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Tutkimus sijoittuu narratiivisen työidentiteetin kentälle kuvatessaan ensin laajemmin 

akateemisen johtajuuden moniäänisyyttä ja eritellessään tarkemmin viiden akateemisen 

johtajan tekemää identiteettityötä. Tavoitteena oli vastata kahteen tutkimuskysymykseen:  

1) Mitä akateemisen johtamisen kehittämisohjelmaan osallistuvat johtajat kertovat 

johtajaidentiteetistään? ja 2) Millaisia narratiivisia jännitteitä ja itsen asemointeja 

sisältyy viiden sellaisen johtajan johtajaidentiteettikertomuksiin, jotka eivät itse ole 

aktiivisesti hakeutuneet johtajiksi? 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto koottiin haastattelemalla 24 

akateemista johtajaa, jotka osallistuivat Turun yliopistossa toteutettuun akateemisen 

johtajuuden kehittämisohjelmaan vuosina 2004–2005. Teemahaastatteluiden avulla 

tuotettuja vastauksia käsitellään tässä tutkimuksessa kertomuksina johtajien 

työidentiteetistä. Haettaessa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen käytettiin 

tutkimuskohteena koko aineistoa ja toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin rajaamalla 

aineisto viiden johtajan tuottamiin identiteettikertomuksiin. Nämä viisi johtajaa eivät 

olleet johtajaksi aktiivisesti pyrkineet, vaan ajautuneet johtajaksi vaihtoehtojen 

puuttuessa. Tutkimus oli metodologialtaan narratiivinen ja aineiston analysoinnissa 

käytettiin sekä temaattista että strukturaalista analyysia. 

Tulosten mukaan akateemisten johtajien narratiivinen työidentiteetti rakentuu 

haastattelutilanteessa hyvin moniulotteiseksi ja usein erilaisten polariteettien kautta 

hahmottuvaksi ilmiöksi. Polariteetteja löydettiin esimerkiksi työidentiteetin 

persoonallisen ja sosiaalisen tason välillä sekä kuvattaessa identiteetin muutosta 

tämänhetkisen ja tavoitellun identiteettikuvan välillä. Viiden, ei johtajaksi pyrkineen, 

johtajan kertomuksista oli löydettävissä monimuotoisia jännitteitä ja itsen asemointeja, 

jotka kuvasivat johtajien työidentiteetin rakentumista sekä heidän tekemäänsä 

identiteettityötä haastattelutilanteessa. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että akateemisen 

johtajan työidentiteetin suunnitelmalliseen kehittämiseen olisi tärkeä kiinnittää nykyistä 

enemmän huomiota, sillä yliopistomaailman suuret rakenneuudistukset ja kasvaneet 

taloudelliset paineet haastavat myös johtajan työidentiteetin jatkuvaan muutokseen. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää johtajien valmennus – ja työnohjausmenetelmien 

suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että johtajaidentiteetti ja sen rakentuminen 

ymmärretään monimuotoisena ilmiönä ja jatkuvana kontekstista riippuvaisena 

prosessina eli identiteettityönä. 

 

Avainsanat: akateeminen johtajuus, työidentiteetti, narratiivinen identiteetti, 

identiteettityö 
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Esipuhe: Minun tarinani 

 

  

Tämän lisensiaattityön tekeminen on ollut minulle pitkä, joskin antoisa matka 

monenlaisiin johtamisen teorioihin, narratiivisuuteen ja moniin uusiin psykologisiin 

näkökulmiin sekä menetelmällisiin pohdintoihin. Tutkimusmatkani on joskus ollut 

kivinenkin, mutta se on saanut minut ajattelemaan, ettei tärkeintä olekaan päämäärän 

saavuttaminen, vaan matkanteko. Siitä olen oppinut myös nauttimaan. Tiedollisen 

oppimisen ohella tärkeää on ollut oma ammatillinen kehittyminen ja identiteettityö. 

Tutkimuksen tekemisen prosessi on aina myös matka omaan itseen, varsinkin kun 

tutkimuskohteena on työidentiteetin rakentuminen. Matkan aikana ei voi välttyä 

omilta identiteettipohdinnoilta ja kysymyksiltä ”kuka minä olen?”, ”millainen minun 

työidentiteettini on?” tai ”millainen haluaisin olla?”  

 

Olen toiminut psykologina pitkään ja hankkinut vuosien varrella monenlaista 

lisäosaamista käytännön työhön. Tämän tutkimuksen aloittaminen haastoi minut 

tutkimaan itseäni tutkijan roolissa. Ajatus itsestä tutkijana oli aluksi outo ja ajattelin 

tämän opinnäytetyön enemmänkin suoritteena. Myös suhde tieteelliseen 

kirjoittamiseen tuntui vieraalta. Oman pro gradu- työn tekemisestä oli kulunut paljon 

aikaa, enkä sen jälkeen ollut tieteellistä tekstiä juurikaan kirjoittanut. Vaati tietynlaista 

nöyryyttä asettua asiantuntijasta noviisin positioon ja monia tuskaisia hetkiä 

mahtuikin matkan varrelle. Tutkimukseni paikannuttua narratiivisen identiteetin 

alueelle alkoi tutkimustyö kiinnostaa aivan uudella tavalla. Teoreettisen tietämyksen 

kasvun sekä ohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta aloin hahmottaa tutkijan 

työtä ja samalla itseäni uudella tavalla. Vaikka en tänäänkään, yhtä tutkittavaa 

lainatakseni, voi sanoa olevani ”tutkija sielultani”, niin huomaan oppineeni liittämään 

tutkimuksen näkökulman osaksi arjen työtäni työ- ja organisaatiopsykologina. 

Voisinkin kuvata työidentiteettiäni tällä hetkellä narratiiveja tutkivan psykologin 

käsitteellä. Se, miten olen kirjoittajana onnistunut välittämään oppimaani tässä 

lisensiaattityössä, jää erilaisten lukijoiden arvioitavaksi. 

 

Nyt on kuitenkin päämäärä saavutettu ja aika kiittää monia matkakumppaneita ja 

minua matkalla tukeneita. Ensiksi haluan kiittää professori Soili Keskistä, joka 

luovutti kokoamansa tutkimusaineiston käyttööni. Kiitän häntä myös monista 
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antoisista keskusteluhetkistä sekä tuesta erityisesti tutkimukseni alkuvaiheessa. Hänen 

kanssaan yhteistyössä valmistui vuonna 2006 rehtorinviraston julkaisu ”Akateemisen 

johtamisen kehittäminen - tavoitteena yhteisöllisyys ja johtamisosaaminen”. Toiseksi 

haluan kiittää, nyt jo eläkkeellä olevaa professori Esko Keskistä, joka jaksoi tukea ja 

ohjata lisensiaattitöitä tekeviä opiskelijoita ryhmämuotoisesti. Kiitos kannustuksesta 

myös ryhmäläisille, joista useimmat ovat jo valmistuneet. Erityisen lämmin kiitos 

työni valmistumisesta kuuluu ohjaajalleni tohtori Risto Puutiolle, joka johdatti minut 

narratiivisuuden mielenkiintoiseen maailmaan sekä jaksoi kannustaa ja uskoa työni 

valmistumiseen. Saamastani taloudellisesta tuesta kiitän Työsuojelurahastoa, 

Varsinais-Suomen Kulttuurirahastoa sekä Turun yliopiston psykologian laitosta. 

Lopuksi vielä lämpimät kiitokset rakkaimmilleni, perheeni jäsenille ja kaikille 

läheisille ystävilleni, jotka ovat olleet minulle korvaamattomana apuna matkanteossa. 

 

Kaarinassa toukokuun viimeisenä päivänä  2012. 

Mervi Herranen 
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1 JOHDANTO 

 
 

1.1 Näkökulmia johtajuuteen 
 

Työelämän globalisoituminen, nopeat muutokset, taloudelliset paineet ja 

tehokkuusvaatimukset sekä monien erilaisten johtamisoppien mukanaan tuomat 

haasteet asettavat niitä reunaehtoja, joita johtajat joutuvat työssään kohtaamaan. 

Johtamista ja johtajuutta on määritelty monin eri tavoin alkaen piirreteorioista, jossa 

johtajuus ymmärrettiin synnynnäisenä ominaisuutena aina nykypäivän johtajan ja 

alaisen suhdetta, vuorovaikutusta tai transformaalisuutta korostaviin 

johtamisnäkemyksiin (Juuti, 2006; Seeck, 2008). Moderni johtamistutkimus 

määrittelee johtamisen vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi sosiaaliseksi prosessiksi 

(Ruohotie, 2006) tai organisaation arkeen sisältyväksi yhteisölliseksi ilmiöksi 

(Huhtinen, 2006; Nivala, 2006), jota säätelemällä johtaja vaikuttaa toisaalta 

organisaation toimintaan sekä organisaatiokulttuuriin ja toisaalta yksittäisten jäsenten 

kognitioon ja tunne-elämään. Johtajuutta on myös tarkasteltu muutoksen 

näkökulmasta, jolloin johtaja nähdään muutosprosessin mahdollistajana. Hän 

vaikuttaa sekä organisaation rakenteellisiin ja toiminnallisiin tekijöihin että niihin 

tulkintoihin, joita työntekijöillä on itsestään ja toimintaympäristöstään (Ståhle & 

Åberg, 2012). Viime vuosikymmeninä on syntynyt monia ns. ymmärtävän 

tutkimusperinteen piiriin luettavissa olevia näkökulmia johtamisesta, joissa pyritään 

tarkastelemaan johtajuutta suhteessa merkityssisältöjä luoviin prosesseihin. Juutin 

(2010; 2006) mukaan tämän päivän johtajien on pystyttävä muovaamaan todellisuutta 

auttamalla ihmisiä merkitysten rakentamisessa organisaation arjessa. Yksilöiden 

kokemukset muovautuvat monimutkaisissa sosiaalisissa prosesseissa, joissa henkilöt 

vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteiden kautta pyrkivät löytämään yhteisiä 

merkityksiä todellisuudesta. Johtajan haasteena on tällöin luoda työnteolle sellaiset 

olosuhteet, joissa ihmiset pystyisivät täysipainoisesti hyödyntämään koko 

kapasiteettiaan ja suuntautumaan työhön liittyvien päämäärien saavuttamiseen. Tämä 

tutkimus paikantuu voimakkaassa muutoksessa olevaan yliopisto-organisaatioon ja 

akateemiseen johtajuuteen, missä johtaja kohtaa yleisten johtamishaasteiden lisäksi 

monenlaisia akateemiseen maailmaan liittyviä erityishaasteita. 
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1.2 Akateemisen johtajuuden erityispiirteet ja aikaisempi tutkimus 
 

Yliopistot ja korkeakoulut ovat olleet viime vuosina voimakkaiden muutospaineiden 

alla ja akateemisen työn laatu- ja tehokkuusvaatimukset ovat koko ajan kasvaneet. 

Talouteen, tehokkuuteen ja tulosjohtamiseen liittyvistä diskursseista on tullut yleisiä 

myös yliopisto-organisaatioissa. Yliopistojen ydintehtävä on laajentunut sisältäen 

opetuksen ja tutkimuksen ohella myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Olennaista 

on, että nykyinen yliopistolaki muuttaa yliopistot valtionhallinnon yksiköistä 

julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi ja toiminnan rahoitukseen osallistuu enemmän 

ulkopuolisia toimijoita (Aarrevaara & Pekkola, 2010; Kallio & Kallio, 2012; Sauer, 

2009). Currie, Harre, ja Thiele (2000) nimeävät yliopiston ”ahneeksi instituutioksi”, 

jossa akateeminen työ on muuttunut entistä enemmän ulkoisista tekijöistä 

riippuvaiseksi. Niin laitosten johtajien kuin tutkijoidenkin on jatkuvasti kilpailtava 

rahoituksesta ja osoitettava oman tutkimuksensa tarpeellisuus. Uuteen 

eurooppalaiseen tutkintojärjestelmään siirtyminen, laadun ja arvioinnin kehittäminen, 

uuteen palkkaus- ja lähiesimiesjärjestelmään siirtyminen sekä laajat 

rakennemuutokset ovat esimerkkejä niistä muutoksista, jotka yliopistoissa ovat viime 

vuosina vaikuttaneet. Tämän päivän haasteina ovat näiden muutosten toteuttaminen, 

mikä kiteytyy toisaalta uudistuksia edistävään rakenneuudistukseen ja toisaalta 

henkilöstön toimintatapojen ja erityisesti johtamisjärjestelmien uudistamiseen ja 

monipuoliseen kehittämiseen. 

 

Johtaminen yliopistossa on monelta osin varsin erilaista kuin yrityksissä ja yliopiston 

sisälläkin johtaminen on varsin segregoitunut. Akateeminen johtajuus on usein 

määräaikaista, aliarvostettua eikä se tue akateemisella uralla meritoitumista. 

Johtajuuden haltuunotto ja johtajana kehittyminen on tämän epäjatkuvuuden vuoksi 

erittäin haasteellista, sillä urasiirtymän myötä akateemiset johtajat joutuvat 

rakentamaan uudenlaista työidentiteettiä selvitäkseen johtamisen haasteista. 

Haastetta lisää vielä se, että johtajaksi monesti ajaudutaan tai joudutaan 

ennemminkin kuin aktiivisesti hakeudutaan (Sauer, 2009; Sipilä, 2005; Wright & 

Wefald, 2012). Toinen yliopisto-organisaatiota kuvaava erityispiirre on 
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määräaikaisten työsuhteiden suuri osuus sekä eläkkeelle siirtyvien suuri määrä 

lähivuosina. Haasteellisuutta lisää henkilöstön voimakas jakautuminen opetus- ja 

tutkimustehtäviin sekä erilaisiin hallinto-, toimisto- ja tukipalveluihin. Näiden 

ryhmien työtehtävät, vastuut ja asema työyhteisössä ovat kovin erilaiset. Sen vuoksi 

akateemiselta johtajalta edellytetään hyvin monenlaista johtamisosaamista: 

strategista osaamista, verkostoitumista, taloushallinnon sekä henkilöstön johtamisen 

taitoja, oppiaineen sisältöjen ja kokonaisuuden hallintaa sekä opetuksen ja 

tutkimuksen johtamista (Sauer, 2009; Sipilä, 2005; Wright & Wefald, 2012; Ylijoki, 

2005a). Yliopistoyhteisöjä kuvaavaksi erityispiirteeksi voi myös mainita työ- ja 

toimintakulttuurien moninaisuuden. Samankin yliopiston laitoksilla ja 

erillisyksiköissä saattaa vallita hyvin erilaiset työ-, toiminta- ja johtamiskulttuurit 

(Kekäle, 2003; Keskinen & Keskinen, 2005; Ylijoki, 2005b; 1998). Yliopistoissa 

ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus ja johtamista ohjataan johtosäännöin. Turun 

yliopiston johtosääntö (2009) painottaa laitoksen johtajan tehtäviä määritellessään 

toiminnan kehittämistä, strategian toteuttamista, taloudellisuudesta ja 

tuloksellisuudesta vastaamista sekä opetukseen liittyvien esitysten tekemistä. 

Johtosäännössä korostuu johtajan hallinnolliset tehtävät sekä asioiden johtaminen, 

mutta henkilöstöjohtamisen tehtäviä ei ole määritelty. 

 

Kansainvälisessä korkeakoulututkimuksessa on akateemista johtajuutta tutkittu 1980-

luvulta lähtien melko laajasti erilaisista teoreettisista näkökulmista käsin, mutta 

Suomessa tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimuskohteina Suomessa 1990-luvulla ovat 

olleet tuloksellisuus, tavoitteellisuus ja strategia-ajattelu tai johtajien käsitykset 

yliopistotyön johtamisesta (Lehtimäki, 1990; Malkki, 1996; Mäenpää & Mäkinen, 

1989; Pirttilä, 1997; Räsänen, 2005). Kekäle (1997) toteaa väitöskirjassaan 

akateemista johtajuutta ilmentäviä tekijöitä tutkiessaan johtamiskäytäntöjen 

vaihtelevan laitoksittain suuresti ja erittelee laitoksilla käytetyt mallit 

yksilökeskeiseen, johtoryhmässä tapahtuvaan päätöksentekomalliin, 

laitosdemokraattiseen johtamiskulttuuriin sekä epäselvien johtamiskäytäntöjen 

malliin. Myöhemmin hän kuvaa akateemista johtajaa ”termostaatiksi”, jonka 

johtajuusidentiteetti rakentuu pitkälti kunkin laitoksen oman toimintakulttuurin 

määrittämänä (Kekäle, 2003; 2001). Laitosten omaleimaisuus ja vähäinen 

keskinäinen yhteistyö vaikeuttavat yhtenäisten johtajuusnäkemysten ja -käytäntöjen 

muotoutumista koko yliopisto-organisaatiossa.  
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Akateemisille johtajille ei perinteisesti ole ollut tarjolla systemaattista 

johtajakoulutusta (Keskinen, 2006) ja vasta 2000-luvulla ovat eri yliopistot 

järjestäneet pidempikestoisia valmennuksia johtamisosaamisen kehittämiseksi. 

Akateemisen johtamisen haasteellisuutta sekä esimesikoulutuksen tarpeellisuutta on 

käsitelty useissa tutkimuksissa (Herranen & Keskinen, 2006; Keskinen & Paalumäki, 

2007; Nikkanen, 2011; Paalumäki;Keskinen;& Silvennoinen, 2009; Ståhle & Åberg, 

2012) todeten, ettei johtaminen yliopistomaailmassa onnistu enää ilman selkeää 

panostusta johtamisosaamisen kehittämiseen.Tarvitaan myös monipuolista 

tutkimustietoa akateemisen johtajuuden kehittämiseksi. 

  

  

1.3 Identiteetti tutkimuksen kohteena 
 

Yhteiskunnallisten ja organisaatioiden rakenteiden muuttuessa, jopa murtuessa ja 

yksilön arkielämän kontekstien moninaistuessa, on identiteetin pohdinnasta tullut 

entistä merkityksellisempää. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa 

identiteetin avulla pyritään ymmärtämään yhteiskunnallisten muutosten yksilöllisiä 

merkityksiä. Aikaisemmin ihmisen sosiaalinen status, paikka ja identiteetti 

määriteltiin pitkälti sosiaaliluokan, kansallisuuden, sukupuolen tai ammatillisen 

aseman perusteella, kun taas nykyisin identiteetin nähdään rakentuvan enemmänkin 

yksilöllisten valintojen seurauksena. Lähestytäänpä identiteettiä sitten 

yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta käsin, voidaan todeta, että identiteetti toimii ikään kuin yksilöllisen ja 

yhteiskunnallisen maailman leikkauspisteessä. Siltana mikro- ja makrotasojen välillä 

se tarjoaa käsitteellisiä välineitä persoonallisen, sosiaalisen, kulttuurisen sekä 

kollektiivisten tasojen välisten suhteiden ja niiden merkitysten tutkintaan 

(Saastamoinen, 2006; 2000). 

