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Identiteettien rakentaminen aikuisten elämänkentillä 
Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka kapeuttavat ihmisyyden moniulotteista toteutumista.  
Ammatillinen identiteetti on ihmisellä tietyllä hetkellä oleva, omaan elämänhistoriaan 
perustuva käsitys itsestä ammatillisena toimijana (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 26). 
Siihen sisältyvät työhön ja ammattiin liittyvät esimerkiksi käsitykset siitä, mitä olen nyt ja 
millaiseksi haluan tulla, mihin kuulun ja samaistun, mitä pidän tärkeänä ja mitä 
tavoittelen, mihin sitoudun, mihin uskon, mitä arvostan ja mitä pidän eettisenä. 
Ammatillisen identiteetin rakentuminen on luonteeltaan sekä sosiaalinen että 
persoonallinen ilmiö, ja se nähdäänkin nykypäivänä usein kompleksisena ja jatkuvasti 
muuttuvana vuoropuheluna ja tasapainotilan hakemisena näiden kahden puolen välillä. 
Yksilöllinen ja persoonallinen korostuvat luovaa ja persoonallista työotetta vaativissa 
töissä sekä muutosta ja jatkuvaa työssä oppimista vaativilla aloilla. (Eteläpelto & 
Vähäsantanen 2008). 
Työelämän muutokset ja sen myötä työuran muutokset tekevät oman ammatillisen 
identiteetin rakentamisesta (ja uudelleenrakentamisesta) jatkuvan, työuran mittaisen 
kehittämisprojektin, joka vaatii työelämältä erilaisia resursseja kuten mahdollisuutta 
työssä oppimiseen, sosiaaliseen tukeen ja uusien tehtävien hallintaan (Eteläpelto & 
Vähäsantanen 2008). Muuttuvassa toimintaympäristössä ihminen tarvitsee valmiuksia ja 
taitoja hallita uupumatta monimutkaista ja vaativaa toimintakenttää sekä selvän 
identiteetin, näkemyksen siitä, kuka hän on ja minne hän kuuluu (Hänninen 2008). Jos 
työelämän resurssit ovat heikkoja, työntekijä kokee voimattomuutta, vieraantumista ja 
uupumista, minkä myötä sitoutuminen työhön ja sen myötä ammatillinen identiteetti 
voivat rapautua (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008). 



Kurssilla käsiteltiin ikään ja ikääntymiseen liittyviä asioita, mutta ne eivät tulleet 
kurssilaisten yhteisissä keskusteluissa linkitettyä identiteettiin liittyviin kysymyksiin. Sen 
vuoksi aloitin oppimispäiväkirjani tarkastelemalla ammatillista identiteettiä. Tulee tosin 
mieleen kysyä, miksi kurssin kirjallisuudessa käsiteltiin vain ammatillista identiteettiä, sillä 
ovathan aikuisten elämänkentät paljon muutakin kuin työtä ja ammattia. Olisiko jo tässä 
taustalla jokin yhteiskunnallinen rakenne, joka kapeuttaa ihmisyyden moniulotteista 
toteutumista? Vanhemmilla ikäluokilla työn merkitys lienee vielä korostunut, mutta näen 
monia kehityslinjoja, jotka ovat vähentämässä sitä. Perheeseen, ystäviin ja vapaa-aikaan 
liittyvät haaveet ja tavoitteet valtaavat alaa työltä. Myös ns. kolmannen iän korostuminen 
ja halu varhaiseen eläköitymiseen voivat hyvinkin olla osaltaan eräs merkki tästä. 
Toisaalta työ tulee entistä enemmän mukaan kotiin, ja siten työn ja vapaa-ajan rajat 
hämärtyvät. Uskoakseni tämä näkyy tai ainakin tulee näkymään myös identiteettien 
muodostumisessa. Voisi sanoa, että työn yhteiskunnallinen korostaminen voi jo itsessään 
olla rakenne, joka kapeuttaa ihmisyyden moniulotteista toteutumista. 
Tarkempaan käsittelyyn kurssin aikana tuli kaksi kysymystä: ikärasismi työpaikalla ja 
hiljaisen tiedon jakaminen. Miten nämä liittyvät identiteettien rakentamiseen ja 
ihmisyyden moniulotteisen toteutumisen kapeutumiseen? Julkusen ja Pärnäsen (2005) 
mukaan ikääntyvät kokevat ikäsyrjintää ja käsittävät itsensä esteeksi työelämässä ja 
työmarkkinoilla. Työurien pidentäminen on noussut tärkeäksi kysymykseksi, mutta mihin 
se perustuu? Näyttää ikävältä. Ei työuria haluta pidentää ikääntyvillä olevan kokemuksen 
ja osaamisen vuoksi, vaan jotta heidän palkastaan voidaan ottaa rahaa eläkkeiden 
maksuun. Entä hiljaisen tiedon jakaminen? Siitä ollaan kiinnostuneita, koska halutaan 
varmistua osaamisen säilymisestä yrityksessä työntekijöiden siirtyessä muualle, 
irtisanottaessa tai eläköityessä. Kun nämä kaksi asiaa yhdistää, yhteiskunnan motiivit sekä 
ikärasismin torjumisessa että hiljaisen tiedon jakamisen edistämisessä näyttävät varsin 
epäilyttäviltä. 
Paloniemen (2007) mukaan ikärasismi voi johtua ikääntymiseen liittyvistä negatiivisista 
mielikuvista. Näitä voivat olla esimerkiksi passiivisuus, eläkkeelle pääsyn odottelu, 



