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Tarinatalous: meidän tarina, muiden narratiivit

Pitää olla hyvä tarina. Ei kukaan kehu, että hyvät faktat. 
Faktat voi tarkistaa aina jälkikäteen. 

- Pekka Perä, Suomen Kuvalehti 48/2007

Joku kertoo jollekin jossakin tilanteessa ja jostain 
syystä, että jotain tapahtui. (Phelan 2017)



Prototyyppinen kertomus eli oikeasti hyvä tarina

• Esittää tai simuloi strukturoidun ajallisen jatkumon yksittäisistä tapahtumista.

• Murtaa tai horjuttaa tarinan kertojan ja yleisön muodostamaa käsitystä
tarinamaailmasta.

• Välittää kokemuksen siitä, miltä tuntuu elää ja kokea tämä murtuma tai 
horjunta.

KVALIA: “millaista on olla x”

• On partikulaarinen: esittää tietyn tapahtuman, sisältää tarinamaailmaa
rakentavia yksityiskohtia.

• Houkuttelee esiin eettistä asemointia kertomuksen toimijoiden kesken



Kela antoi kahdet erilaiset ohjeet –
tuki jäi saamatta ja 18-vuotiaan 
tytön ylioppilasjuhlat pitämättä

(Yle Uutiset 6.6.2017)



Halllitseva kertomus ja vastakertomus

• VALLITSEVA KERTOMUS (”master narrative”): Hallitsevaksi koettu tarinalinja, 
legitimoitu ajattelutapa tai ”virallinen totuus” jostakin yhteisöllisestä asiasta. Voi 
olla niin hallitseva ja abstrakti ettei sitä voi edes kertoa, jolloin se hahmottuu 
pikemminkin hegemoniseksi rakennelmaksi, johon vastakertomus reagoi. Tässä 
mielessä vallitseva kertomus ei ole edes kertomus. 

• VASTAKERTOMUS (”counter-narrative”): ”Virallista totuutta” tai valtaa pitävien 
”narratiivia” haastava kertomus, tyypillisesti yksilön kokemustarina, joka asemoituu 
tietoisesti ikään kuin kolikon kääntöpuoleksi. 



Hallitseva kertomus ja vastakertomus: esimerkkinä ME

Avainviestit muodostavat viestinnän pohjan. Ne kertovat siitä, mikä 
korkeakouluyhteisöstä tekee ainutlaatuisen ja auttavat sisällöntuottajia kertoman 

yhteistä tarinaa. […]

Korkeakouluyhteisö puhuu itsestään me-muodossa. Siitä syntyy aidon kohtaamisen 
vaikutelma: tekstin takana on oikea ihminen eikä kasvoton laitos. Joskus voi olla 

tarpeen antaa yleisiä ohjeita ilman selkeää puhujaa. Se toimii myös hyvänä vaihteluna, 
jos me-sana alkaa toistua liian usein. 

(”Korkeakouluyhteisön äänensävy”, Brändi ja visuaalinen ilme, TUNI INTRA)

***

[…] semmonen luottamus on niinku kadonnu, et jotenki ei koeta häntä meidän 
esimiehenä. Hän on meidän esimies, mutta jotenki me tiedetään, että hän ei meidän 

puolia pidä. 

(Paula Rossin haastatteluaineisto alaisten konfliktikokemuksista valtion organisaatiossa)  



Markkinointi & Mainonta

Kertomus: marginaalista keskiöön 



Metodifestivaalit 2019

Tarinat ja todellisuus: 

Kertomusten tutkimus organisaatiossa



“In storytelling, the 
constructing of reality 
is happening in 
relation to others”
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“Conflicts as embodied, 
lived experiences and 
evolving stories about the 
differences in 
understanding” 

(Rossi, forthcoming)



Konfliktit organisaatioissa

• Perinteisesti organisaatiotutkimuksessa asia-
/ihmissuhdekonflikteja: 

• mitataan ja arvioidaan eri konfliktityyppien 
vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen

• Usein määrällistä tutkimusta

• Konfliktit kokemuksena:

• eksistentiaalis-fenomenologinen 
lähestymistapa, kokemus aina 
merkityksellinen suhde ihmisen 
elämäntilanteeseen (situaatioon) kuuluvaan 
eli ”ihmissuhde-”



Kertomus

“Simply put, narrative is a basic human strategy for making sense and organizing 
experience, in relation to one's expectations and always in specific context and point of 

telling”

• Herman’s (2009) representation about the basic elements of a narrative, the representations of 
stories can be viewed through the following elements:

(1) situatedness as stories are interpret in specific occasion of telling;
(2) focus on structured time-course of events;
(3) focus of introducing disruptions to (story)world;
(4) introduction of what it is like to live through the disruptive events in a certain
time and place, i.e. what it is like for someone to have a particular experience.

