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1 Johdanto 
 
 
Myöhäismoderni aikakausi on johtanut yhteiskunnan yksilöllistymiseen ja ajanut ihmiset keskelle 

loputtomia valinnanmahdollisuuksia: yksilön tulee päivittäisten pienten päätösten lisäksi osata 

tehdä valintoja myös elämän suurilla ja merkityksellisillä osa-alueilla.  Valittavana on muun 

muassa koulutus, urapolku ja jopa uskonto, kun aiemmin elettiin sitä elämää, mihin 

rakenteellisten tekijöiden puitteissa synnyttiin. Valinnanmahdollisuudet ovat sysänneet meitä 

tarkastelemaan myös omaa identiteettiämme ja siihen liittyviä kysymyksiä yhä tarkemmin, ja 

jatkuvat muutokset yhteiskunnassa ovat herättäneet myös tutkijat kiinnostumaan yksilöiden 

identiteettien rakentumisesta. Jatkuvuus ja pysyvyys on vaihtunut epäjatkuvuuteen ja 

epävarmuuteen, ja identiteetistä on tullut käsite, jonka avulla yhteiskunnan muutosten merkitystä 

yksilölle voidaan ymmärtää paremmin.  

Muutokset ovat vaikuttaneet myös työelämään, jossa katkosten ja epäjatkuvuuden jälkimoderni 

aikakausi näkyy muun muassa lisääntyneinä pätkä- ja projektiluontoisina töinä. Työpaikan 

pysyvyydestä ei aina ole varmuutta, ja työtehtävätkin voivat vaihdella useammin kuin ennen. 

Täten identiteetin käsitteen lisäksi myös ammatti-identiteetin käsite on muuttunut ja työelämään 

liittyvä epävarmuus ja jatkuva vaatimus uuden oppimiseen, joustavuuteen ja liikkuvuuteen on 

tehnyt ammatti-identiteeteistä aiempaa epävakaampia. (Eteläpelto 2010, 92.) Nämä 

yhteiskunnalliset muutokset herättivät kiinnostukseni tutkia identiteettejä ja tarkemmin vielä  

ammatti-identiteettejä.  

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella yrittäjien ammatti-identiteettejä ja niiden 

rakentumista. Kohderyhmää miettiessäni päädyin yrittäjiin, sillä yrittäjyys on uuden 

hallitusohjelman myötä noussut ajankohtaiseksi ja tärkeäksi aiheeksi: yrittäjyys nähdään 

mahdollisuutena, jonka avulla Suomi voidaan nostaa uuteen kasvuun. Työntekijöiden käsitykset 

itsestään työssä ja ammatissa ovatkin Aaltion (2007, 63) mukaan tärkeitä juuri nyt, kun yrittäjyys 

on nousussa. Myös asenteet työntekoa kohtaan ovat muuttuneet ja yhä useampi rohkaistuu 

ryhtymään yrittäjäksi. Yrittäjiltä odotetaan uudistuvia ja joustavia ammatillisia identiteettejä, 

mikä edellyttää yksilöiden vahvaa tietoisuutta omasta ammatillisesta identiteetistä ja osaamisesta. 

(Aaltio 2007, 63.) Yrittäjien ammatti-identiteettien voidaan ajatella linkittyvän kulttuuriseen 
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kontekstiin sekä erilaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin ja itsensä markkinointi, kuten oman 

osaamisen, työn tuloksien ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja esittely on yrittäjillä 

välttämätöntä (Eteläpelto 2010, 93).  

Tutkielman empiirinen aineisto koostuu kymmenestä kasvatustieteilijäyrittäjän haastattelusta. 

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen identiteetin eri ulottuvuuksia identiteetin, ammatti- ja 

yrittäjäidentiteetin sekä narratiivisen identiteetin käsitteillä, joiden avulla pyrin luomaan 

tutkittavasta ilmiöstä monipuolisen kuvan. Tarkastelen ammatti-identiteettejä ja niiden 

rakentumista narratiivisesi tarinoiden kautta, sillä tarinat ovat ihmiselle luonnollinen tapa puhua 

ja kertoa elämästään.  
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2 Identiteetti 
 
 
Identiteetin käsitettä on pitkään pidetty itsestään selvänä, eikä ole nähty erityistä tarvetta 

määritellä sitä tarkemmin. Identiteetti on ymmärretty yksilön sosiaalista ja persoonallista 

todellisuutta välittäväksi, yhteiskunnan ja yhteisön sosiaaliseen ja kulttuuriseen maisemaan 

rakentuvaksi ilmiöksi. Identiteetin käsite on kuitenkin ajankohtaistunut niin yksilöpsykologisessa 

kuin yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa yhteiskunnan muutosten myötä. (Eteläpelto 2010, 96-

97.) Identiteetti ei tule annettuna, vaan sitä on tietoisesti pohdittava ja määriteltävä. Identiteetti 

voi tarkoittaa esimerkiksi ”itsensä ja muiden tekemiä määrittelyjä siitä, kuka minä olen tai keitä 

me olemme”. Tämän lisäksi oma identiteetti määrittyy elämän eri osa-alueiden valintojen kautta 

esimerkiksi oman koulutuksen ja työn valinnoissa. Identiteetti tarkoittaa erilaisia tapoja, joiden 

avulla ihmiset ymmärtävät itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa. 

(Saastamoinen 2006, 170, 172.) .  

 

2.1 Identiteetin ulottuvuuksia 
	  
Ihmiselle on ja on aina ollut tärkeää tietää kuka on ja mistä tulee. Minuutta onkin pohdittu kautta 

aikojen ja eri aikoina on vallinnut erilaisia näkemyksiä identiteetin käsitteestä. (Vähäsantanen 

2010, 157).  Identiteetin käsitettä esitteli sosiaalitieteissä ensimmäisenä vuonna 1950 Erik H. 

Erikson, joka määrittelee identiteetin pysyväksi kokemukseksi itsen ja muiden yhteisistä 

ominaisuuksista sekä pysyvään kokemukseen itsen pysyvyydestä, ainutlaatuisuudesta ja 

sisäisestä jatkuvuudesta. (Erikson 1956, 57.) Psykologiassa identiteettiteorioita esittänyt William 

James puolestaan oletti ihmisten havaitsevan asiat kokonaisuuksina, ja narratiiviseen 

identiteettikäsitykseen nojaten esitti ihmisen hyödyntävän muistiin perustuvia ajatuksia, jotka 

sisältävät niin menneisyyden kuin tulevaisuuden ennakoinninkin. (Eteläpelto 2010, 99.) 

 

Krogerin (2007) mukaan  identiteettiä on tarkasteltu eri tutkimussuuntauksissa pääasiassa viidestä 

eri näkökulmasta: historiallisesta, rakenteellisesta, sosiokulttuurisesta, narratiivisesta ja 

psykososiaalisesta. Historiallisessa näkökulmassa keskeisenä ajatuksena on muun muassa se, 

miksi yksilöllisestä identiteetistä on tullut ongelmallinen etenkin niissä yhteiskunnissa, joissa 

nuorille ei tarjota kunnon roolimalleja. Tämä näkökulma ottaa huomioon historian suhteessa 
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identiteetin ongelmiin, mutta ei niinkään tarkenna identiteetin yksilöllisiä eroja. Rakenteellinen 

identiteetti liittyy identiteetin rakentumiseen eri elämän vaiheissa, ja keskittyy eri 

elämänvaiheissa tapahtuviin asioihin, jotka vaikuttavat yksilön identiteettiin. Sosiokulttuurisessa 

näkökulmassa on kyse identiteetin muutoksista, jotka liittyvät kulttuurillisiin rooleihin ja 

statuksiin. Se esittää, kuinka identiteetit muotoutuvat eri kontekstien mukaisesti. Narratiivinen 

identiteetti viittaa ihmisen identiteetin rakentumiseen tarinanomaisesti elämän eri vaiheiden 

elementtejä yhdistämällä, ja psykososiaalinen identiteettimalli taas sijoittuu rakenteellisen ja 

sosiokulttuurisen lähestymistavan väliin, tarkastellen identiteettiä vuorovaikutuksena sisäisten 

rakenteiden ja sosiaalisten ryhmien välillä. Psykososiaalinen näkökulma sisältää  biologisen, 

psykologisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden identiteettiin. (Kroger 2007, 12-13, 29.) Eri 

näkökulmien avulla yksilöiden identiteettejä voidaan tarkastella monipuolisesti ja ymmärtää 

identiteetin käsitettä laajemmin.   

 

Identiteetin käsite voi ilmaista ihmisen identiteettiä kokonaisuudessaan tai tarkentua johonkin 

tiettyyn, kuten esimerkiksi tässä tutkielmassa ammatti-identiteettiin. Identiteettiin voidaan liittää 

lähes mitä tahansa tarkentavia etuliitteitä, kuten sosiaalinen, persoonallinen, ryhmä-, moraalinen, 

sukupuoleen liittyvä, seksuaalinen, materiaalinen, etninen, kulttuurinen jne. (ks. Vignoles, 

Schwartz & Luyckx 2011.) Identiteetti voidaan nähdä myös jatkuvana, muuttuvana tai pysyvänä 

kehitysprosessina läpi elämän. Tutkijat ovatkin käyneet keskustelua siitä, onko identiteetti 

perusteellisesti vakaa ja pysyvä vai jatkuvasti muuttuva. Phinneyn (2002, 63) mukaan identiteetti 

ei ole staattinen kategoria, vaan jotakin, joka muovautuu ajan myötä erilaisten kulttuurien ja 

kontekstien mukana. Aihetta voikin lähestyä pohtimalla identiteettiin liittyviä muutoksia: ovatko 

ne pitkällä vai lyhyellä aikavälillä tapahtuvia, yhteydestä riippuvia, vaihtelevia vai 

kehityksellisiä? (Vignoles, Schwartz & Luyckx 2011, 10.)  

 

Kaunismaa (1997) esittää, että identiteettiä on tavallisesti tarkasteltu yksilön subjektiviteetin 

näkökulmasta: kuka tai mikä olen? Psykososiaalisesta näkökulmasta identiteettiä voidaan 

tarkastella kuitenkin myös sosiaalisen (rakenteet) ja persoonallisen (yksilö) välisenä suhteena 

(Vähäsantanen 2010, 157), sillä ihmisen identiteetti on yhdistelmä yksilöllisiä valintoja ja 

sosiaalisia rakenteita (Saastamoinen 2006, 171-172). Länsimaisessa, yksilöllisyyttä korostuvassa 

kulttuurissamme on alettu työstää ihmisen käsitystä itsestään ja suhteestaan muihin, ja 



	  

	   5	  

persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti ovat mukana koko ihmisen elämän ajan (Eteläpelto, 

2010, 92, 97). Saastamoinen (2006) esittelee teoksessaan McAdamsin ja Goffmanin käsityksiä 

persoonallisesta identiteetistä. McAdamsin (1997, 61-62) mukaan persoonallisen 

identiteettikäsityksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa minuuden yksilöllinen, tietoinen ja 

arkipäiväinen työstö, monikerroksisuus, minuuden kehittyminen ajan myötä sekä minuuden 

ajallinen ulottuvuus. Minuudella tarkoitetaan identiteetin käsitteen mukaisesti yksilön käsitystä 

siitä, kuka on (Aaltio 2007, 66). Goffmanin (1963) mukaan puolestaan persoonallinen identiteetti 

viittaa jatkuvuuteen ja johdonmukaiseen tunteeseen yksilön minäkokemuksessa ajallisella 

jatkumolla (Saastamoinen 2006, 171-172). Yksilöllisessä identiteetissä on siis kyse nimenomaan 

siitä, miten ihmisen identiteetti kehittyy koko elämän ajan omien valintojen sekä minuuden 

tietoisen pohdinnan ja työstön kautta. Persoonallista identiteettiä voidaan tarkastella muun 

muassa historiallisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta, sillä sen kehittyminen on jatkuvaa ja 

aikaan sidottua; identiteetin muodostuminen on elämänmittainen prosessi.  

 

Yksilöllisen ulottuvuuden rinnalla identiteetin muodostumista voidaan tarkastella sosiaalisten 

rakenteiden näkökulmasta. Phinney (2002, 63) näkee identiteetin dynaamisena ja 

monimuotoisena konstruktiona, joka viittaa yksilön itseyteen jonkin ryhmän jäsenenä, ja 

Goffmanin mukaan (1963) sosiaalinen identiteetti merkitsee yksilön samaistumista sosiaalisiin 

yhteisöihin  (Saastamoinen 2006).  Sosiaalisen identiteetin tutkija Henri Tajfel kehitti yhdessä 

John Turnerin kanssa sosiaalisen identiteetin teorian (SIT) selittämään yksilöiden sosiaalista 

toimintaa. Teorian ydinkäsityksenä on, että ihmiset pyrkivät saavuttamaan positiivisen 

itsemäärittelyn ryhmäjäsenyyksien avulla, ja tämän saavuttaakseen pyrkivät oman sisäryhmänsä 

paremmuuteen ulkoryhmiin nähden. (Tajfel 1981; Turner 1999, 8-25.) Yksilöt ylläpitävät 

positiivista minäkuvaa erilaisten vertailujen avulla, mutta sosiaalisen identiteetin kysymykset 

koskevat myös eri ryhmien välisiä suhteita. Sosiaaliset vertailut ryhmien välillä ovat olennaisia ja 

keskeisiä yksilön sosiaalisen identiteetin muodostumisessa, sillä se, mihin ryhmään kuulut, 

kertoo paljon myös siitä, kuka olet. (Turner 1999, 8-25.) Ihmiset näkevät itsensä sosiaalinen 

identiteetin kannalta ryhmien sisällä ryhmien jäseninä pikemminkin kuin erillisinä yksilöinä.  

 

SIT oli ensimmäinen teoria, joka teoretisoi identiteettiä ryhmätasolla, ja sillä on ollut vaikutteita 

myös niin poliittisiin, kieli- ja viestintä- kuin organisaatiotieteisiinkin. Tarve sosiaalisen 
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identiteetin teorian kehittämiselle muodostui 1970 –luvulla, kun  huomattiin, etteivät 

yksilölähtöiset lähestymistavat selittäneet riittävästi ihmisten toimintaa sosiaalisissa ryhmissä. 

(Spears 2011, 202.) Uudempi, SIT:iin pohjautuva Turnerin ym. (1987) kehittämä 

itsekategorointiteoria (self-categorization theory, SCT) puolestaan keskittyy vielä enemmän 

siihen, miten yksilöt luokittelevat itseään jatkuvasti johonkin kategoriaan: yksi voi luokitella 

itsensä biologian opiskelijaksi muiden opiskelijoiden joukossa, toinen ihmiseksi muiden lajien 

joukossa ja kolmas kakkuleipuriksi muiden leipurien joukossa. SCT tarkastelee siis sitä, mihin 

yksilöt näkevät sijoittuvansa jonkun tietyn ryhmän sisällä tai verrattuna muihin ryhmiin. (Sindic 

& Condor 2014.) Sosiaalisella identiteetillä on suuri merkitys yksilön identiteetin kehitykseen, 

sillä ryhmät auttavat yksilöitä määrittelemään omaa minäkuvaansa ja tukevat yksilön kokemusta 

yhteenkuuluvuudesta. Sosiaalinen identiteetti voidaan yhdistää identiteetin sosiologiseen ja 

psykososiaaliseen näkökulmaan, jossa ihmisen toimintaa tarkastellaan sosiaalisten ryhmien 

välillä ja erilaisten roolien ja statusten kautta. Ihmisen identiteetin muodostuminen riippuu 

vahvasti paitsi omasta yksilöllisestä kehityksestä, myös siitä sosiaalisesta ympäristöstä, missä 

kasvamme. (Saastamoinen 2006; Goffman 1963.) Vaikka identiteetin käsite on kompleksinen ja 

monitasoinen, voidaan sen perimmäisenä ideana kuitenkin nähdä käsitys siitä, kuka ihminen on. 

 

2.2 Identiteetin kehittymisprosessi 
 

Yleisesti ottaen eri tutkimussuuntauksissa katsotaan, että identiteetti kehittyy, ainakin joissain 

määrin, läpi elämän. Kroger (2007) esitti opiskelijoilleen kysymyksen siitä, miten he tiesivät tai 

tulevat tietämään, milloin he ovat saavuttaneet oman identiteettinsä. Eräs opiskelija vastasi 

tienneensä saavuttaneen oman identiteettinsä silloin, kun oma käyttäytyminen tai ulkonäkö ei 

enää riippunut siitä, kenen kanssa vietti aikaansa. Toinen taas vastasi, ettei usko kenenkään 

koskaan saavuttavan yhtä ainoaa vakaata identiteettiä, vaan identiteetti muuttaa muotoaan 

tilanteista riippuen läpi elämän. Kolmannen mukaan yksilö on puolestaan läpi elämän aina sama 

ja muuttumaton henkilö, ja ainoastaan ympärillä tapahtuvat asiat muuttuvat. (Kroger 2007, 4-5.) 

Opiskelijoiden vastaukset kuvaavat identiteetin kehittymisprosessia osuvasti: identiteetti rakentuu 

yksilöllisesti omien valintojen kautta sosiaalisessa todellisuudessa rakentumisprosessin ollessa 

kuitenkin jatkuva ja muuttuva.   
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Iällä on suuri merkitys siihen, miten yksilöt näkevät itsensä ja minkälainen identiteetti heille on 

ehtinyt kehittyä. Meuter (2013, 40) esittää, että ihmisen yksilöllinen identiteetti alkaa rakentua 

heti syntymästä lähtien, ja  toisten tunteiden ymmärtäminen edellyttää sitä,  että ymmärtää oman 

identiteettinsä. Näin ihminen oppii erottamaan omat ja muiden tuntemukset toisistaan. Keskityn 

tässä tutkielmassa identiteetin kehittymiseen aikuisiällä, sillä se on keskeisin ajanjakso 

tutkielmani kiinnostuksen kohteen, ammatti-identiteetin muotoutumisen kannalta. Ammatti-

identiteetti voi siitä huolimatta alkaa joidenkin kohdalla muotoutua jo nuoruudessakin, 

esimerkiksi ammattikoulussa opiskellessa yksilöllisten valintojen pohjalta.  

 

Aikuisiällä ihminen voi kohdata suuria muutoksia, jotka saattavat muuttaa omaa elämää 

radikaalistikin, mikä puolestaan vaatii yksilöltä sopeutumista ja  oman identiteetin tarkempaa 

pohtimista. Fadjukoff (2007) on tarkastellut väitöskirjassaan yksilöllisen identiteetin 

muotoutumista ja kehittymistä varhaisaikuisuudesta keski-ikään ja toteaa, että identiteetin jatkuva 

työstäminen on nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää, ja kiinnostus identiteetin tutkimukseen on 

kasvanut ja ajankohtaistunut. Oman identiteetin jatkuvaan pohdintaan vaikuttavat elämän suuret 

muutokset, kuten esimerkiksi muutto, perheen perustaminen ja työsuhteiden vaihtuminen, ja 

identiteetin rakentamisessa on kyse käsityksen muodostamisesta omasta yksilöllisyydestä sekä 

oman elämän päämääristä. (Fadjukoff 2007, 57.) Myös Kroger (2007) on tutkinut aikuisiän 

identiteettejä, ja hänen mukaansa varhaisaikuisuudessa yksilöiden huolenaiheena on usein 

perheen perustamiseen ja urakehitykseen liittyvät seikat, joiden yhdistäminen omaan, vasta-

alkaneeseen  aikuisiän identiteettiin voi olla haastavaa. Myöhemmällä iällä pohdinnan aiheeksi 

muodostuvat puolestaan terveyteen ja ikään liittyvät asiat. (Kroger 2007, 140, 192.)  

 

Aikuisiän identiteettiä voidaan tarkastella esimerkiksi psykososiaalisesta näkökulmasta, joka 

sisältää psykologisen, yhteiskunnallisen, ja biologisen aspektin. Psykologiset muutokset koskevat 

varhaisaikuisuudessa muun muassa lisääntymistä: oma elämä ja identiteetti muuttuvat, kun 

vastuun ottaminen laajenee ja omaa ajan käyttöä täytyy suunnitella uuden perheenjäsenen myötä. 

Myös sosiaaliset suhteet muuttuvat suurista kaveriporukoista pienempiin ja läheisempiin 

piireihin. Myöhäisaikuisuudessa identiteettiin vaikuttavat psykologisesti esimerkiksi eläkkeelle 

siirtyminen tai lasten lasten saaminen. (Kroger 2007, 144, 194.) Yhteiskunnalliset seikat 

puolestaan näkyvät aikuisiän identiteetissä esimerkiksi ikään liittyvissä odotuksissa ja siinä, mitä 
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yksilön tulisi milloinkin yhteiskunnallisten paineiden ajamana saavuttaa. (Kroger 2007, 146.) 

Perhe tulee perustaa tiettynä ajankohtana,  korkeakoulusta valmistuminen olisi suotavaa ennen 

tiettyä ikää ja oman uran pohtiminen tulee aloittaa jo varhain. Myöhäisaikuisuudella 

yhteiskunnallisia identiteettiin vaikuttavia seikkoja ovat taas yhteiskunnan suhtautuminen 

ikääntyneeseen väestöön sekä se, kuinka erilaisia roolimalleja itselle ei välttämättä enää ole. 

Yksilöt voivat kokea itsensä ”vanhoiksi ja viisaiksi”, ja haasteena on sopeuttaa iän tuomat 

vaatimukset uuteen identiteettiin. (Kroger 2007, 200.)  

 

Myös biologiset muutokset ovat keskeisiä aikuisiän identiteetin muodostumisessa. 

Varhaisaikuisuudessa monet biologiset muutokset vaikuttavat myös yksilön ulkonäköön, mikä 

voi olla kolaus nuoren aikuisen identiteetille. Esimerkiksi ihon ja painon muutokset voivat 

heikentää itsetuntoa kun huomataan, ettei enää ollakaan samannäköisiä kuin ennen. 

Myöhäisaikuisuudessa yksilö kokee voimakkaampia biologisia muutoksia, kuten esimerkiksi 

yleistä terveyden heikkenemistä tai iän mukana tuomia sairauksia. (Kroger 2007, 142, 143-144.) 

Terveyden heikkeneminen voi olla yksilön identiteetin kannalta raskasta, kun ei enää pystykään 

toimimaan samalla tavoin kuin ennen. Koska identiteetti on yhteydessä myös ihmisen 

itsetuntoon, sillä on suuri merkitys yksilön kykenevyyteen saavuttaa järjestys ja tarkoitus omassa 

elämässään (Meuter 2013, 40). Itsetunnon käsite on identiteetin käsitteen tapaan moniulotteinen, 

ja esimerkiksi Koivisto (2007) määrittelee sen väitöskirjassaan ”henkilön päätelmäksi omasta 

arvostaan, merkityksestään ja pätevyydestään”.  
 

Lopuksi, identiteetin kehittymisprosessia voidaan tarkastella Stuart Hallin (1999) tiivistämien 

käsitysten pohjalta, jotka ovat valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti ja postmoderni subjekti. 

Subjektilla Hall viittaa identiteetin käsitteeseen. Valistuksen subjektilla tarkoitetaan yksilöllistä, 

vakaata ja pysyvää käsitystä itsestä, jossa identiteetti muodostuu ihmisestä itsestään. Ihminen on 

”varustettu” järjellä, tietoisuudella ja toimintakyvyllä, jotka kehittyvät yksilön kasvun myötä 

säilyttäen aina kuitenkin saman perusolemuksensa. Nämä ihmisen ominaisuudet yhdessä 

muodostavat identiteetin. (Hall 1999, 21-23.) Tämä käsitys sopii myös Krogerin opiskelijan 

käsitykseen siitä, kuinka yksilö on läpi elämän saman perusolemuksen omaava ihminen. 

Sosiologinen subjekti puolestaan merkitsee yhteiskunnan ja minän vuorovaikutuksessa 

muodostuvaa identiteettiä, jossa arvot, merkitykset ja symbolit muodostavat pohjan identiteetille. 
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Hallin mukaan kaikki identiteetit sijoittuvat kulttuuriin, kieleen ja historiaan, ja ne rakennetaan 

diskurssin sisällä. (Hall 1999, 16, 21-23, 251.) Sosiologisen subjektin käsitys on yhteydessä 

identiteetin sosiokulttuuriseen ja psykososiaaliseen näkökulmaan, joissa identiteetti muotoutuu 

eri kontekstien mukaisesti vuorovaikutuksena sosiaalisten ryhmien  ja sisäisten rakenteiden 

välillä. 

 

Kolmantena, postmodernin subjektin käsitys viittaa identiteettiin, joka on historiallisesti 

määrittynyt, ja joka muokkautuu jatkuvasti suhteessa meitä ympäröiviin kulttuurisiin 

järjestelmiin. Identiteettejä voi olla monia erilaisia, ja ne voivat olla ristiriidassa keskenään, 

jolloin identifikaatio vaihtelee jatkuvasti. Postmodernin subjektin käsityksen mukaan ihmisellä ei 

voi olla yhtä ainoaa identiteettiä. (Hall 1999, 21-23.) Hall esittää, että identiteetti muodostuu, kun 

ääneenlausumattomat tarinat, historian ja kulttuurin kertomukset kohtaavat. Esimerkiksi 

jamaikalaiset elivät saarillaan 300-400 vuotta ilman, että kutsuivat itseään mustiksi, kunnes 

mustan identiteetti opittiin tiettynä historiallisena ajankohtana. (Hall 1999, 11-12.) Näkemys 

pohjautuu myös narratiiviseen näkökulmaan, jossa identiteettiä rakennetaan  yhdistelemällä 

elämän eri vaiheita. Identiteetti on  läsnä koko ihmisen elämän ajan muuttuen ja eläen ihmisen 

elämänkaaren mukana. Identiteetti ei muutu pelkästään hypätessä nuoruudesta aikuisuuteen, vaan 

se jatkaa kehittymistään läpi koko aikuisiän. Identiteetin kehitysprosessi kytkeytyy kokemukseen 

yksilölliseksi persoonaksi kehittymiseen, ja sen vahvistuminen vaikuttaa yksilön toimintaan 

kokonaisvaltaisesti (Fadjukoff 2007, 9, 57).  

 

2.3 Ammatti-identiteetti 
 

Edellisessä kappaleessa olen esitellyt identiteetin käsitettä yleisesti. Mutta minkälainen on 

yksilön ammatti-identiteetti ja miten se rakentuu? Identiteetin käsitteen tavoin ammatti-

identiteetti on monimuotoinen ja kompleksinen käsite. Identiteetistä, jolla viitataan yksilön 

työelämään käytetäänkin tutkimuskirjallisuudessa monia eri nimityksiä, kuten esimerkiksi 

ammatti-identiteetti, ammatillinen identiteetti ja työidentiteetti. Eteläpelto (2010) esittää, että 

englannin kielessä käytetään termejä occupational, vocational, professional ja work identity, 

mutta suomen kielessä samanlaista erottelua on vaikea tehdä. Useimmin käytettyjä ovatkin juuri 

työ-, ammatti- ja ammatillinen identiteetti, joista Eteläpelto käyttää yleisessä merkityksessä 
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termiä “työhön liittyvä identiteetti”. Työhön liittyvä identiteetti kuvaa ihmisen ja työn välistä 

suhdetta monitasoisesti ja laajasti. Se viittaa ammattialan yhteisön yhteiskunnalliseen, 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen käytäntöön sekä yksilön rakentamiin jatkuvasti muokkauksessa 

oleviin merkityksiin ja käsityksiin työn arvoista, eettisistä sitoumuksista sekä työn asemasta 

elämässä. (Eteläpelto 2010, 90.)  