 

Perimmältään identiteetin rakentumisessa on kyse persoonallisen ja sosiaalisen, eli 

yksilön ja sosiaalisten rakenteiden, välisistä suhteista (Eteläpelto, 2007). Kulttuurin 

ja identiteetin tutkija Stuart Hall (1999) tiivistää identiteetistä käytävää laajaa 

keskustelua kuvaamalla kolme erilaista identiteettikäsitystä: valistuksen, sosiologisen 
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ja postmodernin ajan identiteettikäsitys. Valistuksen subjekti-käsityksen mukaan 

ihmisen sisäinen ydin, identiteetti, sai alkunsa ihmisen syntyessä ja kehittyi elämän 

aikana pysyen kuitenkin perimmältään samana koko ihmisen eliniän. Hall kuvaa 

valistuksen subjektia järjellä ja tietoisuudella ja toimintakyvyllä varustetuksi 

yksilöksi. Sosiologisessa subjektikäsityksessä alkoi näkyä modernin maailman 

kasvava mutkikkuus ja identiteetin nähtiin muodostuvan minän ja erilaisten ryhmien 

sekä yhteiskunnan välisessä dialogisessa vuorovaikutuksessa. Identiteetin 

rakentumisessa korostuu tällöin sosiaalisuuden merkitys, sillä vuorovaikutuksessa 

ihminen omaksuu ympäristönsä sosiaaliset arvot ja käsitykset ja symbolit. Ihmisellä 

nähtiin siis edelleen olevan sisäinen ydin, mutta sen nähtiin muuttuvan ja 

muovautuvan kulttuuristen tekijöiden ja sen tarjoamien identiteettimahdollisuuksien 

avulla. Tämän sosiologisen subjektinäkemyksen tunnetuimpia edustajia on G.H. 

Mead (kts. esimerkiksi Kuusela 2000), joka korosti kielen merkitystä ja hänen 

mukaansa ”minä” syntyy ensisijaisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. 

 

Postmodernin ajan ihmisen Hall (1999) toteaa menettäneen yksiselitteisen minuuden 

olemuksen: ympäristö ja ihmisen minuus ovat jatkuvassa liikkeessä ja ihminen 

rakentaa itselleen useita, toisistaan irrallisia tai jopa ristiriitaisia identiteettejä. Hän 

toteaa ”Sen sijaan, että identiteettiä pidettäisiin jonakin loppuun vietynä tosiasiana, 

jota sitten vain representoidaan uusissa kulttuurisissa käytännöissä, se tulisi 

ymmärtää tuotannoksi, joka ei ole koskaan valmis, vaan aina prosessissa ja 

muotoutuu aina pikemminkin esittämisessä kuin sen ulkopuolella” (Hall 1999, s.223). 

Hall kuvaa yhteiskuntatieteissä tapahtunutta muutosta ”diskursiivisena räjähdyksenä”, 

jossa korostuu kielen merkitys ihmisen minuuden ja identiteetin määrittelyssä. 

Samalla, kun käsitystä pysyvän ytimen tai todellisen minän olemassaolosta on 

pidetty vanhanaikaisena tai se on kokonaan hylätty, on korostettu minuutta alati 

muuttuvana, eri tilanteissa vaihtuvana ja vuorovaikutuksessa esiin neuvoteltavana, 

moninaisena ilmiönä.  

 

Hallin tavoin sosiokonstruktivistiset, kielellisen lähestymistavan kannattajat eivät siis 

näe identiteettiä objektiivisena entiteettinä, jota kieli tai kerrottu tarina 

peilinomaisesti heijastelee, vaan kielen ajatellaan olevan väline muokata ja rakentaa 

erilaisia identiteettejä. Kieli nostaa meidät hetkellisen kokemuksen ja vaikutelmien 
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yläpuolelle antaen näin mahdollisuuden kertoa itsestämme ja kokemuksistamme sekä 

tarkastella asioita jälkikäteen (Jenkins, 2004; Saastamoinen, 2006). Postmodernia, 

sosiokonstruktivistista lähestymistapaa on toisaalta kritisoitu realistisen sosiologian 

sekä feministisen tutkimuksen piirissä käytännöllisen todellisuussuhteen sekä 

ihmisen ruumiillisuuden ohittamisesta (Kuusela, 2000). Äärimmillään postmoderni 

subjektikäsitys on vain ”paikka kielessä”. Toisaalta postmoderni subjektikäsitys 

tarjoaa mahdollisuuden luoda moniäänistä tarinaa minuudesta, mahdollistaen näin 

useat erilaiset tulkinnat ja myös minuuden muutoksen (Heikkinen, 2008). 

 

 

1.4 Työidentiteetti ja johtajuus 
  

Identiteetin yhteyttä työhön on tutkittu monista näkökulmista: niin yksilöllisestä, 

ammatillisesta, elinikäisen oppimisen kuin 2000-luvulla yleistyneestä 

organisaationäkökulmastakin. Perinteisesti työhön liittyvän identiteetin tutkimus on 

liitetty profession näkökulmaan, jolloin professiolla on tarkoitettu tiettyä 

yhteiskunnallisen asemaan liittyvää erityisosaamista, koulutusta, laillisuutta tai muita 

erityispiirteitä. Tyypillisiä professioita ovat lääkärin, juristin tai opettajan ammatit, 

joihin usein liitetään erilaisia myyttejä tai stereotypioita (Löyttyniemi, 2004; Siren, 

2009; Vähäsantanen, 2007). Professioiden kautta tapahtuvaa identiteetin määrittelyä 

on kritisoitu esimerkiksi tietointensiivisiä organisaatioita koskevissa tutkimuksissa 

(Alvesson, 2001), sillä niissä koko organisaation työ on tietointensiivistä, eikä 

esimerkiksi johtajan työtä voida määritellä korkeamman tiedon omaavaksi 

professioksi.  

 

 Työhön liittyvällä identiteetillä, (engl. professional, vocational, occupational, work 

identity), tarkoitetaan laajasti ottaen kuvaa ihmisen ja työn välisestä suhteesta. 

Eteläpellon (2007) mukaan siinä kietoutuvat yhteen oman työn tai ammattialan 

yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä aikaisemmin rakentuneet 

ja jatkuvasti muokkautuvat yksilölliset merkitykset itsestä, työstä, niiden välisestä 

suhteesta sekä työn asemasta elämässä (Eteläpelto, 2007; Eteläpelto & Vähäsantanen, 

2006; Kirpal, 2004). Työidentiteetin juuret ovat sekä sosiaalitieteissä että 

psykologiassa, ja keskeinen se on myös aikuiskasvatuksessa ja sosiokulttuurisessa 
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oppimistutkimuksessa. Erityisesti työelämän muutostilanteet haastavat yksilön 

pohtimaan keskeisiä työidentiteetin kysymyksiä, kuten suhdetta työhön ja käsityksiä 

itsestä työntekijänä (Eteläpelto, 2007; Juuti, 2001).  

 

Työidentiteetin ja työelämän muutosten välistä suhdetta pohdittaessa identiteetti 

näyttäytyy monesti ristiriitaisena. Identiteetti ja minuus eivät enää määrity pelkästään 

ulkopuolelta annettujen määreiden (kuten esim. sukupuoli, koulutus, 

yhteiskunnallinen asema) kautta. Tutkimuksissa korostuukin työidentiteetin 

rakentamineen keskellä organisaation elämää, missä vaaditaan jatkuvaa oman itsen, 

osaamisen ja ammatillisuuden uudelleen määrittelyä, kehittämistä sekä esille 

tuomista (McKenna, 2010; Svenningsson & Alvesson, 2003). Työ- tai ammatti-

identiteetti liitetään toisinaan yrityksen tai organisaation toimialaan, kuten tässä 

tutkimuksessa se on liitetty yliopisto-organisaatioon ja akateemiseen johtajuuteen. 

Käytän jatkossa yliopistojohtajien ammatti-identiteetistä nimitystä työidentiteetti tai 

synonyymina sille johtajaidentiteetti.  

 

Kirpalin (2004) laajassa, seitsemässä Euroopan maassa toteutetun 

työidentiteettitutkimuksen avulla selvitettiin, miten erilaiset työn joustavuus - ja 

muutosvaatimukset koetaan. Tutkimuksessa työidentiteetit ymmärrettiin 

moniulotteisiksi ilmiöiksi, jotka käsitteellistettiin neljäksi ulottuvuudeksi: 

historialliseksi, taloudelliseksi, sosiaaliseksi ja yksilöllis-psykologiseksi ja tietoa 

kerättiin neljältä eri ammattialalta haastattelemalla 500 työntekijää ja 100 johtajaa. 

Tutkituilta kysyttiin, miten he selviytyvät työhönsä liittyvistä muutoksista ja miten 

muutokset vaikuttavat heidän työidentiteetteihinsä, työasenteisiinsa ja 

uravalintoihinsa. Tuloksissa todettiin, että eri maissa ja eri aloilla hyvin erilaiset asiat, 

kuten työmarkkinat, koulutus- ja ohjausjärjestelmät sekä työtehtävien luonne, 

nousevat keskeiseksi työidentiteettien kannalta. Se millaisen työidentiteetin yksilöt 

muokkaavat, riippuu Kirpalin mukaan monista tekijöistä: identiteetti neuvotellaan 

henkilökohtaisten resurssien, sisäisten ja ulkoisten rajoitteiden sekä rakenteellisten 

tekijöiden välillä.  Voidaankin todeta, että identiteetin ja sen rakentumisen 

monipuolinen ymmärtäminen on merkityksellistä paitsi yksilönäkökulmasta myös 

sosiaalisesti laajempien yhteisöjen, esimerkiksi organisaatioiden sekä 

yhteiskunnallisten rakennemuutosten ymmärtämisen kannalta.    
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Eräs identiteettiä avaava näkökulma on identiteettityön käsite. Monet 

identiteettitutkijat (Alvesson;Ascraft;& Thomas, 2008; Beech, 2008; La Pointe, 2011; 

Watson, 2008), samoin kuin monet uratutkijat (Cohen;Duberley;& Malon, 2004; 

Ekonen & Lämsä, 2005; Hall, 1999; Ibarra & Barbulescu, 2010) ovat 

tutkimuksissaan todenneet, että identiteetin rakentaminen identiteettityön avulla on 

minuuden jatkuvaa yhteensovittamista muuttuvan ympäristön kanssa. Erityisen 

haasteellisia identiteetin rakentamiselle ovat organisaation muutostilanteet, 

uramuutokset tai työttömäksi jääminen (Ibarra & Barbulescu, 2010). Identiteettityö 

nähdään tutkimuksissa dynaamisena, monia diskursiivisia resursseja sisältävänä, 

monitahoisena ilmiönä. Esimerkiksi Svenningsson ja Alvesson (2003) ovat 

määritelleet identiteettityön jatkuvana neuvotteluna tai jopa taisteluna vastakkaisten 

ja muuttuvien identiteettipositioiden välillä. Myös työidentiteetti neuvotellaan viime 

kädessä työyhteisöjen sosiaalisissa konteksteissa yksilöllisen identiteettityön avulla 

(Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006). Suomessa Anneli Eteläpelto (2007) on 

tutkijoineen selvittänyt työidentiteetin rakentamiseen liittyvää yksilön subjektiutta ja 

aktiivista toimijuutta erilaisissa työkonteksteissa. He ovat todenneet, että kysymys 

identiteetistä nousee esiin tarkasteltaessa työssä vallitsevien sosiaalisten käytäntöjen 

suhdetta työssä oppimiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen.  

 

 

1.5 Tutkimuksen asemointi ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni asemoituu laadullisen tutkimuksen kentälle, tarkemmin sanottuna 

sosiokonstruktivistiseen metateoriaan ja narratiiviseen eli kerronnalliseen 

tutkimukseen. Asemoin tutkimukseni näkemykseen inhimillisen todellisuuden 

rakentumisesta kielellisesti tietyssä sosiaalisessa kontekstissa; tässä tutkimuksessa 

tutkittavien työkontekstissa eli yliopisto-organisaatiossa. Tutkimukseni asemoituu 

identiteettitutkimuksen kentälle ja lähestyy myös tapaustutkimuksen kenttää 

(Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2007; Metsämuuronen, 2006). Tarkennan seuraavassa 

luvussa vielä tutkimukseni epistemologisia ja ontologisia lähtökohtia. Narratiivinen 

tutkimusote tässä tutkimuksessa tarkoittaa, että haastatteluvastauksia käsitellään 

kertomuksina yksilön suhteesta omiin kokemuksiinsa tietyssä sosiaalisessa 

kontekstissa. Tutkija on tällöin kiinnostunut sekä siitä, mitä identiteetistä sanotaan että 
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siitä, miten sanotaan eli millaisin narratiivisin resurssein tutkittavat identiteettiään 

haastattelutilanteessa rakentavat (Chase, 2005; Hollstein & Gubrium, 2000). 

Tutkimusjoukkona on ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatessa johtamisen 

kehittämisohjelmaan osallistuvien 24 johtajan kertomat narratiivit omasta itsestään ja 

työstään yliopisto-organisaation johdossa. Toiseen tutkimuskysymykseen vastatessa 

analyysi kohdistuu viiden johtajan identiteettikertomuksiin. Nämä viisi johtajaa 

erottuvat muusta joukosta sen perusteella, että he eivät olleet johtajan rooliin itse 

aktiivisesti hakeutuneet. Haastattelutilanteessa puheen avulla tuotettujen 

identiteettikonstruktioiden ajattelen kuvaavan johtajien tekemää identiteettityötä. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä akateemisen johtamisen kehittämisohjelmaan osallistuvat johtajat 

kertovat johtajaidentiteetistään? 

2. Millaisia narratiivisia jännitteitä ja itsen asemointeja sisältyy viiden sellaisen 

johtajan johtajaidentiteettikertomuksiin, jotka eivät itse ole aktiivisesti 

hakeutuneet johtajiksi? 

  



15 

 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄH-

TÖKOHDAT 

 

 

2.1 Narratiivisuus lähestymistapana ja konstruktivistisena tutkimusotteena 
 

Tässä tutkimuksessa metateoreettisena viitekehyksenä on sosiaaliseen 

konstruktivismiin perustuva näkemys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja 

kulttuurisena olentona. Narratiivisuuden kentälle tutkimus asemoituu sillä perusteella, 

että sen kohteena ovat teemahaastattelussa johtajien työidentiteetistään tuottamat 

selonteot, kertomukset, sekä sillä, että tutkimusmenetelmänä on narratiivinen 

analyysi. Narratiivisissa tutkimuksissa erotellaan toisinaan sanat kertomus, narratiivi 

ja tarina, jolloin tarina nähdään kertomukselle alisteisena ja narratiivi molempien 

yleisnimikkeenä (Hyvärinen, 2006). Tässä tutkimuksessa en kyseistä erottelua tee, 

vaan käytän näitä käsitteitä toistensa synonyymeinä, tarkoittaen niillä yksinkertaisesti 

haastateltujen tuottamia selontekoja itsestään ja työstään. 

 

Epistemologisesti narratiivisuus liitetään useimmiten tietoteoreettisiin ja kulttuurisiin 

näkökulmiin, joita kutsutaan postmodernismiksi tai sosiokonstruktivistisiksi. 

Postmoderni tiedonkäsitys haastaa näin modernistisen tiedonkäsityksen 

objektiivisuuden sekä käsityksen tiedonmuodostuksesta arvovapaana ja neutraalina 

toimintana. Edelleen sosiokonstruktivistisessa näkemyksessä painotetaan sitä, miten 

yksilö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentaa ja muokkaa käsitystään maailmasta 

ja itsestään sen osana (Berger & Luckman, 1994). Kieli nähdään tärkeänä resurssina, 

jonka käyttö voi luoda, uudelleen tuottaa tai muokata sosiaalisia ilmiöitä (Fairclough, 

1999). Esimerkiksi se, miten ihmiset esittävät jonkin asian, vaikkapa tarinan omasta 

itsestään ja työstään, voi pitää ennallaan tai muuttaa asiaan liittyvää toimintaa, 

käsityksiä ja merkityksiä. Kielen käytöllä voidaan siis todeta olevan sosiaalisia 

seurauksia. Ihmisten maailma perustuu tarinoiden kuuntelemiseen, kuulemiseen ja 

kertomiseen (Eskola & Suoranta, 1999; Gergen, 2009) ja narratiivisen näkemyksen 

mukaan ihmisen minuuden rakentuminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

kertomalla. Tarinoiden avulla teemme itsestämme ja maailmastamme ymmärrettäviä 
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ja niiden avulla voimme myös muuttaa niihin liittyviä käsityksiämme. 

  

Jerome Bruner (1986) kutsuu narratiivisen tiedon muodoksi tapaa, jossa tietäminen 

mielletään sisällöllisesti ja johdonmukaisesti etenevän, kielen avulla tuotetun 

kertomuksen tuottamisena. Narratiivisuus on hänen mukaansa ihmisille tyypillinen 

tapa ymmärtää todellisuutta. Toista, paradigmaattisen tietämisen muodoksi kutsuttua 

tapaa puolestaan luonnehtii hänen mukaansa pyrkimys esittää asiat loogisesti, 

tarkasti luokitellen ja matemaattisesti todentaen. Tutkimuksen tavoitteena on tällöin 

tuottaa objektiivista, puhdasta tietoa ilman subjektin läsnäoloa 

tiedonmuodostamisprosessissa (Bruner, 1986). Sen lisäksi, että narratiivisuus on 

tiedonmuodostuksen ja todellisuuden ymmärtämisen väline, se on myös tieteellisen 

tutkimuksen kohde. Monenlaisten narratiivisten metodien avulla voidaan analysoida 

sekä fiktiivisiä että todellisissa tilanteissa tuotettuja kertomuksia. Lisäksi 

kertomuksia ja tarinoita käytetään työvälineenä narratiivisessa psykoterapiassa, 

työnohjauksessa ja koulutuksessa (Heikkinen, 2010).  

