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Esimerkkejä 
identiteettikertomuksista: 1

• Surmaajalle luettiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tiistaina 
syytteet muun muassa murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä. 
Kuulusteluissa mies kertoi, että ajatus ihmisten tappamisesta 
koulussa eli niin sanotun koulusurman tekemisestä alkoi 
vahvistua. Hän kertoi tunteneensa jo nuoresta pitäen jonkinlaista 
katkeruutta. 

• ”Myöhemmin tuli sellainen tarve tappaa muita ihmisiä”, mies sanoi 
kuulusteluissa.  Hän kertoi kuulustelussa, että jo joskus yläkoulun 
ja lukion aikana hänen mielessään oli käynyt, että hän saattaisi 
”olla oikeutettu” tekemään toisille pahaa. 

• ”Mutta silloin ajattelin, että se oli fantasiaa ja tuskin tulisin niin 
tekemään. Viimeiset pari vuotta se on ollut totisinta totta”.

• Mies kertoi myös, että hänestä tuntui epäreilulta, kun muilla asiat 
olivat paremmin kuin hänellä.

https://yle.fi/uutiset/3-
11532868
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https://yle.fi/uutiset/3-11531231


Esimerkki 2: FB 
ryhmä 
”Nujertumattomat, 
nuorisopsykiatrian 
tukiryhmä”

• Ryhmän perustaja Satu-Liisa 
Pauniaho: 

• Vakava asia: nuorisopsykiatrian 
osastohoitojaksot 
ITSETUHOISUUDEN vuoksi 
ovat kaksinkertaistuneet 2015-
2020. Mistä tämä voi johtua? 
Meitä on yli 500 tässä ryhmässä. 
Mitä voimme tehdä tälle 
huolestuttavalle trendille? 
Vinkkejä? Resurssit nps puolella 
eivät, valitettavasti, ole lainkaan 
nousseet
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Esimerkki 3

• Being a First-Generation Migrant Family Student in Finland: Perceptions
and experiences of the Educational Journey to Higher Education (Journal 
of Ethnic and Cultural Studies, 2019, Vol. 6, No. 3)

• Golaleh Makrooni

•
Abstract

•
This research aimed to investigate the situation of first-generation migrant
family students (FGMFSs) in higher education in Finland and determined how
FGMFSs experience and perceive their educational journey to achieve higher
education. The study focused on the factors that support students to be
successful in their education. Fifteen first generation students in higher
education who belong to migrant families in Finland were surveyed utilizing
semi-structured in-depth interviews. In this qualitative study, grounded theory
(GT) was used to identify emerging latent patterns from data. Three main 
categories family values, institutional values, and interpersonal relationships
were identified to support students to be successful in their education and enter
higher education. The results of this study can help educational institutions, 
educators, and policy makers understand what factors are important in 
improving educational success for migrant students.
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Kertomuksellinen käänne yhteiskunta- ja kasvatustieteissä

• Käänne tapahtui kirjallisuudessa sotien jälkeen, 
yhteiskuntatieteissä 1970-luvulla, kasvatustieteissä 1980-luvun 
puolen välin jälkeen.

• Kertomus viestii ihmisen tulkinnallisesta (subjektiivisesta) 
suhteesta maailmaan ja itseensä

• There are countless forms of narrative in the world … Among the
vehicles of narrative are articulated language, whether oral or
written, pictures, still or moving, gestures … narrative is present
in myth, legend, fables, tales, short stories, epics, history, tragedy, 
drame (suspense drama), comedy, pantomime, paintings (…), 
stained‐glass windows, movies, local news, conversation. 
Moreover, in this infinite variety of forms, it is present at all times, 
in all places, in all societies; indeed narrative starts with the very
history of mankind; there is not, there has never been anywhere, 
any people without narrative; all classes, all human groups, have
their stories … Like life itself, it is there, international, 
transhistorical, transcultural. (Barthes & Duisit, 1975, p. 237.)

• Narratiiveja on kaikkialla, koska ihmisen elämä ja sen 
ymmärtäminen on kertomuksellista. Ajattelemme, muistamme ja 
ilmaisemme itseämme kielen, kuvien ja koko kehon tuottamien 
narratiivien avulla. (Ropo & Yrjänäinen 2020)
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Mikä on kertomus 
/ narratiivi

• Narratiivit ovat tulkittuja kertomuksia itsestä, ympäröivästä 
todellisuudesta, tiedoista ja faktoista, ja niissä on tapahtumia ja 
merkityksiä yhteenliittävä juoni (Adair 2010, s. 11).

• Abbottin (2008) mukaan “narratiivit ovat tapahtuman tai 
tapahtumien sarjan representaatioita”. 

• Toisin sanon yksinkertaistamme monimutkaisia ja vaikeasti 
ymmärrettäviä tapahtumia itselle ymmärrettäväksi 
kertomukseksi.