vanhanaikaisuus, haluttomuus oppia uutta, muutosenergian puuttuminen, koulutuksen 
puute, fyysisen jaksamisen heikkeneminen, hidastuminen, muistin heikkeneminen, 
huono kielitaito ja heikot tekniset taidot. Kun näkee millaisia ihmisiä töihin nykyään 
haetaan ja itsekin istuu työnhakijan penkillä, tulee mieleen, että kyse ei välttämättä ole 
mielikuvan negatiivisuudesta. Rekrytoijalla voi olla ikääntyvästä työnhakijasta hyvinkin 
positiivinen mielikuva, mutta rekrytoija haluaa työntekijän, joka työtehtävistä 
selviytymisen lisäksi sopii yrityksen (haluamaan) imagoon, osaa tehdä itsensä 
uskottavaksi, tulee toimeen stressaantuneiden ihmisten kanssa, sopeutuu ja joustaa, 
kykenee elämään jatkuvassa stressissä eikä maksa yritykselle liikaa. Ikääntyvällä on usein 
riittävästi kokemusta ymmärtääkseen, ettei tällaisessa työssä jaksa kovin kauaa. 
Tältä pohjalta tulee mieleeni myös kysymys, mitä ja millaista oikein on tieto, jota yritykset 
haluavat siirtää vanhalta työntekijältä uudelle. Näyttää siltä, että olennaisinta yritykselle 
työntekijöiden vaihtuessa on toiminnan sujuvuuden ja tuottavuuden säilyttäminen ja 
mieluiten myös parantaminen työntekijöiden vaihtuessa. Kyse ei siis todennäköisesti ole 
vanhalla työntekijällä olevan tiedon siirtäminen siten, että uusi työntekijä vain paikkaa 
hän puuttumisensa. Uudella työntekijällä on tietoa, kykyä ja kokemusta, jonka 
yhdistyminen organisaatiolla olevaan tietoon, kykyyn ja kokemukseen on hedelmällistä 
yrityksen toiminnan kehittymiselle. Hiljaisen tiedon osalta puhutaan sekä yksilöllisistä 
että yhteisöllisesti muotoutuneista toimintatavoista ja yhdessä konstruoidusta 
osaamisesta (Toom 2008). Organisaation tavoitteena ei liene sinänsä saada vanhan 
työntekijän tieto siirtymään vaan käynnistää aivan uuden yhdistelmätiedon 
muodostuminen niin uuden työntekijän mielessä kuin työyhteisössä. Perimmältään 
kuitenkin organisaatiolla on tarve tehdä vanha työntekijä itselleen tarpeettomaksi. 
Kokemusteni mukaan ammatillisen identiteetin rakentumisessa ja sen myötä työntekoon 
motivoitumisessa hyvin tärkeä asia on niin työyhteisön, työnantajan kuin yhteiskunnankin 
osoittama arvostus. Ikärasismin torjuminen ja hiljaisen tiedon jakaminen ovat mielestäni 
tärkeitä asioita ja edistävät positiivista identiteetin rakentumista. Olennaista kuitenkin on, 
millä näihin liittyviä kehittämishankkeita ja -ohjelmia perustellaan ja motivoidaan ja 



ovatko esitetyt perustelut ja motiivit niiden kohteena olevien ihmisen mielestä 
uskottavia. 
Olen yrittänyt kirjoittaa tätä tekstiä hieman negatiivissävytteisesti, koska kurssin 
tavoitteena on ihmisyyden moniulotteista toteutumista kapeuttavien yhteiskunnallisten 
rakenteiden tunnistaminen. Niin ikärasismi kuin sen torjuminen, niin ikääntyvien 
hiljaisesta tiedosta välittämättömyys kuin pyrkimys sen säilyttämiseen, molempien takaa 
löytyy tällaista ajattelua ja rakenteita. Toisaalta uskon sieltä löytyvän myös aitoa 
ikääntyvien ja ihmisyyden arvostusta. Asiat eivät ole yksiselitteisiä. Jos halutaan aidosti 
arvostaa ikääntyvää, on tätä itseään kuunneltava. 
Ennen tätä kurssia en ollut perehtynyt ikärasismiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. 
Hiljaisesta tiedosta olen ollut kiinnostunut käsitteellisellä ja teoreettisella tasolla. Kurssin 
yhteiset osiot antoivat jonkin verran sisällöllistä tietoa ikärasismista, mutta hiljaisen 
tiedon jakamisen osalta tieto tuntui aika hajanaiselta ja puutteellisesta. Paras osa kurssia 
oli mielestäni tämän oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oikeastaan vasta tässä vaiheessa 
ymmärsin, että kurssin tarkoituksena on yhdistää yhteisesti käsiteltyjä aiheita 
identiteettien, erityisesti ammatillisen identiteetin, rakentamiseen. Tämä yhdistäminen 
oli hyvin hedelmällistä, sillä se sai pohtimaan ja kyseenalaistamaan asioita. Varmastikin 
tämä toi herkkyyttä tunnistaa ”itsestään selvien” asioiden taustalla tekijöitä, jotka 
kapeuttavat ihmisyyden moniulotteista toteuttamista. 
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