 

Kertomusten merkitys tiedonmuodostumisprosessissa on ollut tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena jo Aristoteleen Poetiikasta ja Ciceron retoriikan 

tutkimuksista lähtien ja niinpä narratiivisella tutkimuksellakin on juurensa useissa eri 

tieteissä. Tämän päivän narratiivisuustutkijoiden yhtenä edelläkävijänä pidetään 

Chicagon koulukuntaa (The Chicago School of Sociologists), jotka keräsivät 

elämäkertoja tutkimuskohteiksi 1920–1930-luvuilla. He olivat kiinnostuneita ennen 

kaikkea yksilöiden subjektiivisista kokemuksista. Ihmistieteissä 1960-luvulla tutkijat 

alkoivat kritisoida luonnontieteille tyypillistä objektiivisuutta korostavaa 

tarkastelutapaa ja narratiivisuus levisi monille muillekin aloille. Kirjallisuusteorian 

lähtökohdista (Labov & Waletsky, 1967/1997) narratiivisuudessa on edetty historian 

tutkimukseen (Carr, 1986; White, 1987), sosiologiaan (Bahtin, 1986; Hollstein & 

Gubrium, 2000; Riessman, 2008), psykologiaan (Bruner, 1986; Herman, 2003; 

McAdams D. , 1997; Polkinghorne, 1995), terveystutkimukseen (Hyden, 2010) sekä 

johtamis- että organisaatiotutkimukseen (Alvesson;Ascraft;& Thomas, 2008; Boje, 

2001; Czarniawska, 2007; McKenna, 2010). Narratiivinen tiedonmuodostus on siis 

vahvasti lisääntynyt ja narratiivisuuden esiintulo liitetäänkin laadullisten 

menetelmien yleistymiseen ja sosiokonstruktivistisen tiedonmuodostuksen kasvuun. 

Tieteen tekemisen kentällä tapahtuneita muutoksia kuvaakin hyvin 1990-luvulta 
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lähtien käytetty ilmaisu ” kielellinen tai narratiivinen käänne”, ”uusi paradigma” tai 

diskursiivinen vallankumous”, jossa narratiivien tai kertomusten luonne tiedon 

rakentamisessa korostuu ja painopiste siirtyy holismiin, merkitysten tulkintaan ja 

kulttuuriseen kontekstiin. Ihminen nähdään aktiivisena, kielen avulla sosiaalista 

todellisuutta hahmottavana ja rakentavana toimijana. 

 

 Konstruktivistinen käsitys tiedosta edustaa tietoteoreettista relativismia, jonka 

mukaan tietäminen on aina suhteellista; ajasta, paikasta, tilanteesta ja tarkastelijan 

asemasta riippuvaa. Tulkitsemme maailmaa ja itseämme kertomusten kautta ja 

samalla rakennamme identiteettiämme narratiivisesti sanojen, kertomusten ja 

tarinoiden välityksellä (Heikkinen, 2010). Yleisesti ottaen narratiivisella 

tutkimuksella tarkoitetaan siis sellaista tutkimusta, jossa narratiivin, kertomuksen tai 

tarinan käsitettä käytetään ymmärrysvälineenä (Hänninen, 1999). Tällöin narratiivi 

(engl. narrative) käsitetään tutkimuskohteena olevaksi kertomukseksi tai tarinaksi. 

Hyvärinen (2006)  puolestaan korostaa kertomuksen monimuotoisuutta nostaen esille 

sen niin diskurssin tyyppinä, kognitiivisena rakenteena, elämisenä, olemisena kuin 

vuorovaikutuksen muotonakin. 

 

Sosiokonstruktivismin ja narratiivisuuden nousua tutkimuskentällä Suomessa 

todentaa myös narratiivisten väitöskirjojen määrän kasvu 1990-luvulta lähtien 

(Heikkinen;Huttunen;& Kakkori, 2001) ja viime vuosina kasvu on jopa kiihtynyt. 

Esimerkkeinä suomalaisista tutkimuksista voisi mainita identiteettityön alueelta La 

Pointen (2011) ja Stenbergin (2011), Mahlakaarron (2010) subjektiutta ja 

voimaantumista työssä käsittelevän, johtajuutta ja kerrottua identiteettitarinoita 

käsittelevien Sirenin (2009) ja Ahosen (2008) tutkimukset sekä nais- tai ikääntyvien 

johtajien johtajuustarinoita koskevat tutkimukset  (Frantsi, 2009; Lepistö-Johansson, 

2009). Kerronnallista tietämistä on kritisoitu siitä, ettei sen kautta saavutettava 

totuutta voi perustella todennettavien väitelauseiden avulla. Narratiivisessa 

tiedonmuodostuksessa ei kuitenkaan pyritäkään yleistettävään totuuteen, vaan 

tavoitteena on objektiivisuuden sijasta saada näkyviin tiedon subjektiivisuus ja 

tietämisen kontekstuaalisuus. Tätä kerronnallisessa tietämisessä lukijalle syntyvää 

vahvaa todellisuuden tunnetta yhdistyneenä uuteen kokemukseen maailmasta 

kuvataan tutkimuksissa käsitteellä todentuntu, ”verisimilitude” (Denzin & Lincoln, 

2005; Heikkinen, 2008; Heikkinen;Huttunen;& Kakkori, 2000). Tämä, alun perin 
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Brunerin (1986) käsitys narratiivisen tutkimuksen totuudesta pohjautuu hänen 

esittämäänsä jaotteluun narratiivisesta ja paradigmaattisesta tietämisestä. 

Tutkimuksen avulla ei siis ole tarpeen päästä käsiksi johonkin ihmisen pään sisäiseen 

tulkintaan tai siihen ” mitä todella tapahtui”, vaan kohdistaa huomio 

haastattelutilanteessa tuotettuun puheeseen, tarinaan ja sen avulla tapahtuvaan 

tutkittavan ilmiön, esimerkiksi identiteetin konstruoimiseen. Narratiivisen 

tutkimuksen ominaisella tavalla näen tässä tutkimuksessa haastateltavien 

kertomuksissa johtajaidentiteetin jatkuvasti muokkautuvana ja uudelleen rakentuvana 

konstruktiona, jota analysoimalla pyrin tuomaan esille johtajaidentiteettien 

moniäänisyyttä sekä kuvaamaan identiteettien rakentumista. Kertoessaan 

työidentiteetistään ja siinä ilmenevistä jännitteistä tutkittavat ikään kuin toteuttavat 

itseään haastattelutilanteessa ja neuvottelevat uusista, itselleen mahdollisista 

identiteeteistä.  

 

 

2.2 Narratiivinen identiteetti 
 

Narratiivinen, kerrottu identiteetti pitää sisällään ajatuksen, että ihmisen minuus on 

sisällä niissä tarinoissa, joita yksilö kertoo itselleen tai muille kuvauksina itsestään 

tai omasta suhteestaan ympäröivään maailmaan. Kuten postmodernia identiteettiä 

yleensäkään, ei narratiivistakaan identiteettiä pidetä pysyvänä tai olemuksellisena. 

Narratiivinen identiteetti on eräänlainen tarinallinen luomus, kulttuurinen prosessi, 

joka on moniulotteinen ja muuttuva. Puhumalla itsestään minä muodossa toisille, 

ihminen kertoo kuka hän on ja vastaa samalla itselleen kysymykseen, ” Kuka minä 

olen?” (Hyvärinen, 2006; Ricoeur, 1992; Rimon-Keenan, 2002). Persoonallisetkaan 

narratiivit ja niiden merkitykset eivät synny tyhjiössä, vaan aina vuorovaikutuksessa 

toisiin ihmisiin. Ne ovat sidoksissa aikaan, paikkaan ja siihen kontekstiin, missä 

tarinaa kulloinkin kerrotaan. Ne ovat myös muuntuvia, monikerroksisia ja 

sisällöltään ”moniäänisiä”. (Bahtin, 1986). Bahtinilaiselle moniäänisyydelle 

olennaista on, että siinä vastakkaiset ja ristiriitaiset näkökulmat, ”äänet” ovat läsnä 

kertomuksessa yhtä aikaa ja niitä voidaan tutkia, joko makro- tai mikrotason 

diskurssina. 
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Narratiivisen identiteettitutkimuksen suuntaa ohjaavat pitkälti ne lähtökohdat, joihin 

nojautuen tutkija ymmärtää toisaalta identiteetin pysyvyyden ja toisaalta sen 

muodostumisen joko yksilöpsykologisena tai sosiokulttuurisena ilmiönä. 

Yksilöpsykologisessa näkökulmassa ihmisellä ajateltiin olevan sisäinen ydin, joka 

muokkautuu jatkuvassa dialogissa ulkopuolella olevien kulttuuristen ympäristöjen ja 

niiden tarjoamien identiteettien kanssa. Esimerkiksi McAdams (1993) korosti 

narratiivien merkitystä yksilön elämää ohjaavan persoonallisen myytin 

rakentamisessa, jolloin minuus ymmärretään monikerroksisena arjen tilanteissa 

kehittyvänä projektina, jota yksilö konstruoi ja tekee ymmärrettäväksi tarinoiden 

avulla. Uusia haasteita projektiin tuovat eri kehitysvaiheisiin siirtymiset, muutokset 

tai kriisit, jolloin ihmisen on kertomisen avulla tehtävä elämästään ymmärrettävää ja 

rakennettava identiteettinsä uudelleen muuttuneessa tilanteessa. Myös Ihanuksen 

(1999) minäkertomuksiksi (vrt. Pöysä (2009)) tai persoonallisiksi tarinoiksi 

kutsutuissa laajoissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa, yksilön jatkuvuutta 

tavoitteleva identiteetti tuli näkyväksi ja tutkittavaksi muille. Sosiaalinen tai 

sosiokulttuurinen näkemys identiteetistä puolestaan liittää identiteetin vahvasti 

sosiaalisiin suhteisiin, aikaan, paikkaan sekä kulttuuriin (Kuusela, 2006). 

Sosiokulttuurisesti kertomuksia voidaan lähestyä myös sisäisen tarinan 

näkökulmasta, kuten Vilma Hänninen väitöskirjassaan ” Sisäinen tarina, elämä ja 

muutos” (1999). 

 

Hermeneuttista tutkimusotetta edustava filosofi Ricouer (1992) määrittelee 

narratiivisen, myös ihmistä itseään koskevan tiedon muodostuvan niin, että irralliset 

tapahtumat ja asiat kootaan kertomuksen avulla ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. 

Juonen rakentamisen lisäksi hän toi tutkimukseen ristiriidan tai jännitteen käsitteen. 

Yksilön tuottamassa kertomuksessa voi olla sisällöllisiä jännitteitä tai ristiriitaisia 

ilmauksia tai jännitettä voi syntyä ajallisesti, kun ihminen kertomuksellaan 

nykyhetkessä tavoittelee jotakin menneisyyden tapahtumaa tai ennakoi jotakin 

tulevaa. Ricoeur näki kertomuksen aina sisältävän jonkinlaisen ratkaisun, vaikkapa 

vain mutkikkaan tilanteen tai ristiriidan sietämisen olotilan (Ricoeur, 1992; Venema, 

2000).  Vaikka tässä tutkimuksessa en Ricoeurin tavoin ajattelekaan ihmisellä olevan 

sisäistä ydintä, niin yhdyn hänen ajatteluunsa kertomuksen merkityksellisyydestä 

ihmisen tiedonmuodostuksessa ja kertomuksissa esiintyvistä jännitteiden ja 

ristiriitojen olemassaolosta. Tässä tutkimuksessa hyödynnän ristiriidan käsitettä 
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identiteetin konstruointia ilmaisevana käsitteenä, kuten ovat tehneet esimerkiksi 

Heikkinen (2001) tarkastellessaan opettajuutta ja Löyttyniemi (2004) tutkiessaan 

nuorten lääkärien ammatti-identiteettiä. Ristiriidan käsitteestä käytän tässä 

tutkimuksessa nimitystä jännite. 

 

 Narratiivinen identiteetti voidaan nähdä myös kognitiivisina rakenteina, 

ajattelumalleina eli skeemoina, jolloin se tarjoaa kognitiivisuutta painottavan tavan 

ymmärtää ja organisoida ympärillämme olevien tapahtumien ja ilmiöiden välisiä 

suhteita ja niiden merkityksiä (Herman, 2003; Hollstein & Gubrium, 2000). Tästä 

näkökulmasta katsottuna kerronnallinen identiteetti rakentuu sekä yksilöllisistä 

ajattelun malleista, sosiokulttuurisesta ympäristöstä että niiden keskinäisestä 

vuoropuhelusta. Nykyinen postmoderni käsitys identiteetistä on kuitenkin vähemmän 

kognitiivisuutta, jatkuvuutta tai eheytyvän identiteetin etsintää painottava.  Sen sijaan 

konstruktivistinen näkemys yksilöstä diskursiivisena tai narratiivisena, erilaisia 

identiteettipositioita rakentavana ja niiden välisiä jännitteitä ratkovana toimijana on 

vallannut laajalti alaa. Monet nykynarratologit kuten Harre (Harre & Langenhove 

van, 1999), Bamberg (2007) ja Geargagopolou (2007) ovatkin voimakkaammin 

suuntautuneet erilaisten arkisten keskustelutilanteiden, pienten episodien, 

vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta tuotettavan identiteetin tutkimiseen. Tällöin 

myös haastattelija tai keskustelun toinen osapuoli nähdään aktiivisena tilanteeseen 

vaikuttajana ja yksilön identiteetti ymmärretään enemmän kielellisen diskurssin 

tuotteena tietyissä olosuhteissa. 

 

Tässä tutkimuksessa näkemykseni identiteetistä perustuu sosiokonstruktivistiseen 

perusoletukseen, jolloin ajattelen identiteetin olevan kielellisesti tuotettua tarinaa 

haastattelutilanteessa. En siis pyri osoittamaan identiteetin jatkuvuutta tai 

koherenssia, vaan tutkin haastattelutilanteessa diskursiivisesti tuotettuja, 

työidentiteetistä kertovia narratiiveja ja niiden rakenteita. Näitä kielellisesti tuotettuja 

konstruktioita ja niiden sisällä ilmeneviä jännitteitä voidaan pitää yksilön 

narratiivisina resursseina sekä identiteettityön välineinä.  Rajaan lisäksi tutkittujen 

narratiivisen identiteetin työkontekstiin eli työidentiteettiin, koska haastattelun 

teemat koskivat pelkästään työkontekstia sekä akateemisena johtajana olemista.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA 

METODISET RATKAISUT 

 
 

3.1 Narratiivinen analyysi tutkimuksen metodina sekä identiteetin kuvaamiseen 
käytetyt käsitteet 

 

Narratiivinen analyysi ei ole mikään yksiselitteinen valmis metodikokoelma, vaan 

pikemminkin viitekehys, jossa huomio kiinnitetään kertomuksiin, tarinoihin, 

todellisuuden tuottajina tai välittäjinä (Heikkinen, 2008). Tutkijat ovat eritelleet 

useita narratiivisen analyysin tapoja, jotka soveltuvat erilaisiin aineistoihin 

(Czarniawska, 2007; Hollstein & Gubrium, 2000; Labov & Waletsky, 1967/1997; 

Riessman, 2008; 1993). Koska oma aineistoni koostui litteroidusta 

haastattelumateriaalista ilman lisäviitteitä, päädyin tässä tutkimuksessa käyttämään 

erityisesti haastatteluaineistoon soveltuvaa, Catherine Riessmanin (2008; 1993) 

tuottamaa  temaattista ja strukturaalista analysointitapaa. Riessmanin narratiivisessa 

analyysissa erotellaan viisi erilaista analyysikehikkoa: temaattinen, strukturaalinen, 

interraktionaalinen ja dialoginen/ performatiivinen analyysi sekä viidenneksi 

visuaaliseen materiaaliin soveltuva visuaalinen analyysi. Aloitin analyysini tukeutuen 

Riesmanin (2008) temaattisen analyysiin, jonka kohteena on tekstin sisältö. Pyrin 

näin löytämään vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ”Mitä johtajuuden 

kehittämisohjelmaan osallistuvat kertovat johtajaidentiteetistään?” Sisältöä 

analysoidessani päädyin teemoittamaan identiteettikuvaukset hyödyntäen 

johtajaidentiteetin käsittettä. 

  

Rajattuani tutkimusjoukon viiden johtajan kertomuksiin, pohjaan analyysini 

Riessmanin (2008) strukturaaliseen analyysiin, jolloin tutkimuksen kohteeksi nousee 

kertomuksen rakenne. Alun perin Labovin ja Walentskyn (1967/1997) tarinan 

juonellisuuden tutkimukseen perustuva ja Riessmanin edelleen muokkaama 

strukturaalinen analyysi kohdistuu juuri siihen, miten jokin asia on kerrottu 

(Hollstein & Gubrium, 2000; Riessman, 2008). Kielellisen tuotoksen rakennetta 

voidaan analysoida asettamalla painopiste joko vuorovaikutusprosessien tai 

kielenkäytön retoriseen puoleen. Tässä tutkimuksessa haastattelutilanne otetaan 
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huomioon narratiivin tuottamisen kontekstina, mutta aineiston laadun huomioon 

ottaen painopiste on retorisen julkilausutun kertomuksen rakenteessa. Näitä 

kertomuksia kuvaan tutkittujen tuottamina minäkertomuksina ja analysoin niitä 

minäkerronnassa käytettyjen peruskäsitteiden kautta.  

 

Minäkertomusten analysointi pohjaa positiointi- tai asemointianalyysiin, jonka 

lähtökohdat ovat alun perin feministisessä, sukupuolittuneen toimijuuden kritiikissä 

(Holloway, 1984). Kritiikkinä aikaisemmille rooliteorioille ja niiden tarjoamille 

identiteettikäsityksille asemointianalyysia ovat puolestaan kehitelleet tutkijat Harre 

(Harre & Langenhove van, 1999) ja Bamberg (2007). Diskursiivisen psykologian 

periaatteiden mukaisesti heidän tutkimuksissaan identiteetti ymmärretään kielellisenä 

ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tuotettuna kertomuksena. Vaikka itsen 

asemointi tai positiointi voidaan paikantaa Pöysän (2009) mukaan kaikkeen 

vuorovaikutukseen ja kerrontaan, ovat eksplisiittiset minäkertomukset positioinnin 

kaikkein ilmeisintä aluetta (vrt. esim. Törrönen 2010). Asemoinnin tai position käsite 

on olemukseltaan tilallinen metafora, jossa lähtökohtana on kertoja. Kertojan 

olemassaolo tuottaa narratiivisiin kuvauksiin subjektiivisen perspektiivin, keskuksen, 

silloinkin kun hän käyttää erilaisia passiivisia tai yleistäviä kuvaustapoja.  Itsen 

asemointi minäkertomuksessa on aina retorinen valinta, jota määrittävät erilaiset 

tilannekohtaiset intressit, persoonalliset tekijät sekä kulttuuriset arvot. Kertoja voi 

kertomuksessaan valita oman asemansa henkilönä sen mukaan, miten hän kokee 

olleensa vastuussa tapahtumista ja miten tällaista osallisuutta arvostetaan 

kulttuurisesti. Mikäli toiminta on kulttuurisesti vähän arvostettua tai se nähdään 

kielteisenä, voi kertoja jättää oman osuutensa tapahtumiin kertomatta tai hän voi 

jättää kertomatta koko tapauksesta (Pöysä, 2009). Käytän tässä tutkimuksessa 

käsitteitä asemointi ja positiointi toisilleen synonyymeinä ja pyrin analyysiä 

tehdessäni pitämään mielessäni kerrotun minän tilannesidonnaisuuden. Toisessa 

tilanteessa toiselle haastattelijalle tai toisille kuulijoille kerrottu minätarina voisi olla 

erilainen kuvaus johtajaidentiteetistä. 