• Konfliktit kertomuksen “moottorina” – tarjoavat jotain kertomisen arvoista

• Kertomus: odotukset vs. kokemukset, “kognitiivinen ja kommunikatiivinen keino navigoida
jokapäiväisessä kokemisessa sen välillä, mitä on odotettu ja mitä todellisuudessa tapahtuu” 
(Herman 2009, 20; Hyvärinen, 2016)



“…the articulations, workarounds 

and muddling-through that keep 

the show on the road [which] are 

not footnotes in the story, but its 

central plot. They should be 

carefully studied and represented in 

all their richness.” 

(Greenhalgh and Papoutsi 2018)



Kerrottujen ja koettujen konfliktien 
tutkimus

• Laadullista tutkimusta, usein tapaustutkimuksena
• Kontekstin tärkeys!

• Haastatteluaineisto 
• Videotallenteet? Havainnointi?

• Syvä-/kertomushaastattelut (Hyvärinen, 2017; Josselson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009)

• (Teoriaohjaava) sisällönanalyysi



Tutkimus ymmärryksen tavoittelua

• Kertominen ja tarinat toimivat ikkunoina niihin merkityksiin, joita konfliktikokemuksille annetaan

• “Totuus” konflikteista (ja itsestämme, maailmasta) kontekstuaalinen, jatkuvasti suhteissa muuntuva
kertomus, joka rakentuu ihmisten mielissä (Backman, 2016; Brown & Heggs, 2005; Stacey, 2011). 

• Jatkuvaa, dialogista ja refleksiivistä kehittymistä

• muuttaa merkityssuhteita

• Merkityssuhteiden muuntumisen kautta toiminta ja/tai toiminnalle annetut merkitykset voivat muuttua (Rauhala, 
1992)



Tutkiessaan konflikteja tutkija…

…ymmärtää, että haastateltavat reflektoivat omia kokemuksiaan ja muodostavat puhuessaan ymmärrystään 
(todellisuus rakentuu kerrottaessa)

…auttaa haastateltavaa ymmärtämään ja mahdollisesti myös uudelleensanoittamaan konfliktikokemuksista 
tekemäänsä tulkintaa 

…ymmärtää, että haastatteluilla ei voida tavoittaa ”totuutta” siitä, mitä tapahtui

…ymmärtää kysymystenasettelun avoimuuden tärkeyden ja kokemuksen luonteen: 

millaisia kokemuksia sinulla on (tutkittavasta ilmiöstä), mitä ajattelit, miltä se sinusta tuntui, mitä ajattelet 
kokemistasi tilanteista nyt



The sensemaking process of 
exploring differences in thinking 
and in one’s life context can occur 
through storytelling. Storytelling is 
a way to practice the reflexive 
practice – to stop, think and make 
sense upon the conflicts and 
complexity. 

(Rossi, 2019)



Koetut ja kerrotut konfliktit 
organisaatiotodellisuuden peilinä

• Konflikti(tapahtuma) ei ole itsessään tärkeä, konflikti “ei vain tapahdu”

• Tutkimusprosessissa tarkastellaan organisaatiotodellisuutta konfliktikokemusten kautta

• Kokemusten tutkimuksessa keskiössä ne muuttuvat merkitykset ja tulkinnat, joita haastateltavat antavat 
konfliktikokemuksille sekä se, miten he näitä merkityksiä sanallistavat

• Tutkijan tavoitteena yrittää ymmärtää muuttuvia, piilossa olevia, epävirallisia ja yksityisiä merkityksiä, puolia, 
tunteita ja muutosta konfliktikokemusten “takaa” (Kolb & Putnam, 1992)



Mikä on teistä Nokian tarina?

Nousu ja tuho?

Suomen tarina?
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Politiikan tutkimus / Political science
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• Organisaatio on luonnollinen paikka tarinoille. Tarinoita on tyypillisesti organisaation oma tarina (ts. 
virallinen viestintä) sekä yksi tai useampi työntekijöiden kertomia tarinoita. 

• Tämän lisäksi voi olla median kertomia tarinoita, mutta nämä nojaavat yleensä ulkoiseen näkökulmaan.

• Organisaation oma tarina on vahvin, tyypillisesti siksi että se nojaa viralliseen viestintään ja brändiin. Tällä 
tarinalla on historiaa.

• Tässä suhteessa henkilöstön tarinat ovat aina suhteessa heikompia näkyvyydessä, mutta mahdollisesti 
laajemmin (aidoksi) koettuja.

• Kriittinen organisaatiotutkimus on huomannut, että etenkin muutoksessa organisaation tarina – ja 
työntekijöiden tarinat – usein eroavat toisistaan. 

ISOT ORGANISAATIOT TARINOIDEN KESKELLÄ



• Eroa tapahtuu paitsi johdon ja henkilöstön, mutta myös eri henkilöstöryhmien välillä riippuen siitä miten 
muutos vaikuttaa ao. ryhmään.

• Esimerkiksi alemman ja keskitason johtajat voivat kertoa haastatellessa arkkityyppistä tarinaa itsestään 
muutosta edistävinä sankareina, jotka pyyteettömästi – ja usein melkoista muutosvastarintaa kohdaten –
ajoivat uudistuksen onnistuneesti maaliin.

