 

ilmiön luonne? Mikä on todellista? Mitä voidaan pitää todisteina? Konstruktivismin 

taustafilosofiakseen omaksuneiden tutkijoiden mukaan yksilöiden tiedolliset käsitykset 

heijastelevat enemmän yksilön tapaa hahmottaa maailma kuin tiedon kohteena olevaa 

todellisuutta. Esimerkiksi konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija itse aktii-

visesti rakentaa omaa tietämystään käyttäen rakennusaineksinaan paitsi uutta tietoa 

myös aikaisemmin hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. (Puolimatka 2002.) 

Realismin ontologiseksi vastauksekseen omaksuneet tutkijat uskovat, että to-

dellisuus on laajempi ja rikkaampi, mitä tutkimuksella voidaan tavoittaa. Eri näkökul-

milla tuosta todellisuudesta tavoitetaan eri puolia. Realismin ja radikaalin konstrukti-

vismin ero on siinä, että konstruktivismin taustafilosofiaksi omaksuneet tutkijat puoles-

taan uskovat, että käsityksiä voidaan arvioida vain suhteellisesti: suhteessa ihmisiin ja 

yksilöön, ei todellisuuteen. Realismin taustafilosofiaksi omaksunut tutkija uskoo, että 

käsityksillä tavoitetaan todellisuutta. (Puolimatka 2002.) 

Epistemologia käsittelee tietämisen alkuperää ja luonnetta sekä tiedon muodos-

tamista: Mikä suhde vallitsee tutkijan ja tutkittavan kohteen välillä? Mikä asema arvoil-

la on ilmiöiden ymmärtämisessä? (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 124.) Tutkiel-

man tarkoituksena on testata tarinallista lähestymistapaa yksilön ja yhteisön suhteen 

tutkimukseen. Tällöin tutkijan ja tutkittavan suhde on seuraavanlainen: haastatteluissa 

on pääpaino haastateltavien näkemyksissä eli siinä mitä he haluavat kertoa. Tutkija pyr-

kii haastatteluiden avulla ymmärtämään ja täten kuvailemaan yksilöiden ja yhteisön 

”totuutta”.  

Kulttuuri on ihmisten tuottamia merkityksiä, ei yhdenmukaisuutta vaativa 

normijärjestelmä. ”Yksilö on yhteisönsä tuote myös subjektina” (Alasuutari 1985, 122.). 

Sosiaalisia merkityksiä tutkittaessa ei tutkita, miten hyvin tai huonosti ihmisten tapa 

jäsentää asioita vastaa jotain ulkopuolista todellisuutta. Tutkitaan vain ja ainoastaan sitä, 

miten he asioita jäsentävät, ja miten tuo jäsentäminen luo heidän identiteettiään ja kult-

tuuriaan. (Töttö, P 1997, 26.) 

Postmodernisti suuntautuneet tutkijat korostavat arjen monimuotoisuutta ja 

pirstaleisuutta. Nostetaan ihmisten pienet tarinat, erilaiset näkökulmat ja tarinallisuuden 
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näkökulmana tutkimuksen keskiöön. Konstruktivismia taustafilosofianaan kannattavat 

tutkijat taas korostavat, että todellisuus on jokaisen itse mielessään konstruoima. Ääri-

päänä tämä johtaa siihen, että objektiivista totuutta ei voitaisi saavuttaa.  

 

2.2 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman rakennetta kuvaa kuvio 1. Tutkimuksen päätavoite on tarinallisuuden (lä-

hestymistavan ja metodikysymysten) tarkastelu. Tutkimuksen sisällä on toinen tutkimus 

omine tutkimusongelmineen: tapaustutkimuksen tuloksissa kuvataan myös organisaa-

tiokulttuuria ja siihen sosiaalistumista (yksilöiden suhdetta kollektiiviseen narratiiviseen 

identiteettiin). Päätavoite on kuitenkin tarkastella tarinallisuutta näkökulmana ja meto-

dina laadullisessa yksilön ja yhteisön tutkimuksessa. 

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne: tarinallisuuden tutkimusta tapaustutkimuksen avulla. 
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2.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma 

 

Tutkimus on kuvaileva (ja ymmärtävään pyrkivä) laadullinen tutkimus. Tutkimukseen 

sisältyy empiirinen osuus tapaustutkimuksen muodossa: yksilöiden identiteettiprojekteja 

organisaation kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin. Tutkimuksessa pyritään orga-

nisaatiokulttuurin omaksumisen alueella testaamaan tarinallista haastattelua (metodi) ja 

tarinallista näkökulmaa siten, että tarinat ovat yksilön ja yhteisön identiteetin jäsentäjinä 

ja merkitysten välittäjinä. Tarinallinen lähestymistapa voisi olla yksi keino päästä käsik-

si yksilön ja yhteisön suhteeseen. 

 

Tutkimuksen pääongelma: 

 

Tarinallisen lähestymistavan rajat ja mahdollisuudet? 

 

Pääongelman kokoavia kysymyksiä: Tarinallisen näkökulman ja haastattelumetodin 

anti yksilön ja yhteisön suhteen kuvaamiselle ja ymmärtämiselle? Tarinat yksilön ja 

yhteisön identiteetin jäsentäjinä ja merkitysten välittäjinä?  

 

Pääongelmaan vastataan tapaustutkimuksen avulla: tapaustutkimuksen proses-

sia ja tutkimustuloksia analysoidessa nähdään, oliko tarinallisuus toimiva lähestymista-

pa sekä sen edut ja haitat. 

Tutkimusongelmassa pyritään katsomaan tutkimusasetelmaa kauempaa ja pyri-

tään nostamaan tarinallisuus lähestymistapana tutkimukseen kriittisen tarkastelun koh-

teeksi. Näin on mahdollista tarkastella tarinallisen lähestymistavan toimivuutta. Onko 

tarinallisella tutkimuksella annettavaa, ja jos on, niin mitä? Mitkä ovat tarinallisen lä-

hestymistavan huonot puolet tai rajoittavat tekijät tämäntyyppisessä tutkimuksessa? 

Minkälaiseen tutkimukseen tarinallinen lähestymistapa sopii, ja mihin taas muut näkö-

kulmat olisivat parempia? 
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3 METODOLOGISIA VAIHTOEHTOJA JA 

TUTKIMUSOTE MAHDOLLISUUKSIA YKSILÖN JA 

YHTEISÖN SUHTEEN TUTKIMISEEN 
 

Luvussa tarkastellaan tarinallisen lähestymistavan sijoittumista muiden tutkimusvaih-

toehtojen joukkoon. Luvun tarkoituksena on syventää jo edellisessä luvussa esitettyjä 

tutkimusote ja lähestymistapa pohdintoja. Ensin tarkastellaan kvalitatiivisen ja kvantita-

tiivisen tutkimuksen eroja. Tämän jälkeen pohditaan realismin ja konstruktivismin suh-

detta tarinalliseen tutkimukseen.  

 

3.1 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisen näkökulman omaksuneet tutkijat korostavat usein, että kvalitatiivinen 

tutkimus antaa mahdollisuuden syvällisempään tutkimukseen. Tämä on sikäli totta, että 

jos tehdään monen tunnin syvähaastatteluja, päästään syvemmälle yksilöiden näkemyk-

siin. Tarinallisen tutkimuksen raporteissa korostetaan, että tarinallisella lähestymistaval-

la tavoitetaan ”tutkittavien ääni” paremmin kuin millään muulla lähestymistavalla. Mää-

rällisen, kvantitatiivisen tutkimuksen kannattajat voivat taas vedota siihen, että yleistet-

tävyys on mahdollista parhaiten kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. 

Tötön (1997, 11.) mukaan tieteen totuudeksi nimittävä kuvaus on valintaan pe-

rustuva, suhteellinen ja osittainen. Täydellinen kuvaus edellyttäisi, että mitään ei jätetä 

pois ja asiat nähdään yhtä aikaa kaikkialta. Suhteellisuus tarkoittaa, että ei ole olemassa 

yhtä ainutta tieteellistä tapaa valita olennainen. Olennaisen valinta edellyttää kriteerejä 

ja kuvan edellytyksenä on näkökulma. Näkökulman selvittäminen ja kriittinen tarkaste-

lu on välttämätöntä, jotta kuvauksen totuudenmukaisuudesta voidaan keskustella. Kvan-

titatiiviset menetelmät, kvalitatiiviset menetelmät sekä hermeneutiikka ja sen kaltaiset 

virtaukset eroavat tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan selvästi, mutta se ei tarkoita, että 

toinen niistä olisi toista paremmin ja täydellisemmin totuutta lähestyvä. Laatu ja määrä 

ovat erilaisia käsitteitä jäsentää todellisuutta (Töttö 1997, 131.) 

Suomalaisen elämäntavan tutkija J.P.Roos puolusti kvalitatiivisia menetelmiä 

1970-luvulla sillä, että elämäntavan ja arjen tutkimus edellyttää välttämättä kvalitatiivi-
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sia menetelmiä. Muitakin menetelmiä voidaan käyttää, mutta ”pehmeät menetelmät ovat 

ensisijaisia tutkittaessa juuri todellista elämää, elämää kokonaisuutena”. (Roos 1978, 

78.) Samaa perustelua käyttävät usein tarinallista näkökulmaa tutkimukseensa omaksu-

neet tutkijat. Tarinallisuuden kannattajien mukaan tarinoilla päästään kiinni siihen, mitä 

”arki” on ja mitä ihmiset todellisessa elämässään kokevat. Tarinallinen muoto on ni-

menomainen muoto, jolla löydetään jotain olennaista ihmisten todellisuudesta.  

Kvalitatiivisesti suuntautuneet tutkijat ehdottavat, että on mahdollista, että eräi-

tä hyvin tärkeitä kysymyksiä voidaan tutkia vain kvalitatiivisesti. Tötön mukaan (1997, 

41.) se on mahdollista, mutta väite kaipaisi perusteluja. Sen lisäksi hän muistuttaa, että 

on olemassa yhtä lailla tärkeitä kysymyksiä, joiden tutkiminen vaatii kvantitatiivista 

otetta. Töttö (1997, 42.) korostaa myös, että kumpikaan ote ei takaa toista syvällisempää 

tietoa. Eikä ole toista ”rajoittuneempi” lähestymistapa.   

Se, että laadullinen aineisto on ”pala tutkittavaa maailmaa” on Tötön (1997, 

62.) mukaan harhakuva. Aineisto on aina (niin kvalitatiivinen kuin kvantitatiivinenkin) 

tutkijan kautta suodattunutta. Lomaketutkijan aineisto on rajattua, sillä tutkija on jättä-

nyt jotain pois ja keskittynyt vain omalta kannaltaan olennaiseen. Laadullisen aineiston 

kerääjä on toki jossain suhteessa ottanut mukaan paljon enemmän. Kyse on kuitenkin 

määrällisestä, ei laadullisesta erosta. Kyse on siitä, mitä pidetään merkityksellisenä: 

merkitysten paikallista tulkintaa, pelkkää kausaalitarkastelua vai molempia? (Töttö 

1997, 62.) 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaami-

nen. Kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen ja 

kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus 

ei ole ”pala tutkittavaa maailmaa”, mutta tavoittaa yksilön (ja yhteisön) todellisuutta 

kokonaisvaltaisemmin, koska pyritään ymmärtämiseen ja kokonaiskuvan luomiseen. 

Varsinkin jos pyritään tavoittamaan kulttuurisia merkityksiä ja yksilön ja yhteisön suh-

teen ”todellisuutta”, laadullinen tutkimusote puoltaa paikkaansa. Tapaustutkimuksessa 

merkityksellisenä pidetään merkitysten paikallista tulkintaa ja näiden tulkintojen kautta 

hahmottuvaa yksilön ja yhteisön suhdetta. 

”Kulttuuriesineen” tekee kulttuuriseksi juuri siihen liitetty arvo, ja arvo on kä-

sitteellisessä suhteessa harvinaisuuteen, yksilöllisyyteen ja ainutkertaisuuteen. Siksi 

kulttuuria ei voi tutkia yleistävästi kadottamatta sen kulttuurista luonnetta. (Töttö, P: 

1997, 134.) Tarinallisessa tutkimuksessa pyritään kuvailemaan tutkittavien maailmaa, 

”arkea” sillä tavalla, kuin se heidän tarinoissaan näyttäytyy, mitään olennaista poista-
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matta. Tarinallinen tutkimus soveltuukin kuvailuun ja esimerkiksi kulttuurintutkimuk-

seen.  

Kaikki tutkimus on tutkijan ja kohteen vuoropuhelua, joka tapahtuu aineiston 

avulla. Aineisto on aina tutkijan ja kohteen välissä.  Aineisto ei ole koskaan ”pala” koh-

detta, joka antaisi tutkijalle välittömän kosketuksen ”itse todellisuuteen”. Niin laadulli-

sen kuin lomaketutkimuksenkin aineistona on ihmispuhe. Tällä tasolla aineisto ei ja-

kaannu laadulliseen ja määrälliseen. Aineistojen ero ei ole sellainen, että yhdellä tavalla 

kerätty aineisto olisi välillisessä suhteessa tutkittavaan maailmaan, mutta toisin keinoin 

hankittu tavoittaisi sen välittömästi. Erkaneminen laadulliseen ja määrälliseen tapahtuu 

siinä, että aineiston, ihmispuheen jalostamiseen käytetään erilaisia analyysimenetelmiä. 

Jos ihmispuheesta kirjataan jatkojalostusta varten talteen muuttujien arvoja on kyse 

määrällisestä. Jos taas kirjaus tapahtuu luonnollisen kielen keinoin, kyse on laadullisesta 

aineistosta. (Töttö 1997, 126-127.) 

Mitä- ja miten-kysymykset ovat laadullisen tutkimuksen alaa: Mikä tämä esine, 

ilmiö, piirre, ominaisuus, ryhmä, luokka on? Mistä tässä teossa, tavassa, toiminnassa, 

käytännössä, rakenteessa on kyse? Miten jotkut ihmiset rakentavat identiteettinsä, suh-

teensa toisiin, yhteisönsä ja sen rakenteen luokittelemalla asioita? Miten tämä asia on 

syntynyt ja kehittynyt, kasvatettu? Tämänkaltaiset kysymykset ovat Tötön (1997, 128.) 

mukaan perimmältään merkitystä koskevia. 

Miksi ja miten paljon -kysymykset puolestaaan vaativat määrällistä aineistoa 

analyysin kohteeksi. Miten yleistä jokin toiminta jossain ryhmässä on ? Onko ilmiö li-

sääntynyt vai vähentynyt? Mikä on ilmiön syy? Miksi tapahtui niin kuin tapahtui? (Töt-

tö 1997, 128.) 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on se, että kohdetta pyritään tutki-

maan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  Tesch toteaa (1991, 16-17.) Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (1998, 163) mukaan, että kvalitatiivisen tutkimuksen  metodo-

loginen kirjallisuus on täynnä termejä, jotka kuvaavat niitä laaja-alaisia suuntauksia, 

joita kvalitatiivisen tutkimuksen tekijät ovat omaksuneet (naturalistinen, tulkinnallinen) 

tai metodologisen ajattelun koulukuntia, joihin he perustavat tutkimuksensa lähtökohdat 

(symbolinen interaktionismi, fenomenologia) tai tutkimuksen lähestymistapoja (etno-

grafia). Monet termit viittaavat pelkästään aineiston tai metodien tyyppeihin (osallistuva 

havainnointi). Nämä termit ovat epäselviä, mikä merkitsee, että ne peittävät osittain 

toisiaan tai että ne eivät sijoitu samoille käsitteellisille tasoille. Tästä sekaannuksesta 

johtuu se, että on vaikeaa erottaa toisistaan niitä termejä, jotka viittaavat epistemologi-
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siin lähtökohtiin ja niitä jotka viittaavat metodiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 

164.) Tarinallisen lähestymistavan kirjallisuudessa on  sama ongelma: tarinallisuudella 

tarkoitetaan sekä näkökulmaa, ajattelutapaa, taustafilosofiaa että metodia. 

 

3.2 Realismi ja konstruktivismi 

 

Konstruktivistisen käsityksen mukaan ei ole olemassa oikeaa tai väärää tietoa, vaan ai-

noastaan erilaisia käsityksiä ja merkityksiä. Tieto ja tietoon suhtautuminen on aina suh-

teellista. Radikaalin konstruktivismin mukaan havainnoitsijoista riippumaton maailma 

on olemassa, mutta ihminen ei voi saada siitä tietoa. Jos väität objektiivisuutta harhaksi, 

omatkin väitteesi ovat myös subjektiivisia mielipiteitä, jotka voidaan jättää omaan ar-

voonsa. (Töttö, P. 1997, 37.) Radikaali konstruktivismi kääntyy näin itseäänkin vastaan: 

mitä tällöin voi tutkija tutkia, jos kaikki on suhteellista?  

Yksilöiden tiedolliset käsitykset heijastelevat enemmän yksilön tapaa hahmot-

taa maailma kuin tiedon kohteena olevaa todellisuutta. Esimerkiksi konstruktiivisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppija itse aktiivisesti rakentaa omaa tietämystään käyttäen 

rakennusaineksinaan paitsi uutta tietoa, myös aikaisemmin hankkimiaan tietoja ja ko-

kemuksia. (Puolimatka 2002.) 

Realismin taustafilosofiakseen omaksunut tukija lähtee siitä, että todellisuus on 

laajempi ja rikkaampi, mitä tutkimuksella voidaan tavoittaa. Eri näkökulmilla todelli-

suudesta tavoitetaan eri puolia. Realismin ja radikaalin konstruktivismin ero on siinä, 

että konstruktivismin nimiin vannova tutkija uskoo, että käsityksiä voidaan arvioida 

vain suhteellisesti: suhteessa ihmisiin ja yksilöön, ei todellisuuteen. Realismin taustafi-

losofiakseen omaksunut tutkija puolestaan uskoo, että käsityksillä tavoitetaan todelli-

suutta. (Puolimatka 2002.) 

Puolimatka (2002) korostaa kuitenkin, että tutkija voi ajatella realismin keinoin 

yhdellä tutkimusalueella ja toisaalta olla konstruktivisti toisella. Voidaan ajatella, että 

kulttuuriset konstruktiot, konventiot ovat tilannesidonnaisia, ja näillä alueilla emme 

tavoittelekaan totuutta vaan juuri ihmisten luomia merkityksiä. Kulttuuri on väistämättä 

konstruktivistinen alue. Tutkija voi luottaa realistiseen tietoteoriaan siinä määrin, että 

hän uskoo, että tieteen keinoin voidaan lähestyä totuutta, mutta toisaalta hän saattaa 

ajatella konstruktivistin tavoin esimerkiksi oppimisen tai kulttuurin alueella. 
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Kulttuuri on ihmisten tuottamia merkityksiä, ei yhdenmukaisuutta vaativa 

normijärjestelmä. ”Yksilö on yhteisönsä tuote myös subjektina” (Alasuutari 1985, 122.). 

Sosiaalisia merkityksiä tutkittaessa ei tutkita, miten hyvin tai huonosti ihmisten tapa 

jäsentää asioita vastaa jotain ulkopuolista todellisuutta. Tutkitaan vain ja ainoastaan sitä, 

miten he asioita jäsentävät ja miten tuo jäsentäminen luo heidän identiteettiään ja kult-

tuuriaan. (Töttö, P 1997, 26.)   
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4 MITÄ ON TARINALLISUUS? 
 

Luvussa perehdytään tarinallisen (narratiivisen) lähestymistavan perusnäkemyksiin ja 

siihen, mitä ylipäätään tarkoitetaan tarinallisella näkökulmalla/ lähestymistavalla sekä 

tarinallisella metodilla. Mitä tarinallisuus tarkoittaa tieteenfilosofisena lähtökohtana 

tutkimustoiminnan kannalta: Miten tarinallinen näkökulma rajaa lähestymistapaa maa-

ilmaan, todellisuuteen, tietoon ja totuuteen? Mitä tarinallisuus tarkoittaa tutkimuksen 

menetelmäratkaisuissa? 

 

4.1 Tarinallisuuden asemasta eri tieteenaloilla ja tarinallisen lähesty-

mistavan perusnäkemyksiä  

 

Narratiivisuudella on ”juuret” filosofiassa, kirjallisuudessa ja kielitieteessä. Viime ai-

koina useat muutkin tieteenalat ovat kiinnostuneet tarinallisesta lähestymistavasta. 

”Narratiivisesta käänteestä” puhuminen tuli ajankohtaiseksi 1990-luvulla. Merkkejä 

narratiivisuuden yleistymisestä oli jo 1980-luvulta lähtien.  

Narratiivinen tutkimus on tällä hetkellä kasvattamassa suosiotaan, ainakin 

Heikkinen, Huttunen ja Kakkori (2001) havainnollistavat kasvua luettelolla Suomessa 

julkaistuista väitöskirjoista, joissa narratiivisuus on keskeisellä sijalla. Väitöskirjojen 

määrä on kasvanut tasaisesti koko 1990-luvun ajan. Kun vuonna 1990 kyseisiä väitös-

kirjoja oli vain yksi kappale, vuonna 1999 niitä oli jo kymmenen nimekkeen verran. Eri 

tieteenalojen narratiivisen tutkimuksen tutkijoita on myös verkottunut Kertonet-

verkostoksi, joka organisoi tieteenvälistä yhteistyötä narratiivisuuden viitekehyksessä, 

toimii keskustelufoorumina ja järjestää tutkijatapaamisia. (Heikkinen, Huttunen & Kak-

kori 2001, 186.) 

Narratiivisuuteen liittyviä teemaryhmiä ja symposiumeja on alettu myös sään-

nöllisesti järjestää tieteellisten kokousten yhteydessä. Esimerkkinä Kansainvälinen kas-

vatustieteenalan Narratiivinen Symposiumi 2., joka järjestettiin Oulussa maaliskuussa 

2002. Narratiivisuudella näyttää siis olevan vankistuva sija tieteellisessä keskustelussa 

nykyään myös Suomessa.  
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Narratiivisuuteen liittyy vahvasti myös modernin tiedon käsityksen kritisoimi-

nen ja tiedon käsittäminen postmodernin ja konstruktivismin keinoin: Todellisuus on 

konstruoinnin myötä ja tarinoiden myötä hahmottuvaa, ja silloinkin sirpaleisista ”pienis-

tä tarinoista” muodostuvaa. Postmodernin näkökulman omaksuneet tutkijat ovat tuo-

massa tieteelliseen tutkimukseen uusia piirteitä. Esimerkiksi tieteellisen artikkelin muo-

toa on alettu kyseenalaistaa ja kokeilemaan tieteen rajoja tarinan ja romaaninomaisilla 

tutkimusraporteilla.  

Postmoderni -ajattelu on kannustanut tieteentekijöitä kokeelliseen kirjoittami-

seen: tutkimusraporteissa yhdistellään kirjallista otetta, fiktiivisyyttä ja tieteellistä ar-

gumentointia. Postmoderni -kirjoittaminen on ehkä omiaan juuri silloin, kun ajatellaan 

tiedon olevan kontekstuaalista ja postmodernia. ”Postmoderni totuus” on sirpaleinen ja 

kontekstuaalinen verrattuna modernin totuuden aukottoman absoluuttisen totuuden 

ihanteeseen. Pääidea on siinä, että tieto on narratiivista, kokoelma tarinoita, jotka 

muokkautuvat sosiaalisen interaktion prosesseissa. ”Pienet tarinat”, ovat paikallisia, 

persoonallisia ja alttiitta sosiaaliselle konstruoimiselle eli muutokselle.  

Tarinallisuuden taustafilosofiaksi omaksuneet tutkijat korostavat inhimillisen 

kokemuksen olevan aina tarinallista. Yksilölliset identiteetit muodostuvat ja muokkau-

tuvat uudelleen jatkuvasti sosiaalisten toimintojen sekä tarinoiden vuorovaikutuksessa: 

narratiivisuus nähdään mielen tärkeimpänä ja ensisijaisimpana työkaluna. (Heikkinen 

2002, 13-18.) Narratiivisuuden ”juuret” ovat kvalitatiivisessa tutkimusperinteessä, ja 

usein narratiivisuus yhdistetään kulttuuriperspektiiviin.  

Narratiivisuus tutkimuksen lähestymistapana on eräänlainen vastaisku ”moder-

nille tiedolle”. Realistinen ja positivistinen traditio korostavat tiedon saavuttamista jär-

jen ja empirian avulla. Tarinallisen lähestymistavan tutkimukseen omaksuneet tutkijat 

ovat saaneet vaikutteita postmodernista ajattelusta: todellisuus on sirpaleista ja ”todelli-

suus” on (konstruktivismiin vedoten) aina uudelleen muotoutuvaa. Tarinat ovat kaikki-

alla ja kaikki on tarinaa. Tapaustutkimuksessa narratiivisuus ei ole ainut oikea totuus, 

vaan narratiivista lähestymistapaa pyritään lähestymään kriittisesti. Narratiivisuus on 

lähestymistapa muiden joukossa, joten siinäkin on hyvät ja huonot puolensa.  

Tarinallisuus, portmoderni-ajattelu (postmoderni, postmodernismi) ja konstruk-

tivismi ovat yksi mahdollisuus lähestyä yksilöiden ja yhteisöjen situationaalista totuutta. 

Yksilön ja yhteisön suhde muotoutuu koko ajan. Miten tarinoiden, tarinallisuuden avul-

la ymmärretään ja pystytään kuvailemaan näitä yksilöiden ja yhteisöjen maailmoja? 

Organisaatiokulttuuri voidaan nähdä yhtenä alueena, jossa tarinallisuudella mahdollises-
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ti olisi jotain annettavaa. Kulttuuri näyttäytyy suhteellisen tilannesidonnaisena, ja siksi 

sitä voidaan tarkastella tarinallisuuden näkökulmasta: ei etsitäkään yleistä, objektiivista 

totuutta. 

 

4.2 Tarinallinen näkökulma/lähestymistapa? 

 

Käsitteitä ”tarinallinen”, ”kertomuksellinen” ja ”narratiivinen” käytetään kirjallisuudes-

sa rinnakkain. Tässä tutkimuksessa käytetään tarinallisuutta ja narratiivisuutta, koska 

niitä molempia näkee suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa yhtä lailla, ja niitä käyte-

tään toistensa synonyymeina. Tarinallinen tutkimus on hyvin monenlaista: se voi olla 

tarinoiden käyttämistä ymmärrysvälineenä tai ’tarinallinen lähestymistapa’ voi viitata 

suuntaukseen, jossa tarina nähdään keskeisenä ajattelun ja elämän jäsentämisen keino-

na. Tarinat ja kertomukset käytännöstä auttavat meitä määrittämään tarkoituksiamme, 

arvojamme ja käsityksiämme ihmisistä ja asioiden olotiloista (McEwan, 1995, 166.). 

Tärkeä tarinallisuuden näkökulma tutkimuksessa onkin ymmärrys, ei ennustaminen tai 

kontrolli. Tarinallisuudella onkin yhteys myös vanhempaan tieteelliseen traditioon: her-

meneutiikkaan. (Zeller 1995, 211, 224.) 

Tarinallinen, narratiivinen lähestymistapa tarkoittaa näkökulmaa, jossa näh-

dään ihminen ajallisena olentona, jonka kulloinenkin nykyhetki on ladattu sekä henkilö-

historiallisella menneisyydellä että ennakoidulla tulevaisuudella. Ihmisen elämäntarina 

tai ”sisäinen tarina” sijoittaa ihmisen laajempaan sosiaaliseen todellisuuteen ja määritte-

lee ihmiselle hänen identiteettinsä. (Hänninen 1999, 58-59.)  

Tarinallisuus ei ole vain metodi, koulukunta tai ajattelumalli. Voidaan ajatella, 

että osassa tutkimuksista käytetään tarinallisuutta aineiston nimenä ja sitä pidetään ylei-

senä näkökulmana tutkimuksen tekoon. Toisaalta taas tulee huomata, että narratiivinen 

tutkimus on osa omaa luomustaan: tarinallisella tutkimuksella luodaan tarinaa maail-

masta. (Heikkinen 2002, 25.) Tarinallisen näkökulman omaksuminen tutkimuksen läh-

tökohdaksi edellyttää sitä, että määrittelee oman kantansa tarinallisuuteen: Mitä kysei-

sessä tutkimuksessa on tarinallisuus? Miten se rajataan ja miksi? (Saarenheimo 2002, 2-

4.)  
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4.3 Narratiivinen aineisto 

 

Usein narratiivisuudella viitataan juuri aineiston ominaisuuteen. Narratiivinen materiaali 

voi olla esimerkiksi haastatteluaineistoa tai avoimien kysymyksien vastauksia. Toisaalta 

narratiivinen aineisto voi olla lehtiartikkeleita, omaelämäkertoja tai muita dokumentteja, 

joita ei alun perin ole tuotettu tutkimustarkoitusta varten: narratiivinen aineisto on kir-

jallista tai suullista. Osa narratiivisista tutkijoista vaatii myös, että narratiivisen materi-

aalin tulee olla nimenomaan tietynlaista: tarinalla on oltava selkeä alku ja loppu, juoni ja 

henkilöhahmot. Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla, erilainen tutkimus vaatii 

erilaisia tarinoita. (Heikkinen 2002, 19.) 

Tarinallista materiaalia voidaan kuitenkin luokitella, teemoitella ja niin edel-

leen. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että tarinallisen materiaalin erikoisluonne näkyy 

analyysissä ja tuloksissa. (Heikkinen 2002, 19.) Somers ja Gibson (1994) korostavat, 

että narratiiville tyypillinen ominaisuus on sen kyky sitoa erilliset osatekijät ajassa ja 

tilassa yhteen kausaalisen juonirakenteen avulla. Narratiivissa ihmisen oleminen on 

juonellinen prosessi. Sitomalla eri osatekijät juonellisesti yhteen pelkkä yksittäinen ta-

pahtuma muuttuu juonelliseksi episodiksi, jolla on jokin merkitys suhteessa laajempaan 

kokonaisuuteen. 

 

4.4 Narratiivisen tutkimuksen praktisuus 

 

Narratiivinen tutkimus on usein käytännöllistä ja tiettyyn kontekstiin sitoutunutta. Voi-

daan väittää, että siitä on melkein väistämättä hyötyä tutkimuksen kohteelle. Usein ta-

rinallista tutkimusta käytetäänkin käytännöllisenä työkaluna esimerkiksi psykoterapias-

sa, opettajakoulutuksessa, sosiaalityössä, markkinoinnissa ja taloustieteessä. Esimerkki-

nä tästä on Hannu L.T  Heikkisen tutkimus (2001a), jossa toimintatutkimuksen ja yksi-

löllisten tarinoiden avulla pyritään opettajakoulutuksessa olevien opettajaidentiteetin 

eheytymiseen ja konstruoimiseen.  

Tarinallinen lähestymistapa on usein käytännönläheinen, mikä tarkoittaa sitä, 

että arki ja sen monivivahteisuus ja monimutkaisuus on totuus. Tutkimusta pyritään 

lähestymään siitä lähtökohdasta, että arkea täytyy tutkia keinoin, jotka tuovat julki tä-

män moniäänisen todellisuuden (Juuti, 2001, 380). 
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Tarinallisen lähestymistavan praktisuus korostuu elämänmuutostutkimuksessa, 

jossa tutkitaan, miten ihmiset selviytyvät vaikeistakin elämänmuutoksista muovaamalla 

tapahtumille erilaisia merkityksiä erilaisten tarinoiden kertomisen avulla. Narratiivisen 

terapian tarkoitus on saada kuntoutumisen myötä kokemus elämänmerkityksestä ja jat-

kuvuudesta siten, että sairaus tai muu elämänmuutos voidaan hyväksyä elämäntarinan 

osaksi. (Hänninen 1999, 143.) 

4.5 Narratiivinen haastattelu: erilaisia haastattelutyyppejä 

 

Elämäkertoja voidaan tutkia objektiivisina elämäkertoina, subjektiivisina elämäkertoina 

ja tarinoina. Ensimmäinen näistä vaatii useita haastattelukertoja ja dokumenttiaineiston 

käyttöä. Subjektiivisella elämäkerralla tarkoitetaan samaa kuin omalla elämäkerralla. 

Tarinat taas ovat elämäntarinoita (life-story). Tarinat voivat olla kokonaisvaltaisia ihmi-

sen koko elämänkaarta koskevia muisteluita tai ne voivat kohdentua yhteen tiettyyn 

teemaan. Tarinoissa voidaan pyytää kertomaan merkityksellisistä tapahtumista. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 1998, 215.) 

Narratiivinen haastattelu on hyvin pitkälle elämäkerrallinen haastattelu, joskin 

sen painopistettä voidaan ohjata käsittelemään kertojan suhdetta johonkin tiettyyn tutki-

jaa kiinnostavaan tapahtumaan tai ilmiöön. Menetelmää voidaan soveltaa esimerkiksi 

tutkittaessa ihmisten elämäkerran ja hänen ammatillisen orientaationsa suhdetta (esi-

merkiksi millaisen prosessin seurauksena ihmiset valitsevat ammattinsa). Haastattelun 

aloittaa yleinen narratiivinen kysymys, joka liittyy tutkimuksen aiheeseen ja jonka tar-

koitus on saada kertoja tuottamaan itsenäisesti aiheeseen liittyvä kertomus.  

Aloituskysymyksen muotoilun pitäisi olla tarpeeksi avoin, ettei se rajoita kerto-

jaa, mutta olla kuitenkin sen verran rajaava, ettei kertomus pakene liian kauaksi tutkijan 

määrittelemästä aiheesta. Narratiiviseksi kysymyksen tekee sen eteneminen ajassa: 

Kuinka kaikki alkoi? Kuinka tapahtumat etenevät? Mihin tämä kaikki johti? Jos aloitus-

kysymys saa aikaan kertomuksen, on tärkeää, ettei keskeytetä johdattavilla tai arvotta-

villa lisäkysymyksillä. Haastattelijan rooli on passiivinen. Hän voi kuitenkin elein roh-

kaista kertojaa jatkamaan.  (Flick 1998, 99-100.) 

Tuottaakseen ymmärrettävän narratiivin ihmiset pyrkivät kertomaan tarinansa 

loppuun. Kertomusmuodossa ihmiset tekevät itse valintoja sisällön suhteen: yleensä 

vain prosessiin liittyvät elementit sisällytetään narratiiviin. Kertomuksen sisältöä ei 

määritä kertomukseen varattu aika vaan kertojan oletukset siitä millaista kertomusta 
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kuulija kykenee seuraamaan ymmärrettävästi. Perinteisessä teemahaastattelussa kertoja 

voi kontrolloida paremmin puhettaan, koska se tapahtuu suhteessa haastattelijan kysy-

myksiin. Narratiivisen haastattelun ongelmakohdiksi voi muodostua haastattelutilantee-

seen kohdistuvat ennakko-odotukset. Kertoja voi olettaa, että haastattelun ollessa kysy-

myksessä, hänen täytyy odottaa haastattelijan kysymyksiä. Pääkertomus voi muodostua 

niukaksi. Kyky kertoa on myös taito, kompetenssi, joka vaihtelee eri ihmisillä. (Flick 

1998, 103-104.) 

Jotta narratiivisesta haastattelusta saataisiin mahdollisimman rikas ja aiheeseen 

liittyvä aineisto, on kertojalle annettava mahdollisuus kertoa tarinaansa tarvittaessa 

montakin tuntia. Haastattelijan on myös kyettävä pitämään kertomusta yllä ohjaamalla 

sitä. Edellä mainittu ohjaava aloituskysymys on oltava luonteeltaan stimuloiva mutta 

myös aihetta rajaava esimerkiksi ohjaavan kysymyksen avulla kertomus voidaan painot-

taa kertojan tiettyihin ikävuosiin. Ero teemahaastatteluun syntyy sillä, ettei kertojan vas-

tausta häiritä kesken kertomuksen. Mahdolliset tarkentavat teemat kannattaisi esittää 

vasta pääkertomuksen jälkeen. (Flick 1998, 103-104.)  

Haastateltavien valinnassa sopivin otantamenetelmä narratiivisessa haastatte-

lussa on asteittainen otanta. Asteittaisessa otantamenetelmässä pyritään etsimään perus-

joukosta mahdollisimman erilaisia ääripäitä edustavia haastateltavia, jolloin vaiheittain 

edetään suhteellisen kattavaan kokonaiskuvaan tutkittavasta ilmiöstä. Otanta voi myös 

käsittää tutkittavaan ilmiöön liittyen kriittisiä tapauksia, eli henkilöitä, joilla on tutkitta-

vaan ilmiöön asiantuntemuksensa tai erityisen sosiaalisen tai poliittisen asemansa vuok-

si merkittävä suhde. Narratiivisen haastattelun otannassa haastateltavien lukumäärä on 

yleensä pienempi kuin teemahaastatteluissa, koska narratiivinen aineisto voi olla kestol-

taan ja intensiteetiltään huomattavasti laajempaa kuin perinteisissä haastattelumenetel-

missä. Aineiston analyysin tavoitteena voi olla esimerkiksi typologioiden teko yleisistä 

elämäkerrallisista kehityskuluista ja niiden hyödyntäminen teorian rakentamisessa. 

(Flick 1998, 103-104.) 

Narratiivisen haastattelun ongelmana perinteisestä näkökulmasta on todellisuu-

den ja narratiivin suhde. Sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta tämä ei ole ongel-

ma, koska todellisuus ja kielellinen esitys siitä eivät ole käsitteellisesti erotettavissa. 