 

Minäkerronnan perusasetelmat: kertomuksensa toimijana varattuja perusasemia 

on minäkerronnassa rajattu määrä. Ensinnäkin kertoja voi olla tapahtumien 

keskiössä tai niistä sivussa ja toiseksi kertomuksista voi erotella yksin tai joukon 

osana toimimisen. Tapahtumien keskiössä toimiessaan kertoja voi olla aktiivinen 
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toimija eli toiminnan lähde tai toiminnan kohde, jolloin toiminnalla on kaksi 

perussuuntaa: itsestä poispäin ja itseen päin suuntautuva. Tapahtumien kohteena 

oleva toimija ei kuitenkaan välttämättä ole toimimaton, kuten esimerkiksi 

haastattelutilanteessa haastateltava on toiminnan kohde, mutta aktiivinen toimija 

vastatessaan kysymyksiin.  

Retorisen uudelleenkuvaamisen periaatteen mukaan (Pöysä, 2010; 2009) ei ole 

yhdentekevää, miten joku asia minäkertomuksessa ilmaistaan. Samassakin 

kertomuksessa asian toisin sanominen merkitsee Pöysän mukaan aina myös 

näkökulman vaihdosta: henkilöiden nimeämistavat, sanavalinnat ja 

toiminnallisuuden suunnan vaihdot muuttavat myös yksilön tulkintaa tapahtuneesta. 

Näitä ”toisin sanomisia” analysoin tekstistäni käyttäen jännitteen käsitettä (vrt. 

(Bahtin, 1986; Ricoeur, 1992). Minäkertomusten analysoinnissa ajallisen 

perspektiivin huomioiminen on myös tarpeellista. Äskettäin tapahtuneen asian 

kerronta ei yleensä tee eroa kertovan minän ja kerrotun minän välille, mutta 

ajallisesti kauempana olevien asioiden kuvaaminen saattaa tuottaa yksilön 

toimijuuteen ja asemoitumiseen muutoksen. Tällöin kerronta voi sisältää kuvauksia 

minän kehityksestä, taitojen ja työn oppimisesta tai oman elämän näkemisestä 

kehityksellisenä prosessina (Pöysä, 2010; 2009; Ricoeur, 1992). 

 

Tarkastelen työssäni haastateltavien julkilausuttuja minäkertomuksia ja sitä, millaisin 

kuvauksin he niissä identiteettiään konstruoivat. Näiden minäkertomuksissa 

esiintyvien asemointien ja jännitteiden ajattelen kuvaavan sitä henkilöiden tekemää 

identiteettityötä, jonka avulla johtajaidentiteettiä jatkuvasti uudelleen konstruoidaan.  

 
 

 3.2 Tutkimusaineiston keruu  
 

Tämän tutkimuksen aineisto koottiin haastattelemalla 24 akateemista johtajaa, jotka 

osallistuivat Turun yliopistossa ensimmäiseen Akateeminen johtajuus - 

kehittymisohjelmaan. Johtajista miehiä oli 13 ja naisia 11. Maaliskuusta 2004 

huhtikuuhun 2005 kestäneen kehittämisohjelman kohderyhmänä olivat dekaanit, 

varadekaanit, laitosten johtajat ja varajohtajat, erillislaitosten johtajat, oppiaineiden 

professorit, rehtorinviraston johtajat ja päälliköt sekä hallintopäälliköt. Osallistujien 

johtajanimikkeet vaihtelivat suuresti ja näin myös ne kertoivat omaa tarinaansa siitä, 
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miten moninaista johtajuus yliopisto-organisaatiossa on. Akateemisen johtajuuden 

kehittämisohjelmaan valittiin 30 hakijasta 25 osallistujaa ja he edustivat 

erillislaitosten lisäksi kaikkia kuutta Turun yliopiston tiedekuntaa. 

Kehittämisohjelman yleisenä tavoitteena oli lisätä johtamisosaamista sekä tukea 

yliopistossa keskeisissä johtamistehtävissä toimivia oman toimintansa kehittämisessä. 

Lisäksi tavoitteena oli hahmottaa akateemisen johtajuuden haasteita muuttuvassa 

toimintaympäristössä sekä kehittää henkilöstöjohtamisen taitoja. Ohjelma tarjosi 

myös mahdollisuuden pohtia omaan itseen, johtajan rooliin ja tehtäviin liittyviä 

kysymyksiä yhdessä asiantuntijoiden ja johtajakollegoiden kanssa. 

 

 

3.3 Teemahaastattelumateriaalin muodostuminen 
 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa on pitkälti siirrytty teemahaastatteluihin 

sekä vuorovaikutuksellisiin ja diskursiivisuutta korostaviin haastattelutyyppeihin 

(Eskola & Suoranta, 1999; Ruusuvuori;Nikander;& Hyvärinen, 2010). Etuna 

nähdään tuolloin se, että kysymysten järjestystä ja tarkkaa esittämismuotoa voidaan 

vaihdella eri haastattelutilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla, kuten tässäkin 

aineiston keruussa tehtiin. Teemahaastattelumenetelmällä toteutetussa haastattelussa 

vastaajat saattavat myös valita, millaisia asioita ja millä tavoin he nostavat esille tai 

mitä jättävät kertomatta. Se, mitä vastaajat kertovat tai jättävät kertomatta 

haastattelutilanteessa on sosiokonstruktivistisen näkemyksen mukaan aina 

kontekstisidonnaista. Teemahaastattelu sopii Hollstein ja Gubriumin (2000) mukaan 

narratiivisen aineiston hankintaan siitä syystä, että se korostaa tutkittavaa subjektina 

ja tuo tutkittavan yksilöllisen äänen kuuluviin. 

 

Tässä tutkimuksessa aineistona ovat johtajien teemahaastatteluilla tuotetut vastaukset, 

narratiiviset selonteot, jotka kerättiin yliopistossa toteutetun johtamisen 

kehittämisohjelman alussa. Haastateltavia oli mukana kurssin 25 osallistujasta 24, 

yhden kurssilaisen ollessa estynyt. Haastattelut suoritettiin yliopiston tiloissa, ei 

kuitenkaan haastateltavien omissa toimipisteissä ja niiden kesto vaihteli 1,5 tunnista 

kahteen tuntiin. 
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Haastattelussa käytiin teemojen avulla läpi akateemisen johtajuuden avaintehtäviä, 

yksilöllisiä vahvuusalueita, johtajana kehittymistä, johtamisen motivaatio- ja 

kuormitustekijöitä, tuen saamista, arvoja sekä työyhteisön kehittämistä ja 

tulevaisuutta. Haastattelun tavoitteena oli jäsentää omaa esimiesroolia, auttaa 

valmennukseen liittyvän kehittämistehtävän valinnassa sekä saada vielä tarkempaa 

tietoa osallistujien odotuksista valmennuksen suhteen. Ajallisesti tutkimushaastattelu 

sijoittuu tilanteeseen, jossa monet suuret muutokset ovat jo yliopiston arkea; uuden 

palkkausjärjestelmän kehittäminen ja lähiesimiesjärjestelmän luominen ovat tästä 

esimerkkejä. 

 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin tekstiksi sanasta sanaan ilman taukoja, 

painotuksia, päällekkäispuhetta tai äänen nopeuden ja voimakkuuden vaihtelua. Minä 

tämän tutkimuksen tekijänä sain litteroidun aineiston käyttööni tammikuussa 2006, 

jolloin lähdin lukemaan aineistoa sillä esiymmärryksellä, mikä minulla tuolloin 

työkokemukseni ja opiskeluni kautta teemasta ja kyseisestä organisaatiosta oli. Olin 

esimiesten  ja työyhteisöjen kouluttajana saanut tutustua yliopisto-organisaation 

muutoksiin ja näin muodostaa tarkempaa kuvaa akateemisen johtamistyön haasteista.  

 

 

3.4 Tutkimusanalyysin kulku 
 

Aloitin lukemalla aineistoa huolellisesti läpi useaan kertaan ja kirjoitin muistiin omia 

havaintojani. Kävimme myös monia keskusteluja haastattelut suorittaneen professori 

Soili Keskisen kanssa aineiston keruusta, luonteesta ja hänen ajatuksistaan 

haastatteluhetkellä ja sen jälkeen. Aineiston ensimmäisen vaiheen analyysin tulokset 

on julkaistu Turun yliopiston Rehtorinviraston julkaisussa 2/2006 (Herranen & 

Keskinen, 2006). Kyseisessä raportissa analysoitiin osin myös kehittämisohjelman 

lopussa kerättyä loppuhaastattelumateriaalia ja arvioitiin kehittymisohjelman 

vaikuttavuutta. 

 

Rajasin tutkimusaineiston koskemaan identiteettiä ja akateemista johtajan roolia 

kuvaavia osioita jättäen pois haastatteluosiot koskien työyhteisön kehittämistä sekä 
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visiota organisaation tulevaisuudesta. Tutkimuskysymysteni kannalta kyseiset osiot 

eivät olleet relevantteja ja näin toimien myös aineiston koko säilyi kohtuullisena.  

Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ” Mitä akateemiseen johtamisen 

kehittämisohjelmaan osallistuvat johtajat kertovat johtajaidentiteetistään?”, 

poimin kaikkien haastateltujen johtajien kertomuksista aineistonäytteiksi niitä 

kertomuksellisia episodeja, jotka havainnollistavat monipuolisesti akateemisen 

johtajaidentiteetin narratiivista sisältöä. Ajattelen näiden aineistonäytteiden kuvaavan 

mikrotasolla myös sitä laajempaa akateemista diskurssia, jonka sisällä yksilöt omaa 

johtajaidentiteettiään rakentavat.  

 

Rakensin aineistonäytteet taulukon muotoon, koska halusin tiivistetysti tuoda esille 

laajemman aineiston sisältä löytyviä erilaisia ”ääniä” johtajaidentiteetistä ja sen eri 

puolista. Taulukon sisältämät kategoriat on rakennettu osittain aineistolähtöisesti ja 

osittain aikaisempien työidentiteettiä koskevien tutkimusten pohjalta. Osittain 

samantapaisia luokkia ovat tutkimuksissaan käyttäneet Eteläpelto (2007), Ibarra 

(1999; Ibarra & Barbulescu, 2010) ja Markus & Nurius (1986). 

Työidentiteettitutkimuksissa käytettyä jakoa hyödyntäen, jaottelin johtajaidentiteetin 

persoonalliseen ja sosiaaliseen tasoon. Persoonallisella identiteettitasolla tarkoitan 

tässä yksilön kuvauksia itsestään, omista persoonallisista ominaisuuksistaan tai 

luonteenpiirteistään. Sosiaalisella tasolla puolestaan tarkoitan yksilön kuvauksia 

itsestään toimijana sosiaalisissa suhteissa, en siis sitä, miten hän käytännössä toimii 

tai miten muut arvioivat häntä johtajana. Toisen kategorian osiot identiteetin eri 

puolista on luotu aineistolähtöisesti ja tulevat luonnollisesti osittain 

tutkimuskysymysten pohjalta. Tavoiteltu identiteettikuva - käsitteen olen ottanut 

Ibarran (1999) tutkimuksissaan käyttämää, alun perin Markus & Nuriuksen (1986) 

luoman, ”possible self” käsitettä mukaillen.  

 

Temaattisen analyysin pohjalta kiinnostuin erityisesti viiden sellaisen johtajan 

vastauksista, jotka kertoivat, etteivät olleet aktiivisesti johtajan rooliin hakeutuneet.  

Rajasin tutkimusjoukon näihin viiteen case-tapaukseen haluten selvittää miten nämä 

johtajat konstruoivat johtajaidentiteettiään tilanteessa, johon ovat omasta mielestään 

ikään kuin joutuneet tai ajautuneet. Ilmiö ”johtajaksi ajautuminen” on usein 

havaittavissa asiantuntijaorganisaatioissa erilaisissa urasiirtymissä ja sen vuoksi 

myös merkittävä ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Jatkoin viiden johtajan 
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tuottamia minäkertomuksia analysoiden. Poimin niistä sellaisia aineistonäytteitä itsen 

asemoinnista sekä jännitteisistä ilmauksista, joiden ajattelen demonstroivan 

johtajaidentiteetin konstruointia haastattelutilanteessa.  
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 Mitä kehittämisohjelmaan osallistuvat johtajat kertovat 
johtajaidentiteetistään alkuhaastattelussa 
 

 

Luennan pohjalta johtajaidentiteettiä kuvaaviksi kategorioiksi muodostuivat 1) 

Identiteettikuva tutkimushetkellä, 2) Identiteettivahvuudet, 3) Identiteettivaatimukset, 

4) Tavoiteltava identiteettikuva ja 5) Jo tapahtunut 

identiteettimuutos. ”Identiteettikuva tutkimushetkellä” -kategoria pitää sisällään 

kuvauksia, joissa haastateltava kertoo persoonallisista ominaisuuksistaan (” minä 

olen…”) tai sosiaalisista suhteistaan johtajakollegoihin tai 

alaisiinsa. ”Identiteettivahvuudet” - kategoria kuvaa johtajan mainitsemia vahvuuksia 

eriteltynä persoonallisella ja sosiaalisella tasolla. Kolmantena oleva 

kategoria ”Identiteettivaatimukset” puolestaan kuvaa haastattelijan itselleen 

asettamia vaatimuksia (”pitäisi olla, pitäisi osata”) ja neljäs kategoria ”Tavoiteltu 

identiteettikuva” kuvaa sellaisia ominaisuuksia tai kykyjä, joita haastateltavat 

haluaisivat identiteettiinsä liittää tai näkevät kehittymisensä siihen suuntaan 

mahdollisena. Viidennessä luokassa ovat jo tapahtuneesta johtajaidentiteetin 

muutoksesta ja kehittymisestä kertovat ilmaisut. Sekä persoonallista että sosiaalista 

tasoa kuvaavat aineistonäytteet on poimittu aina samalta henkilöltä ja merkitty 

aineistonäytteen loppuun suluissa, jolloin E tarkoittaa esimiestä ja numero vastaavaa 

henkilöä haastatteluaineistossa. 

 

 

Johtajaidentiteetti Johtajaidentiteetin persoonallinen 

taso 

Johtajaidentiteetin sosiaalinen 

taso 

Identiteettikuva 

tutkimushetkellä 

” mulla on karismaa henkilökunnan 

keskuudessa” ( E23) 

 

 

 

”jonkun sortin kunnianhimoa voi 

olla taustalla” (E 12) 

 

”Henkilöstöhallinnon asioissa 

luotan omiin kykyihini,siihen, 

että osaan tulla toimeen 

erilaisten ihmisten kanssa” 

(E 23) 

”Olen onnistunut yhteistyötä 

rakentamaan aika moneen 

suuntaan” (E12) 
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”mä näen, että johtaminen on 

luonnekysymys. Ja mä en pidä 

itseäni luontaisena johtajana. …oon 

itsekriittinen ja sit loppujen lopuksi 

hyvin epävarma omista 

tekemisistäni” (E 18) 

 

”Et siihen mä luotan, siihen 

empaattisuuteen. Ja uskon, et 

mun alaiset arvostavat minua 

siitä tai toivon et he oppii 

tuntemaan mut sellasena 

ihmisenä, että tavallaan voi 

luottaa, et sielt ei tuu mitään 

outoja päätöksiä, joita ei ois 

perusteltu” ( E 18) 

 

Identiteettivahvuudet 

 

 

”Siedän aika hyvin stressiä ja 

painetta. Itse asiassa painetilanteessa 

toimin tehokkaimmillani” 

 (E 8) 

 

 

”mul on aika hyvä kokonaiskuva 

laitoksen toiminnasta” (E 20) 

 

 

 

”  Vahvuus on se, että olen 

sitoutunut tähän työhön. Totaalinen 

sitoutuminen.” ( E 24) 

 ”Olen kuitenkin varsin ulospäin 

suuntautunut ja kiinnostunut 

ihmisistä ja uusista 

asioista   …ja jossakin määrin 

osaan innostaa muita uusiin 

asioihin” (E8) 

” voisin ajatella, että yksi on 

tietty sosiaalinen lahjakkuus, eli 

mun mielestä tuun aika hyvin 

ihmisten kanssa toimeen” ( E 20) 

 

”…niin juuri se, että olen kauan 

täällä ollut ja tuota siinä mielessä 

on tietoa, ja kokemusta ja 

ihmisten tuntemusta” (E24) 

 

Identiteettivaatimukset ”…että vaikka olen tasapuolinen, 

niin en oo kuitenkaan tarpeeks 

empaattinen ihminen.” (E19) 

 

 

 

” Kaikista vaikeinta on se huono 

omatunto, että tietää, että pystyy 

parempaan…mut jotenkin ei vaan 

osaa sitä kalenteriansa sillä tavalla 

järjestää.” ( E22) 

 

”Kaksi tehtävää: toinen on tää 

oppiaineen esimiehenä oleminen ja 

siinä omat tehtävät ja sit tää 

tutkimuspuolen esimiehenä 

oleminen, joka on erillinen 

” Kyllä tuntuu, että on tilanteita, 

joissa pitäis pystyä enemmän 

samastumaan ja ymmärtämään 

työhön liittyviä 

ongelmatilanteita” (E 19) 

 

”Se mistä mulla on koko ajan 

huono omatunto, että mulla 

pitäis olla enemmän 

kosketuspintaa henkilökunnan 

kanssa” (E 22) 

 

” Mun pitäis keskittyä 

johtamiseen ja asioiden 

edistämiseen ja vähemmän 

näperrellä ja tehdä itse. 

