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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Nuorten osallistuminen tai osallistumattomuus yhteiskunnan toimintoihin herättää 

keskustelua. Tämä ei ole yllätys, sillä nuoret ovat tärkeitä tulevaisuuden 

yhteiskunnan ylläpitäjiä ja rakentajia – siksi heiltä odotetaan paljon. Aiheesta käyty 

keskustelu on minulle tuttua, koska vuonna 2013 tein kandidaatintutkielman 

Sivulliset muutoksen keskiössä: Näkökulmia nuorten syrjäytymiseen Oulussa 2013. 

Tutkielmassa tarkastelin etnografian avulla syrjäytyneiksi luokiteltavien nuorten 

elämää ja syrjäytymisen ilmiötä yleisellä tasolla. Silloisena tavoitteenani oli pohtia, 

mitä nuorten syrjäytymisellä tarkoitetaan. Halusin nostaa syrjäytyneiksi luokiteltujen 

nuorten oman äänen kuuluvaksi ja antaa heille mahdollisuuden kertoa, mitä he itse 

ajattelevat syrjäytymisestä.  

Kandidaatintutkielmani myötä minua jäi kiinnostamaan erityisen paljon nuorten 

suhtautuminen työntekoon ja työttömyyteen; nuoret kertoivat heidän 

suhtautumisensa työelämään ja sosiaalitukiin olevan erilainen kuin vanhemmillaan. 

Aiemman tutkimukseni otsikossa mainittu sana muutos viestii juuri kyseisestä 

teemasta, koska se nousi merkittävimpänä esiin aineistostani. Tämä sukupolvien 

välinen eroavaisuus koettiin jossain tilanteissa jopa ongelmalliseksi, ja siksi se herätti 

minussa suurta mielenkiintoa. Sen vuoksi päädyin aiheen pariin myös pro gradu -

tutkielmassani. 

Työn kulttuurinen muutos huomioitiin vuonna 2013 näkyvästi poliittisella tasolla, 

kun presidentti Sauli Niinistö otti uudenvuodenpuheessaan kantaa aiheeseen. 

”Työ on aina ollut suomalaisille tärkeä asia, niin toimeentulon lähteenä kuin elämän 

arvonakin. Kaikki työ on arvokasta, ja arvokasta on myös työn tavoittelu. Sen sijaan 

on vaikeaa ymmärtää sitä ajattelua, että tämä olisi oleskeluyhteiskunta, jossa 

tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan 

pöydän.” (Niinistö 1.1.2013.) 

Lähetin presidentti Niinistölle sähköpostiviestin, jossa kysyin, mitä hän tarkoittaa 

oleskeluyhteiskunnalla ja herättääkö ilmiö hänessä huolestuneisuutta. Muutaman 

viikon kuluttua sain presidentin erityisavustajalta vastauksen, jossa kerrottiin että 

presidentti on vastaanottanut kysymykseni, mutta kommenttia aiheeseen liittyen ei 

ole mahdollista toimittaa. Uskon, että aihe on poliittisesti latautunut ja ainakin 

osittain tästä syystä siihen liittyen ei haluta antaa kommenttia.  

Yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun myötä minulle on käynyt selväksi, että 

työttömän sosiaaliturva ei ole itsestäänselvyys, vaan se on jatkuvan poliittisen 
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kamppailun kohteena. Aika ajoin sosiaalietuuksia kritisoidaan: niiden esitetään 

passivoivan työttömiä. Tästä esimerkkinä on suomalaisen pikaruokaketju 

Hesburgerin perustajan Heikki Salmelan antama haastattelu (Valtanen 29.2.2016), 

jossa hän sanoi: ”Sosiaaliturva on hyvä juttu, mutta se on vienyt meiltä 

työmotivaation”. Työttömien sosiaaliturvassa todella voi olla ”kannustinloukkoja”. 

Esimerkiksi vuonna 2011 15 prosenttia Suomen työttömistä ei hyötynyt 

taloudellisesti töihin menemisestä, vaan heille oli kannattavampaa pysyä työttömänä 

sosiaalietuuksia nostaen (kts. Kärkkäinen 2011). 

Sosiaalityön perusopintojen kautta Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on tullut minulle 

osittain tutuksi. Suomen perustuslaissa on jokaiselle kansalaiselle turvattu oikeus 

välttämättömään toimentuloon ja huolenpitoon, mikäli hän ei pysty sitä itse 

hankkimaan (Stenvall & Virtanen 2012: 11). Käytännössä työttömyys ei 

automaattisesti nyky-Suomessa tarkoita vajoamista totaaliseen köyhyyteen, vaan 

kyse on usein suhteellisesta köyhyydestä. Sosiaalityön kentällä 

hyvinvointiyhteiskunnan tukimekanismeja on perusteltu eriarvoisuuden 

vähenemisellä, hyvinvoinnin tuotolla ja  sosiaalisen pääoman lisääntymisellä. Näillä 

perusteilla sosiaalietuudet eivät ole sosiaalityön näkökulmasta yhteiskunnan kulueriä, 

vaan pikemminkin sijoituksia yhteiskuntaan. (Kajanoja & Hagfors 2011, 198–220.)  

Olen samaa mieltä Niinistön ja Salmelan kanssa siitä, että suomalainen työn kulttuuri 

elää murroksessa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yleinen työmotivaatio ei ole nuorten 

keskuudessa kadonnut, minkä vuoksi epäilen kyseessä olevan muutoksen 

kohti ”oleskeluyhteiskuntaa”. Tämän päivän työelämää ja nyky-yhteiskuntaa voisi 

kenties paremmin kuvata kilpailuyhteiskunnan käsitteellä. Sillä tarkoitetaan 

yhteiskuntaa, jossa kilpailu läpäisee sen kaikki osa-alueet tuottaen aina voittajia ja 

häviäjiä (Särkelä 2001: 17). Työelämässä tämä kilpailu ilmenee kilpailuna 

työpaikoista. Tästä kertoo hyvin esimerkiksi Oulun työllisyystilanne joulukuussa 

2015, jolloin työttömiä työnhakijoita oli 17,1 prosenttia asukkaista. Näitä 19 565 

työtöntä työnhakijaa kohden oli tarjolla 906 avointa työpaikkaa. (Pohjois-

Pohjanmaan ELY -keskus 2015). Työllistyminen Oulussa ei tilastojen valossa ole 

itsestäänselvyys, koska avoimista työpaikoista kilpaillaan tuhansien muiden kanssa. 

Työttömäksi jääneiden voidaan katsoa olevan kilpailuyhteiskunnan kontekstissa sen 

tahattomia tai vaihtoehtoisesti tahallisia häviäjiä. 

Kilpailu työpaikoista ei ole uusi ilmiö, mutta työelämässä vaikuttaisi tapahtuneen 

rakenteellisia muutoksia. Nykyistä yhteiskuntamallia nimitetään katsantokannasta 

riippuen kymmenillä eri nimillä aina jälkiteollisesta turbokapitalistiseen 

yhteiskuntaan. Yhteistä näille nimityksille on se, että ne kaikki viestivät muutoksesta. 

Muutokselle on haastavaa keksiä yhtä nimitystä, joten usein puhutaan uudesta työstä 

tai uudesta kapitalismista. (Etäpelto & Collin & Saarinen 2009: 19).  Vastatakseen 
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markkinataloudessa nopeasti tapahtuviin muutoksiin yritykset ja organisaatiot ovat 

joutuneet tekemään työhön liittyviä järjestelyjä. Nykyään korostetaankin 

kilpailukyvyn säilyttämistä joustavuuden avulla. Tällä on ollut vaikutusta 

työelämään: siitä on tullut kasvavassa määrin pirstaleisempi, eritellympi ja 

epävarmempi. Joustavan rakenteen korostaminen on synnyttänyt ilmiön, jonka 

myötä työ yhä useammin ulkoistetaan ja toteutetaan projektiluontoisesti. (Borg 2014: 

15.) Yhteiskuntatieteiden puolella samasta ilmiöstä puhutaan prekarisaationa, jolla 

tarkoitetaan epätyypillisten töiden ja työelämän epävarmuuden lisääntymistä 

(Jakonen 2015). 

Myös itse olen kokenut joustavuuden vaikutuksen työelämässäni. Vuonna 2012 

aloitin viikonlopputyöt eräässä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen 

kohteessa. Alkuaikoina minulle tehtiin vuoden työsopimus kerrallaan. Vuoden 2014 

aikana tilanne muuttui – sain kuulla ettei tuntityöntekijöiden sopimuksia uusittaisi. 

Kyse ei kuitenkaan ollut töiden loppumisesta tai vähenemisestä, vaan ne jatkuivat 

entiseen malliin. Muutos sopimusjärjestelyissä tarkoitti minun tapauksessani sitä, 

että mennessäni viikonloppuna töihin allekirjoitin jokainen kerta uuden erillisen 

työsopimuksen, joka on voimassa yleensä kaksi päivää kerrallaan. Mikä voisi 

paremmin kuvata joustavan rakenteen aiheuttamaa epävarmuutta työelämässä, kuin 

71 erillistä työsopimusta Oulun kaupungin kanssa huhtikuun 2014 ja 2016 välillä?  

Ajattelen, että nuoret aikuiset ovat työhön suhtautumisen ja työelämän muutoksien 

indikaattoreita, sillä uusi työntekijöiden sukupolvi kohtaa uudenlaisen työelämän ja 

rakentaa oman suhtautumisensa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Nuorten 

syrjäytyminen yhteiskunnasta on paljon puhuttu ilmiö, mutta tuntemukseni mukaan 

syrjäytyneet nuoret ovat osa laajempaa ilmiötä, jossa työelämä on muuttunut 

erilaiseksi. Näkökulmastani vaikuttaa siltä, että oululaiset nuoret aikuiset kohtaavat 

työelämän, jossa on huomattava määrä epävarmuutta lyhyiden työsopimusten ja 

ankaran työpaikkakilpailun muodossa. Samanaikaisesti työttömyysturvan merkitys 

kasvaa ja siihen joudutaan tukeutumaan yhä useammin. Ilmiö on monimutkainen – 

se sisältää merkittävän määrän erikseen huomioitavia asioita ja sillä on vaikutusta 

työhön suhtautumiseen nyt ja tulevaisuudessa. Sen sijaan, että tarkastelisin ilmiötä 

syrjäytyneiden näkökulmasta, lähden pro gradu -tutkielmassani selvittämään, miltä 

työelämä ja työhön suhtautuminen näyttävät työelämään aktiivisesti osallistuvien 

oululaisten nuorten aikuisten näkökulmasta.  

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on tarkastella työn muuttuvia kulttuurisia 

merkityksiä oululaisten työelämään osallistuvien nuorten aikuisten näkökulmasta. 

Tavoitetta lähestyn seuraavien tutkimuskysymyksien avulla: 
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1. Millaisia arvoja tutkittavat liittävät työhön, työttömyyteen ja vapaa-aikaan? 

2. Millaisia muutoksia tutkittavat itse ajattelevat tapahtuneen sukupolvien välillä 

suhtautumisessa työntekoon?  

3. Millainen vaikutus työelämän epävarmuustekijöillä on tutkittavien elämään? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää tutkittavien työhön, 

työttömyyteen ja vapaa-aikaan liittämiä arvoja ja ajatuksia. Pyrin selvittämään 

minkälaisia kulttuurisia merkityksiä tutkittavien työhön liittämät arvot paljastavat. 

Tämän kysymyksen kohdalla liikutaan vielä melko yleisellä tasolla, mutta teemalla 

on merkitystä kokonaiskuvan ja kahden muun tutkimuskysymyksen kannalta. 

Toisen kysymyksen kautta tarkastelen mahdollista muutosta tutkittavien omasta 

näkökulmasta: ajattelevatko he itse, että suhtautumisessa työntekoon olisi tapahtunut 

sukupolvien välillä muutosta? Tällöin keskiössä on tutkittavien omien arvojen 

reflektointi suhteessa näkemykseen siitä, millainen suomalaisen työntekijän uskotaan 

olevan sekä vertailemalla heidän vanhempiensa työhön liittämiä arvoja heidän 

omaan arvomaailmaansa.  

Kolmannen kysymyksen taustalla vaikuttaa ennakko-oletus siitä, että nuorten 

aikuisten kohtaama työelämä olisi jossain määrin epävarma. Erityisesti tarkastelen, 

millainen vaikutus mahdollisesti kohdatuilla epävarmuustekijöillä on nuorten työhön 

suhtautumiseen, elämän rakentamiseen, tulevaisuuteen ja mahdolliseen työn 

kulttuuriseen murrokseen. 

Tutkimukseni on etnografinen kuvaus oululaisten nuorten aikuisten työlle antamista 

kulttuurisista merkityksistä ja kuuluu näin laadullisen tutkimussuuntauksen piiriin. 

Laadullinen tutkimus perustuu empiriaan ja on sen vuoksi erilainen kuin teoreettinen 

tutkimus, joka pohjautuu aiempaan teoreettiseen kirjallisuuteen (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 21). Laadullisuus tarkoittaa myös sitä, että määrällisen edustavuuden sijaan 

tutkimuksen painotus on aineiston sisällössä. Tarkoitukseni ei ole hankkia 

tilastollisesti merkittävää yleiskuvaa aiheesta, vaan paneudun yksityiskohtaisemmin 

oululaisten nuorten aikuisten kokemuksiin työelämästä ja sitä kautta raotan ovea 

suomalaiseen työn kulttuurin nykytilaan. 

Nuorten aikuisten näkemyksiä työelämästä lähestyn etnografialle tyypillisten 

metodien, teemahaastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin, avulla (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 71). Teemahaastattelulla on metodologinen yhteys ihmisten 

tulkintoihin asioiden merkityksistä ja merkitysten rakentumiseen vuorovaikutuksessa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 76). Haastatteluideni lähtökohtana on ajatus siitä, että 

ihmisten ajatuksia ja toimintaa selvitettäessä on järkevää kysyä asiasta heiltä 
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itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2009: 72). Tutkimuksen pääaineiston muodostaa 11 

teemahaastattelua (Kts. Lähteet: Haastattelut), joista 9 on kerätty tätä tutkimusta 

varten ja 2 on peräisin kandidaatintutkielmani aineistosta. Osallistuvan havainnoin 

merkitys on huomattavasti pienempi: se tukee teemahaastattelujen muodostamaa 

kokonaisuutta. 