Työidentiteettin käsite puolestaan on ammatillista ja ammatti-identiteettiä laajempi, sillä se 

sisältää myös työhön liittyvät suhteet, jotka ovat yhteydessä työorganisaation arvoihin ja 

tavoitteisiin, sekä palkkaukseen liittyviä yksilöllisiä sidoksia. Työidentiteetti rakentuu yksilön 

henkilöhistorian perusteella, ja se sisältää myös tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. 

Tutkielmaani lähiten koskettavat käsitteet ammatillinen ja ammatti-identiteetti viittaavat siihen, 

miten työntekijä rakentaa ammatillisen identiteettinsä sitoutumiseen, samastumiseen ja 

kuulumiseen liittyvien seikkojen varaan. (Eteläpelto 2010, 9, 94, 139.) Käytän tutkielmassani 

selkeyden vuoksi ainoastaan ammatti-identiteetin käsitettä, vaikka ammatillisen ja ammatti-

identiteetin käsitteet tarkoittavatkin samaa asiaa. “Ammatillinen” viittaa johonkin ammattiin tai 

sitä koskevaan, kuten esimerkiksi ammatilliseen tutkintoon tai ammatilliseen peruskoulutukseen. 

Etuliite “ammatti-” viittaa myös johonkin ammattia koskevaan tai siihen kuuluvaan, kuten 

esimerkiksi ammattiopetukseen tai ammattitaitoon. Tämän lisäksi sillä voidaan tarkoittaa myös 

ammatikseen jotakin tekevää tai ammatiksi harjoitettavaa. (Turtia 2005.)  

Ammatti-identiteetti voidaan nähdä yksilön käsityksenä itsestään oman ammattinsa edustajana. 

Käsitykset sisältävät muun muassa sen, minkälaiseksi yksilö ymmärtää itsensä suhteessa 

ammatillisuuteen ja työhön, minkälaiseksi hän haluaa tulevaisuudessa tulla ja mikä on hänelle 

tärkeää omassa ammatissa toimiessaan. Yksilön ammatti-identiteetti rakentuu niissä kulttuurisesti 

määrittyneissä yhteiskunnallisissa tilanteissa ja työyhteisöissä, joissa ammattilaiset elävät. 

(Vähäsantanen 2010, 157; Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 41.) Ammatti-identiteetillä viitataan 

myös ihmisen tietoiseen olemukseen työntekijänä, ja se liittyy yleensä sellaiseen työn muotoon, 

joka on yksilölle tärkeä, ja joka tarjoaa järkeviä odotuksia esimerkiksi työn löytämisen ja siinä 

menestymisen suhteen (Skorikov & Vondracek 2001, 693; Armishaw 2007). Hännisen (2006, 

191) mukaan ammatti-identiteetti ei ole valmis kokonaisuus, vaan se luodaan ja rakennetaan itse. 

Ammatti-identiteetti on yksi työidentiteetin muodoista, joka muodostuu, kun yksilöt luovat 
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liitoksia tekemäänsä työhön, työnantajaan tai työpaikkaan. Rätyn (1987, 132) mukaan yksilön 

ammatti-identiteettiä voidaan määritellä ulkoisten ja sisäisten tunnusmerkkien perusteella: 

sisäisiä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi ammattikunnan omat arvot ja normit sekä erilaiset 

toimintaperiaatteet. Ulkoiset tunnusmerkit viittaavat puolestaan ulkoisiin seikkoihin, kuten 

esimerkiksi virkapukuihin tai ammattinimikkeeseen. 

Ammatti-identiteetin käsitettä voidaan yksilöllisen näkökulman lisäksi tarkastella myös 

sosiaalisesta ja kollektiivisesta näkökulmasta. Kuten yksilön yleinenkin identiteetti, ammatti-

identiteetti muotoutuu sosiaalisessa kanssakäymisessä osana yksilön sosiaalista identiteettiä, ja se 

on seurausta erilaisista ulkoisista ja sosiaalisista vaikutteista. Sosiaalisen ammatti-identiteetin 

rinnalla voidaan puhua kollektiivisesta identiteetistä, joka kuvastaa hyvin ammatti-identiteetin 

käsitteen luonnetta. Kollektiivisen identiteetin käyttöala on laaja, ja siihen kuuluvat kaikki ”me”-

identiteetit kahden hengen me-identifioinnista aina suuriin kansallisiin, etnisiin, rodullisiin ja 

poliittisiin identiteetteihin. Kollektiivisen identiteetin käsitteen ydinajatuksen muodostavat 

käsitykset asioista, joiden perusteella erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä voidaan tunnistaa. Ryhmillä ja 

yhteisöillä on sosiaalisesti jaettuja tapoja, jotka kuvastavat niiden yhteenkuuluvuutta ja 

ominaisuuksia. Kollektiivisuus näkyy ammatti-identiteetissä silloin, kun eri ammattiryhmissä 

vallitsee kollektiivinen, yliyksilöllinen kokemus omasta ammattiryhmästä, mikä yhdistää yksilöt 

toisiinsa. (Kaunismaa 1997.) Esimerkiksi parturi-kampaaja näkee itsensä hiusten asiantuntijana, 

mutta toisaalta kokee kuuluvansa yleisesti kauneudenhoitoalan työntekijöihin, jolloin kaikkia 

kyseisen alan työntekijöitä yhdistää kollektiivinen kokemus kauneudenhoitoalan työntekijöinä.  

Yksilöiden ammatti-identiteettejä tarkastella niiden tunnuspiirteiden mukaisesti, ja John Holland 

(1997) onkin kehittänyt kuusi mittaria käsittävän teorian, joka käsittelee eri työntekijätyyppejä. 

Realistinen tyyppi viittaa henkilöön, joka pitää erilaisten työkalujen ja koneiden käyttämisestä, ja 

viihtyy ympäristössä, jossa voi hyödyntää mekaanisia tai fyysisiä taitoja. Tällaisia ammatteja 

voivat olla esimerkiksi putkimies, korjaaja tai maataloustyöntekijä. Tutkiva tyyppi puolestaan 

nauttii älyllisistä haasteista, ratkoo mielellään tieteellisiä tai mekaanisia pulmia ja pitää tieteestä 

puhumisesta ja lukemisesta. Tutkiva tyyppi voi olla esimerkiksi insinööri, lääkäri tai 

luonnontieteilijä. Taiteellinen tyyppi arvostaa luovaa ilmausta, kuten taidetta, musiikkia, 

kirjoittamista tai ruoanlaittoa, kun taas sosiaalinen tyyppi haluaa opettaa tai auttaa muita. 
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Sosiaalinen tyyppi hakeutuu esimerkiksi konsultointi-, opetus-, sosiaali- tai psykiatrin työhön. 

Yritteliäälle tyypille rahan tienaaminen on tärkeää, ja tällainen henkilö työskenteleekin yleensä 

yrittäjämäisessä ympäristössä. Yritteliäs tyyppi omaa usein myyntiin, johtamiseen ja 

vakuutteluun liittyviä taitoja.  Lopuksi, tavalliselle tyypille tyypillistä on usein työn organisointi 

ja suunnittelu. Tavallinen tyyppi työskentelee aloilla, jotka sisältävät esimerkiksi toimistotyötä, 

raportteja sekä numeroiden kanssa työskentelyä. Hollandin mukaan yksilöt eivät välttämättä 

lokeroidu vain yhteen näistä eri työntekijätyypeistä, vaan omaavat usein piirteitä yhdestä 

kolmeen tyypistä. (Sharf 2013, 8.) Eteläpellon mukaan oma ammatillinen identiteetti nähdään 

osana sosiaalisesti ja kulttuurisesti määrittyvää työroolia, ja se määrittää sen, millainen 

ammattilainen on ja mikä oma ammattilaisuuden suhde minääni ja toimijuuteni (Eteläpelto, 2010, 

91). Kokonaisuudessaan ammatillinen identiteetti syntyy jatkuvuudesta ja menneisyyden ja 

tulevaisuuden yhteensaattamisesta. Mielekäs työ koostuu hetkellisten mielijohteiden ja 

lyhytjännitteisten toimintojen sijaan kestävistä rutiineista, tavoista ja tottumuksista. (Onninen, 

2006, 11, 13.) Ilman selkeää ja vahvaa ammatti-identiteettiä yksilöt saattavat olla 

kykenemättömiä tekemään itsenäisiä urapäätöksiä ja joutua ahdinkoon. (Skorikov & Vondracek 

2011, 698).  

Koska ammatti-identiteetti nähdään yksilön käsityksenä itsestään omassa ammatissaan, on se 

yhteydessä myös yksilön minäpystyvyyteen, eli yksilön uskomuksiin kyvystään suoriutua 

tietyistä tehtävistä tai rooleista menestyksellisesti (Betz 2005, 55). Banduran (1977) mukaan 

minäpystyvyys muodostuu erilaisista uskomuksista, joita ihmisillä on omista kyvyistään. 

Uskomukset ovat yhteydessä ihmisen käyttäytymiseen omien tietojen ja kykyjen puitteissa, ja ne 

ilmaisevat, mihin yksilö uskoo pystyvänsä. Minäpystyvyys vaikuttaa myös siihen, kuinka pitkään 

henkilö jää esimerkiksi tiettyyn työtehtävään, tai kuinka haastavia tehtäviä ottaa vastaan. 

Partanen (2011) esittää, että esimerkiksi aikuisopiskelijat, jotka omaavat ”kyllä minä tästä 

selviän” –asenteen ja uskovat taitojensa riittävyyteen, onnistuvat todennäköisemmin 

saavuttamaan päämääränsä kuin ne, jotka ovat kokeneet itsensä riittämättömiksi ja ulkopuolisiksi. 

Saman voidaan ajatella pätevän myös yksilön työelämässä kohtaamiin haasteisiin, jotka 

vaikuttavat ammatti-identiteetin muotoutumiseen.  

Skorikovin ja Vondracekin (2011, 693) mukaan vahvalla, positiivisella ja joustavalla ammatti-
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identiteetillä on yhteys uralla menestymiseen sekä psykososiaaliseen hyvinvointiin. Ammatti-

identiteetillä voidaan nähdä yhteys myös asiantuntijuuden kehittymiseen, sillä esimerkiksi 

pitkään samalla alalla työskentelevä kehittyy väistämättäkin oman alansa asiantuntijaksi. 

Onnismaan (2005) mukaan asiantuntijuuden kehittyminen mielletään yksilöllisenä ja 

hierarkkisena kehitysprosessina, ja ammatti on yksilön henkilökohtainen suhde kytkeytyä 

yhteiskunnalliseen työnjakoon. Hierarkkisen kehitysprosessin vastakohtana voidaan kuitenkin 

ajatella, että asiantuntijuus kehittyykin kokemuksellisuuden ja hiljaisen tiedon kautta ajan myötä 

henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi. (Onnismaa, 2005, 80.) 

Laajimmillaan ammatti-identiteetti voi näyttäytyä sosiokulttuurisena ja psykososiaalisena 

ilmiönä, yksilön suhteena yhteiskunnalliseen toimintaan: miten oma paikka, asema ja osallisuus 

nähdään kokonaisuudessa. Ammatti-identiteetti on identiteetin keskeinen osa-alue, ja se voi 

näyttäytyä hyvinkin erilaisena yksilöiden elämässä.  Ammatti-identiteetti on sidoksissa 

identiteetin persoonalliseen, sosiaaliseen ja kollektiiviseen puoleen, ja se tulisi nähdä osana 

yksilön laajempaa identiteettiä. Keskeistä ammatillisen ja ammatti-identiteetin rakentumisessa se, 

mihin kokee kuuluvansa tai samaistuvansa, mitä pitää tärkeänä ja mihin sitoutuu työssään. Myös 

työhön liittyvät arvot, eettiset ulottuvuudet, tavoitteet ja uskomukset ovat merkittäviä seikkoja 

ammatillisen ja ammatti-identiteetin rakentumisessa. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 26-28, 

32, 45.)  

2.4 Ammatti-identiteetin muotoutuminen 
 
Ammatti-identiteetin rakentumisen lähtökohdat voidaan nähdä yksilön omana, perusteelliseena 

pohdintana omista ydinpiirteistä, kuten esimerkiksi omista kiinnostuksenkohteista, arvoista ja 

tavoitteista suhteessa erilaisiin uramahdollisuuksiin. Itsevarmuuden puute tai tyytymättömyys 

omaan työhön voi johtaa uusien vaihtoehtojen harkitsemiseen, ja tämä puolestaan vaatii yhä 

tarkempaa itsetutkiskelua, jotta voidaan selvittää esimerkiksi uravaihdoksen kannalta tärkeät 

tavoitteet. (Porfeli, Lee & Vondracek 2013.) Ammatti-identiteetin rakentumiseen vaikuttavat 

yksilön omien valintojen ja lähtökohtien lisäksi läheiset ihmissuhteet sekä muut sosiaaliset 

tekijät, kuten esimerkiksi yhteiskunnalliset normit ja odotukset sekä teknologiset muutokset. 

(Skorikov & Vondracek 2011, 696.) Ammatti-identiteetin rakentumiseen voidaan liittää myös 

ajallinen ulottuvuus ja sen kaksi eri puolta: ammatti-identiteetti työssä, joka ei ole yhteydessä 
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pitkään aikajaksoon (esim. pätkätyöt), sekä ammatti-identiteetti uralla, jota on jo pitkään työstetty 

ja johon on tähdätty aktiivisesti pitkällä aikajaksolla. (Skorikov & Vondracek 2011, 696). On 

selvää, että henkilön, joka on nuoresta iästä asti tähdännyt huippukokiksi harrastusten sekä 

koulutuksen pohjalta, ammatti-identiteetti rakentuu eri tavoin kuin henkilön, joka on koko 

elämänsä ajan vaihtanut työpaikkaa tai –tehtäviä. Pratt, Rockmann ja Kaufmann (2006) ovat 

rakentaneet ammatti-identiteettiin liittyvää teoriaa kvalitatiivisen tutkimuksensa perusteella. He 

tarkastelevat ammatti-identiteetin muotoutumista pohjaten kirjallisuuteen uramuutoksista, 

sosialisaatiosta ja identiteettityöstä ja oivaltavat, että identiteetit voivat muuttua yrityksellisissä 

asetteluissa yksilön urakehityksen myötä. (Pratt ym., 2006, 235-236.) Pratt ym. ovat koonneet 

tutkimuksensa löydöksistä talukon:  

Kuva 1. Työn ja identiteetin oppimissyklien vuorovaikutus ammatillisen identiteetin muodostumisessa. Pratt ym., 

2006, 253.)   
Valkoiset nuolet osoittavat oppimisprosessin, joka tapahtuu itse työssä. Yksilöt saavat sosiaalista 

hyväksyntää hyvistä suorituksista tekemässään työssä, ja informaali palaute toimii 

motivaattorina. Työ ja ammatti-identiteetti voi myös johtaa toiseen sykliin (mustat nuolet), joka 

sisältää oppimista yksilön ammatti-identiteetistä. Joskus työntekijöiden identiteetti ei täsmää 

siihen, mitä työtä tehdään. Tällöin mahdollisuutena on muuttua siinä, mitä itse on, eli muokata 

omaa identiteettiään. Molempien syklien prosessit alkavat työstä sekä arvioinneilla ammatti-

identiteetin yhtenäisyydestä. Jos se, mitä olet ei täsmää siihen, mitä teet, voit parantaa suoritustasi 
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ja/tai sitä, miten näet itsesi. (Pratt ym., 2006, 253.) Työn tai ammatin vaihtaminen, työtehtävien 

ja työroolien muutos johtaa oman ammatti-identiteetin uudelleenmääritelyyn. Työelämässä 

vaaditaan identiteettien jatkuvaa muokkausta ja etsimistä, ja identiteetin rakentaminen on osana 

myös jokapäiväistä arkea. (Eteläpelto 2010, 94.) Parttin ym. kuvion avulla voidaan ymmärtää 

ammatti-identiteetin muotoutumista eri tilanteissa.  

Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna ammatti-identiteettien rakentumisprosessiin ovat 

työssäoppimisen ja työorganisaatioiden kehittymisen myötä vaikuttaneet tuotantotapojen 

muutokset. Esimerkiksi käsityöläisen ammatti-identiteetti muotoui useimmiten vakiintuneiden 

traditioiden noudattamisella ja samastumisen kohteina olivat erityisesti ammatti ja sosiaaliluokka 

(Eteläpelto 2010, 29-30, 95.) Teollisella alalla työskentelevän ammatti-identiteetti puolestaan 

kehittyy formaalin koulutusjärjestelmän kautta, ja työidentiteetti rakentuu byrokraattisen 

toimintakulttuurin sääntöjä noudattamalla. Teollisessa yhteiskunnassa omaksutaan teknisesti 

taitavan työntekijän identiteettiasema. Jälkiteollisen aikakauden aikana tällaista mekaanista 

oppimistapaa on kuitenkin kritisoitu, ja nykyään keskitytään pikemminkin yrityksen arvojen, 

kulttuurin ja sitoutumisen tuottamiseen. Myös työntekijän identiteettiä pyritään yhdistämään 

yrityksen kulttuuriin ja ydinarvoihin, ja vakaat urat ovatkin käyneet yhä epävakaammiksi 

muuttaen identiteettien rakentamista. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 29-30; Eteläpelto 2010, 

95-96.) Edellä mainitut käsityön, teollisen ja jälkiteollisen aikakauden identiteettien 

tuottamismallit elävät organisaatiossa kuitenkin edelleen jokseenkin rinnakkain. Ihmisten 

identiteetit rakentuvat vastakkaisten ideologioiden ja käytänteiden risteyksessä. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2008, 31.)  

Epävarmuutta aiheuttavat pätkätyöt ja työn puute ovat johtaneet siihen, että ammatti-identiteetin 

kehittymisprosessi voi nyky-yhteiskunnassa olla vaikea ja jopa stressaava prosessi. 

Työntekijöissä arvostetaan nykyään erilaisia asioita kuin ennen, ja Onnisen (2006, 11) mukaan 

työnantajat hakevatkin nykyään joukkoonsa “hyviä tyyppejä”, ja ”ammattilaisten” merkitys 

työmarkkinoilla on vähentynyt. Työpaikoilla korostetaan usein seikkoja, jotka ovat ammatti-

identiteetin vastakohtia, kuten esimerkiksi moniammatillisuus, jaettu asiantuntijuus ja elinikäinen 

oppiminen. Vahvan ammatti-identiteetin voisi tällöin ajatella olevan taakka, jota ilman nämä 

muut seikat voisivat tapahtua esteettömästi. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27.) Myönteisellä 

ammatti-identiteetillä on kuitenkin edelleenkin merkitystä, sillä se tukee työkyvyn ja 
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voimavarojen kehittymistä. Esimerkiksi henkilö, joka on vasta työuransa alussa tarvitsee erilaisia 

itseluottamusta vahvistavia roolimalleja ja samaistumisen kohteita sekä onnistuneita kokemuksia. 

Myös rakentavalla palautteella ja sosiaalisella tuella voidaan tukea yksilön ammatti-identiteetin 

vahvistumista. (Helsingin kaupunki 2015; Lundell, Tuominen, Hussi, Klemola, Lehto, Mäkinen, 

& Ilmarinen 2011; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006.)  

2.4.1 Uravalinnat 
 
Ammatti-identiteetin rakentuminen pohjautuu suureksi osaksi myös siihen, millaiselle urapolulle 

yksilö lähtee, ja minkälaisin perustein hän päätyy johonkin tiettyyn ammattiin. Ihmiset tekevät 

erilaisia päätöksiä päivittäin, ja jotkut päätökset tehdään osana joka päiväistä elämää, kun taas 

toiset ovat tärkeämpiä ja vaativat enemmän huomiota. Useimmat uraan liittyvät päätöset kuuluvat 

näihin jälkimmäisiin, sillä niillä on usein pitkäaikainen vaikutus ihmisen elämään: ihmisiin, 

joiden kanssa ollaan tekemisissä sekä yleiseen elämänlaatuun. (Gati & Asher 2005, 7.) Tämän 

vuoksi uraan liittyvät päätökset ovatkin elämämme tärkeimpiä päätöksiä.  

Tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä uravalinnan prosessista. Hollandin (1997) mukaan useimmilla 

ihmisillä on yksilöllinen urateoria (Personal career theory, PCT), joka on yhteydessä omaan 

uraan tai työhön, ja joka voi vaihdella heikosta ja kelvottomasta vahvaan ja kelvolliseen. 

Urateoria sisältää yksilön omat uskomukset, ideat, oletukset ja tietotaidon,  jotka ohjaavat omia 

valintoja työn saralla, ja ”kelvollinen” urateoria kertoo yksilön valmiudesta tehdä uraan liittyviä 

päätöksiä. (Reardon & Lenz 1999, 103.) Gati ja Asher (2005) puolestaan tarkastelevat 

uravalintoja PIC (Prescreening, In-Depth exploration, Choice) –mallin avulla. 

Päätöstentekoprosessin tunnusmerkkeinä on löytää ne vaihtoehdot, jotka vastaavat parhaiten 

yksilön uraan liittyviä mieltymyksiä ja osaamista. Useimmissa tapauksissa kaikkiin mahdollisiin 

ammattivaihtoehtoihin perehtyminen on turhaa, joten PIC-malli jakaa uravalinnan prosessin 

kolmeen päätasoon, jotka pohjautuvat eri päämääriin, prosesseihin ja lopputuloksiin. 

Ensimmäisessä tasossa (Prescreening) pohditaan potentiaalisia vaihtoehtoja perusteellisesti, ja 

jaotellaan niistä lupaavimmat. Toisessa tasossa (In-Depth) luodaan syvällinen katsaus näihin 

edellisellä tasolla esiin nousseihin lupaaviin vaihtoehtoihin, joista osa päätyy sopivaksi 

vaihtoehdoksi. Kolmennessa tasossa (Choice) tehdään lopullinen valinta, kun edellisen tason 

sopivista vaihtoehdoista valitaan itselle kaikista sopivin. (Gati & Asher 2005, 18.) Kumpikin 
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näistä malleista viittaaa siihen, kuinka yksilö tarvitsee riittävästi tietotaitoa voidakseen tehdä 

tärkeitä uraan liittyviä päätöksiä. On pystyttävä tunnistamaan omat heikkoudet ja vahvuudet sekä 

mieltymykset ja tavoitteet.  

Erilaisten uravaihtoehtojen punnitsemista voidaan tarkastella myös ihmisen elinkaaren pohjalta. 

Ginzberg (1972) esittää ammatillisen päätöksenteon prosessina, joka muotoutuu kolmessa 

vaiheessa läpi lapsuuden ja nuoruuden. Prosessin mukaan päätöksenteko juontaa juurensa jo 

lapsuudesta, jolloin itsensä kuvitellaan erilaisiin ammatteihin leikin avulla. Alkunuoruudessa 

yksilön ajatukset ammatista alkavat yhdistyä omiin kiinnostuksen kohteisiin, ja 

myöhäisnuoruudessa aletaan pohtia jo omia kykyjä ja arvoja, kuten esimerkiksi kouluttautumisen 

tai rahan merkitystä itselle. Tätä seuraa vaihe, jossa aletaan pohtia todellisia uramahdollisuuksia 

jollakin tasolla: valitaan tiettyjä kursseja, jotka voisivat auttaa urakehityksessä, mietitään erilaisia 

työmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita, ja tätä kautta päädytään johonkin tiettyyn 

ammattiin. Krogerin (2007) mukaan tätä ajatusta on kuitenkin kritisoitu, sillä yksilöiden 

mielipiteet voivat vaihdella radikaalistikin kehityksen ja ajan myötä. Myös Super esittää 

näkemyksen ammatillisen identiteetin muodostumisesta, jossa hänen mukaansa yksilön 

käsityksellä itsestä on tärkeä rooli uravalinnoissa (1980, 1995).  

Ginzbergin ja Superin näkemykset uravalinnoista poikkeavat toisistaan siinä, että Ginzeberg 

ajattelee uravalintojen muotoutuvan jo lapsuudesta alkaen, kun taas Super käsittää uravalintojen 

prosessin alkavan vasta nuoruudessa. Uravalinnat ja –polut ovat kuitenkin aina yksilöllisiä, eikä 

näitä malleja tule ottaa ainoina totuuksina. Yksi saattaa ajautua unelmien ammattiinsa vasta 

myöhäisaikuisuudessakin, kun taas toinen saattaa alkaa työskennellä vaikkapa vanhempiensa 

yrityksessä edes miettimättä muita vaihtoehtoja. Uravalinnoissa tulee ottaa huomioon myös 

työelämän tai yhteiskunnan tuomat muutokset, jolloin uravalinnoissa ei ole kyse enää pelkästään 

yksilöllisistä valinnoista vaan jopa pakon edessä tehdyistä valinnoista.  Uravalintoihin liittyvät 

mallit eivät ole huomioineet työelämässä tapahtuneita rajuja muutoksia. 

2.5 Yrittäjäidentiteetti 
 

Ammatti-identiteetin lisäksi yrittäjillä voidaan katsoa olevan myös yrittäjäidentiteetti, mikä on 
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tutkielmani kannalta tärkeää ottaa huomioon. Yrittäjäidentiteettiä on tutkittu huomattavasti 

vähemmän kuin ammatti-identiteettiä, mutta yrittäjyyden ollessa jatkuvassa nousussa myös 

tutkimukset siitä ovat lisääntyneet. Yrittäjyyttä tutkineen dosentin Kari Vesalan (2010) mukaan 

yrittäjäidentiteetti on yhteydessä sosiaaliseen ympäristöön ja niihin ihmisiin, keiden kanssa on 

tekemisissä ja on täten sosiaalisen vuorovaikutuksen tulos. Outi Hägg (2011) tutkii 

väitöskirjassaan Yrittäjävalmennus ja yrittäjäidentiteetti sitä, miten yrittäjäidentiteetti kehittyy 

yrittäjyysvalmennuksen kontekstissa. Hägg (2011, 199) esittää emergenttisen identiteetin 

käsitteen, jonka mukaan yrittäjäidentiteetti kehittyy yksilön omilla ehdoilla, sillä yrittäjät 

ohjaavat itse omaa toimintaansa. Emergenttisen yrittäjäidentiteetin mukaan yksilö voi säilyttää 

oman perimmäisen identiteettinsä, sen sisältämät arvot ja omat persoonalliset tyylinsä. 