Enemmän pitäis olla aikaa 
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oppiaineista, sil on oma 

tulosvastuualueensa ja oma 

organisaationsa.” (E 13) 

ajattelemiseen ja ihmisten 

johtamiseen” (E13) 

Tavoiteltu identiteettikuva 

 

”Ehkä tämä priorisointi pitäisi vaan 

viedä pidemmälle, pystyä 

organisoimaan aikaansa paremmin. 

Mä olen ehkä vähän kehittynyt 

siinä” (E7) 

 

”Haluaisn kehittyä innoittajana. On 

eri asia innoittaa tässä ja nyt ja 

kahden ihmisen kanssa. Kun ihmisiä 

on paljon, niin pystyä viemään 

asioita tiettyyn suuntaan, et jos 

itsellä on näkemys, et mikä oli oikea 

suunta, niin innoittaa ihmisiä siihen 

suuntaan.” (E5) 

 

”Vahvuuksien vahvistaminen on 

sellainen, mitä pitää tehdä” (E9) 

”Että sais tämän yksikön 

kehittymään siinä mielessä, että 

voisin enemmän antaa näitä 

vastuita yksikön johtajille” (E7) 

 

 

”Toinen asia, mitä haluan 

kehittää, mikä on kaiken a ja o, 

että miten tullaan toimeen isossa 

yhteisössä. Miten kehittää sitä 

itsetuntemusta ja 

reflektiokykyä?”(E5) 

 

 

 

”Ehkä ulkopolitiikka-alue on 

sellainen, jossa on aika paljon 

tekemistä…ikään kuin verkoston 

rakentamisena… sellasen 

johtajan roolin ottamisesta 

organisaation edustajana 

suhteessa erilaisiin johtajiin”  

(E 9) 

Identiteetissä jo tapahtunut 

muutos 

”Toleranssi on noussut. Tavallaan, 

että uskaltaa ottaa johtajuutta 

jossakin määrin” (E16) 

 

”Pikkuhiljaa kokemuksen 

lisääntyessä, kun on eri tehtävissä 

ollut, niin on oppinut näkemään 

asioita laajemmasta näkökulmasta.” 

(E4) 

” Ehkä  mä olen oppinut 

harkitsemaan toimintani paremmin.” 

(E1) 

”henkilökunnan kanssa mä olen 

vähän pystynyt ottamaan 

etäisyyttä” (E16) 

 

”Sosiaaliset taidot mä koen,että 

on semmonen alue, josta mä 

koen, että kehitystä on 

tapahtunut” (E4) 

 

” Mä olen tyypiltäni sellanen, et 

mä näen ongelman ja ratkaisuun 

on olemassa keinoja ja me 

lähdetään ratkaisemaan sitä… 

mä oon oppinut, että ihmisillä on 

erilaisia lähestymistapoja” (E1) 

 

 Taulukko 1. Johtajaidentiteettikategoriat persoonallisella ja sosiaalisella tasolla 

aineistomerkkeineen. 
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Identiteettipuheen osalta aineiston variaatio näyttäytyy monipuolisena. Kaikkien 

tutkittujen vastauksia ei kuitenkaan voinut sijoittaa kaikkiin kategorioihin, joten 

olen poiminut aineistosta taulukkoon sellaisia näytteitä, joissa kategorinen erottelu 

näyttäytyy selkeästi. Taulukon perusteella voidaan todeta, että johtajaidentiteetti ei 

ole mikään yksiselitteinen kokonaisuus, vaan se näyttäytyy haastattelutilanteessa 

moniulotteisena ilmiönä ja identiteettikuvaukset ovat nähtävissä polariteettien 

näkökulmasta. Tästä hyvänä esimerkkinä aineistonäyte E 13, jossa 

johtajaidentiteetti näyttäytyy polaarisena johtajuuteen usein liitetyllä asioiden ja 

ihmisten johtamista kuvaavalla akselilla (E 13). Tätä kuvaavat lausumat ”pitäis 

keskittyä johtamiseen ja asioiden edistämiseen” ja ”pitäis olla aikaa 

ajattelemiseen ja ihmisten johtamiseen”. Näytteissä havaittavaa polaarisuutta 

persoonallisen ja sosiaalisen tason välillä voisi kuvata ulottuvuudella, jonka 

toisena poolina on johtajaidentiteetti luonteenpiirteiden kuvauksena (näytteet E 18 

ja E 23) ja toisena johtajaidentiteetti kykyihinsä luottavana aktiivisena toimijana 

(E 18 ja E 23). Sama jännite tulee esille kuvattaessa tavoiteltua identiteettikuvaa 

esimerkiksi näytteessä E 9, lausumissa: ”Vahvuuksien vahvistaminen” ja” 

johtajan roolin ottamisesta organisaation edustajana suhteessa erilaisiin 

johtajiin”. Myös kerrottaessa jo tapahtuneesta identiteetin muutoksesta 

polariteettia on havaittavissa toisaalta persoonallisena kehittymisenä kautta 

tapahtuneena oppimisena sekä toisaalta taitojen ja kykyjen muutoksena (E 4 ja 

E 1).  

 

 

4.2 Narratiiviset jännitteet ja itsen asemoinnit viiden johtajan 
minäkertomuksissa 

 

Tässä tulososassa esittelen viiden, ilman omaa aktiivisuutta, johtajaksi päätyneen 

minäkertomuksista analysoituja narratiivisia jännitteitä ja itsen asemointeja. 

Havainnollistan jännitteitä sekä asemointeja sellaisin aineistonäyttein, jotka 

demonstroivat tutkimuksen tuloksia. Lukemisen helpottamiseksi olen koonnut 

alkuun yhteenvedon tuloksista taulukkoon 2, missä kuvaan ensiksi johtajaksi 

tuloon liittyvistä kertomuksista löydettyjä keskeisiä narratiivisia jännitteitä.  
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Kertomuksiin sisältyvät itsen asemoinnit on esitetty taulukon jälkeisissä, 

henkilöittäin poimituissa, aineistonäytteissä ja niiden aukikirjoituksissa. Toiseksi 

kuvaan taulukossa identiteettikuviin liittyvissä kertomuksissa olevia keskeisiä 

itsen asemointeja, jotka on koottu ”identiteettikuva tutkimushetkellä” – 

kategoriaan. Neljällä vastaajalla on kertomuksissaan kuvausta myös tulevaisuuden 

tavoiteltavasta identiteetistä, joka muodostaa taulukossa olevan ”tavoiteltu 

identiteettikuva ” - kategorian. Näiden analyysien avulla pyrin vastaamaan toiseen 

tutkimuskysymykseeni: Millaisia narratiivisia jännitteitä ja itsen asemointeja 

sisältyy viiden sellaisen johtajan johtajaidentiteettikertomuksiin, jotka eivät 

itse ole aktiivisesti hakeutuneet johtajiksi? 

 

Henkilö Keskeinen jännite johtajaksi tulon 

kertomuksissa 

Keskeiset itsen asemoinnit identiteettikuviin liittyvissä 

kertomuksissa 

Identiteettikuva 

tutkimushetkellä 

Tavoiteltu 

identiteettikuva 

Riitta ”Ehkä tähän on 

enemmän ajautunut, 

kun vaihtoehtoja ei 

ollut paljon.” 

”Olen enemmän 

tämmöinen 

yhteisten asioiden 

hoitaja” 

 

”Tähän on enemmän ajau-

tunut" 

” Mä olen enemmän yh-

teisten asioiden hoita-

ja” 

” Olen välittäjä” 

”Tulen ihmisten kanssa 

toimeen” 

”Olen rauhallinen” 

”Ajattelen, et muut kokee 

mut turvallisena” 

 

”Positiivinen jämäkkyys” 

”Linjausten tekeminen” 

”Katsoa enemmän eteenpäin 

ja laajemmin asioita” 

”Tiedostaa johtamiskäytäntö-

jä, oppiminen” 

”Tilannetaju” 

”Vastuunkantaminen” 

”Palautteen antaminen” 

Kerttu ”Mä en tähän pyrkinyt 

erityisesti” 

”Ehkä tässä on 

haastetta, niin 

olen virkistynyt.” 

”En ole johtajatyyppiä.” ” 

”Olen enemmän sellanen 

seurailija kuin johtaja.” 

” En ole erityisen 

itseluottavainen näissä 

asioissa” 

” Olen lehtori” 

”Oman roolin 

hahmottaminen” 

”Käytännön ajan mukana 

tuleva varmuus ja 

kokemus” 

Leena ”Mulla on 

henkilökohtainen 

tutkimusrahoitus 

vähän mättänyt parin 

viimeisen vuoden 

aikana… kyllä mua on 

yliopistohallinto 

oikeastaan pienestä 

asti kiinostanut.” 

”Kyl mä 

kuitenkin olen 

tutkija sielultani.” 

” Olen tutkija sielultani” 

”Mä näen kaiken selkeenä 

organisaationa” 

”Mun on helppo 

hahmottaa asioita” 

” Et mä hakkaan päätä 

seinään ja taistelen 

tuulimyllyjä vastaan” 

”Olen niinku isompien 

plakkien siirtäjä” 

 

”Jos olisin lähiesimies 

erityisen riippuville 

alaisille, siihen tarvitsisin 

kehittymistä” 

Sonja  ”Mä olen joutunut 

suoraan sanoen tähän. 

Mulla on aika paljon 

hallinnollista 

kokemusta.” 

”En niinku 

uhraudu 

välttämättä, mutta 

mä hoidan tän 

postin.” 

”Tulen toimeen ihmisten 

kanssa” 

”Olen sosiaalinen ja 

omaan 

vuorovaikutustaitoja” 

”Olen joskus vähän 

”Oppis itsetuntemusta 

enemmän jotta sitten 

oppis asettamaan niitä 

rajoja ” 

”Tehtävä selkiytyy itselleen 

ja sitten  ois parempi 
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kärsimätön” 

”Olen empaattinen” 

”Olen turhan 

perusteellinen” 

johtaja” 

”Et oppis näkemään metsän 

puilta” 

Jaana ”En usko, et tästä 

mitään haittaa on 

itselleni, eikä muille 

. …ettei ollut paljon 

vaihtoehtoja.” 

”Mut toisaalta 

halusin 

legitimoida sen, 

mitä olin jo 

tehnyt” 

”Jotkut sanoo, mä olen se 

nopein” 

”Pidän itseni ajan tasalla” 

”Pystyn tekee itsenäisiä 

päätöksiä” 

”Pystyn demokraattiseen 

päätöksentekoon” 

” Tunnistan itsessäni 

ylihuolehtivuutta” 

 

 

Jaanan kertomuksessa ei ollut 

havaittavissa tavoitellun 

identiteettikuvan 

määrittelyä 

 

Taulukko 2. Minäkertomuksissa esiintyvien johtajaidentiteettien keskeiset 

narratiiviset jännitteet sekä keskeiset itsen asemoinnit identiteettikuvan 

tutkimushetkellä ja tavoiteltavan identiteettikuvan välillä. 

 

Esiin nostetuissa aineistonäytteissä käytetyt nimet ovat keksittyjä ja niiden 

tarkoituksena on ainoastaan viitata haastatteluvastausten numerointiin ja turvata näin 

yksilöiden tunnistamattomuus (Jaana= esimies 2, Sonja= esimies 6, Kerttu= esimies 

10, Riitta=esimies11 ja Leena= esimies 21). Poimituissa aineistonäytteissä olen myös 

jättänyt näkyviin tutkijan esittämät kysymykset tai kommentit, jotta lukija voi 

hahmottaa haastattelussa toteutuneen vuorovaikutuksen kulkua. Aineistonäytteissä 

käytetyt litterointimerkinnät ovat: H= tarkoittaa haastateltavan vastausta, T= tutkijan 

puhetta. Kolme pistettä (…) tarkoittaa, että tekstistä on poistettu osa, joka ei ole 

olennainen kyseisen teeman kannalta ja (( )) tarkoittaa, että jokin erisnimi tai 

vuosiluku on poistettu tunnistettavuuden ehkäisemiseksi. Lauseiden jaottelu ja 

numerointi on tehty lukemisen ja analyysin seuraamisen helpottamiseksi 

asiakokonaisuuksia noudatellen.  

 

 

4.2.1 Keskeiset narratiiviset jännitteet ja itsen asemoinnit johtajaksi tuloa kuvaavissa 
kertomuksissa 

 

Riitan kertomus: Johtajaksi ajautunut vai yhteisten asioiden hoitaja? 

 

Riitta kertoo johtajaksi tulostaan: 

 

T:  Mitkä miellät nyt avaintehtäviksesi? 
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H.   

1. (…) Ehkä mä olen sit välittäjä tai tällanen. 

2. Tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen ja olen rauhallinen, paitsi joskus sit  

vähemmän. 

 

T:  Mikä motivoi sinua esimiestehtävään? 

H: 

3. Ehkä tähän on enemmän ajautunut, kun vaihtoehtoja ei ollut paljon. 

4. Ei ainakaan voi sanoa, että valta motivoisi. 

5. Eikä vaikutusmahdollisuudetkaan. 

6. Enemmän kuitenkin laitoksen hyvän hengen luominen ja  

yhteisen tavoitteen löytäminen. 

7. Ehkä sit se vastuun kantaminenkin. 

8. Mä olen enemmän tämmöinen yhteisten asioiden hoitaja. 

9. Mua ei ole tähän pakotettu, et olin vähän aikaa ((johtajanimike poistettu))  

ennen kuin tulin tänne yliopistolle. 

 

Aluksi johtajana toimimisen avaintehtävistä kertoessaan Riitta asemoi itsensä 

aktiivisena toimijana tapahtumien keskiössä ja positio itsensä välittäjäksi (lause1). 

Kertoessaan johtajaksi tulostaan Riitta kuvaa johtajuuden ottoa ajautumisena, 

asemoiden itsensä sivustaseuraajaksi ja perustelee sitä vaihtoehtojen vähyydellä. Hän 

jatkaa sivustaseuraajana kuvatessaan suhdettaan valtaan ja vaikutusmahdollisuuksiin 

(lauseet 3-5). Samoin hän asemoi itsensä sivustaseuraajaksi kertoessaan laitoksen 

hyvän hengen luomisesta tai vastuun kantamisesta (lauseet 6 ja 7). Jännitteisenä tälle 

ilmaisulle hän asemoi itsensä lauseessa 8 toiminnan keskiössä olevaksi, aktiiviseksi 

toimijaksi käyttäen itsestään ilmaisua ”Mä olen enemmän tämmöinen yhteisen 

asioiden hoitaja”. Vahvistukseksi hän kuvaa itseään seuraavassa lauseessa toiminnan 

kohteena: ”mua ei ole tähän pakotettu” (lause 9), asemoiden itsensä vapaaehtoiseksi 

ottamaan vastaan johtajuuden.    

 

Riitta jatkaa: 

 

T: Mikä rasittaa esimiestehtävissä? 

H: 

1. Se oma riittämättömyyden tunne.  

2. Ettei ole tarpeeksi tietoa ja tahtoa. 

3. Ei niinkään aika. Ei tää niin paljon aikaa vie. 
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4. Yleisellä tasolla tämä resurssien puute, ei ole rahaa eikä… 

5. Aika vähän on vaihtoehtoisia ratkaisuja tai siis liikkumavaraa. Vaikka meillä on hyvin 

silti vielä. 

 

T: Kuvaatko vielä, mitä tarkoitat riittämättömyyden tunnetta tahdon  alueella? 

H: 

6. Et vois taitavammin johtaa ja ottaa enemmän asioita hoitaakseen. 

7. Pitäisi olla valmiimpi jakamaan sitä työtä. 

 

T:  Mikä tekee esimiehenä olemisen vaikeaksi? 

H: 

8. Oma taitamattomuus ja se riittämättömyys. 

9. Sitoutumattomuus yhteiseen tavoitteeseen.  

10. En tiedä, onko ongelma, mutta ehkä tietyssä määrässä. 

11. En tiedä, onko meillä niin suurta se kilpailukaan, ehkä jotkut enemmän sitten kohdistaa 

toimintaa oman edun tavoitteluun. 

12. Kaikki ei sitoudu tähän yhteiseen tekemiseen, mikä ei näy missään. 

13. Jossain määrin nää resurssit; aika, raha ja ihmisten määrä. 

 

Kuvatessaan johtajuuden kuormitustekijöitä Riitta kertoo ensin riittämättömyyden 

tunteesta (lause 1) sekä tiedon, tahdon ja resurssien puutteesta (lauseet 2 ja 3) 

asemoiden itsensä sivustaseuraajaksi ja jatkaa johtamisen kuvaamista yleisellä tasolla 

etäännyttäen kerrotun minänsä puhumalla vaihtoehtoisten ratkaisujen vähyydestä 

(lauseet 4-5). Seuraavaksi hän liittää itsensä toiminnan kohteena laitoksensa muihin 

toimijoihin sanoen ”meillä on hyvin silti vielä” (lause 5). Haastattelija osallistuu 

Riitan narratiivin rakentamiseen liittämällä yhteen kaksi ensimmäistä lausetta ja 

pyytämällä tarkennusta ”riittämättömyyden tunteeseen tahdon alueella”. 

Vastauksessaan Riitta liittää riittämättömyyden tunteen taitavaan johtamiseen ja 

asioiden hoitamiseen asemoiden itsensä sivustaseuraajaksi sanomalla: ”vois ottaa 

enemmän asioita hoitaakseen”(lause 6) ja jatkaa samasta positiosta ”pitäisi olla 

valmiimpi jakamaan sitä työtä muiden kanssa”(lause 7), mikä luo temaattisen 

jännitteen suhteessa aikaisemmin ilmaistuun. Riitta on alussa kertonut 

johtajaidentiteetistään asemoimalla itsensä aktiivisena toimijana osaksi yhteisöä 

käyttäen ilmaisua ”yhteisten asioiden hoitaja” (aikaisempi aineistonäyte, lause 6) ja 

jälkimmäisen näytteen lopussakin hän liittää itsensä osaksi työyhteisöä 

sanomalla ”onko meillä niin suurta se kilpailukaan?”( lause 11). Ikään kuin 

sivustaseuraajana hän kuvailee ”joidenkin toisten” sitoutumattomuutta yhteiseen 
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tekemiseen (lause 12) ja etäännyttää lopuksi kertomuksen yleisten resurssien tasolle 

(lause 13). 

 

 

Kertun kertomus: Seurailija vai uudesta haasteesta virkistynyt? 

 

Kertun kertomuksesta poimitussa aineistonäytteessä hän kertoo johtajaksi tulostaan 

ja omista vahvuuksistaan seuraavasti: 

 

T:  Mitä pidät omina vahvuusalueina? 

H: 

1. ”Mun täytyy sanoa heti alkuun että en ole johtajatyyppiä. 