Teoria tutkimuskysymyksien taustalla nojaa symbolisen antropologian perinteeseen, 

joka tutkii ihmisen sosiaalisen elämän merkityksiä. Siinä keskiöön nousee, kuinka 

käsittelemme asioita, tulkitsemme toisiamme ja ympäristöämme, ja kuinka nämä 

ilmenevät representaatiossa, merkityksissä ja tulkinnassa. (Des Chene 1996: 1274 & 

Spencer 1996.) Taustalla sovellan Clifford Geertzin (1973) tulkinnallisesta 

antropologiasta tuttua kulttuurin määritelmää, jossa kulttuuri nähdään jaettujen 

merkityksien järjestelmänä. Tutkittavien työhön liittämiä kulttuurisia merkityksiä 

lähestyn työhön liitettyjen arvojen kautta. Niitä käsittelen sosiaalisten arvojen 

monitieteisestä näkökulmasta (mm. Graeber 2001 & Rescher 1982).  

Tutkittavat ovat työelämään vaikuttavia toimijoita, jotka aktiivisesti muokkaavat 

työn kulttuurisia merkityksiä. Toimijoiden tarkastelussa hyödynnän Max Weberin 

toimintateoriaa ja Anthony Giddensin (1984 [1979]) näkemystä toiminnan ja 

rakenteen suhteesta. Nuoren aikuisuuden näen tässä tutkimuksessa osana 

siirtymäriittiä aikuisuuteen (kts. van Gennep 1960 [1909]). Siirtymää tarkastellessani 

olennaisessa asemassa ovat työelämässä kohdatut epävarmuustekijät, joita käsittelen 

Victor Turnerin (1982) vertailevan symbolismin ja siirtymäriittiin liittyvän 

liminaalisuuden kautta.  

1.3 Työ ja sen tutkimus  

Työtä tutkitaan Suomessa ja maailmalla paljon, mutta hyvin usein se tehdään 

taloudellisesta  ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta, minkä myötä katveeseen jäävät 

helposti muut työhön liittyvät ulottuvuudet. Suomalaisen Työn Liiton 

tutkimusjohtaja Jokke Eljala esitti sanomalehti Kalevan haastattelussa taloudellisten 

asioiden olevan liian suuressa asemassa suomalaisessa työelämäkeskustelussa, minkä 

vuoksi tulisi huomioida myös työhön liittyvää inhimillisempää puolta, jolla on tärkeä 

roolinsa työelämässä (Akimo 31.1.2016). Olen vakuuttunut siitä, että antropologia 

tieteenalana tarjoaa hyvät puitteet juuri työhön liittyvän inhimillisen ja kulttuurisen 

puolen tutkimukseen.  

Antropologiassa länsimaalaisen työn tutkimus ei ole ollut erityisen suosittu 

tutkimuskohde, mutta tutkimuksia aihepiiristä on kuitenkin julkaistu. Aktiivisimmin 

työhön liittyviä antropologisia julkaisuja tuottaa Amerikan antropologiseen 

yhdistykseen kuuluva Society for the Anthropology of Work omassa julkaisussaan 

nimeltään Anthropology of Work Review. Julkaisun tarkoituksena on artikkeleiden ja 
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esseiden julkaisemisen avulla helpottaa työstä kiinnostuneiden tutkijoiden 

yhteistyötä sekä luoda teoreettis-metodologista keskustelua työn tutkimuksesta. 

(Society for the Anthropology of Work 2016.) Oman tutkimukseni kannalta kyseiset 

julkaisut eivät kuitenkaan osoittautunut erityisen hyödylliseksi. Sen sijaan tässä 

tutkimuksessa työn kulttuurisen puolen tarkastelun kannalta tärkeään asemaan 

nousee kaksi aiheeseen paneutuvaa laajempaa teosta, jotka ovat innoittaneet 

tutkimaan työhön liittyvää kulttuurista puolta. Molemmat tutkimukset kulkevat 

mukana teoreettisessa viitekehyksessä sekä analyysivaiheessa.  

Ensimmäinen näistä on kreikkalaisen antropologi Manos Spyridakisin (2013) The 

Liminal Worker: An Etnography of Work, Unemployment and Precarioness in 

Contemporary Greece. Teos käsittelee kokemuksia työstä ja työttömyydestä sekä 

työelämän turvattomuutta Kreikan talouskriisin aikaan. Tutkimus haastaa perinteisen 

taloudellisen ja puhtaasti tuotannollisen näkemyksen työnteosta. Se paneutuu työn ja 

poliittisen päätöksenteon suhteeseen sekä työhön sosiaalisena ilmiönä. Tämän 

empiirisen tutkimuksen pääteemat ovat työn muutos, kokemus, merkitys, 

narratiivisuus ja työn suhde politiikkaan. Teos tarjoaa tutkimukselleni 

mielenkiintoisia näkökulmia liminaalisuuteen ja työelämän yleisestä muutoksesta.  

Toinen tärkeä teos, kulttuurisosiologi Paul Willisin (1977) Learning to Labour (suom. 

Koulunpenkiltä palkkatyötön, 1984) pohtii miksi suuri osa työväenluokasta lähtöisin 

olevista nuorista jatkuvasti jättää opintonsa kesken ja menee mieluummin 

huonopalkkaiseen työhön. Klassikkoteos tarkastelee taitavasti, kuinka työhön 

liittyvien kulttuuristen olomuotojen rakentumiseen vaikuttavat kulttuurin sisäiset 

tekijät determinististen syiden ohella. Teoksella on oleellinen osuus oman 

tutkimukseni työhön liittyvien kulttuuristen piirteiden muodostumisen tarkastelussa.  

Tutkimukseni aihe on kulttuurinen, mutta se liittyy erottamattomasti 

yhteiskunnalliseen kontekstiin. Yhteiskunnallinen tutkimus on minulle tuttua 

sosiologian sivuaineopintojeni kautta. Työn kulttuuriin paneutuvien tutkimuksien 

lisäksi hyödynnän useita yhteiskunnallisia tutkimuksia suomalaisesta työelämästä, 

työhön liitetyistä arvoista ja pidentyneestä nuoruudesta (mm. Nikkanen ja Syrjä 2014; 

Pyöriä & Ojala 2014; Jakonen 2015; Kesä & Muller & Saarinen 2014; Unelmoitua 

Suomessa 2014; Ketokivi 2005). Yhteiskunnallisten tutkimuksien on tarkoitus toimia 

oman etnografiani tausta-aineistona eli hyödynnän niitä etenkin aineistoni 

analyysivaiheessa. Tutkimukset tarjoavat mielenkiintoista tietoa työhön suomessa 

liitetyistä arvoista, nuorten antamista merkityksistä työelämälle, näkemyksistä 

suomalaisen työn nykytilasta ja tulevaisuudesta, sekä millaisilla strategioilla eri 

sukupolvet pärjäävät työelämässä.  

Työn tutkimus on tärkeää, koska se ilmenee yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme 

kaikkialla. Sen asema on niin merkittävä, että sen voisi katsoa olevan jossain määrin 
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itsestään selvä toiminto – tai kyseenalaistamaton tavoite. Sanakirjan mukaan työ 

on ”ihmisen tietoisesti jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävä toiminta” tai ”kova, 

ankara ponnistus, urakka, uurastus, aherrus, raadanta”. (Suomisanakirja 2016d) 

Työtä voivat olla kaikki tehtävän suorittamiseen tähtäävät toiminnot. Tässä 

tutkimuksessa työstä puhuessani tarkoitan kuitenkin vain palkkatyötä eli työtä, josta 

maksetaan rahallinen korvaus. Tarkastelun ulkopuolelle jää siis kaikki palkaton työ, 

kuten kotityöt, hoivatyö, vapaaehtoistyö jne. Otavan suuressa ensyklopediassa 

vuonna 1981 esitettiin suorastaan mahtipontinen kuvaus työstä: 

”Työ on inhimillistä toimintaa, joka yleensä tarkoittaa ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutusta. Ihminen muokkaa ja muuttaa työllään luontoa. Työ on ihmiselle 

lajityypillinen toiminto, joka yhdessä kieleen kytkeytyneen ajattelemisen kyvyn 

kanssa erottaa ihmisen eläimistä ja niiden pääasiallisista vaistojen ohjaamista 

toiminnoista. Työ on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on jokin 

materiaalinen tuote, tiedon tuottaminen tai siirto tai yleensä jonkin inhimillisen 

tarpeen tyydyttäminen. Työ on tahdonalaista, sillä työntekijän saavuttaakseen 

päämääränsä on hänen keskitettävä tarkkaavaisuuttansa, ponnisteltava fyysisesti tai 

psyykkisesti ja pidettävä toimintansa kurinalaisena. Työn edistyessä ihminen pystyy 

tarkistamaan käsitystään työn päämäärästä ja joustamaan keinoista sen 

saavuttamiseksi. Työ on yhteisöllistä ja yhteiskunnallista. Työ voi liittyä muun 

yhteisön työhön ja voi olla jokin välivaihe ihmiselle tarpeellisen tuotteen tai tiedon 

valmistamisessa tai kehittämisessä”. (Häkkinen 1981: 7421.)  

Lainauksessa työ nähdään jopa yhtenä ihmisyyden peruselementeistä, joka erottaa 

meidät muista lajeista. Asiasta voi olla montaa mieltä, mutta tarkoituksenani ei ole 

tutkia työn ja ihmisyyden välistä suhdetta, vaan suomalaisten nuorten aikuisten 

työhön liittämiä kulttuurisia merkityksiä. Lainaus kuitenkin ilmentää hyvin, kuinka 

tärkeänä työtä pidetään kulttuurissamme. Sen asema on kiistaton – se on 

yhteiskuntamme yksi tärkeimmistä toiminnoista.  

Työhön liittyy oleellisesti myös politiikka. Työn poliittisesta tärkeydestä viestivät 

muun muassa vuoden  2015 Suomen eduskuntavaalien vaaliohjelmat. Esimerkiksi 

kolme suurta puoluetta korosti työtä omassa vaaliohjelmassaan 

seuraavasti: ”Tavoitteemme on  saada Suomi kestävän kasvun tielle työntekoa ja 

yrittäjyyttä vahvistamalla” (Keskusta 2015), ”Työtä on paha tehdä, kun sitä ei ole – 

asetetaan työ etusijalle” (Kokoomus 2015) ja ”Reilu työ, oikeudenmukainen palkka” 

(SDP 2015). Politiikan ohella työ kytkeytyy vahvasti myös talouteen. Talous 

määrittää yhteiskunnassamme sen, kuinka paljon työtä yleensäkin on tarjolla. Tästä 

syystä taloudellinen tilanne tulee myös huomioida tämän tutkimuksen taustalla.  

Suomi ei ole tutkimukseni aikaan toipunut vuonna 2008 alkaneesta kansainvälisestä 

talouskriisistä. Kyseessä on teollisuuden rakenteellinen kriisi, joka heijastuu monella 
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tapaa koko Suomen talouteen ja sen näkymiin. Kriisin taustalla vaikuttaa Nokia-

vetoisen elektroniikka-alan romahdus. Kyseinen teollisuus oli ylläpitänyt Suomessa 

nopeaa talouskasvua, jonka myötä budjettiylijäämät olivat isoja ja työllisyystilanne 

hyvä. Näiden olojen myötä syntyi tilanne, jossa palkat ja julkiset menot kasvoivat 

käytännössä liian nopeasti. Elektroniikkateollisuuden romahduksen jälkeen vienti ja 

tuotanto kääntyivät jyrkkään laskuun. Samanaikaisesti tilanteesta kärsi myös 

Suomelle hyvin tärkeä paperi- ja metalliteollisuus. Tilanne on käytännössä 

heijastunut suoraan teollisuuden kannattavuuden heikkenemiseen. (Holmström & 

Korkman & Pohjola 2014: 1).  

1.4 Tutkimuksen eteneminen 

Alun johdatuksen jälkeen siirryn rakentamaan teoreettis-metodologista viitekehystä 

tutkittavan ilmiön ympärillä (luku 2). Tarkoituksena on luoda loogisuutta, 

empiirisyyttä ja kausaalisuutta sekä testattavuutta edustava teoreettis-metodologinen 

viitekehys (vrt. Kuznar 2008: 27−28). Luvun lopussa esittelen keräämäni 

tutkimusprosessin etenemistä, keräämäni aineiston ja sen analyysiin käytettävää 

metodologiaa. Teoreettis-metodologisen viitekehyksen rakentamisen myötä siirryn 

keräämäni aineiston analyysiin  (luku 3). Luvussa nostan esille aineistoni kautta esiin 

nousseet tärkeimmät teemat ja pohdin niiden merkityksiä. Tässä vaiheessa analysoin 

ja esittelen tekemiäni empiirisiä havaintoja, sekä tarkastelen tekemiäni löydöksiä 

suhteessa tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin 

samoista teemoista. Viimeisessä luvussa (4) pohdin tutkimukseni lopputuloksia ja 

vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Lopuksi pyrin myös arvioimaan omaa 

tutkimustani ja tekemään mahdollisia ehdotuksia aiheen tutkimisesta jatkossa.  
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2 Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys 

2.1 Työn kulttuurin tutkimus arvojen kautta 

Tutkimukseni noudattaa Geertzin (1973: 89) ajatusta kulttuurista historiallisesti 

välittyneenä ja periytyneenä merkityksien järjestelmänä, joka ilmenee symbolien 

kautta. Merkitysten järjestelmä ilmenee ihmisten kommunikaatiossa sekä siinä, 

kuinka ihmiset kasvattavat ja kehittävät tietoisuuttaan ja suhtautumistaan suhteessa 

maailmaan. Kulttuuri on luonteeltaan julkinen eli siihen sisältyvät merkitykset ovat 

kulttuurin sisällä yhteisesti tunnistettavissa. (Geertz 1973: 5−6, 10−12.) Kulttuurin 

Geertz näkee semioottisena ja osoittaa näin olevansa yhtä mieltä Max Weberin 

kanssa siitä, että ihminen on eläin, joka on sidoksissa itse luomiinsa merkityksien 

verkkoihin. Nämä verkot ovat kulttuuria, jota tulisi analysoida tulkinnallisesti sen 

sijaan, että etsittäisiin lainalaisuuksia kokeellisen tieteen tyyliin. (Geertz 1973: 5.) 