Ihmiset tuottavat kertomuksensa aina jostakin diskursiivisesta positiosta ja narratiivisen 

haastattelun tavoitteena voidaankin katsoa olevan mahdollisimman rikkaan ja moni-

muotoisen kuvan tuottamisen tutkittavasta ilmiöstä. Kertomuksen ja todellisuuden väli-

nen suhde ei ole tällöin enää niinkään ongelma vaan nimenomaan suhde. Jokaisella to-
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tuudella ja valheella on kertojalleen merkitys suhteessa kulttuuriseen todellisuuteen, 

jossa hän elää. Yksilön ja yhteisön suhde sekä yksilön ja yhteisön narratiiviset identitee-

tit ovat totuuksia kyseisessä yhteisössä toimiville. 

Episodisessa tarinallisessa haastattelussa yhdistetään narratiivista haastattelua 

ja perinteistä teemahaastattelua. Haastattelumenetelmän lähtökohtana on tiedon käsit-

teen kaksi erilaista ulottuvuutta. Flick (1998, 106-107.) nimittää näitä ulottuvuuksia 

narratiivis-episodiseksi tiedoksi sekä semanttiseksi tiedoksi. Edellisen voisi määritellä  

tiedoksi, joka liittyy ihmisten kokemuksiin konkreeteissa tilanteissa ja elämän olosuh-

teissa, kun jälkimmäinen puolestaan on näistä konkreeteista kokemuksista abstraktoitua 

ja yleistettyä tietoa asioiden suhteista ja yleisestä luonteesta. Samasta tutkittavasta ilmi-

östä voidaan siis kerätä samoilta haastateltavilta kahta erilaista tietoa: narratiivisia se-

lontekoja siitä, kuinka heidän elämäntarinansa kietoutuu tutkittavaan ilmiöön sekä tie-

toa, joka ilmentää kertojien reflektiivistä suhdetta ilmiöön ylipäätään. Kerätty aineisto 

voi siten ilmentää tilanne- ja episodisidonnaista kokemustietoa yhdistettynä toiminnan 

konteksteista etäännytettyyn käsitteellisen tason argumentointiin. 

Flick (1998, 108.) kuvaa episodisen haastattelun käyttökelpoisuutta tutkimuk-

sessaan, jossa hän tarkasteli teknologista kehitystä ihmisen arkielämässä. Jokaiseen in-

novaatioon hän liitti narratiivisen kysymysosuuden, jonka avulla saatiin tietoa arjen 

episodeista, joissa ihminen ja teknologia kohtaavat. Täsmentävillä käsitteellisillä ja ar-

gumentoitavilla kysymyksillä saadaan yleisemmän tason tietoa, joka voi esimerkiksi 

antaa tietoa haastateltavan edustaman ammattikunnan yleisemmästä suhtautumisesta 

teknologiaan. Vastaavasti tätä menetelmää voidaan soveltaa myös lukuisiin muihin tut-

kimusongelmiin. 

Episodihaastattelu vaatii, että ihmiset kykenevät tuottamaan kertomuksia. To-

sin haastatelluilta ei vaadita yhtä pitkää kertomusta, vaan pikemmin useita lyhyitä aihe-

alueeltaan rajattuja narratiiveja. Haastattelijalta menetelmä vaatii tilanneherkkyyttä: on 

kyettävä esittämään aiheeseen liittyvät täsmentävät teemakysymykset sopivassa vai-

heessa kertomukseen nähden. Episodinen haastattelu on eräs esimerkki triangulaatiosta 

eli erilaisten menetelmällisten lähestymistapojen yhdistämisestä samassa tutkimuksessa.  

Episodinen haastattelu soveltuu tutkimusongelmiin, joissa pyritään kartoittamaan ryh-

mätason eroja arkitiedoissa ja kokemisen tavoissa. (Flick 1998, 111.) 
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4.5 Narratiivisen aineiston raportoinnista 

 

Narratiivisen kasvatustieteellisen tutkimuksen raportointi on David Bridgesin (2002, 

29.) mukaan nykyään yhä useammilla tarinallisen lähestymistavan omaksuneilla tutki-

joilla tyyliltään lähempänä novellia tai kertomusta, jotka yhdistetään yleensä fiktiiviseen 

kirjallisuuteen. Raportointityylin taustalla on pyrkimys vaikuttaa lukijoihin myös tun-

teiden ja mielikuvituksen kautta, jotta he paremmin ymmärtäisivät tutkittavaa ilmiötä ja 

tutkimuskohdetta. Tämä muistuttaa meitä siitä, että tieteellisyyden nimissäkin kirjoitettu 

teksti on yhtä lailla tutkijan näkemysten läpi suodattunutta, ja sama tutkimus olisi erilai-

nen eri tutkijan tekemänä. Tutkijan onkin aina tiedostettava, mistä hän tulee ja mitä hän 

itse olettaa, sillä nämä ovat tarinallisessa tutkimuksessa korostetusti esillä. (Bridges 

2002, 30.) 

Tällainen raportointityyli voi olla hyvinkin vaikuttava ja ymmärrettävämpi tai 

elämänmakuisempi kuin esimerkiksi pelkkinä lauseina tai tilastoina esitetyt tulokset. 

Toisaalta faktan ja fiktion sekoittaminen herättää paljon kysymyksiä: Onko tällainen 

enää tutkimusta, joka ei kerro ”totuutta”? Mikä ylipäätään on ”totuus”, jota tutkimuksel-

la tavoitellaan? Onko totuus ja fiktio pidettävä erillään vai onko se nimenomaan hedel-

mällistä, kun ne yhdessä muodostavat totuutta kuvaavan tarinan (”bridging reality and 

fiction”)? Onko inhimillinen monisärmäinen totuus paremmin hahmotettavissa tarinoin 

kuin taulukoin? 

 

4.6 Tarinallisuus ja totuus 

 

Ylipäätään voidaan kysyä, miten ”totuus” on saavutettavissa tutkimuksen keinoin? 

Postmodernismin kannattajat uskovat, että ei ole yhtä totuutta vaan useita totuuksia. 

Tarinallinen tutkimus on osin samoilla jäljillä, kun siinä painotetaan tarinoiden ja totuu-

den dynaamisuutta. Ajatellaan vaikkapa haastatteluin toteutettua tutkimusta: kahden 

viikon kuluttua haastattelusta toteutettu uusi haastattelu voisi tuottaa aivan erilaista 

haastatteluaineistoa. Haastateltavan tarina olisi voinut tuona aikana jäsentyä edelleen tai 

hän olisi voinut kokea uusia asioita ja omaksua uusia näkökulmia. Kyse on tiedon kon-

tekstisidonnaisuudesta.  
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Totuuteen pyrkimisen tulisi olla tieteenteon tarkoitus. Totuus on kvalitatiivi-

sessa ja narratiivisessa tutkimuksessa aika kompleksinen asia, koska aineiston keruu ja 

aineiston analyysi eivät ole esimerkiksi numeroita, jotka olisivat joka tutkijan silmissä 

samanlaisia. Kvalitatiivinen tutkimus on subjektiivinen prosessi pyrkiä ymmärtämään 

aineistoa. 

 

4.7 Mikä on tarina? Mistä tarinat tulevat? 

 

Tarinoiden ja elämän välillä on monimutkainen yhteys. Ihmisillä ei myöskään ole on-

gelmia samastua tai eläytyä tarinoihin. Tarinoita ei helposti myöskään sekoiteta esimer-

kiksi raporttiin tai muihin kielellisiin ilmaisuihin. Tarinalla on juoni, tai useimmiten 

ainakin tarinoilla oletetaan olevan jonkinlainen juoni. Elämäntarinoilla voi olla useita 

juonia ja sivupolkuja ja elämäntarinoissa on sekä hajanaisuutta, että yhtenäisyyttä. Kie-

litieteessä tarina pyritään rajaamaan tarkasti, samoin puhutaan ”oikeasta” tarinan muo-

dosta. (Saarenheimo 2002, 5.) 

Tarinoiden (narratiivien) perusfunktio on useissa narratiivisissa tutkimuksissa 

ilmaistu koherenssin tai järjestyksen käsitteellä. Tarinat tuovat järjestystä ja yhtenäi-

syyttä elämän kokemuksille: ”The Narrative organizational scheme is of particular im-

portance for understanding human activity. It is scheme that displays purpose and direc-

tion in human affairs and makes individual human lives comprehensible as wholes” 

(Polkinghorne 1998, 18). Polkinghornen käsitys kulminoituu narratiivisen identiteetin 

käsitteessä: sisällämme, mielissämme on tarina, joka auttaa meitä eheyttämään itseäm-

me ja luo elämällemme suuntaa. Tarina muuttuu koko ajan ja se on aina vain ”heijastu-

ma” oikeasta elämästä. Narratiivisessa lähestymistavassa minuutta ei ajatella pysyväksi 

ja olemukselliseksi vaan jatkuvasti muokkautuvaksi kulttuuriseksi prosessiksi. Elämän-

tarinoiden dynaamisuus painottuu, niiden avulla voi jatkuvasti muokata kuvia itsestä ja 

suuntautua maailmaan uudella tavalla. (Ihanus 1999, 245.) 

Narratiivinen prosessi on aina kolmivaiheinen: Toiminnan maailma ymmärre-

tään symbolisesti välittyneinä merkityksinä. Alkuperäistä ymmärtämistä kutsutaan esi-

ymmärrykseksi (mimesis1). Prosessin toisessa vaiheessa juonellistamalla tuotetaan esi-

ymmärrettyä maailmaa kuvaava tekstuaalinen kertomus (mimesis2). Tarinan maailman 

ja kuuntelijan/lukijan maailman horisonttien kohdatessa tapahtuu uudelleen ymmärtä-

minen (mimesis3). Näin tarina  refiguroituu uudeksi ymmärrykseksi toiminnasta ja pa-
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laa hermeneuttisen kehän mukaisesti elämän keskuuteen. Tämä Ricouerin teoria narra-

tiivisesta identiteetistä perustuu tekstin mahdollisuuteen muotoilla uudelleen käsitys-

tämme toiminnan maailmasta. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 182-186.) Pohjimmiltaan 

kyseessä on hermeneuttisen kehän kautta tapahtuva ymmärryksen syveneminen. Narra-

tiivinen identiteetti on siis produktiivinen keino itsensä ymmärtämiseen ja esittämiseen 

toisille. Elämän irralliset ja hajanaiset tapahtumat järjestetään juonen avulla tekstikoko-

naisuudeksi, jolloin alkuperäiset tapahtumat voidaan ymmärtää uudella tavalla. 

Tarinoista voi usein löytää erilaisia kerronnallisia rooleja, joita kertoja käyttää. 

Freema Elbaz-Luwishin tutkimuksessa opettajat kertoivat tarinoita opettajantyöstään. 

Eräällä tutkimuksen opettajalla oli lukematon määrä erilaisia rooleja: äiti, kasvattaja, 

oppilaiden puolesta taistelija, uneksija sekä epäonnistuneen opettajan rooli. Roolit voi-

vatkin olla ristiriidassa keskenään ja aiheuttaa konflikteja, roolit voivat myös limittyä 

keskenään. Tarinallinen tutkimus voi olla myös roolien tutkimusta ja tulkintaa. (Elbaz-

Luwisch, 2002, 2-14.) 

Ihminen on tarinallisen näkökulman mukaan tarinoita kertova ja niitä tulkitseva 

olento: ’Homo Fabulans’. Tarinallisuus näkyy kaikkialla ihmisten arkipäivässä: eloku-

vissa, musiikkivideoissa, mainoksissa, televisiossa, sanomalehdissä, vitseissä, ihmisten 

lomakuvissa, ihmisten arkipäivän puheessa. Kertomukset ovat myös osa ihmisten iden-

titeettiä sekä ryhmien, organisaatioiden ja kansakuntien identiteettiä. (Currie 1998, 1-6.)  

Tarina mahdollistaa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden hahmottami-

sen yhtenä kokonaisuutena. Tarinoiden avulla voidaan tavoitella eheyttä ja jatkuvuutta 

elämään. Tarinallisen näkökulman mukaan kertomuksilla on tärkeä merkitys ihmisen 

identiteetille: ihminen elää elämänsä ikään, kuin se olisi tarina, jonka päähenkilö hän 

on. Elämäntarinansa kertominen tarjoaa mahdollisuuden muutokseen: kertomus voi 

auttaa jäsentämään elämäänsä uudella tavalla. 

Gergen (1994, 190-193) on analysoinut narratiivisen rakenteen elementtejä: 

miten ymmärrettävä kertomus rakennetaan länsimaisissa kulttuureissa. Tarkastelun voi 

suorittaa kuuden elementin kautta: 

1. Hyväksyttävässä tarinassa  on ensiksi esitettävä päämäärä eli tapahtuma, jota 

selitetään, tila, joka pyritään saavuttamaan tai välttämään, merkityksellinen lopputulos. 

Kyseessä on tarinan ”ydin idea”. Kerrottaessa tarinaa elämästä ovat päämäärät sidottuja 

kulttuurin arvoihin. 

2. Tarinaan täytyy valita tapahtumia, jotka ovat relevantteja päämäärän suh-

teen: kertojan valitsemilla tapahtumilla voidaan korostaa päämäärän saavuttamisen 
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helppoutta tai vaikeutta sekä tuoda värikkyyttä tapahtumiin. Tarinaan ei ole ”oikeutet-

tua” sisällyttää mitä tahansa, vaan kertojan oletetaan suorittavan valintaa niin, että ta-

pahtumat tukevat tarinan ratkaisua. 

3. Tapahtumien järjestys: Kun päämäärä on asetettu ja relevantit tapahtumat 

valittu, tapahtumat yleensä laitetaan järjestykseen. Kulttuurissamme on yleisintä kertoa 

tarina lineaarisessa aikarakenteessa. 

4. Identiteetin pysyvyys: Hyvin muotoiltu kertomus on yleensä sellainen, jossa 

tarinan henkilöillä on jatkuva ja yhdenmukainen identiteetti. Henkilö ei voi olla sankari 

yhdessä lauseessa ja rosvo seuraavassa.  

5. Kausaalinen eteneminen: Kulttuurillemme ominaisten standardien mukaan 

kertomuksen täytyy antaa selityksiä tapahtumille.  

6. Siirtymien esittäminen: Kertojan täytyy osata merkeillä ilmaista, milloin jo-

kin alkaa ja milloin jokin loppuu (yksinkertaistettuna esimerkkinä olipa kerran… ja sen 

pituinen se). 

 

4.8 Postmoderni tarinallisuus: pluralismi ja yksilöllisyys 

 

Postmodernin tarinanäkökulman omaksuneiden tutkijoiden mukaan tarina, esimerkiksi 

elämäntarina ei ole aukoton totuus. Tarinat ovat dynaamisia, ajassa muuttuvia. Tarinat 

ovat aina psykologisen, sosiaalisen ja historiallisen yhteisvaikutusta. Postmoderni ta-

rinallisuus on siis relativismia. (Josselson & Lieblich 1993, 1-3.) 

Tarina voidaan nähdä kulttuurisena tapahtumien jäsennystapana, joka ruumiil-

listuu paitsi kertomuksissa myös itse elämässä. Ihminen tuottaa elämällään tarinaa so-

veltaen kulttuurisesta varannosta löytyviä henkilöhahmojen ja juonen kulun tyyppejä 

omaan tilanteeseensa. Tulkitsemalla elämänsä tapahtumia jonkin tarinan kautta ihminen 

voi miettiä, miten ”tällainen henkilö toimisi tällaisessa tilanteessa”. Tarinoilla yksilö voi 

perustella tekemiään valintojaan, ennakoida niiden seurauksia, ylipäätään miettiä elä-

mänsä kulkua. (Hänninen 1999, 94.) 

Narratiivisuus eli tarinallisuus ei ole Heikkisen (2001, 118.) mukaan yksi nä-

kökulma vaan monia. Yhteistä näissä näkökulmissa on se, että ne olettavat meidän tul-

kitsevan maailmaa alati kehkeytyvänä kertomuksena, joka saa alkunsa ja liittyy aina 

uudelleen siihen kulttuurisen kertomusvarastoon, jota kutsutaan tiedoksi. Identiteetit 
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rakentuvat siis narratiivisesti. Vastaus kysymykseen ”kuka olen” tuotetaan joka päivä 

uudelleen kertomusten kautta.  

 

4.9 Konstruktivismi ja postmoderni- ajattelu 

 

Konstruktivismi pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan, jonka tutkimuskohteena ovat 

ihmisen sisäiset prosessit: ajattelu, muisti, havaitseminen ja niin edelleen. Kognitiivinen 

psykologia nousi behaviorismin haastajaksi 1950-luvulla. Sen keskeisenä ajatuksena on 

ihminen informaation käsittelijänä. Konstruktivismia pidetään "sateenvarjoterminä", 

joka kokoaa alleen tietynlaisia tietoteoreettisia ja oppimisprosessia koskevia käsityksiä. 

Konstruktivismi on tietoteoreettinen näkemys, jossa mielenkiinto kohdistuu tiedon al-

kuperään. Konstruktivistisen näkemyksen mukaisesti tiedoksi voidaan kutsua vain sel-

laista tietoa, joka on syntynyt yksilön aktiivisen konstruoinnin tuloksena ja joka on ole-

massa ainoastaan subjektin kautta. (Puolimatka 2002.) 

Konstruktivismi ja postmoderni- ajattelu liittyvät toisiinsa siten, että kummas-

sakin painotetaan tarinallisuutta ja tekstuaalisuutta. Lisäksi molemmissa painotetaan 

maailman sosiaalista konstruoitumista, jossa keskeisellä sijalla ovat arki ja paikallisuus. 

Sosiaalinen konstruktivismi tarkoittaa, että tutkija on omaksunut näkemyksen, että 

kaikki ihmisen toiminta on tarinallista ja vertauskuvallista. 

Nimensä mukaisesti sosiaalisen konstruktivismin näkökulmassa sosiaalinen to-

dellisuus ja itsen suhde toiseen määrittyy jatkuvasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa 

puheenvuorojen (dialogin) avulla. Kieli tarjoaa välineen ymmärtää toisia. Sanat eivät 

ole vain asioiden, esineiden ja ilmiöiden nimiä vaan työkaluja.  Miten ja missä tilantees-

sa puhumme, on yhtä tärkeätä, kuin mitä puhumme. (Shotter 1993, 3-21.)  

Shotterin mukaan tilanteet ovat kolmantena kenttänä ”itsen” ja ”toisen” välissä. 

Näin muodostuu todellisuus, joka ei ole minun eikä sinun vaan ”meidän”. Shotterin to-

dellisuus on paljon pirstaleisempi ja järjestystä vailla oleva, kuin modernilla tavalla ajat-

televa tutkija olettaa. Todellisuus on myös jatkuvasti uudelleen määrittyvä. Shotter nä-

kee ”itsen ” ja ”toisen” suhteen siten, että loppujen lopuksi ”itse” palautuu ”toiseen”. 

Identiteetti muokkautuu näissä tilanteissa, joissa jatkuvasti peilaamme itseämme toisiin. 

Sosiaalinen todellisuus on sarja interaktioita ja siis jatkuvasti uudelleen määrittyvä ja 

neuvoteltava prosessi: jatkuvaa neuvottelua, keitä olemme ja mihin kuulumme. (Shotter 

1993, 3-21, 158-159, Huberman 1995, 128.) 
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Konstruktivismin taustafilosofiakseen omaksuneet tutkijat korostavat näkemys-

tä, jonka mukaan tieto maailmasta, samoin kuin jokaisen ihmisen käsitys omasta itses-

tään, rakentuu ja muuttaa muotoaan koko ajan. Tutkimuksen teon kannalta tämä tarkoit-

taa, että tutkimus kykenee tuottamaan yhden autenttisen näkökulman todellisuuteen, 

mutta objektiivista totuutta ei ole. (Heikkinen 2001, 119.)  

Konstruktivistinen ajattelutapa tarkoittaa, että korostetaan kokemuksen yksilöl-

lisyyttä, ja konstruktivistisessa oppimisprosessissa oppija kokemustensa kautta konstru-

oi, rakentaa tietoa, valikoi ja tulkitsee informaatiota sekä jäsentää sitä aikaisempiin tie-

toihinsa ja näkemyksiinsä nivoutuneena. Ihminen ei ole uutta oppiessaan "tabula rasa" 

(tyhjä taulu), vaan hänellä on aikaisemmista tiedoista, taidoista ja asenteista muovautu-

nut kognitiivinen rakenne, joka toimii perustana uuden tiedon käsittelylle ja tulkinnalle. 

Yksilöön vaikuttaa paljon myös paikka ja ympäristö; kokeminen on tilanne- ja kulttuu-

risidonnaista.  
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5 TARINALLINEN TAPAUSTUTKIMUS 
 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan tarinallisten haastattelujen avulla kohdeorganisaation 

kollektiivista narratiivista identiteettiä ja yksilöiden suhteita siihen eli sosiaalistumista 

organisaatiokulttuuriin (sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektin käsittein). Ta-

paustutkimus käsittelee organisaation kollektiivisen narratiivisen identiteetin omaksu-

mista ja haastattelut on tehty episodisen tarinallisen haastattelun mukaisesti (Flick 1998 

99-107). Elämäkerta-aineistossa ihmiset itse päättävät, mistä asioista puhutaan, vaikka-

kin tutkija voi rajata aihealueeksi esimerkiksi tietyt ikävuodet. Tapaustutkimuksessa 

käytetään haastatteluissa elämäkerrallista lähestymistapaa ja teemahaastattelua.  

Elämäkerrallisessa aineistossa tutkija ei ohjaa aineiston sisältöä. Mutta episodi-

sessa tarinallisessa haastattelussa tutkija voi kysyä täsmentäviä kysymyksiä teemahaas-

tattelun tavoin tietyistä teemoista. Haastateltaville on annettu peruslähtökohdaksi kertoa 

elämäntarinoitansa siitä lähtien, kun he ovat tulleet osaksi organisaatiota. Teoriassa idea 

oli pyrkiä haastatteluissa täysin elämäkerralliseen tarinalliseen haastattelumuotoon, mut-

ta käytännössä tutkija välillä ohjasi keskustelua teemakysymyksin, eli kyseessä on 

enemmän episodinen tarinallinen haastattelu kuin ”puhdas” narratiivinen haastattelu.  

Organisaatiolle on tärkeää luoda sellainen imago ja kollektiivinen identiteetti, 

joka myy ja toisaalta sellainen, joka iskostaa työntekijöiden mieliin yhtenäisen tai aina-

kin hyvän kuvan yhteisestä toiminnasta. Tapaustutkimus kertoo erään organisaation 

kollektiivisesta narratiivisesta identiteetistä. Millaisena se näyttäytyy toisaalta yksilöi-

den elämätarinoiden kautta ja toisaalta organisaatiossa kerrottujen tarinoiden kautta? 

Miten yksilöt ovat tähän kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin kiinnittyneet, eli 

omaksuneet ja toisaalta muokanneet siitä yksilöllisiä variaatioita? 

Tutkimuksen aineistona on organisaatiotoimijoiden omin sanoin ja omista läh-

tökohdista tapahtuva tulkinta suhteestaan organisaatioon vuosien varrella. Idea on siinä, 

että tarinoiden avulla arkea kuvataan ja siihen luodaan järkeä. Tällöin tarinoilla luodaan 

myös ”totuutta”. Yksilöt luovat omaa ”totuuttaan” elämänkulusta elämäntarinansa avul-

la. Samoin organisaatiossa kulkevat tarinat vahvistavat organisaatiotoimijoiden ”totuut-

ta” organisaatiosta.  

Tapaustutkimuksessa testataan oletusta siitä, että tarinallisuus on keino ymmär-

tää maailmaa. Kertoessamme esimerkiksi omaa elämäntarinaamme pääsemme tarinalli-

suuden mukaan autenttisempaan tietoon kuin muilla keinoin. Autenttisuus ei välttämättä 
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tarkoita sitä, että yksilö kertoo elämäntarinaansa siten, kun hän sisäisesti sen kokee, 

mikä ei tässä tutkimuksessa ole olennaisintakaan. Mukaan tulee väistämättä organisaa-

tion ”ääni”, ja voi olla, että tarinat ovat osin ”yhteisiä tarinoita” (’shared narratives’ vas-

takohtana self-narrative käsitteelle). Kun yksilö kertoo tarinaansa, hän samalla reflektoi 

kertomustaan ja ottaa etäisyyttä elämäänsä. (Huberman 1995, 130-131, 139.)  

Tarinallinen lähestymistapa tarkoittaa tapaustutkimuksessa sitä, että testataan 

tarinallista oletusta siitä, että yksilö elää ja konstruoi elämäänsä jatkuvasti elämäntari-

nan muotoon. Jos halutaan päästä yksilön näkemyksiin kiinni esimerkiksi juuri organi-

saatiokulttuurin omaksumisesta, on tarinallinen haastattelu täten paras lähestymistapa. 

Haastatteluissa keskitytään yksilön elämäntarinan siitä lähtien, kun hän päätyi osaksi 

organisaatiota. Minkälaista tarinaa hän kertoo organisaatiossa olon vaiheistaan? Mitä 

yksilö painottaa suhteessa organisaatioon? Ovatko nämä asiat erilaisia noviiseilla ja 

konkareilla? Miten yksilö omaksuu organisaation narratiivista kollektiivista identiteettiä 

(keitä me olemme, mitä me arvostamme ja niin edelleen) ja toisaalta omaksuu organi-

saation kulttuuria suodattaen ja muuntaen?  

Tapaustutkimuksen prosessin ja tulosten arvioinnin kautta saadaan vastaus 

pääongelmaan: Mikä on tarinallisuuden anti laadulliselle tutkimukselle? Mitkä ovat 

tarinallisen lähestymistavan ehdot ja rajat, ja mitä kritiikkiä tarinalliselle tutkimukselle 

voidaan esittää? 

 

5.1 Identiteetti 

 

Identiteetin käsite on monimerkityksinen sekä moniulotteinen ja siihen liittyy paljon 

läheisiä käsitteitä. Luvun tavoitteena on selventää, mitä identiteetti käsitteenä tarkoittaa 

niin yksilön kuin yhteisönkin osalta. Jonkin verran perehdytään myös identiteetin lähi-

käsitteisiin ja siihen, miten niitä käytetään organisaatiokirjallisuudessa kuvaamaan or-

ganisaation ”persoonallisuutta”. Yksilön identiteetin käsitteeseen perehdytään modernin 

ja postmodernin identiteettikäsityksen eroavaisuuksien kautta ja Harre´n identiteettipro-

jektin käsittein. 
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5.1.1 Identiteetti: yksilöllä ja yhteisöllä? 

 

”Yleisesti ottaen identiteetti on se, mikä ilmaisee tietyn esineen, asian, henkilön tai yh-

teisön keskeiset ominaisuudet ja erottaa hänet tai sen muista.” (emeritusprofessori Kir-

kinen sanomalehti Karjalaisessa 26.1.1999. Virtapohjan 1997,  11 mukaan). 

Wengerin mukaan on turhaa ajatella dikotomisesti, että identiteetti on joko yk-

silöllä tai yhteisöllä, ja keskittyä sitten toiseen.  Itse asiassa pitäisi keskittyä näiden kah-

den väliseen keskinäiseen rakenteeseen ja siihen, miten ne ovat molemminpuolisessa 

yhteydessä. Ei ole niinkään tarpeen osoittaa, missä yhteisön tai yhteisöllinen identiteetti 

loppuu ja yksilöllinen alkaa. Tämä olisikin mahdotonta: onhan niin, että jopa yksityi-

simmät ajatuksemme ovat osin seurausta yhteisön vaikutuksesta. Olennaisinta on, että 

kuuluessamme yhteisöön tai organisaatioon kuulumme siihen silti myös erityislaatuise-

na itsenämme, vaikka yhteisöön kuuluminen meitä muovaakin. (Wenger 1998, 146.)  

Identiteetin käsite kohdistaa huomion yksilöön, mutta sosiaalisesta näkökul-

masta. Identiteetin käsite on mielenkiintoinen käsiteltäessä organisaatiokulttuuriin sosi-

aalistumista. Voidaan ajatella, että identiteetti on sekä yksilöllä että organisaatiolla. 

Identiteetin käsite liittyy keskeisesti sosialisaatioon, jos ajatellaan, että organisaatioon 

sosiaalistuessaan yhteisö ei suoraan jäljenny yksilöön. Sosiaalistumisprosessissa yksilö 

osallistuu organisaation toimintaan kokien kuuluvansa organisaatioon, mutta omalla 

erityisellä tavallaan. Ryhmässä, kuten organisaatiossa, osallisena oleminen on toimimis-

ta ja kuulumista. Samanaikaisesti kun toimimme osana ryhmää, muokkautuu myös 

identiteettimme, ja toisaalta myös ryhmän identiteetti muuttuu sen jäsenten toiminnan 

myötä (Wenger 1998, 4.). 

Identiteetti on yksilöllä ja toisaalta myös ryhmillä, esimerkiksi organisaatiolla 

ja kolmanneksi ryhmään kuuluminen vaikuttaa yksilön identiteettiin ja on osana yksilön 

identiteettiä. Samoin ryhmän identiteetti muuttuu sen jäsenten toiminnan myötä. 

 

5.1.2 Organisaation identiteetti, kollektiivinen identiteetti  

 

Jokaisella organisaatiolla on tietty ”persoonallisuus”, ja juuri tämä viittaa Nikkilän 

(1986, 19.) mukaan organisaatiokulttuurin käsitteeseen. Kun tulokkaat oppivat talon 

tavoille, he samalla oppivat organisaatiokulttuurin eli tärkeitä ohjeita, kuinka tulisi toi-
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mia. Organisaation ”persoonallisuus” on organisaatiokulttuuri, jonka merkitystä voi 

ymmärtää hyvin myös organisaation identiteetti -käsitteen valossa. 

Organisaation identiteetti ja organisaation kulttuuri asettuvat käsitteinä toisten-

sa lähelle. Organisaation identiteetin voidaan ajatella perustuvan tarinoihin ja se ilmenee 

eräänlaisina vertauskuvina, joita eri ihmiset organisaatiosta puhuessaan käyttävät.  

Postmodernin näkökulman omaksuneiden tutkijoiden mukaan organisaatiolla on useita 

identiteettejä ja pysyvän identiteetin rakentuminen organisaatioon on mahdotonta. Toi-

saalta organisaatiot kuten yksilötkin pyrkivät luomaan jonkinlaista yhtenäistä mieliku-

vaa organisaatiosta suhteessa asiakkaisiin, alihankkijoihin, kumppaneihin ja henkilös-

töön. (Juuti 2001, 213-215.) 

Yhteisöidentiteetillä tai organisaatioidentiteetillä tarkoitetaan organisaatiokir-

jallisuudessa Lehtosen (1997, 26-27.) mukaan työyhteisön jäsenten, ennen kaikkea sen 

johtotehtävissä toimivien,  yhteistä käsitystä organisaation keskeisistä, luonteeltaan py-

syvistä ja sen muista erottavista ominaispiirteistä. Organisaatioidentiteetti vastaa kysy-

myksiin: Keitä me olemme? Mikä on tehtävämme? Mitä haluamme olla? Organisaation 

identiteettiin ymmärretään sisältyvän yhteinen ja samansisältöinen sisäistetty käsitys 

siitä, miksi organisaatio on olemassa, mikä on sen tehtävä ja miten se pyrkii tehtävänsä 

hoitamaan.  

Organisaation identiteetti voi olla sen työntekijöiden mielissä erilainen kuin 

ulospäin. Charles Fombrum (1996) asettaa Lehtosen (1997, 27.) mukaan toistensa vas-

tapuoliksi käsitteet ’corporate identity’ ja ’corporate reputation’ eli yhteisön identiteetin 

ja yhteisön maineen. Edellinen kuvastaa työyhteisön työntekijöiden mielissä olevia ar-

voja ja periaatteita, joita he liittävät työyhteisöönsä. Jälkimmäinen puolestaan tarkoittaa 

niitä emotionaalisia reaktioita: hyviä, huonoja, heikkoja tai voimakkaita, joita yhteisön 

eri yleisöt siihen liittävät. Nämä kaikki vaikuttavat yleisön työyhteisöstä muodostamiin 

mielikuviin eli yhteisön maineeseen (imagoon). Organisaation imago muodostuu osaksi 

yhteisön ja sen yksilöiden itsearvostusta. Organisaation imago antaa sisällön kysymyk-

sille kuten: mitä ajattelen itsestäni sen vuoksi, että olen osa tätä organisaatiota ja mitä 

oletan ympäristön ajattelevan minusta siksi, että kuulun tähän organisaatioon? 

Kaunismaa korostaa artikkelissaan ”Kulttuuri ja kollektiiviset identiteetit” 

(1997, 40-41.) yksilöiden psyykkisten prosessien, joissa samastutaan kulttuurisiin mer-

kitysmalleihin, olevan merkittävä tekijä puhuttaessa kollektiivisesta identiteetistä, joka 

ilmenee esimerkiksi juuri tarinoissa ja myyteissä. Hänen mukaansa kollektiivinen iden-

titeetti on kulttuurinen ilmiö. Kulttuuri muodostaa horisontin, jonka kautta elämä on 
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merkityksellistä ja ymmärrettävää. Kollektiivinen identiteetti on useiden ihmisten tai 

suurten joukkojen yhteistä käsitystä asiantiloista. Nämä käsitykset ovat kuitenkin neu-

vottelunvaraisia ja muuttuvaisia.  

Kollektiiviset identiteetit, kuten organisaatioidentiteetti, koostuvat suurelta 

osaltaan sellaisista symbolisista koodeista, joita ovat pienet ja suuret kertomukset, il-

maisutavat ja symboliset merkit. Esimerkkinä Kaunismaa viittaa suomalaisen kansalli-

sen identiteetin tunnuksina saunaan ja sisuun, Kalevalaan ja Sibeliukseen (1997, 42). 

Tapatottumukset, luonteenpiirteet, henkilöt ja kirjalliset teokset ovat saaneet myyttisen 

merkityksen, jonka avulla kansalliseen identiteettiin liittyvää merkityksellisyyttä yrite-

tään ilmaista. Myytit siis ovat kertomuksia ja symboleja, joiden kautta maailmaa ym-

märretään: ne toimivat yksittäisinä kuvina suuremmasta kokonaisuudesta. 

Kollektiivisen identiteetin symboliset koodit eli itsestäänselvyydet ja myytit 

ovat kulttuurisia konstruktioita, jotka ovat ihmisten kanssakäymisessä syntyneitä käsi-

tyksiä. Identiteettejä ei silti useinkaan koeta muuttuviksi ja ihmisten aikaansaannoksiksi 

vaan pikemminkin autenttisuutta ilmaiseviksi. Konstruktioina ne sisältävät yhtä lailla 

tarkoituksenmukaisuutta kuin satunnaisuuksiakin. Kaunismaa tarkoittaa, että on varsin 

sattumanvaraista, mitkä tapahtumat nousevat identiteetin kannalta tärkeiksi ja mitkä 

sanat, ilmaukset tai kertomukset alkavat kantaa myyttistä merkitystä. Identiteetit sisältä-

vät paljon satunnaisia merkityksiä, jotka joissakin tilanteissa voivat olla hyvinkin toimi-

via ja toisissa täysin käyttökelvottomia. Myytti tulee eläväksi, kun sitä käytetään. Itses-

tään selvänä pidetty käsitys lihallistuu arkipäiväisissä toistuvissa käyttöyhteyksissä. 

(Kaunismaa 1997, 43-48.) 

Kaunismaan mukaan (1997, 49.) psykologiset identiteettiteoriat kiinnittävät 

huomiota identiteetin muuttuvuuteen ja jatkuvuuteen eli identiteettityöhön. Psykologi-

sesta näkökulmasta kollektiivinen identiteetti joutuu vaaraan tulla redusoiduksi persoo-

nallisiin identiteetteihin: siitä tulee persoonallisen identiteetin ryhmään kuulumista ku-

vastava osa. Identiteettien kulttuurinen ja yhteiskunnallinen luonne jää tavoittamatta. 

Kollektiivinen identiteetti on muutakin kuin persoonallisen identiteetin osa. Kollektiivi-

nen identiteetti ei viittaa vain yksilöihin, jotka samastuvat ryhmään tai yhteisöön tai 

ovat niiden jäseniä, vaan se viittaa itse ryhmään. On olemassa ”me”, vaikka kaikkia 

ryhmään kuuluvia yksilöitä ei tuntisi: kyse on tavallaan abstraktista identiteetistä. On 

kuitenkin muistettava, että kollektiivisen identiteetin sisällöt voivat sisäistyä merkittä-

väksi osaksi joidenkin henkilöiden yksilöllistä identiteettiä.  
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Ryhmäidentiteetti, kuten esimerkiksi organisaatioidentiteetti, kertoo keitä me 

olemme ja ketkä eivät kuulu ”meihin”. Se kertoo ryhmän sisäisistä suhteista ja siitä, 

kuinka olemme vuorovaikutuksessa suhteessa toinen toisiimme. Ilman keskinäistä kun-

nioitusta ja yhteenkuuluvuutta on vaikea saavuttaa yhteisiä tavoitteita. (Malo 2000, 116-

117.) 

 

5.1.3 Yksilön identiteetti 

 

Onko identiteetti sisällämme ikään kuin pähkinä kuoressa? Tutkimuksessa identiteetti 

nähdään relativistisena käsitteenä: identiteetti ei ole meidän ”sisällämme”, vaan itse 

asiassa se näyttäytyy yksilön ja muiden suhteiden välityksellä, joskin juuri yksilöiden 

eroina.(Currie 1998, 17.) 