Yrittäjäidentiteettiä tutkineiden Hoangin ja Gimenon (2005, 16) mukaan yrittäjäidentiteetti onkin 

lähinnä yhteydessä siihen, miten yksilöt näkevät ympärillään erilaisia yrittäjyyteen liittyviä 

mahdollisuuksia tai liikeideoita, tulkitsevat ympäristön palautetta ja arvioivat vaihtoehtoja.  

Häggin (2011, 200) mukaan yrittäjäidentiteetti ei kumoa muita identiteettejä, vaan yksilöllä voi 

samanaikaisesti tulla esille muita identiteettejä, kuten esimerkiksi ammatti-identiteetti. Myös 

Hytti (2003) esittää, ettei yrittäjyys määrittele yksilön koko identiteettiä. Hytti on tutkinut 

yrittäjien identiteettejä tarkoituksena selvittää, kuinka yksilöt rakentavat omaa yrittäjyyttään 

paneutumalla niihin merkityksiin, joita yrittäjät antavat yrittäjyydelle. Perinteisessä 

lähestymistavassa yrittäjät on ymmärretty ensisijaisesti yrittäjinä, eikä erilaisille rooleille ole ollut 

erityisemmin tilaa. Tutkimuksen mukaan identiteetit eivät kuitenkan ole pysyviä ja staattisia, 

vaan yrittäjät voivat joustavasti järjestellä elämän eri osa-alueita ja tällä tavoin ylläpitää erilaisia 

rooleja. (Hytti 2003, 274-275.) Yrittäjäidentiteettejä tutkineet Vesala ja Vesala (2008) esittävät, 

että esimerkiksi maanviljelijät kokevat yrittäjän lisäksi olevansa tuottajia. Jos viljelijällä on 

muutakin yritystoimintaa, yrittäjäidentiteetti koetaan vahvempana. Myös iällä on merkitystä 

yrittäjäidentiteettin rakentumiseen, sillä nuoret viljelijät kokivat vahvemmin olevansa yrittäjiä 

kuin vanhemmat ikäpolvet. Tämä voi johtua siitä, että vanhemmalla, mahdollisesti pian 

eläkkeelle jäävällä ikäpolvella ei välttämättä ole enää samanlaista tarvetta kehittää toimintaansa 

kuin nuorilla.  (Vesala & Vesala 2008, 32.) 

Yrittäjäidentiteetin avulla yksilö voi kasvattaa uskoaan omista kyvyistä ja pystyvyydestä, mikä 



	  

	   19	  

Vesalan (2010) mukaan tarkoittaa muun muassa pohtimista siitä, millainen yrittäjä itse on ja 

millaiseksi haluaisi tulla. Yrittäjyyteen liitetään joskus negatiivisiakin käsityksiä, kuten oman 

edun tavoittelua, minkä vuoksi jotkut saattavat kutsua itseään yrittäjän sijaan 

ammatinharjoittajaksi. Yrittäjät kuitenkin luovat usein muillekin työpaikkoja, mikä nähdään 

poliittisesti myönteisenä. (Vesala 2010.) Vesalaisen ja Pihkalan (1999) mukaan yleisellä tasolla 

yrittäjyyttä voidaan selittää ympäristöllä ja ihmisillä. Ympäristö merkitsee sitä, miten vallitseva 

kulttuuri tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjyyteen, kun taas ihmisillä viitataan yksilöiden omiin 

asenteisiin. Yksilö, joka omaa yrittäjämäisiä asenteita löytää lopulta tiensä yrittäjyyteen 

riippumatta siitä, missä ympäristössä elää. (1999, 2.) Yrittäjäidentiteetti on tärkeä osa yrittäjyyttä, 

ja se vaikuttaa merkittävästi yrittäjän toimintaan. (Vesalainen & Pihkala 1999, 11-12.) Yrittäjyys 

voidaan yhdistää erilaisiin mielikuviin, joista Vesala (2010) antaa esimerkkejä taulukossaan: 

Kuva 2. Yrittäjyyteen liittyvät mielikuvat. Vesala 2010.  

Vesalan (2010) havainnollistamat yrittäjätyypit antavat käsityksen myös siitä, kuinka 

yrittäjäidentiteetti eroaa ammatti-identiteetistä: palkansaajalla ei ole työssään mahdollisuutta 

1. Elämäntapayrittäjä 
Pienyrittäjä, joka elättää työllään itsensä ja perheensä, jolle ammattitaito on tärkeämpää kuin 

itse yrittäminen. 
2. Amerikkalainen Self made man 

Luo omin käsin tyhjästä menestyvän yrityksen. 
3. Dynaaminen yrittäjä 

Ottaa riskejä, altistaa itsensä epäonnistumiselle ja on kasvuhakuinen. 
4. Pelle Peloton 

On innovatiivinen, luova ja uudistumaan pyrkivä. 
5. Yrittäjä pakon edessä 

Esim. ulkoistettu työntekijä tai taiteilija, jolle merkittävintä on oman työn tekeminen, luominen: 
yrittäjästatus tai -velvollisuudet eivät kiinnosta. 

6. Riistäjä 
Tavoittelee häikäilemättömästi omaa etua, hyötyy muiden kustannuksella, hankkii omaisuutta jopa 

lakeja kiertäen. 
7. James Bond – tyyppi  

Yhteisen hyvän tai vaikkapa hänen majesteettinsa asialla. 
8. Oman voiton maksimoija  

Oman taloudellisen edun asialla. 
9. Jalo kilpailija 

Oman suorittamisen asialla, tavoittelee voittoa nähdäkseen kuinka hyvin onnistuu, ei rahan itsensä 
tähden. 

10. Itsensä kehittäjä  
Hyvän elämän asialla, haluaa olla itsenäinen, kehittyä ja toteuttaa itseään 
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käyttäytyä esimerkiksi kuten ”Dynaaminen yrittäjä”, sillä hän ei voi itse päättää yrityksen 

toiminnasta. 

2.6 Kohti yksilökeskeistä ja dynaamista identiteettiä 
	  
Samat toimintatavat ja normit eivät päde enää samalla tavoin kuin esimerkiksi kaksikymmentä 

vuotta sitten ja valinnanmahdollisuudet ovat asettaneet yksilöt asemaan, jossa identiteetti ei ole 

enää itsestäänselvyys. Saastamoisen (2006, 170, 172) mukaan identiteetti onkin ollut paljon esillä 

eri tieteenaloissa yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuessa. Näiden muutosten myötä ihmisten 

arkielämän kontekstit moninaistuvat, ja omaa identiteettiä aletaan pohtia tarkemmin. Ihmisten 

identiteetit ovat alun perin olleet lähes pelkästään erilaisten rakenteellisten tekijöiden 

määrittämiä, eikä erityisiä valinnanmahdollisuuksia ole juurikaan ollut: aiemmin ihmisen 

sosiaalinen identiteetti määrittyi suurimmaksi osaksi jo siinä, mihin traditionaaliseen 

yhteiskuntaan, sosiaaliseen luokkaan ja uskonnon piiriin synnyttiin. Lisäksi identiteettiä 

määrittivät muun muassa sukupuoli, kansallisuus ja ammattiasema. (Eteläpelto 2010, 95; Beck & 

Beck-Gernsheim 2002, 22.) Rautio (2006, 19-20) esittääkin, että identiteetin käsitteellä on 

kuitenkin jo pitkään ollut ”yhteiskunnallinen tilaus”. Rakenteellisilla tekijöillä on edelleenkin 

osuus identiteettien muodostumisessa, mutta valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen myötä 

yksilöillä on yhä enemmän valtaa vaikuttaa oman identiteettinsä kehitykseen ja omista, 

rakenteellisista identiteeteistä saatetaan jopa pyrkiä eroon.  

 
Yksilökeskeisyyttä korostava jälkimodernismi aikakausi syntyi teollistuneen yhteiskunnan 

muuttumisen myötä toisen maailmansodan jälkeen, ja eri teoreetikoilla on siitä luonnollisesti 

erilaisia näkemyksiä. Amnellin (1999) mukaan jälkimoderni kulttuuri voidaan ymmärtää 

modernin vastakohtana, eräänlaisena valtakulttuurina, jossa tarkoituksena on välttää edeltävän 

aikakauden virheitä. Modernin elämäntyylin kritisointi onkin jälkimodernismille tyypillistä. 

Jälkimodernin käsitettä ovat tutkineet paljon myös erityisesti Ulrich Beck, Zygmunt Bauman ja 

Anthony Giddens. Heidän ajatuksiaan yhdistää se, miten yksilöiden ihanteeksi on ajan myötä 

muodostunut itsenäisen elämän eläminen. Erilaiset rakenteet ovat nimenomaan yksilöiden 

toimintojen ja valintojen perusteella muotoutuneita, ja yksilön vastuu sosiaalisuuden 

lähtökohtana tulee tunnistaa. Kun aiemmat, traditioihin perustuvat yhteiskunnat antaisivat 

yksilöille valmiit, selkeät roolit, myöhäismoderneissa yhteiskunnissa yksilöiden tulee itse 
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selvittää omat roolinsa.  (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 22; Bauman 1996; Giddens 1991.) 

Baumanin (1996) mukaan postmoderni ajattelu mahdollistaa ymmärryksen siitä, ettei yhteiskunta 

muodostu yliyksilöllisestä voimasta tai suuremmasta auktoriteetista, vaan ihmisen arkipäiväisen 

toiminnan perusteella. (Bauman 1996.)  

 

Myös Beckin ja Beck-Gernsheimin (2002) ajatukset perustuvat ihmisen arkipäiväiseen 

toimintaan: yksilöiden tavoitteena on tehdä omia asioita, tienata omaa rahaa tai ostaa oma asunto. 

Tarve yksilölliseen identiteettiin ja oman elämän johtamiseen on noussut yhteiskunnan 

monimuotoistumisesta: yksilöt on integroitu yhteiskuntaan muun muassa veronmaksajina, 

autonkuljettajina, opiskelijoina, kuluttajina ja äänestäjinä, eikä yhteiskunta näe ihmisiä 

kokonaisuuksina, vaan yhteiskunnan eri toimintoihin väliaikaisesti sijoitettuina henkilöinä. 

Elämme ajassa, jossa yksilöllisyydestä on tullut lähes kollektiivinen kokemus, ja esimerkiksi 

sosiaaliset luokat, etnisyys sekä perinteinen perhemalli ovat murroksessa. Modernissa 

yhteiskunnassa yksilön saavutukset ovat tärkeimpiä, ja aikamme merkittävin henkilö on ihminen, 

joka on oman elämänsä johtaja. (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 22-24.)  

 

Tällaista yksilöllisyyteen pohjautuvaa ilmiötä voidaan Giddensin (1991) mukaan tarkastella 

mikro- ja makrotasojen avulla. Giddens näkee yhteyden yhteiskuntaan liittyvien ”mikro” (yksilön 

sisäinen näkemys itsestä ja identiteetistä) ja ”makro” (yhteiskunta, globalistaatio) tasojen välillä. 

Näillä kahdella tasoilla on selkeä yhteys toisiinsa, eikä niitä oikeastaan voidakaan ymmärtää 

erikseen. Esimerkiksi parisuhteissa ihmiset vaihtavat helposti suhteesta toiseen ja ovat 

avoimempia kuin ennen, ja myös seksuaalisten suuntausten erilaisuus on lisääntynyt. Ei voida 

olettaa, että tämä ilmiö on sosiaalisten instituutioiden tuottamaa, mutta sitä ei voida myöskään 

selittää sillä, että yksilöt ovat spontaanisti alkaneet ajatella eri tavoin kuin ennen. Selitys piileekin 

näiden mikro- ja makrotasojen välillä: esimerkiksi avioliitto on yhteydessä uskonnon ja 

yhteiskunnan luomiin normeihin, mutta vaatimukset näiden normien muutoksiin tulevat 

yksilöiden joka päiväisestä elämästä. (Giddens 1991; Gauntlett 2002.)  

 

Giddens (1991) esittää, että yksilöllisestä identiteetistä on nyky-yhteiskunnassa tullut väistämätön 

osa ihmistä. Jopa henkilöt, jotka väittävät, etteivät ole koskaan joutuneet pohtimaan omaa 

identiteettiään sen kummemmin ovat tietämättään kuitenkin tehneet tärkeitä, yksilölliseen 
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identiteettiinsä liittyviä päätöksiä läpi elämän. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi niin 

päivittäiset valinnat (esim. vaatteet) kuin suuretkin, esimerkiksi ihmissuhteisiin liittyvät 

päätökset. (Giddens 1991.) Ihmisiltä myös vaaditaan nykyään enemmän: yksilön tulee olla 

aktiivinen ja kehittää itseään, sekä  olla jatkuvasti luova ja nopea. Kaikkia elämän osa-alueita 

tulee hallita itse, ja jos tekee virheitä, syy voidaankin vierittää yksilöiden harteille, pois 

yhteiskunnalta. (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 22-24.) 

 

Yksilöllisyys näkyy myös ammatti-identiteeteissä vahvemmin kuin ennen. Tutkimuksessa 

Vocational Identity, Flexibility and Mobility in the European Labour market (FAME) pyrittiin 

selvittämään ammatti-identiteettien muodostumista, hajoamista ja uudelleenrakentamista. 

Tutkimustulosten mukaan olemassa olevat sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet vaikuttavat 

vahvasti työn luonteeseen, ja nyky-yhteiskunnan ammatti-identiteetit ovat yleisten identiteettien 

tapaan menneet kohti yksilöllisimpiä identiteettejä klassisten, kollektiivisten työhön liittyvien 

identiteettien sijaan. Yksilöiltä vaaditaan kasvavissa määrin proaktiivisuutta ja multitaitoihin sekä 

joustavuuteen perustuvaa ”yrittäjämäistä” työasennetta. Yksilöiden on sopeuduttava muutosten 

vaatimuksiin muokkaamalla ammatti-identiteeteistään joustavia ja monimuotoisia. (Kirpal 2004, 

199, 218.) Yksilöiltä vaaditaan siis yhä enemmän itsensä kehittämistä ja ammatillista kasvua, ja 

ammatti-identiteettien oletetaan rakentuvan yksilöllisesti kiinnittyen yksilöiden ammatillisen 

kasvun ja elinikäisen oppimisen varaan. Mutta mihin yksilö oikeastaan kiinnittyy työurallaan, jos 

pätkä- ja osa-aikatöiden vuoksi toisen osapuolen kiinnittyminen koetaan epävarmaksi? 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 28; Eteläpelto 2010, 92.)  

Nyky-yhteiskunnassa ihmisiltä vaaditaan jatkuvaa muuttumista ja sopeutumista, ja oman 

identiteetin rakentaminen vaatii ponnistelua. Identiteetin etsinnästä onkin tullut monille jatkuva 

tehtävä, ja vakaa, yhtenäinen käsitys ydinidentiteetistä on jälkimodernismin myötä muuttunut 

pirstaloituneeseempaan suuntaan muuttuvaksi ja epäjatkuvaksi.  (Rautio 2006, 19; Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2006, 26.) Jälkimodernismin myötä tulleet muutokset vaikuttavat myös yksilöiden 

identiteetteihin heidän toimiessaan eri ammateissa, ja erityisesti pätkätyöläisyys, muuttuvat 

tehtävät ja ammatinvaihdokset ovat suuria haasteita yksilön työhön liittyvän identiteetin kannalta. 

Työntekijöillä yhä harvemmin mahdollisuus pitkäaikaiseen ja ennustettavaan uraan, ja heiltä 

saatetaan odottaa kohtuuttomattomiakin muuntautumisia. Oli kyseessä mikä tahansa identiteetin 
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muoto, sen rakentaminen on aina elämänmittainen prosessi. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 

27-28.) Käsitys pysyvästä ja yhtenäisestä ammatti-identiteestistä on yhteiskunnan muutosten 

myötä korvautunut dynaamisella, muuntuvalla ja työyhteisöissä neuvoteltavista identiteeteillä 

(Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41, 45). Muuttuneen työn luonteen sekä lisääntyneiden pätkä- 

ja projektiluontoisten töiden lisäksi myös työn puute on muodostunut yhdeksi keskeiseksi 

ongelmaksi ammatti-identiteettien muodostumisessa. Sharfin (2013) mukaan esimerkiksi 

toimeentulo maanviljelyllä ei ole nykyään kovinkaan monelle vaihtoehto, ja teknologian 

kehittymisen myötä yksilöiden tulee erikoistua esimerkiksi matematiikkaan, insinööriin, 

kokkaukseen, terveyteen jne. Kilpailu työpaikoista on lähes universaalia, ja koulutus voidaan 

nähdä ratkaisuna yksilön parempiin työmahdollisuuksiin. (Sharf 2013, 3.)  
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3 Narratiivisuus identiteetissä 
 
 

Narratiivisen identiteetin käsite alkoi muodostua sosiaalitieteissä eri tutkijoiden keskuudessa 

1980 –luvulla, ja siitä lähtien sen tutkimus on laajentunut myös muihin tutkimussuuntauksiin. 

Narratiivisen identiteetin ajatuksena on se, miten identiteetit rakentuvat narratiivien kautta 

ihmisen käyttäytymisen tarinallisen luonteen myötä. (McAdams 2013, 99.) Kertomuksia on 

tarkasteltu ihmisen historiassa kautta aikojen: jo Aristotele on tutkinut kertomuksia ymmärtäen, 

että narratiivisuus rakentuu tietyistä elementeistä. Se on erilaisten tekojen ja tapahtumien 

yhdistelmä, jotka eivät välttämättä tapahdu tietyssä järjestyksessä, mutta joista ihminen itse 

muodostaa kertomuksen. Narratiivin elementit ovat yhteydessä toisiinsa merkityksellisellä 

tavalla, ja jokainen yksittäinen teko ja tapahtuma ovat osa tarinaa. Narratiivi on täten 

itseohjautunut rakennelma, joka on yhteydessä merkitykseen ja aikaan. (Meuter 2013, 33-34.) 

Sana ”narratiivi”, eli kertomus tai tarina viittaa erilaisiin elämän tapahtumasarjoihin, faktoihin ja 

tapahtumapaikkoihin (Hartung 2013, 37).  

 

Narratiivisuus on keskeinen identiteetin ulottuvuus, sillä ihmiset kertovat elämästään luontevasti 

tarinanomaisesti. Tapahtumaketjuilla on yleensä alku, keskikohta ja loppu, jolloin esimerkiksi 

omasta päivästä kertominen alkaa aamun tapahtumista ja päättyy iltaan. Tarinat ovat ihmiselle 

luonnollinen tapa puhua, sillä se sitoo yhteen eri henkilöitä ja tapahtumia, ja tarinoiden avulla 

ymmärrämme, keitä olemme ja miten olemme osana muuta maailmaa. (DeVereaux & Griffin 

2013, 1.) Meuter (2013, 33) esittää, että erilaiset tarinat ovat tuttuja myös jokapäiväisestä 

elämästämme: kasvamme niiden ympäröimänä, näemme ja kuulemme niitä ja olemme myös itse 

osana niitä. Suurin osa ihmisen toiminnasta näyttäytyykin juuri tarinan muodossa. Esimerkiksi 

oppitunti luokkahuoneessa, liikennevirkailijalle esitetty selitys sakkotilanteessa tai potilaan 

kuvaus omista kivuistaan ovat kaikki omanlaisiaan tarinoita ihmisen jokapäiväisestä elämästä. 

Narratiivisen identiteetin käsite on tutkielmani kannalta olennainen, sillä erilaiset urapolut ja 

ammatti-identiteetit muokkautuvat läpi elämän, ja niistä on helppo kertoa juuri tarinoiden avulla.  
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3.1 Näkökulmia narratiivisen identiteetin rakentumiseen 
 
Lähes kaikki ihmisen elämänkaaren aikana tapahtuvat asiat liittyvät jotenkin tarinallisuuteen, ja 

jo pelkästään ihmisen syntymä perustuu aikaisempiin tapahtumiin. Menneisyyttä on hankala 

ymmärtää ilman, että se liitetään jonkinlaiseen tarinaan ja sen tulkintaan. (Kari & Heikkinen 

2001, 48.) Lapsi voi kysyä vanhemmiltaan, missä nämä ovat tavanneet ja aiheesta voikin syntyä 

mielenkiintoinen tarina. Eteläpellon mukaan identiteettiä tulee tarkastella enemmänkin prosessina 

kuin lopputuloksena, sillä se on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen jatkumo, 

jota voidaan tuottaa kertomalla nimenomaan tarinoita itsestä (Eteläpelto, 2010, 141).  Elämän 

yhdistäminen narratiiviseksi identiteetiksi alkaa suunnilleen myöhäisnuoruudessa ja sen 

kehittymisprosessi jatkuu läpi elämän (McAdams 2013, 99). Toisin kuin Hallin (1999) näkemys 

yksilön identiteetistä valistuksen subjektina, vakaana ja pysyvänä käsityksenä itsestä, narratiivista 

identiteettiä ei nähdä pysyvänä ja olemuksellisena, vaan pikemminkin muuttuvana ja 

moniuloitteisena prosessina. (Hänninen 1999, 61). McAdamsin mukaan narratiivinen identiteetti 

on kehittyvä ja sisäistetty tarina itsestä, jonka yksilö rakentaa ymmärtääkseen omaa elämäänsä. 

Tarinan avulla voidaan selittää myös muille, miten on päätynyt siihen pisteeseen, missä on, ja 

minne on mahdollisesti matkalla. Narratiivisen identiteetin rakentumiselle keskeistä on siis sen 

ajallinen ulottuvuus, sillä tarinat ovat valikoituja kokonaisuuksia oman elämän menneisyyden 

sekä ennustetun tulevaisuuden tapahtumista. Tästä syystä tarinoita myös rakennetaan uudelleen 

useaan otteeseen oman elämänkaaren aikana. (McAdams 2013, 99.)  

 

Ajallisen ulottuvuuden lisäksi narratiivisen identiteetin tuottaminen voidaan nähdä myös 

kulttuurisesti tuotettuna prosessina (Sintonen 1999). Elämäntarinoita rakentaessaan ihmiset 

nojaavat erilaisiin kulttuurillisiin normeihin, metaforiin ja teemoihin, ja omissa tuotetuissa 

tarinoissa ilmenevätkin vahvasti kulttuurissa vallitsevat tarinat (McAdams 2013, 99; Eteläpelto, 

2010, 141). Kulttuuri muokkaa ihmisten kertomia tarinoita eri konteksteissa, ja kertomusten 

avulla erilaiset tapahtumat muodostetaan kokonaisuuksiksi, jolloin yksittäiset tapahtumat saavat 

merkityksensä suhteessa kokonaisuuteen. (Elliott 2005, 3.) Esimerkiksi suomalaisen kertomus 

illallistapahtumasta voi poiketa suuresti italialaisen vastaavasta kertomuksesta, sillä kulttuureissa 

vallitsee erilaiset käsitykset ruoasta. Koska narratiivinen identiteetti auttaa yksilöä tuottamaan 

omaan elämäänsä tarkoituksen ja jatkuvuuden tunnetta yhdistyen elämään ajassa ja kulttuurissa, 
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voidaan sen nähdä syntyvän yhteistyössä psykososiaalisten rakenteiden ja kulttuurin kanssa. 

(McAdams 2013, 112).  

3.1.1 Sosiaalinen ulottuvuus 
 

Identiteetin käsite liitetään usein yksilöön ja kysymykseen siitä, kuka olen, mutta se voidaan 

myös liittää sosiaaliseen yhteisöön ja kysymykseen siitä, keitä me olemme. Kuten yksilön 

yleiselläkin identiteetillä, on narratiivisella identiteetillä sosiaalinen ja persoonallinen puoli. 

Tarinallahan on aina yleisö, ja tarinoita kerrotaan tietylle yleisölle tietyssä kontekstissa. Omille 

vanhemmille saatetaan kertoa eri asioita kuin lähimmille ystäville, ja täten narratiivisen 

identiteetin sosiaalinen ulottuvuus on yhteydessä myös siihen, mitä ja miten asioita voi sanoa, 

sillä narratiivit rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Smith 2007.) Tarinankertominen 

itsestä kehittyy sosiaalisessa kontekstissa, ja vanhemmat usein rohkaisevatkin lapsia kertomaan 

kokemuksistaan. Jo ala-asteella lapset oppivat ymmärtämään, mitä hyvän tarinan tulisi pitää 

sisällään, mutta kuitenkin vasta nuoruudessa ihmiset oppivat yhdistämään eri elämäntapahtumia 

toisiinsa narratiivien avulla. (McAdams 2013 105-106.)  

 

Tarinoita ei kuitenkaan aina välttämättä kerrota vain itse, vaan niitä voi kertoa myös yhdessä 

jonkun kanssa. Ero tarinan kertomisessa jollekulle ja tarinan kertomisessa jonkun kanssa on 

tärkeä, sillä ihmiset voivat täydentää toistensa tarinoita esimerkiksi muistojen ja yhteisten 

kokemusten avulla. (Ochs & Capps 2001, 2-3.) Muistilla onkin suuri merkitys tarinoiden 

kertomisen kannalta, sillä yhdistämme eri tapahtumat interaktioihin muiden ihmisten kanssa. 

Muistot ovat yksilöllisiä ja subjektiivisia, mutta samaan aikaan kuvitteellisia ja keskusteltavia. 

Tarinaa kertoessa toinen ei välttämättä muista samoja henkilöitä kuin itse, vaikka olisikin ollut 

paikalla. Muistamisessa ei kuitenkaan ole kyse syvästi subjektiivisten ja eristyksellisten 

näkökulmien ”hakemisesta takaisin”, vaan muistelu on interaktiivinen toiminta, jossa 

menneisyyttä rakennetaan uudelleen nykyhetken tarpeiden ja kykyjen mukaisesti. (Halbwachs 

1992; DeVereaux & Griffin 2013, 123.)  

 

Yleensä tarinat syntyvät suunnittelematta ja muotoutuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Ochs 

& Capps 2001, 2-3.) Ochs ja Capps (2001) havainnollistavat kertomusten rakentumista 

käsitekartan avulla seuraavasti: 
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Kuva 3. Narratiivin osatekijät. (Osch & Capps, 2001, 19.) 

 

Käsitekartan mukaan narratiivi on kognitiivisesti ja diskursiivisesti muotoutunut monitasoinen 

käsite, joka tyypillisesti sisältää joitakin tai kaikki seuraavista keskustelun osatekijöistä: kuvailu, 

ajallisuus, arviointi ja selitys. Esimerkiksi tarinan tapahtumapaikat rakennetaan kuvailun avulla, 

ja tarinan juoni on yleensä yhteydessä tapahtumien ajalliseen ulottuvuuteen. Tarinat sisältävät 

selitykset siitä, miksi tietty tapahtuma tapahtuu tietyssä paikassa ja ajassa sekä moraaliset 

arvioinnit tapahtumista, tunteista ja ajatuksista. (Ochs & Capps, 2001, 18.)  