Kulttuuri ja yhteiskunta ovat keskenään yhteydessä. Yhteiskunnallinen rakenne eroaa 

kulttuurista siten, että se ilmentää toiminnan muotoja. Näin ollen kulttuuri ja 

yhteiskunta ovat saman ilmiön kaksi eri tasoa (Geertz 1973: 143).  

Työhön liittyy paljon merkityksiä, jotka ovat yhteisesti tunnistettavissa ja jaettavissa. 

Osa näistä merkityksistä on historiallisesti periytynyt sukupolvelta toiselle – osa 

rakentuu ajan hengessä. Työntekijöiden näkökulman tarkastelu avaa yksilötason 

suhtautumista työntekoon, ja yhteiseksi koetut merkitykset raottavat ovea työn 

kulttuurin kokonaisvaltaisemmalle tulkinnalle. Työelämässä toimivat ihmiset 

vaikuttaisivat muokkaavan työhön liittyviä merkityksiä omista lähtökohdistaan, 

kuitenkin rakenteiden tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa.  

Willisin (1984 [1979]: 198−199) mukaan yhteiskunnan kulttuurisen tason 

pääaineksen muodostavat symboliset järjestelmät ja artikulaatiot. Symboliset 

järjestelmät heijastuvat asenteina, reaktioina, toimina, rituaaleina sekä esineinä. 

Kulttuuriset muodot tarjoavat aineksia ja välittömät edellytykset subjektiviteetin 

rakentamiselle sekä identiteetin vahvistamiselle. Tällöin esimerkiksi käsitys omasta 

asemasta työelämässä vaikuttaa yksilön identiteettiin. Käänteisesti koko kulttuurin 

jäsenten työvoimaa koskevat näkemykset sekä kollektiivinen toiminta artikuloivat, 

tukevat ja organisoivat kulttuurisia muotoja itsessään.  

Työllä on länsimaisissa yhteiskunnissa merkittävä tehtävä. Se on merkityksellinen 

asia identiteetin rakentumiselle kulttuurisella, symbolisella, taloudellisella ja 

rakenteellisella tasolla. Työn kautta ollaan aktiivisessa yhteydessä maailmaan sekä 

rakennetaan oman sisimmän ja ulkoisen todellisuuden välistä suhdetta. Se on 

toimintaa, joka on täynnä moraalisia arvoja, tunteita ja sosiaalista käyttäytymistä. 

(Willis 1984 [1977]: 1−5; Spyridakis 2013: 5−6.) Kokonaiskuvan luominen näistä 
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teemoista olisi erittäin haastavaa ja opinnäytetyötä ajatellen liian laaja kokonaisuus. 

Tästä syystä omaksun tulkinnallisesta antropologiasta tyylin, jossa siirrytään 

poispäin suurista kaikenselittävistä teorioista, ja keskityn kulttuurin pienempien 

yksityiskohtien tutkimukseen. Ideana on, että näiden yksityiskohtien kautta voidaan 

ymmärtää kulttuuriin sisältyviä laajempia merkityksiä. (Barnard 2000: 162.)  

Lähestyn työn kulttuurisia merkityksiä tarkastelemalla tutkittavien työhön liittämiä 

arvoja. Antropologi David Graeber esittää, että yleisesti arvojen tutkimuksessa on 

tunnistettavissa kolme pääsuuntausta: sosiaalinen, taloudellinen ja kielellinen (2001: 

1). Antropologia tutkii arvoja käytännössä kaikista kolmesta pääsuuntauksesta käsin, 

mutta tutkimus on pääosin keskittynyt kahteen teemaan: arvojen sosiaalisiin 

merkityksiin ja arvon määräytymiseen vaihdossa (Otto & Willerslev 2013: 1). Työ 

tuottaa taloudellisessa mielessä arvoa niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Olen 

kiinnostunut työn inhimillisemmästä puolesta ja siitä, kuinka me kulttuurissamme 

yleensäkin arvostamme työtä – tämän vuoksi keskityn pääasiassa työhön liitettyihin 

sosiaalisiin arvoihin.  

Antropologiassa ei ole olemassa yhtenäistä arvoihin liittyvää teoriaa ja sellaisen 

tarpeellisuus on osittain myös kyseenalaistettu. Arvoihin liittyykin kaksi vastakkaista 

näkemystä. Ensimmäisen mukaan antropologia voi luoda merkittävän hyödyn 

arvojen tarkastelulle. Toisen mukaan antropologia etnografisena alana tuottaa 

eräänlaisen antiteorian arvoihin liittyen. (Otto & Willerslev 2013: 2.) Graeberin 

(2013: 1) mukaan arvot ovat vaikuttaneet lähes jokaisen antropologisen teorian 

pinnan alla. Ne liittyvät siihen, miten ihmiset organisoivat elämää, tunteita ja 

halujaan. Arvoilla voidaan kuitenkin käytännössä tarkoittaa melkein mitä vaan 

yhteisön jakamista näkemyksistä yritysten brändeihin. Arvot tulevat usein 

antropologisissa tutkimuksissa esille, mutta ne eivät välttämättä muodosta mitään 

niihin liittyvää teoriaa, vaan toimivat jonkin muun teoreettisen näkemyksen tukena. 

Arvojen sosiaalitieteelliseen tutkimukseen liittyy arvojen ja moraalin välinen suhde: 

arvojen voidaan katsoa ilmaisevan sitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa, kun 

moraaliajattelu liitetään ajatukseen siitä, mikä on oikein. (Pirttilä-Backman ym. 2005: 

7.) Arvojen katson määräytyvän välillisesti tai välittömästi: Ensimmäisen mukaan 

arvojen kohteella voi olla ominaisuuksia, jotka auttavat saavuttamaan jotain muuta. 

Kohteen arvo voi tulla esille myös välittömästi, jolloin sen ominaisuuksilla on arvoa 

jo itsessään. (Pietarinen 2000: 41−43.)  

Arvot ovat aina vertailukelpoisia ja julkisesti tunnistettavissa, ja niiden taustalla 

vaikuttavat kokonaisuudet, jotka antavat merkityksiä laajoille yhteiskunnallisille 

toimille (Graeber 2001: 76−77 & 82). Kokonaisuudet voidaan ajatella myös 

kulttuurisina symboleina. Tarkastelen arvoja osana kulttuuria, ja siksi tutkimuksen 

kannalta arvoihin liittyvä kokonaisvaltainen teoria on tarpeeton. Minulle riittää, että 
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pystyn tunnistamaan arvoja ihmisten teoista ja puheesta. Pohjaan sosiaalisten arvojen 

tarkastelun antropologian lisäksi filosofian puolella esitettyihin ajatuksiin arvoista.  

Filosofi Nicholas Rescherin (1982: 2–3) esittää, että arvoja voidaan lähestyä 

ihmisten ilmaisun kautta. Niitä voidaan tunnistaa siitä, kuinka ihmiset esittävät omia 

ajatuksiaan puheessaan ja kuinka he perustelevat tekojaan tai muiden tekoja. Ihmiset 

voivat patistaa muita omaksumaan samoja toimintatapoja tai ajattelun suuntauksia, 

joita he itse käyttävät. Suullisen ilmaisun lisäksi arvot ohjaavat harkintaan ja 

päätöksentekoon liittyviä sisäisiä diskursseja. Yksi pääindikaattori arvojen 

tunnistamisessa on niiden heijastuminen ihmisten elämäntyylien rationalisoimiseen. 

Arvoja voi siis tunnistaa puolustautumisen, ehdotuksien, oikeutuksien ja kritiikin 

kautta eli siitä, kuinka paljon ollaan valmiita käyttämään edellä mainittuja keinoja 

oman näkökannan tukemiseksi.  

Arvojen voidaan katsoa edustavan sitä, kuinka ihmiset haluavat elää elämäänsä ja 

kuinka he toivovat myös muiden tekevän. Arvot vaikuttavat olevan kaikkialla 

ihmisten yhteisöissä ja kulttuureissa, sillä nimenomaan ihmiselle on tyypillistä 

suunnitella tekoja ja suhtautua asioihin refleksiivisesti, peilaamalla tekoja omiin tai 

yhteisön arvoihin. Arvotyhjiössä elävä ihminen on käytännössä mahdoton tapaus, sen 

sijaan ympäröivän yhteisön tai joidenkin muiden arvojen hylkäämistä tapahtuu 

jatkuvasti.  (Rescher 1982: 4–6.)  

Tutkimuksessani huomioin, kuinka nuoret aikuiset rationalisoivat, puolustelevat, 

oikeutettavat ja kritisoivat työhön ja työttömyyteen suhtautumistaan. Mielenkiintoni 

kiinnittyy myös työhön ja työttömyyteen liitettyjen arvojen ja käytännön suhteeseen 

eli siihen, tukevatko työhön liitetyt arvot tapahtuvaa toimintaa. Toiminnan ja arvojen 

suhteen kautta on mahdollista rakentaa kuvaa tutkittavien suhtautumisesta työhön ja 

työttömyyteen. Arvot rakentuvat kulttuurisessa yhteydessä ja siksi ne ovat omiaan 

paljastamaan kulttuuriin liittyviä symboleita – ne ovat osa kulttuuristen merkitysten 

järjestelmää. 

Graeber esittää, että sosiaaliset arvot syntyvät toiminnasta. Hänen mukaansa arvojen 

muodostuminen on prosessi, jossa ihmisten näkymätön potentiaali muuntuu 

käytäntöön. Ihmisten panostuksen suuruus taas kuvastaa sitä, kuinka tärkeästä 

arvosta on kyse. (Graeber 2001: 45.) Toisaalta on esitetty, että arvot voivat vaikuttaa 

toiminnan taustalla myös silloin, kun toiminta ei ole tietoista (Pietarinen 2000: 40). 

Työhön liitettyjen arvojen ja merkityksien muodostuminen on monimutkainen asia. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan tätä teemaa toiminnan ja rakenteen keskinäisen 

vuorovaikutuksen kautta.  
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2.2 Toiminta ja rakenne vuorovaikutuksessa 

Työhön liittyvät merkitykset eivät rakennu pelkästään talouden ja instituutioiden 

tarpeiden kautta, vaan niitä tuotetaan myös kulttuurin omin ehdoin (Willis 1984 

[1977]: 196).  Työn merkitykset rakentuvat sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 

keskinäisessä suhteessa. Sisäisiä merkityksiä syntyy kokemuksissa, sosiaalisissa 

suhteissa ja jäsentyneiden suhdekimppujen kokonaisuudessa. Ulkoisia tekijöitä ovat 

muun muassa hallitsevan yhteiskuntamuodon makrokulttuuriset rakenteet. (Willis 

1984 [1977]): 2.) Työhön liittyvä kulttuurinen taso on tietyllä tavalla autonominen ja 

muuttuva eli siihen liittyvät kulttuuriset ilmiöt eivät ole passiivisia (Willis 1984 

[1977]: 197, 210). Kulttuuriset piirteet ovat yhteydessä historiaan, mutta 

historiallisista juurista huolimatta työhön liittyvä kulttuurimuoto lopulta koetaan, 

eletään ja tuotetaan ryhmätasolla jokaisen sukupolven kohdalla erikseen (Willis 1984 

[1977]: 145).  

Myös suomalaisten työhön liittämät kulttuuriset merkitykset ovat alttiita muutoksille. 

Yhteiskuntatieteissä esitetään (Järvensivu & Nikkanen & Syrjä 2014: 180−199), että 

nykyisessä suomalaisessa työelämässä vaikuttavat sukupolvet voidaan jakaa viiteen 

eri luokkaan:  

1. Suuret ikäluokat (s. 1945–1954)  

2. Öljykriisin sukupolvi (s. 1955–1964)  

3. Hyvinvoinnin sukupolvi (s. 1965–1972)  

4. Lamasukupolvi (s. 1973–1979)  

5. Y-sukupolvi eli diginatiivit (s. 1980–1990)  

Sukupolvijako on tehty kunkin sukupolven merkittäviksi kokemien työelämän 

muutoskokemusten ja niihin liittyvien pärjäämisenstrategioiden kautta. Tutkittavien 

esille tuomia asioita verrattiin työelämässä tutkitusti tapahtuneisiin muutoksiin. 

Niiden avulla osoitettiin, että tietyt historian tapahtumat identifioituvat sukupolven 

muutoskokemuksiksi, vaikka myös muut sukupolvet voivat olla tietoisia kyseisistä 

muutoksista. (Järvensivu & Nikkanen & Syrjä 2014: 175−177.) Tutkimuksessani 

keskityn tarkastelemaan niin kutsutun Y-sukupolven, eli nuorten aikuisten, 

työelämään liittämiä arvoja ja kokemuksia. Aiempien sukupolvien rooli nousee esiin 

ainoastaan tutkimukseen osallistuvien nuorten omien ajatuksien ja kokemuksien 

kautta.  

Työhön liittyvien merkityksien rakentumista selventää toimintateoreettinen 

tutkimussuuntaus, jossa yhteiskuntaa tutkitaan ihmisten merkityksellisen toiminnan 
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ja heille itselleen ymmärrettävän, usein historiallisen toiminnan tuloksena (Sulkunen 

1998: 36). Toimintateorian esitteli alunperin Max Weber, jonka metodologinen 

individualismi tarkasteli yhteiskunnan instituutioita toimijan subjektiivisesta 

näkökulmasta. Weber näki yhteiskunnan rakenteet yksilöiden toiminnan tuloksena 

tuotettuina, ja toiminnan merkityksellisenä käyttäytymisenä, jota voidaan tulkita. 

Toiminta voi olla päämäärärationaalisen lisäksi traditionaalista, tunneperäistä tai 

arvorationaalista. Päämäärärationaalinen toiminta vaikuttaisi kuitenkin olevan 

nykyaikaisen yhteiskunnan hallitseva piirre, ja sen myötä talouden ulkopuolisten 

instituutioiden on myös sopeuduttava siihen. (Sulkunen 1998: 226−227.) 

Päämäärärationaalinen toiminta on myös oleellista, kun tarkastellaan talouden ja 

uskonnon suhdetta. 