Breakwell (1983, 4-6.) toteaa, että identiteetti on vaikea termi määritellä. Yksi-

lön identiteetti liitetään usein samankaltaisiin käsitteisiin, kuten minäkäsitys, luonne ja 

persoonallisuus. Näillä kaikilla käsitteillä luonnehditaan yksilöiden eroja. Termien välil-

le on vaikea vetää tiukkaa rajaa, eikä se ole olennaistakaan tässä tutkimuksessa. Joka 

tapauksessa identiteetti on yksilön ”persoonallisuutta” kuvaava termi. Tarinallisen ja 

postmodernin näkökulman painottuminen korostaa identiteetin hajanaisuutta ja muuttu-

vuutta: ihmisen elämä on jatkuvaa identiteettityötä, ja tarinoiden avulla ihminen elää 

elämäänsä ja muokkaa identiteettejään. Ziehen (1991, 27.) sanoin: identiteettejä on 

mahdollista kokeilla, muuttaa, sommitella ja perua.   

Identiteetti on Wengerin mukaan jatkuvaa ”joksikin tulemista”. Identiteettityö 

on jatkuvaa, ja neuvottelemme jatkuvasti paikkaamme esimerkiksi organisaatiossa ajal-

lisena jatkumona: Missä ja mitä olimme eilen, kuukausi sitten, vuosia sitten? Mitä ja 

missä olemme nyt, entä huomenna, kahden vuoden päästä ja niin edelleen? (Wenger 

1998, 153-154.) 

Tutkimuksen kannalta yksilön identiteettikäsite on olennaista käsittää siltä 

osin, mitä organisaatioon kuuluminen merkitsee identiteetille. Korostus on siinä osassa 

yksilön identiteettiä, mikä tulee ryhmään kuulumisen kautta ja sen kulttuurin myötä. 
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5.1.4 Moderni identiteetti -postmoderni identiteetti 

 

Moderni identiteetti on nähty jatkuvana ja eheänä, kun taas postmoderni identiteetti on 

sirpalemaisempi ja hajanaisempi. Onko ihmisellä olemassa yhtä identiteettiä, vai useita 

tilanteiden myötä vaihtelevia identiteettejä? Nyky-yhteiskunnassa ihmisen identiteetti-

työ voitaisiin käsittää useina erillisinä (tarinallisina) projekteina. Postmodernin ajattelu-

tavan omaksuminen on poistamassa identiteetin käsitettä sellaisena, kuin me sen tun-

nemme. On havahduttu identiteetin pirstaleisuuteen. (Juuti 2001, 210-215.) 

Nykykulttuurissa, jossa ihmiset joutuvat jatkuvasti luomaan uusia kontakteja, 

strategiset minäesitykset ovat tulleet erityisen tärkeiksi. Ihmisillä olisi siis oma henkilö-

kohtainen tarina itselle ja toisaalta useita tarinoita itsestään erilaisia tilanteita varten. 

Identiteetistä on tullut nykyihmiselle identiteettipolitiikkaa. Identiteetti on valintakysy-

mys ja nykyihminen on identiteettien muovaamisen ammattilainen. (Hänninen 1999, 

40-43.) 

Stuart Hall korostaa. että täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdon-

mukainen identiteetti on fantasiaa. Yhtenäiseltä tuntuva identiteetti, johtuu ainoastaan 

siitä, että olemme rakentaneet lohduttavan tarinan tai minäkertomuksen itsestämme. 

(Hall 1999, 23.)  

Postmoderni identiteetti tarjoaa mahdollisuuden tuottaa väljemmin elämänti-

lanteisiin liittyviä merkityksen antoja kuin moderni vaatimus yhtenäisestä minuudesta. 

(Heikkinen 2002, 29.) Postmoderni identiteettiprojekti ei ole yksinkertainen. Mitä 

enemmän mahdollisuuksia on tarjolla, sitä vaikeampi on valita. Ehjän minäkertomuksen 

muodostaminen hajanaisista aineksista ei ole yksinkertaista. Giddens (1991) on Heikki-

sen (2002, 114) mukaan kuvannut tietotulvan ja tiedonvälityksen tulvan vaikutusta ih-

misen tajuntaan kollaasivaikutukseksi. Kollaasivaikutus tarkoittaa, että medioiden ja 

markkinoinnin välityksellä erilaisia elämänmuotoja edustavat tapahtumat ja ajatukset 

asettuvat ajassa ja paikassa rinnakkain satunnaisesti muodostaen pikemminkin sekavan 

kollaasin kuin mielekkään kertomuksen.   
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5.1.5 Identiteetti tarinallisena projektina   

 

Tutkimuksessa identiteetit nähdään tarinallisina projekteina. Identiteetit ovat  ihmisen 

sisäistä eheyttä mutta myös muuttumista. Ihmisellä on tarina itselle itsestään ja toisaalta 

useita tarinoita itsestään toisille. Tarinallisissa episodihaastatteluissa haastatteluissa 

haastateltavat tuottavat tutkimusta varten tarinaa. Kun tarinat tuotetaan tutkimusta var-

ten, ei voida ajatella niiden olevan puhdasta yksilön ’sisäistä elämäntarinaa’. Elämänta-

rinat ovat muille kerrottua sosiaalista tarinaa ja yhteisön yhteisiä kulttuurisia tarinoita 

mukailevia. 

Tarinallinen lähestymistapa tarkoittaa minuuden ja identiteetin kannalta, että 

niitä ei nähdä pysyvänä ja olemuksellisena vaan kulttuurisena prosessina ja muuttuvana 

sekä moniulotteisena. Yksilön ja esimerkiksi organisaation identiteetti on tarinallinen 

luomus. Kysymys siitä, onko identiteettejä yksi vai monta, on käsitteellinen: vastaus 

riippuu paljolti siitä, missä mielessä identiteetistä puhutaan. Myös se, missä määrin 

identiteetin pysyvyyttä luovat puolet todella tuottavat yhtenäistä minärakennelmaa, 

vaihtelee. Hännisen (1999, 60-62.) mukaan joidenkin ihmisten elämä muodostaa hyvin-

kin tiukasti yhteen solmitun kudelman, jossa toiminta eri elämänalueilla, suhtautumista-

vat ja tunteet juontuvat ikään kuin samasta yleisestä toimintaperiaatteesta. Hänninen 

korostaa kuitenkin, että nykyään on myös entistä enemmän ihmisiä, joiden elämä on 

pikemminkin osittunutta ja hajautunutta kuin koherenttia ja yhtenäisesti jatkuvaa. 

Wenger uskoo, että osallistuessamme organisaatioiden toimintaan olemme ak-

tiiveja toimijoita, jotka toimiessaan muiden kanssa oppivat paitsi esimerkiksi työstään 

myös samalla työstävät identiteettejään. Osallistuminen muovaa paitsi tekemisiämme 

myös olemistamme, eli identiteettiämme. Wengerin mukaan osallistuminen muovaa 

identiteettiämme pääasiassa kolmella tavalla: 1. Identiteetti muovautuu suhteessa siihen, 

miten yksilö arvostaa yhteisöä. 2. Yhteisö vaikuttaa siihen, mitä näkökulmia yksilöt 

valitsevat. 3. Identiteetti muokkautuu myös siinä, kun jäsenet neuvottelevat suhdettaan 

organisaation kulttuurin symbolisiin puoliin, kuten kieleen ja tarinoihin. (1998, 4-5, 

152-153.) 

Yksilön suhde organisaatioon ei aina ole ongelmaton. Identiteetin kehityksen 

kannalta tilanne on usein hankala, jos yksilö ei tunne sopeutuvansa organisaatioon. 

Identiteetti ei saa tukea organisaatiolta, ja työskentely on vain taloudellisen pärjäämisen 
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ehto. Mielekkäin tilanne olisi sekä organisaation että yksilön kannalta, että yksilö kokisi 

työnsä ja olemisensa organisaatiossa mielekkäänä ja merkittävänä. (Juuti 1995, 32.) 

Ihminen pyrkii saamaan järjestystä elämän sekamelskaan ja kaaokseen ta-

rinanmuotoisilla itserepresentaatioilla. Ihmisellä on useita tarinoita itselleen ja muille 

siitä, kuka hän on ja mihin hän kuuluu. Narratiivinen identiteetti sisältää erilaisia tari-

noita tai tarinan, jolla pyritään kokoamaan yhteen elämän eri osa-alueita. Narratiivinen 

identiteetti saattaa sisältää myös moraalisia selityksiä, vakuutuksia ja toimia toiminnan 

suuntaajana sekä muistina itselle siitä, kuka on ja minne on menossa. (Saarenheimo 

2002, 1-12). 

Tulkitsemalla elämänsä tapahtumia jonkin tarinan kautta ihminen voi miettiä, 

miten ”tällainen henkilö toimisi tällaisessa tilanteessa”,  perustella tekemiään valinto-

jaan, ennakoida niiden seurauksia, siis ylipäätään miettiä elämänsä kulkua. (Hänninen 

1999, 94.) 

Narratiivinen identiteetti ja tarinat ovat narratiivisen identiteettiteorian mukaan 

ihmisen minä-käsityksen keskeisintä aluetta. Narratiivinen identiteettinäkemys on dua-

listinen: se sisältää harmoniaa ja hajanaisuutta. Narratiiviset identiteetit ovat elettyjä ja 

kerrottuja: ne ovat kertomusta, jossa kuvastuu yksilön elämänasenne ja minäkuva. Nar-

ratiivinen identiteetti todentuu myös teoissa, ja teot taas muovaavat identiteettiä uudel-

leen. Narratiivinen identiteetti on osin faktaa ja osin fiktiota tai esimerkiksi toivetta sii-

tä, miten asioiden tulisi olla ja mitä ihminen haluaisi olla. Narratiivisessa identiteetissä 

on läsnä muutos ja mahdollisuudet, toiveet ja uhat. Vahvana vaikuttaja narratiivisessa 

identiteetissä ovat myös yksilön arvostukset: mitä arvostamme, sitä myös haluamme 

olla. Narratiivista identiteettiä voidaan myös havainnollistaa siten, että yksilö on samal-

la tarinansa kertoja ja sen lukija, joka luo merkityksiä ja sitten taas tulkitsee ja uudelleen 

tulkitsee niitä. ( Laitinen, A. 2002, 57-58.) 

Narratiivinen identiteetti on ihmisen itsensä konstruoima kertomus siitä, kuka 

hän on. Narratiivisen identiteettityön näkökulma perustuu ajatukseen, jonka mukaan 

identiteetti rakentuu elämästä kerrottujen tarinoiden ja muiden itseilmaisujen välityksel-

lä. Keskeistä tässä ajattelutavassa on oletus, että ihminen ei tavoita identiteettiään suo-

raan vaan ulkoistamalla itsensä eri tavoin esimerkiksi kertomalla itsestään tarinan, maa-

laamalla taulun, juoksemalla maratonin tai muuta vastaavaa. Ilmaistuaan itseään tavalla 

tai toisella ihminen kokee itsensä tuon itsensä toteuttamisen tuotteena. Ilmaus heijastuu 

takaisin lähtökohtaansa, ja ihminen arvioi itseään suhteessa siihen. (Heikkinen 2002, 

33.)  



 39 

Identiteetti on toisaalta samana pysymistä eli samuutta, ja toisaalta juuri päin-

vastaista eli muuttumista toisenlaiseksi. Tästä seuraa, että vastaus kysymykseen ”kuka 

olen?” on juuri näiden kahden ristiriitaisen asian välisen suhteen jäsentämistä. Jäsentä-

minen tehdään erilaisten itseilmaisujen välityksellä. Esimerkkinä itseilmauksista ovat 

kaikki ne tarinat, joita ihminen kertoo itselleen ja toisille omasta elämästään. Näin ih-

minen pyrkii muodostamaan itsestään, elämästään ja maailmastaan yhtenäisen koko-

naiskäsityksen, jossa hajanaiset kokemukset asettuvat suhteisiin keskenään. (Heikkinen 

2002, 119.) 

Narratiivinen identiteetti ei rakennu pelkästään itsestä kerrottujen kertomusten 

varassa vaan myös toisten kertomiin kertomuksiin eläytymällä. Kun joku kertoo vaikut-

tavan kertomuksen, sen koskettavuus syntyy siitä, että kertoja aktivoi omia vastaavia 

kokemuksiaan, ikään kuin kertoo minun tarinaani kertomalla omaansa. Eläydyn kerto-

mukseen omien kokemusteni kautta ja järjestän ajatuksiani samalla, kun seuraan tarinaa. 

Esimerkiksi elokuvan seuraaminen voi olla narratiivisen identiteetin rakentumista. 

(Heikkinen 2002, 121.) 

Organisaation kollektiivisella narratiivisella identiteetillä tarkoitetaan tapaus-

tutkimuksessa tietyn organisaation sisäisten arvojen, uskomusten ja normien muodos-

tamaa enemmän tai vähemmän yhteisesti jakamaa ajatuksellista kokonaisuutta, jonka 

pohjalta muodostuvat organisaation jäsenten käsitykset organisaation tavoitteista, tehtä-

vistä ja organisaatiota ympäröivästä todellisuudesta. Kyse ei ole kuitenkaan mistään 

ehjästä kokonaisuudesta, vaan se saattaa koostua jopa ristiriitaisista näkemyksistä. Kol-

lektiivisten tarinoiden merkitys ei riipu ainoastaan sosiaalisesta yhteydestä, jossa ne 

ilmenevät tai siitä, mistä ne ovat peräisin. Erityisen tärkeää on, miten niitä ylläpidetään 

ja uusinnetaan. Kollektiivinen narratiivinen identiteetti on organisaatiotoimijoiden yh-

teistä tarinaa organisaatiosta ja siitä , ”keitä me olemme ja haluamme olla”.  

Nikkilä ehdottaakin, että organisaation toiminta ohjautuu suuressa määrin ideo-

logian välityksellä, eli kollektiivisten narratiivien välityksellä. Tyypillistä on myös 

vankka luottamus ideologioiden pätevyyteen. Ideologioiden merkitys on kahdenlainen: 

Ne ovat suodatinjärjestelmiä organisaation ja ympäristön välillä. Toisaalta ne tasapai-

nottavat organisaation sisäistä kiinteyttä. (1986, 27-28.) 
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5.1.6 Samastuminen ja identifioituminen 

 

Yksilön identiteetti liittyy siihen, miten yksilö samastuu organisaatioonsa. Heathin mu-

kaan se, mitä ihminen ajattelee olevansa, on tulos vaihtelevasta joukosta samastumisia. 

Samastuminen on aktiivinen prosessi, jolla yksilö liittää itsensä sosiaalisen näyttämön 

elementiksi (Heath 1994, 235 Lehtosen 1997, 29 mukaan). 

Samastumisen kohde voi olla yhtä hyvin henkilö tai vaikkapa tarina organisaa-

tion sankarista. Samastuminen muovaa voimakkaasti identiteettiä ja tunnetta organisaa-

tioon kuulumisesta. Organisaatiokulttuuri on täynnä mahdollisia identifioitumisen koh-

teita: noviisit esimerkiksi samastuvat usein konkareihin, koska näiden elämässä he voi-

vat kurkata omaan tulevaisuuteensa.  Kyse on myös mielikuvituksen voimasta: kuvitel-

ma, miten hienoa olisi olla ylemmässä asemassa, voi johtaa myös toimintaan kohti si-

tä.(Wenger 1998, 156. 188-190.) 

 

5.1.7 Persoonallinen ja sosiaalinen identiteettiprojekti 

 

Persoonallinen identiteetti on yksilön ainutlaatuisuus, joka on samalla jatkuva mutta 

myös muuttuva. Sosiaalinen identiteetti on identiteetin se osa, joka liittyy ryhmiin kuu-

lumiseen. Breakwellin (1983, 10.) mukaan on vaikeaa erottaa yksilön identiteetissä nä-

mä kaksi elementtiä. Erottaminen onnistuu parhaiten, kun ne ovat ristiriidassa: jos esi-

merkiksi työelämän arvot eivät sovi persoonallisien arvostuksien kanssa yhteen yksilön 

voi olla vaikeaa sisäistää organisaation kuulumistaan, varsinkaan henkilökohtaisella 

tasolla.  

Ylijoki on tarkastellut heimokulttuurien uusiutumista ja opiskelijoiden sosiaa-

listumista kollektiivisten mallitarinoiden omaksumisena ja myös heimokulttuureihin 

sisältyvää moninaisuutta ja yksilöllistä liikkumatilaa. Käsitteellisenä tulkintakehyksenä 

Ylijoki on käyttänyt Rom Harre´n psykologista avaruutta. Ylijoen mukaan Harre´ tar-

kastelee identiteetin rakentumista kahtena toisiinsa liittyvänä projektina, sosiaalisena ja 

persoonallisena projektina. (Ylijoki 1991, 132.) 

Tapaustutkimus perehtyy organisaatiokulttuurin omaksumiseen identiteettipro-

jekteina. Yksilö omaksuu organisaatiokulttuuria ensin sosiaalisen identiteettiprojektin 

keinoin: hän omaksuu yhteisön organisaatiokulttuuria eli ”pelisääntöjä” toisin sanoen 
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kollektiivista narratiivista identiteettiä. Toinen identiteettiprojekti on persoonallinen 

identiteettiprojekti, jonka myötä yksilö pyrkii löytämään oman henkilökohtaisen paik-

kansa ja näkökulmansa organisaationkulttuuriin. Näin yksilö voi olla uudistavana teki-

jänä. 

Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö pyrkii saavuttamaan tietyn yhteisön 

jäsenyyden omaksumalla yhteisön traditioita, arvoja, uskomuksia ja toimintatapoja. Yk-

silön on siis osattava tulkita yhteisön kulttuuria: mitä kyseisessä kulttuurissa arvoste-

taan, mitä halveksutaan ja millä tavalla erilaisissa tilanteissa tulisi toimia? Saavuttaak-

seen aseman kulttuurissa yksilön on saatava muut vakuuttuneeksi omasta sitoutumises-

taan ja pätevyydestään kyseiseen kulttuuriin. Sosiaalinen identiteettiprojekti on siis 

ajankohtainen erityisesti kulttuurin tulokkaalle ja myös tilanteissa, joissa yksilön asema 

yhteisössä on uhattuna.(Harre´ 1983, 256-257.) 

Persoonallisessa identiteettiprojektissa yksilön tavoitteena on saavuttaa erityi-

nen, omakohtainen suhde yhteisöönsä: saavuttaa yksilöllisyys yhteisössä. Persoonalli-

nen identiteettiprojekti koskee Harre´n mukaan eritoten keskivertoihmistä, joka kokee 

olevansa liian samanlainen monessa suhteessa kuin muut yhteisönsä jäsenet, joten hä-

nen yksilöllisyytensä on uhattuna. Persoonallinen identiteettiprojekti on kuitenkin mah-

dollinen vasta, kun yksilö on jo kiinnittynyt yhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Yksilön 

identiteetti olisikin näin lähtöisin yhteisöllisestä. (1983, 269-274.) 

Kulttuurista ainesta (kulttuurista kollektiivista identiteettiä) ei omaksuta me-

kaanisesti ja mielivaltaisesti, vaan yksilö seuloo joko tietoisesti tai tiedostamattaan tar-

jolla olevista malleista ne, jotka hän kokee omikseen ja muokkaa niitä itselleen sopivik-

si. Omaksumis- ja muokkaamisprosessissa kulttuuriset ainekset kutoutuvat omaan hen-

kilöhistorialliseen kokemukseen. (Hänninen 1999, 52.) 

Harre´n (1983, 257-261.) psykologisen avaruuden lähtökohtana on kaksi psy-

kologista perusulottuvuutta: esitys ja toteutus. Esitysulottuvuuden ääripäinä ovat julki-

nen ja yksityinen. Yksilö voi joko ilmaista sisäiset tilansa julkisesti tai pitää ne yksityi-

senä. Toteutusulottuvuuden ääripäät ovat puolestaan yksilöllinen ja kollektiivinen. Edel-

lisessä yksilö on toiminnan toteuttaja, kun taas jälkimmäinen edustaa yhteisöllistä toi-

mintaa ja psykologisten ominaisuuksien ylläpitoa. Näin muodostuu Harre´n neljän psy-

kologisen alueen kenttä.  
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KUVIO 2. Harren (1983) esittämät siirtymät yksilöllisyyden muodostumisessa, Ihanuk-
sen (1999, 123.) mukaan. 
 

Harre´n (1983) esittämät siirtymät yksilöllisyyden muodostumisessa nähdään 

kuviossa 2. Kuviota tarkastellessa on hyvä pitää mielessä myös Harre’n käsitys esitys- 

ja toteutus ulottuvuuksista. Harre kuvaa yksilöllisyyden muodostumista julkis-

kollektiivisten diskurssimuotojen muuntumisina yksityisiksi ja yksilöllisiksi käytän-

nöiksi. Prosessissa voidaan erottaa neljä siirtymämuotoa. Ensimmäinen siirtymä on jul-

kisten ja kollektiivisten käytäntöjen muuttuminen yksityisiksi, mutta edelleen muodol-

taan kollektiivisiksi näiden toimintojen ja käsitysten itselle omaksumisen kautta.  

Jokainen yksilö syntyy aina tiettyyn yhteisöön, tiettyyn kulttuuriin, joka on 

olemassa ennen häntä ja hänestä riippumatta. Ensimmäistä siirtymistä leimaa siis omak-

suminen: yksilön on sisäistettävä yhteisön kulttuuri. Tullakseen yksilöksi ihmisen on 

ensin kiinnityttävä yhteisöönsä, toisiin ihmisiin. Myöhemmissäkin elämänvaiheissa so-

siaalinen omaksuminen on välttämätöntä, jotta yksilö pystyy tätä kautta rakentamaan 

uudelleen sosiaalista identiteettiään. Omaksumisprosessin voidaankin ajatella olevan 

identiteettiprojektin perusta. (Harre 1983, Ylijoen 1998, 135. mukaan.)  
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Toinen siirtymämuoto on se, kun yksityiset mutta edelleen muodoltaan kollek-

tiiviset puhe-, toiminta- ja ajatuskäytännöt muuntuvat aidosti yksilöllisiksi yksilöiden 

omaksuessa ne omalla erityisellä tavallaan, yksilön niihin kohdistamien muunnosten 

kautta. Näin muodostuu yksityisiä ja yksilöllisiä toiminnan käytäntöjä. (Harre 1983, 

258-262.) Toinen siirtymä on siis muuntamisen ja muokkaamisen alue (transformation). 

Jokainen ihminen yhdistelee asioita omalla erityisellä tavallaan ja tuo kulttuuriin siten 

uusia vivahteita. Yksilön kokemus jättää tilaa vastustaa kulttuuria. Kulttuuri ei suoraan 

jäljenny yksilöön. (Harre´1983, Ylijoen 1998, 135-136 mukaan.) 

 Itselleen omaksumia - ja niihin yksilöllisiä muunnoksia kohdistamiaan käytän-

töjä- yksilö palauttaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa julkisen toiminnan areenalle. 

Tätä siirtymää Harre kutsuu julkistamiseksi. Yksilö julkistaa itsensä, kertoo oman ta-

rinansa omasta itseymmärryksestään lähtien. Julkistetun yksilöllisyyden kohtalo ei ole 

nyt enää pelkästään yksilön käsissä vaan riippuu siitä, miten yhteisö ottaa sen vastaan. 

Yksilölliset vaihtelut ja persoonalliset muunnokset eivät jää pelkästään yksityisiksi, 

vaan yksilö voi esittää ne julkisesti toisille. Yksilö voi esittää totutusta poikkeavia tapo-

ja, ja hänen sosiaalinen identiteettiprojektinsa voi joutua uhkaan. Toisaalta vaara piilee 

myös siinä, että jos julkistamisesta puuttuu täysin yksilöllinen leima, yksilön persoonal-

linen identiteettiprojekti voi joutua koetukselle. Julkistamisessa on kyse eräänlaisesta 

testitilanteesta, jossa yksilö voi saada yhtä hyvin neron kuin hullunkin leiman riippuen 

yhteisön arvioinnista.( Harre 1998, 257.) 

Sackmann ehdottaa, että yksilö voi muokata kulttuurissa vallitsevia käsityksiä, 

ja toiset voivat jopa hyväksyä ne, mutta tämä ei ole helppoa, sillä kulttuurin kognitiivi-

set mallit muuttuvat ajan myötä tavoiksi, joilla on eriasteista emotionaalista arvoa. Näitä 

tapoja ei välttämättä tahdota kyseenalaistaa. (1991, 41.) 

Viimeinen siirtymä Harren mallissa on takaisin julkis-kollektiiviselle alueelle. 

Siirtymä on konventionalisoituminen (conventionalization) eli yleiseen käytäntöön 

omaksuminen. Jotkut edellisen vaiheen innovaatiot tulevat hyväksytyiksi yhteisön kult-

tuurisen perimän osaksi. Tapahtuu konventionalisoitumista: siirtymistä yksilöllisestä 

yhteisölliseksi. Kehä sulkeutuu, kun julkiseksi saatetut yksilölliset muunnelmat omak-

sutaan osaksi yleistä käytäntöä ja ovat taas osa julkista ja kollektiivista ainesta. (Harre 

1983, 257-259.) 

Harre´n mallin pääidea on Ylijoen mukaan siinä, että kollektiivinen ja yksilöl-

linen ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa, mutta toisaalta yksilöllä on välimatkaa kult-

tuuriinsa. Yksilöllä on liikkumatilaa, ja tämä tekee mahdolliseksi muutoksen niin yksi-
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lön omassa elämässä kuin yhteisössäkin. Emme ole pelkästään kulttuurin tuotteita vaan 

myös sen luojia. (Ylijoki 1998, 138.) Harren malli siis olettaa, että ihmisen identiteetti 

ei ole koskaan pysyvä, vaan rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa jatkuvasti. Toi-

saalta hän on myös jakanut identiteetin kehityksen kahteen projektiin: persoonalliseen ja 

sosiaaliseen. Mutta Harre korostaa, että ihmisen persoona muodostuu vasta yhteydessä 

sosiaaliseen jolloin ihminen löytää itsensä toisten kautta. 

Identiteettiprojektit ovat samalla myös emotionaalisia projekteja, sillä organi-

saatiokulttuuri ei toimi vain uskomusten, valintojen ja toimintojen vaan myös emootioi-

den tulkintakehyksenä. Yhteisö sosiaalistaa yksilön myös tulkitsemaan, ilmaisemaan ja 

oikeuttamaan tietyllä tavalla tiettyjä tunnetiloja. (Gherardi 1995, 150-163, Ylijoen 1998, 

142 mukaan.) 

Harren malli yksilön ja kulttuurin suhteesta liittyy tutkimukseen siltä osin, että 

tapaustutkimuksessa pyritään löytämään kollektiivista narratiivista identiteettiä eli orga-

nisaatiokulttuuria, jota yksilö omaksuu. Yksilön suhde kollektiiviseen narratiiviseen 

identiteettiin on myös vastakkainen: persoonallisessa identiteettiprojektissa yksilöllä on 

mahdollisuus muuntaa ajatus- ja toimintamalleja itselleen sopiviksi. Yksilön elämätari-

na ja tarinat organisaatiosta ovat kuitenkin jossain määrin myös yksilön muokkaamia. 

Yksilön narratiivinen identiteetti ja kollektiivinen narratiivinen identiteetti ovat vuoro-

vaikutuksessa. 

5.2 Kulttuuri ja organisaatiokulttuuri 

 

Kulttuurin laajimmassa merkityksessä meillä on sivilisaatiot ja puhutaankin idän ja län-

nen kulttuureista. Toisaalta on etnisesti erilaisten maiden erilaisia kulttuureja. Pienem-

missä yksiköissä tarkasteltuna eri organisaatioilla on kulttuurinsa ja organisaatioissa voi 

olla pienempiä ryhmittymiä, jotka kehittävät omia alakulttuurejaan. Seuraavissa luvuis-

sa tarkastellaan kulttuuria ja organisaatiokulttuuria.  

 

5.2.1 Perusoletukset kulttuurin ydintä 

 

Scheinin mielestä voimme soveltaa termiä kulttuuri, minkä kokoiseen sosiaaliseen yk-

sikköön tahansa, kunhan sillä vain on ollut tilaisuus oppia ja vakiinnuttaa käsitys itses-

tään ja ympäristöstään. Kulttuurilla Schein tarkoittaa siis ”perusoletusten mallia, jonka 
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jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt, tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen 

sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmia. Malli on toiminut riittä-

vän hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille 

ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea.” (Schein 1987, 25.)  

Kulttuurin ydintä on Scheinin mukaan perusoletukset, jotka ovat siis syntyneet 

yhteisön ongelmanratkaisun kautta: Ratkaisu, joka toimii toistuvasti onnistuneesti, 

muodostuu itsestään selvyydeksi, jota ei aseteta kyseenalaiseksi. Perusoletusten synty 

liittyy kulttuurin syntyyn. Perusoletukset ovat kulttuurin tiedostamaton osa, joka sisältää 

uskomuksia niin ihmisen perusluonteesta, toiminnan luonteesta kuin todellisuuden luon-

teesta. Kyse on niin hallitsevista uskomuksista, että ne ovat vastaansanomattomia ja 

kiistattomia. Muita ratkaisuja tai toimintamalleja pidetään käsittämättöminä ja perusole-

tusten sanelemaa ainoana oikeana ratkaisuna - oli se sitten toimiva tai ei. (Schein 1985, 

18-36.) 

Greenwood korostaa kulttuurien paikallisuutta. Kulttuuri ja kulttuurin perusteet 

eli moraalijärjestykset ovat paikallisia, johonkin tiettyyn sosiaaliseen kollektiiviin, ku-

ten perheeseen, työpaikkaan tai jengiin kytkeytyviä. Esimerkiksi universaalit hyveet ja 

paheet eivät olisi mahdollisia. (Greenwood 1994, 121.)  

 

5.2.2 Kultturin tasot 

 

Hofstede (1992, 24) korostaa, että kulttuurin ilmenemismuotoja on luonnehdittu monin 

ilmauksin, mutta hänen mielestään neljä käsitettä kattavat kulttuurin ilmenemisen tasot 

varsin hyvin: symbolit, sankarit, rituaalit ja arvot. Symbolit edustavat lähinnä pintaa 

olevaa osaa ja arvot taas syvintä kulttuurin ydinkerrostumaa, sankareiden ja rituaalisen 

jäädessä näiden välimaastoon.  

Symbolit ovat sanoja, eleitä, kuvia, esineitä, kielikuvia, joilla on tietty merki-

tys. Näiden merkityksen tunnistavat kulttuurin kuuluvat. Sankarit taas ovat eläviä tai 

kuolleita, todellisia tai kuviteltuja henkilöitä, joita arvostetaan ja heitä pidetään esimer-

killisinä käyttäytymismalleina. Rituaalit ovat toimintoja, joita noudatetaan niiden itsen-

sä vuoksi, ei rationaalista syistä vaan lähinnä sosiaalista, historiallisista tai uskonnolli-

sista syistä. Hofstede pitää kulttuurin ytimenä arvoja, jotka usein muodostuvat alitajui-

siksi uskomuksiksi, esimerkiksi hyvästä ja huonosta käyttäytymisestä. (Hofstede 1992, 

24-25.) 
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Näkyvä osa on siis se osa kulttuuria, jonka kautta heijastuvat syvemmät tasot. 

Vaikka näkyvän osan havaitseminen olisikin helppoa, vaikeampaa on selvittää niiden 

merkitys, keskinäiset suhteet ja mitä syvemmällä olevia rakenteita ne kenties heijastele-

vat, jos ylipäätään heijastelevat. (Schein, 1985 20-35.)  

Arvot asettuvat Scheinin kulttuurin tasomallissa pinnan alla olevaan osaan, jo-

ka kuitenkin on lähellä tietoisuutta. Kaikenlainen kulttuurinen oppiminen heijastelee 

Scheinin mukaan alun perin joltakin peräisin olevia arvoja, jotka ilmoittavat, miten asi-

oiden tulisi olla vastakohtana sille, miten ne ovat. Arvot ovat sitä ainesta, josta ennen 

pitkää muodostuu perusoletuksia. Arvot saattavat muuttua tiedostamattomiksi usko-

muksiksi, joita ei enää kyseenalaisteta ja ryhmän jäsenet unohtavat alkuperäisen arvon 

suhteellisuuden ja ehkäpä jopa sen, että he ovat väitelleet ja kiistelleet siitä. Arvot eriä-

vät perusoletuksista siten, että ne ovat tietoisia ja selkeästi ilmaistuja, koska niillä on 

moraalinen ja normeja luova tehtävänsä. Ideologiaan tai organisaation filosofiaan sisäl-

lytetty arvoasetelma voi toimia ohjenuorana. (1985, 35-37.) 

Tapaustutkimuksen kannalta tärkeää on kulttuurin tasojen tiedostaminen, sillä 

puhuttaessa organisaatiokulttuurin omaksumisesta ollaan tekemisissä erilaisten kulttuu-

rin tasojen kanssa. Arvot ovat kulttuurin syvintä osaa ja näitä heijastelevat muut tasot. 

Kyse on moninaisista kulttuurin tasoista, sillä tarinoiden avulla välittyy arvoja, hyveitä, 

suoria toiminnanohjeita, kuten myös jo perusoletuksiksi muodostuneita uskomuksia.  

 

5.2.3 Organisaatiokulttuurin käsite 

 

”Kulttuurilla” on sanana monia merkityksiä ja sivumerkityksiä, ja yhdistettynä sanaan 

”organisaatio” merkitykset vain lisääntyvät saaden aikaan melkoisen määrän eri assosi-

aatioita. 1980-luvulla Edgar H. Schein kirjoitti organisaatiokulttuurin käsitteen olevan 

hämmentävä ja kantavan hyvin erilaisia merkityksiä. Myös Sonja Sackmann (1991, 2.) 

korosti samaa asiaa 1990-luvulla: organisaatiokulttuurin määritelmiä oli tuolloin lähes 

yhtä paljon kuin siitä kirjoittavia ihmisiä.  

Organisaatiokulttuurin käsitteestä ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä, vaikka 

siitä onkin kirjoitettu paljon. Empiirinen tutkimuskin on ollut aika hajanaista ja sirpa-

leista, mikä on vaikuttanut osaltaan käsitteistön sekavuuteen. Eri teoksissa käytetään 

organisaatiokulttuurille myös eri nimityksiä, kuten yrityskulttuuri. 
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Organisaatiokulttuurin tutkiminen yleistyi Juutin mukaan 1980-luvulla. Suosi-

oon vaikuttivat muun muassa kulttuurikäsitettä popularisoineet teokset, kuten Scheinin 

vuonna 1985 ilmestynyt teos: Organizational Culture and Leadership (suom. Organisaa-

tiokulttuuri ja johtaminen) sekä Dealin ja Kennedyn vuonna 1982 ilmestynyt teos: Cor-

porate Cultures. Syvemmän tason syy oli kuitenkin se, että tarvittiin uusia malleja orga-

nisaatiokäyttäytymisen selittämiseksi. Positivistiseen tutkimustraditioon oltiin tyytymät-

tömiä. Enää ei organisaatioita ajateltu mekaanisina koneistoina, vaan organisaatiot näh-

tiin sosiaalisina järjestelminä, jotka ovat ympäristöönsä sopeutuvia. Kulttuuriviiteke-

hyksen käyttö onkin etuna tarkasteltaessa organisaatioita nopeasti muuttuvassa ympäris-

tössä. Organisaatiokulttuuri on tutkimisen arvoinen kohde, sillä esimerkiksi vain noin 

kolmasosa työssä käyvistä suomalaisista on sitoutunut sekä organisaatioon että työhön-

sä. Empiiriset mittaukset osoittavat ihmisten pikemminkin pitäytyvän vanhoissa mal-

leissa kuin etsivän uusia. (Juuti 1997, 9-12, 15-16.)  

Sackmannin mukaan yksi tavallisimmista uskomuksista on, että organisaation 

kulttuuri on homogeeninen ja kaikkien organisaation jäsenien samalla tavalla omaksu-

ma. Tämä näkyy jo käsitteistä ”organisaatiokulttuuri” tai ”yrityskulttuuri”, jotka antavat 

vaikutelman jostakin yhtäläisestä ja kaikkien jakamasta. Toinen oletus on, että organi-

saatiokulttuuri on johtajien luoma ja johtajakeskeinen. Sackmann kritisoi kumpaakin 

oletusta. Käsitys yhdestä ”organisaatiokulttuurista” pohjaa hänen mukaansa siihen, että 

kulttuuri käsite on otettu organisaatiota kuvaamaan antropologiasta ilman harkintaa. 

(1991, 7-17.) Uskomus kulttuurin johtajakeskeisyydestä on osana tätä käsitystä, esimer-

kiksi Schein korostaa johtajien ja perustajien suurta voimaa organisaatiokulttuurin syn-

nyssä: he iskostavat omia oletuksiaan organisaatiokulttuuriksi (Schein 1987, 16). 

 

5.2.4 Yhtenäinen organisaatiokulttuuri versus alakulttuurit 

 

Yksilö on useimmiten osallisena useissa eri ryhmissä, missä on omat kulttuurinsa ja 

arvonsa. Tämä pakottaa joustavuuteen. Esimerkiksi työelämän arvot voivat ehkä joustaa 

perhe-elämän arvojen takia ja toisinpäin. Mikään kulttuuri ei itsessään ole aukottoman 

kiinteä tai pysyvä systeemi. Yhden ja saman kulttuurin piirissä voi olla tilaa erilaisille 

perusteltavissa oleville toimintavoille: tietyssä yhteisössä saattaa olla useita arvostuksia, 

joten liikkumatilaa on myös esimerkiksi tietyn organisaatiokulttuurin sisässä. (Ylijoki 

1998, 143-144.) 
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Organisaation jäsenet eivät ole ainoastaan organisaatiokulttuurin jäseniä, vaan 

he kuuluvat muihinkin kulttuurisiin ryhmiin: he kuuluvat tiettyyn sukupolveen, ja heillä 

on erilaisia kokemustaustoja. Toisaalta organisaatiossa on myös omia alaryhmiään, ja 

organisaatioon kuuluva on osana erilaisia ryhmittymiä, jotka eivät ole aina paikkaan 

sidottuja eivätkä asemaankaan. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että organisaatiokult-

tuuri ei ole homogeeninen. (Sackmann 1991, 27-28.) Havainto oikeuttaa kysymään: 

minkälaisia ovat sitten esimerkiksi tietyn organisaatiokulttuurin alakulttuurit ja kuinka 

erilaisia näkemyksiä organisaatiosta saman organisaation sisällä vallitsee?  