 

3.1.2 Persoonallinen ulottuvuus 
 
Vaikka narratiivinen identiteetti on sosiaalisesti konstruoitunut, on se silti muiden reaktioista 

riippumaton (Aaltio 2007, 67). Tarinat ovat subjektiivinen selitys siihen, kuinka yksilöstä tuli 

sellainen kuin hän sinä hetkenä on, ja mitä hän ajattelee tulevaisuuden tuovan tullessaan. 

(McAdams 2013, 112). Narratiivista identiteettiä tutkinut ranskalainen filosofi Paul Ricœur on 

esittää, että yhteiskunnan yksilöllistymisen myötä identiteetin käsitteeseen on alettu kiinnittää 

yhä enemmän huomiota, ja tarve vastata kysymykseen ’kuka minä olen?’ on voimistunut. 

Persoonallisen identiteetin rakentuminen narratiivisesti onkin yhä useammin esillä eri 

tutkimussuuntauksissa. Kaunismaa ja Laitinen (1998, 168) esittelevät artikkelissaan 

persoonallisen identiteetin narratiivista rakentumista pohjaten Ricœurin teorioihin ja esittävät, 

että kertomus on ensisijainen tapa muodostaa itseä koskevaa identiteettiä. Ricœur tarkastelee 

persoonallista identiteettiä itseytenä, joka viittaa itsestä kerrottavien kertomusten välittämään 

itseymmärrykseen. Persoonallinen identiteetin ulottuvuus vastaa kysymyksiin ’kuka?’ ja ’kuka 

minä olen?’. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 168-169; Ricœur 1992, 116.)  

Selitys 
	  Arviointi Ajallisuus 

Kuvailu 

Narratiivi	  
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Kysymykseen ’kuka minä olen’ voidaan vastata esimerkiksi kuvailemalla omia asenteita, 

elämäntapoja tai muita ominaisuuksia. Kuvailut voivat olla persoonaa koskevia todellisia, 

oletettuja tai kuvitteellisia asioita, eikä se, mitä muut sanovat itsestä kuulu persoonalliseen 

identiteettiin. Vain henkilön itse määrittelemät asiat ovat merkityksellisiä persoonallisen 

identiteetin rakentumisen kannalta. Jos itse sanoo ja ajattelevansa olevan taiteellinen ihminen, 

saattaa lopulta tullakin sellaiseksi. Kaikki riippuu siitä, mihin itse uskoo ja millaisena itse näkee 

itsensä. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 169-170.) Ajatus narratiivisen identiteetin persoonallisesta 

rakentumisesta on yhteydessä minäpystyvyyden käsitteeseen, sillä myös siinä on kyse yksilön 

uskomuksista omista kyvyistään. Identiteettiin voi sisältyä jopa virheellisinä pidettäviä asioita, 

sillä identiteetti on produktiivinen itsen ymmärtämisen keino. Ricœurin mukaan ihmiselämästä 

tulee kuitenkin helpommin ymmärrettävä silloin, kun ihmiset kertovat siitä tarinan avulla. 

(Kaunismaa & Laitinen 1998, 169-170; Riœur 1991, 188-189.) 

 

Ihmisen kertoma kertomus voi sisältää useita eri tarinoita, joita voidaan tulkita monella tavalla. 

Hänninen (1999, 20) esittää, että eräs tulkinta liittyy ihmisen sisäisiin tarinoihin, jotka viittaavat 

mielen sisäiseen prosessiin. Tällöin tarina muodostuu osittain kerronnassa ja toiminnassa, mutta 

jää osittain piiloon, sillä kaikkia kokemuksia ei välttämättä kerrota. (Hänninen 1999, 20.) Kun 

ihminen kertoo itsestään hän valikoi, mitä kertoo tai jättää kertomatta. Kertomus ei täten ole 

välttämättä totuus, eikä sitä ole olemassa ennen kuin kertomusta ruvetaan tuottamaan. 

Kertomusten totuus on ennemminkin kerrottu konstruktio, ja käsitys itsestä muokkautuu sitä 

mukaa, kun kertomusta tuotetaan. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 43.) Ihmiset pyrkivät 

kuitenkin toteuttamaan sisäistä tarinaansa toiminnan kautta. Hännisen (1999, 20) mukaan elämä 

ei ole tarinoiden edeltäjä, vaan tarinallisesti tulkkiutunut.  

 

3.2 Narratiivinen identiteetti osana yksilön ammatti-identiteettiä  
 

Tarinankertomisella on universaali luonne: tarinoita kerrotaan ympäri maailmaa, kaikkien 

ikäluokkien keskuudessa eri kulttuureissa sosiaalisesti ja persoonallisesti rakentuneina. Tarinoita 

kerrotaan arkipäiväisessä elämässä, mutta myös ammatillisissa konteksteissa. Työympäristössä 

tarinat näkyvät kahvitaukojen rupatteluhetkien lisäksi myös esimerkiksi esitelmien tai 
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haastattelujen muodossa. (DeVereaux & Griffin 2013, vii.) Narratiivisen lähestymistavan 

tarkoituksena on tarkastella, kuinka identiteettiä tuotetaan tarinoiden avulla, ja tämä on todettu 

antoisaksi myös ammatillisen identiteetin tutkimisessa. Narratiivit tarjoavat uusia näkökohtia 

henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun, ja se tuottaa reflektiivistä suhtautumista ammatilliseen 

osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Narratiivinen identiteetti voi täten olla apuna myös työntekijän 

ammatti-identiteetin rakentamisessa, sillä se auttaa konstruoimaan ammatti-identiteettiä etenkin 

muutoskohdissa ja identiteetin varhaisessa muotoutumisessa, kun suhde omaan ammattiin ja 

työhön on vielä hauras. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41.) Narratiivisuuden kyky luoda 

monipuolinen katsaus yksilön elämään onkin alkanut saavuttaa suosiota  työelämään liittyvissä 

tutkimuksissa, ja sen avulla pyritään ymmärtämään yksilön ammatillista käyttäytymistä. 

Tarinoiden avulla voidaan linkittää elämän tapahtumat toisiinsa, mikä tuo ymmärrystä ja 

jatkuvuuden tuntua eri elämäntilanteille. (Hartung 2013, 33- 35.)  

 

Ammatti-identiteetistä on tehty jonkin verran aikaisempia tutkimuksia hyödyntäen narratiivista 

lähestymistapaa ja narratiivisen identiteetin käsitettä. Muun muassa Mankkinen (2011) on 

tutkinut väitöskirjassaan Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana palomiesten näkemyksiä 

omasta työstään ja siitä, miten palomies rakentaa ammatti-identiteettiään. Tutkimuksessa 

tarkastellaan sitä, miten palomiehet yhdessä rakentavat ymmärrystä menneestä ja nykyisestä 

palomiestyöstään, yhteisöstään ja identiteetistään. Isopahkala-Bouret (2005) puolestaan on 

tarkastellut väitöskirjassaan sitä, miten asiantuntijuutta tehdään ymmärrettäväksi ja mielekkääksi 

arkisten tarinoiden avulla. Tutkimukseen osallistuvat rakensivat itsestään tarinoiden kautta 

muuntautumiskykyisiä ja osaavia toimijoita. Paulukan (2003) väitöskirja Johtotähdet. 

Lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen ryhmähaastatteluissa eroaa edellä 

mainituista teoksista siinä, että työntekijöiden ammatti-identiteettiä tarkastellaan 

ryhmänäkökulmasta. Väitöskirjassa luodaan katsaus lennonjohtajien suhtautumiseen työhönsä ja 

asemaansa. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ja tarkastella yrittäjien ammatti-identiteettejä ja niiden 

rakentumista. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia ammatti-identiteettejä yrittäjillä 

on, ja miten ammatti-identiteettien yrittäjillä kehittyy. Vaikka ammatti-identiteetistä on tehty 

aikaisempia tutkimuksia, yrittäjien ammatti-identiteetit ovat jääneet aiemmissa tutkimuksissa 
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kuitenkin melko vähäiselle huomiolle. Ropon ja Gustafssonin (2005, 50-51) mukaan yksilön 

identiteettiä on tutkittu varsin vähän asiantuntijuuden kehityksen teoretisoinnissa, vaikka 

identiteettiä ja itseä koskevat prosessit ovat kuitenkin tärkeä osa myös ammatillista kasvua ja 

oppimista.  
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4 Tutkimuksen toteutus	  
	  
Matka kauppaan ja takaisin voidaan helposti kuvata tarinan avulla etenkin, jos kauppareissulla on 

tapahtunut jotakin erityistä. Tällöin päivittäinen tapahtuma saa juonellisen rakenteen, jossa on 

käänteitä aivan kuten tarinoissakin. Alasuutarin (2011, 140, 149) mukaan kertomus on aina 

kokonainen esitys, jossa kertoja perustelee, miksi tarinansa kertoo. Usein kertomuksen lomassa 

kertoja myös kommentoi esitettyjä tapahtumia.  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

yrittäjiksi ryhtyneiden kasvatustieteilijöiden polkuja ja ammatti-identiteettejä narratiivisten 

tutkimusmenetelmien avulla. Pohjaan tutkielmani esittelemieni identiteetin, ammatti-identiteetin 

ja narratiivisen identiteetin käsitteisiin, ja niiden pohjalta  tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat  

1. Miten kasvatustieteilijät ryhtyivät yrittäjiksi?  

2. Minkälaisia ammatti-identiteettejä yrittäjillä on? 

Kiinnostukseni kohteena on selvittää, miten tutkimuskysymykset toteutuvat nimenomaan tämän 

tutkimuksen haastateltavien kohdalla. Valitsin tutkimusmenetelmäksi narratiivisen tutkimuksen, 

sillä se on tutkielmani kannalta laadullisista tutkimusmenetelmistä monipuolisin tapa selvittää 

yksilön identiteettiin ja sen rakentumiseen liittyviä asioita. Hermanin ja Vervacekin (2005, 8) 

mukaan narratiivisuus on aina ollut keskeistä ihmiskunnalle, vanhimmista taruista 

postmoderneihin tapahtumiin. Heikkinen (2001, 116-118) esittää, että narratiivisuutta voidaan 

tutkimuksissa käyttää lähestymistapana, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon 

välittäjänä ja rakentajana. Narratiivisuudella voidaan viitata tiedonprosessiin, tutkimusaineiston 

luonteeseen, aineiston analyysitapoihin sekä käytännölliseen merkitykseen. 

Riessman (1993) on jakanut narratiivinen tutkimusprosessin viiteen osaan (kuvio 1), joiden 

mukaan myös oma tutkimusprosessini eteni. Ensimmäinen, osallistumisen vaihe merkitsee sitä 

aikaa, kun kertoja on ollut tietyssä tilanteessa ja kokenut erilaisia asioita. Tässä tutkielmassa kyse 

on siis siitä ajasta, kun haastateltavat ovat kokeneet yrittäjäksi ryhtymiseen tai ammatti-

identiteettiin liittyviä asioita. Toinen vaihe on itse tapahtuneesta kertominen, eli 

haastattelutilanne. Riessman esittää, että kertomuksessa on suuri ero koetun ja kerrotun välillä, ja 

kielen avulla voimme tehdä kokemuksista todellisia. Toinen ei kuitenkaan voi koskaan ymmärtää 

täysin, mitä kertoja on kokenut. Kertomus voisi olla myös erilainen, jos joku toinen olisi 

kuuntelijana. Kertoja voi kuvailla tilanteita myös tavalla, jolla toivoo itsensä tulevan nähdyksi. 
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Kontekstilla on suuri merkitys: on eri asia, kun turisti kuvailee hiekkarantaa, kun se, kun 

paikallinen kuvailee sitä. (Riessman 1993, 10-11.)  

	  

	  
	  
Kuva	  4.	  Narratiivisen	  tutkimusprosessin	  eteneminen.	  (Riessman,	  1993,	  10.)	  
 

Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa nauhoitettu kertomus litteroidaan luettavaksi tekstiksi. 

Tämä vaihe on edellisten vaiheiden tavoin melko valikoivaa. (Riessman 1993) Litteroinnissa 

voidaan keskittyä puheen sisältöön, tai sen lisäksi myös puheen laatuun ja tyyliin, litteroiden 

myös tauot, äänenpainot ym. Tutkielmassani litteroin ainoastaan puheen sisällön, sillä 

tutkimusongelmani kannalta olisi ollut epäolennaista paneutua äänenpainoihin ja muihin. 

Jokainen valinta jo tässäkin vaiheessa vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen, ja valintojamme 

ohjaavat erilaiset teoreettiset tavoitteet. Esimerkiksi jonkin osion pois jättäminen epäolennaisena 

vaikuttaa tapaamme tulkita ja ymmärtää kertomuksia. (Riessman 1993, 12-13.)  

 

Neljäntenä vaiheena on aineiston analyysi. Tämän vaiheen haasteena on tunnistaa eri aineistojen 

yhtäläisyydet sekä yhdistää niitä. Tutkija pyrkii saamaan selkoa litteroidusta tekstistä, sekä tekee 

päätöksiä tekstin muodosta ja järjestyksestä. Tässä vaiheessa tulee päättää, mitä jätetään pois ja 

mitä otetaan mukaan. Valintojen jälkeen tutkija muodostaa metatarinan siitä, mitä on tapahtunut 

kertomalla, mitä haastattelun narratiivit merkitsevät. Alkuperäistä haastatteluaineistoa 

muokataan, ja se muunnetaan tarinaksi. (Riessman 1993, 13; Behar 1993 mukaan.) Viimeisessä 
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tutkimusprosessin vaiheessa kokemuksia luetaan ja tulkitaan, jolloin jokainen lukija tuo 

tutkimukseen omat merkityksensä. (Riessman 1993, 13-14.) 

 

4.1 Tutkimusaineisto 
 
Narratiivinen aineisto voidaan kerätä esimerkiksi omaelämänkerroista tai haastatteluista, ja 

narratiivisuus tutkimusaineistona otetaan huomioon kertomusmuotoinen kielenkäyttö (Eskola & 

Suoranta, 1999; Heikkinen 2001, 118-125).  Tämän tutkielman aineisto koostuu kymmenestä 

yrittäjäksi ryhtyneen kasvatustieteilijän haastattelusta. Alkuperäisenä tarkoituksena oli valita 

tutkimuksen kohderyhmäksi jokin tietty ammattiryhmä, jonka yrittäjiä haastateltaisiin. 

Kohderyhmä kuitenkin muokkautui ajan myötä, ja lopulta haastateltavat valikoituivat 

opiskelutaustan eikä ammattialan perusteella. Ratkaisu oli akateemiselta kannalta relevantti, sillä 

tämän kohderyhmän haastattelujen avulla voidaan tuottaa myös ajankohtaista tietoa siitä, miten ja 

mihin kasvatustieteilijät voivat työelämässä sijoittua.  

 

Aineistoni käsittää 10 haastattelua, jotka koostuvat eri ikäisten naisten (n=7) ja miesten (n=3) 

narratiivisista kertomuksista. Etsin sopivia haastateltavia hakukoneen avulla keskittyen 

kasvatustieteen maisteritutkinnon suorittaneisiin yrittäjiin, vaikka muutama kanditaustainenkin 

yrittäjä olisi löytynyt. Otin yhteyttä 15:een ensimmäiseen löytämääni henkilöön, joista 10 suostui 

haastateltavaksi. Käytän tutkielmaani osallistuvista henkilöistä keksittyjä nimiä (Hanna, Teemu, 

Milla jne.), jotta tutkittavien henkilöllisyydet pysyvät salassa. Osallistujat ovat toimineet 

yrittäjinä eri pituisia aikoja ja he työskentelevät opetus-, koulutus-, lastensuojelu-, teknologia-, 

kiinteistö-, paino- ja hyvinvointialalla. Aineisto kerättiin narratiivisina haastatteluina lokakuussa 

2015 puhelimitse tai kasvotusten riippuen haastateltavan asuinpaikasta. 
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Kuva 5. Kuvaus haastateltavien yrityksistä. 

 

Haastattelut olivat pituudeltaan vaihtelevia, keskimäärin noin 30 minuuttia ja niiden yhteiskesto 

on 304 minuuttia. Haastattelumenetelmäksi valitsin narratiivisen haastattelun. Ihmisten maailma 

perustuu erilaisten tarinoiden kertomiseen ja niiden kuuntelemiseen, ja Brunerin (1986, 15-43) 

mukaan tarinamuotoinen puhe onkin ihmiselle tyypillinen tapa jäsentää erilaisia kokemuksia ja 

tehdä selkoa todellisuudesta (Eskola & Suoranta, 1999, 22-23). Narratiivisessa haastattelussa 

jopa yksi haastattelukysymys voi olla riittävä, jos se saa haastateltavan kertomaan halutusta 

aiheesta laajasti. Narratiivinen haastattelu pyrkii haastatteluaineiston kerronnallisuuteen, ja 

tarinoiden avulla voidaan ymmärtää menneisyyttä ja erilaisia elämäntilanteita. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005,  189.)  

 

Kerronnallisuutta voi olla haastattelussa vaihtelevin määrin. Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, 

193) esittävät, että kertomuksen voi mieltää lyhyinä, tapahtumaa tai kokemusta kuvaavina 

kertomuksia, joissa on tilanne, henkilöt ja juoni. Kysymyksiin voi siis vastata kertomalla jonkin 

tietyn tapahtuman tai kokemuksen. Narratiivisessa haastattelussa on tärkeää käyttää kysymyksiä, 

jotka rohkaisevat haastateltavaa nimenomaan kertomaan. On eri asia esimerkiksi kysyä, milloin 

Liisa Yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa kehitys- ja koulutuspalveluita 
eri yrityksille.  

Raija Perheyritys, johon kuuluu yhtiöitä tekniikka- ja teknologia-aloilta.  
 
Matti 

Teknologiayritys, joka kehittää uudenlaista palvelua asiantuntijoiden 
väliseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen, verkkopohjainen 
työkalu. 

Sonja Koulutusalan yritys, joka perustuu verkkokouluun. Toteuttaa 
esimerkiksi verkkolähtöisiä esimieskouluja.  

Hanna Yritys, joka tarjoaa vauvojen unikonsultaatiota unikouluohjeiden 
avulla. 

Timo Lastensuojeluyksikkö, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi 
avohuollossa olevia nuoria. Tarjoaa muun muassa erilaisia 
tukihenkilöitä. 

Kaisa Hyvinvointialan yritys, joka tarjoaa koulutuksia, workshoppeja ja 
tapahtumia.  

Heini Yritys, joka tarjoaa koulutus- ja ohjelmapalveluja lapsille, 
kasvattajille, seurakunnille ja yrityksille.  

Teemu Opetusalan yritys, joka keskittyy pedagogiikkaan ja taiteeseen.   
Milla Painoalalla toimiva perheyritys. 
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jokin asia tapahtui kun kysyä, miten jokin asia tapahtui. (Riessman 1993, 54.) Myös Hyvärisen ja 

Löyttyniemen (2005) mukaan monen kysymyksen ongelmana on ”tenttaaminen”, jossa kysytään 

liiankin suoraviivaisia kysymyksiä, kuten ”missä olet syntynyt”. Kerronnallisessa haastattelussa 

annetaan kerronnalle tilaa, ja kysymykset esitetään niin, että niihin on luontevaa vastata 

kertomalla. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 191). Pyrin haastatteluissa löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiini muutaman, kertomaan rohkaisevan kysymyksen avulla. Tein kaksi 

koehaastattelua tuttavilleni ennen varsinaisia haastatteluja, jolloin huomasin, että 

haastattelukysymykset olivat kuitenkin liian suppeita. Muokkasin haastattelukysymyksiä vielä 

enemmän kertomaan rohkaiseviksi ennen varsinaisia haastatteluja. Lisäksi kysyin tarkentavia 

kysymyksiä haastattelun aikana, tai pyysin haastateltavaa kertomaan lisää jostakin tietystä 

tilanteesta.  

 

Narratiivinen haastatteluaineisto ei ole kokonaan kertomusta, vaan se voi koostua myös monista 

pienistä kertomusjaksoista, ja aineisto voi sisältää myös kuvailua ja muunlaista puhetta 

(Hyvärinen 2010, 90). Pagetin (1983, 78) mukaan haastattelut ovatkin eräänlaisia keskusteluja, 

joissa haastattelija ja haastateltava rakentavat yhteisiä merkityksiä. Haastattelu on 

monimutkaisempi prosessi kuin voisi ajatella. Kyse ei ole pelkästä kysymys-vastaus –asettelusta, 

vaan vuorovaikutuksellisesta dialogista, jossa on kuitenkin varottava johdattelemasta 

haastateltavaa, mutta samalla oltava hyvä kuuntelija, jotta haastateltava kertoo mahdollisimman 

paljon. Haastatteluaineisto litteroitiin sanojen tarkkuudella; esimerkiksi taukoja tai äännähdyksiä 

ei merkitty litterointiin. Litteroin kaikki haastattelut heti haastattelujen jälkeen, jotta muistaisin 

yksityiskohdat paremmin. Litteroitua tutkimusaineistoa kertyi yhteensä 41 sivua (A4) 

kirjaisinkoolla 11 (Times New Roman) ja rivivälillä 1. Jokainen haastattelu oli erilainen, mutta 

pääpiirteittäin ne etenivät keskustelunomaisesti ja antoisasti, sillä haastateltavat olivat erittäin 

innostuneita kertomaan omasta yrittäjyydestään. Narratiivinen haastattelu oli tähän 

aineistonkeruuseen hyvä valinta, sillä haastateltavat kertoivat jo luonnostaan paljon.  

	  

4.2 Narratiivinen analyysi 
	  
Moilasen ja Räihän (2001, 53) mukaan aineistolähtöisestä analyysista voidaan puhua silloin, kun 

itse tekstistä haetaan johonkin tiettyyn asiaan liittyviä merkityksiä, tai kun tekstiä lähestytään 
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kokonaisuutena pyrkien rakentamaan sille oma sisällöllinen logiikka. Induktiivinen 

lähestymistapa johtaa Riessmanin (1993, 60) mukaan usein tutkimuskysymysten 

muokkautumiseen tai jopa uusien esiin nousemiseen. Näin kävi myös oman tutkimukseni 

kohdalla, sillä aineistoa lukiessani päädyin lopulta tarkastelemaan pelkkien ammatti-identiteettien 

lisäksi myös sitä, miten yrittäjäksi ryhtyminen tapahtui. Heikkisen (2001) mukaan aineiston 

käsittelytapaan viitattaessa narratiivisuus puolestaan voidaan nähdä joko narratiivien analyysina, 

jolloin huomio kohdistuu kertomusten luokitteluun erillisiin luokkiin esimerkiksi tapaustyyppien 

avulla, tai narratiivisena analyysina, jolloin painopiste on uuden kertomuksen tuottamisessa 

aineiston kertomusten perusteella. (Heikkinen, 2001, 118-125.) Tämä tutkimus analysoidaan 

narratiivista analyysia apuna käyttäen, sillä tarkastelen haastatteluja niistä luotujen tarinoiden 

avulla.  

 

Princen (1973) mukaan kaikkia tekstejä voidaan tarkastella juonellisina tarinoina. Tekstissä on 

yleensä kolme osaa: tapahtuma, muutos ja jälkitapahtuma. Näitä tapahtumia voidaan Alasuutarin 

(2011, 127) mukaan huomioida aineistossa eri tavoin, kuten esimerkiksi keskittymällä ainoastaan 

johonkin tiettyyn aiheeseen ja sen tapahtumiin. Voidaan myös pohtia, mikä saattaa olla 

merkityksellistä niissä tarinan kohdissa, mitä siinä ei lue. (Alasuutari 2011, 127.) Esimerkiksi 

tässä tutkielmassa voisi pohtia yrittäjäksi ryhtymisen kohdalla sitä, mitä sellaista haastateltava ei 

mainitse, mikä on kuitenkin voinut olla taustalla yrittäjäksi ryhtymiselle. Hyvärisen (2010, 90) 

mukaan kertomukseen sisältyy usein erilaisia tekstityyppejä, sillä haastateltavat voivat 

kertomisen lisäksi kuvailla ja selittää erilaisia asioita. Tämän vuoksi kertomuksen analyysissa 

sovelletaan usein eri analyyttisia malleja. Jokainen aineisto on yksilöllinen, eikä yksi tietty 

analyysitapa välttämättä yksistään sovellu kyseisen aineiston analysointiin.  

 

Aloitin aineiston käsittelyn litteroimalla kaikki kymmenen haastattelua. Jätin litteraatioista pois 

ne kohdat, jotka eivät liittyneet aiheeseen millään tavoin. Litteroin sekä omani että 

haastateltavien puheet sanasta sanaan mukaan lukien mietesanat kuten ”öö” ja ”hmm”, sekä 

täytesanat, kuten  ”niinku” ja ”tota”, joista poistin osan myöhemmin tekstin selkeyden vuoksi 

lisäten näiden sanojen kohdalle symbolin ”(…)” (= poistettu välistä sanoja). En merkinnyt 

litterointiin puhujan taukoja tai muita pysähdyksiä, sillä en kokenut sen olevan tarpeellista 
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tutkielmani kannalta, jossa keskityin pikemminkin sisällön kuin puhetyylin analysointiin. Lisäsin 

litteroituun aineistoon myöhemmin pilkkuja ja pisteitä ymmärrettävyyden helpottamiseksi. 

 

Litteroinnit tehtyäni aloin tiivistää ja pelkistää haastatteluja: poistin turhat täytesanat ja 

keskeneräiset lauseet. Tämän jälkeen luin haastatteluja monta kertaa läpi ja pyrin muodostamaan 

niistä Labovin ja Waletskyn (1967/1996) rakenteellisen narratiivin analyysin avulla 

yksinkertaisempia, ajallisesti eteneviä (juonellisia) kertomuksia. Rakenteellisen narratiivin 

analyysi koostuu 1) tiivistelmästä (mistä kertomuksessa on kyse?), 2) orientaatiosta (missä, 

milloin, ketkä, miksi?) 3) mutkistuvasta toiminnasta (mitä tapahtui?), 4) lopputuloksesta (mihin 

päättyi?), 5) arvioinnista (mikä oli hyvää, pahaa, merkittävää?) ja 6) koodasta (palataan 

tapahtumien ajasta kertomisen hetkeen). (Hyvärinen 2010, 95.)   

 

Riessmanin (1993) mukaan jokaista näitä narratiivin kuutta toimintoa ei välttämättä löydy 

kaikista tarinoista, kuten ei myöskään tämän tutkielman tarinoista. Tämän vuoksi sovelsin 

rakenteellisen narratiivin analyysia kuhunkin aineistoon sopivaksi jättämällä jotkin toiminnot 

pois.  Mishlerin (1991, 277) mukaan se, miten järjestämme ja uudelleen järjestämme 

haastattelutekstiä löydöksiemme valossa on testaamisen prosessi, jossa selvennämme ja 

syvennämme ymmärrystämme ja sitä, mistä keskustelussa oikeastaan on kyse. Riesmann (1993, 

60) esittää, että tekstin uudelleenlukeminen ja/tai kuunteleminen moneen otteeseen johtaa lopulta 

siihen, miten tulkitsemme kertomuksia tekstissä.  