Talouden ja uskonnon välistä suhdetta ja sen vaikutusta työelämään kuvaa Weberin 

(1980 [1905]) protestanttisen etiikan käsite. Weberin mukaan protestanttinen uskonto 

on suorassa yhteydessä kapitalismin kehittymiseen Pohjois-Euroopassa. Etenkin 

protestanttisen etiikan kalvinistinen suuntaus tulkitsi taloudellisen menestyksen 

Jumalan suosiolliseksi valinnaksi ja rohkaisi työntekoon sekä kestävään 

taloudelliseen menestymiseen. Protestanttisessa etiikassa työ ja säästäväisyys 

nähdään eräänlaisena siunauksena, ja toisin kuin monissa muissa uskonsuuntauksissa 

vaurastumista ei pidetä syntisenä asiana. Näitä tekijöitä Weber pitää oleellisina 

kapitalismin ja modernin yhteiskuntarakenteen synnyn kannalta. Uskonnosta 

kumpuaa myös nykyään länsimaissa arvostettavassa asemassa oleva 

päämäärärationaalinen toiminta (Sulkunen 1998: 227).   

Weberin näkemys siitä, että yhteiskunnan rakenteet olisivat toiminnan tuloksena 

tuotettuina vaikuttaa yksipuoliselta ja on ristiriidassa esimerkiksi Willisin 

näkemyksen kanssa, jossa toiminta ja kulttuuri ovat kehässä keskenään ja uusiutuvat 

yhteiskunnan jäsenten aktiivisuuden kautta (Willis 1984 [1977]: 201).  Anthony 

Giddens (1984 [1979]: 23−25) esittää, että kahtiajako voluntaristisen ja 

deterministisen näkemyksen, eli yksilön ja subjektin erottamisen, välillä on tarpeeton. 

Kahtiajako voidaan korvata rakenteiden kaksinaisuutta korostavalla rakenteistumisen 

teorialla. Keskeinen ajatus teoriassa on, että yhteiskunnalla on samanaikaisesti kyky 

muokata itseään sekä palautua itseensä. Rakenne on yhtä aikaa yhteiskunnan 

käytäntöjen uusintamisen väline ja lopputulos. Se ilmenee samanaikaisesti subjektin 

ja yhteiskunnallisten käytäntöjen muotoutumisprosesseissa ja on olemassa vain 

näissä prosesseissa. Teorian keskeinen väittämä on, että ”jokainen yhteiskunnalliseen 

toimintaan osallistuva toimija omaa huomattavissa määrin tietoa sen yhteiskunnan 

uusintamisen olosuhteista, jonka jäsen hän on” (Giddens (1984 [1979]: 24).  
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2.3 Työn rituaalisia ulottuvuuksia 

Työelämän epävarmuutta tarkastellessani nojaan Victor Turnerin rituaalitutkimuksen 

perinteeseen. Turner on tunnettu antropologi, joka pystyi osoittamaan 

tutkimuksillaan, kuinka rituaalien funktionaaliset, yhteiskuntaa integroivat 

ulottuvuudet, niiden merkityksellisyys osanottajille ja niiden syvemmät symboliset 

merkitykset kietoutuvat yhteen (Eriksen 2009: 40). Turner kutsui omaa 

tutkimussuuntaustaan vertailevaksi symbolismiksi. Siinä keskeisessä asemassa ovat 

symbolit rituaaleissa ja taiteissa. Huomio kohdistuu etenkin siihen, millainen suhde 

symboleilla on käsitteisiin, tunteisiin, mielikuviin ja arvoihin. Rituaalit ovat 

tutkimuksessa tärkeässä asemassa: rituaalit ilmenevät sosiaalisena toimintana. Ne 

ovat kulttuurisia performansseja eli kulttuurisia esityksiä. (Turner 1982: 20–22.)  

Vertailevan symbolismin avulla voidaan tutkia työhön liittyviä merkityksiä, sillä työ 

on rituaali, joka läpäisee kokonaisia yhteisöjä. Tärkeimmiksi kohteiksi työtä 

tarkasteltaessa nousevat käsitteet työ, vapaa-aika ja leikki. Työ on energian käyttöä 

jonkin asian saavuttamiseksi. Vapaa-aika on aikaa, jolloin ei tehdä työtä ja se on 

oleellisesti yhteydessä teollisen yhteiskunnan luomaan organisoituun työntekoon. 

Leikki on toimintaa tai aktiviteetteja, jotka tehdään vapaa-ajalla. (Turner 1982: 30.) 

Vapaa-aikaan liittyy kahdenlaista vapautta: vapaus institutionaalisista velvoitteista ja 

sen myötä vapaus elämää määrittävistä kronologisista rytmeistä. Vapauteen liittyy 

mahdollisuus toteuttaa uusia symbolisia maailmoja, kuten itsensä viihdyttämistä tai 

urheilua. Vapaa-aika on siis mahdollisuus nousta sosiaalisten rakenteiden rajoitusten 

yli. Työ–vapaa-aika-erottelu löytyy pääasiassa vain järjestäytyneistä teollisista ja 

jälkiteollisista yhteiskunnista. Sen myötä voidaan selkeästi erottaa, mitä työ on, sillä 

käytännössä kaikki muu, mukaan lukien syöminen ja nukkuminen, jäävät työn 

ulkopuolelle. (Turner 1982: 34–37.)  

Työn ja vapaa-ajan erottelu on tutkimukseni kannalta tärkeää. Vapaa-aika näyttäisi 

olevan vahvasti sidoksissa työntekoon, ja osaltaan ne ovat toisiaan määrittäviä 

tekijöitä. Keskinäinen vaikutussuhde johtaa siihen, että kumpaa tahansa 

tarkastelemalla voidaan paljastaa molempiin liittyviä symbolisia ulottuvuuksia. Olen 

kiinnostunut siitä, miten vapaa-ajan arvostuksen kasvu on vaikuttanut työhön 

liitettyihin merkityksiin (kts. Liikkanen 2004). Työttömien osalta teema nousee yhä 

mielenkiintoisemmaksi. Mielessäni herää kysymys myös siitä, onko työttömyys 

vapaa-aikaa.  

Rituaalintutkimukseen liittyy oleellisesti Arnold van Gennepin 1900-luvun alussa 

esittelemä antropologiassa tunnetuksi noussut teoria siirtymäriiteistä. Hän osoitti, 

että siirtymäriittejä esiintyy eri yhteisöissä ja niissä toistuvat usein keskenään 

samankaltaiset vaiheet. Siirtymäriitti tarkoittaa siirtymistä toiseen sosiaalistatukseen 

kolmen vaiheen –irtautumisen, liminaalisuuden ja uudelleen liittämisen – kautta. 
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(van Gennep 1960 [1909]: 191.)  Turner (1982: 24–26) sovelsi siirtymäriittiteoriaa 

perinteisten pienyhteisöjen sijaan laajempien yhteisöjen tutkimukseen. Hänen 

mukaansa voidaan tehdä eronteko kalenterirituaalien ja elämänkulkurituaalien eli 

siirtymäriittien välille. Kalenterirituaali on yhteisöllinen yhteenkuuluvuuden tunnetta 

nostattava hetkellinen toiminto, jonka jälkeen palataan takaisin lähtöasetelmaan. 

Siirtymäriitti on jotain pysyvämpää – se on elämänkulkurituaali. Siihen liittyy käynti 

rajatilalla, jossa yhteisö merkitsee yksilön sosiaalisessa tilassa tapahtuvat muutokset, 

usein nöyryytyksen kautta. Tätä vaihetta kutsutaan liminaalitilaksi. Siinä uutta 

asemaa ei olla vielä saavutettu, mutta ollaan jo irtauduttu vanhasta. Liminaalisuus 

nyky-yhteiskunnassa liittyy sosiaaliseen liikkuvuuteen ja on usein kytköksissä 

taloudellisiin prosesseihin.  

Liminaalin ohella nyky-yhteiskunnassa esiintyy myös sitä muistuttava tila, jota 

Turner kutsuu liminoiditilaksi. Liminoid liittyy modernin maailman toimintoihin ja 

on liminaaliin verrattuna lyhytkestoisempi tila.  Liminoid on yhteydessä vapaa-

aikaan, jossa usein toteutetaan uskonnollisten rituaalien tilalle syntyneitä toisenlaisia 

performansseja, joita ovat esimerkiksi teatteri, konsertit ja elokuvat. Liminoid tulee 

esiin marginaalissa eli arkisten prosessien välissä ja rajoilla.  Se on vapaaehtoisesti 

leikinomaista toimintaa ja se on olennaisesti erotettu talouspoliittisista prosesseista 

toisin kuin liminaalitila, joka on usein länsimaisessa kontekstissa kytköksissä niihin. 

(Turner 1982: 32–33, 54–55.) Työelämäkontekstissa liminoidin ja liminaalin selkein 

ero on se, että liminoid voidaan nähdä ikään kuin vapaaehtoisesti valittuna tilana. 

Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi taiteilijalla, joka vapaaehtoisesti haluaa elää 

vallitsevan yhteiskunnan normien ulkopuolella (Turner 1986: 29). 

Liminaalisuuteen liittyy myös communitas. Sen voi katsoa olevan eräänlaista 

liminaalisuuden myötä esiin tulevaa yhteisöllistä vaikutusta kuten tunnetta 

yhtäläisyydestä ja solidaarisuudesta. (Turner 2007 [1969]: 108.)  Communitaksessa 

voidaan tarkastella liminaalisuuteen liittyvien hetkellisten sosiaalisten sitoumusten 

vaikutusta siirtymärituaalin jälkeiseen aikaan, sillä vaikuttaa siltä, että 

liminaalisuuteen liittyvä epävarmuus, nöyryytys ja sosiaalisen järjestelmän 

ulkopuolisuus jäävät jossain määrin elämään sen kokeneissa ihmisissä. 

Siirtymäriiteillä on näin ollen tärkeä osa ihmisiä yhdistävässä siteessä. Communitas 

tulee parhaiten esille uskonnoissa ja taiteissa, mutta jossain määrin myös muualla, 

kuten sukulaissuhteissa ja taloudellisissa prosesseissa. (Turner 1974: 231–232.) 

Nuori aikuisuus on tunnistettavissa oleva suomalainen elämänkulkurituaali. Se on 

aikaa, jolloin yleensä siirrytään työelämään ja osaksi työvoimaa sekä aikuistutaan. 

Nuorten syrjäytymiseen, työntekoon ja työttömyyteen liittyvästä yhteiskunnallisesta 

keskustelusta voi joskus saada sellaisen kuvan, että uusi työntekijöiden sukupolvi ei 

arvosta työtä yhtä paljon kuin aiemmat sukupolvet – nuoret käsitetään joskus jopa 
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laiskoiksi työntekijöiksi (Pyöriä & Ojala: 2016). Nuoret kuitenkin kohtaavat usein 

haasteita ja työhön siirtyminen ei ole välttämättä pysyvää, sillä yhä useammin 

nuoruuteen liittyy työttömyyden ajanjaksoja tai jatkokouluttautumista. Osa nuorista 

siirtyy suoraan työelämään opiskelujen päätyttyä, osa jää työttömäksi välivaiheessa – 

enemmän tai vähemmän pysyvästi. Aikuistuminen ei ole kaikille samaan 

ajankohtaan ajoittuva kokemus. Tästä syystä en ole myöskään tehnyt 

tutkimuksessani tiukkaa rajantekoa nuoruuden ja aikuisuuden välille, vaan käytän 

mieluummin käsitettä nuori aikuinen. Tutkimuksessani tarkastelen, miten 

mahdollinen työelämässä koettu epävarmuus ja nuoruus sekä aikuisuus kytkeytyvät 

yhteen liminaalin, liminoidin ja communitaksen kanssa. 

2.4 Refleksiivinen etnografia  

Etnografialla viitataan yleensä induktiiviseen tutkimusprosessiin, jossa pyritään 

käsittelemään ja teoretisoimaan arkitodellisuuden ilmiöitä havainnointiin perustuvan 

kenttätyön pohjalta. Etnografia on kulttuuristen merkitysjärjestelmien tulkintaa ja 

syvällistä analyysiä, joka sisältää kulttuurin kuvaamista ja refleksiivisen 

tulkintaprosessin kautta tehtävää käsitteiden määrittelyä. (Hämeenaho & Koskinen-

Koivisto 2014: 7.) Etnografian lähtökohtaa voisi verrata tilanteeseen, jossa yritetään 

lukea itselle tuntematonta käsikirjoitusta, joka on täynnä puutteita, 

epäjohdonmukaisuuksia ja tarkoitushakuisia väitteitä (Geertz 1973: 10).  

Tutkimuksen aihe on minulle hyvin läheinen, sillä se kohdistuu kanssani samassa 

kaupungissa asuviin suhteellisen samanikäisiin henkilöihin – jos tätä etnografiaa 

vertaisi tuntemattomaan käsikirjoitukseen, voisi sanoa, että olen jo lukenut sen 

johdannon. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä oman kulttuurin sisällä tehty 

tutkimus on tietyssä suhteessa vahvuus: sen avulla voidaan päästä kiinni sellaiseen 

tietoon, johon kulttuurin ulkopuolinen tutkija ei välttämättä osaisi kiinnittää 

huomiota (Davies 1999: 36). Tähän liittyen pyrin toteuttamaan erään etnografiaan 

liitetyn tavoitteen tuomalla tutkijan omat valinnat näkyviksi ja muun tiedeyhteisön 

arvioitavaksi (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 9). 

Etnografisen tutkimuksen tiivis yhteys tutkijan omiin henkilökohtaisiin tulkintoihin 

herättää tietyssä mielessä kysymyksiä ja johtaa lopulta antropologisten 

tutkimussuuntausten välisiin debatteihin. Postmodernit suuntaukset ovat haastaneet 

ulkoisen todellisuuden tutkimuksen esittämällä, että ulkoinen sosiaalinen todellisuus 

on täysin tutkijalähtöistä. Heidän mukaansa antropologinen tutkimus on vain tutkijan 

omaa kirjoitusta ja fiktiota, joka on verrattavissa kaunokirjallisuuteen (kts. Clifford 

& Marcus 2010 [1986]). Olen kuitenkin varovaisen optimistinen suhteessa ulkoisen 

sosiaalisen todellisuuden tutkimiseen ja uskon, että hyvin perustelluilla väitteillä on 
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olemassa tieteellistä uskottavuutta. Tästä syystä oma tutkimukseni noudattaa 

kriittiseksi realismiksi kutsuttua tieteenfilosofista näkemystä.   