• Jerome Brunerin (1916 - 2016) esittämä jako kahteen tietämisen
tapaan: paradigmaattiseen ja narratiiviseen, muutti käsityksiä
minuudesta ja identiteetistä (Bruner 1986, 1993)

• Self is a narrative, a story, constructed and reconstructed in a 
situation

• Autobiographical narratives were seen as major sources for 
finding out about identity
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•Narratiivit sitoutuvat muistissa aikaan, 
paikkaan ja tilanteisiin (menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus)

•Narratiivit ovat autobiografisia
• Tapahtumia, tilanteita ja vastaanotettua 
informaatiota tulkitaan mm. oman 
menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuskuvien sekä aiemmin 
muodostettujen tiedollisten narratiivien
pohjalta
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Olemassaoloamme koskevien käsitysten

kertomuksellinen luonne

Narratiivista käännettä kirjallisuudessa Hanna Meretoja (2014) Turun yliopistosta luonnehtii

seuraavasti: 

“(It) is characterized by acknowledging not only the cognitive, but also the complex 

existential relevance of narrative for our being in the world. From this perspective I suggest 

conceptualizing it as a shift towards a hermeneutically oriented understanding of the 

ontological significance of storytelling for human existence”. (Hanna Meretoja, The 

Narrative Turn in Fiction and Theory,  2014, p. 6. Palgrave Macmillan). 

“Sitä luonnehtii, ei vain kognitiivinen, tiedollinen, vaan myös narratiivien monimutkaisen, 

olemassaoloomme maailmassa, liittyvän merkityksen tunnustaminen. Tästä näkökulmasta

esitän sen käsitteellistämistä tärkeänä käänteenä ymmärtää ihmisen olemassaoloa

kertomusten kautta.“
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Tieteenfilosofiset näkökulmat kertomuksiin

• Ontologinen näkökulma: Mikä rooli kertomuksilla on ymmärtää
omaa olemassaoloani (itseäni) ja maailmaa, jossa elän (the role of 
narratives from the point of human existence)

• Epistemologinen näkökulma:  Miten narratiivit ovat yhteydessä
tietämiseen ja tiedon konstruointiin?

• Narratiiveja tarvitaan todellisuuden hahmottamisessa, merkitysten
luomisessa tai kokemusten ja todellisuuden jäsentämisessä
itsellemme ymmärrettävään muotoon.

24.9.2020 |  9



Kertomuksellinen identiteetti käsitteenä
• Identiteetillä on tutkimuskirjallisuudessa tarkoitettu hyvin monia ja eri tavoin painotettuja asioita. 

• Psykologinen näkökulma/ autobiografinen näkökulma

• Psykologisia lähikäsitteitä mm. minuus, itsetunto

• Samuus vs. Erilaisuus suhteessa toisiin (Ricoueur)

• Narratiivisen identiteetin teoria olettaa, että ihmisellä ei ole vain yhtä kertomusta (identiteettiä) itsestään vaan monia 

• Kuka/keitä olen ihmisenä – millaisia kertomuksia kerron itsestäni

• Sosiologinen, yhteisöllinen näkökulma

• Yhteisöjen identiteetit, jäsenyydet, millaisin sitein liityn yhteisöihin ja kuinka paljon yhteisölliset kertomukset vaikuttavat 
autobiografiseen kertomukseeni, esim. ammatillinen identiteetti

• Kulttuurinen näkökulma

• Mihin historialliseen/kulttuuriseen/ yhteiskunnalliseen kontekstiin kuulun 

• Millaisia kulttuurisia kertomuksia minulla on itsestä, perheestä yhteisöistä, joiden jäsen olen.

• Kansallinen identiteetti (Wertsch: Narrative templates)

• Kertomuksellisen identiteetin käsite viittaa tulkinnalliseen (ei-objektiiviseen) identiteetin kuvaukseen, jossa identiteettejä voidaan 
analysoida kertomuksista/ narratiiveista
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Identity as 
Narratives

•“It is important to view the self as an 
emergent and changing ‘project’ not 
a stable and fixed entity. Over time 
our view of our self changes and so, 
therefore, do the stories we tell about 
ourselves. In this sense, it is useful to 
view self-definition as an ongoing 
narrative project” (Goodson 1998, p. 
11)
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Kuka olen?
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Identiteettikertomusten syvät juuret: 
elämän historia

Identiteettikertomusten pysyvyys ja 
muutokset

Vaikeat kokemukset ja identiteetti: 
menetykset ja kertomuksen uudelleen 
rakentuminen

Identiteettikertomusten ja ihmisen 
elämiskontekstin kokonaisuus





Grandparents in 
Vyborg
1913
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Narratiivinen neuvottelu 
identiteettikertomuksen muuttumisessa?
• Oletuksena on, että ihmisen tietämyksestä valtaosa on narratiivista. Siksi myös kommunikaatiossa 

narratiiveilla on erittäin suuri merkitys

• Narratiivisen neuvottelun luonne riippuu ainakin osin siitä, mikä on vuorovaikutuksen tarkoitus ja 
millaisissa valta-asemissa osapuolet ovat toisiinsa nähden. 

• Esimerkiksi opettaminen on narratiiveihin perustuvaa toimintaa, jossa opettajalla ja instituutiolla on valta-asema (OPS 
narratiivina, opettajan omat narratiivit opetettavasta asiasta, jne.)