2. Olen enemmän sellanen seurailija kuin johtaja. 

3. Ehkä joku diplomaattisuus ja empaattisuus ja musta on hauska organisoida asioita. 

4. Ja suunnitella, miten sais asiat toimimaan. Ihan käytännönkin tilanteissa musta on aina 

ollut kiva alkaa asioita suunnittelemaan ja järjestelemään. 

5. Siinä on tullut sellaista työniloakin, kun on saanut asiat rullaamaan, 

 otetaan vaikka ne suunnittelupäivät esimerkiksi. 

6. Sit kun kaikki on onnistunut kivasti. 

7. Mä en ole erityisen itseluottavainen näissä asioissa, mä jotenkin koen senkin 

ongelmallisena, että ihan yhtäkkiä musta tulikin pomo, kun olen ollut lehtori. 

8. Kohta olen ollut ((vuosiluku poistettu)) vuotta tässä laitoksessa, mutta 

 jotenkin se roolin muutos oli vaikeaa. 

 

T:  Mikä motivoi esimiestehtävässä, muuta kuin, että tuntuu kivalta, kun saa asiat 

onnistumaan? 

H:  

9. Niin ei tule kyllä yhtäkkiä mieleen.  

10. Mä en tähän pyrkinyt erityisesti. 

11. Tää tuli varmaan sen takia, että ykkösprofessori on virkavapaalla ja siinä oli haku ja mä 

sain sen ja se tuli sit siinä. 

12. En ollut millään tavalla siihen pyrkimässä. 

13. Ehkä motivoi myös se, että on ihan kiva nähdä asioita vähän eri  vinkkelistä. 

14. Ja kaikki uusi on mua aina kiehtonut. 

15. Olen henkisesti virkistynyt tämän alkuvuoden aikana. 

16. Olen lehtori, missä on paljon opetusta. 

17. Työnkuva on kyllä laajentunut hirveästi ja olen työstäni aina pitänyt. 

18. Tietysti vaihtelu aina virkistää. 
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19. Ehkä tässä on haastetta, niin olen virkistynyt. 

  

 

Kertun kertomuksessa hän asemoi itsensä aktiiviseksi toimijaksi, seurailijaksi, ei- 

johtajatyypiksi (lauseet 1ja 2). Hän jatkaa johtajaksi tulon kuvaustaan näytteen 

loppupuolella ( lause11) asemoituen toiminnan kohteeksi ”ja siinä oli haku ja mä 

sain sen ja se tuli sit siinä ”ja seuraavaksi taas toiminnan lähteeksi ”En ollut millään 

tavalla siihen pyrkimässä.” (lause 12). Asemoiduttuaan pitkään lehtori-positioon 

aktiivisena toimijana, ”olen ollut lehtori”(lause 7), Kerttu kuvaa ongelmallisena 

muutoksen lehtoripositiosta johtajapositioon. Subjektiasema vaihtuu objektiasemaksi, 

kun Kerttu pohtii johtajaksi tuloaan.  Hän sanallistaa muutosta ja itsen uudenlaista 

roolia (lause 7) asemoiden itsensä ensin aktiivisena kokijana”en ole erityisen 

itseluottavinen” ja ”koen senkin ongelmallisena”, mutta jatkaakin toiminnan 

kohteena, ”että ihan yhtäkkiä musta tulikin pomo”. Näytteen loppupuolella Kerttu 

ottaa taas aktiivisen subjektiaseman, kun hän kertoo virkistyneensä uuden työn 

tuomista haasteista (lauseet 15 ja 19). Kertun kertomuksessa pyrkimättömyys 

johtajaksi kääntyykin uuden työn tuottamaksi virkistykseksi ja haasteeksi. 

 

T: Mikä esimiehenä olon tekee vaikeaksi? 

H: 

20. (…) Ainakin se, että pitäis tietää niin paljon kaikkea asioita.  

21. Juuri hallintoon ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista. Se tekee vaikeaksi. 

22. Ensimmäisiä asioita, joita Satu Lähteenmäki mainitsi, oli, että oman työn ohella 

toimiville johtajille ei ole paikkaa enää nykymaailmassa. 

23. Pitäisi olla ihan täysipäiväistä (johtajuuden) ja kyllä se välillä vähän siltä  

 tuntuu. 

24. Omaa tutkimusta mä en ole edes ehtinyt ajatella. 

25. Tässä vaiheessa ainakaan. 

 

Jälkimmäisessä aineistonäytteessä Kerttu asemoi itsensä sivustaseuraajaksi ja liittää 

kertomuksessaan tiedon johtajaidentiteettiin lausumalla ”pitäis tietää niin paljon 

kaikkea asioita” (lause 20). Hän liittyy ikään kuin näkymättömänä kokijana Satu 

Lähteenmäen kertomukseen siitä, miten johtajuuteen tulisi resursoida riittävästi aikaa. 

Hän asemoi itsensä sivustaseuraajaksi puhuessaan täyspäiväisen johtajuuden 

puolesta ” Pitäisi olla ihan täysipäiväistä (johtajuuden)” (lause 23). Näytteen 

lopussa Kerttu ratkaisee johtaja-tutkijapositioiden yhteensovittamiseen liittyvän 
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jännitteen asemoimalla itsensä aktiivisena toimijana tutkijaposition 

ulkopuolelle. ”Omaa tutkimusta mä en ole edes ehtinyt ajatella” (lause 24). 

 

 

Leenan kertomus: Yliopistohallinnosta kiinnostunut vai tutkija sielultaan? 

 

Leena kertoo johtajana olosta: 

 

T:  Mikä motivoi esimiestehtävissä? 

H: 

1. Jos ihan ajattelen tätä (( johtajanimike poistettu)) niin siin on kyl, et mulla on 

henkilökohtainen tutkimusrahoitus vähän mättänyt parin viimeisen vuoden aikana. 

2. (…) Niin mä ajattelin, et täytyy tavallaan purkaa, et tehdä jotain erityyppistä ja kyllä 

mua on yliopistohallinto oikeastaan pienestä asti kiinnostanut. 

3. En mä opiskeluaikana niin hirveesti ollut, mut kyl mä oppiaineissa 

 hallintotoimia, joissa mä niin kuin näin, et siellä työntekijöiden,  opettajien väliset 

suhteet on sellaset, et siel on hyvä ilmapiiri, joka  heijastuu siihen opettamiseen, kuin et 

siel on huono henki 

4. (…) ehkä mua on motivoinut ihan konkreettinen toisella kerralla ainakin, et ei ois tullut 

kysymykseen (johtajuus) jos mul ois ollut rahoitus. 

5. Kyl mä kuitenkin olen tutkija sielultani. 

6. Koska tää on niin aikaa vievää. 

7. Enhän mä pystyis millään tekemään (( tutkimuksen nimi poistettu)) 

 tutkimusta. 

 

Leena kertoo johtajaksi tulostaan ongelmallisessa työtilanteessa, jossa ei onnistu 

saamaan rahoitusta tutkimukselleen.  Hän asemoi itsensä ensin toiminnan kohteeksi 

tapahtuman keskiössä (lause1), sitten toiminnan lähteeksi pohtiessaan ratkaisua 

ongelmalliseen tilanteeseen (lause 2) ja lauseen lopussa taas toiminnan kohteeksi 

lausuessaan, ”mua on yliopistohallinto oikeastaan pienestä asti kiinnostanut.” (lause 

2). Hän näkee johtajaksi siirtymisen ikään kuin ratkaisuna tutkimusrahoitukseen 

liittyviin vaikeuksiinsa. Ristiriitaa tutkija-johtaja- positioiden välille tulee esille, kun 

Leena on aikaisemmin positioinut itsensä yliopistohallinnosta kiinnostuneeksi ja 

näytteen lopulla puolestaan hän asemoi itsensä aktiivisena toimijana tapahtumien 

keskiössä tutkijapositioon sanomalla ”olen tutkija sielultani” (lause 5). Lopuksi 

Leena jättäytyy ikään kuin sivustaseuraajaksi kertoessaan johtamistyön vaatimasta 
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ajallisesta resursoinnista ja tutkimustyön ja johtajuuden yhdistämisen vaikeudesta. 

(lauseet 6 ja 7).  

 

 

Sonjan kertomus: Johtajaksi joutunut vai aktiivinen tehtävän hoitaja? 

 

T:  Mikä motivoi sinua? 

H: 

1. Mä olen joutunut suoraan sanoen tähän. 

2. Mulla on aika paljon hallinnollista kokemusta. 

3. Oli tarkoitus, etten ota yhtään hallinnollista tehtävää, mutta kun nämä 

 avoimet professuurit aiheuttivat sen, ettei ollut tarpeeksi paljon ihmisiä. 

4. Yhtäkkiä tajusin, että olen laitosneuvostossa ja kaikista ihmisistä 

 johtajuus lankesi minulle. 

5. Tää on lähtötilanne. 

6. Okei, tää on tehtävä, minkä otan vastaan. 

7. Ehkä motivoi se, että mulla on kokemusta. 

8. En niinku uhraudu välttämättä, mutta mä hoidan tän postin 

9. Tää on nyt sellainen yhteinen asia. 

 

T: Mikä tulee motivoimaan, mikä säilyttää sinun kiinnostuksen? 

H: 

10. Koen kuitenkin, että olen sitoutunut tähän laitosyhteisöön, että se 

 varmaan on suurin motivaatio. Aika paljon ajatellaan, että jonkun on  

 tämä tehtävä. 

 

Sonja kertoo aluksi johtajaksi tulostaan ”joutumisena”( lause 1) ja asemoi näin 

itsensä tilanteen toiminnan kohteena olevaksi objektiksi, jolle ”johtajuus lankesi” 

(lauseet 1 ja 4). Jännitettä on nähtävissä, kun hän myöhemmin kertomuksessaan 

asemoi itsensä kokemusta omaavana, aktiivisena toimijana, ei uhrautujana (lauseet 2 

ja 8), joka ottaa vastaan ja hoitaa itselleen annetun johtajuustehtävän. Näin sanomalla 

hän rakentaa aktiivista ja vastuullista toimijuuttaan toiminnan keskiössä. Hän jatkaa 

sivustaseuraajana määrittelemällä johtajuuden sanoilla ”yhteinen asia”(lause 9).  

Lopuksi hän positioi itsensä aktiivisena toimijana osaksi muuta laitosyhteisöä 

lisäämällä ”olen sitoutunut tähän laitosyhteisöön” (lause 10) ja lopuksi etäännyttää 

itsensä sivustaseuraajaksi kuvatessaan suhtautumista johtajuuteen yleisellä tasolla. 
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Jaanan kertomus: Johtajuudesta ei haittaa vai yhteisen leivän turvaaja? 

 

Jaana kertoo johtajaksi tulostaan tilanteessa, jossa ei ollut paljon vaihtoehtoja: 

 

T: Otitko mielelläsi tän tilanteen vastaan tammikuussa? 

H:  

1. Kyllä mä sitä mietin ja mietin et mikä tääl on tämä vähän yleisempi 

 tilanne ja nukuttuani yön yli niin mä ajattelin, et en mä usko et tästä 

 mitään haittaa on itselleni eikä muille, et ehkä se sopii ihan hyvin.  

2. Et monet sellaiset tehtävät, joita mä olen omatoimisesti tehnyt, niin 

 oikeastaan luonnistuu hyvin luottamusmiehen näkökulmasta. 

 

T :  Oikeestaan virallistit sen, mistä olet jo aikaisemminkin vastuuta ottanut. Se näkyy tästä 

todella, että olet ottanut hyvin monenlaisista asioista vastuuta. 

H: 

3. No se voi näkyä vähän siinä, et mä olen niinku miettinyt sitä. 

4. (… )Sitä olen yrittänyt turvata, et leipää ittelleni ja oikeestaan vähän 

 muillekin.  

5. Se on toiminnan logiikka. 

6. Yhteinen etu on oma etu. Sitä ei monet tunnu tajuavan. 

 

T: Mikä sai sinut innostumaan varajohtajuuteen, mikä motivoi esimiehisyydessä? 

H:  

7. Varmaan se, että pystyy jollain tavalla legitimoimaan ne tekemiset, joita on jo tehnyt. 

8. Toinen on se, ettei ollut paljon vaihtoehtoja. 

9. (…)Et vähän tuntu, et meidän laitoksen henkilökunnasta on suuri osa tutkimus- ja 

opetusorientoituneita ja hallinnointi tuntuu olevan aika hankala asia. Toisaalta se on 

vastuun jakamista tietyllä tavalla.  

10. Mut toisaalta halusin legitimoida sen, mitä olin jo tehnyt . 

 

Jaana kertoo aktiivisena toimijana miettineensä johtajaksi ryhtymistä itsensä ja koko 

yhteisön kannalta ja jatkaa toiminnan kohteena ja kokijana ”et en mä usko et tästä 

mitään haittaa on itselleni eikä muille”(lause 1). Kun Jaana kertoo tehneensä 

johtajuuteen liittyviä tehtäviä jo aikaisemmassa roolissaan (lause 2), niin tutkija 

asemoi omilla kommenteillaan Jaanan aktiiviseksi vastuunkantajaksi sanomalla: ”Se 

näkyy tästä todella, että olet ottanut hyvin monenlaisista asioista vastuuta”. 

Aktiivinen vastuunkantaja-positio saa edelleen vahvistusta Jaanan kuvatessa itseään 
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lausumalla ”Sitä olen yrittänyt turvata, et leipää ittelleni ja oikeestaan vähän 

muillekin” (lause 4). Jaana vahvistaa kertomuksena lopussa vielä vahvaa ja aktiivista 

toimija-asemaansa, kun hän kahdessa lauseessa (lauseet 7 ja 10) kertoo halustaan 

legitimoida jo aikaisemmin hoitamansa tehtävät. Hän kuvaa johtajuuden kautta 

tulevan legitimoinnin ikään kuin ratkaisuna jo aikaisemmin epävirallisesti 

hoitamilleen tehtäville. 

 

4.2.2 Itsen asemointi identiteettikuviin liittyvissä kertomuksissa 
 

 

Riitan kertomus: 

 

T: Omat vahvuusalueesi johtajana? 

H:  

1.  Turvallisuus 

2. Ajattelen, et muut kokee mut turvallisena. 

3. En mä tiedä, mut ajattelen näin. 

4. Sit tällanen, ei kaiken kattava, mut vastuun tunto ja kanto. 

5. Yhteisestä hyvästä huolehtiminen. 

6. Tietää myös sen täällä pitkään toimineena, että kuka, tai mikä on kenenkin vahvuusalue. 

 

 

T:  Tunnet resurssit? 

H: 

7. Kyllä. 

 

T: Missä haluaisit erityisesti kehittyä  esimiestehtävässäsi? 

H: 

8. Positiivinen jämäkkyys, linjausten tekeminen ja pitää pystyä katsomaan 

 entistä enemmän eteenpäin ja laajemmin asioita 

9. Tiedostaa johtamiskäytäntöjä, oppiminen, en tarkoita, et orjallisesti pitäis 

 noudattaa jotakin käytäntöä. 

10. Tilannetaju myös. 

11. Sit myös vastuunkantaminen sillä tavalla, et joutuu tekemään sellaisia 

 päätöksiä, mitkä ei miellytä kaikkia, sillä tavalla ottaa vastuuta. 

12. Palautteen antaminen myös. 

13. Positiivisen palautteen antaminen on tietyllä tavalla vielä vaikeampaa, et ei saa sanottua 

sellaista, mitä pitäis sanoa. 
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14. Ehkä on sit tää suomalaisten luonne. 

 

 

Riitta kertoo identiteettikuvastaan ensin muiden ”äänellä”, asemoiden itsensä muiden 

näkökulmasta turvallisena (lauseet 1- 2). Hän jatkaa kertomustaan sivustaseuraajana 

luetellen vastuunkantamiseen liittyviä ominaisuuksia (lauseet 4-5) ja samasta 

positiosta liittää henkilöstön vahvuusalueiden tuntemuksen johtajuuteensa (lause 6). 

Haastattelija osallistuu vielä tarkentavalla kysymyksellä ” tunnet resurssit?”, Riitan 

kertomuksen rakentamiseen (lause 7). 

Tavoiteltua identiteettikuvaa luodessaan Riitta jatkaa ikään kuin sivustaseuraajana 

sellaisten ominaisuuksien ja taitojen luettelemista, joita pitäisi omata tai oppia 

(lauseet 8-12). Positiivisesta palautteesta puhuessaan hän vielä etäännyttää toimintaa 

itsestään poispäin liittäen palautteen antamisen teeman yleisempään diskurssiin 

suomalaisten luonteesta (lause 13). 

 

 

Kertun kertomus:  

 

Kertun kertomus omista vahvuusalueistaan on luettavissa kokonaisuudessaan 

tulososan edellisessä luvussa olevassa aineistonäytteessä Hän kuvaa siinä itseään 

enemmän seurailijaksi kuin johtajaksi (lause 1) ja kertoo muutoksesta lehtori-

positiosta johtaja-positioon sanomalla ”Kohta olen ollut ((vuosiluku poistettu)) 

vuotta tässä laitoksessa, mutta jotenkin se roolin muutos oli vaikeaa.” (lause 8). 

Niinpä tutkija jatkaakin kysymällä: 

 

T: Onko se juuri yksi niistä asioista, jossa haluat kehittyä, sen roolin 

 hahmottaminen? 

H:  

1.  No varmaankin joo. 

2. Kyllä muutenkin ehkä tulee käytännön ajan mukana sellainen varmuus ja kokemus. Sen 

puute itse tunnen, että se häiritsee. 

3. Sekin, että kollegat tietää, että (( varsinaisen johtajan nimi poistettu)) tulee takaisin 

(( päivämäärä poistettu)), eli mun ykkösasemassa oleminen on varsin lyhyt aika. 

4.  Ei he ole suhtautuneet nurjasti, mut väliaikaisen tuntu siinä on. 

 

T:  Miten olet kehittynyt esimiehenä? 
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H: 

5. Paljon puhuttua itseluottamusta on ehkä hiukan tullut. 

6. Ei välttämättä tarvitse vaatia itseltä sitä, että tuntis ne pykälät ja muut. 

7. Onneksi on ihmisiä, jotka auttavat ja tietävät. 

8. Ihan ensin en tiennyt sitäkään, että minkä verran mun täytyy tietää. 

9. Nyt tiedän, ettei mun tarvii kaikkee tietää. 

  

Tutkija ja Kerttu luovat aluksi dialogissa yhdessä tarinaa Kertun tavoittelemasta 

tulevaisuuden identiteettikuvasta (tutkijan kysymys ja lause 1). Kerttu jatkaa ikään 

kuin sivustaseuraajana kertoen tulevaisuuskuvastaan (lause 2). Hän tuo esille 

ajallisen jännitteen, joka liittyy hänen johtamiskautensa lyhyyteen ja väliaikaisuuteen 

olettaen sen vaikuttavan kollegoiden suhtautumiseen ja hänen omaan 

asemoitumiseensa johtajana (lauseet 3 ja 4). Ajallinen jännite on havaittavissa myös 

Kertun kertoessa omasta kehittymisestään johtajana. Ensin hän arvioi itseään 

itseluottamuksen kasvun ja tiedollisen osaamisvaatimuksen kohteena (lauseet 5 ja 6) 

ja lopuksi viimeisessä lauseessa aktiivisena toimijana (lause 9). 