Kriittinen realismi pohjautuu Roy Bhaskarin filosofiaan ja sen liittäminen 

etnografiaan on peräisin Charlotte Aull Daviesiltä, jonka näkemykset refleksiivisestä 

etnografiasta nousevat tutkimuksessani tärkeiksi. Kriittisen realismin mukaan on 

ylitettävä positivismin ja hermeneutiikan vastakkainasettelu integraation kautta. 

Suuntauksen mukaan on olemassa ulkoinen sosiaalinen todellisuus, josta voidaan 

saada tietoa. Yksilöitä ei nähdä pelkästään passiivisina rakenteiden mukaan elävinä 

toimijoina, vaan rakenne ja toiminta ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa. 

(Davies 1999: 17–20.)  

Kriittisen realismin mukaan yhteiskuntatutkimuksessa on mahdollista luoda 

tieteellisiä väittämiä. Yhteiskunnan tilat ovat kuitenkin aina ajassa ja paikassa 

muuttuvia. Tästä syystä niitä ei voida testata samoissa koeolosuhteissa eikä 

tutkittavaa asiaa voi täysin objektivoida. Erityisen tärkeää on säilyttää koko 

tutkimuksen ajan refleksiivinen asennoituminen tutkittavaan aiheeseen. (Davies 1999: 

20–22.) Refleksiivisyys tarkoittaa avoimuutta tutkimuksen etenemisestä ja löydösten 

saavuttamisesta. Tutkimuksessa tulisi huomioida myös etnografian taustat suhteessa 

tiedeyhteisöön, vallitsevaan länsimaiseen kulttuuriin ja teoreettiseen orientaatioon. 

(Davies 1999: 226–227.)  

Refleksiivisyyden avulla pystyn osoittamaan, että tutkijana olen tietoinen oman 

ajatusmaailmani vaikutuksesta tutkimukseeni; minulla on omia kokemuksia ja 

ennakko-oletuksia tutkimuksen teemasta. En ole ulkopuolinen tarkastelemastani 

ilmiöstä, koska olen seurannut sukupolveni työelämään liittämiä ajatuksia ja 

kokemuksia aitiopaikalta ja ollut myös itse aktiivisesti mukana työelämässä 14-

vuotiaasta lähtien. Johdannossa jaoin tutkimusaiheeseeni liittyvän omakohtaisen 

työelämäkokemuksen. Tuomalla esiin näitä kokemuksia pystyn tarjoamaan 

tutkimukseen lisää sisältöä. Omakohtaisten kokemusten, yleisen ilmapiirin ja 

aiempien tutkimusten perusteella esitän oletuksen siitä, että työelämässä on 

meneillään jonkinlainen murros ja sen myötä rohkaistunut tutkimaan asiaa 

tarkemmin. Omat ja lähipiirin kokemukset toimivat ikään kuin ponnahduslautana 

muiden suhtautumisen tutkimukselle. Säilytän kuitenkin avoimuuden aineistosta 

nouseviin uusiin teemoihin ja ymmärrän, että ne voivat viedä tutkimuksen jopa 

täysin vastakkaiseen suuntaan.  

2.5 Aineiston ja tutkimusprosessin esittely 

Tämän tutkimuksen teemahaastatteluihin valikoitui yhdeksän Oulussa asuvaa nuorta 

aikuista. Haastateltavat ovat 24–29-vuotiaita työelämän toimijoita (kts. Lähteet: 

haastattelut). Tutkimuksessani käytän haastatteluihin osallistuneista henkilöistä 



19 

 

ilmaisua informantti.  Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen 

otantaan, kiinnitin haastateltavien valintaan kuitenkin huomiota: sen tulisi olla 

tarkkaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 86). 

Tavoitteena on yleensä saada kattaus erilaisia tulkintoja, ja siksi myös tähän 

tutkimukseen haastateltavaksi valikoitui ihmisiä erilaisista taustoista (esim. Davies 

1999: 99). Valitsin haastateltaviksi henkilöitä, joilla on kokemusta työnteosta ja/tai 

työttömyydestä. Jokainen tutkittava osallistui haastatteluihin vapaaehtoisesti ja 

haastattelutilanteissa kerroin avoimesti tutkimuksen tavoitteista. Kaikkia tietoja 

käsittelin luottamuksellisesti ja osallistujien anonymiteetti turvattiin asianmukaisin 

menetelmin. Anonymiteetin tarkoituksena oli tarjota haastateltaville mahdollisuus 

puhua avoimesti omaan työhönsä liittyvistä asioista ilman, että heidän tarvitsi 

huolehtia esimerkiksi mahdollisista työnantajan reaktioista. Haastatteluiden purkuun 

liittyvän litteroinnin
1
 tein myös itse. 

Tutkimukseni alussa suunnittelin etsiväni haastateltavaksi myös muutaman samaa 

ikäluokkaa edustavan työttömän nuoren. Huomasin kuitenkin, että vuoden 2013 

kandidaatintutkielmani haastatteluissa esitin haastateltaville kysymyksiä, joiden 

vastaukset ovat suoraan hyödynnettävissä tähän tutkimukseen. Näihin haastatteluihin 

osallistui neljä haastatteluhetkellä työttömänä ollutta nuorta ja yksi nuorten parissa 

pitkään työskennellyt asiantuntija. Kaksi (kts. Lähteet: Haastattelut) näistä 

haastatteluista osoittautui erityisen hyödylliseksi tutkimukseni kannalta ja siksi olen 

laskenut ne osaksi aineistoani. Haastatteluihin osallistuneita voi nimittää silloisen 

yhteiskunnallisen keskustelun valossa syrjäytyneiksi nuoriksi – tosin itse käytin 

heistä nimitystä sivulliset nuoret. Heidän suhtautumisensa työntekoon tarjoaa 

aineistoon monipuolisuutta ja mahdollisuuden verrata heidän arvomaailmaansa 

uudessa aineistossa nousseisiin teemoihin. Jotta näiden vanhojen haastatteluiden 

erottaminen uusista olisi yksinkertaisempaa, lisään kyseisten lainausten perään 

vuosiluvun 2013. 

Informanttien etsintään hyödynsin aktiivisesti omaa sosiaalista verkostoani: pyysin 

kavereita ja tuttavia vihjaamaan, mikäli heillä tulisi mieleen haastatteluihin sopivia 

henkilöitä. Kyselin myös itse suoraan muutamilta sopiviksi katsomiltani henkilöiltä, 

olisiko heillä kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Osan informanteista tiesin 

etukäteen ja osan tapasin ensimmäistä kertaa haastattelujen yhteydessä. 

Informanttien löytäminen ei ollut erityisen haastavaa, sillä he edustavat hyvin 

                                                

 

1
 Litteroinnilla tarkoitetaan äänitallenteen kirjoittamista tekstimuotoon 
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tyypillisiä työelämään osallistuvia suomalaisia nuoria aikuisia. Potentiaalinen 

haastateltava saattoi löytyä vaikka kylmänä tammikuisena pakkaspäivänä 

bussimatkalla yliopistolle: 

”Huomasin tutun nuoren naisen istuvan bussissa ja menin hänen viereensä istumaan. 

Kysyessäni että mihin hän on menossa, hän kertoi olevansa matkalla töihin ja 

työskentelevänsä eräässä sekatavaratalossa. Keskustelu siirtyi luontevasti hänen 

työkokemuksiinsa kyseisestä paikasta ja mahdollisesta työpaikan vaihtamisesta. Hän 

ikään kuin vastasi kysymättä muutamaan haastattelurunkoni kysymykseen ja siitä 

innostuneena kerroin hänelle tutkimusaiheestani ja kysyin häntä haastateltavaksi. 

Hän suostui ja sovimme haastattelun muutaman päivän päähän”. 

(Tutkimuspäiväkirja 19.1.2016.) 

Haastattelujen oli tarkoitus edetä etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymyksien kautta (kts. Liitteet), mutta todellisuudessa melkein 

jokaisessa haastattelussa teemat sekoittuivat keskenään ja nousivat esiin 

arvaamattomassa järjestyksessä. Tarkoitukseni oli linkittää valitut teemat 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Usein kävi niin, että haastateltava vastasi 

toisen kysymyksen yhteydessä siten, että osa tulevista kysymyksistä sai samalla 

vastauksen. Pääsääntöisesti kaikki teemat käytiin kuitenkin läpi eri haastateltavien 

kanssa. Vaihtelevuus ja teemojen sekoittuminen ei sinänsä haitannut tutkimusta, 

vaikka se teki teemojen järjestämisestä analyysivaiheessa hieman hankalampaa. 

Teemahaastattelun katsotaankin metodina sisältävän mahdollisuuden luovaan 

joustamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 76).  

Haastatteluissa on yleensä varottava, että haastattelijan ennakkoluulot eivät pääse 

ohjaamaan haastattelua (Davies 1999: 100). Käytin tutkimuksessani hyödyksi 

teemahaastattelua, ja näin ollen haastattelut noudattivat etukäteen valitsemiani 

teemoja, jotka taas pohjasivat omiin ennakko-oletuksiini aiheesta. Ennakko-

oletukseni eivät kuitenkaan näkyneet haastattelukysymyksissä ilmiselvästi eli lopulta 

tutkittavien vastaukset määräsivät  haastattelujen suunnan. Pohjatietoni ja omat 

kokemukseni tutkittavasta ilmiöstä tuntuivat pikemminkin auttavan haastattelujen 

etenemistä – pystyin helposti samaistumaan haastateltavien tilanteisiin sekä 

ymmärtämään niiden taustalla piileviä syitä ja sen kautta saavuttamaan 

haastateltavien luottamuksen. Haastattelujen kannalta on hyvä ymmärtää millaiset 

asiat vallitsevassa kulttuurissa liittyvät esimerkiksi luokkaan, sukupuoleen, ikään, 

etnisyyteen ja ammatilliseen statukseen (Davies 1999: 108–109).  

Osan haastatteluista tein omassa kodissani tai tutkittavien kotona ja osan Oulun 

kaupungin kirjastolla. Minulle jäi sellainen tunne, että paikkavalinnat onnistuivat 

hyvin ja haastattelutilanteet tuntuivat luontevilta. Periaatteessa teemoista olisi voinut 

keskustella huomattavasti pidempäänkin, mutta tutkimuksen rajallisen laajuuden ja 
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informanttien ajan tuhlauksen vuoksi yritin tehdä haastatteluista ”tiiviitä”. 

Tutkimukseen osallistumisesta en valitettavasti pystynyt tarjoamaan informanteille 

mitään erityistä korvausta. Mahdollisuuksien mukaan tarjosin kuitenkin 

haastateltaville esimerkiksi kahvia tai muita virvokkeita. Informantit osallistuivat 

vapaaehtoisesti tutkimukseeni ja uskon, että he pyrkivät vastaamaan kysymyksiin 

parhaansa mukaan. Kokonaisuudessaan minulle jäi tunne, että haastattelut 

onnistuivat hyvin. 

Haastattelujen ohella  käytin aineiston keräämiseen laadulliselle tutkimukselle 

tyypillistä osallistuvaa havainnointia (Tuomi & Sarajärvi 2009: 81). Osallistuva 

havainnointi on ainutlaatuinen ja erottamaton osa etnografista tutkimusta (Davies 

1999: 67). Se on metodi, jossa tutkija osallistuu tutkittavan kulttuurin päivittäisiin 

aktiviteetteihin, rituaaleihin, vuorovaikutukseen ja tapahtumiin. Tarkoituksena on 

oppia tutkittavien elämän rutiineja ja kulttuuria. Osallistuvan havainnoinnin erottaa 

mistä tahansa havainnoinnista ja osallistumisesta systemaattinen 

käyttäytymisanalyysi ja havaintojen tarkka tallentaminen. (Musante 2015: 253–254.) 

Osallistuvan havainnoinnin katsotaan olennaisesti parantavan kerätyn aineiston ja 

tulkinnan laatua, ja sen luotettavuus perustuu useamman metodin yhdistelyyn ja 

etnografien väliseen yhteisymmärrykseen. (Musante 2015: 258 & Davies 1999: 87). 

Osallistuva havainnointi ei ollut tässä tutkimuksessa yksinkertaista, sillä työhön 

suhtautuminen on laaja ilmiö, jota ei voi mennä tutkimaan mihinkään tiettyyn 

paikkaan – käytännössä se ilmenee kaikkialla. Osallistun ilmiöön ja havainnoin 

aihetta päivittäin – olenhan itsekin nuori aikuinen ja osallinen työelämän kuvioissa. 

Kävin keskusteluja työelämästä erilaisissa tilanteissa ystävieni, sukulaisteni ja jopa 

tuntemattomien ihmisten kanssa. Tutkimukseni osallistuvaa havainnointia oli arjessa 

esiintyneiden työhön liittyvien tilanteiden ja keskustelujen kirjaaminen ylös 

tutkimuspäiväkirjaan. Olen myös havainnoinut tutkimukseni teemaan liittyvää 

keskustelua mediassa ja Internetissä. Tämän ”digihavainnoinnin” kautta olen tehnyt 

useita löytöjä tutkimukseni tueksi (kts. Lähdeluettelo: Painamattomat lähteet).  

Kenttämuistiinpanojen katsotaan olevan osallistuvan havainnoinnin tärkein metodi 

aineistoa kerättäessä. Noudatin osallistuvassa havainnoinnissa periaatetta, että asiat, 

joita en kirjannut ylös, eivät myöskään ”tapahtuneet”. (Musante 2015: 275.) Kirjoitin 

tekemiäni havaintoja tutkimuspäiväkirjaan. Loppujen lopuksi perinteinen osallistuva 

havainnointi jää tässä tutkimuksessa vähäiseen asemaan, mistä huolimatta 

tutkimuspäiväkirjassani on muutamia mielenkiintoisia merkintöjä hyödynnettäväksi 

tutkimuksen eri vaiheisiin.  