• Poliittinen vaikuttaminen

• Parisuhdekeskustelut

• Oppilaan ohjaus

• Terapia



Narratiivinen
neuvottelu

• Narratiivinen neuvottelu tarkoittaa toimintaa, jossa 
välitämme kielellisesti tai muutoin omia ja/tai toivottuja 
narratiiveja vastaanottajille ja jossa vastaanotamme toisten 
meille välittämiä narratiiveja ja reagoimme niihin.

• Faktojen ja niistä tehtyjen omien tai toisten tulkintojen 
välittäminen (kerron miten asiat jäsentyvät minun 
kertomuksessani).

-> Toisen tietoinen positioiminen suhteessa faktoihin 
(asiaan liittyvä vakuuttelu ja uskottelu katsomaan asiaa 
samasta näkökulmasta kuin itse katsoo

-> ”Toisen” narratiivin passiivinen kuuntelu (otan selvää 
miten ’toinen’ ajattelee)

• Toisen identiteettikertomukseen vaikuttaminen 
toimijuuden muuttamiseksi  (negatiiviset tai positiiviset 
kommentit toisen taidoista, kyvyistä, olemuksesta, tms.)
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Narratiivinen
neuvottelu

• Narratiivisessa neuvottelussa tapahtuu siis

• Narratiivien välittämistä toisella 

• Toisen ja itsen positiointia (Yksilö voi asemoida itsensä eri tavoin eri 
tilanteissa omaa kertomustaan verbalisoidessaan tai tulkitessaan  
(Langenhove & Harré 1999).

• Toisten kertomukset tulkitaan aina omista tilannekohtaisista positioista 
ja niihin voivat vaikuttaa esim. sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti tai 
yksilön tunnetilat

• Kommunikaatiossa toisen taholta tulevaan positiointiin voidaan 
suhtautua eri tavoin (hyväksyminen, hylkääminen, vastapositiointi, jne)

• Itsensä kanssa neuvottelua (itsereflektio)

• Oppimista 

• Oppimisen ymmärtäminen narratiivisena tarkoittaa vaiheittaista, tiedostamatonta prosessia: Ilmiöt -
> tulkinta (ymmärtäminen)-> reflektointi (liittäminen omiin narratiiveihin ja kokemuksiin)-> 
merkitysten muodostaminen -> merkitysten liittäminen toisiinsa juonittamalla -> uusi tai muuntunut 
narratiivi (Yrjänäinen & Ropo 2013)

• Vrt. Lave & Wenger: Situated learning; communities of practice
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• Narratiivisessa neuvottelussa toista voidaan positioida negatiivisesti (pois 
jostain) tai positiivisesti (johonkin uuteen)

• Voi vaikuttaa kuulumisen kokemukseen ja toimijuuden tunteeseen

• Negatiivisella on suurempi voima kuin positiivisella (Baumeister: Power of 
Bad)

• Narratiivinen tietämys ei ole neutraalia tai helposti muutettavaa, koska ne voivat 
perustua tiedostamattomasti omaksuttuihin kulttuurisiin tai yhteisöllisiin 
”narratiivisiin malleihin” (Narrative templates: Wertsch 2008). 

• Narratiivien houkuttelevuus perustuu monesti kokemuksellisuuteen, 
ymmärrettävyyteen ja yksinkertaisuuteen

• Persuasive power; Dahlström (2012) on tutkinut oppiaineisiin liittyvien 
narratiivien houkuttelevuutta

• Narrative transportation (Gerrig 1993) tarkoittaa narratiivien voimaa 
’kuljettaa katsoja tai kuulija toiseen maailmaan’ sijaiskokemaan jotain mitä 
normaalielämässä ei ehkä tapahdu (esim. elokuvat, kirjallisuus draamat)

• Narratiivinen neuvottelu tarkoittaa siis toimintaa, jossa pyritään  vaikuttamaan 
toisen omaksumien narratiivien sisältöihin ja positioitumiseen suhteessa 
asioihin, aikaan, itseensä ja toisiin. 

• Tällä pyritään käynnistämään yksilön uudelleen positioitumista, jonka 
tuloksena yksilön identiteettikertomus muuttuu, toimijuus lisääntyy ja 
aikaperspektiivi tulevaisuuteen kasvaa
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Koulu- ja 
opiskelupolkua 
koskevat narratiivit

• Makroonin (2019) tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajien opiskelupolkua korkeakouluihin 
edistävät:

• Perheen arvot ja narratiiviset mallit, jotka 
kannustavat (positioivat ja voimaannuttavat)

•Läheinen ’toinen’ positiivisena yllykkeenä 
pyrkimiseen

• Institutionaaliset arvot ja narratiiviset mallit

•Monia tutkimuksessa haastateltuja 
maahanmuuttajia ohjattiin ammatillisiin 
opintoihin, vaikka he halusivat korkeakouluun

• Henkilökohtaiset ystävyyssuhteet kannustajina

• JYU: Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin

• Yksinäisyyden kokemusten yhteys keskeyttämiseen

• Ongelmakäyttäytyminen alemmilla luokka-asteilla 
ennustaa heikkoa kiinnittymistä
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Kiitos!

eero.ropo@tuni.fi
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