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Aihealue: Identiteetti – Kuka ajattelet olevasi? 
 
 
Aiheen tarkastelua varten on käytettävissä kolme eri työosiota. Kussakin osiossa perehdytään 
aihealueen tiettyyn puoleen ja esitetään erilaisia näkemyksiä ja ongelmia. Luokka- ja ryhmätehtävät 
liittyvät läheisesti Euroopan historian talon pysyvään näyttelyyn. 
 
Osio 1 Mikä on minun identiteettini? 
Osio 2 Miten identiteetti muotoutuu ja säilyy? 
Osio 3 Me ja muut: miten identiteetti yhdistää ja erottaa? 
 
Kussakin osiossa on 

 opettajan ohjeet 

 tehtäviä 

 täydentävää kuva- ja tekstiaineistoa 

 ehdotuksia verkkoaineistoksi. 
 
Tehtäviin kuuluu opettajan ohjaamia keskusteluja, ryhmätyötä, itsenäistä opiskelua sekä ensi- ja 
toissijaisiin lähteisiin perustuvan historia-aineiston käyttöä. Opettaja voi itse päättää, mitä luokka- 
tai ryhmätehtäviä hän käyttää. 
 
Yleistä aihealueesta 
 
Identiteetti on monimutkainen ja arkaluonteinen aihe opettaa. Meillä kaikilla on erilainen tausta ja 
kokemuspiiri. Elinympäristömme ihmisten kulttuurinen ja etninen kasvuympäristö voi poiketa 
suurestikin omastamme. Tapamme kuvata ja määritellä itseämme voi juontua kaukaa 
menneisyydestä, kuten perhe- ja naapuruussuhteetkin. Silti ihmiset myös rakentavat identiteettejä 
ja minäkuvaa välittömän sosiaalisen ympäristönsä osatekijöistä, joita voivat olla työpaikka, 
harrastukset tai se, minkä tyyppisiin ystäviin tai ryhmiin he samaistuvat tai keiden kanssa he 
viettävät aikaansa. Identiteettiä määrittävät eniten etninen tausta, uskonto, seksuaalinen 
suuntautuminen ja fyysinen olemus, ja niitä kaikkia on kunnioitettava. Se, kuka ajattelemme 
olevamme, voi muuttua olosuhteiden mukaan ja ajan kuluessa. Se, kuka ajattelemme olevamme, 
saattaa myös erota siitä, miten muut näkevät meidät. Tällä aihealueella tarkastellaan identiteettiin 
liittyviä kysymyksiä ja lähestytään aihetta historiallisten esimerkkien avulla. Eri osioissa huomataan, 
että perusolemuksensa vuoksi identiteetti – myöskään kansalliset ja historialliset identiteetit – ei ole 
koskaan kiveen hakattu vaan pikemminkin alati muuttuva. 
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Määritelmät 
 
Identiteetti 
”Identiteetit eivät ole koskaan yhtenäisiä, ja myöhäismoderneina aikoina ne ovat yhä hajanaisempia 
ja pirstoutuneempia. Ne eivät koskaan ole yksittäisiä vaan kerrostuvat erilaisista, usein toisiaan 
risteävistä ja myös toisilleen vastakkaisista diskursseista, käytännöistä ja positioista. Ne ovat 
jatkuvan muutoksen ja siirtymien kohteena.” 
Lähde: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 
 
Etninen identiteetti 
”Etninen ryhmä on kulttuuriyhteisö, joka korostaa alkuperään ja historialliseen muistiin liittyvien 
myyttien roolia ja jota määrittää yksi tai useampi kulttuurinen piirre, kuten uskonto, tavat, kieli tai 
instituutiot.” 
Lähde: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Kansakunta 
”Omannimisensä yhteisö, jolla on oma historiallinen alue, yhteinen tarusto ja yhteiset muistot, 
yhtenäinen kulttuuri sekä yhteiset lait ja tavat.” 
Lähde: Anthony D. Smith, When is a Nation, 2002 
 
Nationalismi 
”Ideologinen liike, joka tavoittelee ja vaalii itsemääräämisoikeutta, yhtenäisyyttä ja identiteettiä 
sellaisen väestön nimissä, joka joidenkin sen jäsenten mukaan muodostaa todellisen tai 
potentiaalisen ’kansakunnan’”. 
Lähde: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Valtio 
”Voidaan määritellä joukoksi autonomisia instituutioita, joilla on yksinoikeus pakkotoimien käyttöön 
ja resurssien keräämiseen tietyllä alueella.” 
Lähde: Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 
 
Valtiottomat kansat 
”Alueellisia yhteisöjä, joilla on oma identiteetti ja tahto päättää omista asioistaan ja jotka elävät 
yhden tai useamman sellaisen valtion rajojen sisällä, joihin ne eivät yleisesti ottaen samaistu. 
Valtiottomien kansojen tunne identiteetistä perustuu yleensä niiden omaan yhteiseen kulttuuriin ja 
historiaan.” 
Lähde: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 
 
Kulttuuri 
”[Kulttuuri] on se monitahoinen kokonaisuus, joka käsittää tiedot, uskomukset, taiteet, 
moraalisäännöt, lait, tavat ja mitkä tahansa muut taidot ja tottumukset, jotka [ihminen] on 
omaksunut yhteiskunnan jäsenenä.” 
Lähde: UNESCO 
 
Kulttuuriperintö 
Kulttuuriperinnön käsitteeseen sisältyy useita alaluokkia: 

 aineellinen kulttuuriperintö: 
o irtain kulttuuriperintö (maalaukset, veistokset, kolikot, käsikirjoitukset ym.) 
o kiinteä kulttuuriperintö (muistomerkit, arkeologiset kohteet ym.) 
o vedenalainen kulttuuriperintö (hylyt, vedenalaiset rauniot ja kaupungit) 

 aineeton kulttuuriperintö: suulliset perinteet, esittävä taide, rituaalit 