Tutkimusprosessin aikana kävin myös noin tunnin puhelinkeskustelun suomalaisen 

Työn Liiton tutkimusjohtaja Jokke Eljalan (Tutkimuspäiväkirja 7.3.2016) kanssa, 

jossa puhuimme yleisellä tasolla tutkimukseni teemoista.  Eljala on osallistunut 
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muutaman tämän tutkimuksen tausta-aineistona toimivan tutkimuksen tekemiseen. 

Päätin ottaa häneen yhteyttä luettuani johdannossa esittelemäni sanomalehti Kalevan 

tekemän Eljalan haastattelun (kts. Akimo 31.1.2016). Keskustelu oli antoisa, mutta 

suurta roolia sillä ei ole oman aineistoni kannalta, sillä kyseisessä vaiheessa olin jo 

tehnyt suurimman osan tutkimukseni haastatteluista. Keskustelu lähinnä vahvisti 

käsitystäni siitä, että suomalaista työn kulttuuria on hyödyllistä lähestyä myös 

etnografisella otteella. 

2.6 Tulkintaa toisten ihmisten tulkinnoista 

Aineistoni analysoinnin metodologia on saanut vaikutteita muutamasta eri 

tutkimussuuntauksesta. Tärkeimpään rooliin nousee Geertzin esittelemä tiheä 

analyysimenetelmä. Sen mukaan asioilla voi olla tiheä tai ohut merkitys. Geertz 

käyttää Gilbert Ryleltä peräisin olevaan esimerkkiä silmäniskusta selventääkseen, 

mitä hän tarkoittaa tiheän ja ohuen analyysilla. Ohuessa merkityksessään silmänisku 

on vain mekaaninen toiminto, jossa ihminen käyttää silmäänsä kiinni. Tiheässä 

mielessä silmänisku saa kuitenkin syvällisempiä merkityksiä: se on käyttäytymistä, 

sillä on kulttuurin sisäinen merkitys ja se on merkityksellinen ele. Antropologin 

tulisikin tulkita juuri näitä toiminnan syvällisempiä merkityksiä. (Geertz 1973: 6–7.) 

Analyysini tukeutuu aineiston tulkintaan tiheästi, eli pyrin tulkitsemaan aineistosta 

työn kulttuuriseen ilmapiiriin liittyviä syvällisempiä merkityksiä. Tiheälle analyysille 

tyypillisesti rakennan tulkintani haastatteluaineistoni ja kenttämuistiinpanojen avulla. 

Kulttuurin käsitän havaintojen ja tekstien kokoelmana – se on kokoonpano 

sosiaalisesti tuotettuja ja jaettuja merkityksiä. (kts. Schegg 1998: 48.)  

Aineiston ohella myös rakentamallani teoreettisella viitekehyksellä on oma 

tehtävänsä aineiston analyysissa. Analyysini on näin teoriaohjautuvaa. Se sisältää 

teoreettisia kytkentöjä, mutta ei kuitenkaan pohjaudu pelkästään teoriaan. Teoria 

toimii tutkimuksen apuna ja suunnannäyttäjänä analyysin edetessä kohti lopullista 

tulkintaa. Teoriaohjautuvassa analyysissä tunnistetaan aiemman tiedon merkitys, 

mutta se ei ole pelkästään teoriaa testaavaa, vaan pyrkii myös tuottamaan uusia 

ajatuksia. Aineistoa voidaan menetelmässä tulkita aluksi aineistolähtöisesti, mutta 

siihen sisällytetään myöhemmin mukaan teoreettisia näkemyksiä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 96–97.)  

Aineiston analysoinnin taustalla vaikuttaa fenomenologis-hermeneuttinen 

tutkimusperinne. Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisen suhdetta hänen 

omaan elämäntodellisuuteensa. Suuntauksen mukaan kokemuksellisuus ja 

elämyksellisyys ovat ihmisen maailmansuhteen perusmuotoja, ja ihmistä voidaan 

tutkia inhimillisten kokemuksien merkityksien avulla. Hermeneuttinen puoli 
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tutkimukseen tulee tulkinnallisuuden myötä. Hermeneuttisen ymmärtämisen myötä 

pyritään oivaltamaan ilmiöiden merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 34–35.)  

Analyysin yhteydessä paljastuu usein etnografialle tyypillinen yllätyksellisyys, 

ennakoimattomuus, sekä tutkijan omien käsitysten ja ymmärrysten jatkuva muutos 

(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 8). Näin on käynyt myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimusaiheeni on haastanut omia käsityksiäni useaan otteeseen ja 

myös teoreettis-metodologinen viitekehys on tästä syystä kokenut muutoksia 

tutkimusprosessin edetessä. Aineiston analyysissä pyrin parhaani mukaan 

refleksiiviselle etnografialle tyypillisesti tuomaan esille omien ennakkokäsityksieni 

suhdetta tehtyihin havaintoihin (kts. Davies 1999). 

Tutkijan ennakko-olettamuksien vaikutus tunnistetaan hermeneuttisessa 

tutkimusperinteessä. Hermeneuttiseksi kehäksi nimitetyssä analyysimenetelmässä 

tulkinta lähtee tutkijan esiymmärryksestä eli induktiosta. Metodissa esiymmärryksen 

tunnustetaan aina olevan uuden ymmärtämisen taustalla. Tutkija ei voi toimia aluksi 

täysin objektiivisesti, mutta oman ymmärryksen tuominen esiin auttaa erottelemaan 

omia lähtökohtia aineistosta. Esiymmärrys on muuttuva ja korjautuu usein tulkinnan 

edetessä. Uusi ymmärrys kuitenkin säilyttää kosketuksen aikaisempaan 

ymmärrykseen. Hermeneuttiseen kehään liittyy tulkintojen ja 

käsitteidenmäärittelemisen keskeneräisyys. Käsitteitä ei voida tarkasti määritellä 

ennen tutkimusta, vaan määrittely tapahtuu tutkimuksen edetessä. Kehässä 

aktiviisesti kyseenalaistetaan  ja korjataan omia ennakko-oletuksia. (Siljander 1988: 

115–119; Varto 1992: 108–109.) 

Myös Lawrence Kuznarin (2008) mukaan ilmeinen lähde tieteelliselle tutkimukselle 

ovat tutkijan havainnot jostain asiasta eli induktio (2008: 27). Tämän hän esittää 

tieteelliseksi kehäksi kutsutuksi mallissaan (Kuvio 1: Cycle of Science). Tieteenkehä 

toimii eräänlaisena vastauksena postmodernistien esittämälle tieteellisen 

antropologian kritiikille ja se on koko tutkimusprosessia määrittävä metodologinen 

suuntaus. Lähtökohtaisesti mallissa ajatellaan, että yksikään tutkija ei ole 

deduktiivinen tai induktiivinen, vaan käytännössä molemmat tulevat jossain määrin 

esille tieteellisessä tutkimuksessa. Metodia hyödyntävä tutkija käy tutkimuksen 

aikana läpi tieteellisen kehän. Tutkimuksen voi aloittaa mistä tahansa kohdasta kehää, 

mutta ennen kuin saavutettua tietoa voi kutsua tieteelliseksi, tulisi kaikki kehän 

vaiheet käydä läpi. (Kuznar 2008: 28.) 
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Kuvio 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieteenkehän tekee mielestäni ongelmalliseksi se, että Kuznarin mukaan ainoa keino 

osoittaa väite tieteellisesti oikeaksi on testata aineistoa yhä uudestaan ja uudestaan 

suhteessa teoriaan uusien tutkimuksien kautta. Toistettavuuden ja falsifioinnin hän 

näkee tieteen keinoina osoittaa jokin väite todeksi. (Kuznar 2008: 28−29.) Samaan 

aikaan toistettavuus etnografisessa tutkimuksessa aiheuttaa haasteita tilanteiden 

muuttuvan luonteen vuoksi (Davies 1999: 20). Tästä syystä en seuraa 

tutkimuksessani Kuznarin tieteenkehää enkä myöskään hermeneuttiseksi kehäksi 

kutsuttua metodia. Tunnustan kuitenkin, että niillä on ollut vaikutusta tämän 

tutkimuksen etenemisessä – ne ovat auttaneet tämän tutkimuksen jäsentämisessä ja 

vahvistaneet käsitystäni siitä, että ennakko-oletukset voivat toimia lähtökohtana 

tieteellisessä tutkimuksessa. Induktion saattelemana olen rakentanut teoreettisen 

viitekehyksen tutkimuksen ympärille, jota ikään kuin tulen aineiston analyysin 

yhteydessä empiirisesti testaamaan ja vertaamaan aineistoista nousseita havaintoja 

muiden tutkimuksien tuloksiin.  

En usko, että tutkimukseni olisi luonnontieteelliseen tyyliin toistettavissa ja siksi 

seuraan tutkimuksessani enemmän tulkinnallisen antropologian mallia, jonka 

mukaan kulttuuria tulisi analysoida tulkinnallisesti lainalaisuuksia etsivän 

kokeellisen tutkimustyylin sijaan (Geertz 1973: 5). Tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi jää näin ollen lukijoiden vastuulle. Olen Geertzin (1973: 9) kanssa samaa 
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mieltä siitä, että loppujen lopuksi antropologien tekstit tuottavat vain tulkintoja 

toisten ihmisten tulkinnoista. 
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3 Motivoituneet työntekijät epävarmassa työelämässä 

 

Tässä luvussa siirryn kerätyn aineiston analyysiin. Luku sisältää lainauksia, sillä 

pääroolissa ovat tutkimukseen osallistuneet informantit. Olen tehnyt lainauksiin 

joitain kielenhuollollisia korjauksia parantaakseni tekstin luettavuutta. Halusin 

kuitenkin säilyttää lainauksien autenttisuuden ja siksi ne sisältävät edelleen paljon 

murresanoja. Informanttien näkemyksiä avaan emic-näkökulmasta. Emic-

näkökulmalla tarkoitetaan antropologiassa informanttien kulttuurisen, 

kokemuksellisen ja kuvaannollisen tason tarkastelua. Emic-näkökulman vastinparina 

toimii etic-taso, jolla tarkoitetaan tutkijan analyyttisiä kuvauksia ja ilmiöiden 

selittämistä.  (Eriksen 2009: 58). Etic-näkökulma rakentuu kappaleiden sisälle kun 

vertailen aineiston suhdetta teoreettiseen viitekehykseen ja aiempiin tutkimuksiin 

aiheesta. Kuten olen jo aikaisemmin osoittanut, en tutkijana ole ulkopuolinen 

tarkastelemastani ilmiöstä. Tämä tulee näkymään aineiston käsittelyssä itsereflektion 

ja omakohtaisten kokemuksien esiin tuomisen kautta.  

Aloitan aineiston analyysin esittelemällä tutkimukseen osallistuneiden informanttien 

taustoja (alaluku 3.1). Tarkoituksena on tarjota kevyt katsaus informanttien roolista 

työelämässä ja siihen johtaneesta kehityksestä. Informanttien esittelyn jälkeen 

tarkastelen heidän työhön liittämiä arvoja (alaluku 3.2). Niiden kautta 

tarkoituksenani on luoda kuva siitä, miksi informantit yleensäkin haluavat tehdä töitä. 

Tärkeässä asemassa ovat työmotivaatioon vaikuttavat tekijät, vapaa-ajan merkitys 

työn vastinparina sekä se, millaisena sosiaalisena ja yhteiskunnallisena velvoitteena 

työn tekeminen näyttäytyy. Näiden teemojen tarkastelu pohjautuu tutkimuksen 

teoreettiseen taustaan niin, että informanttien työhön ja työttömyyteen liittämät 

yhteisesti jaetut arvot paljastavat teemaan liittyviä kulttuurisia merkityksiä.  

Tutkimusta ennen minulla oli voimakas ennakko-oletus siitä, että suhtautuminen 

työntekoon olisi jossain määrin muuttunut ja että työelämässä puhaltaisivat 

epävarmuuden tuulet.  Alaluvussa (3.3) tarkastelen, millaisia muutoksia informantit 

ajattelevat tapahtuneen sukupolvien välillä ja sitä seuraavassa alaluvussa (3.4) 

paneudun työelämän epävarmuustekijöihin aineiston kautta. Minua kiinnostaa 

erityisesti, millainen vaikutus epävarmuustekijöillä on informanttien elämän- ja 

tulevaisuudensuunnitteluun kokonaisuudessaan. Aihetta tarkasteltaessa on hyvä 

muistaa, että teeman taustalla vaikuttaa varmasti myös talouden taantuma (kts. 

Holmström & Korkman & Pohjola 2014), josta jatkuvasti puhutaan mediassa. Tämä 

tekee siitä osan tutkimuksenaikaista arkea.  
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3.1 Ensimmäinen irtautuminen ja siirtymä osaksi työvoimaa  

Yhteiskunnassamme matka kohti työelämää alkaa koulutuksesta. Kaikki informantit 

ovat jatkaneet opiskelujaan vapaaehtoisesti myös virallisen oppivelvollisuuden 

päätyttyä eli peruskoulun jälkeen (Finlex 1998). Koulutuksen jatkuminen 

peruskoulun jälkeen noudattelee yleistä mallia Suomessa, sillä keskimääräisesti 

suomalaiset käyvät kouluja 11,8 vuotta ja nykyisin perusasteen jälkeisen tutkinnon 

suorittaa noin 84 prosenttia ikäluokasta (Kalenius 2014: 8; Jakonen 2015). Erinäisten 

jatko-opintojen myötä informantit ovat opiskelleet itselleen ammatin. Heistä 

seitsemän on suorittanut korkeakoulututkinnon ja kolme toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen. Poikkeuksen muodostaa vuoden 2013 haastatteluihin osallistunut 

informantti, joka on ainoa, jolla ei ollut tuolloin peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 

Osalla informanteista on suoritettuna useampi kuin yksi koulutus.  