Sakcmann korostaa, että kulttuurinen tieto voi organisaatioissa olla ryhmitty-

nyttä. ”Cultural grouping” -termi havainnollistaa kulttuurisen tiedon ryhmittyneisyyttä. 

Organisaatioissa voi olla useita mahdollisia ryhmiä, joiden jäsenillä on keskenään sa-

manlaisia käsityksiä, jotka taas eroavat jonkun toisen ryhmän käsityksistä ja uskomuk-

sista. Sackmann ehdottaa, että ryhmittymät voivat olla asemasta riippumattomia; orga-

nisaation eri osastoilla ja eri statusryhmään kuuluvista voi löytyä yhteneväisiä käsityk-

siä. ”Cultural grouping” eroaa käsitteenä alakulttuurikäsitteestä joustavuudellaan. Yksi-

lö voi kuulua useaan erilaiseen ”cultural grouping”-ryhmään ja asiasta riippuen liukua 

käsityksissään näiden ryhmien välillä. (1991, 40.) 

Johtamistaidon Opiston tutkimuksessa, jossa oli tutkimusaineistona noin 3200 

kursseille osallistunutta henkilöä, selvitettiin yksilön ja organisaation välisen suhteen 

onnistumisen astetta omien arvojen ja yrityksen kulttuurin arvojen sopusointuisuu-

den/riitaisuuden kautta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asemalla on muita tausta-

muuttujia vahvempi yhteys sekä vastaajan omiin että yrityksen arvoihin. Tätä voidaan 

pitää osoituksena siitä, että eri henkilöstöryhmissä on usein erilainen osakulttuuri sa-

mankin yrityksen sisällä. Organisaatiokulttuuri voisi tutkimuksen perusteella jakautua 

neljään eri kulttuuriin: johdonkulttuuriin, organisaation keskitason kulttuuriin, konttori-

toimihenkilöiden kulttuuriin ja työntekijöiden kulttuuriin. (Juuti 1995, 32-33.)  

 

5.2.5 Miksi organisaatiokulttuurin tutkimusta? 

 

Schein korostaa kulttuurin olevan syvällinen, monitahoinen ja vaikeaselkoinen ilmiö. 

Jos kulttuureja ei osata analysoida oikein, meiltä jää ymmärtämättä, miksi organisaatiot 

tekevät joitakin asioita ja miksi organisaatioilla on sellaisia vaikeuksia, kuin niillä on. 

Organisaatiokulttuuria kannattaa siis yrittää ymmärtää, sillä siten selkiytyvät Scheinin 
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mukaan monet selittämättömät ja järjettömiltä tuntuneet organisatoriset ilmiöt. Schein 

korostaa myös, että organisaatiokulttuuria ei niin vain voida muuttaa. (Shein 1985, 11-

23.) 

Morganin (1986) mukaan kulttuuriviitekehyksen vahvimpana etuna organisaa-

tiota tarkastellessa on se, etä vapaudutaan liiallisesta rationaalisuuden painottamisesta. 

Organisaatioita tarkastellaan ihmisten muodostamina yhteisöinä, joissa toiminnoilla on 

monia yhteisön toiminnan kannalta tärkeitä piilossa olevia merkityksiä. Organisaa-

tiokulttuuriviitekehyksen käyttö auttaa ymmärtämään organisaatioiden toimintaa uudel-

la entistä syvemmällä tasolla. Morgan muistuttaa myös, että organisaatiokulttuuria ei 

saisi pitää mekanistisena käsitteenä, joka on vain eräs organisaation toimintaan liittyvä 

muuttuja. Organisaatiokulttuuri tulisi nähdä ajatuksellisena järjestelmänä, joka toimii 

organisaation vertauskuvana. Organisaatio tulisi nähdä kulttuurina, toisin sanoen ihmis-

yhteisönä, jonka jäsenet ovat omaksuneet melko samanlaisen merkitysjärjestelmän.  

 

5.2.6 Erilaisia näkökulmia organisaatiokulttuuriin 

 

Smircich on Juutin mukaan hahmottanut eri tieteiden välistä näkökulmien yhteyttä. Ver-

tailevassa liikkeenjohtotieteessä ja organisaatiokulttuureja systeemiteoreettisesti tutkit-

taessa pidetään organisaatiokulttuuria yhtenä muuttujana. Vertailevassa liikkeenjohto-

tieteessä kulttuuria pidetään taustaominaisuutena, joka vaikuttaa uskomusjärjestelmien 

muodostumiseen. Systeemiteoreettisen näkökulman tutkijat puolestaan uskovat, että 

organisaatiokulttuuri on tiettyjen arvojen, normien ja uskomusten joukko, jolla on tietty-

jä funktioita. Organisaatiokulttuuri on identiteetin lähde organisaatiossa työskenteleville 

ja sosiaalisen järjestelmän ylläpitäjä. (Juuti 1997, 22-23.) Psykologiset kulttuuriviiteke-

hykset puolestaan painottavat alitajuisten tunneprosessien tutkimista. Tutkimukset ovat 

jaettavissa joko freudilaiseen traditioon, jossa kulttuuria tarkastellaan kollektiivisten 

projektioiden, tai omaksuttujen kuvitelmien kautta. Sekä jungilaiseen traditioon, jossa 

huomio on kiinnittynyt mielikuvien ja symbolien syvälliseen rakenteeseen. (Alvesson & 

Berg 1988, 74-77, Juutin 1997, 24, mukaan.) 

Sonja Sackmann (1991, 18-19.) on jakanut organisaatiokulttuurin tutkimuksen 

kolmeen eri näkökulmaan. Nämä ovat kokonaisvaltainen näkökulma (holistic perspecti-

ve), variaabeli näkökulma (variable perspective) ja kognitiivinen näkökulma (cognitive 

perspective). Kokonaisvaltainen näkökulma organisaatiokulttuuriin tarkoittaa, että tut-
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kimuksessa on etnografinen ote. Kokonaisvaltaisessa organisaatiokulttuurin tutkimuk-

sessa tehdään pitkäaikaisia tutkimuksia monipuolisin menetelmin ja keskitytään kulttuu-

rin kaikkiin mahdollisiin aspekteihin sekä näkyvään että kulttuurin syvempiin tasoihin. 

Käytännössä useat tutkijat, joilla on kokonaisvaltainen näkemys kulttuurista, keskittyvät 

silti, joko näkyvään tai näkymättömään kulttuuriin.  

Variaabeli näkökulma keskittyy kulttuurin ilmaisuihin, jotka voivat olla yhtä 

hyvin niin verbaalisia tai toiminnallisia kuin artifaktejakin. Tärkeää on näiden ilmaisu-

jen taustalla olevien merkitysten löytäminen. Painopiste on kuitenkin havaittujen käy-

täntöjen tutkimisessa. Kulttuuri nähdään jaettuina merkityksinä (organisaatio symbo-

lismi). Tutkimuksen kohteena ovat kollektiiviset toiminnot, kuten riitit, rituaalit, sere-

moniat, ammatinsanasto, legendat, myytit tai huumori ja eritoten näiden ilmaisemat 

taustamerkitykset.  

 Kognitiivisessa ja symbolistisessa tutkimuksessa pidetään organisaatiota kult-

tuurina. Kognitiivisen kulttuurinäkemyksen mukaan kulttuuri on tietynlainen yhteinen 

ajattelutapa. Kulttuuri määrittää sen, mikä on merkittävää tietoa ja oikeutettua käyttäy-

tymistä. (Smircich 1983, 343-352, Juutin 1997, 23. mukaan.) 

Nikkilä erottaa erilaisia organisaatiokulttuurin viitekehyksiä, mutta painottaa, 

että ne ovat monin tavoin toisiinsa liittyviä ja lomittuvia, joten niiden jyrkkä erottami-

nen toisistaan ei ole välttämätöntä. Organisaatiokulttuuria korostavissa näkökulmissa 

yhteinen piirre on se, että organisaatio oppii koko ajan sekä itsestään että suhteestaan 

ympäristöön. Organisaatiot ovat erilaisia ajattelumalleja, toimintoja ja traditioita suku-

polvelta toiselle siirtäviä sosiaalisia järjestelmiä. Organisaatiokulttuurin yleisistä piir-

teistä keskeisiä ovat kognitiivisen prosessit (oppiminen, havainnointi, tulkinta) ja sym-

boliset piirteet (ideologia, esimerkiksi juuri tarinoiden avulla välittyvä). (Nikkilä 1986, 

22-23, 31.) 

Myös Juuti (1995, 19-20.) kuvaa osuvasti, mitä kulttuuriviitekehys tutkimuk-

sessa tarkoittaa. Organisaatiota pidetään merkitysjärjestelmänä, ja kulttuuri on täten 

yhteisesti omaksuttujen merkitysjärjestelmien, symbolien, ajattelutapojen, toimintatapo-

jen ja tottumusten järjestelmä. Näiden merkitysjärjestelmien kautta ihmiset tulkitsevat 

kokemuksiaan ja virittävät aikeitaan, joiden kautta heidän toimintansa ohjautuu. Kult-

tuuri on siis tulkintamekanismien kooste ja sitä symbolista kenttää, jonka kautta yhtei-

söön sosiaalistutaan ja jota yhteisöön sosiaalistuneet ihmiset käyttävät ajattelussaan.  
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Organisaatiotutkimuksessa ollaan yhä enemmän siirtymässä todellisen elämän 

kuvaamiseen ja selittämiseen - siinä monipuolisessa ja vaihtelevassa muodossa, kuin se 

todellisuudessa esiintyy, melko yleisluonteisen kvantitatiivisen tutkimusotteen sijaan.  

 

5.2.7 Organisaatiokulttuurin käsite tässä tutkimuksessa? 

 

Tutkimuksessa pyritään testaamaan tarinallista näkökulmaa organisaatiokulttuurin 

omaksumisen alueella: yksilöt omaksuvat organisaatiokulttuuria eli kollektiivista narra-

tiivista identiteettiä ja saavat siitä aineksia omaan yksilölliseen elämäntarinaansa.   

Jokaisella organisaatiolla on tietty ”persoonallisuus”, mikä viittaa Nikkilän 

mukaan organisaatiokulttuurin käsitteeseen. Kun tulokkaat oppivat talon tavoille, he 

samalla oppivat organisaatiokulttuurin eli tärkeitä ohjeita, kuinka tulisi toimia.  (1986, 

19.) Tarinallisuuden ja tarinoiden avulla tutkitaan näiden ohjeiden omaksumista ja toi-

saalta oman näkökulman ottamista (persoonallinen identiteettiprojekti).  

Organisaatiokulttuurit voidaan nähdä organisaatioiden perintönä, joka siirtyy 

seuraaville sukupolville. Kulttuuri muodostaa organisaation yhteisen ymmärryksen poh-

jan. Se luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta organisaatioiden todellisuuteen, jota on hyvin vai-

keaa muuttaa. Toisaalta organisaatiot voivat muuttua ihmisten luovan toiminnan tulok-

sena, sillä organisaatioiden ei voida ajatella olevan alisteisia historialleen ja ympäristöl-

leen. Organisaatioiden jäsenet ovat aktiiveja toimijoita, jotka voivat vaikuttaa. (Malo 

2000, 104-110.) 

Wenger kuvaa osuvasti organisaatioelämää yhteisön käytänteiksi. Nämä käy-

tänteet eivät ole vain välineellisiä, vaan niissä on kyse enemmästä. Tutkimuksen kannal-

ta on tärkeää tiedostaa, mitä kaikkea nämä käytänteet voivat olla: rutiineja, sanoja, työ-

kaluja, tarinoita, eleitä, symboleita, tapoja, käsitteitä ja niin edelleen. Organisaatiokult-

tuuri muodostuu suurista ja pienistä käytänteistä, joita uudet jäsenet opettelevat ja sa-

moin muokkaavat. Käytäntöjen oppiminen muovaa myös jäsenten identiteettiä.  Käytän-

töjen kautta muodostuu myös se, mitä on elää ihmisenä tässä yhteisössä ja millainen on 

tämän yhteisön ja sen jäsenten identiteetti. (Wenger 1998, 82-83, 134.) 

 Kulttuuri vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Organisaatiokulttuuri kä-

sitetään sosiaaliseksi konstruktioksi, mikä ohjaa ihmisten havainnointia ja ajatte-

lua.(Sackmann 1991, 21-22.) Myöskin Schein korostaa, että kulttuuri syntyy, kun orga-

nisaatio (tai muu ryhmä) pyrkii selviytymään ongelmista ja nämä yhdessä opitut ongel-
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manratkaisutaidot ja tavat, kuinka yleensä toimia ja ajatella opetetaan uusille jäsenille. 

(1987, 26.) Kulttuuri käsitetään siis eräänlaisten perusoletusten, arvojen ja käyttäyty-

mismallien joukkona ja ,kuten Schein toteaa perusoletusten muodostumisesta: ”Malli on 

toiminut riittävän hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän 

uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea.” (Schein 1987, 

25.) Kulttuuri on kokonaisvaltaisesti ihmisten käyttäytymisessä, ajatuksessa ja tunteissa 

läsnä, sillä Scheinin kuvaamat perusoletukset ovat tunnetasojen prosesseja, kun niistä 

muodostuu vahvoja uskomuksia. (Juuti 1997 31.)  

Juutin (1997, 30-31.) mukaan Gagliardi (1986, 123.) kuvaa organisaatiokult-

tuurin arvoja kollektiivisten onnistumisen kokemusten ihanteellistumisena ja aiempien 

ajattelutapojen muuttumisena tunteenomaiseen muotoon: sitoudutaan arvoihin vähitel-

len enemmän tunteella kuin rationaalisesti. Tämä edellyttää, että on olemassa perinteitä: 

myyttejä ja symbolisia rakenteita, joiden avulla välittyy informaatio sukupolvelta toisel-

le merkkien ja mielikuvien kautta. (Broms & Gahmberg 1983, 482-483. Juutin 1997, 32 

mukaan.)  

Morgan (1986) korostaa kulttuuriviitekehyksen vahvimpana etuna organisaa-

tiota tarkastellessa sitä, että vapaudutaan liiallisesta rationaalisuuden painottamisesta ja 

organisaatioita tarkastellaan ihmisten muodostamina yhteisöinä, joissa toiminnoilla on 

monia yhteisön toiminnan kannalta tärkeitä piilossa olevia merkityksiä. Organisaa-

tiokulttuuriviitekehyksen käyttö auttaa ymmärtämään organisaatioiden toimintaa uudel-

la, entistä syvemmällä tasolla. Morgan muistuttaa myös, että organisaatiokulttuuria ei 

kuitenkaan saisi pitää mekanistisena käsitteenä, joka on vain eräs organisaation toimin-

taan liittyvä muuttuja. Organisaatio tulisi nähdä ihmisyhteisönä, jonka jäsenet ovat 

omaksuneet melko samanlaisen merkitysjärjestelmän. (Morgan 1986, Juutin 1995 mu-

kaan.)  

Tarinallinen ja konstruktivistinen näkökulma organisaatiokulttuuriin mahdol-

listaa tarkan analysoinnin. Tarinallisuuden avulla päästään lähelle yksilöä ja hänen ko-

kemuksiaan, samoin organisaation tarinoita. Balin mukaan täytyy kuitenkin varoa aja-

tusta, että tarinallisuus on hyödyllinen näkökulma, koska ”tarinallisuus on kaikessa ja 

kaikkialla”. Tarinallisuuden hyödyllisyys ja mielekkyys on se, että se sopii tiettyyn on-

gelmaan näkökulmana. (Bal 1997, 222-223.) 

Tapaustutkimuksen kannalta olennaista on myös, että ”mielen sisäiset organi-

saatiot” ovat suurina vaikuttavina tekijöinä organisaatiotoimijoiden todellisuudessa. 

Organisaatiot luodaan mielikuvien ja ideoiden välityksellä. Organisaatioita kehitettäessä 
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ollaan tekemisissä luovan prosessin kanssa, jossa uudet mielikuvat ja ideat luovat uutta 

toimintaa. Mielikuvien, vertauskuvien ja tarinoiden kautta ihmiset toteuttavat tai tuotta-

vat organisaatioidensa todellisuutta. (Malo 2000, 112.) 

”Organization-in-the-mind” merkitsee ihmisten mielessään kantamia ja sisäis-

tämiä mielikuvia, kokemuksia ja oletuksia siitä työyhteisöstä tai organisaatiosta, johon 

he tuntevat kuuluvansa ja jonka palveluksessa he kokevat olevansa. Ne juontuvat yhtei-

sistä kokemuksista, mutta ne ovat myös henkilökohtaisesti värittyneitä. Siten kukin 

työskentelee hyvin henkilökohtaisessa suhteessa organisaatioon, jonka myös omalta 

osin itse luomme mielikuvissamme. (Hyyppä 1999)  

Hyyppä (1999) korostaa, että nämä mielessä olevat henkilökohtaiset työyhtei-

söt ovat meille usein todellisempia kuin se organisaatio, jonka me yhdessä muodos-

tamme. Mielessä oleva työyhteisö muodostuu osaksi omaa identiteettikertomusta, ja 

siten sitä voi olla hyvin vaikea muuttaa. Emme ole suhteessa vain yhteen todelliseen 

organisaatioon vaan useiden henkilöiden mielen sisäisiin organisaatioihin. Tarinallisuus 

on yksi keino päästä käsiksi näihin yksilöllisiin näkemyksiin organisaatiosta. 

Joanne Martin jakaa organisaatiokulttuurin tutkimuksen kolmeen eri näkökul-

maan, joiden näkemysero on siinä, nähdäänkö organisaatiokulttuuri yhtäläisenä kaikki-

en jakamana vai onko se monimutkaisempi ja useita variaatioita sisältävä. Niin sanottu 

integraationäkökulma olettaa kulttuurin olevan koko organisaation kattava systeemi, 

jonka jokainen organisaatiossa oleva yksilö jakaa: näkökulmassa ei ole sijaa eriävyyk-

sille. Toinen näkökulma taas painottaa juuri alakulttuurien välisiä eroja: organisaatiossa 

ei ole yhtenevää näkemystä, mutta taas pienemmissä osajoukoissa eli alakulttuureissa 

on oma yhtenäinen kulttuurinsa. Kulttuurin sirpaleista (Fragmentation perspective) nä-

kökulmaa kannattavat tutkijat nimenomaan korostavat näkökulmien moninaisuutta ja 

yleisen konseksuksen mahdottomuutta. Tutkimuksessa keskitytäänkin moniäänisyyteen. 

Martin ehdottaa kuitenkin, että tutkimus olisi hedelmällisintä nimenomaan, kun näkö-

kulma ei olisi rajoittunut vain yhteen näistä kolmesta perspektiivistä. (Martin 1992, 12-

14.)  

Martinin jako kolmeen perspektiiviin on siinä mielessä mielekäs, että sen avul-

la on helpompi suhteuttaa postmodernit näkökulmat muihin näkökulmiin. Postmoder-

nismi on näkökulma, jonka sisässä on paljon erilaisia suuntauksia. Näiden suuntausten 

tekijä on se, että oletetaan organisaatioiden ja ylipäätään koko nyky-yhteiskunnan ole-

van sirpaleinen ja monia näkökulmia sisältävä. Tutkimuksessa nojaudutaan osin post-

moderniin näkemykseen siten, että organisaatiokulttuurin ajatellaan olevan toisaalta 
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yhtenäisenä kollektiivisessa narratiivisessa identiteetissä, mutta toisaalta yksilön on 

mahdollista saavuttaa omakohtainen suhde tähän kollektiiviseen narratiiviseen identi-

teettiin. ”Totuuksia” organisaatiosta on useitakin, mutta ne syntyvät yhteisen ”totuuden” 

omaksumisen kautta. 

Postmodernin näkökulman omaksuneet tutkijat kritisoivat vahvasti entistä mo-

dernistista, tai kuten Martin sanoisi integratiivista pyrkimystä löytää kaikesta ”järki” ja 

usko suureen kertomukseen. Tätä kuvaa hyvin Gergenin ajatus postmodernista taiteesta: 

moderni elokuva on yhden tarinan selkeäjuoninen kuvaus, kun taas postmoderni eloku-

va on useiden tarinoiden sekoitus, jossa juonellinen esitys on nopeaa ja hyppelevää.  

 

5.3 Organisaatiokulttuuriin sosiaalistuminen  

 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan organisaatiokulttuuriin sosiaalistumista. Ensin 

kuvaillaan ”onnistunutta sosiaalistumista”. Tämän jälkeen kuvataan organisaatiota pro-

sessina ja perehdytään näkökulmaan, jossa nähdään sosiaalistuminen merkityksistä  

”taistelemisena”. 

 

5.3.1. Mitä on onnistunut sosiaalistuminen? 

 

Tapaustutkimuksessa ei käsitellä sosiaalistumisen ja sosiaalistamisen eroja vaan yhdis-

tetään ne, sillä käsiteparissa persoonallinen identiteettiprojekti ja sosiaalinen identiteet-

tiprojekti on jo tarpeeksi erottelua.  Sosiaalistumisella tarkoitetaan tutkimuksessa sekä 

sosiaalistamista (tarkoituksellista ’talon tavoille’ opettamista) että sosiaalistumista, joka 

sisältää myös ei-tietoisen ja ei-tarkoituksellisen omaksumisen. 

Organisaation kannalta tavoiteltavinta olisi, että yksilö olisi työstään kiinnostu-

nut yrityksen arvot ja tavoitteet tunteva sekä niiden toteuttamiseen pyrkivä.  Tärkeänä 

näkökulmana sosiaalistumiseen on se, miten organisaatioon sosiaalistuminen olisi mah-

dollisimman onnistunutta myös siten, että yksilön oppiminen ja tätä kautta organisaation 

oppiminen olisi tehokkainta. Sosiaalistumisessa lähestytään Nikkilän mukaan organi-

saation peruskysymystä: miten saada organisaatio toimimaan niin, että se olisi samaan 

aikaan sekä sisäisesti riittävän kiinteä ja yhtenäinen että myös riittävän paljon uutta tie-

toa ja uusia ratkaisumalleja tuottava? Toisin sanoen organisaatiokulttuuri ja siihen sosi-
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aalistuminen on keino saada ihmiset ”puhaltamaan yhteen hiileen”. Toisaalta on kysy-

mys luovasta prosessista, jossa yksilöt omaksuvat organisaatiokulttuuria omalla erityi-

sellä tavallaan, Prosessi on jatkuva ja uutta luova, eikä paikalleen jäänyt siten, että toi-

mintaperiaatteita ei koskaan kyseenalaisteta. (Nikkilä, 1986, 4.7.) 

Yksilö sosiaalistuu laajemmin tarkasteltuna organisaatiokulttuuriin. Toisaalta 

kulttuuriin sosiaalistuminen tapahtuu arkisen työnteon merkeissä, eli sosiaalistutaan 

työtehtävään ja laajemmin organisaatioon tavoitteineen. Organisaatioiden kulttuuripiir-

teitä korostavan näkökulman mukaan organisaatiot ovat erilaisia ajattelumalleja, toimin-

toja ja traditioita sukupolvelta toiselle siirtäviä sosiaalisia järjestelmiä. Organisaatiokult-

tuurin yleisistä piirteistä keskeisiä ovat kognitiivisen prosessit (oppiminen, havainnointi, 

tulkinta) ja symboliset piirteet (ideologia, myytit, kieli). Sosiaalistuminen liittyy siis 

kiinteästi tähän kokonaisuuteen. (Nikkilä 1986, 22-23, 31.) 

Harre näkee organisaation käytäntöjen ja ihmisten verkostona: organisaatio on 

yhtä kuin sosiaaliset käytännöt ja niitä toteuttavat ihmiset (1979, 97). Sosiaalistumme 

laajemmin organisaatiokulttuuriin, ja toisaalta tämä tapahtuu arkisemmin työroolin 

omaksumisen kautta. Parhaassa tapauksessa nämä olisivat sopusoinnussa toistensa 

kanssa. Jos esimerkiksi organisaatiokulttuuri rakentuu auktoriteettisuhteille, se tarkoit-

taa yksilön kannalta hyvin pientä joustovaraa työtehtävissä. Tällöin yritys muuttaa va-

kiintunutta käyttäytymismallia johtaa toisen henkilön vastuualueelle ja johtaa organisaa-

tion vastustukseen. Yksilö oppii kapean roolin ja alkaa vähitellen torjua rooliin välittö-

mästi liittymätöntä tietoa. Organisaatiokulttuuri toimii välillisenä mekanismina myös 

työn ja työroolin muotoutumisessa. (Nikkilä 1986, 5,8.) 

Sosiaalistumisen luonteen ymmärtämisen kannalta on Nikkilän mukaan tärkeää 

muistaa, että sosiaalistuminen voidaan ymmärtää joko suppeasti vain yksilötasoisena 

organisaatioon sopeutumisen ongelmana tai myös laajempana, koko organisaation kult-

tuuriseen uusintamiseen liittyvänä kysymyksenä. Voidaan ajatella, että organisaatiokult-

tuuri voi olla esimerkiksi innovointia kannustava. Tällöin sosiaalistumisprosessi ei ole 

pelkkää ”talon tavoille” mukautumista, vaan yksilöt myös tuovat uutta kulttuuriin. Kult-

tuuri on sosiaalistumisien ja uudelleen muovaamisien tulos. (Nikkilä 1986, 38.) 

Sosiaalistuminen on kiinteä osa hyvin toimivan organisaation peruskysymystä: 

miten saada organisaatio toimimaan siten, että se samanaikaisesti olisi sisäisesti riittä-

vän kiinteä ja toisaalta myös riittävän paljon uutta tietoa ja toimintoja tuottava, eli luova 

organisaatio? Luovassa organisaatiossa yksilö pystyisi tuomaan täyden panoksensa ja 
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käyttämään kaikkia mahdollisia resurssejaan, eivätkä tarpeelliset muutokset kilpistyisi 

organisaation vastustukseen. (Nikkilä 1986, 5-8.) 

 

5.3.2 Organisaatioon sosiaalistuminen on jatkuva prosessi 

 

Nikkilän mukaan ihmiskeskeisesti tarkasteltuna organisaatiotodellisuudessa on varsin 

keskeinen se prosessi, jonka kautta yksilöt oppivat antamaan merkityksiä organisaation 

roolin omaksumisen kannalta olennaisille arvoille, kyvyille, käyttäytymismalleille ja 

sosiaalisille tiedoille. Jokainen organisaatio elää jatkuvaa sosiaalistumistapahtumaa. 

Sosiaalistuminen ei lopu muutaman kuukauden kuluttua ”taloon tulemisesta”, vaan se 

on jatkuva prosessi.   

Organisaatiokulttuurin siirtyminen sukupolvelta toiselle ei tapahdu ilman eri-

laisia jännitteitä. Uudet jäsenet tuovat mukanaan mahdollista muutospotentiaalia. Mutta 

organisaatiokulttuuri ei muutu helposti, sillä organisaation ideologia ja toimintatavat 

ovat usein niin vahvasti omaksuttuja itsestäänselvyyksiä, että näitä ”talon tapoja” ei 

kovin helposti haluta muuttaa. Mielenkiintoista on, että usein vain määrätyt ajattelun ja 

toiminnan mallit siirtyvät ja uusintavat itseään. (Nikkilä 1986, 3-4.) 

 

5.3.3 Sosiaalistuminen on merkityksenantoa 

 

Kun ajatellaan sosiaalistumista organisaatiokulttuurin uusintajana ja uutta luovana pro-

sessina, varteenotettavaksi käsitteeksi prosessiin nousee ”Negotiation of Meaning”. Kä-

sitteellä Wenger (1998, 52, 62-65, 84-85.) tarkoittaa sitä, että osallistuminen esimerkiksi 

organisaation toimintaan on samalla yhteistä merkitystenantoa, neuvottelua ja asioiden 

uudelleen käsitteellistämistä (reification). Wengerin ajattelussa on yhteyksiä esimerkiksi 

Nikkilän käsitykseen sosiaalistumisesta: se on prosessi, joka toisaalta uusintaa kulttuu-

ria, mutta toisaalta on kyse muutospotentiaalista. Wengerin ajattelua karkeistaen voi-

daan sanoa sosiaalistumisen olevan merkityksistä taistelua. Sosiaalinen toiminta on vuo-

rovaikutusta, ja jatkuvaa neuvottelua merkityksistä.  

Tapaustutkimuksessa pyritään hahmottelemaan kohdeyrityksen kollektiivista 

narratiivista identiteettiä. Yksilöt ovat omaksuneet kollektiivista narratiivista identiteet-
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tiä ja puolestaan yksilölliset narratiiviset identiteetit ovat myös persoonallisen identiteet-

tiprojektin tulosta: organisaation tarinoita omaksutaan ja muunnellaan yksilöllisesti. 

Sosiaalistuminen on organisaatiolle väistämättä joko myönteinen tai kielteinen 

ilmiö. Se joko kiinteyttää organisaatiota, tekee jäsenet tavoitetietoisiksi ja organisaati-

oon sitoutuneiksi tai sitten se estää luovuutta, passivoi ja etäännyttää tavoitteellisesta 

toiminnasta. Sosiaalistuminen on prosessi, joten myönteinen prosessi voi ajan myötä 

muuttua kielteiseksi tai päinvastoin. Sosiaalistuminen on muutoksen ja muuttumatto-

muuden jatkuvaa kaksinkamppailua. (Nikkilä 1986, 40, 12.) 

 

5.4. Tarinat yksilön ja yhteisön identiteetin jäsentäjinä ja merkitysten 

välittäjinä  

 

Organisaatioillakin on omat myyttinsä, kertomuksensa, saagansa ja legendansa. Nämä 

tarinat auttavat tulkitsemaan yhteisellä tavalla organisaation tarkoitusta, ja samalla nii-

den tehtävä on välittää organisaatiokulttuurin perususkomuksia, normeja ja arvoja. Ta-

rinat pitävät yllä organisaation kollektiivista narratiivista identiteettiä siitä, mikä on sen 

olemassaolon tarkoitus, mistä se on tulossa ja minne se on menossa. Tarinoissa voi olla 

tiettyä ihanteellistamista: joidenkin asioiden muistoa vaalitaan, kun taas ehkä ikäväm-

mät asiat pyyhitään olemattomiin. (Ylijoki 1998, 148.) 

Tarinallisuus on yksi lähestymistapa siihen, kuinka yhteisön kulttuuri välittyy 

yksilöille (yksilön identiteettiin identiteettiprojektien kautta) ja samoin yksilöiltä yhtei-

sölle. Lähestymistavan mukaan tarinallisuus on keskeinen inhimillisen ymmärryksen 

muoto: ilmiöitä ja tapahtumia tulkitaan juonellisina kokonaisuuksina eikä niinkään irral-

lisina palasina. Tarinallisuuden metaforinen idea auttaa hahmottamaan yksittäisistä 

merkityksistä jäsentyneitä kokonaisuuksia niin yksilön kuin yhteisön tasolla sekä käsit-

teellistämään yksilöllisen ja yhteisöllisen suhdetta. (Ylijoki 1998, 145.) 

 

5.4.1 Yksilön sosiaalinen ja persoonallinen identiteettiprojekti kollektiivisen nar-

ratiivisen identiteetin ja yksilöllisen narratiivisen identiteetin prosesseina 

 

Tarinallisuus kytkeytyy identiteettiprojekteihin seuraavanlaisesti. Tarinallisuus läpäisee 

kaikki psykologisen avaruuden siirtymävaiheet. Kulttuuristen malli- eli ydintarinoiden 
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omaksuminen välittää yhteisöllistä ainesta yksilölliseksi, jota yksilö kuitenkin persoo-

nallisessa identiteettiprojektissa omaksuu erityisellä omakohtaisella tavalla. Kertoessaan 

muille tarinoitaan ihmiset julkistavat yksilöllisiä innovaatioitaan, ja näin yhteisöllinen 

tarinavaranto on jatkuvassa liikkeessä. Tarinallisuus kietoutuu siis persoonalliseen ja 

sosiaaliseen identiteettiprojektiin. (Ylijoki 1998, 145-146.)  

Tarinanäkökulmasta yhteisön moraalijärjestys ilmenee niissä tarinamalleissa, 

henkilöhahmoissa ja juonityypeissä, joita kyseisessä yhteisössä vaalitaan. Tarinassa on 

olennaista se, että se muodostaa juonellisen kokonaisuuden, jonka moraalinen ulottu-

vuus välittää ja ylläpitää yhteisön arvoja ja traditioita. Kollektiivisen narratiivisen iden-

titeetin omaksumisen ja henkilökohtaisten muunnosten avulla yksilö muovaa sosiaalista 

ja persoonallista identiteettiään. Tarinoiden avulla opitaan moraalijärjestystä, mutta nä-

mä opetukset voivat olla piileviä tai täysin suorasanaisia neuvoja, kuinka käyttäytyä 

tietyssä tilanteessa. (Ylijoki 1998, 146-147.)  

Organisaation kollektiivisen narratiivisen identiteetin omaksuminen on tarinal-

lisesta näkökulmasta sama asia kuin sosiaalinen identiteettiprojekti. Tarinanäkökulmas-

sa on kyse siitä, että yksilöt oppivat ymmärtämään paikkansa yhteisössä historiallisessa 

perspektiivissä. He omaksuvat ”mallitarinaa”, joka kertoo minkälaisten vaiheiden kautta 

nykyisyyteen on päädytty: ketkä ovat yhteisön sankareita, ketkä vihollisia, millaisia 

taisteluja on koettu ja ennen kaikkea kuinka kaikesta on selviydytty. (Ylijoki 1998, 148-

149.) 

Tapaustutkimuksessa kognitiivinen kartasto on hyödyllinen käsite siinä mieles-

sä, että sen avulla voidaan ymmärtää kollektiivisen narratiivisen identiteetin käsitettä. 

Sackmannin (1991, 21-22.) mukaan kognitiivinen koulukunta näkee kulttuurin tietojär-

jestelmänä. Kulttuuri on tapa, jonka kautta ihmiset ovat oppineet järjestämään koke-

muksensa niin, että ne muodostavat kognitiivisen kartaston. Kognitiivinen kartasto an-

taa ihmisille hyödyllisiä ohjeita siitä, miten organisaatiossa tulisi toimia. Kollektiivisella 

mallitarinalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kognitiivista kartastoa, mutta sillä lisäyk-

sellä, että mukana ovat myös tunteet ja ei -tietoiset uskomukset, jotka vaikuttavat taus-

talla. Kognitiivinen kartasto on siis käsitteenä hieman suppeampi.  

Kollektiivinen narratiivinen identiteetti on läheinen käsite myös sosiaaliselle 

tarinavarannolle. Kyseinen käsite auttaa ymmärtämään sitä kulttuuristen kertomusten 

joukkoa, joka yksilölle tarjoutuu juuri esimerkiksi organisaatiossa. Sosiaalinen tarinava-

ranto sisältää kaikki ne tarinat, joita ihmiset kohtaavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

tai kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. Sosiaalinen tarinavaranto on myöskin jatkuvas-
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sa liikkeessä: osa tarinoista säilyy läpi aikojen ja osa unohtuu, lisäksi siihen tuotetaan 

jatkuvasti uusia tarinoita. Ihminen omaksuu sosiaalisesta tarinavarannosta tarinoita koko 

elämänhistoriansa ajan ja näistä ihminen suodattaa osia omaksi henkilökohtaiseksi ta-

rinavarannokseen. (Hänninen 1999, 19-23.) 

Voidaan siis ajatella, että päätyessään osaksi organisaatiota yksilöllä on omia 

kulttuurisia tarinoita jo henkilökohtaiseksi tarinavarannoksi suodattuneina ja organisaa-

tiokulttuurin tarinoista hän taas omaksuu lisää tarinoita ja niiden myötä organisaation-

kulttuuria. Kollektiivinen mallitarina ja sosiaalinen tarinavaranto ovat samaa tarkoitta-

via asioita. Tutkimuksessa käytetään kollektiivisen mallitarinan käsitettä, mutta on hyvä 

muistaa, että se ei ole välttämättä yksi yhtäläinen tarina vaan pikemminkin varanto tari-

noita, uskomuksia, toimintatapoja, ohjeita ja jotka juontavat juurensa menneisyyden ja 

nykyisyyden vuoropuhelusta.  

 Polkinghornenkin (1988, 120-123.) mukaan yhteisön kulttuuri ei ole kiinteä 

kokonaisuus, vaan pikemminkin voi esiintyä lomittaisia, kerroksisia ja kenties vastak-

kaisiakin tarinoita. Kollektiivinen narratiivinen identiteetti, ja sen osa tarinat, uskomuk-

set ja toimintaohjeet saattavat myös muuttua ajan kuluessa. Polkinghorne korostaa, että 

”mallitarinalla”, eli kollektiivisella narratiivisella identiteetillä on oltava kiinnitys oikei-

siin tapahtumiin, ettei esimerkiksi organisaatio toimisi pelkän illuusion varassa. Tämän 

voi käsittää siten, että Polkinghorne ei usko organisaatiokulttuurin olevan kovinkaan 

hedelmällistä, jos uskotaan tarinoiden myötä toimimattomiin tai epätosiin käytäntöihin. 