 

Kun sain litteroidut aineistot tarinamuotoihin rakenteellisen narratiivin analyysin avulla aloin 

tutkia ensimmäistä tutkimuskysymystäni: miten kasvatustieteilijöistä tuli yrittäjiä? Hyvärisen 

(2010, 95) mukaan rakenteellisen narratiivin analyysin ongelmana on sen keskittyminen 

pisteittäiseen toimintaan, joten päädyin hyödyntämään tätä metodia lähinnä apuna aineistoni 

käsittelyssä ja selkeyttämisessä sekä litteroidun aineiston muodostamisessa tarinoiksi. Jatkoin 

aineiston käsittelyä muodostamalla tarinoista tiivistelmiä Vladimir Proppin kehittelemän 

juonirakenneanalyysin avulla. Propp ei ollut tyytyväinen siihen, miten esimerkiksi eläimiä 

sisältävät sadut luokiteltiin aina eläinsaduiksi, sillä sadut voivat hänen mukaan sisältää 

elementtejä erilaisista lajeista. Proppin juonirakenneanalyysin ideana se, miten eri tarinoita ja 

juonitiivistelmiä voidaan verrata keskenään, ja minkälaisen merkityksen juonikäänteet saavat. 
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Jossakin tarinassa esimerkiksi äiti voi sairastua, ja vastuu lapsista siirtyä isälle, jolloin tarina saa 

merkityksellisen juonenkäänteen. (Alasuutari 2011, 129-131.) 

 

Tässä tutkielmassa juonikäänteet keskittyvät yrittäjien elämässä tapahtuneisiin muutoksiin, jotka 

ovat vieneet kohti yrittäjyyttä. Täten Proppin juonirakenneanalyysi sopii hyvin tarkastelemaan 

sitä, miten kasvatustieteilijöistä tuli yrittäjiä. Tarinoiden juonitiivistelmiä voidaan verrata niiden 

rakenteen avulla, mikä auttaa laajojen tekstien hahmottamisessa. Tämä helpottaa yhdistävien ja 

erottavien tekijöiden löytämistä, ja ne nousevat esiin uudessa valossa. (Propp 2002, 73.) 

Juonirakenneanalyysin ensimmäinen vaihe on juonitiivistelmien tekeminen, joten laadin 

kustakin, Labovin ja Waletzkyn rakenteellisen narratiivin analyysin avulla muodostamastani 

tarinasta juonitiivistelmät, joiden pohjalta lähdin vertailemaan tarinoiden yhdistäviä ja erottavia 

tekijöitä.  

 

Huomasin, että jo pelkistä juonitiivistelmistä sain riittävästi tietoa yrittäjien polkujen 

selvittämiseen, joten en edennyt enää juonirakenneanalyysin seuraaviin vaiheisiin. En 

esimerkiksi nimennyt erilaisia juonenkäänteitä, vaan vertailin tiivistelmiä lukemalla, yli- ja 

alleviivaamalla sekä tekemällä niihin muita merkintöjä. Juonitiivistelmien tekeminen oli helppoa, 

sillä olin jo rakenteellisen narratiivin analyysissa järjestänyt haastattelujen tapahtumat 

kronologiseen järjestykseen sekä merkinnyt niihin eri vaiheet, kuten esimerkiksi mutkistavat 

toiminnat, joiden avulla pystyin tarkastelemaan yrittäjäksi ryhtymisen kannalta merkittäviä 

tapahtumia. Myös toisessa tutkimuskysymyksessäni, millaisia ammatti-identiteettejä yrittäjillä 

on? hyödynsin jo tekemiäni tarinoita ja juonitiivistelmiä. Muodostin niiden pohjalta kolme uutta 

tarinaa, joihin yhdistelin elementtejä kaikista haastatteluista. Tarinoiden yhdistämisellä pystyin 

luomaan esimerkkitarinat niistä ammatti-identiteetin tyypeistä, joita kussakin haastattelussa 

esiintyi.  

 

Tiivistelmät auttoivat vertailemaan yrittäjien tarinoita, mutta palasin myös useaan otteeseen 

jokaisesta haastattelusta luomaani pidempään tarinaan yksityiskohtaisemman analyysin 

mahdollistamiseksi. Tarinoita lukiessani keskityin identiteetteihin tarkastelemalla haastateltavien 

puheita toimintatavoista, asenteista ja adjektiiveista, joilla he kuvailivat itseään. Haastateltavat 

puhuivat myös erilaisista mielikuvista ja ominaisuuksista, joita heidän ideaaliyrittäjällään on. Se, 
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minkälaisia yrittäjiä haastattelevat ”ihailevat” on yhteydessä siihen, minkälaisia he itse 

mahdollisesti haluaisivat olla ja kuvastavat tätä kautta myös heitä itseään yrittäjinä. Seuraavaksi 

esittelen haastateltavien juonitiivistelmät, jotta kokonaiskuva aineistosta ja sen analyysista on 

helpompi hahmottaa.  

 

Sonja 
 
Sonjan isoäiti työskenteli yrittäjänä bussifirmalla, ja setä kenkäkauppiaana. Sonjan haaveena oli 
aina kirjoittaa, mutta psykologin mukaan hänestä ei olisi siihen. Sonja oli 16 –vuotias, kun hän 
perusti työn tarpeessa ensimmäisen yrityksensä: jäätelökioskin. Opiskeluaikoina Sonja opiskeli 
kasvatustieteiden lisäksi puheviestintää sekä teatteritieteitä. Professorin ilmoitti, että kyseisellä 
aineyhdistelmällä hän ei tulisi sijoittumaan mihinkään. Sonja valmistui 90 –luvulla ja perusti 
päiväkodin. Päiväkoti ei kuitenkaan kannattanut, joten hän työskenteli henkilöstö- ja 
johtamisasioiden kouluttajana. Sonjalle oli jäänyt takaraivoon yrittäjän mentaliteetti, ja eräänä 
päivänä nähtyään oppimisalustan verkossa hän päätti perustaa verkkokoulun. Yrittäjäksi 
ryhtyminen oli helppoa, sillä asiakaskuntaa oli jo valmiiksi. Yrittäjänä Sonjalla on mahdollisuus 
keskittyä myös intohimoonsa kirjoittamiseen, jossa hän on myös menestynyt hyvin. Yrittäjyys on 
täyttänyt toiveet omanlaisen elämän elämisestä, ja haaveena on tuottaa lisää uusia koulutuksia.  
 
Matti 
 
Matin vanhemmat ovat yrittäjiä, ja Matti kokee saaneensa heistä kipinän siihen, että haluaa lähteä 
itse vaikuttamaan omaan elämäänsä, saamaan aikaan sekä nähdä oma kädenjälki omassa työssä. 
Koko yliopistoaikana Matti on miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä, jonka jälkeen ajatus on kypsynyt 
pikku hiljaa. Matti työskenteli erilaisissa henkilöstöalan tehtävissä, mutta sopivaa liikeideaa ei 
ollut vielä juolahtanut mieleen. Eräänä päivänä lenkkipolulla liikeidea tuli kuin salama kirkkaalta 
taivaalta, ja Matti ymmärsi, mitä hänen tulee tehdä. Matti esitteli ideaansa, ja sai hyvää 
vastakaikua, minkä jälkeen hän etsi osaajia lähipiiristä ja kasasi tiimin. Sisäisen motivaatiopalon 
siivittämänä liiketoiminta lähti käyntiin, ja nyt tavoitteena on kasvattaa yritystä edelleen, 
kansainvälistyä ja luoda uusia työpaikkoja.  
 
Kaisa 
 
Kaisa valmistui 90 –luvun loppupuolella hyvinvointialan tutkintoihin, ja on tehnyt alan hommia 
siitä lähtien. Yliopistolla tuli opiskeltua myös muun muassa psykologiaa, filosofiaa, 
naistutkimusta ja sosiaalipsykologiaa. Kaisalla on aina ollut ajatuksena ryhtyä yrittäjäksi, ja 
hänen miehensä on toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Kaisa työskenteli myynnin ja markkinoinnin 
parissa, kunnes päätti lähteä tekemään yrittäjän ammattitutkintoa. Ammattitutkinnossa Kaisa 
verkostoitui muiden yrittäjien kanssa, ja perusti lopulta oman yrityksensä. Kaisa ei voisi kuvitella 
lopettavansa yrittäjyyttä, ja hänellä on suunnitelmissa kouluttua lisää ja laajentaa toimialaansa.  
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Milla 
 
Milla oli nuoresta asti kesätöissä isänsä perustamassa perheyrityksessä. Yrittäjyys ei koskaan 
ollut haaveena ja opiskeluvaiheessa Milla päätti, ettei aio koskaan lähteä vetämään perheyritystä. 
Milla työskenteli kurssisihteerinä ja opinto-ohjaajana, joka oli ollut pitkään haaveammattina. 
Käytännössä opinto-ohjaajan työ ei kuitenkaan ollut sitä, mitä Milla halusi, ja hän tahtoi 
vaativampia tehtäviä. Milla sai itsevarmuutta ja rohkeutta työkokemuksensa kautta, ja veri veti 
lopulta perheyritykseen. Milla sai paljon kannustusta ja uskoa toimintaansa, ja on toiminut 
yrittäjänä nyt 11 vuotta. Milla näkee, että on saavuttanut paljon, ja haluaa jatkaa ja kehittää 
yrityksen toimintaa.   
 
 
Timo 
 
Timo tulee yrittäjäperheestä, ja on seurannut yrittäjyyttä aina läheltä. Timo on koulutukseltaan 
opettaja, ja on aina ajatellut yrittäjyyttä luontevana vaihtoehtona. Entisen työpaikan yrittäjä oli 
jäämässä eläkkeelle, kun Timo kuuli mahdollisuudesta ostaa yritys. Kaupat syntyivät nopeasti, ja 
entiseen työpaikkaan oli helppo hypätä yrittäjäksi. Muutos tavallisesta työajasta yrittäjyyteen oli 
outoa, mutta mukavaa. Toimintaa on uudistettu paljon Timon aikana, ja tavoitteena on kehittää 
toimintaa edelleen ja jatkaa sitä niin pitkään, kun siitä nauttii.  
 
Raija  
 
Raija eli keskellä yrittäjäperhettä, ja halusi aina vahvasti pois kotoa. Yrittäjyys ei ollut koskaan 
haaveena. Raija työskenteli mainososastolla ennen opiskeluja, ja opintojen päätyttyä muutti 
Ruotsiin, missä työllistyi erityisluokan opettajaksi. Raija halusi edetä urallaan, mutta rehtorin 
virka ei houkutellut. Niinpä hän soitti perheyritykseen, jossa hänelle tarjottiin mainospäällikön 
paikkaa, mistä yrittäjäura alkoi. Perheyrittäjyys on ollut välillä hankalaa, mutta tilanteista on aina 
selvitty. Raija on ajautunut moniin erilaisiin, opettavaisiin tilanteisiin, kuten Lähi-Itään 
puhumaan 150:lle sheikille perheyrityksen sukupolvenvaihdosprosessista. Raija kokee, että 
hänellä on pikemminkin elämäntyötä kuin työelämä. Yrittäjyyttä hän ei ole kertaakaan katunut, 
mutta käy edelleen puhumassa kouluissa: kerran opettaja, aina opettaja. 
 
Heini 
 
Heini valmistui kasvatustieteen kandidaatiksi vuonna -97, ja sai lastentarhanopettajan 
koulutuksen. Valmistumisen jälkeen hän on suorittanut pedagogisia opintoja kasvatustieteiden 
tiedekunnassa. Heini toimi aiemmin yrittäjänä päiväkodissa, ja harkitsi yrittäjyyden 
uudelleenaloittamista pitkään. Lopulta hän päätti ottaa riskin, sillä tuli tilanne, jolloin Heinillä ei 
ollut vakituista työtä, ja hänen oli työllistettävä itsensä jotenkin. Heini tiesi kokemuksesta, mitä 
yrittäjyys tulisi olemaan. Yrityksen perustaminen kävi nopeasti, vaikka lopulta liiketoiminta ei 
muotoutunutkaan sellaiseksi, mitä hän oli alun perin ajatellut. Nykyään Heinin yrityksellä menee 
hyvin, ja hän suunnittelee jatkuvasti, miten voisi kehittää omaa osaamistaan ja keksiä uutta.  
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Teemu 
 
Teemun isä on yrittäjä, joten halu tehdä ja touhuta on periytynyt sieltä. Teemu on työskennellyt 
monissa eri paikoissa, ja toiminut nyt 15 vuotta erityisopettaja-alalla. Vuonna 2011 nousi esiin, 
että kotiopetukselle olisi tarvetta. Tämä  toimi lähtölaukauksena yrityksen perustamiselle. Teemu 
kertoo ajautuneensa yrittäjyyteen erilaisten sattumusten ja tilanteisiin joutumisen kautta. Teemu 
ei ole koskaan miettinyt yrittäjyyden lopettamista, ja osallistuu koulutuksiin, jos kohdalle osuu 
joitakin mielenkiintoisia. Kun Suomi lähtee nousuun, Teemu aikoo harkita lisätyövoiman 
palkkaamista. Hän kokee kuitenkin myyvänsä ensisijaisesti omaa aikaansa ja osaamistansa.  
 
 
Liisa 
 
Liisa huomasi toimineensa työpaikoillansa yrittäjämäisesti. Ajatus yrittäjyydestä kasvoi 
pikkuhiljaa: lapset olivat aloittamassa koulun, ja Liisa halusi liikkumavaraa ja säädellä omia 
tekemisiään. Liisa jutteli miehensä kanssa yrittäjyydestä, ja perusti lopulta oman yrityksensä. 
Yrittäjäksi ryhtyminen oli helppoa valmiin yritysidean, asiakaskunnan ja sopivan elämäntilanteen 
vuoksi. Taloudellinen tilanne oli hyvä, ja Liisa kuvaa yrittäjyyden alkua lähes ylelliseksi. Liisa 
perusti yrityksen aluksi yksin, mutta myöhemmin yhdessä ystävänsä kanssa. Liisa suunnitteli 
ensin yrityksen laajentamista, mutta tuli siihen tulokseen, että on parempi pitää yritys pienenä. 
Liisa on iloinen päätöksestään ryhtyä yrittäjäksi, ja työn lisäksi kirjoittaa paljon kollegojensa 
kanssa.  
 
Hanna 
 
Hanna on aina miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä, ja uskonut ajautuvansa siihen jossakin vaiheessa. 
Lapsena Hannan parhaan kaverin perhe oli yrittäjäperhe, ja Hanna muistaa ihailleensa heidän 
elämäänsä.  Hanna opiskeli kasvatustieteiden lisäksi kauppatieteitä, jossa markkinoinnin 
professori oli erittäin mukaansatempaava ja taitava, mikä on vaikuttanut Hannan innostukseen 
yrittäjyyteen. Hannalle yrittäjyys on aina tuntunut luontaiselta: kahvilaan mennessä hän miettii, 
miten sen toimintaa voisi parantaa. Hanna työskenteli pitkään ravintola-alalla ja ulkomailla, sekä 
kurssisihteerinä. Tämän jälkeen hän oli 8 vuotta hoitovapaalla. Ensimmäisen lapsen synnyttyä 
Hanna sai käsiinsä unikouluohjeet, joita alkoi kehittää. Idea toimi niin hyvin, että 
rekrytointitapahtumaan osallistuttuaan yritysneuvojat kannustivat Hannaa perustamaan oman 
yrityksen. Hannan tavoitteena on laajentaa toimintaa ja saada osakkaita yritykseensä.  
 
 

4.3 Luotettavuus 
 

Laadullinen tutkimus on prosessi, joten tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida ottamalla 

huomioon jokaiseen tutkimusprosessiin kuuluva osio. Aloitin tutkimuksen tekemisen rajaamalla 

tutkimusaiheen. Tutkielmaa tehdessäni palasin aineistoon monta kertaa eri vaiheissa, sillä tuntui, 

että prosessin edetessä sain aineistosta aina jotakin uutta irti. Malinowskin (1961, 2–25; Moilanen 
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& Räihä 2001, 56) mukaan tutkijan tulee kuvata tarkasti käyttämänsä aineistonkeruumenetelmät 

sekä tavat, joilla erilaisiin johtopäätöksiin on päädytty. Pyrin tutkielmassani esittelemään 

narratiivista haastattelua menetelmänä mahdollisimman tarkasti sekä kirjallisuuden että omien 

haastattelujen pohjalta. Teoriat ja tulkinnat on pidettävä selvästi erossa suorista havainnoista ja 

tutkittavien lausunnoista.  

 

Eskola ja Suoranta (1998, 212–213) esittävät, että tutkielman luotettavuutta voidaan tarkastella 

sen varmuuden, uskottavuuden, sekä siirrettävyyden avulla. Tutkielmani varmuutta parantaa se, 

että haastateltavat ovat kaikki yrittäjiä tällä hetkellä, ja yrityksen perustamisen aika oli kaikilla 

vielä suhteellisen tuoreessa muistissa. Täten tutkittavien vastaukset antoivat ajankohtaista ja 

relevanttia tietoa tutkittavasta aiheesta. Uskottavuuden kannalta puolestaan on tärkeää, että 

käsitteet on määritelty tarkasti ja tulkinnat ovat yhteneviä kunkin osapuolen näkökulmasta 

(Eskola & Suoranta 1998, 212–213). Koska aihe oli tutkittaville jo ennestään tuttu, käsitteissä ja 

tulkinnoissa ei ollut epäselvyyksiä. Tutkimuksen uskottavuutta voidaan parantaa myös  

esittelemällä muiden tutkimusten tuottamia tuloksia vastaavasta ilmiöstä (Moilanen & Räihä 

2001, 56), ja teoriaosuudessani pyrinkin esittelemään aikaisempia, samantyylisiä tutkimuksia.  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa tarinoita ei ole tarkoitettu luettavaksi tarkaksi kopioksi siitä, mitä 

on tapahtunut. Chafen (1980) mukaan ihmiset saattavat muodostaa hyvinkin erilaisia kertomuksia 

samasta tapahtumasta: jotkut saattavat esimerkiksi jättää kertomatta kokemuksia, jotka eivät tue 

heidän tavoittelemaansa minäkuvaa, ja jotkut saattavat jopa valehdella. (Riessman 1993, 64.) 

Myös Herman ja Vervaeck (2005) huomauttavat, ettei narratiivi ole koskaan täydellinen kopio 

todellisuudesta. Henkilö, joka kertoo hänelle tapahtuneista asioista voi aina tiivistää, laajentaa tai 

jopa jättää joitakin kohtia kertomatta. (Herman & Vervaeck 2005, 14.) Uskottavuudessa voidaan 

kysyä, onko tutkimuksessa tehdyt tulkinnat järkeviä ja vakuuttavia. Uskottavuus on 

parhaimmillaan kun teoreettisia väitteitä tuetaan haastateltavien todisteilla. Se, mikä on 

narratiivisen aineiston uskottava tulkinta tällä hetkellä, ei ole sitä välttämättä enää myöhemmin. 

Teksteillä on epävakaat merkitykset. (Riessman 1993, 65-66.) Pyrin esittelemään analyysissa 

tekemäni ratkaisut mahdollisimman tarkasti ja yksinkertaisesti, ja tekstiin liitettyjen tarinoiden ja 

tiivistelmien avulla lukija saa selkeän kuvan aineistosta sekä siitä, kuinka tarinat on muodostettu.  
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Eskolan ja Suorannan (1998, 209–210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulee pohtia 

omia ratkaisujaan tarkasti, ja luotettavuutta tulisi parantaa tutkimuksessa esitellyin merkein sekä 

kielellisin seikoin. Pyrin esittelemään tulososiossa mahdollisimman paljon aineisto-otteita 

luotettavuuden parantamiseksi. Koska tutkielma koostuu monesta osiosta, on tärkeää, ettei niiden 

välillä ole ristiriitaisuuksia, ja teoreettisten sekä käsitteellisten määrittelyjen tulee olla 

sopusoinnussa keskenään (Gönfors 1982, 174). Tarkka raportointi on tärkeää, jotta lukija pystyy 

arvioimaan lukemaansa. Perusteltavuus ja totuudenmukaisuus ovat  tutkimuksen arvioinnin 

taustalla. (Eskola & Suoranta 1998, 212–213; Malinowskin 1961, 2–25 mukaan.) Tutkielmani on 

helposti myös siirrettävissä: sen voisi toistaa uudelleen esimerkiksi toisella kohderyhmällä tai 

toisena ajankohtana. Siirrettävyydessä on tärkeää miettiä, miten tietty tutkimus on hyödyksi 

muille tutkijoille. Toisin kuin muut luotettavuuden arvioinnit, tämä on tulevaisuusorientoitunut ja 

kollektiivinen ja osoittaa tieteen sosiaalisesti rakentunutta luonnetta. Voimme tuottaa tietoa, jota 

muut voivat hyödyntää kuvailemalla tulkintoja, joita olemme tuottaneet, kertomalla tarkasti, mitä 

olemme tehneet ja esittämällä miten saavutimme tietyt tulokset. (Riessman 1993, 68.)  

 

Edellä mainitsemieni tutkimuksen luotettavuutta parantavien seikkojen lisäksi varmistin myös 

tutkimuksen eettisyyden suojaamalla tutkittavien yksityisyyden. Käytin tutkielmassani 

haastateltavista peitenimiä (Milla, Hanna, Teemu jne.), jotta heitä ei pystyisi tunnistamaan. 

Haastateltavat osallistuivat tutkielmaan vapaaehtoisesti, ja haastattelut toteutettiin sovitusti joko 

puhelimitse tai julkisella paikalla, kuten kahvilassa tai haastateltavan työpaikalla. Yllättäen 

puhelinhaastattelut olivat myös todella antoisia, vaikka aluksi epäilinkin puhelimen välityksellä 

tehtyjen haastattelujen laadukkuutta kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttumisen vuoksi. 

Ihmisellä kertominen tulee niin luonnostaan, että on melko helppoa löytää kysymyksiä, jotka 

tuottavat narratiivisia vastauksia. (Riessman 1993, 54.) Litteroin kaikki haastattelut heti 

haastattelujen jälkeen, jotta muistaisin yksityiskohdat paremmin. Aluksi oli haastavaa ajoittaa 

kysymykset, sillä halusin antaa haastateltaville myös aikaa miettiä ja halutessaan lisätä vastauksia 

ennen seuraavaan kysymykseen siirtymistä. Tämä aiheutti välillä päälle puhumista, mikä ei 

onneksi kuitenkaan haitannut haastateltavien lopullisia vastauksia. 
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5 Matka yrittäjäksi 
	  
Tässä kappaleessa tarkastelen ensimmäisen tutkimuskysymyksen, miten kasvatustieteilijät 

ryhtyivät yrittäjiksi tuloksia. Pyrin löytämään vastauksen tähän kysymykseen analysoimalla 

juonitiivistelmiä, jotka auttavat hahmottamaan yrittäjien polkuja. Käytin apunani myös 

litteroinneista narratiivisen rakenteen analyysin avulla luomiani tarinoita, joissa syyt ja 

ratkaisevat tekijät yrittäjäksi ryhtymiselle tulevat vielä tarkemmin esille. Krogerin (2007, 12-13, 

29) mukaan narratiivinen identiteetti viittaa ihmisen identiteetin rakentumiseen tarinanomaisesti 

elämän eri vaiheiden elementtejä yhdistämällä, joten yrittäjien polkujen tarkasteleminen on 

tärkeää ammatti-identiteetin ymmärtämisen kannalta. Haastateltavat ovat ryhtyneet yrittäjksi 

erilaisista lähtökohdista, mutta kaikkien tarinoissa oli yhtenäinen juonirakenne: tarinat 

jakautuivat selkeästi alku- keski- ja nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Heikkisen (2001, 118-125) 

mukaan ihmiset rakentavat tietonsa ja täten identiteettinsä aikaisemman tiedon ja kokemuksen 

varaan, ja yksilön ammatti-identiteetti sisältää myös tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön 

(Eteläpelto 2010, 139). Jaan yrittäjäpolkujen tulosten tarkastelun tiivistelmien ja tarinoiden 

perusteella kolmeen kronologisesti järjestettyyn osioon: ennen yrittäjyyttä, yrittäjäksi ryhtyminen 

sekä nykyhetki ja tulevaisuus.  

	  

5.1 Yrittäjyyden taustalla 
	  
Yrittäjyyden taustalla haastateltavien elämässä näyttäytyi vahvimmin se, miten yrittäjyys oli 

kaikille ollut jollakin tavoin tuttua jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyys on heille tavallaan 

opittua ja luontevaa: useat haastateltavista olivat tottuneet elämään ja toimimaan yrittäjämäisessä 

ympäristössä. Keskeisimpiä yrittäjyyden taustalla olevia asioita olivat muiden yrittäjien kanssa 

tekemisissä oleminen, omat asenteet ja oma aiempi yrittäjyys. Milla ja Raija elivät koko 

lapsuutensa ja nuoruutensa yrittäjien läheisyydessä, millä on yhteyttä heidän kokemuksiinsa ja 

käsityksiinsä yrittäjyydestä. Yrittäjyys on aina ollut heidän elämässään jopa liian suuressa 

roolissa, sillä molempien isät ovat aikoinaan perustaneet perheyrityksen. Perheyrityksellä 

tarkoitetaan yritystä, jossa vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen on mukana yrityksen 

johdossa tai hallinnossa (Talvitie 2015). Milla ja Raija elivät koko lapsuutensa ja nuoruutensa 

perheyrityksen keskellä, mikä johti pyrkimykseen päästä siitä mahdollisimman kauas ja tehdä 

jotakin aivan muuta: 



	  

	   45	  

  
 Milla: Yrittäjyys ei koskaan ollu haaveena, ja ku perheyrityksest on kyse ni mun  ei 
 pitäny todellakaan lähtä yrittäjäks. Kasvatustiedettä opiskelleena ja siitä 
 valmistuneena en ihan heti nähny itteeni sen yrityksen toimitusjohtajana. Ennen 
 valmistumista toimin kurssisihteerinä ja opinto-ohjaajana, se opinto-ohjaajan 
 työ oli ihan mun haaveammatti. 
  
 Raija: En koskaan ajatellu ryhtyväni yrittäjäks, päinvastoin, halusin erittäin 
 aggressiivisesti pois kotoota ja siitä yrityksestä. Mä luulen että ku se on ollu niin 
 lähellä, mun isähän oli yrittäjä henkeen ja vereen. Nii se oli vähän niinku 
 virtahepo olohuoneessa se yritys. (…) Me elettiin sen keskellä, se yritys oli 
 meillä kotona, meiän kotiki rakennettiin yrityksen edustustilaks. Me korjattiin 
 astioita ja äiti kokkas ku isäl oli vieraita. Se [yritys] oli liian lähellä ja mä 
 halusin siitä  irti.  
 