Mielenkiintoista on, että jokainen informantti on virallisesti aloittanut osallistumisen 

työelämään 14–16-vuotiaana kesätöitä tekemällä. Ensimmäisten kesätöiden jälkeen 

he ovat tehneet töitä myös tulevina kesinä ja osa myös opiskelun ohella. Työelämään 

siirtyminen on näin alkanut melko varhaisessa vaiheessa kouluttautumisen kanssa 

rinnakkain ja kaikilla suurin piirtein samanikäisenä. Pääasiassa kokemusta 

ensimmäisistä kesätöistä muisteltiin positiivisessa sävyssä ja kaikki kertoivat, kuinka 

oman rahan ansaitseminen tuntui mukavalta. Kesätyökokemukseen vaikuttivat useat 

eri tekijät, kuten työpaikan mielekkyys ja se, kuinka mielekkäänä opiskelu työn 

vastinparina koettiin. Kokemus ensimmäisestä työpaikasta on yksilöllinen, mutta 

yhteisesti jaettua on sen ajoittuminen kaikilla suhteellisen samaan ikään. 

Informanttien ensikosketusta työhön voi tarkastella siirtymäriitin kautta. Sitä voi 

kuvailla ensimmäiseksi irtautumisen vaiheeksi elämänkulkurituaalisessa 

siirtymäriitissä perusopetuksen oppilaasta työelämän toimijaksi (kts. van Gennep 

1960 [1909], Turner 1982). Kesätöiden kautta nuoret ensimmäistä kertaa 

irrottautuvat koululaisen sosiaalistatuksesta. Kouluun kuitenkin yleensä palataan 

kesäloman päätyttyä. Kesätyökokemuksiin ei liity siirtämäriitin liminaalitilaa, koska 

ensimmäisen kesätyö ei irrota tekijäänsä vanhasta oppilaan sosiaalistatuksesta. 

Ensimmäinen kesätyö ja siitä ansaittu palkka ovat kuin näyte tulevaisuuden 

sosiaalistatuksesta työelämän toimijana.  

Ensimmäisen työkokemuksen jälkeen informantit ovat olleet useissa erilaisissa 

palkkatöissä. Kaikilla on kokemusta vähintäänkin kahdella eri alalla työskentelystä 

ja monet ovat työskennelleet tätäkin useammalla alalla.  

”Oon tehnyt vanhuspuolella keikkahommia ohjaajana, lastenhoitotyötä ja 

opiskeluaikoina olin vuokranvälitysfirman kautta hotellisiivoojana. Kesät vietin 

nuorempana Helsingissä. Siellä olin HK:n makkaratehtaalla ja yhen kesän 
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puhelinmyyjänä. Tällä hetkellä oon lastensuojelussa. Edeltävän vuoden olin 

kolmannella sektorilla lastenhoidon toiminnan ohjaajana. Se oli enemmän semmosta 

koulutustyyppistä hommaa. Haastateltiin ja koulutettiin lastenhoitajia ja taustan 

mukaan, joko lyhyemmän kaavan tai sitte ihan tämmönen lastenhoitokurssin kautta.” 

(Nainen 23 vuotta, sosionomi)  

Ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä kaikki informantit ovat olleet valmiita 

ottamaan vastaan töitä aloilta, joihin heillä ei ole suoranaista koulutusta. He ovat 

olleet työelämän alkutaipaleen aikana eräänlaisia sekatyöläisiä. Voin helposti 

samaistua informantteihin, sillä myös minulla on työkokemusta useilta aloilta ja noin 

kymmenestä eri työpaikasta aina huonekalujen myynnistä baarityöskentelyyn 

Espanjassa. Jokaiseen työhön olen joutunut opettelemaan uudet työtehtävät ja 

pisimmillään työsuhde on jatkunut noin vuoden kerrallaan. Työskentely erilaisilla 

aloilla ja useat lyhyet työsuhteet tuntuvat olevan varsin yleisiä suomalaisten nuorten 

aikuisten elämässä.  

Työskentely vaihtelevilla aloilla on osalla muuttunut ja vakiintunut kouluttautumisen 

jälkeisiin oman alan töihin, kun taas toisilla sekatyöläisyys on jatkunut ammattiin 

kouluttautumisesta huolimatta. Ainoastaan yksi informantti oli tutkimuksen aikana 

työttömänä, mutta hänelläkin oli tiedossaan työpaikka, jossa työt olivat alkamassa 

muutaman viikon kuluttua haastattelusta. Yksi informantti oli äitiyslomalla ja hän on 

myös haastateltavista ainoa, jolla on lapsi. Vakituisessa työsuhteessa haastateltavista 

oli tutkimuksen aikaan kolme ja loput työllistyneistä olivat määräaikaisessa 

työsuhteessa osa-aikaisena tai kokopäivätyöntekijänä. Eräs informantti oli 

tutkimuksen aikana aikuiskoulutuksessa kouluttautumassa maanrakennuskoneen 

kuljettajaksi. Hänellä on kuitenkin vähintäänkin yhtä monipuolinen työhistoria kuin 

muilla informanteilla. Muut informantit ovat siirtyneet opiskelijoista noin 2,38 

miljoonan muun suomalaisen joukkoon osaksi työvoimaa Suomessa (Tilastokeskus 

2016).  

3.2 Työ yhteiskuntaan osallistumisen symbolina 

3.2.1  Itselle mieluisa työ motivaation lähteenä 

Informantit ovat tehneet töitä teini-iästä saakka ja osallistuvat edelleen työelämään – 

mutta miksi? Työn asema vaikuttaa niin itsestään selvältä, että harvoin pysähdymme 

miettimään, miksi käymme töissä. Työn itsestäänselvyys kiehtoo minua ja halusin 

selvittää, mikä saa informantit käymään töissä. Kysyinkin haastatteluissa, mikä 

informantteja motivoi tekemään töitä. Ensimmäinen vastaus oli yllätyksetön ja 

kaikilla sama – töiden kautta halutaan rahaa. Työ tuottaa tekijälleen taloudellista 

arvoa siitä maksettavan palkan muodossa. Ansaitsemansa palkan informantit kertovat 
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pääasiassa käyttävänsä arkisen elämän rahoittamiseen, kuten ruokaan, asumiseen, 

kulutushyödykkeisiin, harrastuksiin ja muihin vastaaviin menoihin.  

Taloudellisten motiivien nouseminen ensimmäisenä esiin vastaa ennakko-oletuksiani 

asiasta. Rahalla on merkittävä asema yhteiskunnassamme – sanonta ”kaikki maksaa” 

ei ole kaukana totuudesta. Työn tuottama taloudellinen arvo on tästä syystä hyvin 

merkittävä asia informanteille. Tienattu palkka tarkoittaa  usealle informantille myös 

mahdollisuutta elää haluttua elämää vapaa-ajalla. Tällöin työstä saatu palkka tuottaa 

heille myös välillisesti arvoa vapaa-ajan toimien kuten harrastuksien tueksi (vrt. 

Pietarinen 2000: 41−43). Kyseisille informanteille harrastuksien rahoitustarve toimii 

motivaation lähteenä ja on näin osasyy siihen, miksi he haluavat käydä töissä.  

Informantit tekevät töitä rahan vuoksi, mutta se ei ole heille ainoa motivaation lähde. 

Työhön liittyen arvostetaan myös sen tuomaa rytmiä päivään, hyviä työkavereita ja 

työn kautta tehtävää hyvää muille ihmisille. Työelämään osallistumisen myötä 

syntyy ”tunne siitä, että on hyvä ihminen yhteiskunnassa, kun tekee töitä” (Nainen 

29 vuotta, järjestötyöntekijä). Lainaus kertoo, kuinka töissä käymisessä on ennen 

kaikkea kyse siitä, että sen kautta osallistutaan yhteiskuntaan ja tullaan näin 

hyväksytyksi – hyväksi kansalaiseksi.  

Työyhteisöllä kerrotaan myös olevan voimakas vaikutus työmotivaatioon. 

Mahdollisen negatiivisen työilmapiirin katsotaan vaikuttavan työssä viihtymiseen ja 

sen kautta myös työn tulokseen. Toisaalta hyvä työporukka auttaa jaksamaan 

työtehtävässä, joka ei ole itselle mieluinen. Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät 

vaihtelevat informanttien välillä, mutta kaikki kertoivat, kuinka he haluaisivat työn 

olevan itselle mieluisaa. Informantit osoittavat, että työn mielekkyydellä on 

voimakas yhteys työmotivaatioon ja siksi ajautuminen ammattiin, joka ei sovi itselle, 

voi näkyä myös työn tuloksessa. 

”Kun olin siivoojana niin se ei kiinnostanut minua yhtään. Työn jäljessäkin se näkyi 

heti. Teki ne pakolliset vaan. Totta kai työn mielekkyys on tärkeää, että sitä jaksaa 

tehä” (Mies 29 vuotta, Tietojenkäsittelyn tradenomi.) 

Muutama informantti nosti haastatteluissa esille, että heillä olisi mahdollisuus tehdä 

myös paremmin palkattua työtä. He eivät kuitenkaan halua vaihtaa työpaikkaa, koska 

nykyinen työ on heille mieluisa. Mielekkääseen työhön liitetään mahdollisuus 

kehittää omaa ammattitaitoa ja kohdata uusia haasteita työn kautta. Haasteet ja 

kehittymiseen liittyvät mahdollisuudet auttavat motivoitumaan työhön paremmin ja 

tekemään muutkin kuin pakolliset työhön liittyvät tehtävät. Työn mielekkyys on 

selkeästi yhteydessä henkilökohtaisiin haluihin ja mieltymyksiin. Tästä syystä 

toiselle mielekäs työ voi olla toiselle painajainen. Työn halutaan olevan itselle 

sopivaa, mutta siltikään suurin osa informanteista ei osaa nimetä erityistä unelma-
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ammattiaan – työn ei tarvitse olla täydellistä ollakseen mielekästä. Useat 

informanteista kertoivat nykyisen toimenkuvansa vastaavan mielekkään työn 

odotuksia ja olivat siitä syystä tyytyväisiä työhönsä. Näin informanttien toiveet 

mielekkäästä työstä eivät ole vain kaukaisia haaveita unelmien ammatista, vaan 

konkreettisesti mahdollisia ammatteja, jollaisen ainakin osa heistä on jo löytänyt. 

Poikkeuksen aineistossa muodostaa muusikkona työskentelevä informantti, sillä hän 

tekee työtä, jota voisi sanoa kutsumusammatiksi. 

”Jos mää teen jottain muuta kuin tuota musahommaa, niin se on vaan sitte yleensä 

raha (motivaation lähde). Sitte musiikissa se on enemmän elämäntapa. Siellä on 

muut motiivit taustalla, mutta totta kai siellä on myös se, että ei haluais sen vaan 

olevan harrastus. Haluaisin siitä kuitenkin leipäni saada ja elättää sillä itseni. On se 

raha siellä taustalla, mutta ei se tietenkään oo se ainoa motiivi. Jos mää haluaisin 

tehä työllä rahhaa, niin kyllä mää varmaan lähtisin jotain ihan muuta tekemään” 

(Nainen 26 vuotta, muusikko.) 

Ilmaisu elämäntapa työn yhteydessä nostaa työn arvon uudelle tasolle. Muusikon 

ammatti on jotain, mikä on alkanut harrastuksesta ja muuttunut myöhemmin 

ammatiksi – toisin sanoen siihen on kasvettu ja kouluttauduttu yhtäaikaisesti pitkällä 

aikavälillä.  

Willisin tutkimukseen osallistuneet työväenluokkaiset nuoret eivät etsineet itselleen 

merkityksellistä työtä, vaan käytännössä kaikki ruumiilliset työt nähtiin samanlaisina 

ja näin työ oli nuorille arvo itsessään. Heille työnteossa ei noussut keskiöön työn 

merkitys, vaan itse työnteko. Siltä ei odotettu sisäistä tyydytystä, mutta työnteko loi 

kuitenkin ulkoista ryhmäpohjaista tyydytystä – osallistumalla työelämään tultiin 

yhteisössä hyväksytyksi jäseneksi. Näin Willis osoittaa, kuinka työn merkitys kasvaa 

symbolisesti kulttuurin omissa merkityksissä. Se tukee minäkuvaa ja luo pohjaa 

ulkoiselle arvostukselle. (Willis 1984: 122-131.) 

Toisin kuin Willisin tutkimuksessa, aineistossani töiden välillä katsotaan olevan 

eroavaisuuksia. Työn toivotaan olevan mielekästä ja itselle sopivaa. Mielekkyys 

tosin vaikuttaa rakentuvan henkilökohtaisista lähtökohdista – kyse on lopulta 

informanttien henkilökohtaisista haluista ja toiveista. Omat työhön liitetyt halut ja 

toiveet voivat kuitenkin myös pohjata haluun vaikuttaa yhteisöön tai yhteiskuntaan ja 

saada näin sitä kautta myös laajempia arvomaailmallisia merkityksiä.  Informanttien 

kohdalla kyse vaikuttaa kuitenkin olevan individualistisemmasta eli 

yksilöllisemmästä (Suomisanakirja 2016a) työhön suhtautumisesta kuin mitä se oli 

Willisin tutkimien työväenluokkaisten nuorten parissa.  
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3.2.2  Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino 

Työ on merkittävä asia informanteille, mutta sen ohella myös vapaa-aika näyttäytyy 

tärkeänä. Sen tärkeyden puolesta puhuu halu erottaa palkkatyö vapaa-ajasta. Työn ja 

vapaa-ajan rajasta ollaan jossain määrin valmiita joustamaan, mutta edellytyksenä on, 

että kaikesta työhön käytetystä ajasta halutaan rahallinen korvaus.  

”Kyllä mää oon semmonen työntekijä, että mää haluan erottaa työn ja vapaa-ajan 

sen. Sittekkö oon ollu semmosissa töissä, joissa on niinku semmonen päivystysvastuu, 

että vaikka ei ookkaan töissä niin kuitenkin on lähellä työpaikkaa. Sitten on saattanut 

pomot soitella, että pääsetkö töihin ja sittekkö oon ”yes-mies” niin on aina menny 

sinne, koska työt tehdään hyvin ja näin… Se on ollu hyvin ahistavaa semmonen. Siks 

oikeastaan päiväkoti (tuleva työpaikka) on aivan loistava, kun se on varmasti 

kaheksasta neljään ja viikonloppuna ei oo töitä. Nyt halusin semmosen, kun ei oo 

tuommosta toimistorytmiä ikinä oikeastaan ollut. Liikunta- ja vapaa-aika-alojen 

töitä tehdään sillon, kun muut on vapaa-ajalla.” (Mies 27 vuotta, liikunnanohjaaja) 

Työn ja vapaa-ajan rajan rikkoutuminen ei ole toivottavaa, mutta ne liittyvät 

voimakkaasti yhteen, sillä ”nehän tarvii toisistansa sen vastakohdan” (Nainen 26 

vuotta, muusikko). Vapaa-aika on työnteon ohella informanteille merkittävä 

sosiaalinen arvo, jota halutaan vaalia ja rakentaa mahdollisimman mukavaksi. Työ–

vapaa-aika-erottelu tuottaa näin mielenkiintoisen keskinäisen vaikutussuhteen. 