Näkemys voidaan kyseenalaistaa: eikö mallitarina juuri ole myös ideologinen väline, 

jolla on ideaalisiakin piirteitä, ja tämä taas saattaa luoda esimerkiksi parempaa uskoa 

organisaatioon ja siinä toimimiseen? (Polkinghorne 1988, 120-123.) 

Yksilön identiteetti (Kuka olen? Mistä tulen? Mihin kuulun?) ja kollektiivinen 

identiteetti (Keitä me olemme? Millaisiin arvoihin elämänmuotomme perustuu?) ovat 

sidoksissa persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiprojektiin. Yksilön identiteetin ja 

kollektiivisen identiteetin suhdetta voidaan ymmärtää identiteettiprojektien kautta. Sosi-

aalinen identiteettiprojekti on kollektiivisen identiteetin omaksumista. Persoonallinen 

identiteettiprojekti puolestaan yksilöllisyyden ja persoonallisen näkökulman ottamista, 

eli siihen sisältyy mahdolliset konfliktit kollektiivisen identiteetin kanssa. 
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Kuviossa 3. yksilön identiteetti nähdään kertomuksena, joka rakentuu suhteessa 

kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin. Samoin kollektiivinen narratiivinen kulttuu-

risten ”kertomusten” joukko on suhteessa yksilöiden narratiivisiin identiteetteihin. Sosi-

aalinen identiteettiprojekti on yksilön kollektiivisen narratiivisen identiteetin omaksu-

mista, ja yksilön narratiivinen identiteetin yksilöllistyminen voi tuoda uutta kollektiivi-

seen narratiivisen identiteettiin. Kollektiivisen narratiivisen identiteetin muuntaminen 

on persoonallista identiteettiprojektia. 

 

 
KUVIO 3. Kollektiivisen narratiivisen identiteetin ja yksilön narratiivisen identiteetin 
suhde sosiaalisen- ja persoonallisen identiteettiprojektin vuorovaikutuksena. Kuviossa 
on yhdistetty Harren (1983, 274-275.) identiteettiprojekti-teoriaa ja Heikkisen (2001b.) 
teoriaa yksilöllisistä ja kollektiivisista narratiiveista.  

 
Tarinallisuus ja organisaatiokulttuurin omaksuminen kietoutuvat yhteen.  Yksi-

lön omaksuessa organisaatiokulttuuria hän omaksuu organisaation narratiivista kollek-

tiivista identiteettiä.   Tämä tapahtuu kuitenkin siten, että yksilöllä on oma roolinsa tässä 

näytelmässä, ja hän voi muuttaa yhteistä näytelmää. Sosiaalistumisessahan on toisaalta 

kyse siitä, kuinka yksilö omaksuu yhteisönsä organisaatiokulttuurin eli ”oppii talon ta-

voille” ja toisaalta siitä, miten yksilöt voivat olla luovia voimia organisaatiokulttuurin 

•  Kuka olen suhteessa siihen, keitä me olemme?
•  Mitä arvoja ja kulttuurisia pääomia pidän tärkeinä?

Yksilön narratiivinen
identiteetti:

Kuka Olen?

•Mistä tulen?
•Mihin kuulun?

Keitä me
olemme?

•Millaisiin
  arvoihin 
elämänmuotomme
perustuu?

        Itsen kertominen itselle ja
          muille tarinoina

Kollektiivinen
narratiivinen identiteetti:

Kulttuuristen kertomusten,
tunteiden ja ajatusten joukko,
johon liittyy:

Sosiaalinen identiteettiprojekti
Yksilö omaksuu

Persoonallinen identiteettiprojekti
Muuntaminen, konfliktit, yksilöllisyys
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muuttumisessa ja omaksua kulttuurin omalla erityisellä tavallaan. Organisaation sisällä 

kenties muodostuu erilaisia ryhmittymiä eli alakulttuureja, joihin sosiaalistutaan.   

Tiettyyn organisaatioon vähitellen muodostunut ajattelutapa on seurausta niistä 

ongelmista, joita on menestyneesti kohdattu organisaation historiassa, ja ovat aikojen 

kuluessa muuttuneet osin tiedostamattomiksi uskomuksiksi. Nämä ohjaavat myöhem-

min valikoivasti esimerkiksi käyttäytymistä ja käyttäytymisen tulkintaa. Yhteinen pe-

rusoletusten joukko, tai kuten tässä tutkimuksessa ajatellaan, kollektiivinen narratiivi-

nen identiteetti muodostaa yhteisön jäsenille yhteisen viestinnällisen perustan. Samaa 

perustaa yhteisön jäsenet käyttävät sosiaalisessa ja persoonallisessa identiteettiprojektis-

sa. (Juuti 1995, 13.) 

Kertomusten, tarinoiden avulla ihminen tavoittelee elämäänsä eheyttä, joh-

donmukaisuutta ja jatkuvuutta. Silti minuuden ja persoonallisuuden yhtenäisyyttä raken-

tavat kertomukset sisältävät myös epäjatkuvuuksia ja murtumia. Voidaan puhua ’ta-

rinallisesta identiteetistä’, joka siis säilyy, muokkautuu ja muuntuu kertomusten myötä. 

Ihminen muodostaa tarinallista identiteettiään tulkitakseen omia kokemuksiaan, mutta 

myös jakaakseen kokemuksiaan toisten ihmisten kanssa. Kertomuksen tapa ja sisältö 

riippuvat siitä, missä, kenelle, milloin ja mitä tarkoitusta varten minäkertomus esitetään. 

Oma sisäinen tarina itselle suunnattuna kehyskertomuksena elämälle poikkeaa luonnol-

lisestikin sosiaalisesti jaetuista tarinallisista identiteeteistä. (Ihanus 1999, 241-247, Pol-

kinghorne 1988, 105-107.)  

Tarinoiden ja eletyn elämän välisessä suhteessa on kyse yksilöllisen ja sosiaali-

sen välisestä dialektisesta prosessista. Eläessään omaa ainutkertaista tarinaansa yksilö 

soveltaa luovasti sosiaalisen kokemuksen kautta omaksumiaan tarinoita omaan tilantee-

seensa. ”Valmistuttuaan” eli sosiaalisen julkistumis- ja arviointiprosessin läpikäytyään 

hänen tarinansa vuorostaan liittyy osaksi sosiaalisen varantoon eli mallitarinaan. (Hän-

ninen 1999, 94.)  

Ihanuksen (1991,246.) mukaan Edward Bruner (1986,17) on huomauttanut, et-

tä kulttuurissa on kyse uudelleen kertomisista: kun tarinaa kerrotaan uudelleen ja uudel-

leen, se aktivoi aikaisemman kokemuksen osasia, jotka sitten suhteutetaan uuteen tilan-

teeseen. Tarinat saavat aikaan muodonmuutoksia näissä uudelleen esityksissä.  

5.4.2 Tarinaskeptisyys, tarinakielteisyys ja tarinamyönteisyys 
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Ihmisten tapa jäsentää elämäänsä ja sen muutoksia heijastaa yleisiä kulttuurisia 

merkitysrakenteita ja tarinamalleja: kulttuuri luo kehykset, johon omaa tarinaa sovitel-

laan. Kulttuurin ja yksilöllisen kokemuksen suhde voidaan hahmottaa useilla tavoilla. 

Yhtenä ääripäänä on tarinaskeptinen tapa, jossa tarinalliset mallit nähdään vain kerron-

taa ohjaavina rakenteina. Elämä ja kerronta nähdään toisistaan erillisinä. Toinen, ta-

rinakielteinen ajatustapa näkee tarinalliset mallit kulttuurisina rakenteina, jotka pakko-

paidan tavoin ohjaavat ihmisiä jäsentämään elämäänsä yhteiskunnassa vallitsevien ajat-

telutapojen mukaisesti. Yksilön olisi nimenomaan pyrittävä vapautumaan näistä tarinal-

lisista malleista. (Hänninen 1999, 78-79.) 

Kolmas, tarinamyönteinen tapa hahmottaa kulttuuristen tarinamallien ja yksi-

löllisen kokemuksen suhdetta on nähdä tarinamallit kulttuurisesti tuotettuina välineinä, 

joita ihmiset voivat käyttää elämänsä hahmottamiseen itselle ja toisille. Ihminen ei ole 

kulttuuristen voimien armoilla, vaan hänellä on valtaa ja mahdollisuuksia hyödyntää 

kulttuuria omien tarpeidensa mukaisesti. (Hänninen 1999, 78-79.)  

Tapaustutkimuksessa näkökulma on tarinamyönteinen, sillä tarinallinen muoto 

ajatellaan kokemuksen organisoijana, elämänmerkityksen tuottajana sekä yksilön ja 

yhteisön yhteenliittäjänä. Tarinat eivät ole vain perinteen ylläpitäjiä vaan myös uusien 

merkitysten tuottajia. On kuitenkin muistettava näkemyksen idealistisuus: joissakin ti-

lanteissa kulttuuri ja tarinamallit voivat nimenomaan olla ”jarruna” kehitykselle. Yksi-

lön liikkumavara riippuu paljon siitä, miten kaavamaisia tarinoita ja mitä odotuksia yh-

teisö asettaa tiettyihin malleihin asettumiseen.  Tarinoiden merkitykset eivät sijoitu yk-

sinomaan minään (kertojaan), eivätkä toiseen (kuulijaan) vaan heidän väliseensä yhtei-

seen neuvotteluun. (Ihanus 1999, 247.) 

 

5.5 Tapaustutkimuksen toteuttaminen 

 

Postmodernin näkökulman (tarinallisuuteen) omaksuneet tutkijat korostavat erityisesti 

pluralismia ja monien äänien kuuluvuutta, ei pelkästään tarinoiden tuottajissa vaan 

myös niiden lukijoissa. Sama tarina saa eri lukijoilla eri sisällön vivahteita. (Currie 

1998, 14.) Tästä on kysymys juuri tämän tutkimuksen persoonallisessa ja sosiaalisessa 

identiteettiprojektissa: yksilö saa yhteisestä tarinallisesta varannosta omaan tarinaansa 

aineksia, joita hän muokkaa ja ymmärtää itselleen sopiviksi persoonallisessa identiteet-

tiprojektissa.  
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Tapaustutkimuksen näkökulma on postmodernia lähestymistapaa, tarinallisuut-

ta ja konstruktivismia yhdistelevä. Päämääränä on kuvaileva (ja kokeileva) tutkimus. 

Toisaalta tutkimus on kasvatuspsykologinen- ja sosiologinen: Kaiken taustalla on lopul-

ta yksilöllisen ja yhteisöllisen suhde; yksilö voi olla sekä kulttuurin tuottama että kult-

tuurin tuottaja. Hänninen (1999, 15.) ehdottaakin, että tarinan, kuten elämäntarinan 

muodostaminen toteutuu tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Tarinan muodostaminen on 

siten aina kulttuurisesti sidottua, mutta myös yksilöllisesti luovaa. 

 

5.5.1 Tapaustutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tapaustutkimuksessa pyritään lähestymään yhtä ilmiötä (organisaatiokulttuurin omak-

sumista omalla erityisellä tavalla: kollektiivisen ja yksilöllisen narratiivisen identiteetin 

suhdetta) tarinallisuuden keinoin. Tapaustutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja ymmär-

tää yhden organisaation organisaatiokulttuuria ja siihen sosiaalistumista tarinallisen 

haastattelun keinoin. Miten yksilön persoonallinen identiteettiprojekti ja sosiaalinen 

identiteettiprojekti ilmenevät yksilön elämäntarinassa (yksilön sisäiseen tarinaan elä-

mästään ja kuulumisestaan organisaatioon) ja toisaalta organisaation tarinoissa (joita 

kiertää organisaatiossa tai joita on kerrottu esimerkiksi ”taloon tullessa”).  

Kyse on kollektiivisesta narratiivisesta identiteetistä ja sen omaksumisesta sekä 

toisaalta omasta henkilökohtaisesta suhteesta organisaatiokulttuuriin (persoonallinen 

identiteettiprojekti). Tutkimuksessa kartoitetaan tapauskohtaisesti yhden organisaation 

organisaatiokulttuuria ja sen omaksumista sekä yksilöllisiä narratiivisia kiinnittymisiä 

tähän kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin.  

Tarinanäkökulman mukaan tarinallisuus on keskeinen ihmisen ymmärryksen 

muoto: tapahtumia ja ilmiöitä tulkitaan juonellisina kokonaisuuksina. Äärimmäinen 

tarinallisuuden näkökulma korostaa jopa, että ihminen ei ylipäätään tarinoita kertoes-

saan vain kerro olemassaolostaan, vaan ihminen on kertomuksensa. (Ihanus  1999, 241.) 

Tarinallisen lähestymistavan ei tarvitse tarkoittaa tällaista ”ylitarinallista” otetta. Ta-

paustutkimuksessa tarinat ovat tavallaan oma ”totuutensa”, josta voidaan tehdä tulkinto-

ja. Tarinoita ei silti käsitetä kaiken olemassaolon keinona ja tarkoituksena vaan yhtenä 

mahdollisena näkökulman, ja jossain määrin autenttisena tapana saada tietoa ihmisten 

näkemyksistä ilman tutkijan suurta vaikutusta esimerkiksi ohjaavilla kysymyksillä.  
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Heikkisen (2001, 118.) mukaan tarinallisuus voi ilmetä aineiston luonteessa, 

analyysissä, tiedon käytännöllisessä merkityksessä tai tiedonprosessissa sinänsä. Ta-

paustutkimuksessa tarinallisuus ilmenee aineiston luonteessa ja teoreettisessa viiteke-

hyksessä. 

 

Tapaustutkimuksen tutkimusongelmat 

 

1. Minkälainen kollektiivinen narratiivinen identiteetti on tapausorganisaatiossa ja miten 

sitä ovat yksilöt omaksuneet (sosiaalinen identiteettiprojekti)? 

 

Alaongelmat: Miten organisaatiossa oloaika vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiprojek-

tiin? (Noviisien ja konkarien erot?) 

 

2. Persoonallinen identiteettiprojekti eli erilaiset painotukset organisaatiokulttuurin ja 

kollektiivisen narratiivisen identiteetin omaksumisessa sekä mahdolliset ongelmat tai 

konfliktit?  

 

Mitä yksilölle henkilökohtaisesti merkitsee olla osa organisaatiota, mitä hän kokee tär-

keänä ja toisaalta ongelmakohtina suhteessaan organisaatiokulttuuriin?  

  

Alaongelmat: Miten organisaatiossa oloaika vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiprojek-

tiin? (Noviisien ja konkarien erot?) 

 

5.5.2 Tutkimuksen kohdejoukko 

  

Tutkimuksen kohdejoukkona olevan organisaatioiden kehittämisalan organisaation his-

toria ulottuu 1940-luvulle, joten kyse on suhteellisen pitkäikäisestä yrityksestä. Organi-

saatio ja haastatellut pidetään tässä tutkimuksessa anonyymeinä, sillä tutkimuksen ky-

symyksenasettelun kannalta ei ole olennaista, missä organisaatiossa tutkimus on tehty. 

Lisäksi elämäntarinaansa kertoville haastatelluille luvattiin, että heidän henkilöllisyy-

tensä ei tule missään vaiheessa tutkimusta julki.   

Tapaustutkimuksen aineisto kerättiin koulutustilaisuuksien ja pitempien kurssi-

en vetäjiltä ns. kehittämisasiantuntijoilta ja konsulteilta, joita on kyseisessä Etelä-
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Suomessa toimivassa päätoimipaikassa noin parisenkymmentä. Haastateltujen määrä on 

yhdeksän. Työkokemusvuosia osalla työntekijöistä on jopa liki kolmisenkymmentä 

vuotta, mutta ”konkareina” tässä tutkimuksessa nähdään 15-30 vuotta työskennelleet. 

Yrityksen henkilöstöstä suurin osa (noin 26 % työntekijöistä) kuuluu 6-10 vuoden kate-

goriaan. Toisaalta nuorta polveakin on jopa 20 prosenttia työntekijöistä. Näitä 0-5 vuot-

ta työskennelleitä voidaan kutsua ”noviiseiksi”. 

 

5.5.3 Aineiston keruu 

 

Narratiivinen haastattelu on hyvin pitkälle elämäkerrallinen haastattelu, joskin sen pai-

nopistettä voidaan ohjata käsittelemään kertojan suhdetta johonkin tiettyyn tutkijaa 

kiinnostavaan tapahtumaan tai ilmiöön. Haastattelun aloittaa yleinen narratiivinen ky-

symys, joka liittyy tutkimuksen aiheeseen ja jonka tarkoitus on saada kertoja tuottamaan 

itsenäisesti aiheeseen liittyvä kertomus. Narratiiviseksi kysymyksen tekee sen etenemi-

nen ajassa: Kuinka kaikki alkoi? Kuinka tapahtumat etenevät?  

Episodisessa tarinallisessa haastattelussa yhdistetään narratiivista haastattelua 

ja perinteistä teemahaastattelua. Samasta tutkittavasta ilmiöstä voidaan siis kerätä sa-

moilta haastateltavilta kahta erilaista tietoa: narrativiisia selontekoja siitä, kuinka heidän 

elämäntarinansa kietoutuu tutkittavaan ilmiöön sekä tietoa, joka ilmentää kertojien ref-

lektiivistä suhdetta ilmiöön ylipäätään. Kerätty aineisto voi siten ilmentää tilanne- ja 

episodisidonnaista kokemustietoa yhdistettynä toiminnan konteksteista etäännytettyyn 

käsitteellisen tason argumentointiin.  

 Episodisen tarinallisen haastattelun myötä tapaustutkimuksen aineisto koostuu 

kolmen tyyppisestä aineistosta: 1. elämäkerrallinen haastattelu, 2. teemahaastattelu (ky-

symykset sosiaalistumisesta ja konflikteista suhteessa organisaatioon) ja 3. haastatellut 

kertoivat itse kuulemiansa tarinoita organisaatiosta. (kts.liite tarinallisten episodi haas-

tattelujen runko). Haastattelutyyppejä ei kuitenkaan erotella tapaustutkimuksen tulok-

sissa täysin erikseen, sillä elämäkerrallinen haastattelu ja teemahaastattelu tuovat tietoa 

samasta ilmiöstä. Teemakysymykset syventävät elämäkerrallisen haastattelun myötä 

tullutta tietoa. Analyysissa otetaan huomioon elämäkerrallisen haastatteluosuuden ja 

tähän liittyvien teemakysymysten ero siihen aineiston osaan (3.), jossa haastatellut ker-

tovat tarinoita, jotka ovat ”heille annettuja”, jotka kiertävät organisaatiossa, ja joita ker-

rotaan tulokkaille. 
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Haastatteluissa oli teemahaastattelun piirteitä, sillä haluttiin painottaa sitä, että 

yksilöt kertoisivat nimenomaan suhteestaan organisaatiokulttuuriin ja mahdollisista on-

gelmista. Kysyttiin myös joitain tarkentavia kysymyksiä (katso liite: haastattelurunko, 

esimerkiksi miksi tulit organisaatioon?). 

Joka tapauksessa elämäkerrallisuus antoi haastatteluille rakenteen, joka osassa 

haastatteluista säilyikin hyvin vahvana, varsinkin konkareiden haastatteluissa. Noviisien 

ura organisaatiossa oli joillakin vielä varsin lyhyt, joten heidän haastatteluissaan kysyt-

tiin enemmän teemoista (esimerkiksi miten omaksuit ”talon tapoja”). Haastattelututki-

muksen aineisto on siis osin elämäntarinallista ja osin teemahaastattelua lähenevää eli 

tarinallista episodista haastatteluaineistoa. Organisaation tarinoista kysyttäessä aineisto 

itsessään on tarinaa.  

Haastattelut tehtiin huhti-toukokuun vaihteessa 2002. Kohdeyrityksestä saatiin 

varattua rauhallinen ja ”neutraali” tila (ei kenenkään työhuone). Haastatteluja tehtiin 

yhteensä yhdeksän, ja ne kestivät noin tunnin, tosin joukossa oli muutama hieman lyhy-

empi ja muutama jopa lähemmäs kahden tunnin pituinen. Litteroitua haastatteluaineis-

toa kertyi 49 sivua, (riviväli 1, fontti 10). Litteroimisvaiheessa ei kaikkea, esimerkiksi 

haastattelujen alkukeskusteluja ”small talkia” litteroitu epärelevanttiuden vuoksi. 

Haastateltujen joukossa oli viisi konkaria, jotka olivat olleet ”talossa” lähes yri-

tyksen perustamisesta alkaen. Näistä konkareista vain yksi oli nainen (N1). Organisaatio 

on ylipäätään miesvaltainen, joten naisia ei tutkimukseen otettu enempää. Noin 1-5 

vuotta talossa olleita oli haastateltavana yhteensä neljä. Heistä yksi oli ollut jo noin viisi 

vuotta organisaatiossa ja edennyt urallaan johtotehtäviin (M1). Samoin erityistä huo-

miota analyysissa vaatii ”todella noviisi” (M3), joka oli ollut talossa vasta puolisen 

vuotta. Hänellä ei ollut vakaata tilannetta organisaatiossa työllistymisen suhteen.  

 

5.5.4 Aineiston analyysi 

 

Yhteistä kaikille tarinallisille tutkimuksille, koskivatpa ne kertomuksia, sisäistä tarinaa 

tai draamaa, on tapahtumaketjuihin liittyvien merkitysten analyysi. Ero on näkökulmas-

sa ja taustaoletuksissa. Kun tutkitaan kertomusta kertomuksena, ei tehdä oletuksia sen 

tuottaneesta mielensisäisestä prosessista. Sen sijaan, kun tutkitaan sisäistä tarinaa, olete-

taan, että kertomus tai jokin muu aineisto on eräänlainen ikkuna mielen maailmaan. Jos 

on kyse sisäisen tarinan rekonstruoinnista, on olennaista, että kerronta on mahdollisim-
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man ”pyyteetöntä” ja lähellä sitä tapaa, jolla ihminen puhuu itselleen. Omaelämäkerral-

liset kirjoitukset, päiväkirjat ja narratiiviset tutkimushaastattelut ovat tällöin parasta ai-

neistoa. (Hänninen 1999, 31-32.) 

Hänninen on omassa tutkimuksessaan halunnut perustaa analyysin sille, mitä 

tutkimukseen osallistuvat ihmiset itse ovat tietoisesti halunneet sanoa, eikä niille merki-

tyksille, joita he tulevat kenties huomaamattaan ilmaisseeksi valitessaan tietyn ilmaisu-

tavan. Näin on toimittu myös tässä tutkimuksessa. (Hänninen 1999, 33.)  

Analyysi eteni vaiheittain seuraavasti: Aineistoa kerättäessä, jo haastattelujen 

aikana, nousi esille tiettyjä teemoja. Samoin haastattelujen omaelämäkerrallinen raken-

ne vaikutti haastatteluissa käsiteltyihin teemoihin. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

referoitiin haastatteluissa läpikäydyt teemat. Koottiin esimerkiksi yhteen ”ennakko-

odotukset, ja toiveet organisaatioon tullessa”. Samoin yhtenä alustavina teemoina olivat: 

organisaatiokulttuurin omaksuminen sekä mahdolliset ongelmat ja ristiriidat, mitä on 

olla osa organisaatiota, mitä merkitsee olla kyseisen organisaation jäsen, miten omat 

arvot ja organisaation arvot ovat yhtenäisiä tai eroavia sekä viimeisenä teemana oli yksi-

löllisyys yhteisössä. Heti alusta alkaen eroteltiin noviisien ja konkarien vastaukset omiin 

luokkiinsa. Kaikki olennainen referoitiin aineistosta tällä tavalla, olennaisella tarkoite-

taan tässä tapauksessa kaikkea sitä, mikä liittyi yksilön ja organisaatiokulttuurin suhtee-

seen.  

”Olennaisen” käsitettä voidaan tarkentaa Alasuutarin näkemysten avulla. 

Alasuutarin (1994, 30-31) mukaan aineistoa tarkastellessa tulee huomiota kiinnittää 

vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun 

kannalta ”olennaista”.  Analyysin kohteena oleva tekstimassa pelkistyy hallittavammak-

si erillisiksi ”raakahavainnoiksi”. 

Gergen (1994, 190-193) on analysoinut narratiivisen rakenteen elementtejä 

(siis miten ymmärrettävä kertomus rakennetaan länsimaisissa kulttuureissa). Tarkaste-

lun voi suorittaa kuuden elementin kautta. Näistä elenementeistä tapaustutkimuksen 

kannalta tärkein on identiteetin pysyvyys: Hyvin muotoiltu kertomus on yleensä sellai-

nen, jossa tarinan henkilöillä on jatkuva ja yhdenmukainen identiteetti. Henkilö ei voi 

olla sankari yhdessä lauseessa ja rosvo seuraavassa. Identiteetit ovatkin yleinen tarinal-

lisen tutkimuksen tutkimusaihe. Tapaustutkimuksessa ei kiinnitetty niinkään huomiota 

juoneen tai kertomuksen rakenteeseen. Pyydettäessä yksilöä kertomaan elämäntarinaan-

sa organisaatioon tulosta lähtien hänen voidaan olettaa kertovan tarinaa siten, että iden-

titeetti muodostuu kertomuksen myötä jatkuvaksi ja yhdenmukaiseksi.  
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Ensimmäisessä vaiheessa tuli useita päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi sama 

kommentti oli usean teeman alla, mutta tästä oli helppo edetä yhdistelyyn. Tässä vai-

heessa oli tarkoituksena aineistoon tutustuminen ja omaksuminen siinä määrin, että ana-

lyysin pitemmälle vieminen olisi mahdollista. Analyysi vaiheessa näkyi jo, että ”omat 

arvot - organisaation arvot”-teeman sisälle nousi omia teemoja kuten: työnsankaruus, 

itsensä kehittäminen ja konservatiivisuus. 

  

Omat arvot - organisaation arvot: 

 

Noviisit 

 

”M3: ”Arvostan työnsankaruutta, mutta kyllä sitä on muutakin elämää…” 
M5: ”Olen pystynyt itseä kehittämään, on annettu mahdollisuus” 
M8: ”Virallisista arvoista en tiedä, mutta sosiaalisuus täällä on kyllä yksi arvo, samoin 
luottamus ja asiantuntemuksen kunnioittaminen, jossain suhteessa hyvin perinteinen 
talo, olen kyllä vähän liberaalimpi joissain asioissa. ” 
(*M3, todella noviisi vain alle puoli vuotta talossa ollut ja M1 jo suhteellisen kauan 5v.) 

 
 

M1 haastateltava eroaa muista haastateltavista siten, että "hän ei ole noviisi, mutta ei 

konkarikaan”.  Elämäkerrallisessa haastatteluosuudessa hän kertoo itse, kuinka hän 

kuuluu tavallaan jo ”johtoportaaseen”, vaikka hän on ollut organisaatiossa vasta viisi 

vuotta. Hän kokee silti olevansa jotenkin erillään ”konkareista”, joista hän kertoo tari-

noita.  

 
M1: Kyllähän täällä arvostetaan työnsankareita, jaksaa painaa pitkää päivää, jos sulla on 
kalenteri täynnä ni se on ylpeyden aihe, mutta oon kokemuksen kautta tajunnu, että ei 
oo mun juttu, oon käyny senkin kierteen läpi (edellisessä työpaikassa, tutkijan huom.) ja 
yrittäny painottaa, että semmoset tyypit ei oo mun idoleita, oon yrittäny tietoisesti muut-
taa. Semmonen hidas varovaisuus ja hidas päätöksen teko, että jaa, että onnistuukohan 
se, katotaan nyt… näähän pitää silti sietää. 
 

Konkarit 

 

N1:  ”Rahantekotaitoohan täällä arvostetaan, kai se on niin vähän joka yrityksessä ja 
kun kilpailukin koko ajan kiristyy… Yksityiselämähän siinä kärsii, ja on kertakaikkisen 
väsynyt niin fyysisesti kuin henkisesti…hinnoittelussa olen ehkä liikaakin asiakkaan 
puolella...”  
M2: ”Oon enemmän rationalistinen, jopa kylmä, mutta kyllä olen viime kädessä hieno-
tunteinen ihmisiä kohtaan, ja minulla on tiettyjä ihanteita joiden mukaan pyrin toimi-
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maan Pyrin olemaan samalla tehokas, kuin inhimillinenkin ja se tehokkuus on aika voi-
makas arvo..kuitenkin…se nousee oikeestaan itsestä ja organisaatiostakin, se on tää 
voimakas vastuuntunto mä oon ehkä liiankin vastuuntuntoinen…Kyllä omat arvot ja tää 
meiän perusajatus…mähän usein siteeraan, että meidän toiminnan tarkoitus on kehittää 
ihmisiä ja organisaatioita ja siihen mä sitoudun…tulevaisuuteen oltaisiin kyllä voitu 
satsata enemmän” 
M4: ”Mulla ilmeisesti kulkee arvot sen verran lähellä, ettei ole ongelmia ollut, ja kun 
niitä on itse ollut luomassa niin ihmehän se olisi… Yksi missä arvot vois lyödä ris-
tiin..niin ois se jos ois vielä pieniä lapsia…mieti kun olisi pari viikkoo reissussa ja olisi 
pieni lapsi…” 
M6: ”mä rakastan tätä tilaa jossa saa toimia ja saan olla reppuri ja myyntimies ja oon 
hyvin sitoutunut tähän ja arvostan niitä periaatteita miten meiän organisaatio toimii…” 
M7: ”arvoja on yhteistyö ja luottamus…nää arvot mitä meillä on, on tosi mahtavat ja 
hyvät ja koko tää talon filosofia lähtee siitä että parannetaan johtamista ja siitä minäkin 
läksin opiskelemaan ja olen ollut siitä kiinnostunut.” 

 

Yksilöllisyys yhteisössä - teema: 

 

Noviisit 

 
M5: ”Täällä saa olla oma yksilönsä, ja se on tän paikan vahvuus, mutta toisaalta olen 
juuri semmoinen joka sopii tänne…ilkeästi sanottuna: valkoinen, hetero, mies. Täällä 
saa olla vahvoja mielipiteitä, mutta niitä ei saa käyttää arvosteluun… tulee olla rakenta-
va. 
M8: ”Ei tääl mitään dresscodea ole, mutta on tää perinteinen talo, jos farkkuihin pukeu-
tuis, antaisivat päällisin puolin luvan olla yksilöllinen, mutta ei sitä hyvällä katsottais.” 

 

Konkareiden kommentteja: 

 
M2: ”Yksilöllisyyttä en ole missään nimessä menettänyt, se on päinvastoin vahvistu-
nut…olen persoonana kokenut vahvistuvani ja se on sitä yksilöllistymistä sitten kuiten-
kin ollut…tälläisessa yhteisössä ainahan se on tämmönen yhteensovittamieprosessi ja 
joskus sitä itseltään kysyykin , että onko sitten yhteisölle antanut tarpeeksi…tätähän se 
on koko ajan, vastavuoroinen asia.” 

 
”Organisaatiokulttuurin omaksuminen ja ongelmat” -teema meni paljonkin päällekkäin 

Omat arvot/organisaation arvot -teeman kanssa ja näistä löytyi samoja sisällöllisiä tee-

moja, kuten työnsankaruus ja vapaus/sallivuus. 

 
Noviisit 

 
M3: ”Arvostan työnsankaruutta, mutta kyllä sitä on muutakin elämää…” 

 
”Ei noviisi mutta ei konkarikaan” 
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M1: ”Täällä saa kyllä tilaa, ja ideoita toteuttaa, kukaan ei pakota mihinkään…mutta se 
on niin syvällä kulttuurissa…tää on salliva asiantuntijayhteisö. ” ” Kyllähän täällä ar-
vostetaan työnsankareita, jaksaa painaa pitkää päivää, jos sulla on kalenteri täynnä ni se 
on ylpeyden aihe, mutta oon kokemuksen kautta tajunnu, että ei oo mun juttu, oon käy-
ny senkin kierteen läpi ja yrittäny painottaa, että semmoset tyypit ei oo mun idoleita, 
oon yrittäny tietoisesti muuttaa…semmonen hidas varovaisuus ja hidas päätöksen teko, 
että jaa, että onnistuukohan se, katotaan nyt… näähän pitää silti sietää…” 

 
 

 Haastatteluaineiston tultua tutuksi huomattiin myös, että itse asiassa teemoja voisi lä-

hestyä myös toisin, koska useiden teemojen sisällä toistuivat samat asiat. Olikin parem-

pi antaa ”aineiston puhua”, ja tätä kautta löydettiin alkuperäisiä teemoja läpäiseviä or-

ganisaatiokulttuurin, kollektiivisen narratiivisen identiteetin teemoja.  

Toinen analyysivaihe olikin haastavampi: miten saada nostettua tärkeät seikat 

suuresta määrästä aineistoa? Analyysissä käsiteltiin ensin omaelämäkerrallista haastatte-

luaineistoa ja sitten erikseen haastattelujen osaa, jossa haastateltavat saivat kertoa orga-

nisaatiossa kulkevista heille merkityksellisistä tarinoista. Nämä yhdistettiin myöhem-

mässä vaiheessa. Tutkimusongelmien tarkentaminen nosti tärkeäksi seikaksi tässä tut-

kimuksessa sen, että tutkijan on kuunneltava ”tutkittavien ääntä”. Teemoittelu eteni  

siten, että aineistossa painottui tiettyjä asioita, ja niistä muodostuivat organisaatiokult-

tuurin, kollektiivisen narratiivisen identiteetin teemat, jotka olivat tyypillisiä tälle orga-

nisaatiolle. Idea oli siis karsia havaintomäärää yhdistämisellä. (Alasuutari 1994, 31.) 

Näitä teemoja löytyi elämänkerrallisista haastatteluosuuksista (joissa myös vä-

lillä lähennyttiin teemahaastattelua katso liite 1 tarinallisten haastatteluiden runko). 

Teemat ja niitä hyvin kuvaavat esimerkit haastatteluista. (katso myös aikaisemmat lai-

naukset haastatteluista) 

 

1. Itsensä kehittäminen-toteuttaminen: ”…ehkä siinä sitten, että missä on ne omat kiin-

nostukset ja missä haluu itteään kehittää…ni siinä on se kantava ajatus, että ne on täällä 

organisaatiossa pystynyt toteuttamaan…oon pystyny itteeni kehittämään ja hankkimaan 

tietoa niistä alueista mitkä tähän vaikuttaa…” (M5, 30) 

 

2. Vapaus-luovuus-yksilöllisyys-innovatiivisuus: ”Täällä annetaan ihmiselle aika paljon 

valintaa, sä saat hakee sen roolin, me tarvitaan kaikenlaisia tässä talossa ja mä huomasin 

, että kyllä mullekin annettiin se mahdollisuus…” ”tää on yksi perusoletus, jotku ajatte-

lee tätä talos, että tää on niinku autoritäärinen sillai, mutta täällä annetaan hirveesti ti-
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laa… turhan sun on vaikka syyttää niinku toimitusjohtajaa siitä, että se rajaa ja määrää 

ja pakottaa sut johonkin , ei kukaan pakota sua täällä mihinkään.” (M1, 35) 

 

3. konservatiivisuus: ”muissa firmoissahan on nuoruusbuumi menossa, esim. nettifir-

moissa…täysin toisenlainen ympäristöhän sellanen ois ollu työskennellä…kyllä täällä 

ehkä hiukan niinku liian konservatiivinen on täällä tämä ajatusmaailma.” (M5, 30) 

 

4. Luottamus-yhteistyö: ”arvoja on yhteistyö ja luottamus…” (M7, 54) 

 

5. Työnsankaruus: sitoutuminen-tehokkuus: ”niin tää työhön sitoutuminen saattaa johtaa 

siihen, että joskus pitäs ymmärtää vetää henkee, ja saada aikaa itselleen ja tehdä omia 

asioita ja muistaa, että kotijoukotkinon tärkeitä, ja vapaa-aika on tärkeää.” (M6,58)  

 

6. Eksklusiivisuus (työ elämäntapana):”olen hyvin sitoutunut tähän ja arvostan niitä 

periaatteita miten täällä toimitaan…ajan kanssa suhde vaan syventynyt…mä arvostan 

tätä henkilökohtasesti ja mä tiedän, että meitä arvostetaan..se on hyvin tärkeää.” (M6, 

58) 

 

7. Arvostus-ylpeys-merkityksellisyys: ”olen mä kyllä tietyllä tavalla ylpee siitä, että 

olen tämän organisaation jäsen.” (N1, 64) 

 

Viimeisessä haastatteluosuudessa pyydettiin haastateltavia kertomaan heille tärkeitä ja 

merkityksellisiä tarinoita, jotka kiertävät organisaatiossa tai joita heille on kerrottu, kun 

he ovat tulleet organisaatioon. Organisaatiossa kiertävissä tarinoissa toistuivat osin 

omaelämänkerrallisten haastatteluosuuksien teemat, esimerkkinä haastateltavan M1 

kertomaa. Hän ei ole enää kovin noviisi muttei konkarikaan, vaikka hän on ollut organi-

saatiossa jo viitisen vuotta ja edennyt urallaan johtavaan asemaan. Hän itse kertoi haas-

tattelussa olevansa ”nuorempaa polvea, eikä konkari”. Tarinasta voi huomat kaksi tee-

maa: työnsankaruus ja toisena maskuliinisuus. Haastateltava on selkeästi persoonallisen 

identiteetin vaiheessa, kun hän kertoo siitä (kursiivilla kirjoitetut), miten hän on pyrki-

nyt muuntamaan organisaatiokulttuuria ja vielä nuorempien kollegoidensa arvoja. 

Työnsankarit eivät saisi olla hänen mielestään samastumiskohteita vaan ”meidän pitää 

tehdä ite tehdä niitä valintoja”. 