Milla ja Raija kuvailevat perheyrityksiään mies- ja konevaltaisiksi ja ennakkoluulot niin 

yrityksestä kuin alastakin ajoivat Millan ja Raijan omille teilleen. Perheyrityksen läsnäolo 

vaikutti käsityksiin yrittäjyydestä pikemminkin negatiivisesti kuin positiivisesti. Goffmanin 

(1963) mukaan ihmisen identiteetin muodostuminen riippuu yksilöllisen kehityksen lisäksi 

vahvasti myös siitä sosiaalisesta ympäristöstä, jossa kasvamme. Millan ja Raijan tavoitteena oli 

tehdä jotakin mahdollisimman erilaista, eikä aikomuksena ollut koskaan lähteä mukaan 

perheyritykseen. Beckin ja Beck-Gernsheimin mukaan yksilöt haluavatkin usein tehdä omia 

asioita juuri omalla tavallaan. Yksilöllisen identiteetin tarve sekä oman elämän johtaminen 

juontaa juurensa yhteiskunnan monimuotoisuudesta. (2008, 22-24.) Matti, Teemu, Hanna ja 

Kaisa ovat myös nähneet yrittäjyyttä lähipiirissään pienestä pitäen, mutta kenenkään kohdalla 

kyse ei kuitenkaan ollut perheyrityksestä. Matin ja Teemun vanhemmat olivat yrittäjiä, mikä on 

vaikuttanut positiivisesti heidän kokemuksiinsa yrittäjyydestä. Yrittäjyys oli heidän elämässään 

läsnä, mutta sen keskellä ei kuitenkaan eletty:  

  
 Matti: Vetovoimaa oli varmaa äidinmaidosta saatu semmonen kipinä, 
 että on kiva lähtee ite tekemään ja vaikuttamaan omaan elämäänsä, 
 saamaan aikaan ja nähdä oma kädenjälki siin työssä mitä tekee. Äiti on parturi-
 kampaamoyrittäjä ja isä maatalousalan yrittäjä. Molemmista on saanu sen 
 roolimallin että itse se leipä on tehtävä ja samalla voi luoda muillekin 
 työpaikan siinä.  
  
 Teemu: Ehkä toi hirvee draivi ja innostuneisuus ja halu tehdä ja touhuta 
 juontaa siitä että mun isäni on yrittäjä ja hän oli markkinointialan  
 miehiä, myyntipuoli oli hänellä ja puhu paljon miten lahjat ja tämmönen 
 ihmisten kohtaamisen taito on varmaan sieltä isältä pitkälle periytyny. 
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Kuten yksilön yleinenkin identiteetti, ammatti-identiteetti muotoutuu sosiaalisessa 

kanssakäymisessä osana yksilön sosiaalista identiteettiä, ja se on seurausta erilaisista ulkoisista ja 

sosiaalisista vaikutteista (Kaunismaa 1997). Matin ja Teemun kohdalla sosiaalisilla suhteilla oli 

merkitystä kiinnostumisesta yrittäjyyteen ja ajatus omasta yrittäjyydestä alkoi kypsyä 

nuoruudessa vanhempien yrittäjyyttä seuraten. Hannan ja Kaisan omassa perheessä ei koskaan 

ollut yrittäjyyttä, mutta he ovat nähneet yrittäjyyttä muiden  läheisten suhteiden kautta: 

  
 Hanna: Lapsena parhaan kaverin perhe oli täysin yritysperhe, ja hyvin 
 tunnollisia, järkyttävän ahkeria yrittäjiä. Se et mä kasvoin ja näin, ne tako 
 rahaa hulluna. Mä oon nähny sen yrittäjämallin… Se on mun ensimmäinen 
 kokemus siit yrittäjyydestä, sit niinku ihaillu sitä. 
 
 Kaisa: Mun mies on ollu vähän yli 20 vuotta yrittäjänä ni sitte toki sieltäki 
 puolelta tulee semmonen into.  
 

William Jamesin mukaan ihmiset havaitsevat asioita kokonaisuuksina ja hyödyntävät muistiin 

perustuvia ajatuksia. Yksilöt hyödyntävät identiteettinsä rakentamisessa niin menneisyydessä 

tapahtuneiden asioiden reflektointia kuin tulevaisuudenkin ennakointiakin. (Eteläpelto 2010, 99.) 

Hannan tapauksessa hänen mieleensä on jäänyt vahvasti kokemus ystävän yrittäjävanhempien 

seuraamisesta, mikä on johtanut yrittäjyyden pohtimiseen myös myöhemmällä iällä. Kaisa, joka 

on seurannut kumppaninsa yrittäjyyttä vierestä on saanut kipinän yrittäjyyteen sitä kautta. 

Toisena yrittäjyyden taustalla olevana seikkana näyttäytyi haastateltavien omat asenteet: rohkeus 

ja avoimuus kokeilla uusia asioita olivat merkittäviä asioita, jotka ohjasivat monia 

haastateltavista kohti yrittäjyyttä. Esimerkiksi Liisalla ja Hannalla ajatus yrittäjyydestä alkoi 

kasvaa, kun he tunnistivat omaa käyttäytymistään ja asenteitaan:  

  
 Liisa: Mul oli ajatuksia, mitä halus itse toteuttaa ja jotenki halus semmosta 
 liikkumavaraa. Mä huomasin, et mä olin kahes edellises työpaikassa toiminu 
 aika yrittäjämäisesti. Mä toimin sil taval niinku yksityisyrittäjä toimii, kehittelin 
 juttuja ja olin asiakkaisiin yhteydessä.  
  
 Hanna: Oon aina miettiny yrittäjäks ryhtymistä. Mua on aina kiinnostanu miten 
 sellanen optimaalinen, et ku käy jossain kahilassa et mikä ois täydellinen, mikä 
 vois olla paremmin, mikä siel mättää. Vuosia kotiäitinäki, eri ihmisten kans 
 miettiny et millanen yritys kannattais perustaa. 
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McAdamsin (1997, 61-62) mukaan yksilö tunnistaa minuuttaan tietoisen ja arkipäiväisen työstön 

kautta. Identiteetti kehittyy ajan myötä ja se voidaan nähdä ajallisena prosessina. Porfelin ym. 

(2013) mukaan ammatti-identiteetin rakentumisen lähtökohdat voidaan nähdä yksilön omana, 

perusteelliseena pohdintana omista ydinpiirteistä, kuten esimerkiksi omista 

kiinnostuksenkohteista, arvoista ja tavoitteista suhteessa erilaisiin uramahdollisuuksiin. Liisa ja 

Hanna huomasivat käyttäytyvänsä erilaisissa tilanteissa yrittäjille luontaisella tavalla, minkä 

tiedostaminen johti yrittäjyyden pohtimiseen yhtenä työllistymisvaihtoehtona. Useiden 

haastateltavien mielestä yrittäjäksi ei voi ryhtyä ilman tietynlaista asennetta tai tiettyjä 

ominaisuuksia, kuten sinnikkyyttä, oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta. Haastateltavat 

puhuivat paljon yrittäjälle suotuisista asenteista, ja yrittäjämäisen asenteen korostaminen tulikin 

lähes kaikissa haastatteluissa esiin:  

  
 Matti: (…) jos sä et nouse aamulla ylös silleen et sä asetat tavotteet ja lähet 
 liikkeelle, et  sä oot enemmänki niinku odotat et joku tulee sanomaan sulle et 
 mitä pitää tehdä. Sillon sust ei oo yrittäjäks. 
 
 Kaisa: Kyl yrittäjäl sitkeys pitää olla. Et siin ei voi niinku ensimmäisestä eikä 
 toisesta eikä 15:ä vastoinkäymisestä mennä polvillensa et se ei vaan 
 mene niin. 
  
 
Lopuksi, yrittäjyyden taustalla näyttäytyi joidenkin kohdalla myös aikaisempi yrittäjyys. Gatin ja 

Asherin (2005, 7) mukaan ammatti-identiteetin rakentuminen on yhteydessä siihen, minkälaisen 

urapolun yksilö valitsee ja siihen, miten hän päätyy johonkin tiettyyn työhön. Uravalinnoilla on 

täten pitkäaikainen vaikutus myös yksilön tulevaisuuteen. Sonjan ja Heinin tapauksessa 

ensimmäinen kontakti yrittäjyyteen oli aikaisemmin tehty uravalinta:  

  
 Sonja: Mä olin 16 ku mä yritin saada kesätöitä, enkä saanu. Mä olin 
 jäätelökioskis tehny muutamii tuntei ni mä rupesin selvittää et mites 
 jäätelökioski perustetaan, ja perustin sellasen. (…) Sit ku mä 90-luvun  
 taitteessa valmistuin ni mä perustin semmosen luovan toiminnan päiväkodin.  
 
 Heini: Mä oon ollu ennenki yrittäjä mulla on ollu yritys aikasemmin, 
 musiikkipäiväkoti. 
 
 

Krogerin (2007, 12-13) mukaan identiteetti rakentuu läpi elämän keskittyen eri elämänvaiheiden 

tapahtumiin. Sonjan isoäiti oli liikennöitsijä ja setä kenkäkauppias, mutta muuten perheessä ei 
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ollut yrittäjyyttä. Sonjan nuoruudessa valitsema urapolku on ollut siis merkittävä taustatekijä 

nykyiseen yrittäjyyteen. Heini puolestaan kertoo saaneensa kokemusta ja vertauspohjaa 

tulevaisuuden uravalinnoille aiemmin perustetun yrityksen avulla. Yrittäjyyden taustalla saattoi 

haastateltavilla näyttäytyä yksi tai useampi edellä esitetyistä (läheiset suhteet, asenteet, aiempi 

yrittäjyys) asioista. Taustansa vuoksi haastattelemani yrittäjät ovat oppineet tapoja, joilla toimia 

tilanteissa, joissa heillä on mahdollisuus tarttua yrittäjyyteen. He tietävät, milloin tulee toimia 

heti ja nopeasti, ja milloin puolestaan harkinta on paikallaan. Ihminen, jolla ei ole ollut 

minkäänlaista yrittäjyyteen liittyvää taustaa ei välttämättä edes huomaa näitä ympärillä 

tapahtuvia, yrittämiseen viittaavia asioita. 

 

5.2 Lähtölaukaus yrittäjyydelle  
	  
Suurin osa haastateltavista oli pohtinut yrittäjäksi ryhtymistä jo pidemmän aikaa, mutta 

kuitenkaan erityisempiin toimenpiteisiin ryhtymättä. Merkittävin asia, joka johti yrityksen 

perustamiseen oli haastateltavien kohdalla oli jokin ongelmatilanne, johon yrittäjäksi ryhtyminen 

tarjosi ratkaisun. Ongelmatilanteella ei tarkoiteta tässä ainoastaan negatiivissävytteistä tilannetta, 

vaan kyseessä saattoi olla esimerkiksi ylimääräisen ajan ongelma lasten aloitettua koulun tai 

omaan ammattiin jumiin jääminen, kun uralla eteneminen ei ollut enää mahdollista. Fadjukoff 

(2007, 57) esittää, että oman identiteetin pohdintaan vaikuttavat elämän suuret muutokset, kuten 

esimerkiksi muutto, perheen perustaminen ja työsuhteiden vaihtuminen. Identiteetin 

rakentamisessa on kyse käsityksen muodostamisesta omasta yksilöllisyydestä sekä oman elämän 

päämääristä. Heinin kohdalla ongelmatilanne oli työttömyys, kun taas Liisalla ylimääräisen ajan 

ongelma:  

 Heini: Jotenkin sitte tämä tilanne oli sellanen että mulla ei ollut vakituista työtä, 
 mä aattelin että se on yks tapa työllistää itsensä. Perustaa yritys ja alkaa 
 tekemään sitä omaa untelmien työpaikkaa. Tiesin, että aion perustaa yrityksen, 
 mutta nyt oli vaan sitten sopiva aika. 
 
 Liisa: Mulla oli lapset semmoses kohtaa et ne oli menossa kouluun ja mä 
 halusin vähän liikkumavaraa siihen, et itse säädellä mitä mä teen. Pikku hiljaa 
 kasvo ajatus  yrittäjyydestä, ja oli sellanen elämäntilanne et oli mahdollisuus 
 myös ottaa riskejä.  
 
 



	  

	   49	  

Erilaisten päätösten tekeminen on ihmisten elämässä joka päiväistä, mutta jotkut päätökset ovat 

tärkeämpiä ja vaativat enemmän huomiota, kuten esimerkiksi uraan liittyvät päätökset, joilla on 

pitkäaikainen vaikutus yksilön elämään (Gati & Asher 2005, 7). Sopiva elämäntilanne vauhditti 

Heinin ja Liisan jo pidempään taustalla kytenyttä ajatusta ryhtyä yrittäjäksi ja tarjosi ratkaisun 

molempien ongelmaan. Sonjan ja Matin kohdalla kyse oli puolestaan sopivan liikeidean 

löytymisestä. Sonja oli elämänsä aikana kokeillut paljon erilaisia asioita ja perustanut 

aikaisemminkin muutaman yrityksen, ja Matti oli pohtinut yrityksen perustamista yliopistoajoista 

lähtien. Kummallakaan ei ollut selkeää liikeideaa, eivätkä he myöskään aktiivisesti työstäneet 

ajatusta. Ratkaisu ongelmaan löytyi yht’äkkiä: 

 Sonja: Mä näin ihan sattumalt tämmösen oppimisalustan, se oli niin 
 yksinkertanen et mä päätin, et tähän mä teen verkkokoulun ja nyt mul on 
 semmonen verkkolähtönen esimieskoulu. 
 
 Matti: Se liikeidea tuli mulle vähän niinku salama kirkkaalta taivaalta. Olin 
 lenkkipolulla ja tadaam nyt mä tiedän, miten pitää tehdä. Se oli tosi yht’äkkinen 
 oivallus, joka pohjautu (…) ymmärrykseen omasta ammattitaidosta, ymmärs 
 millä on kysyntää ja tarvetta, ja mitä ongelmii ei oo ratkastu. 

Yksilön tausta vaikuttaa siihen, miten he näkevät ympärillään mahdollisuuksia tai liikeideoita, 

tulkitsevat ympäristön palautetta ja arvioivat vaihtoehtoja (Hoang & Gimeno 2005, 16). Sonja ja 

Matti eivät välttämättä olleet hakeneet ratkaisua ongelmaan tietoisesti, mutta riittävän kauan 

yrittäjyyttä pohdittuaan kiinnittivät ehkä huomiota ympärillä tapahtuviin yrittäjyyteen liittyviin 

asioihin tarkemmin, minkä johdosta ratkaisu liikeideaongelmaan löytyi. Myös Timon ongelmana 

oli liikeidean löytyminen: Timo oli harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä aikaisemminkin, mutta 

tarkempaa liikeideaa ei ollut mielessä. Sopivan tilaisuuden tarjoutuessa yritys oli helppo perustaa: 

 Timo: Mä tunsin yrityksen, olin siellä valmistumisen jälkeen ollu töissä. Olin 
 muualla sillä hetkellä ku siitä entinen yrittäjä halus jäädä eläkkeelle ja kuulin 
 kautta rantojen et tämmönen mahollisuus ois. (…) Otin yhteyttä ja kysyin, että 
 oletko vamis myymään ja aika nopiasti päästiin sit kaupoille siitä. 

Timo kertoo haastattelussa yrityksen perustamisen käyneen sattumuksen kautta, mutta taustansa 

vuoksi Timo oli saattanut kuitenkin tietoisesti tarkastella ympärillään olevia mahdollisuuksia 

yrittäjyyteen. Yksilöllisessä identiteetissä on kyse siitä, miten ihmisen identiteetti kehittyy koko 
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elämän ajan omien valintojen sekä minuuden tietoisen pohdinnan ja työstön kautta. Ammatti-

identiteetti rakentuu yksilön henkilöhistorian perusteella, mutta se sisältää myös tulevaisuuden 

odotukset suhteessa työhön. (Eteläpelto 2010, 9, 94, 139). Raijan ja Millan kohdalla oli kyse 

uralla etenemisen ongelmasta. Raija koki jääneensä jumiin silloiseen ammattiinsa, ja Milla koki 

haluavansa sittenkin tehdä jotakin muuta ja haastaa itseään: 

 Raija: (…) mä rupesin miettii miten mä voin mennä eteenpäin ja tehdä muuta, ni 
 oikeestaan ainoo vaihtoehto oli ryhtyy rehtorin paikkaa etsimään. Se ei mua 
 ihan hirveesti kuitenkaa viehättäny, ja päätin soittaa meiän perheyhtiöön ja 
 kysyy josko siellä olis jotain mielenkiiintosta. Perheyrityksessä oli tietysti 
 mainospäällikkö sanonu ittensä irti samana aamuna ku mä soitin sinne. (…) 
 Sillonen toimitusjohtaja sano, et jos sä tänne haluut tulla ni siin on sulle paikka. 
 Mä mietin kolme vuorokautta, et mitä mä teen. Sit mä päätin et ei mulle tarjota 
 vastaavaa mahdollisuutta enää toista kertaa ja mä tartuin siihen. 

 Milla: Ku mä olin saanu kokeilla niitä omia siipiäni ja totesin et kyllä ne kantaa  ja 
 halusin tehdä kaikennäköstä ja paljon lisää. Sitte taas yliopiston byrokraattises 
 ympäristössä se yltiömäinen kehitys mitä halus tehdä oman työnsä eteen ei 
 ihan joustavasti käyny, ja veri veti perheyritykseen. 

Perheyritykseen työllistyttyään Raija jäi yritykseen, ja omistaa siitä nykyään osan. Työn tai 

ammatin vaihtaminen, työtehtävien ja työroolien muutos johtaa oman ammatti-identiteetin 

uudelleenmääritelyyn. Työelämässä vaaditaan identiteettien jatkuvaa muokkausta ja etsimistä, ja 

identiteetin rakentaminen on osana myös jokapäiväistä arkea. (Eteläpelto 2010, 94.) Vaikka Milla 

ei alun perin halunnutkaan työllistyä perheyritykseen, päätti hän aikuisiällä kuitenkin 

itsevarmuutta kerättyään ja uusien haasteiden perässä kokeilla siellä työskentelyä. Porfelin ym. 

(2013) mukaan esimerkiksi juuri tyytymättömyys omaan työhön voi johtaa uusien ja erilaisten 

uravaihtoehtojen kokeilemiseen. Tämä vaatii tarkkaa itsetutkiskelua, jotta uravaihdoksen 

kannalta tärkeät tavoitteet voidaan selvittää. Ginzebergin (1972) mukaan ammatillinen 

päätöksenteko on prosessi, joka muodostuu kolmessa vaiheessa lapsuuden ja nuoruuden läpi. 

Lapsuuden tapahtumat ja kuvitellut roolileikit sekä alkunuoruuden ajatukset 

ammattivaihtoehdoista yhdistyvät omiin kiinnostuksen kohteisiin, minkä jälkeen todellisia 

uramahdollisuuksia aletaan punnita. Kaikilla haastateltavilla on ollut kokemuksia yrittäjyydestä 

jo jonkin aikaa joko omalta osalta tai läheisen yrittäjyyttä seuratessa. Kaikki yrittäjien 

menneisyydessä tapahtuneet asiat ovat jollakin tasolla yhteydessä siihen, että he lopulta päättivät 
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ryhtyä yrittäjiksi.  

5.3 ”Mä teen kyllä tosi kivaa työtä” 
	  
Ammatti-identiteettiä ruokkii muun muassa se, miten yksilö oppii erilaisia asioita, saa palautetta 

erilaisista ryhmistä tai tuntee kuuluvansa johonkin. Yrityksen perustamisen jälkeen ja sen 

toiminnan lähdettyä käyntiin kaikki haastateltavat kertovat olleensa tyytyväisiä päätökseensä 

lähteä yrittäjäksi. Vaikeita aikoja ja haastavia tilanteita on ollut, mutta niistä on kuitenkin aina 

selvitty jotenkin, mistä kertoo muun muassa se, että kaikkien haastateltavien yritykset ovat vielä 

pystyssä. Kaikilla haastateltavilla on myös tavoitteena jatkaa yrityksen toimintaa. Tässä 

kappaleessa käsittelen sitä, mitä yrittäjät kertovat nykyhetkestä ja tulevaisuudesta yrittäjänä. 

Haasteltavat tunnistivat itsestään muun muassa sitkeyttä ja tavoitteiden asettamista, 

ihmisläheisyyttä, oppimishalua ja innostuneisuutta omaan työhön. Partanen (2011) esittää, että 

esimerkiksi aikuisopiskelijat, jotka omaavat ”kyllä minä tästä selviän” –asenteen ja uskovat 

taitojensa riittävyyteen onnistuvat todennäköisemmin saavuttamaan päämääränsä kuin ne, jotka 

ovat kokeneet itsensä riittämättömiksi ja ulkopuolisiksi. Saman voidaan ajatella pätevän myös 

yksilön työelämässä kohtaamiin haasteisiin, jotka ovat yhteydessä ammatti-identiteetin 

muotoutumiseen. Esimerkiksi Raija on yrittäjäuransa aikana kohdanneet vaikeuksia, jotka ovat 

saaneet pohtimaan yrittäjyyttä tarkemmin:  

	   	  
 Raija: Mä oon monta kertaa ajatellu et ei oo totta et ei täs nyt kannattais riidellä  et 
 mieluummin sit vaikka pois, eiks niin. (…) kyl me ollaan aina sit selvitty vaik on 
 ollu hankalii tilanteita. Ku me ollaan aina nostettu faktat pöytään ja 
 unohdettu ne tunteet vähäks aikaa. (…) et se on ihan niinku avioliitto, ei se 
 mitään ruusuil tanssimist koko ajan ole et aina tulee ongelmia. 
	  
Raija ei ole vastoinkäymisten kohdalla koskaan kuitenkaan luovuttanut, ja Skorikovin ja 

Vondracekin (2011, 693) mukaan vahvalla, positiivisella ja joustavalla ammatti-identiteetillä 

onkin yhteys uralla menestymiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Vaikeuksista selviäminen 

ja onnistumisen hetket ovat tärkeitä ammatti-identiteetin kannalta, sillä ne luovat uskoa omaan 

toimintaan ja siihen, että pystyy. Sonja ja Liisa puolestaan kertovat vastoinkäymisten lisäävän 

intoa yrittämiseen. Prattin ym. (2006) kuvion (s. 19) mukaan sosiaalinen validointi rakentuu 

palautteesta ja roolimalleista. Palautteen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta yksilö ymmärtää 

paremmin, missä on onnistunut tai mitä voisi tehdä paremmin.  
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 Sonja: Mä tavallaan saan siitä aina pontta niist vastoinkäymisistä. Sit jos mul 
 menee jotenki niinku hyvin ni mä saatan laiskistua, et mä en tee, et mä leijun 
 siinä et tää menee nyt hyvin. 
 
 Liisa: (…)Voi olla jotain ryhmiä jotka on vähän haasteellisempia et siel pitää 
 jotenki niinku tsempata mutta tota... Oikeestaan ne voi sit olla niinku erityisen 
 ihan oikeesti innostavia et tulee sellanen et ”katotaan miten pärjätään” ja 
 ”miten päästään jonku kynnyksen yli”. 
 
Matti puolestaan kertoo saavansa intoa silloin, kun näkee työnsä onnistuneet tulokset: 

 
 Matti: Sillon ku näkee että työllä on vaikutusta ni se palkitsee kaikkein eniten. 
 Ku sä näät sen tuotteen siellä asiakkaan kourassa ja näkee että saa siit hyötyy ni 
 sanoo mielessään et mä oon tehnyt ton! Mä sain ton aikaan! 
 
Etenkin työuransa alussa oleva henkilö tarvitsee erilaisia itseluottamusta vahvistavia onnistuneita 

kokemuksia toiminnastaan (Helsingin kaupunki 2015; Lundell ym. 2011; Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2006), sillä onnistumiset lisäävät intoa jatkaa. Haasteiden ja onnistumisten lisäksi 

haastateltavat puhuivat paljon sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä yrittäjyydessä. 

Työyhteisöä ja muita, samassa tilanteessa olevia yrittäjiä pidettiin tärkeinä oman uran ja 

jaksamisen kannalta. Raija kertoi nauttivansa siitä siitä, että saa tehdä töitä hyvässä työyhteisössä, 

ja Millalle työyhteisön lisäksi tärkeää on muiden ihmisten työllistäminen ja työstä saatu 

positiivinen palaute:  

  
 Raija: Mua motivoi ihan hirveesti tietysti tota ihmiset. (…) Mä oon humanisti ni 
 mä jotenki miellän.. Must on hirveen kiva tehdä töitä niinku hyvän tiimin 
 kanssa et on hyvät ihmiset ympärillä. 	  	  
	  
	   Milla: Mua motivoi se, että yritys edelleen työllistää 14: ei tarvii irtisanoo 
 ketään, kaikilla säilyy työpaikka. Se pistää vipinää kinttuihin, et jaksaa mennä  ja 
 paahtaa. Ja se kiitos mitä tulee sekä henkilökunnalta et on ihana  tehä töitä 
 yrityksessä, ja asiakkailta, et työt on tehty hyvin, tai  koulutustilaisuus on 
 onnistunu erinomaisesti. 
	     
Vesala (2010) esittää, että yrittäjäidentiteetti on yhteydessä sosiaaliseen ympäristöön ja niihin 

ihmisiin, keiden kanssa on tekemisissä. Kollektiivinen verkostoituminen nähdään Kaunismaan 

(1997) mukaan tärkeänä yrittäjyyden kehittymiselle ja siinä pärjäämiselle. Ryhmillä ja yhteisöillä 

on sosiaalisesti jaettuja tapoja, jotka kuvastavat niiden yhteenkuuluvuutta ja ominaisuuksia, ja 

kollektiivisuus näkyy ammatti-identiteetissä silloin, kun eri ammattiryhmissä vallitsee 
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kollektiivinen, yliyksilöllinen kokemus omasta ammattiryhmästä, mikä yhdistää yksilöt toisiinsa. 

Myös Matti ja Timo puhuvat kollektiivisuudesta:  

  

 Matti: Alkuvaiheessa tosi tärkeetä että verkottuu muiden (…) samas vaihees 
 olevinen yrittäjien kanssa. Mä hakeuduin heti yrityshautomoon jossa oli muita 
 kasvuun tähtääviä yrittäjiä (…) se on vertaisryhmä.  
 
 Timo: mulla hyvä verkosto, paikallisiin yrittäjiin kuulun ja sit kavereita ystäviä  ja 
 perheessä on paljon yrittäjiä.  
 