 

 

Leenan kertomus 

 

T:  Miten määrittelisit omat vahvuusalueesi esimiehenä? 

H: 

1. Kyl mun mielestäni se, et mä näen kaiken selkeenä organisaationa, se on 

myös vahvuusalue. 

2. Jotenkin mä näen niin selkeesti rakenteellisesti ne semmosina selvinä  

asioina. Mun on helppo hahmottaa asioita. Se voi olla myös heikkous, mutta (…) 

3. (… )haluan sellasen tietyn loogisuuden asioihin ja mä haluan niistä  

 selvyyden, et se on semmonen. 

4. Mitä muuta voisin sanoa edukseni? Sitkeys, et kyl tietysti väliin on tuntunut siltä, et mä 

hakkaan päätä seinään ja taistelen tuulimyllyjä vastaan. 

5. Et en mä jaksa tätä enää, tota kyl se sitkeys aina voittaa, et mä olen   

päättänyt, et mä haluun et tää toimii. 

 

T:  Mitä et osaa vielä esimiehenä?  

H: 

6. Mä tykkään esimiehenä...olen niinku isompien plakkien siirtäjä, et mä en ole ihan 

varma siitä, että voisiks mä olla ihan lähiesimiehenä vahva. 
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7. Tietysti mä olen koko ajan toiminut lähiesimiehenä, et mullahan on väitöskirjaohjattavia 

((nimikkeet poistettu)), olenhan mä ollut niille esimies. 

8. Jos olisin lähiesimies erityisen riippuville alaisille, niin luulen, et mun pinna ei kestäis. 

Siihen tarvitsisin kehittymistä. 

  

T:  Millä tavalla tunnet kehittyneesi esimiehenä? 

H: 

9.  Saanut paksunahkaisuutta.  

10. Kyllä mä vieläkin otan henkilökohtaisesti asioita.  

11. Se oli vielä pahempaa aikaisemmin, mut siinä mul on vieläkin paljon kehittymistä. 

 

Kertomuksen alussa Leena asemoi itsensä aktiiviseksi toimijaksi, asioiden selkeästi 

näkijäksi ja hahmottajaksi (lauseet 1-3). Hän jatkaa asemointiaan aktiivisena 

toiminnan lähteenä kuvaten itseään sitkeänä taistelijana (lauseet 4 ja 5) 

Kehittymistarpeita kuvatessaan hän asemoi itsensä ensin toiminnan keskiössä 

olevana toiminnan lähteenä (lauseet 6 ja 7) ja vaihtaa positionsa sivustaseuraajaksi 

pohtien kehittymistään lähinnä hypoteettisen henkilöstöjohtamiseen liittyvän 

tilanteen kautta (lause 8). Ajallisesta perspektiivistä jo tapahtunutta kehitystä 

arvioidessaan Leena asemoi itsensä ensin toiminnan kohteeksi, joka on ” saanut 

paksunahkaisuutta” (lause 9) ja sitten aktiivisena toimijana” vieläkin otan 

henkilökohtaisesti asioita” (lause 10). Näytteen viimeisessä lauseessa hän kuitenkin 

päätyy kertomaan kehittymistavoitteestaan sivustaseuraajan roolissa (lause 11). 

 

 

Sonjan kertomus: 

 

T:  Miten määrittelisit omat vahvuusalueesi? 

H: 

1. Tulen toimeen ihmisten kanssa. 

2. Olen sosiaalinen ja mulla on vuorovaikutustaitoja. 

3. Tosin olen joskus vähän kärsimätön mielipiteiden sanomisessa. 

4. Olen myös empaattinen. 

5. Nämä voi myös olla heikkouksia, jos en hallitse näitä asioita. 

6. Voi tulla omnipotentti olo, että kyllähän mä pystyn hallitsemaan nämä asiat. 

7. Ja ettei ota toisten murheita omakseen. 

8. Pitäisi oppia tämä puoli. 

9. Että löytäis tasapainon. 

10. Osais käyttää vahvuuksia. 
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11. Ja missä tilanteessa täytyy päättää ja seistä päätösten takana eikä ottaa 

henkilökohtaisesti. 

12. Kun päätös on tehty, niin ei jäis enää miettimään, et voi kamala, mitähän se henkilö 

ajattelee. 

13. Helposti idealisoidaan ja sitten että muistais sen, että kun tulee kritiikkiä niin se en ole 

minä henkilönä vaan se on mun roolini. 

 

Sonja kertoo identiteettivahvuuksistaan asemoiden itseään aktiivisena 

toimijana, ”ihmisten kanssa toimeen tulevana sosiaalisena, empaattisena, 

vuorovaikutustaitoja omaavana ja joskus vähän kärsimättömänä” (lauseet 1- 4), Hän 

vaihtaa asemointiaan ja sivustaseuraajana jatkaa kertomustaan pohdinnalla ”Nämä 

voi olla myös heikkouksia, jos en hallitse näitä asioita.”( lause 5) nostaen näin esille 

jännitteen sen suhteen, että identiteettivahvuudet välttämättä ole vahvuuksia, vaan 

voivat olla myös heikkouksia. Sonja jatkaa vahvuuksista kertomista 

konditionaalimuodossa asemoiden itsensä sivustaseuraajaksi, ”pitäis oppia, löytäis 

tasapainon, osais käyttää vahvuuksia” (lauseet 8, 9 ja 10). Nämä ikään kuin sivusta 

seuraajana kerrotut lausumat asemoivat Sonjan johtajana toiminnan kohteeksi ja 

nostavat esiin kysymyksen, ovatko kyseiset asiat Sonjan itselleen asettamia 

identiteettivaatimuksia enemmän kuin identiteettikuvan vahvuuksia. Lopuksi Sonja 

etäännyttää kuvaustaan yleisemmälle tasolle (lauseet 12 ja 13). Viimeisessä lauseessa 

hän siirtää toiminnan kohteena olevan kritiikin vastaanottajan, ” minä henkilönä”, 

pois toiminnan keskuksesta, jättäen ”mun roolini” kritiikin antamisen kohteeksi 

(lause 13). 

 

Sonja kertoo tulevaisuudessa tapahtuvista mahdollisista muutoksista: 

 

T:  Tulevaisuuden näkymät. Miten näet että oma johtajuutesi muuttuu? 

H: 

1. Väistämättä muuttuu kokemuksen myötä, mutta en osaa sanoa, mihin 

 suuntaan se muuttuu. 

2. Haluaisin, et ensimmäisenä oppis itsetuntemusta enemmän, jotta sitten oppis asettamaan 

niitä rajoja. 

3. Se tehtävä selkiytyy itselleen ja sitten ois parempi johtaja. 

4. Sit siihen liittyy omien voimavarojen ja kykyjen tunnistaminen. 

5. Että ei alkais kuvittelemaan että tietää kaiken, vaan osais etsiä sen joka tietää. Tulee 

helposti sellainen, et mun täytyy tietää. 
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6. Sit semmonen, et mä olen niin armottoman hidas, olen turhan perusteellinen. 

7. Et oppis näkemään metsän puilta. 

 

Ajallinen perspektiivi tulee esille Sonjan kertomuksesta, kun hän kuvaa 

muuttumistaan tulevaisuudessa vahvasti oppimisen ja kehittymisen näkökulman 

kautta. Ensin hän kertoo lisääntyvän kokemuksen tuovan muutosta omaan 

johtajuuteen (lause 1). Aktiivisena toimijana hän kertoo halustaan oppia lisää 

itsetuntemusta, minkä hän liittää rajojen asettamisen kykyyn (lause 2). Hän jatkaa 

kuvaustaan sivustaseuraajana ja liittää kerronnassaan yhteen tehtävän selkiytymisen 

ja paremman johtajuuden (lause 3). Sonja siirtyy takaisin aktiiviseksi toimijaksi 

kuvatessaan itseään lausumilla ” mä olen niin armottoman hidas” ja ” olen turhan 

perusteellinen” (lause 6) ja lopuksi vielä etäännyttää aktiivisen toimijuutensa 

kertoessaan kehittymistoiveestaan yleisen sanonnan muodossa ”et oppis näkemään 

metsän puilta” (lause 7). 

 

 

Jaanan kertomus: 

 

T:  Mitkä ovat sun vahvuusalueita esimiehenä? 

H: 

1. Niinku jotkut sanoo, et mä olen se nopein 

2. Siinä mielessä se nopein, että olen tehnyt jo jonkin asian ennen kuin 

 kelleen muulle on tullut edes mieleen, et asialle täytyis tehdä jotain. 

3. Se et pidän itseni ajan tasalla ja tiedän, mitkä asiat pitää hoitaa missäkin 

 järjestyksessä. 

4. Pystyn tekee itsenäisiä päätöksiä. 

5. Mutta pystyn myöskin demokraattiseen päätöksentekoon. 

 

T:  Mitä alueita et tunne esimiehenä vielä hallitsevasi? 

H: 

6. No vähän ehkä sellanen kyky ymmärtää, että missä menee rajat, että minne mun 

vastuuni kantaa. 

7. Mä en tiedä, olen vähän semmonen. 

8. Tunnistan  itsessäni ylihuolehtivuutta, et mun ei tarvis tehdä niin paljon. 

9. Et missä mun vastuu päättyy. 

10. Milloin pitäis antaa jollekulle toiselle? 

11. Sit toinen, mitä mä en hallitse hyvin, talousasioita… 
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12. Mulle on täysin käsittämätöntä, miksi ei saa ajantasaista tietoa kuin esim. joskus kolmen 

kuukauden päästä jostain tileistä. 

T: Missä tunnet että olet mennyt eteenpäin ja kehittynyt? 

H: 

13. En mä ehkä itse sitä silleen tunnista, mutta jotkut on kiittänyt, että olen tehnyt jonkun 

asian ja olen saanut kiitosta ja hyvää palautetta. 

 

Jaana asemoi itsensä aktiivisena toimijana kertoessaan identiteettivahvuuksistaan 

ensin joidenkin toisten äänellä, ”mä olen se nopein” (lause 1). Hän jatkaa omalla 

äänellä positioimalla itsensä aktiivisena toimijana (lauseet 3-5) kuvaten itseään 

asioiden osaajana ja monipuoliseen päätöksentekoon kykenevänä. Toisaalla Jaana 

asemoi itsensä sivustaseuraajaksi pohtiessaan johtajapositiota ja tuo esille vastuun 

ottamiseen ja kantamiseen liittyvän jännitteen ”et missä menee rajat, että minne mun 

vastuuni kantaa” ( lause 6). Hän asemoi itsensä aktiiviseksi toimijaksi tunnistaessaan 

itsessään ylihuolehtivuuden (lause 8) ja palaa vastuukysymyksen pohdintaan 

asemoiden itsensä sivustaseuraajaksi ”Et missä mun vastuu päättyy. Milloin asia 

pitäis antaa jollekin toiselle?”( lauseet 9 ja 10). Ajallisen perspektiivin mukaan 

ottaminen tutkijan kysyessä johtajana kehittymisestä, tuo Jaanan kertomukseen 

uudelleen joidenkin toisten äänen lausumassa ”jotkut on kiittänyt”, minkä myötä 

Jaana asemoituu toiminnan lähteestä toiminnan kohteeksi (lause 13). 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Yhteenveto tuloksista   
 

Tämän tutkimuksen kohteena olivat akateemisen johtamisen kehittämisohjelmaan 

osallistuneet yliopistojohtajat ja heidän narratiivisesti tuottamansa, 

johtajaidentiteettiä kuvaavat minäkertomukset. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata 

kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä akateemisen johtamisen kehittämisohjelmaan 

osallistuvat johtajat kertovat johtajaidentiteetistään? ja  

2) Millaisia narratiivisia jännitteitä ja itsen asemointeja sisältyy viiden sellaisen 

johtajan johtajaidentiteettikertomuksiin, jotka eivät itse ole aktiivisesti hakeutuneet 

johtajiksi? 

 

Tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: 

 

1 Akateemiset johtajat kertovat johtajaidentiteetistään hyvin monensuuntaisia 

asioita, ja identiteetin rakentaminen näyttäytyy haastattelutilanteessa hyvin 

moniulotteisena ilmiönä. Tämä tulos kuvaa hyvin akateemisen johtajuuden 

moniäänisyyttä. 

2 Johtajaidentiteettikertomuksissa on hahmotettavissa erilaisia polariteetteja, kuten 

esimerkiksi työidentiteetin persoonallisen ja sosiaalisen tason välillä ja 

kuvattaessa identiteetin muutosta ajallisesti tutkimushetkellä tuotetun 

identiteettikuvan sekä tavoitellun identiteettikuvan välillä.  

3 Viiden, ei johtajaksi pyrkineen, johtajan minäkertomuksista oli löydettävissä 

monimuotoisia jännitteitä ja itsen asemointeja. Jännitteet ja asemoinnit kuvaavat 

haastattelutilanteessa diskursiivisesti konstruoituja identiteettejä sekä yksittäisen 

kertomuksenkin sisällä olevaa johtajaidentiteetin moniäänisyyttä. 

4 Viiden, ei johtajaksi pyrkineen, johtajan minäkertomukset olivat yksilöllisiä, 

eikä niistä ollut tunnistettavissa yhtenäistä tapaa rakentaa identiteettiä. 
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5.2 Akateemisen johtajaidentiteetin moniäänisyys ja aikaisemmat 
tutkimustulokset 

 

 

Tämän tutkimuksen tuloksilla on yhtymäkohtia aikaisemmin työidentiteettiä sekä 

identiteettityötä selvittäneiden tutkijoiden havaintoihin. Tutkimukseni tulokset ovat 

yhteneväisiä yliopistojohtamista Suomessa tutkineiden Kekäleen (2003) ja Keskisen 

ja Paalumäen (2007) kanssa akateemisen johtajuuden moniäänisyydestä. Käyttämäni 

johtajaidentiteetti näkökulma ja narratiivinen menetelmä tuo yhden lisän edellä 

mainittuihin tutkimustuloksiin nostaen esille sellaisten johtajien minäkertomukset, 

jotka eivät ole itse aktiivisesti johtajaksi hakeutuneet. Tämä näkökulma ” antaa äänen” 

sellaiselle johtajaryhmälle, jota aikaisemmissa tutkimuksissa on hyvin vähän tutkittu. 

Yksilöllisten minäkertomusten sisäiset jännitteet ja monimuotoiset itsen asemoinnit 

havainnollistavat identiteettityön olemassaoloa uramuutostilanteessa. Samoin ovat 

tutkijat Corley (2004), Siren (2009) ja Svenningsson & Alvesson (2003) todenneet 

johtajien luovan narratiivisesti työidentiteettiään monin eri tavoin sekä organisaatio- 

että uramuutostilanteissa. Voidaan ajatella, että narratiiviset identiteetit ovat tilanne - 

ja kontekstispesifejä, mutta ne tulevat yleisemmin kiinnostaviksi, koska tutkitaan 

myös sitä, miten identiteettien rakentuminen ilmenee puheessa. Voidaan myös todeta, 

että tämä tutkimus demonstroi hyvin Ricoeurin (1992) tutkimuksissaan käyttämää 

ristiriitaisuuden tai jännitteen esiintymistä narratiivisen identiteetin konstruoinnissa. 

 

Eteläpellon (2007), Billettin & Smithin (2006) sekä Fenwickin ja Sommervillen 

(2006; Fenwick, 2006) tutkimuksissa on todettu, että työkontekstissa tapahtuvaa 

oppimista sekä inhimillisten resurssien kehittämistä pidetään tärkeänä 

tietointensiivisessä työssä. Tämän tutkimuksen tuloksissa todettiin, että identiteetin 

konstruointi on hyvin yksilöllistä ja moni toi esille oman johtajana kehittymisen 

tarpeellisuuden. Näiden tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että johtajuuden 

kehittämismenetelmienkin tulisi olla hyvin monimuotoisia. Erilaisia 

kehittämismenetelmiä kuten koulutus, valmennus, työnohjaus ja mentorointi, 

tarvitaan osana akateemisen johtajuuden kehittämistä. Saarinen (2003) on tutkinut 

akateemisessa kontekstissa tutkijanaisten identiteetin ja subjektiuden rakentumista, 

todeten sen tapahtuvan monien ristiriitaisten vaatimusten paineessa. Myös tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että moniäänisen johtajaidentiteetin 

rakentumiseen ovat vaikuttamassa akateemisen maailman ristiriitaiset paineet ja 
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vaatimukset. Sukupuolittunutta puhetta työidentiteetin rakentamisessa ei tässä 

tutkimuksessa tarkasteltu, toisin kuin esimerkiksi Saarinen (2003) ja Murgia (2011) 

ovat tutkimuksissaan tehneet.  

 

Kirpalin (2004) työidentiteettien muotoutumista ja rakentumista koskevan 

tutkimuksen perusteella todettiin, että työidentiteetit ovat yksilöllistyneet: on siirrytty 

pois klassisista yhteisistä työidentiteeteistä. Yksilölliset identiteetit riippuvat 

monenlaisista tekijöistä, jotka neuvotellaan toisaalta henkilökohtaisten resurssien ja 

toisaalta ulkoisten tekijöiden välillä. Tutkimuksen mukaan yksilöiltä odotettiin 

ennakoivaa ja yrittäjämäistä työasennetta, joka perustuu monitaitoisuuteen ja 

joustavuuteen. Tämän vuoksi myös työidentiteettien tulisi olla joustavia ja helposti 

uudelleen rakentuvia, jotta niitä voitaisiin helposti sovittaa muutosten aiheuttamiin 

vaatimuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset akateemisen johtajaidentiteetin 

moniäänisyydestä vahvistavat Kirpalin tutkimustuloksia, vaikka aineistojen 

erilaisuus huomioiden voidaankin pohtia tulosten vertailtavuutta. Kirpalin 

tutkimustuloksissa ei eritelty työntekijöiden ja esimiestehtävissä toimivien tuloksia, 

mikä tulee ottaa huomioon johtopäätösten teossa. Kirpalin eri maissa toteutetun 

tutkimushankkeen tulosten perusteella näyttää siltä, että nykyisin tarvitaan sellaisia 

työuran aikaisia koulutus- ja ohjausmenetelmiä, jotka antavat yksilöille lisää 

luottamusta omaa osaamista kohtaan sekä mahdollisuuden reflektoida omaa 

työidentiteettiään. Vaikka tiedollista osaamista johtamisesta voi lisätä koulutuksen tai 

johtamisoppaiden avulla, niin omakohtainen identiteettityö vaatii toisenlaista 

ohjausta ja tukea. Tähän näkemykseen voin yhtyä oman tutkimukseni tulosten 

perusteella. 