 



 72 

” Tässä on paljon tässä talossa… tietenkin semmoset ihmiset, jotka on ollu täällä parikyt 
vuuotta kohta, ni ne aina sitte muistelee näit’…esim tarinoita organisaation synnystä..ja 
---- on niinku legendaarinen…ja, legendaarinen hahmo…ja mä arvostan sitä mitä oon 
kuullu niitä tarinoita, olihan se aikaansa edellä…sitten on  ja muuta tota…niinku mä 
sanoin, että tän talon vanhat ketut on vähän narsisteja, joilla on joskus elämä ollut aika 
villiä. Mä en ymmärrä miten ne on niinku jaksanu, kun on päivisin vetäneet noita kehit-
tämishommia ja iltasin rellestäneet, ni siellä on niinku niin uskomattomia tarinoi-
ta….…tämmönen -----…joka oli uskomaton tyyppi tää kyseinen herra on muun muassa 
nukkunu reissuillaan yöt autossa, että huhhuh, uuteen päivään taas herätään ja mennään 
huoltoasemalle pesulle… ja taas reissu jatkuu…. Aivan uskomattomia reissuja ja työn-
sankareitahan ne on ollu, mut mä oon vähän yrittäny saada asenteita muuttu-
maan…näille nuorille jellonille… 

Tää on kanssa hauska tarina, jota kerrotaan sit se oli ollu..tää perustuu tositapah-
tumiin ja…oli tulossa reissusta ja pysähty jollekin sillalle kuinka kaunis järvimaise-
ma…---- ihmetteli mitä se --- romantisoi, ja sit ku siinä oli semmonen huoltoasema… 
kun tossa aamulla herään ja avaan silmät, ja tää ihana järvimaisema siinä avautuu ja 
huoltoaseman vessaan menen ja pesen kasvot ja juon aamukahvit…ni kuule elämä on 
ihanaa….siis tyyliin, että ihminen asuu autossaan noilla reissuilla, siis kakskyt neljä 
tuntii tekee töitä läpi vuoden…nää on niinku näitä työnsankaruusjuttu-
ja…tarinanmerkitys on mieletön sitoutuminen..ei oo mitään muuta kuin tää organisaa-
tio…ei mitään muuta…kyllähän nää on, miten nää on näitä lapsiaan kasvattanu, niinku -
---, joka on mua perehdyttäny, joka aikonaan veti noita työnjohdon peruskursseja, joita 
aikoinaan niit oli, jotain neljä viikkoo putkeen, kun lauantait oli vielä työpäiviä, ni eihän 
ne menny ees kotiin välillä…sit se kävi niinku kerran kuussa kattoon vaimoo ja lap-
sia….että tämmösiä juttuja…työnsankaruudesta…toi on vaan niinku hauska, että nuk-
kuu autossa! Nyt tää niinku meiän sukupolvi aattelee,, että lähtökohta ajatus on, kun mä 
johonkin meen, niin meen aina edellisenä iltana, kaupungin paras hotelli…mikä on ja 
muuta..kaikki nää olosuhteet pitää olla niinku ensiluokkasia, että tätä duunii jaksaa tehä, 
mut toi vaan niinku hyvin kuvaa sitä… 

Työsankaruus, mä oon sen tiedostanu, ja aktiivisesti ottanu kantaa, että toi ei 
oo ainakaan mun idoli, toi---- et tsiigatkaa nyt tota, et mitä sil on enää elämässä. Sil on 
hieno auto, se omistaa maita ja mantuja…sil on perhe rikki…ja tota, mitä se nyt-
ten…heknilökohtaisia arvoja…hän on varmasti onnellinen…mutta se ei saisi olla sa-
mastumiskohde, vaan meidän pitää tehdä itte niitä valintoja, arvottaa itseään suhteessa 
meidän organisaatioon ja työhön…että aina sanotaan, mulle ja mun duunikaverille käy-
tiin just alussa puhuun jostain tietystä markkinointi kamppanjasta… et otettas mainos-
toimisto tekemään yks duuni…ni meille sanottiin, että ottakaa kuule mallia tosta ---, että 
siin on parasta markkinointia, ei muuta kun tonne baanalle vaan ja ihmisiä …onhan näi-
tä, mutta nää menee sitten juopottelu ja navanaluslinjalle…mutta tää on miehinen kult-
tuuri…tääl on liian vähän mieleen…nää on niinku miesten juttuja, miesten kultuuri ja 
testosteronijutut…että se on niinku sitten tota yks osa tätä maailmaa.” 

 
 

Onko haastatelluilla organisaation jäsenillä havaittavissa yhteinen kollektiivi-

nen narratiivinen identiteetti, eli korostavatko he puheessaan samoja teemoja? Entä ta-

lossa oloajan merkitys eli ”konkareiden” ja ”noviisien” eroavaisuus teemojen suhteen? 

Löytyykö aineistosta määrääviä tyyppejä? Löytyykö haastateltavia, jotka painottavat 

samoja teemoja? Löytyykö tyyppejä siten, että noviiseissa ja konkareissa olisi samanlai-
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sia tyyppejä? Näihin kysymyksiin saatiin vastauksia kokoamalla taulukko, jossa näkyi 

erikseen kunkin haastateltavan kohdalla, mitä teemoja hän on nostanut esiin puheessaan 

ja kuinka monta kertaa. Taulukkoa tarkastellaan tulososiossa. 

Aineiston analyysissä on myös mahdollista käyttää tarinallista näkökulmaa, 

esimerkiksi erilaisten tyyppitarinoiden muodossa. Hänninen tyypitteli omassa tutkimuk-

sessaan tarinoita ja kokosi niistä yhden perustarinan, sen sijaan, että olisi tarkastellut 

niitä ainutkertaisuudessaan. Hänninen pyrki tuomaan esiin, että tarinat yksilöllisyydes-

säänkin heijastavat yleisiä kulttuurisia merkitysjärjestelmiä. Tyypittelyn etuna on, että 

voidaan luoda kokonaiskuvaa aineistosta ja sen kirjosta. Haittana puolestaan, että varsi-

naisesti yksilöllinen moninaisuus peittyy silloinkin, kun tyyppien erilaisuus korostuu.  

Hänninen (1999,33.) oli tarinallisessa tutkimuksessaan pelkistänyt kunkin tari-

nan kokonaisuuden eräänlaiseksi ydintarinaksi ja tarkastellut pikemminkin tarinan ko-

konaisuutta ja pääjuonta, kuin sen yksityiskohtia. Näin toimittiin tässäkin tutkimukses-

sa. Esimerkkinä on tuloksissa noviisin tyypillinen tarina. Tarinassa keskitytään haastat-

telun niihin osiin, joissa korostuvat organisaatiokulttuurin omaksuminen (sosiaalinen 

identiteettiprojekti) ja toisaalta konfliktit ja yksilöllisyys suhteessa organisaatiokulttuu-

riin (persoonallinen identiteettiprojekti). 

 

5.6. Tapaustutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

 

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää yhden organisaation organisaa-

tiokulttuuria ja siihen sosiaalistumista tarinallisen haastattelun keinoin. Miten yksilön 

persoonallinen identiteettiprojekti ja sosiaalinen identiteettiprojekti ilmenevät yksilöi-

den elämäkertahaastatteluosuudessa ja toisaalta organisaation tarinoissa (,joita kiertää 

organisaatiossa tai joita on kerrottu esimerkiksi ”taloon tullessa”)? Kyse on siis kollek-

tiivisesta narratiivista identiteetistä ja sen omaksumisesta sekä toisaalta omasta henkilö-

kohtaisesta suhteesta organisaatiokulttuuriin.  

5.6.1 Tarinoiden kautta hahmottuva kollektiivinen narratiivinen identiteetti 

 

Kollektiivinen narratiivinen identiteetti on organisaatiotoimijoiden yhteistä tarinaa or-

ganisaatiosta ja siitä, ”keitä me olemme ja haluamme olla”.  Taulukossa 1. on teemojen 
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esiintyminen haastatteluissa. Numeroiden määrä tarkoittaa kuinka monta kertaa haasta-

teltava on kertonut kyseisestä teemasta (esimerkiksi 2 2 2, teema kaksi on esiintynyt 

kolme kertaa haastateltavan puheessa). Taulukon avulla nähdään organisaation kollek-

tiivisen mallitarinan teemojen esiintyminen eri haastateltavien puheessa (omaelämäker-

rallisessa ja organisaation tarinoissa). Taulukon avulla päästään myös käsiksi konflik-

teihin organisaatiokulttuurin kanssa: miinus merkillä varustetut teemat kertovat omaa 

kieltään: tähän teemaan henkilö suhtautuu negatiivisesti tai kriittisesti. Plussamerkki 

puolestaan kertoo siitä, että henkilö on vahvasti suuntautunut teemaan (6++, vahvahko 

eksklusiivisuus, 6+++ todella vahva eksklusiivisuus ) 

 
TAULUKKO 1. Miten kollektiivisen narratiivisen identiteetin teemat esiintyvät haasta-
teltavien puheessa? 
1. Itsensä kehittäminen 2. Vapaus-luovuus-yksilöllisyys-innovatiivisuus 
3. Konservatiivisuus 4. Luottamus-yhteistyö  
5. Työnsankaruus-sitoutuminen-tehokkuus 6. Eksklusiivisuus, työn merkitys 
7. Arvostus-ylpeys 8. Johtajuus 9. Maskuliinisuus 
M3*: vasta 6kk organisaatiossa ollut, M1**: Organisaatiossa olo aika 5 vuotta, johta-
vassa asemassa  
 
 

                   Haastateltava     Ikä      Vuodet         Elämäkerrallinen                             Organisaatiossa       
                                               (v.)    ”Talossa”      Haastatteluosuus                              Kiertävät tarinat 
        

NOVIISIT 

                     M1**             35           5                   1    2 2  3           4    5-5-        7        5-  5-  6-  6-  6-  9 

                      M3*              31           0,5                      2     3-               5                                              5 

                      M5                30           4                   1 1 2 2   3- 3- 3       5-            7                              4  

                      M8                28           2                   1    2 2   3-        4    5-5-         7                              2 

KONKARIT 

                       N1                64          25                   1    2 2              4    5-     6     7 

                       M2               63           32                        2                       5+     6++ 7                           8 

                       M4               56           21                  1    2 2                    5       6     7                               

                       M6               58           28                  1    2                       5       6+++ 7                          7  8 

                       M7               54           25                        2                 4             6+++ 7                            2 
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5.6.2 Teemojen yleisyys, kollektiivisen narratiivisen identiteetin hahmotelma  

 

Kaikkia taulukossa 1. esiintyviä teemoja voidaan pitää kollektiivisen narratiivisen iden-

titeetin, organisaatiokulttuurin osina. Vahvimpina esiintyvät teemat: 2. Vapaus-luovuus-

yksilöllisyys-innovatiivisuus (9/9), Arvostus-ylpeys (8/9) ja 1. Itsensä kehittäminen 

(6/9). Näihin kollektiivisen narratiivisen identiteetin osiin on suurin osa haastatelluista 

kiinnittynyt, ja näitä voidaan pitää siis kollektiivisen narratiivisen identiteetin keskeisinä 

sisältöinä haastatteluajankohtana. Näitä, kuten muitakin kulttuurisia teemoja, yksilöt 

omaksuvat sosiaalisessa identiteettiprojektissa.  

 

5.6.3 Noviisien ja konkareiden erot sosiaalisessa identiteettiprojektissa?  

 

Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö pyrkii saavuttamaan tietyn yhteisön jäsenyy-

den omaksumalla yhteisön traditioita, arvoja, uskomuksia ja toimintatapoja. Yksilön on 

siis osattava tulkita yhteisön kulttuuria: mitä kyseisessä kulttuurissa arvostetaan, mitä 

halveksutaan, ja millä tavalla erilaisissa tilanteissa tulisi toimia. Saavuttaakseen aseman 

kulttuurissa yksilön on saatava muut vakuuttuneeksi omasta sitoutumisestaan ja päte-

vyydestään kyseiseen kulttuuriin. Sosiaalinen identiteettiprojekti on ajankohtainen eri-

tyisesti kulttuurin tulokkaalle ja myös tilanteissa, joissa yksilön asema yhteisössä on 

uhattuna.(Harre´ 1983, Ylijoen 1998, 132 mukaan.) 

Konservatiivisuus-teema (3.) esiintyy vain noviisien haastatteluissa (3/4). Nuo-

ri polvi kokee vanhat toimintatavat hieman liian jähmeinä, vaikkakin haastatteluissa käy 

ilmi myös pitkien perinteiden kunnioitus. Voidaankin ajatella, että noviisit muodostavat 

osaltaan oman alakulttuurinsa. Noviisien sosiaalisessa identiteettiprojektissa teema, jon-

ka he jakavat (ja kenties omaksuvat) muilta noviiseilta on konservatiivisuus. Hieman 

kärjistäen sanottuna kyse on organisaation konservatiivisuuden kritisoinnista. Noviisit 

korostavat myös työnsankaruus (5.) teeman negatiivisuutta enemmän kuin konkarit, 

joista suuri osa näkee työnsankaruuden-tehokkuuden ja vahvan sitoutumisen myös jol-

lakin tavalla positiivisena asiana. 

Toisaalta voidaan ajatella, että noviiseilla on oma alakulttuurinsa organisaa-

tiokulttuurin sisällä. Vastakkaiset mielipiteet kollektiivista narratiivista identiteettiä 
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kohtaan olisivat osa noviisien alakulttuuriin sosiaalistumista (sosiaalista identiteettipro-

jektia). Kysymys ei olisikaan muuntamisesta ja persoonallisesta identiteettiprojektista. 

 Eksklusiivisuus-teema (6.) on kaikkien konkareiden puheessa esillä, tosin 

”eriasteisesti”. Eksklusiivisuus on yhden haastateltavan (M2) käyttämä termi organisaa-

tiossa työskentelystä. Hän tarkoitti sillä, että kyseisessä organisaatiossa työskentelemi-

nen on jotain ehdottoman erityistä ja ”parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua”. Eksklusiivi-

suus on terminä hyvä, sillä se tarkoittaa (sivistyssanakirjan mukaan): poissulkevaa, yk-

sinomaista tai hienoa ja valikoivaa (Nurmi, Rekiaro, I & Rekiaro, P. 2001, 46.). Teemat 

kuusi (eksklusiivisuus, työnmerkitys) ja seitsemän (arvostus-ylpeys) vaikuttavat äkki-

seltään hyvin samanlaisilta, mutta niiden olennainen ero on siinä, että jos haastatellun 

puheessa on esiintynyt teema kuusi, eksklusiivisuus, niin hänen puheessaan on esiinty-

nyt myös teema seitsemän: työtä ja organisaatiota arvostetaan ja siitä ollaan ylpeitä. Jos 

haastateltavan puheessa esiintyi teema seitsemän, se ei välttämättä tarkoittanut teeman 

kuusi esiintymistä. 

Johtamistaidon Opiston tutkimuksessa, jossa tutkimusaineisto kerättiin noin 

3200 kursseille osallistuneelta henkilöltä, selvitettiin yksilön ja organisaation välisen 

suhteen onnistumisen astetta omien arvojen ja yrityksen kulttuurin arvojen sopusointui-

suuden/riitaisuuden kautta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asemalla on muita taus-

tamuuttujia vahvempi yhteys sekä vastaajan omiin että yrityksen arvoihin. Tätä voidaan 

pitää osoituksena siitä, että eri henkilöstöryhmissä on usein erilainen osakulttuuri sa-

mankin yrityksen sisällä. Organisaatiokulttuuri voisi tutkimuksen perusteella jakautua 

neljään eri kulttuuriin: johdonkulttuuriin, organisaation keskitason kulttuuriin, konttori-

toimihenkilöiden kulttuuriin ja työntekijöiden kulttuuriin. (Juuti 1995, 32-33.)  

Tapaustutkimuksen tulos noviisien ”alakulttuurista” tukee tätä Johtamistaidon 

opiston tutkimusta. Toisaalta eroavaisuuksiakin on: tapaustutkimuksessa konkareista 

kaikki muut paitsi yksi haastateltava (N1) olivat johtavassa asemassa ja noviiseista joh-

tavassa asemassa oli yksi (M1), hän kuitenkin kuului noviisien kanssa samaan rinta-

maan siinä mielessä, että hän kritisoi organisaatiokulttuurin tiettyjä piirteitä (työnsanka-

ruus, konservatiivisuus). Näyttääkin siltä, että ikä ja talossa oloaika ovat myös ratkaise-

via tekijöitä organisaatiokulttuurin alakulttuurien muodostumisessa. Ainakin tässä orga-

nisaatiossa, jossa oli haastateltavien mukaan ”sukupolven vaihdos” menossa, selkeä 

jako noviiseihin ja konkareihin oli havaittavissa.  

Sackmann ehdottaa, että organisaation eri osastoilla ja eri statusryhmään kuu-

luvista voi löytyä yhteneväisiä käsityksiä. ”Cultural grouping” eroaa käsitteenä alakult-
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tuuri käsitteestä siinä, että se on joustavampi. Yksilö voi kuulua useaan erilaiseen ”cul-

tural grouping”-ryhmään ja asiasta riippuen liukua käsityksissään näiden ryhmien välil-

lä. (1991, 40.) Tapausorganisaation noviisi voi jossain organisaatiokulttuurin teemassa 

olla samaa mieltä konkarien kanssa, ja samoin konkari saattaa omaksua joitain no-

viiseilta tulleita kritiikkejä organisaatiokulttuurin teemoihin. 

 

5.6.4 Tyypillinen noviisi arvostaa vapautta ja innovoimista 

 

Aineiston tyypittelyn perusidea on tuoda esiin sitä, miten yksilön tarina heijastaa ylei-

sempiä kulttuurisia muotoja. (Hänninen 1999, 33.) Tutkimuksessa pyritään myös löy-

tämään neuvottelua näiden kahden asian välillä, eli miten yksilön tarina ja yleisemmät 

kulttuuriset muodot (kollektiivinen narratiivinen identiteetti) ovat vuotovaikutuksessa.   

Tyypittelyssä on käytetty Taulukkoa 1. elämänkerrallisen haastatteluosuuden 

osalta. Oma tarinansa on organisaatiotarinoiden (organisaatiossa kiertävät tarinat) tuoma 

lisä tuloksiin, jota käsitellään myöhemmin. 

 

Noviisityyppi: ”Vapautta – innovaatiota!”  

 

Haastateltavat M1, M5 ja M8 ovat kaikki olleet organisaatiossa jo useamman vuoden, 

tosin M8 vasta kaksi. He eroavat selkeästi omaksi ryhmäkseen vastauksissa taulukko 1. 

perusteella. Heidän elämäkerrallisessa puheessaan esiintyvät kaikki teemat, paitsi eks-

klusiivisuus (6.). Myöskään M5 ei suoranaisesti puhu teemasta luottamus ja yhteistyö 

(4.). Teemat ovat haastateltujen itse esiintuomia ja se, että puheessa ei esiinny esimer-

kiksi teemaa neljä syynä voi olla se, että teemahaastattelua lähenevässä haastatteluosuu-

dessa kysyttiin vain esimerkiksi: Oliko sinulla ongelmia tai konflikteja ”talon tavoille” 

omaksuessa? Eikä kysytty esimerkiksi noviiseilta, että mitä mieltä he ovat työnsanka-

ruudesta. Teemojen esiintyminen kertoo haastatelluille tärkeistä asioista, mutta muitakin 

tärkeitä teemoja voi olla.  

Noviisityyppi korostaa vapautta, luovuutta ja innovoimista: eteenpäin meno on 

tärkeää ja ”hidas varovaisuus” eteenpäinmenon jarruna ei ole suotavaa (teemat 2. ja 3. 

kaikilla esillä, teema 2. vahvemmin). Työnsankaruus ja liiallinen tehokkuus saavat ko-

vaa kritiikkiä ja itsensä toteuttaminen sekä kehittäminen ovat arvossa (teemat 5. ja 1.) 
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Tyyppi ei ole kuitenkaan täysin ”yhtenäinen”: organisaation tarinoista he nostavat esille 

eri teemoja.  

Noviisi M3 eroaa omaksi tyypikseen sen vuoksi, että hän on ollut talossa vasta 

puolisen vuotta. M3 on vasta hieman sisällä organisaatiossa, ja hänen puheessaan nou-

see esiin vain muutama teema organisaation kollektiivisesta tarinasta: vapaus-luovuus 

(teema 2.), konservatiivisuus (teema 3.) ja työnsankaruus (teema 5.) Hänen sosiaalinen 

identiteettiprojektinsa eli organisaation kollektiivisen narratiivisen identiteetin omak-

suminen on vasta alkutaipaleella. Tarinallisuus tuo menetelmänä esiin erilaiset vaiheet 

identiteettiprojekteissa. Vasta vähän aikaa talossa olleen noviisiin organisaatiokulttuurin 

omaksuminenkin on vasta alussa.  

Erityisesti huomiota tulee kiinnittää myös M1 haastateltavaan, hänet erotettiin 

analyysissä omaksi ”tyypikseen”, koska häntä ei tarinansa ja asemansa perusteella voida 

luokitella noviisiksi, eikä konkariksi. Hänet on sisällytetty noviisityyppi 1:seen, mutta 

itse asiassa hän ei ole enää noviisi. Hän on ”nuorta polvea”, joka näkee vanhoissa toi-

mintamalleissa jo kritiikkiä. Hän myös uskaltaa kritisoida sekä välittää näitä ajatuksiaan 

”nuorille jellonille”, kuten hän itse asian ilmaisee. M1 on ikään kuin uuden sukupolven 

”äänitorvi”. M1 noviisi on jo omaksunut kollektiivista narratiivista identiteettiä siinä 

määrin, että voi olla sitä kohtaan myös kriittinen eli hän ei pelkästään omaksu, vaan 

pyrkii muokkaamaan kollektiivista narratiivista identiteettiä.  

 

Noviisin tarina 

 

Jotta lukija pääsee syvemmälle, mitä teemat itse asiassa tarkoittavat ja millainen voisi 

olla ”tyypillinen” noviisi ja hänen narratiivinen identiteettiinsä, on aiheellista käyttää 

tarinallisen näkökulman suomaa vapautta tulosten raportoinnissa ja kertoa osin fiktiivi-

nen tarina organisaation noviisista. Aineksena on käytetty lähinnä noviisien M5 ja M8 

elämänkerrallista haastatteluosuutta ja osin myös noviisien M1 ja M5, sekä fiktiota lä-

hinnä vain anonymiteettien turvaamiseksi. Noviisit M5, M8 (M1) edustavat no-

viisityyppiä ”vapautta ja innovaatiota!” (siis itse asiassa tyypillistä noviisia). 

 

”Osin sattumienkin ansiosta päädyin tähän taloon. Organisaatio oli kyllä nimeltä tuttu 
aikaisemmin, mutta en sen kummemmin talosta tiennyt. Sen verran kuitenkin, että tiesin 
tämän olevan arvostettu talo, jolla on pitkät perinteet.  

Olihan se alku hieman vaikeaa, kun talo tuntui hieman liian konservatiiviselta 
ja vähän semmoisena takapajulana koin tämän paikan. Verhotkin olivat jotain marime-
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kon mallistoa 1970-luvulta varmaan. Tosin olihan tässä talossa kokemusta ja tietoa. 
Alkuaikoina konkarit vähän katsoivat, että mitähän tuo pojankloppi aikaiseksi saa. Olin 
kolmekymppinen kuusikymppisten joukossa. Tosin onhan täällä nuorennus menossa, 
ruokapöydässäkin nykyään keskustellaan, että kuka jää seuraavaksi eläkkeelle.  

Vähitellen saavutin luottamuksen ja arvostuksen alani asiantuntijana ja sitä ei 
täällä olla kyseenalaistettu.  Kyllähän työnsankaruutta arvostetaan, mutta olen ajatellut, 
että se ei ole minua varten. Elämässä on paljon muutakin kuin työ. Työhöni suhtaudun 
silti vakavasti ja hoidan sen kunnolla. Välillä on silti sanottava ei työjutuille, kun kalen-
teri on liian täynnä. 

Tällä hetkellä olen ylpeä tästä talosta ja arvostan työtäni, jollain tapaa olen aja-
tellut organisaation merkityksen myös yhteiskunnallisesti, enkä enää ajattele mitä muut 
miettivät tekemisistäni, vaan mitä itse ajattelen. ” 

 
Noviisin tarinasta käy hyvin ilmi kollektiivisen narratiivisen identiteetin teemo-

ja, ja miten tyypillinen noviisi niihin saattaa suhtautua. Noviisit kaiken kaikkiaan ovat 

näiden haastattelujen valossa keskenään samankaltaisempia suhteessa organisaatiokult-

tuuriin kuin konkarit. 

 

Konkarityypit? Onko olemassa ”tyypillistä” konkaria? 

 

Konkareiden suhteen tyypittely ei ole tässä aineistossa yhtä selkeää. He eroavat yhtenä 

joukkona noviiseista siinä, että heillä ei esiinny teemaa (3.) konservatiivisuus ja heillä 

esiintyy kaikilla eriasteisesti teema (6.) eksklusiivisuus. Tapauskohtaisesti voidaan nos-

taa esiin ääripäät, joiden välille muut konkarit sijoittuvat. M2 ja M7 edustavat näitä ää-

ripäitä: M2 on erittäin sitoutunut ja uskoo tehokkuuteen sekä työnsankaruuteen. Hän on 

jollain tapaa ”idealisti”, sillä hän kokee organisaation ainutlaatuisena paikkana. (teemat 

2, 5, 6). Tätä äärityyppiä lähellä on esimerkiksi M6, joka kuitenkin näkee työnsanka-

ruudessa myös huonoja puolia. M7–konkarille lähes vastakohta on M2 siinä mielessä, 

että työnsankaruus ei hänen puheessaan näy olennaisena, sen sijaan vapaus ja luovuus 

korostuvat (teema 2). 

”Konkarin tarinan” kertoakseen pitäisi itse asiassa kertoa kaikkien haastatelta-

vien tarinat ydinosiltaan. Ei ole olemassa niin tyypillistä konkaria, että voisi kertoa 

tyyppitarinan.  
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5.6.5 Persoonallinen identiteettiprojekti näkyy yksilöiden organisaatiotarinoissa 

 

Persoonallisessa identiteettiprojektissa yksilön tavoitteena on saavuttaa erityinen, oma-

kohtainen suhde yhteisöönsä, saavuttaa yksilöllisyys yhteisössä. Persoonallinen identi-

teettiprojekti koskee Harre´n mukaan eritoten keskivertoihmistä, joka kokee olevansa 

liian samanlainen monessa suhteessa kuin muut yhteisönsä jäsenet, joten hänen yksilöl-

lisyytensä on uhattuna. Persoonallinen identiteettiprojekti on kuitenkin mahdollinen 

vasta, kun yksilö on jo kiinnittynyt yhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Yksilön identiteetti 

olisikin näin lähtöisin yhteisöllisestä. (Harre´1983, Ylijoen 1998 mukaan.) 

Tapaustutkimus tukee oletusta siitä, että: kulttuurista ainesta (kulttuurisia ta-

rinamalleja) ei omaksuta mekaanisesti ja mielivaltaisesti. Yksilö seuloo joko tietoisesti 

tai tiedostamattaan tarjolla olevista malleista ne, jotka hän kokee omikseen ja muokkaa 

niitä itselleen sopiviksi. Omaksumis- ja muokkaamisprosessissa kulttuuriset ainekset 

kutoutuvat omaan henkilöhistorialliseen kokemukseen. (Hänninen 1999, 52. Harre 

1979, 257-285.) 

Yksilöiden erot ja painotukset näkyvät hyvin Taulukossa 1. Henkilön omista 

arvostuksista riippuen hän nostaa jonkin teeman organisaatiosta kertovan tarinan avulla 

muita tärkeämmäksi tai ainakin yhdeksi tärkeimmistä teemoistaan. Voisi sanoa, että 

näiden valmiiksi organisaatiosta annettujen tarinoiden avulla yksilö kuitenkin yksilöllis-

tää näkemyksensä organisaatiokulttuurista. Vaikka tarinat ovatkin yhteisön antamia, 

suurin osa haastateltavista korostaa vahvasti, mitä mieltä he ovat kertomastaan organi-

saatiotarinasta: miten he ovat sen kokeneet. Organisaation tarinoista kuvastuu hyvin se, 

että eri seikat organisaatiokulttuurin, kollektiivisen narratiivin teemoista ovat tärkeitä eri 

henkilöille. Yksilö kertoo juuri hänelle tärkeimpiä tai häntä eniten askarruttavia tarinoita 

organisaatiosta.  Organisaatiossa kiertävä tarina voi olla jopa täysin vastoin omia näke-

myksiä ja arvoja, mutta se kerrotaan vain havainnollistamisen vuoksi, ikään kuin kerto-

en: ”tällainen en halua olla”. Esimerkiksi noviisi M1 kertoo monta tarinaa työnsanka-

ruus-sitoutuminen-tehokkuus -teemasta ja kritisoi tämän jälkeen näitä kertomiaan tari-

noita hyvin vahvasti. Konkarit puolestaan kertovat nostalgisia ja ihannoivia tarinoita, 

kuten eksklusiivisuutta, luottamusta ja johtajuutta korostavia tarinoita. Konkarit näkevät 

tarinat hyvinä esimerkkeinä, siitä kuinka pitäisi toimia. 

Organisaatiotarinoissa mainittiin kollektiivisen narratiivisen identiteetin tee-

moista: 2. vapaus- ja luovuus, 4. luottamus- ja yhteistyö, 5. työnsankaruus-sitoutuminen 
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-tehokkuus,sekä 6. ekslusiivisuus. Orgnaisaatiotarinoissa ilmeni myös muita teemoja, 

joita ei elämänkerrallisissa haastatteluosuuksissa ilmennyt. Näitä olivat johtajuus 8.  ja 

maskuliinisuus 9. Johtajuus korostui useamman haastateltavan tarinoissa, kun taas mas-

kuliinisuus oli korostuneesti esillä vain yhden haastateltavan tarinoissa.  

Työnsankaruus nousee voimakkaasti esiin myös useissa omaelämäkerrallisissa 

haastatteluosuuksissa, mutta sen saama arvostus tai sitä vastaan kohdistettu kritiikki 

vaihtelee. Sen sijaan maskuliinisuus tulee esiin vain tämän yhden haastateltavan puhees-

ta, joten ei voida ajatella sen sisältyvän kollektiiviseen tarinaan kovin voimakkaasti. 

Ehkä maskuliinisuuden korostus on osa tämän yhden (M1) haastateltavan persoonallista 

ja narrativiistä identiteettiä. 

 

5.6.6 Noviisin ja konkarin tarinan kautta persoonallisen identiteettiprojektin tut-

kimusongelmaan 

 

Seuraavaksi tarkastellaan kahta tarinaa (noviisin ja konkarin), sillä yksilön sosiaalista ja  

varsinkin persoonallista  identiteettiprojektia ymmärtääkseen on tarkkailtava sitä yksit-

täisen ihmisen elämän kokonaisuuden kautta. Ajatus on peräisin Leena Syrjälältä, joka 

on tutkinut tarinoita ja elämäkertoja opettajankoulutuksessa. (2001, 209.) Hänen mu-

kaansa jokainen tutkija luo itse oman narratiivisen metodinsa toisten tutkijoiden viitoit-

taman tien pohjalta ideanaan kuitenkin, että hänen tuottamansa teksti houkuttelee luki-

jaa ja saa aikaan sijaiskokemuksia, tunteita, että on itse ollut mukana kyseisen ihmisen 

elämässä. (Syrjälä 2002, 214.) Anonymiteetin suojaamiseksi tarinoista on muutettu joi-

tain faktoja. Siten, että tarinan kokonaisuus ja pääidea pysyvät samankaltaisena.  

 

Konkarin ”selviytymistarina - Vaikeuksien kautta voittoon ja organisaatiokulttuurin 

esikuvaksi”  

 

Taulukossa 1. (s.74) M2. Hänet mainittiin useassa haastattelussa jonkinlaisena esikuva-

na. 

 
1970-luvulla alanvaihdoksen kautta huomasin olevani keskellä yliopistosivistyksen saa-
neita viisaita ihmisiä, ja minä kun olin maalta lähtenyt pitkäntien kulkija, myöhäisopis-
kelija. Kyllä siinä aikamoisen henkisen prosessin sain läpikäydä. 

Tätä kuvaa aika hyvin se, että taloon tuli samoihin aikoihin eräs samansuuntai-
nen ”tapaus” kuin minäkin. Siinä sitten, kun ruokalassa ”viisasten kerho” johtajan joh-
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dolla jutteli, niin tämä kaveri yhtä aikaa aina pöydässä istui ja oli hiljaa. Sitten yhtenä 
aamuna hän ei tullutkaan. Oli vain jättänyt esimiehensä pöydälle lapun, jossa luki: ”mi-
nä lähden, puhutte niin kummallisia”. Tämä kuvaa hyvin myös minun tuntojani.  Selvi-
sin kuitenkin alusta alkaen kohtuullisen hyvin työssäni kouluttajani ja koska koin sen 
aikalailla omaksi hommaksi, niin siitä se sitten lähti. Pikkuhiljaa kokemuksen myötä 
sain aina vain vaativampia tehtäviä. 

Aikuisten kouluttaminen oli kyllä aina ollut semmoinen haave ja asetin itselleni 
jatkuvia kehittämisen ja kehittymisen tavoitteita ja kiinnostuin tosissani tutkimuksesta. 
Ideoin omaa ensimmäistä tutkimustyötä, vähän olin vielä lapsenkengissä siinä touhussa: 
kokosin tietoa sieltä täältä ja omia ajatuksia yhdistelin, ja lopputulos oli mielestäni ihan 
hyvä. Täällä en saanut kuitenkaan ajatuksilleni tukea, minut melkein tyrmättiin johto-
ryhmän palaverissa ja vähän niin kuin vähäteltiin. Onneksi talon johtaja silloin tämän 
tapauksen jälkeen taputti minua olalle ja kannusti. Olen yhä onnellinen siitä, että hän 
näin toimi, ja aloin viemään asiaa eteenpäin, ja lopulta sain tukea muiltakin tahoilta. 
Siitä se sitten urani tutkijana ja kouluttajana lähti ja, vaikka olen toiminnallinen henkilö, 
minussa aimo annos tutkijaa. 

Tästä työstä löytyy jatkuvasti uutta, ja se on voimanlähde. Tämä organisaatio 
on mahdollistanut minun kehittymiseni ja työnteon tällä tavalla, alkuvaikeuksien jäl-
keen olen saanut aika vapaat kädet toimia ja koen, että valtaosa täällä minua ja työtäni 
arvostaa. Samoin arvostan itseäni tämän organisaation jäsenenä. Tutkimus on tärkeää ja 
minussa vaikuttaakin kaksi voimaa: päästä syvemmälle ja saada aikaan. Tehokkuus on 
aika voimakas arvo kuitenkin. 

Tulokkaille, tämän talon noviiseille kerron tarinoita siitä mitä matkan varrella 
on tapahtunut ja kerron tätä omaa tarinaani, omaa kehityskulkua. Automatkoilla puhu-
taan paljon. Se on samalla sitä perehdyttämistä. Kun uusia ihmisiä tulee, olen halunnut, 
että he saavat hyvän perehdyttämisen. Onhan tämä tietyllä tavalla selviytymistarina tä-
mä minun tarinani ja kyllä samankaltaista sinnikkyyttä ja tehokkuutta tietysti arvostan 
muissakin. Arvostan ihmisiä, jotka haluavat selviytyä ja jotka tekevät myös mielettö-
mästi työtä tämän talon eteen.   

Kyllä siinä tietysti on ollut takana jonkinlainen kunnianhimo, tässä minun elä-
mässäni, Alkupuolen ongelmat, kun voitin niin näin, että täällä voi päästä aika pitkälle. 
Kaiken takana on tahto jättää jälki. Etten olisi ollut vain joku joka oli täällä olemassa, 
vaan, että olen saanut jotain aikaan, ja jotain jälkiä jää. 

 

Noviisin ”tietoisten valintojen polku”  Taulukossa 1.  (s, 74.) M5. 

 

Taloon tullessani ei täällä ollut kovinkaan paljon ikäisiäni. Olin kolmekymppinen viisi- 
kuusikymppisten joukossa. Muistan sen omasta tulosta, että moni ihmetteli, että saapa 
nähdä mitähän tästä tulee, kuin nuori pojankolli tänne otetaan. Kyllähän se totta on, ei-
hän jollain kaksi- tai kolmekymppisellä ole samanlaista arvovaltaa lähteä firmoja uudis-
tamaan: ”hei moikkelis mä tulin laittaan tän teidän puljun uusiksi nyt…”, eihän se toi-
misi. 

Silloin kun taloon tulin, oli muualla sellainen Internet-buumi tosi kuumana, ja 
monet opiskelukavereista ajautui sille alalle. Taloustietietä lukeneena jos ymmärtää ta-
loudesta ja vielä tietotekniikasta, niin sehän on loistavaa. En kuitenkaan kiinnostunut 
mistään näistä. Olin ollut talous- ja rahapuolella töissä ja jokin minua sitten kiehtoi tässä 
organisaatiossa, ehkäpä semmoinen yhteiskuntaankin vaikuttaminen tätä kautta. Kyllä-
hän tällä talolla vähän vanhahtava imago oli, mutta nykyään olen kuitenkin sitä mieltä, 
että kestää vertailun kansainväliselläkin tasolla.   
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Jälkeenpäin ajatellen on tänne päätymiseni ollut aikalailla tietoisten valintojen 
polku, olen varmaan itse asiassa keskimääräistä rationaalisemmin tehnyt valintoja. Tän-
ne lähdin tosiaan kun halusin nähdä käytäntöä. Olihan se joka tapauksessa jonkinlainen 
shokki tulla tänne. Olin nuorimmasta päästä ja koin tämän vähän semmoisena takapaju-
lana. Täällä oli niin konservatiivinen ajatusmaailma.  