Verkostoituessaan muiden yrittäjien kanssa yrittäjät voivat jakaa kokemuksiaan ja saada 

kannustusta ja vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Tajfelin (1981) ja Turnerin (1999) 

kehittämän sosiaalisen identiteetin teorian (SIT) mukaan myös se, mihin ryhmään kuulut kertoo 

paljon siitä, kuka olet. Ryhmät auttavat yksilöitä määrittelemään omaa minäkuvaansa ja tukevat 

yksilön kokemusta yhteenkuuluvuudesta. Ihmisen identiteetin muodostuminen riippuu 

yksilöllisen kehityksen lisäksi myös sosiaalisesta ympäristöstä, jossa elämme. (Saastamoinen 

2006; Goffman 1963.) Intohimo omaan työhön nousi myös keskeiseksi aiheeksi yrittäjien 

kertomuksissa. Yrittäjät puhuivat paljon siitä, miten tärkeää on olla innostunut omasta työstään. 

Kun työtä tehdään sen vuoksi, että on siitä itse innostunut, myös sitoutuminen tekemiseen on 

korkeampaa.  

 
 Heini: (…) intohimo ja usko siihen omaan asiaan. Tavallaan se intohimo 
 siihen että tietää, että niinku tekee semmost työtä millä on tarkotus ja uskoo 
 tavallaan siihen omaan asiaansa. 
 
 Matti: (…) on tosi tärkeetä et tekee sellasta asiaa mihin on sisäistä  paloa. (…) 
 Mul on intohimo auttaa ihmisiä tekee yhteistyötä ja jakaa osaamista paremmin. 
 Mä tiedän että se on merkittävä asia ihmisille ja koko  ihmiskunnalle ja sille 
 työlle tulee merkitys et mitä tekee. 

 Liisa: (…) mä hirveen useesti mietin että mä teen kyllä tosi kivaa työtä, että mä 
 saan itse päättää asioista, mä oon tavallaan etuoikeutettu. (...) kyl mä 
 huomasin joskus jopa niin et jos mul on aamul vähän päänsärkyy ja sit ku mä 
 meen ohjaamaan ni mä yhtäkkiä unohdan. Yhtäkkii se lähtee pois! Et täs on 
 varmaan semmonen adrenaliini tulee että… 

Itselle merkityksellinen työ auttaa jaksamaan rankkoinakin hetkinä ja innostunut asenne omaan 

työhön voi auttaa myös fyysisiin oireisiin, kuten esimerkiksi Liisan tapauksessa päänsärkyyn. 
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Aamulla sängystä on helppo nousta ylös, kun tietää, että työpäivästä on tulossa mielenkiintoinen 

ja tärkeä. Onnisen (2006, 11, 13) mukaan mielekäs työ koostuu hetkellisten mielijohteiden ja 

lyhytjännitteisten toimintojen sijaan kestävistä rutiineista, tavoista ja tottumuksista. Kun tietää, 

että on joka viikko tietyt päämäärät ja tavoitteet, kuten esimerkiksi Matin tavoite auttaa ihmisiä 

tekemään yhteistyötä, on helpompi innostua omasta työstä. Kirpalin (2004, 199, 218) mukaan 

yksilöiltä vaaditaan kasvavissa määrin proaktiivisuutta ja joustavuuteen perustuvaa 

”yrittäjämäistä” työasennetta. Yksilöiden on sopeuduttava muutosten vaatimuksiin 

muokkaamalla ammatti-identiteeteistään joustavia ja monimuotoisia. Ratkaisuna muutosten 

vaatimuksiin monet yrittäjät haluavatkin kehittää itseään mahdollisimman paljon: 

  
 Timo: Tavotteena on kehittää koko ajan toimintaa, ei  niinkään kasvattaa 
 mutta kehittää, et pysyis muutoksessa mukana.  
 
 Heini: Mä oon ikuinen opiskelija, mä rakastan sellasta itsensä kehittämistä ja 
 uuden oppimista ja sitä et saa ihmisten raikkaalla tavalla kuulla sanottavan… 
 Hyvinvointi on asia, mistä mä en kyllästy kuulemaan.  
   
 Kaisa: Mä oon semmonen ikuinen opiskelija, mulla on aina joku koulutus, joko 
 tutkintoon johtava tai intsensiivikurssi. Näin on ollu aika pitkään. 
 

Yksilöiltä vaaditaan yhä enemmän itsensä kehittämistä ja ammatillista kasvua, ja ammatti-

identiteettien oletetaan rakentuvan yksilöllisesti kiinnittyen yksilöiden ammatillisen kasvun ja 

elinikäisen oppimisen varaan. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 28; Eteläpelto 2010, 92.) 

Sitkeyttä ja tavoitteiden asettaminen, ihmisläheisyys, oppimishalu ja innostuneisuus omaan 

työhön ovat asioita, jotka saavat yrittäjät jaksamaan ja nousemaan päivästä toiseen uteen päivään 

yrittäjänä. Vesalan (2010) mukaan yrittäjäidentiteetin vulla yksilö voi kasvattaa uskoaan omista 

kyvyistä ja pystyvyydestä, mikä Vesalan (2010) mukaan tarkoittaa muun muassa pohtimista siitä, 

millainen yrittäjä itse on ja millaiseksi haluaisi tulla, ja mikä on itselle yrittäjänä tärkeää. 
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6 Yrittäjien ammatti-identiteetit  
	  
Tässä kappaleessa tarkastelen tuloksia toiseen tutkimuskysymykseeni, millaisia ammatti-

identiteettejä yrittäjillä on?. Ammatti-identiteetti merkitsee yksilön käsityksiä itsestään oman 

ammattinsa edustajana, omasta ammatillisuudesta ja työstä sekä siitä, minkälaiseksi hän 

tulevaisuudessa haluaa tulla tai mikä on hänelle tärkeää omassa ammatissaan. Yksilön ammatti-

identiteetti rakentuu erilaisissa kulttuurisesti määrittyneissä yhteiskunnallisissa tilanteissa ja 

työyhteisöissä. (Vähäsantanen 2010, 157; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41.) Haastateltavilla 

oli paljon yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ammatti-identiteeteissään, joiden tarkastelemiseksi 

muodostin kaikkia haastatteluja yhdistelemällä kolme ammatti-identiteettejä kuvaavaa tarinaa. 

Muodostin tarinat kronologisesti eteneviksi edellisessä kappaleessa löytyneen juonirakenteen 

avulla, jolloin pystyin paremmin tarkastelemaan sitä, miten yrittäjäksi ryhtymisen prosessin eri 

vaiheet näyttäytyvät kunkin ammatti-identiteetin kohdalla. Löytämäni ammatti-identiteettityypit 

ovat Pelle Peloton, Kunnianhimoinen ja Realisti. Jokaisella haastattelemallani yrittäjällä oli 

piirteitä kustakin tarinasta, ja joillakin tiettyjä piirteitä saattoi esiintyä enemmän kuin toisilla. Osa 

haastateltavista oli esimerkiksi erittäin jalat maassa olevia realisteja, kun taas toiset halusivat 

kokeilla mahdollisimman paljon kaikkea.    

 

Ammatti-identiteetin rakentumisen lähtökohdat voidaan nähdä yksilön omana, perusteelliseena 

pohdintana omista ydinpiirteistä, kuten esimerkiksi omista kiinnostuksenkohteista, arvoista ja 

tavoitteista suhteessa erilaisiin uramahdollisuuksiin. (Porfeli ym. 2013.) Holland (1997) on 

kehittänyt kuuden mittarin teorian, joka käsittelee erilaisia työntekijätyyppejä: realistinen, 

tutkiva, taiteellinen, sosiaalinen, yritteliäs ja tavallinen, ja näissä Hollandin (1997) kehittämissä 

tyypeissä on myös joitakin samoja piirteitä kuin tämän tutkimuksen ammatti-identiteettityypeissä. 

Hollandin mukaan yksilöt eivät välttämättä lokeroidu vain yhteen tyyppiin, vaan omaavat usein 

nimenomaan piirteitä eri tyypeistä. (Sharf 2013, 8.) Täten yhden yrittäjän identiteettiä kuvastavia 

seikkoja voikin olla mukana joko yhdessä tai vaikka kaikissa tarinoissa, sillä yksilön ammatti-

identiteetti koostuu useasta eri tekijästä. Vesalaisen ja Pihkalan (1999) mukaan yleisellä tasolla 

yrittäjyyttä voidaan selittää ympäristöllä ja ihmisillä. Ympäristö on yhteydessä siihen, millaisia 

mahdollisuuksia kulttuuri tarjoaa yrittäjäksi ryhtymiselle, ja ihmisillä viitataan yksilöiden omiin 

asenteisiin: henkilö, joka omaa yrittäjämäisiä asenteita löytää lopulta tiensä yrittäjyyteen 

riippumatta siitä, missä ympäristössä elää. (1999, 2.) Seuraavaksi esittelen kolme tarinaa, joihin 
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olen yhdistänyt elementtejä kaikista haastatteluista.   

6.1 Pelle Peloton  
	  
Koulussa halusin aina keksiä tehtäviin omia vaihtoehtoja, vaikka tiesinkin oikeat vastaukset. Opiskelin 

yliopistolla monia eri aineita, sillä innostun helposti kaikesta uudesta. Minulla on yrittäjän mentaliteetti, ja 

minun on vaikea alistua rooliini työntekijänä. Opiskelujen jälkeen työllistyin ulkomaille, vaikka minulla ei 

edes ollut kohdemaan kielitaitoa. Haluan aina mennä sorkkimaan sinne, missä on jotakin mielenkiintoista. 

Ravintolassakin käydessäni mietin, mikä siinä on vialla, ja miten sen toimintaa voisi parantaa. Mielessäni 

pyöri usein ajatus siitä, mikä voisi olla täydellinen yritys.  

 

Perustin yrityksen erilaisten sattumusten, kokeilujen ja ajautumisten kautta. Menin esittelemään 

liikeideaani asiakkaille ilman valmista tuotetta, pelkän idean kanssa. Muistan ensimmäiset vaikeat ajat, 

kun tuote ei käynyt kaupaksi, eikä kassassa ollut rahaa. Minulla ei missään vaiheessa kuitenkaan ollut 

aikomustakaan lopettaa yrittäjyyttä, sillä tiesin, että hankaluuksista selvitään tavalla tai toisella. Haluan 

vapauden päättää itse, mitä teen senkin uhalla, että siitä koituisi riskejä. Yrittäjänä voin hyvin käyttää 

aikaa myös harrastuksiini ja muihin mielenkiinnon kohteisiin.  

 

Olen elämäntapayrittäjä, ja mielestäni työtä ja vapaa-aikaa ei voi erottaa toisistaan. Minulla ei ole 

työelämää, vaan elämäntyötä, ja mietin jatkuvasti uusia ideoita. Haluan luoda omanlaiseni elämän, ja 

yrittäjyys on täyttänyt toiveen siitä, että saan päättää, mitä teen ja milloin teen. Elämä voi viedä 

kummallisia polkuja, jos niihin uskaltaa tarttua. En ole katunut kertaakaan, enkä voisi koskaan kuvitella 

lopettavani yrittäjyyttä. 

 

Ensimmäinen tarina kuvaa Pelle Pelotonta, joka on aina avoin uusille kokemuksille. Hän on 

luonteeltaan utelias, kokeilunhaluinen ja kekseliäs, eikä pelkää ottaa riskejä. Pelle Peloton 

muistuttaa Vesalan (2010) yrittäjämielikuvia dynaamisesta yrittäjästä,  joka ottaa riskejä, altistaa 

itsensä epäonnistumiselle ja hakee kasvua, amerikkalaisesta self made manista, joka kykenee 

luomaan menestyvän yrityksen ”tyhjästä” ja Pelle Pelototanta, joka on innovatiivinen ja luova. 

Heini kuvailee tämäntyylisen ammatti-identiteetin omaavia yrittäjiä osuvasti:  

 

 Heini: Monet [yrittäjät] on persoonalta semmosia aika rohkeita,  (…) aika 
 korkeet sosiaaliset taidot koska ilman semmosia on hankala saada sitä omaa 
 tuotetta kaupaksi. Mutta sitten myös (…) semmosia kekseliäitä ja luovia 
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 nimenomaan siinä ku ne sanottaa asioita liittyen niihin liiketoiminnan 
 juttuihin. Aika (…) henkisesti rikasta porukkaa joilla on hyvä mielikuvitus. 
 

Pelle Peloton on ennen yrittäjyyttä elämänsä varrella kokeillut monia erilaisia asioita, opiskellut 

laajasti hieman kaikkea ja tarttunut vastaantuleviin tilaisuuksiin. Pelle Peloton on luova, ja on 

saattanut jo pienestä pitäen tietää haluavansa tehdä jotakin omanlaistaan tulevaisuudessa. Hänen 

mielestään elämää ei pidä ottaa liian vakavasti, ja erilaisia asioita on hyvä ja pitääkin kokeilla: 

  

 Raija: (…) elämä voi joskus viedä kummallisia polkuja pitkin ja jotenki niihin 
 vaan pitäis uskaltaa tarttuu. Ettei liian laput silmillä mee yhteen suuntaan vaa 
 hakee niit kokemuksia vähän sieltä sun  täältä. Mut mä oon aina ollu vähän 
 yllytyshullu, se on auttanu. 
 
 Sonja: Mä en oo sellanen ihminen joka kattoo et mä oon nyt tässä ja tos on se 
 piste minnä mä meen et mä menisin suoraviivasesti sinne. Mä ajattelen et mä 
 meen niinku tonnepäin mut sit mä teen sellasii koukkauksii, kokeilen kaikkee. 
 

Yksilön identiteetti ei muutu pelkästään hypätessä nuoruudesta aikuisuuteen, vaan se jatkaa 

kehittymistään koko aikuisiän läpi. Identiteetin kehitysprosessi kytkeytyy kokemukseen 

yksilölliseksi persoonaksi kehittymiseen, ja sen vahvistuminen vaikuttaa yksilön toimintaan 

kokonaisvaltaisesti. (Fadjukoff 2007, 9, 57.) Pelle Peloton tunnistaa omat asenteensa, ja käyttää 

vahvuuksiaan hyödyksi. Esimerkiksi Raija tunnistaa olevansa ”yllytyshullu”, ja kokee sen 

auttaneen elämänsä eri osa-alueilla. Sonja puolestaan tietää haluavansa kokeilla mahdollisimman 

paljon erilaisia asioita. Innovatiivisuus merkitsee tutkimushankkeessa sitä, kuinka kaikiskta 

kekseliäimmillä yrittäjillä on enemmän loppukäyttäjäasiakkaita, työpanos suurempi ja parempi 

koulutus. Identiteetti ei tule annettuna, vaan sitä on tietoisesti pohdittava ja määriteltävä. 

Identiteetillä voidaankin tarkoittaa itsensä tekemiä määrittelyjä siitä, kuka on. (Fadjukoff 2007, 9, 

57.) Tämän lisäksi oma identiteetti määrittyy elämän eri osa-alueiden valintojen kautta 

esimerkiksi oman koulutuksen ja työn valinnoissa. Identiteetti tarkoittaa erilaisia tapoja, joiden 

avulla ihmiset ymmärtävät itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa. 

(Saastamoinen 2006, 170, 172.) Pelle Peloton on ryhtynyt yrittäjäksi rohkeiden valintojen, 

sattumusten ja uusille asioille avoimena olemisen kautta: 

 
	   Raija: (…) mä oon sit jotenki vaan lähteny aika niinku spontaanilla reaktiolla 
 [mukaan eri tilanteisiin] ja ehkä se juontuu siitä et mä aikanaan vaihdoin tätä 
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 työrupeamaaki aika spontaanisti, mä oon päättäny et täs nyt otetaan 
 uudet haasteet vastaan et mitä tulee eteen. 
 
Pelle Peloton kokee työnsä suureksi osaksi elämäänsä ja hänelle unelmien saavuttaminen on 

tärkeintä. Oma työ koetaan intohimona, joka on osana jokapäiväistä elämää. Raution (2006, 19-

20) mukaan aiemmin ihmisillä oli vain vähän valinnanmahdollisuuksia elämänsä eri osa-alueilla, 

mutta yhteiskunnan kehittyessä yksilöt ovat saaneet elämäänsä enemmän erilaisia vaihtoehtoja. 

Tämän vuoksi esimerkiksi juuri omien unelmien saavuttaminen ammatissa onkin mahdollista. 

Timo, Sonja ja Raija eivät erota työelämää vapaa-ajasta ja kehittelevät jatkuvasti uusia ideoita:  

  
 Timo: (…) kyllähän se [työ] on jatkuvasti mielessä. Tää toimiala on just 
 semmonen  et ei oo oikeen vapaa-aika ja työ helposti erotettavissa.(…) jos 
 rupeet itelles työtunteja laskemaan ni sitte tulee hulluks et se on nii  
 kokonaisvaltasesti elämäs mukana et niitä ei pysty käytännös erottamaan. 
 
 Sonja: Elämäntapayrittäjä. Halu luoda omanlaisensa elämän. Kerto 
 bisnesihmiset mitä tahansa et miten sitä pyörittää ni sil ei oo mulle  mitään 
 väliä. Niin kauan ku mä saan leivän siitä. 
 
 Raija: Mul ei oo työelämää vaan mul on elämäntyötä. (…) Aivot raksuttaa koko 
 ajan, mul on yöpöydällä blokki mihin mä kirjotan jos tulee yöl ajatuksia ku 
 mun on pakko saada pois ne niinku mielestä, ni sit mä pystyn nukkuu. Et 
 muuten ne jää kelaamaa et tää on niinku 24/7 kyl se toimii aika selkeesti. 
 

Identiteetti tarkoittaa erilaisia tapoja, joiden avulla ihmiset ymmärtävät itsensä suhteessa itseensä, 

sosiaaliseen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa. (Saastamoinen 2006, 170, 172.) Pelle Peloton 

muistuttaa Hollandin (1997)  määritelmää tutkivasta tyypistä, joka nauttii haasteista ja pitää 

lukemisesta, sekä taiteellisesta tyypistä, joka arvostaa luovaa ilmausta ja pitää esimerkiksi 

kirjoittamisesta.  

  
 Teemu: Mä oon vähä semmonen tyypiltäni et mulla pitää olla haasteita ja 
 harrastuksia ja touhua ja joku tossa kysyki et mistä sä ton energian 
 niinkun oikeen ammennat.   
 
 Liisa: Mähän oon kirjottanu aika paljon kollegojen kanssa, sitä mä aion 
 jatkossaki tehdä. (…) Mä oon kirjottanu kouluttamisesta, palautteesta, 
 esimiehet osaamisen kehittäjänä.. mentoroinnista ja perehdyttämisestä. Et 
 aika paljon. Myt mul on meneillään yks  semmonen ohjaamiseen liittyvä kirja et 
 mä en oo nyt sit syksyllä kerenny tekee et se on sit kevään homma. 
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Monilla tämän tutkielman Pelle Pelottomilla on useita projekteja tai harrastuksia meneillään, ja 

kirjoittaminen onkin useille heistä mieleistä. Kroger (2007, 4-5) esittää, että identiteetti kehittyy 

ainakin joissain määrin läpi elämän. Iällä on suuri merkitys siihen, miten yksilöt näkevät itsensä 

ja minkälainen identiteetti heille on ehtinyt kehittyä. Pelle Pelottoman polku yrittäjäksi on 

sisältänyt kokeiluja, aktiivista tutkimista ja heittäytymistä. Ihmisen identiteetti onkin 

Saastamoisen (2006, 171-172) mukaan yhdistelmä erilaisia yksilöllisiä valintoja.  

  

6.2 Kunnianhimoinen 
	  
Vanhoissa työtehtävissäni huomasin, että halusin tehdä mahdollisimman paljon kaikkea. Jossakin 

vaiheessa uuden oppiminen ja kehittyminen ei kuitenkaan ollut enää mahdollista. Halusin edetä urallani, 

mutta sopivia etenemismahdollisuuksia ei ollut. Kaipasin haasteita, ja silloinen työpaikka tuntui tylsältä. 

Keräsin itsevarmuutta ja rohkeutta eri työpaikkojen kautta ja totesin, että siipeni kantavat. Ymmärsin, että 

minulla on annettavaa ja kehitettävää, ja pystyisin viemään yritystä eteenpäin. Yltiömäisen 

kehittymishalun seurauksena työllistyin yrittäjäksi.  

 

Jos joku sanoo, että ”ei tuo tule onnistumaan”, motivoi se minua tekemään asioita vielä enemmän ja 

paremmin. Myös riskit laittavat yrittämään yhä kovemmin. Olen aina ottanut riittävän ison maalin, joka on 

niin haastava ja vaikea, että sen saavuttamisessa riittää tekemistä. Kuitenkin niin, että uskon sen olevan 

mahdollista. Paljon on saavutettu, ja uusia ideoita pystyy viemään pitkälle myös nopealla aikataululla. 

Täysi vauhti on päällä, ja itseluottamus on vahva.  

 

Suunnittelen koko ajan jotakin: olen ikuinen opiskelija, ja rakastan itseni kehittämistä ja uuden oppimista. 

Minulla on monta haavetta, jotka odottavat täyttymistänsä. Tavoitteenani on tehdä maailmasta asteen 

verran parempi paikka ja vaikuttaa asioihin. Haluan laajentaa toimintaa, kansainvälistyä ja luoda uusia 

työpaikkoja. Haluan myös oppia paremmaksi myyjäksi ja johtajaksi. Haluan jatkaa toimintaa niin pitkään, 

kun siitä nauttii ja siinä pärjää.  

 

Kunnianhimoinen on tyyppi, jolla on vahva kehittymisenhalu ja tahto edetä urallaan. 

Kunnianhimoinen eroaa Pelle Pelottomasta siinä, että hän tähtää tietoisesti johonkin tiettyyn 

päämäärään, kun taas Pelle Peloton haluaa kokeilla hieman kaikkea. Kunnianhimo merkitsee 

vahvaa halua tehdä tai saavuttaa tyypillisesti jotakin, mikä vaatii päättäväisyyttä ja kovaa työtä. 

Kunnianhimon voi käsittää myös haluna ja päättäväisyytenä saavuttaa menestystä. (Oxford 
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dictionaries, 2015.) Ammatti-identiteetissä kunnianhimoisuus näkyy muun muassa 

motivoituneisuutena ja selkeinä uratavoitteina:  

 Heini: Suunnittelen koko ajan jotaki mä itse asiassa nytkin mietin juuri että 
 pitäiskö jättää tutkimussuunnitelma yliopistoon ja alkaa tekemään väitöskirjaa 
 (…). Olen luonut satuhahmon, jonka toivoisin olevan TV:ssä parin vuoden 
 sisään (…). On monenlaista tavotetta jotka odottaa vaan täyttymistänsä.  
 

Kunnianhimoinen on henkilö, joka nauttii itsensä kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Hän 

muistuttaa kuvausta Hollandin (1997) luomasta yritteliäästä tyypistä, joka omaa usein myyntiin, 

johtamiseen ja vakuutteluun liittyviä taitoja. Kunnianhimoinen on ikuinen opiskelija, joka ei 

välttämättä koskaan ole tyytyväinen saavutuksiinsa, mutta se on hänelle hyvä asia, sillä se 

motivoi paahtamaan eteenpäin ja saavuttamaan vielä enemmän.  Kunnianhimoinen muistuttaa 

myös Vesalan (2010) yrittäjämielikuvia oman voiton maksimoijasta, joka pyrkii tekemään 

voittoa, jalosta kilpailijasta, joka haluaa nähdä, mihin kaikkeen itse pystyy ja itsensä kehittäjästä, 

joka haluaa jatkuvasti kehittää itseään.  

 

 Kaisa: mä oon semmonen ikuinen opiskelija, mulla on aina joku koulutus, joko 
 tutkintoon johtava tai intensiivikurssi, mulla on aina käynnissä. Näin on ollu 
 aika pitkään. 
 
 Heini: Mä oon ikuinen opiskelija, mä rakastan sellasta itsensä kehittämistä ja 
 uuden oppimista ja sitä et saa ihmisten raikkaalla tavalla kuulla sanottavan… 
 Hyvinvointi on asia, mistä mä en kyllästy kuulemaan. 
  

Kunnianhimoisen ammatti-identiteetin omaavalle syy yrittäjäksi lähtemiseen on todennäköisesti 

ollut edellisessä työssä oleva este, jonka vuoksi kehittyminen ei enää ole ollut mahdollista, kuten 

esimerkiksi Millan tapauksessa:  

  
 Milla: Ku mä olin saanu kokeilla niitä omia siipiäni ja totesin et kyllä ne kantaa  ja 
 halusin tehdä kaikennäköstä ja paljon lisää. Sitte taas yliopiston  byrokraattises 
 ympäristössä se yltiömäinen kehitys mitä halus tehdä oman työnsä eteen ei 
 ihan joustavasti käyny. 
 
Milla halusin kehittää itseään, ja näki yrittäjyyden mahdollisuutena uralla etenemiselle. 

Kunnianhimoinen tyyppi on asettanut itselleen selkeitä tavoitteita ja kasvusuunnitelmia, ja pyrkii 

kehittämään itseään jatkuvasti. Banduran (1977) mukaan minäpystyvyys muodostuu erilaisista 

uskomuksista, joita ihmisillä on omista kyvyistään. Uskomukset ovat yhteydessä ihmisen 
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käyttäytymiseen omien tietojen ja kykyjen puitteissa ja ne ilmaisevat, mihin yksilö uskoo 

pystyvänsä. Minäpystyvyys on yhteydessä myös siihen, kuinka pitkään henkilö jää esimerkiksi 

tiettyyn työtehtävään, tai kuinka haastavia tehtäviä ottaa vastaan. Matti kertoo haastavien 

tavoitteiden motivoivan eteenpäin: 

 
 Matti: (…) Asettaa riittävän haastavan, vaikeen tavotteen, jota ei oikeestaan 
 pysty välttämättä edes saavuttamaan. Joten se tavotteen saavuttaminen ei 
 pelota ku tietää et se on niin iso, et siin riittää tekemistä meille kaikille 
 vielä. Mut kuitenki nii että uskoo siihen että se on mahdollista. 
 

Kunnianhimoisella  on hyvä ja selkeä käsitys omasta minäpystyvyydestään, ja hän uskoo 

pystyvänsä saavuttamaan erilaisia, haastaviakin tavoitteita. Kunnianhimoinen haluaa kehittyä 

lisää sekä laajentaa ja kasvattaa toimintaansa. Rantamäki-Lahtisen, Vesalan, Vesalan, Karttusen 

& Tuuren (2008, 31) mukaan nuoret ja suurien yrittäjien yrittäjät ovat eniten kasvuun pyrkiviä, 

sillä vanhemmalla, mahdollisesti pian eläkkeelle jäävällä ikäpolvella ei välttämättä ole enää 

samanlaista tarvetta kehittää toimintaansa kuin nuorilla.  (Vesala & Vesala 2008, 32.) 

 Milla: Jo yli 10-11 vuoden  aikana nyt on jo päästy siihen pisteeseen et nyt koen  jo 
 et paljon on saavutettu ja uusii ideoit pystyy jo hyvinki pitkälle nopeella 
 aikataululla viemään eteenpäin.  
  