• Samaan aikaan näiden johtajien alaiset voivat kertoa tarinaa traagisesta vastarinnasta, jossa viimeiseen asti 
yritettiin argumentoida, neuvotella, jopa taistella, mutta lopulta se osapuoli jolla oli eniten valtaa saneli 
miten uusi organisaatio rakennettiin. 

• Eeppiset ja traagiset sankarit muodostavat vastatarinat toisilleen. Molemmat tarinat koetaan todeksi, koska 
ne liitetään osaksi omaa identiteettiä – ainakin tilapäisesti. 

ORGANISAATIO MUUTOKSESSA 



• Suhtautuminen muutokseen määrittää tarinan luonteen, genren ja tarinan protagonistit (=sankarit) ja 
antagonistit (= konnat).

• Jotkut näistä piirteistä ovat tuttuja kirjallisuudesta, koska ihmiset järkeistävät ympäristöään itselleen tutuilla 
malleilla ja tarinoilla.

• On olemassa tiettyjä tarinoita, jotka ovat tyypillisiä ja toistuvia organisaatioissa. Keskeinen taito on näiden 
tunnistaminen, ja tarinoiden juonipolkujen rakentaminen uudelleen paitsi kohti mennyttä myös kohti 
tulevaa.

• Tutkiessa muuttuvan organisaation tarinoita, tietynlainen luokittelu keskeisten piirteiden pohjalta on 
tyypillinen tapa edetä. Jokaisesta luokittelusta tarjotaan esimerkkejä vaikkapa haastatteluista, jotka 
havainnollistavat tämän tarinan (tai tämän tarinan protagonisti-tyypin omakuvaa tarinassa).

TARINASTA KIINNI



• Monet organisaatiot tuottavat tarinaa täyspäiväisesti; viestintäosasto työskentelee markkinoinnin kanssa. 
Yleisöt ovat sekä sisäiset että ulkoiset. Ulkoinen tarina on brändinhallintaa, sisäinen tarina on 
henkilöstöjohtamista.

• Organisaation sisäinen yleisö näkee ulkoisen tarinan, ja elää sisäistä tarinaa henkilökohtaisesti. Jos yrityksen 
ulkoinen ja sisäinen viestintä törmäävät liian voimakkaasti kokemuksen kanssa, syntyy dissosiaatio (koetaan 
tarina vieraaksi).

• Etenkin suureelliset (grandiosity) organisaatiotarinat voivat aktiivisesti vieraannuttaa kohteensa: yrityksen 
tarina onkin paskapuhetta (bullshit). Tällaiset näkemykset ovat haastatteluissa katkeruuden värittämiä.

• Erityisen haastavia ovat asiantuntijaorganisaatiot, joissa identiteetti rakentuu kriittisen ajattelun pohjalle.

TARINAA TUOTTAVA ORGANISAATIO



• Organisaation oma ”virallinen” tarina on helpointa löytää, sillä se välittyy julkisista dokumenteista 
(lehdistötiedotteet, brändi-/markkinointi-/viestintämateriaali, some). Tätä voi ja usein kannattaa täydentää 
(johdon tai henkilöstön) haastatteluin.

• Henkilöstön tarinat löytyvät haastatteluin. Kyselytutkimus organisaatioon voi paikantaa keskeiset 
haastateltavat yleisöt.

• Onko organisaatioissa sisäisiä keskustelufoorumeita?

• Kriittisenkin organisaatiotutkimuksen puolella jopa huomattavat monikansalliset yritykset ovat toivottaneet 
tutkijat tervetulleiksi tutkimaan yhteisön tarinoita.
• Mikä tarina on uskottavin sisäisesti ja ulkoisesti? 
• Mikä tarina sitouttaa työyhteisöön? 
• Mikä tarina sitouttaa brändiin?

MISTÄ TARINOITA LÖYTÄÄ?



• Ei voida rakentaa tarinaa, ja sitten todeta, että on tavallaan yhdentekevää uskovatko ihmiset siihen vai 
eivät. Tarina on organisaatiolta ”sitoumus” tiettyyn identiteettiin, sisäisesti ja ulkoisesti.

• Tarina aina ”vuotaa” ulos; jos organisaation tarinaan ei uskota sisäisesti, se ei myöskään vakuuta ulkoisesti.

• Ylhäältä johdettu tarina on usein autoritäärinen ja nähdään keinotekoisena, kun taas alhaalta ponnistava 
tarina ei välttämättä omaa kaikkia faktoja, mutta koetaan autenttiseksi.

• Organisaatioiden johdon ei kannata pelätä tarinoiden kohtaamista arjessa! Muutos tai kriisi voi tehdä 
tarinoiden kohtaamisesta akuutin ja väistämättömän!

• Organisaatiot ja yhteisöt ovat lähtökohtaisesti moniäänisiä; vastatarinoihin kannattaa perehtyä, sillä niistä 
voi irrota tärkeitä signaaleja työyhteisön tilasta. 

ORGANISAATION TARINAT
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