Tässä talossa on paljon tietoa ja kokemusta, elämänkokemusta ja pitkän taipa-
leen ajalla on koettu huonoja ja hyviä aikoja. Arvostan ja kunnioitan sitä, mutta olen 
ajatellut, ettei minut silti tarvitse ajatella kaikista asioista samalla tavalla. Olen saanut 
kuitenkin aika vapaasti hengittää. 

Alussa oli vähän outoa, kun täällä oli paljon kasvatusasioista perillä olevia ih-
misiä. Tuntui jopa naiivilta se ajattelu, kuinka täällä uskotaan vahvasti ihmisen kehitty-
miseen ja johtajuuden kehittämiseen, se on aika ihanteellista. Kyllähän se on käynyt 
myöhemmissäkin keskusteluissa ilmi, että monella on tämmöinen ihanteellinen ajattelu-
tapa. Kyllähän siinä vahvaa uskoa tarvitaankin, kun halutaan muuttaa ihmisiä ja yrityk-
siä. Kyynisen talousmaailma ja rahamaailman näkökulmasta se tuntui kuitenkin aika 
naiivilta. 

Olen tehnyt tietoisen valinnan, kun en kerta kasvatustieteilijä tai psykologi ole, 
niin en lähde näiltä aloilta syventämään tietämystä, vaan olen täällä oppiakseni tunte-
maan yritystoimintaa ja syvennän tietämystäni itselleni talousnäkökulmasta. On aika 
jännä, kun täällä monille byrokratia on kirosana, ja itse opiskelutaustani ja kotikasva-
tukseni kautta ajattelen eri tavalla. Byrokratiahan on hyvää toimintaa, eikä mikään ih-
misten elämän vaikeuttaja. Näen tämän organisaatioroolin ehkä taustani kautta laajem-
min, ei ole kysymys vain jostain kurssien vetämisestä vaan tämä rooli on isompi, valta-
kunnallinen. Minulle on taustani kauttakin luonnollinen tämmöisen lintuperspektiivin 
ottaminen asioihin.  

Kun katsoo omia ikätovereita, niin niissä on paljon sellaisia, että on ollut ennen 
niin dynaaminen tyyppi ja sitten uraputkessa polttanut itsensä hetkessä loppuun. Kyllä 
se on hillitöntä vääntämistä joissain firmoissa. On semmoisia ajatuksia ollut mielessä, 
että täytyy itse pitää huoli siitä, ettei polta itseään loppuun. Tämä organisaatio on minul-
le semmoinen paikka, josta ansaitsee elantonsa ja pystyy yhdistämään jossain määrin 
itsensä kehittämisen. Tämä on työnteon ja itsensä kehittämisen paikka. 

 
 

Tarinoiden avulla lukija pääsee lähemmäksi haastateltavia. Tarinoissa, vaikka ne ovat-

kin vain osia haastatteluista, näkyy myös taulukko 1:n teemoja. Jouhevan kerronnan 

vuoksi kaikkia kommentteja ei ole mahdutettu mukaan. Mitä nämä tarinat sitten kerto-

vat tutkimusongelman kannalta? 

Konkarin tarina on samalla tarina yhdestä tämän ajan (tutkimuksen kohdeor-

ganisaation) noviisien esikuvasta. Tarinassa konkarin tuntoihin eläytymällä voi hyvin 

ymmärtää miksi tehokkuus ja työnsankaruus ovat hänelle voimakkaita arvoja. Konkarin 

identiteetti on alussa uhattuna, kun hän kokee vahvasti olevansa erilainen kuin muut. 

Konkari on hyvin sisällä organisaatiossa: hän on osaltaan itse organisaation narratiivista 

kollektiivista identiteettiä. Alkutaipaleen ongelmia lukuun ottamatta hänellä ei juuri 

konflikteja ole suhteessa organisaatiokulttuuriin. Voitaisiin jopa ajatella, että hänen so-

siaalinen identiteettiprojektinsa ei ole alun erimielisyyksien jälkeen enää muuttunut per-
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soonalliseksi identiteettiprojektiksi. Konkari on niin osa organisaatiota, että ei näe syytä 

muuttaa organisaatiota.  

Sen sijaan noviisin sosiaalinen ja persoonallinen identiteettiprojekti tulevat ta-

rinassa eriytyneemmin esiin. Noviisi ei halua identiteettiinsä työnsankariainesta ja halu-

aa työn olevan elannonlähde ja avain itsensä kehittämiseen. Nämä asennoitumiset voi-

daan nähdä joko persoonallisena identiteettiprojektina organisaatiokulttuuriin tai sosiaa-

lisena identiteettiprojektina noviisien alakulttuurin. Noviisin konfliktit organisaation 

kanssa ovat seurausta osaltaan hänen elämäntaustastaan, aivan kuin konkarinkin alku-

taipaleen ongelmat. Noviisin taloustieteellinen tausta saa aikaan sen, että hänen on aluk-

si vaikea ymmärtää idealistista kasvun ja kehittämisen uskoa organisaatiossa. Ristiriidan 

ratkaisu on kuitenkin selkeä: noviisi antaa oman taustan olla vahvuus ja kehittää sitä, 

eikä yritä mukautua muuhun. Näin hän löytää yksilöllisyytensä arvon yhteisössä (per-

soonallinen identiteettiprojekti). Noviisin tarina on enemmän tarina nykyhetkestä orga-

nisaatiossa ja konkari puolestaan voi nostalgisemmin muistella menneitä.  
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6 TARINALLISEN LÄHESTYMISTAVAN MAHDOLLI-

SUUKSIA JA RAJOJA 
 

Tapaustutkimuksessa luotiin tutkimusasetelma, jossa tarinallisuus oli vahvasti vaikut-

tamassa taustafilosofiassa, teoreettisessa viitekehyksessä ja metodissa, siis läpi koko 

tutkimuksen kulun. Tutkielman empiriaosuuden (tapaustutkimus) avulla on mahdollista 

hahmotella, mitä narratiivisuus näkökulmana, lähestymistapana antaa yksilön ja yhtei-

sön suhteen tutkimukselle ja, miten se rajaa tutkimusta.  Tapaustutkimusta eritellään nyt 

sen eri vaiheissa: jokaisesta vaiheesta arvioidaan tarinallisen näkökulman ongelmia ja 

mahdollisuuksia. Paneudutaan siis tarinallisuuden toimivuuteen, mahdollisuuksiin ja 

rajoihin sekä tarinallisen haastattelumetodin että tarinallisen näkökulman osalta. 

 

6.1 Mitä ongelmia ja mitä etuja on tarinallisessa haastatteluaineistos-

sa? 

 

Omaelämäkerrallisia aineistoja on käytetty laadullisessa tutkimuksessa vuosikymmeniä, 

mutta tieteellinen realisti ja tarinallisesti suuntautunut tutkija käyttävät tarinoita erilailla 

hyväksi tutkimuksessa. Tapaustutkimuksen tarinalliset haastattelut oli tarkoitus tehdä 

narratiivisen haastattelun mukaisesti: pyydettäisiin haastateltavia kertomaan elämänta-

rinoitansa siitä lähtien, kun he tulivat kyseiseen organisaatioon. Käytännössä narratiivi-

nen haastattelu muuttui kuitenkin tarinalliseksi episodiseksi haastatteluksi. Episodisessa 

tarinallisessa haastattelussa yhdistetään narratiivista haastattelua ja perinteistä teema-

haastattelua. Narratiivinen aloituskysymys oli tehty niin, että vastaukset etenisivät ajas-

sa (katso liite: tarinallisten episodihaastattelujen runko). 

 

6.1.1 Haastattelijan ja haastateltavan suhteen problematiikasta 

 

Tapaustutkimus osoitti sen, että tarinallinen haastattelu vaatii paljon sekä haastattelijalta 

että haastatellulta. Haastattelija saattaa ”unohtaa” tarinallisen haastattelijan roolinsa 

passiivisena kuuntelijana, ja tilanne muuttuu vuorovaikutteiseksi. Tarina kerrotaan 
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myös aina jollekin. Tarinallisen tutkimuksen teoriassa korostetaan, että haastattelijan 

tulee olla passiivinen, eikä hän saa ohjailla kertomusta. Haastattelija ja tutkija vaikutta-

vat kuitenkin väistämättä tarinaan: haastateltavan tarina ei siksi ole luultavasti sen ”au-

tenttisempi”, kuin jos hän vastailisi kysymyksiin. Tarinallisen lähestymistavan arvoa on 

Hännisen (1999,34.) mukaan luonnehdittu sanomalla, että se antaa tutkimukseen osallis-

tuville ihmisille ”äänen”. Tarinallinen tutkimus luottaa siihen, että tarinallisuus on paras 

lähestymistapa tuomaan esille yksilöiden näkökulmaa.  

Elämäkerrallinen haastattelu osoittautui sekä hyväksi että huonoksi haastattelu-

tavaksi. Elämäkerrallinen haastattelu antaa haastatellulle vapaan tilan kertoa omista ko-

kemuksistaan ja näkemyksistään, kun ei ole tarkkaan määriteltyjä kysymyksiä vaan vain 

elämänkerrallinen lähestymistapa ja muutama teemakysymys (katso liite 1 haastattelu-

runko). Haastatteluista nousee henkilön omat näkemykset suhteestaan organisaatioon 

suhteellisen vahvoina. Elämäkerrallisissa haastatteluissa päästään sisälle juuri ”mielen 

sisäisiin organisaatioihin”, kun yksilöt kertovat omalta kannaltaan tärkeistä asioista suh-

teessa organisaatioon. Tarinallinen haastattelutapa ei silti tuota ”autenttisempaa” aineis-

toa, sillä haastateltujen kertomaa tarinaa muokkaa se, että he kertovat sen tutkimushaas-

tattelutilanteessa. Tarina olisi erilainen eri tilanteessa, eri henkilölle kerrottuna.  

Kertomuksen tapa ja sisältö riippuvat siitä, missä, kenelle, milloin ja mitä tar-

koitusta varten minäkertomus esitetään. Oma sisäinen tarina itselle suunnattuna kehys-

kertomuksena elämälle poikkeaa luonnollisestikin sosiaalisesti jaetuista tarinallisista 

identiteeteistä. (Ihanus 1999, 241-247, Polkinghorne 1988, 105-107.) Tämä on osa kon-

struktivismiksi kutsutun filosofian näkemystä todellisuudesta: tarinat ovat aina uudel-

leen kerrottuja, absoluuttiseen totuuteen niillä ei päästä, eikä se ole tarinallisen tutki-

muksen tarkoituskaan. Tapaustutkimuksessa tarinat ovat tavallaan oma ”totuutensa”, 

josta voidaan tehdä tulkintoja. Koska tarinat on tuotettu tutkimusta varten, ne eivät ole 

autenttista ”sisäistä tarinaa” vaan julkisia tarinoita.  Haastattelut kertoivat toisaalta or-

ganisaatiosta huonojakin puolia, joten kyse ei kuitenkaan ole julkisesta imagotarinasta. 

Haastattelutilanteessa elämänkerrallisen haastattelun vahvuus on ehdottomasti 

se, että haastateltavat innostuivat selvästi haastattelusta, kun kuulivat mistä on kyse: he 

saivat kertoa omaa elämäntarinaansa. Haastattelun jälkeen muutama haastateltava 

kommentoikin, että ”olipa mielenkiintoista, harvoin tulee tämmöisiä asioita pohdittua.” 

Huberman (1995, 139.) tutki opettajien elämäntarinoita ja hän sai sellaista palautetta 

haastatelluilta opettajilta, että nämä kokivat haastattelun palkkiona sen, että he saivat 

kerrankin kunnon tilaisuuden reflektoida elämäänsä. He kokivat haastattelun tilanteena, 
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joka oli ’heidän hetkensä’, sillä haastattelija ei keskeyttänyt, vaan antoi heidän puhua ja 

kuunteli vain kärsivällisesti. Haastateltavat kokivat itsensä tilanteen ”herroiksi”. Se oli 

avain näidenkin haastatteluiden onnistumiseen.  

Tunteet ovat läsnä haastattelutilanteessa lopputulokseen vaikuttaen. Tarinallisia 

haastatteluja tehdessä, varsinkin kun on kyse omaelämäkerrallisista haastatteluista, olisi 

parasta haastatella samaa ihmistä useita kertoja. Luottamuksen kasvamisen ja ajan myö-

tä päästäisiin yhä syvällisempiin aiheisiin. Edellisistä haastatteluista saadaan myös 

mahdollisesti vinkkejä seuraavia haastatteluja varten, ja haastattelujen aineistosta tulee 

kumulatiivinen. Peräkkäiset haastattelut mahdollistavat myös tiettyjen puutteiden kor-

jaamisen (information gaps). (Erkkilä & Mäkelä 2002, 46-47.) Tapaustutkimuksessa ei 

ajan puutteen vuoksi voitu uusia haastatteluja.  

Tarinallinen lähestymistapa vaatii ymmärtämistä ja tulkintaa sekä haastatelta-

vien tuntemista. Tapaustutkimuksen tuloksissakaan ei päästä kovin syvälle persoonalli-

sen identiteettiprojektin hahmottamisessa tarinallisuuden keinoin: aihe jää hieman pin-

nalliseksi, aineiston kautta ei päästä syvemmälle. Kollektiivinen ääni pääsee kuuluville, 

mutta yksilöllinen ääni ja elämäntarinoiden yhteys organisaatiokulttuuriin jää kahden 

esimerkkitarinan varaan, jotka ovat aika pelkistettyjä. Tarinallinen tutkimushaastattelu 

vaatii aikaa ja luottamuksellisen suhteen haastateltavan ja haastattelijan välille, mahdol-

lisesti myös useita tapaamiskertoja. Tarinallisessa haastattelussa haastateltavat saavat 

itse kertoa, mitä haluavat ja mitä he kokevat tärkeänä. Teemahaastatteluilla ja tavallisil-

la avoimilla syvähaastatteluilla voitaisiin mahdollisesti päästä samaan tulokseen. 

Tarinallisen haastattelun vahvuus on samalla sen heikkous: haastateltavat saa-

vat kertoa lähes, mistä haluavat, ja tällöin osa henkilöistä voi kokea tilanteen terapiais-

tuntona, jossa vuodatetaan kaikkea maan ja taivaan väliltä. Näin kyllä saadaan spontaa-

nisti noussutta aineistoa, mutta myös paljon litteroimista ja täysin tutkimusaiheen ulko-

puolelle jäävää tekstiä.  

 

6.1.2 Erilaisten haastattelutyyppien triangulaatio tapaustutkimuksessa 

 

Episodihaastattelun myötä tapaustutkimuksen aineisto koostuu kolmen tyyppi-

sestä aineistosta: 1. elämäkerrallinen haastattelu, 2. teemahaastattelu (kysymykset sosi-

aalistumisesta ja konflikteista suhteessa organisaatioon), 3. haastatellut kertoivat itse 

kuulemiansa tarinoita organisaatiosta (katso liite tarinallisten haastattelujen runko).  
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Aineistot toivat yhdessä vastauksen tutkimusongelmaan. Tarinalliset haastatte-

lut olivat kaiken kaikkiaan lähinnä tarinallisia episodihaastatteluja. Haastatteluissa oli 

teemahaastattelun piirteitä, sillä haluttiin painottaa sitä, että yksilöt kertoisivat nimen-

omaan suhteestaan organisaatiokulttuuriin ja mahdollisista ongelmista. Tämän vuoksi 

kysyttiin myös joitain tarkentavia kysymyksiä. Varsinkin vasta pari vuotta organisaati-

ossa olleet ”noviisit” vastasivat kysymyksiin lyhyesti ja odottivat uutta kysymystä. 

Vaikka haastattelujen alussa pyrittiin tarinallisella alkukysymyksellä siihen, että haasta-

teltavat kertoisivat elämäkerrallisesti vaiheistaan organisaatiossa.  

Teemakysymykset syvensivät elämäkerrallisen haastattelun myötä tullutta tie-

toa. Tarinallinen haastattelu ei tuntunut yksin riittävältä. Tämä tekee ongelmalliseksi 

arvioida tapaustutkimuksen tuloksia: mikä on tarinallisen haastattelumetodin ansiota ja 

mikä puolestaan on saavutettu perinteisen teemahaastattelun keinoin? Joka tapauksessa 

haastatteluaineisto oli varsinaista ”tarinaa”, kun haastateltavat kertoivat organisaatiossa 

kiertäviä tarinoita. Omaelämäkerrallinen tarina ja organisaatiossa kiertävät tarinat ovat 

erilaisia tarinoita: Ensimmäistä yksilö rakentaa jatkuvasti, ja se on tilanteeseen (esimer-

kiksi haastattelutilanne on erilainen kuin jutustelu ystävän kanssa) sopivalla tavalla ker-

rottu. 

Tapaustutkimuksen tuloksissa kuvaillaan erään yrityksen kollektiivista narra-

tiivista identiteettiä ja esimerkkejä siitä, minkälaisessa suhteessa yksilöiden narratiivisia 

identiteettiprojekteja on tähän kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin (muun muassa 

konfliktit organisaatiokulttuuriin). Organisaation kollektiivinen narratiivinen identiteetti 

hahmottuu yksilöiden haastatteluista. Vaikka he kertovatkin omasta suhteestaan organi-

saatioon, samalla näistä tarinoista löytyy yhteneväisyyksiä, joiden avulla kollektiivinen 

mallitarina hahmottuu. Elämäkerralliset haastattelut nostivat esille myös kollektiivista 

narratiivista identiteettiä. Löytyyhän niistä kollektiivisen narratiivisen identiteetin yhtei-

siä teemoja.  

Organisaation tarinoista kysymällä saatiin esiin yksilöllisiä painotuksia teemo-

jen tärkeydestä: organisaatiossa kiertävä tarinaperinne voi olla osana persoonallista 

identiteettiprojektia. Tarinoista omaksutaan itselle tärkeät muodot ja versiot. Tarinalli-

sessa haastattelussa kysyttiin ”annettuja” organisaation tarinoita, ja toisaalta yksilöt ker-

toivat elämäntarinaansa: näin siis näiden kahden tarinallisen aineiston vuoropuhelu toi 

lisäarvoa tutkimukseen. 

Elämäkerrallinen tarinallinen haastatteluaineisto ja organisaatiossa kiertävät ta-

rinat muodostavat tapaustutkimuksen aineiston, jonka avulla voidaan tarkastella sitä, 
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miten yhteisön ”annetut” tarinat toisaalta suodatetaan omaan tarinaan. Osa haastatelta-

vista käytti näitä annettuja tarinoita vahvistaakseen omaa kritisoitua tai ihannoitua ku-

vaa organisaatiosta. Organisaatiossa kiertävien tarinoiden kysyminen ja samalla oma-

elämäkerrallisen haastattelun toteuttaminen rinnakkain (triangulaatio) mahdollistavat 

organisaatiokulttuurin sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektin prosessin tutki-

misen. Miten organisaatiotarinat kerrotaan: omaa tarinaa vahvistaen ja kritisoiden vai 

ihannoiden? Onko yksilö vaiheessa, jolloin hän omaksuu kulttuuria, vai onko hän myös 

kulttuurin kritisoija ja tuottaja?  

Yksilön tarina ja yleisemmät kulttuuriset muodot (organisaation mallitarina, 

kollektiivinen narratiivinen identiteetti) ovat vuotovaikutuksessa ja kenties ”ristiriidas-

sakin”. Tarinallinen muoto tutkimuksen tuloksissa tuo eniten esille persoonallista identi-

teettiprojektia. Itse asiassa persoonallista identiteettiprojektia on vaikea lähestyä tee-

moittelun, luokittelun ja muiden perinteisin tieteenteon keinoin. Kun kerran on kyse 

yksilöllisistä suhteesta organisaatiokulttuuriin, yksilölliset tarinat kertovat siitä parhai-

ten.  

Tarinallista haastattelua voi tapaustutkimuksen perusteella ”suositella” mene-

telmäksi muiden laadullisten haastattelumenetelmien joukkoon. Tarinallinen episodi-

haastattelu, joka yhdistää ”puhdasta” narratiivista haastattelua ja teemahaastattelua voisi 

olla hedelmällinen ja johdonmukainen haastattelumuoto hyvinkin erilaisiin tutkimuson-

gelmiin. Tarinallisuus antaisi tällöin rakenteen, mutta tutkija ei olisi passiivinen: hän voi 

kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä tai tietyistä valmiiksi suunnitelluista teemoista. Varsi-

nainen narratiivinen haastattelu sopii aika rajattuihin tutkimusongelmiin: jos haastatel-

tava saa kertoa, ”mitä vaan, mistä vaan”, tutkimus muuttuu terapiaksi. Tarinallisuutta 

käytetäänkin hyväksi niin sanotussa narratiivisessa terapiassa.   

 

6.1.3 Tuottaako tarinallinen haastattelu liian eheitä ja sileitä kertomuksia? 

 

Tapaustutkimuksella saatiin selville erään organisaation kollektiivisen narratiivisen 

identiteetin hahmotelma ja yksilöiden narratiivisten identiteettien suhteita siihen (sosi-

aalinen ja persoonallinen identiteettiprojekti). Tarinallisilla haastatteluilla ei päästy kui-

tenkaan kovin syvällisesti sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektien prosessei-

hin. Yksi mahdollinen syy voi olla se, että tarinallinen kertomismuoto on länsimaisessa 
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kulttuurissa sellainen, että tarinassa on selkeä alku, keskikohta ja loppu, ja tarinamuoto 

edellyttää pelkistämistä.  

Tarinallinen muoto ”yksinkertaistaa” ja ”eheyttää” identiteettejä: Saattaa näyt-

tää, että elämänkulku ja identiteetti ovat tarinan valossa hyvin koherentteja, ja ilman 

konflikteja. Organisaation ja yksilön suhteen konflikteista pääsevät esille vain merkittä-

vimmät näkemyserot, mutta varsinainen ”neuvotteluprosessi” ei tule kovin syvällisesti 

esille. Voi olla, että varsinaiseen persoonallisen identiteettiprojektin omien näkemysten 

neuvotteluun suhteessa organisaatiokulttuurin näkemyksiin voitaisiin päästä vielä syväl-

lisemmin avoimella syvähaastattelulla, jossa kysyttäisiin enemmän suoraan konflikti-

kohdista ja keskityttäisiin niihin.  

Tarinallinen haastattelumuoto saattaa tuottaa liian ”sileitä” tarinoita: kaikki 

konfliktit ja neuvotteleminen tai organisaatiokulttuurin muuntaminen ei pääse esille, 

kun kerrotaan elämäkerrallisesti pääkohdista.  

6.1.4 Vaatiiko tarinallinen haastattelu tarinan kertomisen taitoa? 

 

3.-tyyppisessä aineistossa haastatellut kertovat tarinoita, jotka ovat ”heille an-

nettuja”, kiertävät organisaatiossa, ja joita kerrotaan tulokkaille. 3.- tyyppinen haastatte-

luaineisto kertoo samasta ongelmasta, mihin törmättiin osin omaelämäkerrallisessa 

haastatteluosuudessakin: kaikki eivät ole tarinan kertojia. Osa haastatelluista kertoi vai-

voin yhden lyhyen tarinan, ja muutama ei kertonut yhtäkään: ”Jos täällä tarinoita kier-

tää, niin minä ainakin olen korvani sulkenut niiltä (N1)”. Osa haastatelluista puolestaan 

kertoi vuolaasti ja monta tarinaa.  

Tuottaakseen ymmärrettävän narratiivin ihmiset pyrkivät kertomaan tarinansa 

loppuun. Kertomusmuodossa ihmiset tekevät itse valintoja sisällön suhteen: yleensä 

vain prosessiin liittyvät elementit sisällytetään narratiiviin. Kertomuksen sisältöä ei 

määritä niinkään kertomukseen varattu aika, kuin kertojan oletukset siitä millaista ker-

tomusta kuulija kykenee seuraamaan ymmärrettävästi. Perinteisessä teemahaastattelussa 

kertoja voi kontrolloida paremmin puhettaan, koska se tapahtuu suhteessa haastattelijan 

kysymyksiin. Narratiivisen haastattelun ongelmakohdiksi voi muodostua haastatteluti-

lanteeseen kohdistuvat ennakko-odotukset. Kertoja voi olettaa, että haastattelun ollessa 

kyseessä, hänen täytyy odottaa haastattelijan kysymyksiä. Tällöin pääkertomus voi 

muodostua niukaksi. Kyky kertoa on myös taito, kompetenssi, joka vaihtelee eri ihmi-

sillä. (Flick 1998 103-104.)  
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Tarinallinen haastattelu vaatii tarinan kertomisen taitoa. Jos halutaan tarinalli-

silla haastatelluilla kerätä esimerkiksi jostakin organisaatiosta ”edustava” otos, onko 

haastateltava vain ”tarinaniskijöitä”?  

 

6.2 Tarinallinen lähestymistapa tapaustutkimuksen analyysi- ja tulos-

vaiheessa 

 

Analysoidaan tai esitetään asioita miten tahansa, tutkija valikoi ja pelkistää aineiston 

rikkautta. Tulkinnassa ja esityksessä on aina viime kädessä esillä tutkijan ääni, joka on 

tärkeätä tunnustaa. Elämäkerroissa, tai ylipäätään kertomuksissa itsestä, on muistettava 

se sivuuttamaton tosiseikka, että ne ovat osin fiktiota tai ”itsepetosta”. (Huberman, M. 

1995, 158.) Huomioitavaa tarinallisessa haastattelussa on se, että kuunnellessaan ja 

myöhemmin analysoidessaan haastateltavan tarinaa tutkija saattaa intuitiivisesti ja spon-

taanisti täyttää tarinan aukkoja. Seurauksena voi olla tarina, joka on yhtälailla tutkijan 

kuin tutkittavan.  

Tunnettu fakta on myös (joka pätee kvalitatiiviseen tutkimukseen yleensäkin), 

että eri tutkijat näkevät samasta aineistosta eri asioita. Tutkija näkee aina aineiston 

oman valitsemansa teoriataustan ja ”omien linssiensä” läpi. Tutkija voi olla jopa sokea 

joillekin aineistonsa ominaisuuksille. Siispä kun puhutaan narratiivisesta tutkimuksesta 

tutkimuksena, joka antaa tutkittaville ”äänen”, täytyy muistaa, että se ei ole itsestään 

selvää. (Erkkilä & Mäkelä 2002, 53.)  

Tapaustutkimuksessa ei ollutkaan olennaista arvottaa, mikä on absoluuttinen 

totuus, vaan mikä on yksilöiden tarinallinen totuus ja mitä näiden tarinallisten totuuksi-

en avulla voidaan johtaa organisaation kollektiiviseksi narratiiviseksi identiteetiksi. Ta-

paustutkimuksen kollektiivisen narratiivisen identiteetin ja yksilöiden narratiivisten 

identiteettien tutkimuksessa ”autenttisuus” ei ole ongelma. Minkälaisen kuvan yksilöt 

haluavat antaa itsestään ja organisaatiostaan, on juuri kollektiivista narratiivista identi-

teettiä. Tarinallisuus sopiikin näkökulmana kulttuurin ja identiteettien tutkimukseen. 

Tarinallinen lähestymistapa tarkoittaa analyysivaiheessa sitä, että tutkija voi, 

kuten muussakin laadullisessa tutkimuksessa, teemoittelun ja tyyppitarinoiden avulla 

typistää aineistoa helpommin avautuvaksi.  Kun tapaustutkimuksessa persoonallisia 

identiteettiprojekteja luokitellaan ja tyypitellään, se tapahtuu yksilöllisyyden kustannuk-

sella. Tyypittely tuo esiin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, mutta vaikka tyyppien 
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erilaisuus korostuu, yksilöiden erilaisuus ei pääse oikeuksiinsa. Tyypittely typistää mo-

ninaisuutta. 

Tuloksissa tarkastellaan kahta tarinaa (noviisin ja konkarin), sillä yksilön sosi-

aalista ja varsinkin persoonallista identiteettiprojektia ymmärtääkseen on tarkkailtava 

sitä yksittäisen ihmisen elämän kokonaisuuden kautta. Ajatus on peräisin Leena Syrjä-

lältä, joka on tutkinut tarinoita ja elämäkertoja opettajankoulutuksessa. (2001, 209.) 

Hänen mukaansa myös jokainen tutkija luo itse oman narratiivisen metodinsa toisten 

tutkijoiden viitoittaman tien pohjalta, ideanaan kuitenkin, että hänen tuottamansa teksti 

houkuttelee lukijaa ja saa aikaan sijaiskokemuksia, tunteita, että on itse ollut mukana 

kyseisen ihmisen elämässä. (Syrjälä 2002, 214.) Anonymiteetin suojaamiseksi tarinoi-

den faktoja on muutettu, mutta siten, että tarinan kokonaisuus pysyy samankaltaisena.  

Tarinoiden avulla aineiston rikkaus ja tarinallisen tutkimuksen postmoderni 

näkemys pääsevät esille: todellisuus on sirpaleista ja moniäänistä. Yksilöiden tarinoiden 

kautta päästään käsiksi persoonallisen identiteettiprojektin tutkimusongelmaan. Sosiaa-

linen identiteettiprojekti on kollektiivisen identiteetin omaksumista, persoonallinen 

identiteettiprojekti puolestaan yksilöllisyyden ja persoonallisen näkökulman ottamista. 

Persoonalliseen identiteettiprojektiin sisältyy mahdolliset konfliktit organisaatiokulttuu-

rin eli kollektiivisen (narratiivisen) identiteetin kanssa.  

Postmodernistinen ajattelu on kannustanut tieteentekijöitä kokeelliseen kirjoit-

tamiseen: tulosten raportoinnissa käytetään yhdistelmänä kirjallista otetta, fiktiivisyyttä 

ja tieteellistä argumentointia. Tämän tyylinen kirjoittaminen on ehkä omiaan juuri sil-

loin, kun ajatellaan tiedon olevan kontekstuaalista ja uskotaan ”postmoderniin totuu-

teen”. ”Postmoderni totuus” on sirpaleinen ja kontekstuaalinen verrattuna modernin 

totuuden aukottoman absoluuttisen totuuden ihanteeseen. Pääidea on, että tieto on narra-

tiivista, kokoelma tarinoita, jotka muokkautuvat sosiaalisen interaktion prosesseissa: 

”pienet tarinat”, ovat paikallisia, persoonallisia ja aina alttiitta sosiaaliselle konstruoimi-

selle eli muutokselle. 

Tuloksissa todetaan sama tosiseikka, jota tarinalliset tutkijat (muun muassa 

Heikkinen 2001, Saarenheimo 2002, Elbaz-Luwisch 2002.) korostavat: tarinallisen tut-

kimuksen ”elävyys” ja todentuntu, sekä yksilöllisyys on sen tärkein anti tulosten rapor-

toinnissa. David Bridges painottaa, että kvalitatiivisen aineiston tarinallinen muoto pai-

nottaa yksilöllisiä totuuksia ja kokemuksia yleisemmästä ilmiöstä, ja tällöin esimerkiksi 

omaelämäkerralliset haastattelut ovat keino yksilöllistää yleisemmän aiheen kuvausta. 

(Bridges 2002, 29)  
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Yksilöllisyyden ja tulosten ”elävyyden” kustannus on kuitenkin se, että tulok-

set eivät ole yleistettävissä. Tämä ei ole haitta, jos lähtökohtana on konstruktivismi ja 

tapaustutkimus, ongelmallisemmaksi se muodostuu, jos pyrkimys on tieteelliseen rea-

lismiin. Tapaustutkimuksessa päädyttiinkin analyysivaiheessa eräänlaiseen kompro-

missiin: teemoittelu ja tyypittely on ”perinteisempää” kvalitatiivisen tutkimuksen ana-

lysointia. Tarinallinen aineisto vaatii tapaustutkimuksen perusteella ”yksilöllistä” otetta, 

vaikka teemoittelua ja tyypittelyä voidaan myös käyttää analyysivaiheessa. Toisaalta 

”tarinallisuus” voi tarkoittaa tutkimuksessa pelkästään tarinallista haastattelumuotoa: 

tarinallisuutta voi käyttää hyväkseen tutkimuksessa vain metodina. 

 

6.3 Tarinallisen teoretisoinnin (viitekehyksen) toimivuus yksilön ja yh-

teisön suhteen tutkimisessa 

 

Tapaustutkimuksen ideana oli hahmottaa kulttuurin ja yksilön suhdetta. Tarinallinen 

viitekehys ja tarinalliset haastattelut toivat yksilön ja organisaation suhdetta esille siten, 

että tapaustutkimuksen tuloksena oli kollektiivisen narratiivisen identiteetin hahmotel-

ma, jota sosiaalisessa identiteettiprojektissa kyseisen organisaation jäsenet omaksuvat. 

Hahmotelma ei ole koko organisaatiokulttuurin ilmentymä vaan näiden haastateltavien 

mielessä oleva kuva (mielen sisäiset organisaatiot, Hyyppä 2000.) organisaatiosta. Sa-

moin saatiin selville ristiriitoja ja konflikteja suhteessa organisaatiokulttuuriin. No-

viiseilla oli keskenään aika samansuuntaiset käsitykset, mikä viittaa enemmän alakult-

tuuriin kuin varsinaisiin persoonallisiin identiteettiprojektin prosesseihin (muuntami-

seen). 

Mitä tarinallinen viitekehys ja tarinallisen lähestymistavan omaksuminen tut-

kimuksen taustafilosofiaksi tarkoittaa yksilön ja yhteisön suhteen tulkinnan kannalta? 

Saadaanko tarinallisen lähestymistavan mukaisella ilmiöiden teoretisoinnilla uutta tietoa 

persoonallisesta ja sosiaalisesta identiteettiprojektista? Näitä kysymyksiä tarkastellaan 

seuraavissa alaluvuissa. 
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6.3.1 Mielen sisäiset organisaatiot ja niiden kulttuurinen voima? Tarinat yksilön 

ja yhteisön yhteenliittäjinä ja merkitysten välittäjinä? 

 

Hyyppä (1999) korostaa, että mielessä olevat henkilökohtaiset työyhteisöt ovat 

meille usein todellisempia kuin se organisaatio, jonka me yhdessä muodostamme. Mie-

lessä oleva työyhteisö muodostuu osaksi omaa identiteettikertomusta, ja siten sitä voi 

olla hyvin vaikea muuttaa. Emme ole suhteessa vain yhteen todelliseen organisaatioon 

vaan useiden henkilöiden mielensisäisiin organisaatioihin. Tarinallisen näkökulman 

hyötynä voidaankin nähdä se, että tarinoilla pääsemme lähelle yksilöiden ja organisaati-

on todellisuutta sellaisena, kuin yksilöt sen näkevät. Yksilöiden tarinat heijastelevat 

myös yleisempiä kulttuurisia malleja. Ilmiöitä ja tapahtumia tulkitaan juonellisina ko-

konaisuuksina eikä niinkään irrallisina palasina. Tarinallisuuden metaforinen idea auttaa 

hahmottamaan yksittäisistä merkityksistä jäsentyneitä kokonaisuuksia niin yksilön kuin 

yhteisön tasolla sekä käsitteellistämään yksilöllisen ja yhteisöllisen suhdetta. (Ylijoki 

1998, 145.) 

Kulttuuristen malli- eli ydintarinoiden omaksuminen välittää yhteisöllistä ai-

nesta yksilölliseksi, jota yksilö kuitenkin persoonallisessa identiteettiprojektissa omak-

suu erityisellä omakohtaisella tavalla. Kertoessaan muille tarinoitaan ihmiset julkistavat 

yksilöllisiä innovaatioitaan, ja näin yhteisöllinen tarinavaranto on jatkuvassa liikkeessä. 

Tarinallisuus kietoutuu siis persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiprojektiin. (Ylijoki 

1998, 145-146.)  

Kulttuurin ja yksilöllisen kokemuksen suhde voidaan hahmottaa useilla tavoil-

la. Tarinamyönteinen tapa hahmottaa kulttuuristen tarinamallien ja yksilöllisen koke-

muksen suhdetta on nähdä tarinamallit kulttuurisesti tuotettuina välineinä, joita ihmiset 

voivat käyttää elämänsä hahmottamiseen itselle ja toisille. Ihminen ei ole kulttuuristen 

voimien armoilla, vaan hänellä on valtaa ja mahdollisuuksia hyödyntää kulttuuria omien 

tarpeidensa mukaisesti. (Hänninen 1999, 78-79.) Tapaustutkimuksessa ” hypoteesina” ja 

teoreettisen viitekehyksen myötä näkökulmana oli tarinamyönteisyys. Ajateltiin tarinal-

lista muotoa kokemuksen organisoijana, elämänmerkityksen tuottajana sekä yksilön ja 

yhteisön yhteen liittäjinä. Tarinat eivät ole vain perinteen ylläpitäjiä vaan myös uusien 

merkitysten tuottajia. Tarinamyönteisestä näkökulmasta tarinat voidaan nähdä kulttuuri-

sesti tuotettuina välineinä, joita ihmiset käyttävät oman elämänsä hahmottamiseen.  
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Kollektiivinen narratiivinen identiteetti, joka on yksilöiden mielissä omasta or-

ganisaatiostaan, voi toisaalta pitää yllä tiettyjä toimintatapoja. Mutta on myös mahdol-

lista, että yksilöt eivät ”ota annettuna” organisaatiokulttuuria vaan kollektiivinen narra-

tinen identiteetti on jotain, mitä voi muuttaa. Organisaatiokulttuuri voi olla vahva voi-

ma, mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole pakkopaita, sen osoittavat tapaustutkimuksen 

noviisien kertomukset siitä, kuinka he eivät suostu ottamaan kaikkea annettuna: työn-

sankaruus ei ole heille oikea tapa elää.  