 Matti: Maailmanvallotus on ihan riittävän hyvä tavote. Et niinku, vaikuttaa 
 tehdä maailmasta asteen verran parempi paikka. Se on se syy miks mä nousen 
 töihin ja teen tätä hommaa. (…) Kasvattaa totta kai yritystä, saada se 
 kansainvälistymään ja luomaan uusii työpaikkoja, oppii edelleen paremmaksi 
 myyjäksi, ja oppii johtamista.  
 
 

Ginzeberg (1972) esittää ammatillisen päätöksenteon prosessina, joka muotoutuu läpi lapsuuden 

ja nuoruuden. Kunnianhimoinen on henkilö, joka on määrätietoisesti tehnyt erilaisia koulutus- ja 

uravalintoja tulevaisuuttaan ajatellen. Kirpalin (2004) mukaan yksilöiltä vaaditaan kasvavissa 

määrin proaktiivisuutta ja multitaitoihin sekä joustavuuteen perustuvaa ”yrittäjämäistä” 

työasennetta, ja yksilöiden on sopeuduttava muutosten vaatimuksiin muokkaamalla ammatti-

identiteeteistään joustavia ja monimuotoisia. (Kirpal 2004, 199, 218).  
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6.3 Realisti  
 
Harkitsin pitkään yrittäjäksi ryhtymistä, sillä yrittäjänä on vaarana pudota yhteiskunnan tarjoamista 

sosiaalisista etuuksista. Olin varmistanut selustani ennen ratkaisun tekoa: minulla on monenlaista 

osaamista, joten ajattelin, että pystyn kuitenkin työllistymään johonkin, jos yrittäjyys ei onnistu. Ajattelin, 

että yrittäjyys on eräänlainen mahdollisuus työllistää itsensä.  

 

Osallistuin tapahtumaan, jossa ammattilaiset kannustivat minua perustamaan oman yrityksen, jonka 

jälkeen osallistuin yrityskurssille. Sieltä sain paljon realistista tietoa siitä, mitä yrittäjyys on.  Yrittäjäksi 

ryhtyminen kävi lopulta melko helposti: minulla oli valmis yritysidea, asiakaskuntaa ja elämäntilanne, 

joka mahdollisti taloudellisten riskien ottamisten. En usko myyntiin, enkä koe sitä omakseni. Huomaan, 

että mitä vähemmän markkinoin, sitä enemmän saan tuotteita kaupaksi.  

 

Huonoina talousaikoina olen miettinyt koko homman lopettamistakin.  Myös yhteisjohtajuus on hankalaa, 

kun on lähisuhteet kyseessä. Olen miettinyt, että mieluummin lopetan kuin riitelen. Asiat on kuitenkin 

saatu aina ratkaistua, kun on siirtänyt tunteet sivuun ja keskittynyt olennaiseen. Tulevaisuudessa, kun 

Suomi lähtee toivottavasti nousuun, saatan harkita lisätyövoiman palkkaamista. Tämänikäisenä ajattelen, 

että tämä on minun loppusijoituspaikkani. Välillä asiakkaita tulee enemmän ja välillä vähemmän, mutta 

tavoitteenani ei olekaan koskaan ollut tulla miljonääriksi.  

	  
Realisti on tavallaan hieman pessimistinen: hän ei haaveile liikoja, vaan on pikemminkin jalat 

maassa –tyylinen. Realisti on todellisuudentajuinen ihminen, joka tiedostaa tosiasiat ja 

mahdolliset riskit ennen päätöksentekoa. Realisti on ennen yrittäjyyttään työskennellyt 

palkansaajana erilaisissa työpaikoissa. Hollandin (1997) mittareiden mukaan realistinen on 

käytännönläheinen tyyppi, joka viihtyy fyysisissä ammateissa. Omassa tutkimuksessani nimesin 

realistiseksi kuitenkin tyypin, joka on laskelmoinut tarkkaan ammattinsa hyvät ja huonot puolet. 

Sen takia realisti tässä tutkimuksessa muistuttaa enemmänkin Hollandin (1997) kuvaamaa 

”tavallista” tyyppiä, jolle on tyypillistä työn tarkka organisointi ja suunnittelu. Realisti on ennen 

yrittäjäksi ryhtymistään varmistanut selustan ja sen, ettei päätöksestä synny taloudellisia tai muita 

riskejä. Hän on ottanut tarkkaan selville faktoja aiheeseen liittyen ja harkinnut pitkään sitä, mikä 

olisi järkevintä. Matti tiedostaa yrittäjäksi ryhtymisen riskit ja haasteet, ja hänellä oli siitä 

realistinen kuva ennen yrityksensä perustamista:  
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 Matti: Kyl mä, mitä mä oon nähny liiketoimintasuunnitelmia alkuvaiheen 
 yrittäjillä ni  ne ajattelee silleen et kolmes kuukaudes homma rupee toimii 
 silleen et rahaa tulee ovista ja ikkunoista sisää. Ei tule, ei tule kenellekään 
 kolmes kuukaudessa ellei asiakkaat oo jo valmiina niinku tietenki  sellasii
 tilanteit on paljon mikä on hyvä tapa myös ryhtyy yrittäjäks jos sul on 
 asiakkat heti valmiina. 

Tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä uravalinnan prosessista. Hollandin (1997) mukaan useimmilla 

ihmisillä on yksilöllinen urateoria (Personal career theory, PCT), joka on yhteydessä omaan 

uraan tai työhön, ja joka voi vaihdella heikosta ja kelvottomasta vahvaan ja kelvolliseen. 

Urateoria sisältää yksilön omat uskomukset, ideat, oletukset ja tietotaidon,  jotka ohjaavat omia 

valintoja työn saralla, ja ”kelvollinen” urateoria kertoo yksilön valmiudesta tehdä uraan liittyviä 

päätöksiä. (Reardon & Lenz, 1999, 103.)  Realistilla on usein juuri tämänkaltainen kelvollinen 

urateoria, sillä hänellä on selkeä kuva siitä, minkälaiset tietotaidot ja mahdollisuudet hän omaa 

jotakin tiettyä työtä varten. Realisti on saattanut ryhtyä yrittäjäksi esimerkiksi jonkin kriisin 

johtamana, kuten jäätyään työttömäksi, tai elämäntilanteen salliessa, kun esimerkiksi lapset ovat 

menneet kouluun. Myös muiden kannustus on saattanut saada Realistin suuntautumaan 

yrittäjäksi, kuten esimerkiksi Hannan kohdalla kävi:  

 

 Hanna: Mä sain kauheesti kehuja ja tosi positivist palautetta mun työstä. Sit mä 
 menin sellaseen rekrytapahtumaan jos oli yritysneuvojii, ja ne sano et mun pitää 
 mennä yritykskurssille ja perustaa oma yritys. 
 

Ammatti-identiteetti on sidoksissa identiteetin persoonalliseen, sosiaaliseen ja kollektiiviseen 

puoleen, ja se tulisi nähdä osana yksilön laajempaa identiteettiä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2006, 26-28, 32, 45.) Realisti ei halua joutua taloudelliseen ahdinkoon, ja haastavien tilanteiden 

tullen miettii kunnolla, olisiko esimerkiksi toiminnan lopettaminen paras ratkaisu sinnikkään 

yrittämisen sijaan. Realisti on osallistunut yrittäjyyskursseille ja hankkinut paljon tietoa. Hän on 

tähdännyt tulevaisuuteensa suoraviivaisesti, eikä ole juurikaan ajautunut tai ”sorkkinut sieltä 

missä on jotakin mielenkiintoista”, toisin kuin Pelle Peloton. Realisti menestyy urallaan, mutta ei 

tavoittele liikoja tai unelmoi suuria.  

  
 Hanna: mul on esimerkiks sillain et jos jostain syystä asiakas ei olis tyytyväinen 
 niin mä en edes laskuta niitä, mä en oo silleen et antakaa mulle rahaa. Mä en oo 
 ahne. Semmonen ehkä hitaasti lämpiävä, en oo silleen mainostamas joka 
 suuntaan markkinoimas, vaan mun pitää aina miettii asioita, harkitseva. 
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 (…) en ota riskejä, pelkään riskejä. Taloudellisia riskejä. Et sen takii tää oli 
 helppo yritys ku mä en oo tähän investoinu ku tyylii muutaman satasen. 
  
 Kaisa: Et kyl siel tiettyi asioita on et on se mikä tahansa palvelu tai mikä 
 tahansa tuote tai mikä tahansa asia jossa asiakas maksaa sulle rahaa niin se 
 täytyy aina ajatella sitä kautta, et se asiakastyytyväisyys on  se mittari, mikä 
 näkyy siellä pankkitilillä. 
 
Realisti laittaa asiakkaan etusijalle, mutta ei halua tyrkyttää liikaa omia paveluitaan. Täten 

realistin voi ajatella olevan ehkä hieman vaatimatonkin. Yrittäjien ammatti-idenetiteettien 

voidaan ajatella linkittyvän kulttuuriseen kontekstiin sekä erilaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin, ja 

itsensä markkinointi, kuten oman osaamisen, työn tuloksien ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen 

ja esittely on yrittäjillä kuitenkin välttämätöntä (Eteläpelto 2010, 93). Realistin tavoitteena on 

jatkaa toimintaa samaa rataa, mutta hän saattaa vaikeiden hetkien koittaessa myös harkita 

yrittäjyydestä luopumista, jos riskit vaikuttavat liian suurilta. Realisti ottaa asiat niin kuin ne ovat, 

eikä välttämättä pyri laajentamaan toimintaansa. Liisan tavoitteena on tehdä sellaista työstä, mistä 

pitää ja missä näkee viihtyvänsä pitkään, ja Teemu on joskus tosiasioiden valossa miettinyt, 

olisiko järkevämpää lopettaa yrittäjyys:  

 Liisa: Välillä asiakkaita tulee enenmmän ovista ja ikkunoista ja välillä 
 vähemmän et ne vuodet niinku ehkä säätelee toinen toisiaan et sitte 
 joku vuosi pistetään säästöön ja joku vuos mennäänki joudutaan niit säästöjä 
 ottamaan et eihän tässä silleen rikastumaan pääse. On mielekäst tekemistä ja 
 tulee toimeen. 
  
 Teemu: Aika tarkkaan vuos sitte ku (…) lähti menee aika vahvasti laskuun ton 
 tulopuolen kans ni kyl mä siin mietin et oisko parempi sit siinä vaihees lyödä 
 hanskat tiskiin. (…) Sain kuitenki keväällä uuden idean ja se onnistu hyvin.  
 
Realistilla on yhtäläisyyksiä Vesalan (2010) hahmottelemaan elämäntapayrittäjään, jota 

kuvaillaan pienyrittäjäksi, joka elättää työllään itsensä ja perheelle, ja joka arvostaa ammattitaitoa 

enemmän kuin itse yrittäjyyttä. Realisti muistuttaa myös Vesalan (2010) yrittäjää pakon edessä, 

joka on ryhtynyt yrittäjäksi esimerkiksi jäätyään työttömäksi tai joka on yrittäjä jotta voi 

mahdollistaa haluamansa työn tekemisen.  
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7 Ammatti- vai yrittäjäidentiteetti?  
	  
Tämän tutkielman tehtävänä oli selvittää, miten kasvatustieteilijät ryhtyivät yrittäjiksi ja 

minkälaisia ammatti-identiteettejä heillä on, pohjaten identiteetin, ammatti-identiteetin, 

yrittäjäidentiteetin ja narratiivisen identiteetin käsitteisiin pohjaten. Yrittäjäksi ryhtymistä ja 

ammatti-identiteettejä analysoitiin narratiivisesti hyödyntäen Labovin ja Waletzkyn narratiivien 

rakenteellista analyysia ja Proppin juonirakenneanalyysia. Narratiivisen lähestymistavan 

tarkoituksena on tarkastella, kuinka identiteettiä tuotetaan tarinoiden avulla. Narratiivit tarjoavat 

uusia näkökohtia henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun, ja se tuottaa reflektiivistä 

suhtautumista ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, 

41.)  

7.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen Miten kasvatustieteilijät ryhtyivät yrittäjiksi kohdalla kävi 

ilmi, että yhdistävänä tekijänä yrittäjien taustalla näyttäytyi se, miten yrittäjyys oli kaikille 

jollakin tasolla tuttua ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Keskeisimpinä yrittäjyyden taustalla olevia 

asioista ovat muiden yrittäjien kanssa tekemisisissä oleminen, omat asenteet ja oma aiempi 

yrittäjyys. Yrityksen perustamiseen johti jokin ongelmatilanne, johon yrittäjäksi ryhtyminen 

tarjosi ratkaisun. Ongelmatilanteita olivat ylimääräinen aika, uralla etenemisen este/kehittymisen 

halu, työttömäksi jääminen ja liikeidean puuttuminen. Haastateltavat puhuivat nykyhetkestä ja 

tulevaisuudesta positiivisesti, ja kaikki ovat tyytyväisiä päätöksestään ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjät 

tunnistivat isestään sitkeyttä ja tavoitteiden asettamista, ihmisläheisyyttä, oppimishalua ja 

innostuneisuutta omaan työhön.  

 

Yrittäjäpolkujen tarkasteleminen antoi tietoa siitä, mitä ammatti-identiteetin taustalla on ja miten 

eri elämäntilanteet ovat olleet yhteydessä sen rakentumiseen. McAdamsin mukaan narratiivinen 

identiteetti on kehittyvä ja sisäistetty tarina itsestä, jonka yksilö rakentaa ymmärtääkseen omaa 

elämäänsä. Tarinan avulla voidaan selittää muille, miten on päätynyt siihen pisteeseen, missä on 

ja minne on mahdollisesti matkalla. Kerrotut tarinat ovat valikoituja kokonaisuuksia oman 

elämän menneisyyden sekä ennustetun tulevaisuuden tapahtumista. (McAdams 2013, 99.) 
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Haastateltavien kertomukset olivat hyvä tapa tutkia yrittäjien polkuja ja yrittäjäksi ryhtymistä, 

sillä ne sisälsivät asioita niin menneisyydestä, nykyhetkestä kuin tulevaisuudestakin.  

 

Toiseen tutkimuskysymykseen, Millaisia ammatti-identiteettejä yrittäjillä on vastattiin kolmen, 

kaikista haastatteluista muodostettujen ammatti-identiteettityyppejä kuvaavien tarinoiden avulla. 

Nimesin nämä tyypit Pelle Pelottomaksi, Kunnianhimoiseksi ja Realistiksi, sillä ne kuvaavat 

osuvasti tarinoista löytyneitä keskeisimpiä ammatti-identiteettityyppejä. Tutkielman 

haastateltavat eivät lokeroidu vain yhteen esittelemistäni ammatti-identiteettityypeistä, vaan 

saattavat omata piirteitä kaikista kolmesta tyypistä. Jotkut haastateltavista olivat selvästi 

enemmän Pelle Pelottomia, kun taas toisten asenne oli enemmänkin realistinen. Tarinat on 

yhdistetty kokoamalla jokaisen haastattelun samankaltaisuuksia yhteen. Pelle Peloton kuvaa 

yrittäjää, joka on luonteeltaan utelias, kokeilunhaluinen ja kekseliäs, eikä pelkää ottaa riskejä. 

Hän on aina avoin uusille kokemuksille, ja hakeutuu jatkuvasti uusiin haasteisiin. 

Kunnianhimoinen on henkilö, joka haluaa määrätietoisesti kehittyä ja edetä urallaan, ja jolla on 

yrityksensä suhteen kasvu- ja kehityssuunnitelmia. Realisti puolestaan tiedostaa tosiasiat eikä 

mielellään ota riskejä pyrkien ylläpitämään yrityksen toimintaa ilman suuria haaveita. Hallin 

(1999) mukaan yhdellä ihmisellä voi olla monia erilaisia identiteettejä, jotka voivat olla myös 

ristiriidassa keskenään, jolloin yksilön identifikaatio vaihtelee jatkuvasti. Postmodernin subjektin 

käsityksen mukaan ihmisellä ei voikaan olla yhtä ainoaa identiteettiä. (Hall 1999, 21-23.)  

 

Rantamäki-Lahtinen ym. (2008, 31) esittävät, että yleensä suuremman koon yritykset ja 

koulutetummat yrittäjät ottavat enemmän riskejä kuin pienyrittäjät. Tämä pitää osittain paikkansa 

myös tässä tutkielmassa, sillä pienyrittäjät olivat huomattavasti enemmän esimerkiksi Realisteja 

kuin suuremman koon yrityksen yrittäjät. Koulutuksella ei puolestaan ollut tähän yhteyttä, sillä 

kaikki haastateltavat ovat kasvatustieteen maistereita ja täten yhtä koulutettuja. Myös monet 

tutkielman pien- tai ”yksin” yrittäjät kertoivat haluavansa jatkuvasti kouluttautua ja kehittyä lisää. 

Vesalan ja Pihkalan (1999) käsitys siitä, että yrittäjäksi voi ryhtyä ympäristöstä huolimatta pitää 

myös jokseenkin paikkansa. Heidän mukaansa henkilö, joka omaa yrittäjämäisiä asenteita löytää 

lopulta tiensä yrittäjyyteen riippumatta siitä, missä ympäristössä elää. (1999, 2.) Osa yrittäjistä on 

kotoisin pieniltäkin paikakkunnilta, missä ei välttämättä ole yhtä hyvät mahdollisuudet yrityksen 

perustamiseen kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tällaiset henkilöt ovat kuitenkin omanneet 
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yrittäjämäisen asenteen, mikä on johtanut lopulta yrityksen perustamiseen ympäristön 

mahdollisesti rajoittautuneistakin mahdollisuuksista huolimatta.  

 

Monet haastateltavista kokivat, että yrittäjyys on elämäntapa. Kun omista työajoista ja –tavoista 

saa itse päättää, työstä tulee helposti osa muuta elämää. Arkipäivinä töissä ei olla kahdeksasta 

neljään ja ajatustyö on käynnissä jatkuvasti. Niinpä mielenkiintoisena lisälöydöksenä tässä 

tutkielmassa on, ettei yrittäjillä välttämättä ole ammatti-identiteettiä, joka olisi kytköksissä juuri 

oman alan ammattiin, vaan pikemminkin yrittäjyyteen. Yrittäjien ammatti-identiteettejä yhdisti 

enemmänkin työn luonto kuin itse ala, jolla he toimivat. Pelle Peloton, Kunnianhimoinen ja 

Realisti ovat ammatti-identiteettityyppejä, joita ei välttämättä palkkatyöläisellä esiinny. Kun 

työtä tekee itseä varten kehittääkseen oman yrityksen toimintaa, voi se motivoida tekemään töitä 

yhä kovemmin (Kunnianhimoinen), keksimään jatkuvasti uusia ideoita silläkin uhalla, etteivät ne 

toimisi (Pelle Peloton), tai laskelmoimaan tarkasti kaiken toimintansa, sillä kuukausittainen 

palkka ei ole taattu (Realisti). Yrittäjyys laittaa ihmisen nimensä mukaisesti yrittämään.  

 
Laajimmillaan ammatti-identiteetti voi näyttäytyä sosiokulttuurisena ja psykososiaalisena 

ilmiönä, yksilön suhteena yhteiskunnalliseen toimintaan: miten oma paikka, asema ja osallisuus 

nähdään kokonaisuudessa. Ammatti-identiteetti on identiteetin keskeinen osa-alue, ja se voi 

näyttäytyä hyvinkin erilaisena yksilöiden elämässä. Ammatti-identiteetti on sidoksissa 

identiteetin persoonalliseen, sosiaaliseen ja kollektiiviseen puoleen, ja se tulisi nähdä osana 

yksilön laajempaa identiteettiä. Keskeistä ammatti-identiteetin rakentumisessa on se, mihin kokee 

kuuluvansa tai samaistuvansa, mitä pitää tärkeänä ja mihin sitoutuu työssään. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen, 2006, 26-28, 32, 45.) Täten voidaan ajatella, että yrittäjien ammatti-identiteettejä 

yhdistää se, että he kokevat kuuluvansa ja samaistuvansa yrittäjiin ja sitoutuvat oman yrityksensä 

toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  

 

7.2 Pohdintaa 
 

Yrittäjyys on yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe, sillä yrittäjyyden tukemisella voidaan etsiä 

vastauksia suuriinkiin ongelmiin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella yrittäjien 

ammatti-identiteettejä, sillä niitä on tutkittu verrattain vähemmän kuin palkansaajien ammatti-
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identiteettejä. Ammatti-identiteettejä tarkasteltiin narratiivisesta näkökulmasta, sillä ihmiset 

kertovat luontevasti elämästään tarinanomaisesti. Tarinat sitovat yhteen eri henkilöitä ja 

tapahtumia, ja niiden avulla voidaan ymmärtää paremmin sitä, keitä olemme.  (DeVereaux & 

Griffin 2013, 1.) Toisin kuin Hallin (1999) näkemys yksilön identiteetistä valistuksen subjektina, 

vakaana ja pysyvänä käsityksenä itsestä, narratiivista identiteettiä ei nähdä pysyvänä ja 

olemuksellisena, vaan pikemminkin muuttuvana ja moniuloitteisena prosessina. (Hänninen 1999, 

61). Kulttuuri muokkaa ihmisten kertomia tarinoita eri konteksteissa, ja kertomusten avulla 

erilaiset tapahtumat muodostetaan kokonaisuuksiksi, jolloin yksittäiset tapahtumat saavat 

merkityksensä suhteessa kokonaisuuteen. (Elliott 2005, 3.) Yrittäjäksi päätyminen on polku, 

johon erilaiset yksilön elämän varrella tapahtuneet asiat ovat yhteydessä. 

 

Tässä tutkielmassa yrittäjillä oli keskenään yhteisiä piirteitä, jotka eivät olleet erityisesti 

sidoksissa ammattialaan, jolla he työskentelevät. Esimerkiksi teknologia- ja opetusalalla 

työskentelevät mainitsivat puheissaan samankaltaisia asioita, vaikka he työskentelevät täysin 

erilaisilla aloilla. Haastattelemani yrittäjät puhuivat paljon piirteistä, joita he arvostavat 

esimerkiksi muissa yrittäjissä ja tiedostivat, minkälainen yrittäjän tulee olla pärjätäkseen. Häggin 

(2011, 199) mukaan yrittäjäidentiteetti kehittyy yksilön omilla ehdoilla, sillä yrittäjät ohjaavat 

itse omaa toimintaansa säilyttäen kuitenkin oman perimmäisen identiteettinsä, sen sisältämät 

arvot ja omat persoonalliset tyylinsä. Yksilön ammatti-identiteetti puolestaan rakentuu niissä 

kulttuurisesti määrittyneissä yhteiskunnallisissa tilanteissa ja työyhteisöissä, joissa ammattilaiset 

elävät (Vähäsantanen 2010, 157; Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 41), ja ammatti-identiteetti 

nähdään yksilön käsityksenä itsestään omassa ammatissaan.  

 

Tämän tutkielman tulokset viittaavat siihen, etteivät ammatti- ja yrittäjäidentiteetit näyttäydy 

toisistaan erillisinä haastateltavien elämässä, vaan linkittyvät toisiinsa. Täten onkin 

mielenkiintoista pohtia, onko yrittäjillä tässä tutkielmassa ollenkaan erillistä ammatti-

identiteettiä, vai kuvaavatko löytämäni tyypit (Pelle Peloton, Kunnianhimoinen ja Realisti) 

ammatti-identiteetin lisäksi myös yrittäjäidentiteettiä? Yrittäjäidentiteetti ei Häggin (2011, 200) 

mukaan kumoa yksilön muita identiteettejä, joten yksilöllä voi olla samanaikaisesti niin yrittäjä- 

kuin ammatti-identiteettikin. Tämä tutkielma toi tietoa siitä, miten kasvatustieteilijät ovat 

päätyneet yrittäjiksi ja minkälaisia ammatti-identiteetejä heillä on. Yrittäjät kertoivat tarinaansa 
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siitä, mitä heidän elämässään on tapahtunut ennen yrittäjyyttä ja yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen. 

Narratiivinen identiteetti on kehittyvä ja sisäistetty tarina itsestä, jonka yksilö rakentaa 

ymmärtääkseen omaa elämäänsä. Tarinan avulla voidaan selittää myös muille, miten on päätynyt 

siihen pisteeseen, missä on, ja minne on mahdollisesti matkalla. Identiteetin rakentumiselle 

keskeistä on sen ajallinen ulottuvuus, sillä tarinat ovat valikoituja kokonaisuuksia oman elämän 

menneisyyden sekä ennustetun tulevaisuuden tapahtumista. (McAdams 2013, 99.) Kiinnostavaksi 

löydökseksi osoittautui se, miten ammatti- ja yrittäjäidentiteetti nivoutuvat tämän tutkielman 

yrittäjien kohdalla yhteen.  

 

Täsmälleen samanlaista tutkimusta kasvatustieteilijäyrittäjien ammatti-identiteeteistä ei ole vielä 

toteutettu, joten tutkimus on arvokas etenkin yrittäjyyttä pohtiville kasvatustieteilijöille. Myös 

muut yrittäjät voivat saada tietoa siitä, minkälaisia polkuja pitkin yrittäjäksi voi päätyä, ja 

minkälaisia erilaisia ammatti-identiteettejä yrittäjissä on tunnistettavissa. Olisi mielenkiintoista 

tutkia lisää ammatti- ja yrittäjäidentiteettien eroavaisuuksia yrittäjillä ja sitä, limittäytyvätkö ne 

kaikkien alojen yrittäjillä yhtä vahvasti yhteen. Yrittäjien ammatti-identiteetin tutkimista voisi 

jatkaa tai soveltaa myös tutkimalla nyt nousussa olevien start up –yrittäjien ammatti-identiteettejä 

tai verrata start-up yrittäjien identiteettejä pitkäaikaisten yrittäjien identiteetteihin. Myös 

perheyrittäjyyttä ja niissä tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia voisi tutkia lisää. Yrittäjyyden 

tutkiminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää, sillä innovatiiviset ja yrittäjähenkiset ihmiset 

tarjoavat mahdollisuuden Suomen uuteen kasvuun luomalla yrityksien kautta uusia työpaikkoja, 

tuotteita ja tätä kautta myös ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.  
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12 Liitteet 
 

Liite 1. Haastattelurunko 
	  
1. Miksi lähdit yrittäjäksi? Miten se tapahtui? 

2. Kerro yrittäjyyden alkuvaiheesta. Mikä tapahtuma on erityisesti jäänyt mieleesi? 

3. Kerro urasi varrelta jokin sellainen tapahtuma, joka sai sinut miettimään alanvaihtoa tai 

yrittäjyyden lopettamista. Miten vakuutit itsesi jatkamaan? 

4. Miten luonnehtisit itseäsi yrittäjänä? 

5. Onko yrittäjyys vastannut toiveitasi/odotuksiasi? 

6. Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on yrittäjyyden suhteen?  

 
 

 

 

 

 

 

 


