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Turvallisuuden kokemus ja identiteetti 
•  Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa 

käsitelty pääosin rauhantutkimuksen piirissä 
1980 -luvulta alkaen 

•  Tässä esityksessä tarkastelen yksilötason 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin kokemusten 
mahdollista suhdetta identiteettiin 

•  Väitteeni on, että yksilön identiteetti on monin 
sitein yhteydessä kokemuksiin 
henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista 
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Identiteetti 

•  Psykologinen, sosiologinen, filosofinen ja muiden 
tieteiden laajasti käyttämä käsite 

•  Käsite on alunperin Erik H. Eriksonin tutkimuksista (1950-
luvulta) 

•  Identiteetti tarkoittaa tunnetta tai kertomusta siitä, kuka tai 
keitä olemme, mutta se liittää meidät myös yhteisöihin ja 
kulttuuriin 
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•  Identiteetin ulottuvuudet 
•  Persoonallinen identiteetti on kuvaus omasta minuudesta 
•  Sosiaalinen identiteetti kuvaa suhteita toisiin ja jäsenyyksiä 

yhteisöissä tai verkostoissa 
•  Kulttuurinen identiteetti kuvaa esimerkiksi suhdetta ideologioihin, 

kansallisuuteen, globaaleihin ilmiöihin 
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Koulu ja identiteetin kehitys 
•  Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus 

ei optimaalisella tavalla vahvista positiivisen identiteetin 
kehitystä 

•  Suomessa tilanne lienee täysin sama 
•  Oppiaineiden kirjo ja tietopainotteisten tavoitteiden dominanssi 
•  Aihekokonaisuuksien aseman heikkous ops:ssa 
•  Identiteetin kehittäminen mielletään kotikasvatuksen piiriin 

kuuluvaksi 
•  Identiteetin merkitystä koskeva tutkimus alussa 
•  Koulukeskustelussa puhutaan edelleen persoonallisuuden 

kehittämisestä 
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Kertomuksellinen eli narratiivinen identiteetti 
•  Identiteetti on itseä koskeva kertomus – ihminen on 

kertomus (McAdams) 
•  Identiteetti on prosessi mieluimmin kuin pysyvä olotila  – 

sitä muodostetaan ja muokataan kokemusten tulkintojen 
ja niistä muodostettujen merkitysten kautta 

•  Yksi vai useampia identiteettejä?  
•  Ihmisellä voidaan olettaa olevan kaikilla kolmella tasolla 

useampia identiteettejä, jotka rakentuvat kerroksellisiksi 
suhteessa toisiinsa 

•  Mahdollisten identiteettien kirjo 
•  Identiteettikertomukset ovat kontekstuaalisia: aikaan, paikkaan, 

tilanteeseen ja kerron vastapuolena olevaan kumppaniin 
yhteydessä olevia 
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•  Identiteetin muokkaus on elinikäinen, elämäkerrallinen 
prosessi, jossa muodostetaan monikerroksisia 
kertomuksia itsestä (persoonallinen), itsen suhteista 
yhteisöihin ja toisiin (sosiaalinen) ja historiaan, kulttuuriin 
ja maailmaan yleensä (kulttuurinen) 
•  Kokemukset ja niiden persoonalliset tulkinnat (merkitykset) 

keskeisiä aineksia tällaisiin kertomuksiin 
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Identiteetin kehitys 
•  Identiteetti muodostuu diskursiivisessa suhteessa 

elämiskontekstiin  
•  Diskurssit tärkeitä: identiteettikertomuksen sisältö 

yhteydessä siihen, millaisissa diskursiivisissa suhteissa 
lapsi tai nuori elää 

•  Millaisia tarjoumia (affordansseja) elämiskonteksti tarjoaa 
lapselle tai nuorelle 
•  Millaisia viestejä lapsi ja nuori itsestään 

elämiskontekstissa? 
•  Identiteettimalleja  omaksutaan myös esimerkiksi sähköisesti 

välitetyistä todellisuuskuvista (tv, musiikki, internet) 
•  Näihin kuviin liittyy keskeisesti identiteettiä muokkaavia ja 

määrittäviä todellisuuskäsityksiä 
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 Identiteetin suhde toimintakykyyn 
•  Identiteetti on kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta 

keskeinen käsite myös siksi, että se määrittää tai on osa 
ihmisen toimintakykyä (Toiskallio) 

•  Toimintakyvyn elementtejä ovat mm. 
•  subjektiviteetti (kuka ja millainen asema minulla on 

suhteessa itseen, toisiin ja kulttuuriin)  
•  toimijuus (mitä osaan/voin/saan tehdä suhteessa 

itseen, toisiin ja kulttuuriin) 
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•  Toimintakyvyn tunteeseen liittyy myös aikaperspektiivin 
hallinta identiteetin eri tasoilla  
•  Oman historian ymmärtäminen, elämän nykyisyyden 

hallittavuus ja luottamus tulevaisuuteen identiteetin eri 
tasoilla (persoonallinen, sosiaalinen tai yhteisöllinen, 
kulttuurinen)  

•  Se miten yksilö toimii, riippuu toimintakyvyn ohella 
tilanteen vaateista ja piirteistä (affordansseista) ja yksilön 
tilannekohtaisesta positioitumisesta suhteessa niihin 
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Hyvinvoinnin yhteydet identiteettiin 
•  Hyvinvointi (well-being), samoin kuin turvallisuuden 

tunne, voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen 

•  Hyvinvointi voi liittyä hyvän, turvallisen olotilan 
kokemiseen, onnellisuuteen ja negatiivisen ja 
turvattomuuden tunteen puuttumiseen 
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•  Mistä hyvinvointi muodostuu:  
•  Toimijuus suhteessa itseen, toisiin ja elämän 

kontekstiin, 
•  Turvallisuuden tunne ja toivo suhteessa 

tulevaisuuteen 



Eero Ropo, 8.2.2011 
13 

Miten identiteetti on yhteydessä turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin kokemuksiin? 
•  Identiteetin, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen välisiä 

yhteyksiä on tutkittu niukasti, mutta 
•  toimintakyvyn käsitteen avulla tätä yhteyttä voidaan 

ymmärtää 
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•  Identiteetin äkillinen menetys johtaa tunteeseen 
toimintakyvyn heikkenemisestä. Sen seurauksena 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne vähenee, koska 
yksilön 
•  subjektiviteetti heikkenee (oma status heikkenee) 
•  toimijuus muuttuu (taito, osaaminen katoaa) 
•  Toimintakyvyn heikkenemisen tunne voi johtaa jopa 

aggressiiviseen hyökkäykseen toimintakyvyn palauttamiseksi tai 
sen puolustamiseksi 
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Kasvatus ja identiteetti 
•  Kasvatuksen tehtäväksi luoda mahdollisuuksia minuuden 

ja identiteetin jatkuvalle  kehittämiselle 
•  Lisätä yksilön toimintakykyä suhteessa itseen, toisiin ja 

yhteisöihin sekä globaaliin maailmaan ja kulttuuriin 