Tarinallinen viitekehys ja tarinalliset haastattelut kertovat omaa kieltään kult-

tuurin ja yksilöllisen kokemuksen suhteesta: Osa haastatelluista (noin puolet haastatel-

luista konkareista) ottaa tarinat ”annettuina” ja uskoo organisaatiokulttuuriin kritiikit-

tömästi. Sen sijaan suurin osa noviiseista ja osa konkareistakin näkee tarinat ja organi-

saatiokulttuurin ”omien linssiensä läpi suodattaen” eli he ”käyttävät” tarinoita oman 

mielipiteensä korostamiseksi ja haluavat olla kulttuurin muuntajia, eivät sen ”armoilla. 

Tapaustutkimuksen ja lopulta koko tutkielman näkökulma on tarinamyön-

teinen, sillä tarinallista muotoa ajatellaan kokemuksen organisoijana, elämänmerkityk-

sen tuottajana sekä yksilön ja yhteisön yhteenliittäjänä. Tarinat eivät ole vain perinteen 

ylläpitäjiä vaan myös uusien merkitysten tuottajia. On kuitenkin muistettava näkemyk-

sen idealistisuus: joissakin tilanteissa kulttuuri ja tarinamallit voivat nimenomaan olla 

”jarruna” kehitykselle.  

Kollektiivisen identiteetin sisällöt voivat sisäistyä merkittäväksi osaksi joiden-

kin henkilöiden yksilöllistä identiteettiä. (Kaunismaa 1997, 49.) Tapaustutkimuksen 

tuloksissa osa konkareista korostaa omaelämäkerrallisessa haastattelussaan hyvin voi-

makkaasti samastumistaan organisaatiokulttuurin teemoihin. Konkarien suhde kollektii-

visen narratiiviseen identiteettiin on tiivis: He ovat itse olleet organisaatiossa alkuvai-

heesta lähtien ja ovat itse oganisaatiossa kiertävien tarinoiden ”sankareita”, heidän yksi-

löllinen identiteettinsä on osa kollektiivista narratiivista identiteettiä.  

Tarinallista muotoa voidaan pitää psyykkisesti välttämättömänä kokemuksen 

organisoijana, elämän merkityksen tuottajana sekä yksilön ja yhteisön yhteenliittäjänä 

(Hänninen 1999, 78-79.) Tähän voisi  lisätä, että tarinallinen muoto on yksilöiden 

muunneltavissa. Riippuen siitä, ovatko he siinä identiteettiprojektivaiheessa, jossa 

omaksuvat kulttuuria (sosiaalinen identiteetti projekti) vai ovatko he myös kulttuurin 

muuntajia (persoonallinen identiteettiprojekti).  

Haastateltujen kertomissa tarinoissa organisaatiosta (tarinat, joita kyseisessä 

organisaatiossa kiertää ja joita kerrotaan tulokkaille) oli nähtävissä yksilöiden eroavai-
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suudet suhteessa kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin: yksilöt kertoivat hyvin eri-

aiheisia ja erilaisia tarinoita. Nämä organisaatiossa kiertävät tarinat ovat kulttuurisesti 

tuotettuja ja välitettyjä eli ”annettuja” mutta toisaalta uudelleen muokkautuvia. Yksilö 

kertoo itse valitsemansa tarinat ja omista näkökohdistaan muunnellen ja näin tarinat 

uusiutuvat. Yksilöt käyttivät tämän tapaustutkimuksen mukaan organisaatiotarinoita 

oman yksilöllisyytensä määrittelemiseen: heidän valitsemansa tarinat korostivat usein 

jotain organisaatiokulttuurin piirrettä, jota he ihannoivat tai erityisesti kritisoivat. Nämä 

”annetut” tarinat muuttuivatkin osaksi omaa narratiivista identitettiä, omaa tarinaa.  

Persoonallisessa identiteettiprojektissa yksilön tavoitteena on saavuttaa erityi-

nen, omakohtainen suhde yhteisöönsä: Saavuttaa yksilöllisyys yhteisössä. Persoonalli-

nen identiteettiprojekti on kuitenkin mahdollinen vasta, kun yksilö on jo kiinnittynyt 

yhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Yksilön identiteetti olisikin näin lähtöisin yhteisöllises-

tä. (1983, 269-274.)  

Vastoin aikaisempien tutkimuksien tuloksia (Ylijoki 1998, Harre 1979) per-

soonallinen identiteettiprojekti voisi tapaustutkimuksen valossa olla myös ennen sosiaa-

lista identiteettiprojektia tai yhtä aikaa tämän kanssa: kohdeorganisaation noviisit vali-

koivat kulttuurin arvoja ensihetkestä alkaen. Tarinallinen haastattelumuoto ja tarinalli-

nen viitekehys näyttävät, että yksilö pyrkii rakentamaan elämäkertansa kanssa yhtenäi-

sen suhteen organisaatiokulttuuriin ja sen tarinoihin. Ne tarinat ovat organisaatiokult-

tuurin tarinoista tärkeämpiä, jotka ovat omiin katsomuksiin sopivia. Voi kuitenkin olla 

niin, että kauan talossa olleet konkarit sitä vastoin uskovat organisaatiokulttuuriin jopa 

kritiikittömästi, ja tällöin heidän persoonallinen identiteettiprojektinsa on ikään kuin 

”pysähtynyt”. Heidän elämätarinansa ja organisaatiossa kiertävät tarinat ovat saman-

suuntaisia arvostuksia herättäviä.  

Tarinallisen lähestymistavan omaksuminen tapaustutkimukseen tarkoitti teo-

reettisen viitekehyksen muotoutumista tarinallisen lähestymistavan käsitteiden varaan. 

Onko uusien käsitteiden ja teoreettisen viitekehyksen myötä saatu jotain uutta tietoa 

yksilön ja organisaation suhteesta? Kollektiivinen narratiivinen identiteetti ja yksilöiden 

narratiivisten identiteettien suhde on toisaalta sama asia kuin sosialisaatio, jota on tutkit-

tu jo vuosikymmenet. Erona on se, että tarinallisuus korostaa yksilöitä enemmän ja sitä, 

että organisaatiokulttuuri on tarinoita ja ikään kuin tarina/tarinoita ihmisten mielissä. 

Tapaustutkimuksen tuloksissa nostettiin esille ”noviisin ja konkarin tarinat”, joiden 

kautta voidaan päästä tarinallisuuden varsinaiseen ideaan: yksilöllisyyteen ja ”elävyy-

teen” tuloksissa. Tarinallisuuden metaforinen idea auttaa hahmottamaan yksittäisistä 
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merkityksistä jäsentyneitä kokonaisuuksia niin yksilön kuin yhteisön tasolla sekä käsit-

teellistämään yksilöllisen ja yhteisöllisen suhdetta. (Ylijoki 1998, 145.) 

Tapaustutkimuksen perusteella organisaation kollektiivinen narratiivinen iden-

titeetti ja organisaatiossa kiertävät tarinat ovat jatkuvasti alttiina yksilöiden muunnoksil-

le. Tosin ääripäänä organisaation konkarit tai ”pioneerit” voivat kritiikittömästi pitää 

organisaationkulttuuria ja tarinoita oikeina, hyvinä ja muuttumattomina toiminnan oh-

jeina. Tapaustutkimus vahvistaa aiempia teorioita ja tutkimuksia: tarinat voivat olla ra-

joittavia tai muuttavia voimia. Tarinallisuuden praktinen tutkimuskohde voisi olla: kol-

lektiivisten narratiivien ”paljastaminen” organisaatiossa. Tarinallinen tutkimus on par-

haimmillaan yksilön ja yhteisön muutosväline. Tarinallisen lähestymistavan praktiseen 

tutkimusmahdollisuuteen perehdytään syvällisemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

6.3.2 Tarinallisuus apukeinona organisaation muutosprosesseissa? 

 

Narratiivisessa lähestymistavassa minuutta ei ajatella pysyväksi ja olemukselli-

seksi vaan jatkuvasti muokkautuvaksi kulttuuriseksi prosessiksi. Siksi elämäntarinoiden 

dynaamisuus painottuu: niiden avulla voi jatkuvasti muokata kuvia itsestä ja suuntautua 

maailmaan uudella tavalla (Ihanus 1999, 245). Narratiivinen identiteetti on projuktiivi-

nen keino itsensä ymmärtämiseen. Tapaustutkimuksella testattiin, miten tarinallisella 

näkökulmalla ja tarinallisella haastattelumetodilla saavutetaan organisaation yksilöiden 

identiteettiprojekteja suhteessa kollektiivisen narratiivisen identiteettiin. 

Tarinoilla on voimaa ja valtaa, sillä ne voivat olla esteenä muutokselle. Toisek-

seen tarinat voivat olla hyvä työkalu muutokseen ja ryhmän toiminnan tukemiseen. 

Vanhojen tarinoiden tunnistamisen ja pohtimisen jälkeen voidaankin yhdessä luoda uut-

ta tulevaisuuden tarinaa ja saada aikaan toimivampi tiimi tai ehkäpä jopa toimivampi 

organisaatio.  

Organisaatiokulttuurin ja tarinoiden voima käy ilmi Marja Saarenheimon tut-

kimuksesta, jossa on muitakin yhtymäkohtia tähän tutkimukseen. Suurimpana erona 

tähän tutkimukseen on se, että Saarenheimo tutki noin parinkymmenen hengen tiimiä, ja 

tapaustutkimuksessa puolestaan haastateltiin yhdeksää konsulttia, jotka työskentelevät 

enemmän itsekseen, mutta jotka kuitenkin ovat osa suurempaa organisaatiota. Saaren-

heimo tutki ura-neuvojatiimiä, jossa oli alusta asti mukana olleita pioneereja, konkarei-

ta, jotka olivat olleet tiimissä jo jonkun aikaa sekä vielä vastatulleita noviiseja. Pionee-
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rien myyttinen tarina paljastui haastatteluissa myyttiseksi saduksi (fairy tale), jossa oli 

onnellinen loppu (”ja he kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti”). Pioneerien 

ryhmä halusi pitää kiinni tästä visiosta ja ongelmia ei haluttu tähän tarinaan sisällyttää. 

(Saarenheimo 2002, 10.) 

Toinen ryhmä tutkimuksessa oli saman ryhmän uraneuvojia, jotka olivat työs-

kennelleet tässä tiimissä jo jonkin aikaa, mutta eivät alusta asti. Konkariryhmän tarina 

poikkesi pioneeriryhmän tarinasta merkittävästi. Varsinainen ero oli siinä, että tässä 

tarinassa keskityttiin nykyisiin ongelmiin, ja alkuperäinen pioneerien myyttinen tarina 

oli vain orientoivana taustatekijänä. Ryhmällä oli myös tulevaisuuden suhteen tiettyjä 

muutosehdotuksia. (Saarenheimo 2002, 11.) 

Kolmas ryhmä Saarenheimon tutkimuksessa oli noviisit (newcomers), joiden 

haastattelujen myötä hän ei löytänyt yhtenäistä tarinaa. Noviisit kertoivat työnsä positii-

visista ja negatiivisista puolista, mutta heidän tarinassaan ei ollut juonta eikä kollektii-

vista ”ääntä”.  Noviisit esittivät vain yksittäisiä, yksilöllisiä argumentteja asioiden tilas-

ta. (Saarenheimo, 2002, 11.) 

Tapaustutkimuksessa sitä vastoin noviisien omaelämäkerrallisissa haastatte-

luissa oli aika paljon ”kollektiivista ääntä”. He kertoivat organisaatiokulttuurin piirteistä 

ja olivat kriittisiä organisaatiokulttuuria kohtaan. Ainoastaan ”täysin” noviisi, joka oli 

ollut organisaatiossa puoli vuotta, ei niinkään tuonut esille organisaation kollektiivisen 

narratiivisen identiteetin teemoja. Tapaustutkimuksen konkareista osa oli oikeastaan 

pioneereja, alusta asti talossa olleita. Heistä osa näki organisaation ”eksklusiivisena” 

unelmana, mutta toisaalta pioneereista osa näki myös ongelmia: ei ollut mitään yhteistä 

konkareiden tarinaa. Yhtälailla noviisit ja osa konkareista näki organisaatiokulttuurissa 

osaltaan myös muutostarpeita.  

Saarenheimo sisällytti tutkimukseensa reflektointiosuuden. Hän järjesti yhtei-

sen keskustelutilaisuuden, jossa kaikki tiimin jäsenet osallistuivat pohtimaan ja jaka-

maan ajatuksiaan tarinoista. Monet tiimin jäsenet olivat ihmeissään tarinoiden suurista 

eroista. Keskustelu oli Saarenheimon mukaan hedelmällistä, ja esiin nousi tiimien on-

gelmia, joista ei aikaisemmin yhdessä keskusteltu. Hyöty tutkimuksesta oli myös käy-

tännöllinen: tarinoiden paljastaminen ja kriittinen pohtiminen auttoi tiimiä tunnistamaan 

myyttiset rakenteet toiminnassaan, jotka olivat kaikkivoipaisuudessaan, sankaruudes-

saan ja positiivisuudessaan olleet kehityksen tiellä. (Saarenheimo 2002, 11.) Tarinalli-

nen lähestymistapa organisaatiokulttuuriin voi paljastaa enemmän yksilöiden ”mielen 

sisäisiä organisaatioita”, kuin suora kysyminen organisaation tilasta. Tarinat ja tarinalli-
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set haastattelut voivat auttaa yksilöitä ja yhteisöä näkemään asioiden todellisen tilan. 

Tarinallisella näkökulmalla organisaation kehittämiseen päästään kiinni siihen, mitä 

yksilöiden mielessä ja kollektiivisena narratiivisena identiteettinä on organisaatio. Tari-

noiden avulla näkemyserot ja mahdolliset alakulttuuritkin tulevat esille. 

Organisaatiossa kiertävien tarinoiden esiin tuominen voi olla ratkaisevaa orga-

nisaation kannalta.  Nikkilän (1986, 5-8.) mukaan luovassa organisaatiossa yksilö pys-

tyisi tuomaan täyden panoksensa ja käyttämään kaikkia mahdollisia resurssejaan, eivät-

kä tarpeelliset muutokset kilpistyisi organisaation vastustukseen. Tapausorganisaatiolle 

tarinoista voisi olla hyötyä, kun pyritään esimerkiksi organisaatiokulttuurin ymmärtämi-

seen ja muuttamiseen. Tapaustutkimuksen tulososion kaksi esimerkkitarinaa, konkarin 

ja noviisin, kertovat mahdollisista organisaatiota laajemminkin koskettavista ongelmis-

ta: Miten vanhan polven konkarit ja uuden sukupolven noviisit näkevät toisensa ja onko 

heillä opittavaa toisiltaan? Onko näkemysten mahdollista täydentää toisiaan ja kuvaa 

organisaatiosta?  

 

6.4 Tarinallisen tapaustutkimuksen tieteellinen yleistettävyys ja 

luotettavuus sekä jatkotutkimusaiheita 

 

Omaelämäkerrallinen haastattelu on haastattelutilanne, joka poikkeaa myös 

avoimesta syvähaastattelusta. Yhteistä on kuitenkin se, että haastattelutilanne on ”kak-

sisuuntainen peili”, jossa sekä haastateltava että haastattelijat vaikuttavat lopputulok-

seen. Tutkija vaikuttaa myös ”totuuteen”, sillä haastattelutilanteessa vaikuttaa haastatte-

lijan persoona: haastateltavat voivat miettiä, mitä juuri tuonnäköinen, -oloinen ja kasva-

tustiedettä opiskeleva haluaa sekä mitä hänelle kannattaa, voi ja uskaltaa kertoa. Voi-

daan puhua kaksisuuntaisesta ”peilistä”, sillä myös haastattelija tiedostaen tai tiedosta-

mattaan suuntaa puhettaan sen mukaan, ketä hän haastattelee. (Erkkilä & Mäkelä 2002, 

45-53.) 

 Tapaustutkimuksen aineistona ovat omaelämäkerralliset tarinalliset episodi-

haastattelut, mutta ei voida olettaa niiden olevan täysin ”pyyteetöntä” ainesta, koska 

haastattelut tehtiin tutkimusta varten, joten yksilöt saattavat miettiä että mitä he voivat 

kertoa ja mitä jättävät kertomatta. Näin ollen ei voida olettaa tarinoiden olevan avointa 

”sisäisen” elämäntarinan kertomusta, kuitenkin aineistoa analysoitaessa ajateltiin aineis-

ton olevan eräänlainen ikkuna mielen maailmaan. Tapaustutkimuksessa analyysillä on 
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pyritty pääsemään organisaatiotoimijoiden ”mielen sisäisiin organisaatioihin”. (Hyyppä, 

1999.) Tutkimuksen konteksti on osallaan vaikuttamassa tarinoihin, mutta haastatteluti-

lanne pyrittiin luomaan mahdollisimman vapautuneeksi, jotta yksilö ei kokisi sosiaalista 

painetta vastata tietyllä tavalla.  (Huberman 1995, 130-131, 139.)  

Tapaustutkimusta varten haastateltiin yhdeksää henkilöstönkehittäjää, ja aineis-

ton riittävyys on hyvä, sillä tarinallinen haastattelu tuotti tässäkin tutkimuksessa paljon 

aineistoa. Suuremman määrän analysointi ei olisi ollutkaan tutkimusongelmien kannalta 

relevanttia. 

Analyysin vaiheet on selitetty tarkasti ja mahdollisen avoin esittely tarjoaa lu-

kijalle mahdollisuuden niiden seurailemiseen. Kaikissa kvalitatiivisen aineiston analyy-

sin vaiheissa voidaan pyrkiä seurailtavuuteen. Ei haittaa, vaikka tutkijan tulkintatyö on 

yksityisten mielleyhtymien improvisaatiota. Assosiaatioketjujakin voi seurata, jos ne 

esitetään avoimesti. (Ehrnrooth 1990, 40.) 

Narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan Heikkisen mukaan (2001b., 

126-127.) ainakin joltain osin tarkastella myös perinteisten modernistiseen tiedonkäsi-

tykseen pohjautuvien luotettavuuskäsitteiden valossa. Modernistisessa tiedonkäsitykses-

sä validiteetti ja reliabiliteetti ovat yleensä tärkeitä hyvän tutkimuksen mittareita. Vali-

diteetilla viitataan useimmiten tutkimuksen laatuun siinä suhteessa, kuvaavatko tutki-

muksen tulokset juuri tiettyjä asioita todellisuudesta: onko mitattu juuri sitä mitä on 

aiottu? Reliabiliteetilla taas viitataan siihen, että onko mahdolliset satunnaistekijät otettu 

huomioon, eli onko tutkimus toistettavissa samanlaisena samanlaisin tuloksin. Puhu-

taankin korrespondenssi-teoriasta: tutkimuksen tulosten ja totuuden vastaavuudesta. 

(Heikkinen 2002, 24.) 

Narratiivisuus yhdistetään tässä tutkimuksessa konstruktivistiseen ajatukseen 

siitä, että korrespondenssi-teorian soveltaminen narratiivisen tutkimuksen arviointiin on 

ongelmallista. Konstruktivismin mukaan totuus on tilannekohtaista ja tapauskohtaisesti 

rakentuvaa. Argumentti on vaikeasti yhteen sovitettavissa reliabiliteetti ja validiteetti 

vaatimukseen. (Heikkinen 2002, 24.) 

Korrespondessi vaatimusten sijaan narratiiviselta tutkimukselta voidaan vaatia, 

että se täyttää konstruktivismin vaatimuksen ja kuvaa kontekstisidonnaista yksilöiden 

totuutta sellaisena kuin se heidän tarinoissaan näyttäytyy. Todenmukaisuus on narratii-

visessa tutkimuksessa vaatimuksena, kun puhutaan fiktiivisistä narratiiveista. Tällöin ei 

ole olennaista, onko kuvattu tapahtuma oikeasti tapahtunut vai ei. Olennaista sen sijaan 

on, että tarinan täytyy avautua lukijalleen uskottavana, tapahtumat ja henkilöt voidaan 
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kuvitella ja lukijan on helppo samastaa henkilöitä ja tilanteita omaan elämäänsä. Lukija 

saattaa ehkä havahtua uudenlaisiin ajatuksiin ja kokea jotain uutta tarinan myötä. (Heik-

kinen 2002, 25.)  

Tapaustutkimuksessa ei kuitenkaan ole kysymys vain fiktiivisistä tarinoista, 

vaan on pyritty yhdistelevämpään malliin: osa aineistoa on teemoiteltu ja tyypitelty ja 

sitä voidaan arvioida perinteisin kriteerein. Olihan haastatteluaineiston lähtökohta ta-

rinallinen episodihaastattelu, joka yhdistää narratiivista- ja teemahaastattelua. Tapaus-

tutkimuksessa on myös kokeilevampaa raportointityyliä yksilöllisten narratiivisten iden-

titeettien kuvailussa ja esimerkkitarinoissa on käytetty anonymiteetin turvaamiseksi 

myös fiktiota. 

Tarinallisella tapaustutkimuksella pyrittiin lähestymään tietyn organisaation 

kollektiivista identiteettiä eli yksilöiden mielen sisäistä totuutta organisaationsa kulttuu-

rista. Toisaalta pyrittiin löytämään yksilöllisiä painotuksia eli persoonallisia identiteetti-

projekteja suhteessa kollektiiviseen narratiiviseen identiteettiin. ”Totuus” on siis se, 

mitä on ihmisten mielessä, ja joka suodattuu heidän tarinoistaan ja tutkijan linssien läpi. 

Totuudessa on myös tutkijan ymmärrys ja tulkinta mukana, kuitenkin siten, että tavoit-

teena on luoda tarina, jonka myös sen esittäjät tunnistavat. Totuus ei ole tässä tapauk-

sessa muuttumatonta tietoa, jopa samojen ihmisten uudelleen haastatteleminen voisi 

tuoda uusia näkökulmia, sillä heidän näkökulmansa voivat muuttua ajan kanssa, ja jopa 

tämän tutkimuksen haastattelujen myötä.  

Analyysissä on vaikuttamassa myös tutkijan ”ääni”, mutta se ei saa liiaksi peit-

tää tai vääristää sitä, mitä haastateltava haluaa sanoa. Tutkija on pyrkinyt luokitellessaan 

ja teemoitellessaan aineistoa sekä tyyppitarinoita yhdistellessään ja luodessaan säilyttä-

mään tarinoiden ydinosat ja pääajatukset sellaisina, että haastateltu voisi itse tunnistaa 

”tarinan omakseen”. Tutkimuksen lopputulokset ovat silti tutkijan suodattamia ja ana-

lyysin avulla tiivistettyjä, joten tutkijan ”ääni” on tunnustettava. (Erkkilä & Mäkelä 

2002, 53.)  

Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli testata tarinallista lähestymistapaa organi-

saatiokulttuurin omaksumisen alueella. Tarinallisilla haastatteluilla pyrittiin selvittä-

mään, miten yksilöt kiinnittyvät organisaatiokulttuuriin sekä kollektiiviseen narratiivi-

seen identiteettiin ja saavat siitä aineksia omaan yksilölliseen elämäntarinaansa. Toisaal-

ta yksilöt voivat myös muokata organisaatiokulttuuria ja omaksua vastakkaisiakin mie-

lipiteitä. Voidaankin kysyä: mikä on kollektiivinen narratiivinen identiteetti? Tässä ta-

paustutkimuksessa kollektiivinen narratiivinen identiteetti johdettiin yksilöiden haastat-
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teluista. Kollektiivinen narratiivinen identiteetti on ”narratiivinen identiteetti” juuri sik-

si, että se on juuri kyseisten henkilöiden, juuri kyseisenä hetkenä muodostama. Organi-

saatiosta haastateltiin yhdeksää eri henkilöä ja tällöin ajatus siitä, että kyseessä olisi 

koko organisaatiokulttuurin kuvaus, voidaan kyseenalaistaa. Jotta saataisiin kattavampi 

kuva, olisi haastateltava useampi, ellei kaikki organisaationjäsenet.  

Totuuteen pyrkimisen tulisi olla tieteenteon tarkoitus. Totuus on kvalitatiivi-

sessa ja narratiivisessa tutkimuksessa aika kompleksinen asia, koska aineiston keruu ja 

aineiston analyysi eivät ole esimerkiksi numeroita, jotka olisivat joka tutkijan silmissä 

samanlaisia, vaan kvalitatiivinen tutkimus on subjektiivinen prosessi pyrkiä ymmärtä-

mään aineistoa. 

 Tarinallisuus (jos puhutaan tulosten raportoinnista ja tarinallisuudesta lähes-

tymistapana tieteen tekemiseen) on keino tuoda esille ”yksilöiden ääniä”, mutta tämä 

tuo mukanaan ongelmia. Onko tieteellisen tutkimuksen tarkoitus löytää yleistä totuutta 

vai sirpaleista moniäänistä todellisuutta? Jos tieteen tarkoitus on ”yksilöllistää” aiheen 

kuvausta, eikö vaarana ole tieteen lähestyminen arkitietoa? Tarinallisuus soveltuukin 

parhaiten tutkimukseen, jossa tarkoituksena on tuoda uutta tietoa tutkimuskohteelle, 

esimerkiksi organisaation muutoksessa tarinallisilla haastattelulla voitaisiin tehdä inter-

ventio organisaatiokulttuuriin. 

Tarinallinen lähestymistapa yksilön ja yhteisön suhteen tutkimiseen tuo muka-

naan konstruktivistisen taustafilosofian. Kulttuurin voidaankin sanoa olevan väistämättä 

konstruktivistinen alue. Yksilöiden näkemykset ja tietyn yhteisön yksilöiden näkemyk-

set heijastelevat enemmän näiden yksilöiden tapaa hahmottaa maailmaa kuin tiedon 

kohteena olevaa todellisuutta. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli löytää ”mielen si-

säisiä organisaatioita”, ja tämä oli tarinallisuuden avulla mahdollista. Tuloksena oli kol-

lektiivisen narratiivisen identiteetin hahmotelma ja yksilöiden konflikteja hahmoteltiin 

myös. Tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, mutta samalla menetelmällä esi-

merkiksi samaa tarinallisen haastattelun runkoa käyttäen (katso liite) voitaisiin löytää 

vastaavanlaisia narratiivisia hahmotelmia muistakin organisaatiosta.  

”Puhdas” tarinallinen tutkimus (jossa tarinallisuus ohjaa tutkimuksen taustafi-

losofiaa: lähestymistapaa tietoon ja totuuteen sekä menetelmäratkaisuja) pitää merkityk-

sellisenä merkitysten paikallista tulkintaa eikä niinkään kausaalitarkastelua. Tarinalli-

suutta voidaan käyttää hyväksi myös tieteellisen realismin tutkimuksessa: tällöin kyse 

on tarinallisten metodien käytöstä aineiston keruussa.  
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Tarinallinen lähestymistapa sopii identiteettien ja kulttuurien tutkimiseen, yli-

päätään tutkimusongelmiin, joissa on pyrkimys tavoittaa tietyn yksilön tai yhteisön ”to-

tuutta” (konstuktivismi). Kulttuuri on ihmisten tuottamia merkityksiä, ei yhdenmukai-

suutta vaativa normijärjestelmä. ”Yksilö on yhteisönsä tuote myös subjektina” (Alasuu-

tari 1985, 122.). Sosiaalisia merkityksiä tutkittaessa ei tutkita, miten hyvin tai huonosti 

ihmisten tapa jäsentää asioita vastaa jotain ulkopuolista todellisuutta, vaan tutkitaan 

vain ja ainoastaan sitä, miten he asioita jäsentävät ja miten tuo jäsentäminen luo heidän 

identiteettiään ja kulttuuriaan. (Töttö, P 1997, 26.) 

Narratiivista lähestymistapaa voi myös kritisoida: onko tarinamalli vieras to-

dellisen elämän sattumanvaraisuudelle ja avoimuudelle? Tarinat toisaalta ”tiivistävät 

tietoa”: pyydettäessä ihmistä kertomaan tarina hän yleensä kertoo juonellisen menneestä 

nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sijoittuvan tarinan pääkohtineen. Mitä tarinat loppujen 

lopuksi kertovat oikeasti ihmisten elämästä tai organisaation kulttuurista: ovatko ne jopa 

liian yksinkertaistettuja?  

Tarinallisuuden tutkijat (esimerkiksi Heikkinen 2001a., 2001b. ja 2002) kirjoit-

tavat tarinallisuudesta usein ”hehkuttaen” ja tarinallisuus saattaa vaikuttaa näiden kirjoi-

tuksen perusteella kaikkien ongelmien ratkaisijalta. Näin ei kuitenkaan ole. Tarinalli-

suus esimerkiksi rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä yksilöllisyyden ehdoilla. Tarinal-

linen haastattelumetodi ei myöskään automaattisesti takaa sitä, että ”päästään kiinni 

yksilöiden todellisuuksiin”. Tarinallisuudesta pitäisikin saada lisää kriittisesti kirjoitet-

tua aineistoa.  

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustui suurilta osin tarinallisen näkökul-

man käsitteisiin. Käsitteiden määrä oli tarinallisuutta, konstruktivismia, postmodernia 

näkökulmaa käsittelevissä lähteissä todella suuri. Käsitteitä pyrittiin rajaamaan ja käyt-

tämään mahdollisimman loogisesti, tässä täysin onnistumatta. Osa syy on alkuperäisläh-

teissä, osa tutkijassa itsessään.  

Tutkielman rakenne on aika monimutkainen: alkuperäisenä ideana oli löytää 

tapaustutkimuksen kautta tarinallisuuden ehdot ja rajat tutkimuksen teossa. Tapaustut-

kimuksen perusteella onnistuttiin arvioimaan tarinallisen haastattelumetodin käyttöä ja 

mahdollisuuksia melko hyvin. Samoin saatiin ehtoja tarinallisuuden käyttämiselle. Toi-

saalta nämä ehdot ovat tarinallisuuden taustafilosofiaan liittyviä. Tarinallisesta tutki-

muksesta olisi voinut tehdä teoreettisenkin katsauksen: pohtimalla tarinallisuuden toi-

mivuutta aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ja tarkastelemalla tarinallisuudesta kirjoitet-

tuja teoreettisia katsauksia.  
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Tutkimusongelman lähestymistä tapaustutkimuksen avulla puoltaa se, että tut-

kija pääsi tarkastelemaan tutkimuksen teon jokaista vaihetta. Jos tarkastelee vain mui-

den tekemiä tutkimuksia, ei tiedä käytännössä, mitä on tarinallinen haastattelu. Tarinal-

lisuuden lähestyminen tapaustutkimuksen kautta, eli tarinallisuuden arvioiminen oman 

tutkimuksensa avulla ei myöskään ole aivan objektiivista. Oman tutkimuksen reflek-

toinnissa on ongelmallista näkeekö tutkija kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset, vah-

vuudet ja heikkoudet kyllin selvästi? Toisaalta tapaustutkimuksen kulku on kuvattu 

mahdollisimman tarkasti, joten samantyyppisen tutkimuksen toteuttaminen on mahdol-

lista. Tutkimusta tehdessä tutustuttiin muihinkin tarinallisiin tutkimuksiin (muun muas-

sa Saarenheimo 2002, Ylijoki 1998 & Elbaz-Luwisch 2002). Tarinallisiin tutkimuksiin 

ja teorioihin tutustuminen loi pohjan oman tutkimustyön ja tarinallisuuden arvioimisel-

le. Tapaustutkimuksen toteuttaminen oli sinänsä jo aikaa vievää, joten tämä toinen ta-

voite jäi hieman puolitiehen.  

Tarinallisuus korostaa, että tarinallisuus on keskeinen ymmärryksen muoto ja 

ennemminkin kerromme itsestämme pienen kertomuksen, emmekä vastaa yksittäisillä 

sanoilla tai toisiinsa liittymättömillä lauseilla, jos kysytään: ”Kuka sinä olet? Millainen 

sinä olet?” Tapaustutkimuksessa ei näin kuitenkaan aina käynyt: Noviisien haastatte-

luissa oli haastateltavan välillä kysyttävä jatkokysymyksiä kertomuksen etenemiseksi. 

Tarinamuoto ei ollut niin helppo vastausmuoto, kuin tarinallisuuden teoriassa koroste-

taan sen olevan: tarinat tulisivat kuin luonnostaan ja ensisijaisesti. Tähän vaikutti ehkä 

haastattelutilanne, jossa on totuttu siihen, että haastattelija ensin kysyy ja sitten vasta-

taan. Toisaalta haastattelun alussa painotettiin useaan otteeseen, että kyseessä on tarinal-

linen haastattelu ja ideana on omaelämäkerrallisen tarinan kertominen, joten tästäkään 

ei juuri voinut olla kysymys.   

Tarinallisuudella tavoitettiin tapaustutkimuksessa yksilöiden merkityksiä ja 

konflikteja organisaatiokulttuurin kanssa. Tarinallisuus soveltuu näkökulmana ja meto-

dina tutkimusongelmiin, joissa haetaan yleiskuvaa ja ymmärrystä joihinkin ongelmiin. 

Jos tutkijalla on mielessään spesifiongelma, on tarinallinen haastattelu vaikeampi meto-

di: tarinallisuus on melkeinpä väistämättä ilmiölähtöistä.  

Jatkotutkimusaiheista ilmeisin, on jo mainittu tarinallisen lähestymistavan kriit-

tinen teoreettinen tarkastelu. Tapaustutkimukseen liittyen olisi myös mielenkiintoista 

tehdä samanlainen tutkimus jossakin toisessa organisaatiossa ja käyttää tarinallisten 

haastattelujen sijaan tarinallisia kirjoitelmia sekä avointa syvähaastattelua kirjoitelmien 

pohjalta. Näin saavutettaisiin mahdollisesti syvällisemmin yksilön ja yhteisön suhdetta. 
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”Tarinallinen interventio” organisaatiokulttuuriin voisi hyvinkin toimia apuna organi-

saation muutos- tai kriisitilanteissa. Tarinoilla päästään käsiksi kulttuurin moniin tasoi-

hin, sillä tarinoiden avulla välittyy arvoja, hyveitä, suoria toiminnan ohjeita ja myyttisiä 

perususkomuksia.   
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LIITE: Tarinallisten episodihaastattelujen runko 

 
Tarinallisen teemahaastattelun ja tutkimuksen ollessa kyseessä haastattelurunko on 

melko avoin. Pääidea on antaa haastateltavan puhua hänelle tärkeistä asioista ja hänen 

suhteestaan organisaatioon, samoin mahdollisista ongelmista mennyt-nykyhetki-

tulevaisuus-akselilla .  

 

Ennen nauhoittamisen alkua kerro haastattelun etenemisestä ja painota anonymiteettiä. 

Varmista aikataulu. Painota, että haastateltavan omat näkemykset erityisen tärkeitä ja 

se, mikä hänestä tuntuu tärkeältä, kun ajatellaan hänen suhdettaan organisaatioon.  

 

1.  Taustatiedot: ikä, koulutus, talossa olo aika, tehtäväalueet  

 

2. Periaatteessa haastattelu etenisi aikajatkumolla: mennyt-nykyhetki-tulevaisuus: 

Haastateltavat saavat vapaamuotoisesti kertoa heidän elämästään organisaatioon 

tulosta nykypäivään eli menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Korostetaan, 

että haastateltavat kertoisivat nimenomaan heille itselleen tärkeistä asiois-

ta/ongelmakohdista, kun ajatellaan omaa suhdetta organisaatioon (narratiivisen 

haastattelun ”yleinen narratiivinen aloituskysymys”)  

 

 Elämäkertojen etenemistä voit ”pitää kasassa” seuraavin teemoin/ kysymyksin: 

 

Miksi tulit juuri tähän organisaatioon? Mitä toiveita/odotuksia sinulla oli työn, työyhtei-

sön, organisaation suhteen? Kuinka sitten näille odotuksille kävi? 

Miten opit ”talon tavoille” eli omaksuit, mitä täällä arvostetaan ja mitä ei, ja kuinka 

tulisi toimia? 

 

Teemoja: Ongelmat ja konfliktit? Organisaatiokulttuurin omaksuminen ja muuntami-

nen? ( Harre: 1.omaksuminen 2. muuntaminen) 
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Mitä merkitsee, ja on vuosien varrella merkinnyt olla osa tätä organisaatiota? 

Teemoja: Mikä on organisaatio ja mitä se merkitsee? Miltä tuntuu olla nyt tässä organi-

saatiossa? Omat arvot ja organisaation arvot, ovatko ”menneet yksiin”? Haastateltavan 

suhde organisaatioon ja sen kulttuuriin ja mahdollista oman paikan neuvottelu organi-

saatiossa? 

 

Tulevaisuuden odotukset: omat odotukset - organisaation odotukset? 

 

4.  ”Organisaation tarinat”  

 

Tiedätkö tarinoita esimerkiksi organisaation perustamisesta, perustajista, tai muista tär-

keistä henkilöistä/tapahtumista? Entä muita tarinoita, tai esimerkiksi ’lentäviä lauseita’ 

tai kaskuja, joita kiertää organisaatiossa? Mitä nämä tarinat merkitsevät Sinulle? Mitä 

ne mielestäsi merkitsevät/antavat työyhteisölle?  

 

Esimerkiksi ”organisaatiotarinat”, ”sankaritarinat”, tarinat perustajista, yleensäkin mitä 

tarinoita kiertää?  

 

Teemoja: Mikä on näiden tarinoiden merkitys Sinulle? Entä organisaatiolle? 

 

 