 

 

5.3 Tutkimuksen arviointia  
 

Tarkastelen tässä luvussa tutkimukseni luotettavuutta sekä laadullisen tutkimuksen 

(Alasuutari, 1993) että narratiivisen tutkimuksen näkökulmasta (Riessman, 1993).  

Alasuutarin (1993) mukaan laadullinen aineisto on pala tutkittavaa maailmaa niin, 

että se on näyte tutkittavasta ilmiöstä, mikä mielestäni tässä tutkimuksessa toteutuu 

hyvin. Tutkimukseen osallistuneet 24 akateemista johtajaa oli varsin heterogeeninen 
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joukko, jossa oli edustettuna tasapuolisesti sekä naiset että miehet, eri-ikäiset, 

tehtävässään pitkään tai vasta vähän aikaa toimineet ja yliopiston erikokoisia 

laitoksia johtavat esimiehet. Otosta voidaan pitää akateemisen johtajuuden kannalta 

monipuolisena, joskaan se ei oikeuta yleistämään tuloksia kaikkeen akateemiseen 

johtajuuteen. Tämän tutkimuksen arvioinnissa on myös huomioitava 

tutkimusmateriaalin keräämisen ajankohta suhteessa tutkimusraportin kirjoittamiseen. 

Tutkimusaineisto kerättiin 2004 ja lisensiaatintyötäni kirjoitin vuosina 2009 - 2012. 

Yliopistomaailman muutokset ja olemassaolon haasteet ovat tuona aikana 

merkittävästi lisääntyneet ja samalla haasteet johtamiselle ja johtajien työidentiteetin 

kehittämiselle lisääntyneet, mikä on huomioitava ajallisena realiteettina 

tutkimuskohteena olevan kerronnan analysoinnissa. Minulle tutkijana on kertynyt 

tutkimuksen teon aikana tietoa ja lisäkokemusta yliopistomaailmasta 

työorganisaationa, mikä puolestaan on antanut lisäymmärrystä aineiston analyysiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu myös tutkijan sitoutumisella koko 

tutkimusprosessiin. Riittävä ajan varaaminen ja esiymmärrys tutkimusalueesta lisää 

luotettavuutta, kun taas aihealueen liian hyvän tuntemuksen tai työskentelyn samassa 

organisaatiossa on katsottu vaikeuttavan tutkimuksen tekemistä (Lincoln & Guba, 

1985). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan nähdä aineiston 

kerääjän vahva kokemus haastattelijana sekä akateemisen organisaation johtajana. 

Hän toimi haastateltavien kanssa saman organisaation palveluksessa tuntien siis 

johtamiskontekstin erinomaisesti. Hän tunsi myös ennestään osan tutkittavista, mikä 

saattoi helpottaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä haastattelutilanteessa. 

Toisaalta tuttuus haastattelutilanteessa voidaan nähdä haittana, samoin kuin se, että 

haastattelija toimi myös koulutuksen koordinoijana ja lähipäivien tilaisuuksien 

puheenjohtajana. Tämä moniroolisuus saattoi vaikuttaa haitallisesti vastauksiin ja 

tuottaa erilaisia kertomuksia, kuin täysin ulkopuoliselle haastattelijalle olisi kerrottu. 

Tämän tiedostaen haastattelija pyrki omalla toiminnallaan luomaan 

haastattelutilanteesta mahdollisimman luontevan korostaen luottamuksellisuutta ja 

henkilöiden tunnistamattomuutta aineiston käsittelyssä. Tähän myös minä 

tutkimusraportin kirjoittajana pyrin. Haastattelu tehtiin johtamisen 

kehittämisohjelman alkuvaiheessa, jolloin johtajat olivat jo ennen haastattelua, 

valmennukseen hakiessaan, joutuneet pohtimaan omaa johtajuuttaan, minkä voidaan 
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olettaa lisäävän vastausten kerronnallisuutta, monipuolisuutta ja näin aineiston 

luotettavuutta.  

 

Narratiivisen tutkimuksen aineistona voidaan käyttää monenlaisia aineistoja ja 

tarinallisia tulkintoja voidaan tehdä myös teemahaastattelun avulla kerätystä 

aineistosta. On myös mahdollista poimia haastateltavan puheesta pikkukertomuksia, 

joihin voi soveltaa narratiivisia analyysimenetelmiä (Hänninen, 2010), kuten tässä 

tutkimuksessa on tehty. Teemahaastattelun avulla tuotettua narratiivista aineistoa 

voidaan kritisoida liian vähäisestä kerronnallisuudesta, jolloin kerronta voi jäädä 

irrallisten faktojen luettelemiseksi (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005). Toisaalta 

Hyvärinen (2010) toteaa, ettei ole niinkään olennaista tehdä eroa kertomuksen ja ei-

kertomuksen välillä, vaan ottaa huomioon analyysissa, kuinka paljon tai kuinka 

ohuesti kerronnallinen jokin aineisto on. Tämänkin tutkimuksen aineistossa oli 

ajoittain havaittavissa luettelonomaista kerrontaa. Kerronnallisuutta pyrittiin 

lisäämään sillä, että haastattelija antoi tutkittaville runsaasti aikaa vastaamiseen, 

kuunteli kertomista aktiivisesti sekä pyrki satunnaisin lisäkysymyksin aktivoimaan 

tutkittavaa kertomaan itsestään ja työstään.  

 

Tutkimusraportissani olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimukseni eri vaiheet tarkasti ja 

läpinäkyvästi, jotta lukija voisi arvioida ja muodostaa käsityksen tutkimukseni 

etenemisestä sekä tekemistäni johtopäätöksistä. Minä tutkijana sain litteroidun 

aineiston lisäksi mahdollisuuden kuunnella nauhoitettuja haastatteluvastauksia ja 

tarkistaa näin litteroinnin autenttisuuden. Tässä vaiheessa totesin, että sisällöllisesti 

vastaukset oli litteroitu tarkkaan sanasta sanaan, mutta haastattelijan kommentteja, 

äännähdyksiä tai huokauksia ei ollut litteroinnissa kirjattu. Jouduin siis tarkkaan 

pohtimaan teemahaastattelun avulla tuotettuun aineistoon soveltuvia metodologisia 

valintoja. Aineiston luonteesta johtuen rajasin pois haastattelun kielellisen toiminnan 

vastavuoroisuutta korostavat analyysitavat keskittyen vain haastateltavien tuottamaan 

puheeseen. Eräs narratiivisen tutkimuksen metodologinen mahdollisuus olisi ollut 

luoda viiden tapauskuvauksen pohjalta yksi tyyppikertomus yhdistämällä viiden 

kertomuksen olennaiset osat uudeksi kertomukseksi. Katsoin kuitenkin, että näin 

menetellen olisi menetetty arvokasta tietoa diskursiivisen ja moninaisena 

näyttäytyvän johtajaidentiteetin rakentamisesta. Samalla yhdyn Saastamoisen (2000) 

näkemykseen siitä, miten yksi suuri kertomus jättää usein paljon kertomatta ja 
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hiljentää yksittäisten kertomusten ristiriitaiset äänet. Strukturaalisen analyysin avulla 

jatkoin tutkimusta ja löysin lopulta itsen paikantumiseen liittyvät minäkertomuksen 

peruskäsitteet, joiden avulla tarkensin analyysia viiden johtajan 

identiteettikonstruktioista. 

 

 Laadullisessa tutkimuksessa voidaan aineistoa rajata ja keskittyä vain osaan siitä, 

mikäli halutaan tuoda laajemmasta aineistosta jokin tietty näkökulma tarkastelun 

kohteeksi (Pietikäinen & Mäntynen, 2009). Tässä tutkimuksessa aineiston 

rajaaminen toiseen tutkimuskysymykseen vastatessa on perusteltavissa sillä, että 

tavoitteena oli ”antaa ääni” viidelle sellaisille tutkittaville, jotka eivät olleet 

aktiivisesti johtajaksi hakeutuneet. Näiden tutkittujen kertomukset 

johtajaidentiteetistä kuvaavat tärkeää akateemisen johtamiskontekstin ilmiötä, jolloin 

johtajaksi ajaudutaan tai joudutaan ikään kuin ilman omaa aktiivista pyrkimystä. 

Näiden johtajien kertomukset toivat esille juuri sellaisen uramuutostilanteen, jota 

monet uratukijat (vrt. esim. Ibarra & Barbulescu, 2010) ovat kuvanneet haasteeksi 

identiteettityölle. Narratiivista tutkimusta kiitetään Hännisen (2010) mukaan juuri 

siitä, että se antaa tutkittaville mahdollisuuden ilmaista itseään omalla äänellään. Tätä 

pidetään eettisesti arvokkaana. Toisaalta eettiseksi haasteeksi raportointivaiheessa 

muodostuu tutkittavien tunnistamattomuuden säilyttäminen. Tässä tutkimuksessa on 

pyritty huomioimaan tunnistamattomuuden vaatimus siten, että kaikki raportissa 

käytetyt nimet ovat muutettuja ja kaikki sellaiset tiedot poistettu, jotka voisivat 

johtaa yksilön tunnistamiseen. Lisäksi tunnistamattomuutta lisää se, että 

haastatteluvastauksista on poimittu vain osia, pieniä kertomuksia, eikä niitä ole 

käsitelty kokonaisina kertomuksina. Tutkimuksen arvioinnissa huomion arvoista on 

myös se, että kaikki tutkitut viisi johtajaa olivat naisia ja vastaukset naisten tuottamia 

kertomuksia. Sukupuolisuus ei kuitenkaan näissä kertomuksissa ollut tarkastelun 

kohteena, joten jätän sen merkityksen pohdinnan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Arvioitaessa tutkimuksen todenmukaisuutta, narratiivisessa tutkimuksessa puhutaan 

tulosten uskottavuudesta, todentunnusta ja lukijan vakuuttamisesta ennemmin kuin 

totuuden tuottamisesta (Riessman, 1993; Törrönen, 2002). Lukijan vakuuttaminen 

onnistuu parhaiten siten, että tutkijan tekemien päätelmien tukena on autenttisia 

näytteitä tutkittavien vastauksista. Tähän olen pyrkinyt poimimalla monipuolisia 

aineistonäytteitä, ensin koko tutkitun joukon vastauksista, päätyen tiivistämään ne 
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identiteettikonstruktioita kuvaavaan taulukkoon (taulukko 1). Taulukon sisältämien 

kategorioiden muodostamista voidaan pitää keinotekoisena, mutta halusin 

organisoida aineistoa tiivistetysti, jotta lukija saisi käsityksen koko tutkimusjoukon 

tuottamasta identiteettipuheesta. Toiseen tutkimuskysymykseen vastatessani poimin 

haastateltavien minäkertomuksista runsaasti edustavia aineistonäytteitä, jotta lukija 

saisi käsityksen tekemästäni analyysista ja siinä käytetyistä käsitteistä. Narratiivisen 

tutkimuksen todentuntu- käsite tässä tutkimuksessa jää lukijoiden arvioitavaksi. 

Postmodernistisen tiedonkäsityksen mukaan mikään metodi kykene tuottamaan 

viimeisintä totuutta (Chase, 2005), vaan tutkimuksella saadaan esille ihmisten 

tuottamaa moniäänisyyttä tai jokin todellisuuden autenttinen näkökulma tutkittavasta 

ilmiöstä. Juuri tämän johtajaidentiteetin rakentumisessa ilmenevä moniäänisyys 

havaittiin tutkimustuloksissa.  

 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 
 

Työelämän rakenteelliset muutokset ja kaikilla aloilla ilmenevä työsuhteiden 

epävarmuuden lisääntyminen haastaa yksilöt pohtimaan omaa identiteettiä 

muuttuvissa työtilanteissa. Identiteettien rakentumiseen liittyvän tutkimuksen 

tarpeellisuus jatkuvissa työelämän tuottamissa muutostilanteissa on tullut vahvasti 

esille monissa tutkimuksissa (Eteläpelto, 2007; Fenwick, 2006; Kirpal, 2004; La 

Pointe, 2011; Saarinen, 2007). Johtajaidentiteetin rakentamisen huomioiminen on 

myös koulutuksellinen haaste: tarvitaan entistä enemmän sellaisia koulutuksen 

muotoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yksilöiden aktiiviseen identiteettityöhön ja 

oman toimijuuden vahvistumiseen. Tämän tutkimuksen aineiston keruuta 

johtajuuden kehittämisohjelman alussa voidaan pitää eräänlaisena interventiona 

tutkittujen johtajien tekemään identiteettityöhön. Tutkimusprosessin aikana syntyi 

myös ajatus, että tutkimuksen lähtökohdaksi voisi ottaa tästä tutkimuksesta 

poikkeavan näkökulman identiteetin rakentumisesta koherenssiin ja pysyvyyteen 

tähtäävänä minäkertomuksena (vrt. esim. Linde 1993). Tällöin esimerkiksi tästä 

tutkimusaineistosta olisi voinut valita kertomuksia sekä alku- että 

loppuhaastattelutilanteesta ja tutkia identiteetin koherenssia ja sen mahdollista 

muutosta kehittämisohjelman aikana.  
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Myös ammatillisen kasvun ja oppimisen näkökulmasta (vrt. esim. Stenberg 2011) 

jatkotutkimuksena voisi olla, miten johtajat rakentaisivat omaa työidentiteettiään 

kehittämisohjelman kuluessa, joko keskinäisissä keskusteluissaan kollegojen kanssa 

tai arkisissa keskustelutilanteissa työyhteisönsä jäsenten kanssa (vrt. esim. Bamberg 

2009). Mielenkiintoista olisi silloin selvittää, miten identiteetit eri tilanteissa silloin 

konstruoituisivat ja eroaisivatko narratiivit tutkijalle haastattelutilanteessa kerrotuista 

narratiiveista. Yksinomaan diskursiiviseen todellisuuteen kohdistuvaa 

identiteettitarkastelua on kritisoitu käytännön tason toimijuuden tai yksilön 

kehollisuuden huomiotta jättämisestä (Saastamoinen, 2000). Tämä tutkimuksen 

perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä johtajien käytännön tason toimijuudesta, 

mutta olisi mielenkiintoista johtajien omien minäkertomuksen ohella kerätä alaisilta 

kertomuksia johtajan käytännön tason toimijuudesta ja verrata tuloksia tässä 

tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. 

 

Työidentiteetin rakentuminen miesten näkökulmasta olisi mielestäni kiinnostavaa nyt, 

kun olen analysoinut naisten tuottamia kertomuksia. Jatkotutkimuksena voisi tutkia 

miesten tuottamia kertomuksia tilanteessa, jolloin he eivät ole aktiivisesti johtajaksi 

hakeutuneet. Olisiko kertomuksista löydettävissä sukupuolisuuteen liitettäviä eroja 

tai samankaltaisuuksia identiteetin konstruoinnissa? Jatkotutkimuksena voisi myös 

tutkia identiteetin konstruoinnissa ilmeneviä diskursseja, jotka kuvaavat johtajien 

suhdetta ja kokemusta vallasta ja vallankäytön ilmentymistä organisaatiossa. 

Työ- ja organisaatiopsykologina minua kiinnostaisi toteuttaa interventiotutkimus siitä, 

miten identiteettityötä voisi tuloksekkaasti työnohjauksen tai erilaisin 

coachausmenetelmin auttaa? Tuolloin tutkimuksen fokuksessa olisivat sellaiset 

narratiiviset resurssit, joilla yksilöt muodostavat työidentiteettiinsä jatkuvuutta 

työelämän murrostilanteissa. Käytännön sovellutuksena voisi tutkimuksen avulla 

kehittää erilaisia narratiivisia menetelmiä, jotka tukisivat yksilön tekemää 

identiteettityötä muutostilanteessa (vrt. esim. Mahlakaarto 2010). Tällainen tutkimus 

tuottaisi tietoa identiteetin rakentumisesta sekä identiteettityöstä ja antaisi pohjaa 

ohjaamismenetelmien kehittämiselle. 
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5.5 Johtopäätökset 
  

 

Kuvatessaan seikkaperäisesti johtajaidentiteetin kielellistä rakentumista tämä tutkimus 

tarkentaa ja laajentaa kuvaa johtajien tekemästä identiteettityöstä akateemisessa 

johtamiskontekstissa. Tämä tutkimus antaa aihetta ajatella, että johtajien ja esimiesten 

koulutusta tulisi kehittää sellaiseksi, että se huomioisi identiteettityön merkityksen 

yksilölle. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuskontekstissa siten, ettei 

johtajaidentiteettiä nähdä yksiulotteisena, vaan ymmärretään se moniäänisenä ilmiönä 

ja nähdään identiteetin rakentaminen jatkuvana, monivivahteisena prosessina. 

Tutkimustuloksia voidaan lisäksi hyödyntää suunniteltaessa erilaisia keinoja johtajien 

työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Akateemisten johtajien työnohjauksessa ja 

konsultoinnissa voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ikään kuin 

peilinä ja auttaa näin työnohjattavaa tarkastelemaan johtajuuttaan monipuolisesti.  

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut haasteellista ja identiteettitutkimuksissa käytetyt 

käsitteet joskus vaikeaselkoisesti määriteltyjä, mutta tutkimusaiheena 

johtajaidentiteetti ja sen rakentuminen on erittäin mielenkiintoinen, ajankohtainen ja 

merkityksellinen. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että johtajuutta voidaan kehittää ja 

identiteettityötä tukea narratiivisin menetelmin. Tutkimuksen anti tekemääni 

käytännön konsultaatiotyöhön näkyy parhaiten kohtaamieni asiakkaiden puheen 

mieltämisenä kertomuksina sekä puheen ajallisten ja paikallisten kontekstien entistä 

monipuolisempana sekä tarkempana analysointina. Näin tekemästäni tutkimuksesta ja 

omasta identiteettityöstäni hyötyvät toivottavasti myös asiakkaani. 
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