Vapaa-aikaan liittyy vapaus toteuttaa itseä, mutta siihen tarvitaan usein rahaa, ja 

tarvittavat rahat saadaan töitä tekemällä. Vaikka tavallinen työ (vrt. elämäntyö) 

koettaisiin mielekkääksi, on sen erottaminen vapaa-ajasta kaikille informanteille 

tärkeää tai hyvin tärkeää. Tilanne muuttuu hankalammaksi, kun kyseessä on 

kutsumusammatti. Silloin myöskään eronteko työn ja vapaa-ajan välillä ei ole 

helppoa – vaikka toisinaan sitä toivottaisiinkin.  

”Tää on itelle ihan kauhean hankalaa. Se on niin vetteen piiretty viiva, että ei sitä 

melkein ees oo sitä työajan ja vappaa-ajan eroa ko mää teen vielä duunia kotonaki. 

Tosi monesti sitte vennyy ihan yöhön asti ja nii sitte monesti jos on keikka, niin ne on 

iltasin ja ne ajat heittelee ihan miten sattuu. Sitte omat duunit on sitte ko mää jaksan 

ne tehä. Nii eihän siinä oo mittään järkeä. Minun pitäs jotenki opetella erottaan se. 

Tosi hankala tavallaan rentoutua kotona niin pittää aina sitten lähteä johonki 

reissuun.” (Nainen 26 vuotta, muusikko.) 

Työn ja vapaa-ajan keskinäisen suhteen rytmittäminen on tärkeä osa informanttien 

elämänhallintaa. Niiden välille toivotaan löytyvän tasapaino. Työn halutaan olevan 

mielekästä, mutta mielekkään työn ja kutsumusammatin välille voidaan piirtää raja. 

Kun työ ei ole niin sanotusti elämäntyö tai kutsumusammatti, vapaa-ajan merkitys 

kasvaa – työn ja vapaa-ajan eron halutaan tällöin olevan selkeä. Työaika merkitsee 
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heille jotain muuta kuin mahdollisuutta olla oma itsensä. Jos työ koetaan 

elämäntyöksi, myös vapaa-ajan ja työn erottelu voi muuttua vaikeammaksi. Tähän 

liittyy oleellisesti se, että elämäntyötä tekevä ei aina pysty yhtä selkeästi tekemään 

eroa oman ja työidentiteetin välille. 

Myös Victor Turner esittää, kuinka vapaa-aika tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden 

irrottautua työn muodostamista institutionaalisista velvoitteista ja toteuttaa sen myötä 

omia symbolisia maailmoja (Turner 1982: 30). Vapaa-aika näyttäytyy työn 

vastakohtana henkilölle, joka käy töissä. Silloin vapaa-aika on aikaa, jolloin 

toteutetaan itseä ja irrottaudutaan symbolisella tasolla työstä. Oleellista on, että 

vapaa-ajalla myös vaalitaan sosiaalisia suhteita, jotka jäävät työelämän ulkopuolelle. 

Sosiaalisten suhteiden ohella tärkeään asemaan nousevat harrastukset ja muut vapaa-

ajan aktiviteetit, jotka tarjoavat mahdollisuuden individuaalisesti kehittää itseä. 

(Turner 1982: 36-37.) 

Kysyin informanteilta, voisivatko he kuvitella elävänsä kokonaan ilman työtä, 

esimerkiksi tilanteessa, jossa joku tai jokin rahoittaisi heidän elämänsä. Tällainen 

tilanne voisi olla esimerkiksi iso lottovoitto tai merkittävä perintö. Ehkä lottovoitto 

voisi vapauttaa työntekijän lopullisesti työstä eli raadannosta (Suomisanakirja 2016c) 

ja tarjota loputtoman vapaa-ajan? Vastaukset yllättivät minut, sillä vain yksi 

haastateltavista ajatteli voivansa elää kokonaan ilman työtä. Jotkut taas kertoivat, 

etteivät ehkä enää sellaisessa tilanteessa tekisi nykyistä työtään, vaan pyrkisivät 

rakentamaan itselleen työuran, joka vastaisi enemmän heidän vapaa-ajan 

harrastuksiaan. Lähes kaikki informantit ovat sillä kannalla, että he eivät pystyisi tai 

haluaisi kokonaan heittäytyä vapaalle. Huomioitavaa on, että kyseessä on vaikea 

kysymys, johon on haastavaa antaa vastausta. En osaisi itsekään varmuudella sanoa, 

mitä tapahtuisi, jos saisin jostain yllättäen suuren summan rahaa. On siis lähes 

mahdotonta sanoa, mitä todella tapahtuisi lottovoiton sattuessa kohdalle, mutta 

vastaukset korostavat työn tuottamia taloudellisen hyödyn ulkopuolelle jääviä 

merkityksiä. 

”Kyllä sitä ehkä tarvii sitä rutiinia tai semmosta muuta tekemistä kuin hengaamista. 

Jos vaikka lottovoitto tulisi ja pärjäisi taloudellisesti ilman työtä, niin kyllä mää 

uskoisin, että mää kävisin jotain välillä tekemässä, muutamia vuoroja tai tämmöstä.”  

(Mies 29 vuotta, Tietojenkäsittelyn tradenomi)  

”Näen että ihminen kaipaa semmosta rytmiä elämään, että ihan mielenterveydenkin 

kannalta, että on joku semmonen juttu, mitä sää teet päivittäin ja on rutiinit ja arjen 

rytmit. Sitte se, että toisaalta koet itsesi merkitykselliseksi. Onhan se tutkitusti 

yhdistetty, että pitkät työttömyysjaksot ja mielenterveysongelmat, kuten 

masennuksilla, on yhteys toisiinsa ja ne korreloi keskenään.” (Nainen 24 vuotta, 

sosionomi) 
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Rutiini ja rytmi ovat merkityksiä, jotka informantit kokevat elämänsä kannalta 

toivottavina ja tärkeinä asioina. Ne ovat myös asioita, joita ei liitetä vapaa-aikaan. 

Työ on informanteille tärkein asia, josta tulee rytmiä ja rutiinia – se jäsentää heidän 

elämäänsä. Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen vapaa-aikana on tärkeää, mutta sen 

ei haluta olevan kokonaisvaltaisesti elämää määrittävä tekijä. Työ ja vapaa-aika 

kuuluvat olennaisesti yhteen – niiden halutaan olevan tasapainossa ja tukevan 

toisiaan. Taustalla vaikuttavat myös taloudelliset tekijät, sillä informantit kertoivat, 

kuinka vapaa-aikaan käytetään suuri osa työstä saaduista tuloista.   

Aineistosta nousseet havainnot vapaa-ajan tärkeydestä ovat yhteydessä suurempiin 

kulttuurisiin muutoksiin. Vapaa-ajan arvostus on Suomessa ollut noususuhdanteista: 

sen arvostus on jatkuvasti kasvanut sukupolvien myötä (Liikkanen 2004). Nykyään 

vapaa-aika on suomalaisten elämässä työn ohella hyvin tärkeää. Se on merkittävää 

aikaa, jolloin voi olla ”oma itsensä” ja toteuttaa omia mielihaluja. (Zacheus 2008: 16.) 

Omana itsenä esiintyminen vapaa-ajalla viestii siitä, että töissä käydessä ei aina 

toteuteta omaa itseä, vaan usein kyseessä on työidentiteetti, joka palvelee 

työnantajan tarpeita.  

Pyöriä ja Ojala (2016) esittävät artikkelissaan useisiin yhteiskunnallisiin 

tutkimuksiin nojaten olettamuksen, jonka mukaan aineellisen hyvinvoinnin kasvu on 

yhteydessä siihen, että ihmisten intressit suuntautuvat palkkakeskeisestä 

työorientaatiosta muille elämän osa-alueille. Tämä osaltaan selittää, miksi vapaa-ajan 

merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa vaurastuneissa länsimaissa. Turnerin (1982: 37) 

mukaan vapaa-ajan ja harrastuksien merkityksen nousu on yhteydessä siihen, että 

teollisen ajan työ (vrt. maataloustyö) on vieraannuttanut työntekijät työnsä tuloksista 

ja näin ollen heillä on mahdollisuus sekä halu kehittää omia taitojaan työelämän 

ulkopuolella. Aineistoni kautta voin kuitenkin tulkita, että useimmat informantit 

haluavat työn, joka on mielekästä, ja useille mielekäs työn on jotain, missä on 

mahdollisuus nähdä myös oman työn jälki. Mielekkään työn lisäksi halutaan 

selkeästi työn rytmeistä erotettava vapaa-aika, jolloin voidaan toteuttaa omia 

mielihaluja. Näin työ ja vapaa-aika muodostavat tärkeän ja jopa erottamattoman 

parin, jotka kummatkin koetaan mielekkään elämän kannalta tärkeiksi asioiksi.  

3.2.3  Työtön liminaalissa 

Lähtökohtaisesti työttömyyden voisi kuvitella olevan vapaa-aikaa – työttömän ei 

tarvitse noudattaa samoja institutionaalisia rytmejä kuin työssäkäyvän. Tämän lisäksi 

Suomessa työttömille maksetaan työttömyysturvaa koko työttömyyden ajan 

(Infopankki 2016; Stenvall & Virtanen 2012). Aineistostani käy kuitenkin ilmi, että 

informantit eivät ajattele työttömyyden olevan sama asia vapaa-ajan kanssa.  
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”Aluksihan työttömyydestä varmaan nauttii, mutta sitten niinkö omalla kohalla alko 

pää hajoamaan, ko ei ollut mitään tekemistä. Se oli semmosta tietokoneen ääressä 

istumista… Aluksihan se on semmosta vapauttavaa, että saa tehdä mitä haluaa tai no 

mitä pystyy sillä tuella tekemään. Kyllä se sitten alkaa tuntumaan siltä… Vuosi oli 

mulla aikalailla semmonen, että sitä alko potuttamaan, että ei oo mittään tekemistä, 

eikä oikein pysty tekemäänkään sinänsä mittään ko ei oo rahaa.” (Mies 29 vuotta, 

Tietojenkäsittelyn tradenomi.) 

Kaikilla informanteilla ei ole kokemusta työttömyydestä, mutta useat työttömänä 

olleet kertoivat, kuinka työttömyyden alkuajat saattoivat tuntua loman tai vapaa-ajan 

kaltaiselta. Vapaa-ajan ja työttömyyden voi hetkellisesti rinnastaa toisiinsa, mutta 

melko lyhyen ajan kuluttua työttömyyden sisältämä vapaus katoaa ja syntyy kaipuu 

takaisin institutionaalisten rytmien pariin. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että vapaa-

aikaan liittyy työssä ansaittujen rahojen käyttö.  On selvää, että työttömän 

sosiaaliturva ei yllä samalle tasolle kuin työssäkäyvän henkilön ansiot
2
, ja siksi 

työtön ei voi yleensä käyttää yhtä paljon rahaa vapaa-ajallaan, kuin työllistynyt 

palkansaaja.  

Työttömyys ei ole yhdellekään informantille tavoite ja sitä pyritään tietoisesti 

välttämään. Ainoastaan yksi informanteista kertoi, että työttömyyskokemus ei ollut 

hänelle mitenkään erityisen hankala. Kaikki muut työttömänä olleet informantit 

kertoivat sen olleen henkisesti raskasta aikaa. Yleensä työttömyyteen ei liitetä työn 

mukanaan tuomia positiivisia puolia, kuten rutiinia ja rytmiä.  

”Minun ensimmäinen työttömyysjakso, se oli kyllä aika huonoa aikaa. Niin se oli 

aika semmosta toimetonta… Tyhmää… Tyhjänpäiväistä olemista. Tullee aika 

nopeasti semmonen vähäpätöinen olo siinä olemisessa.” (Mies 27 vuotta, liikunnan-

ohjaaja) 

”Ei sulla oo niinkö minkäänlaista rytmiä sun elämässä. Oottaa vaan kotona, että 

päivä kuluu, kun ei oo itellä ollu sillain mittään harrastuksia ja harrastukset 

maksaa… Niin niin ei oo välttämättä varaakaan. Kaikista eniten se on niinkö 

turhauttava kokemus eli kaipais sitä tekemistä.” (Nainen 26 vuotta, merkonomi) 

                                                

 

2
  Työtön sai Suomessa vuonna 2016 työttömyysetuuksia bruttona keskimäärin 703€ kuukaudessa 

(Kela 2016), kun taas kokopäivätöissä käyvän työntekijän keskiansio on bruttona noin 3000€ 
kuukaudessa, vaikka todellisuudessa melko pieni osa suomalaisista yltää tällaiseen tulotasoon 
(Tilastokeskus 2014 & Liimatainen 20.8.2015). 
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Työn tekeminen on tärkeä osa yhteiskunnallista toimijuutta. Työttömyys tarkoittaa 

toimijuuden menettämistä ja siirtymistä marginaaliin. Eräs informanteista joutui 

armeijan jälkeen tilanteeseen, jossa hänellä jäi kolme kuukautta aikaa ennen 

opiskeluiden jatkumista. Hänellä oli tarkoitus mennä töihin tässä välissä, mutta 

ajautuikin lopulta vaikeaan tilanteeseen.  

”Sitte ko se alkoi näyttämään siltä, että kun armeijasta kotiuduin, että eipä ookkaan 

niin helppoa työn löytäminen. Kävin jossain haastatteluissakin ja ne vaikuttivat ihan 

hyvältä, mutta sieltäkään ei sitten sitä paikkaa tullut. Sitten siinä oli vähän 

semmonen, että jaahas mitä sitä sitten. Sitten alkoi vähän rahahuoletkin painamaan, 

kun asuin täällä kaupungissa omassa kämpässä ja en saanut opintotukea, koska en 

tosiaan ollut opiskelijana ja en saanut työttömyystukea, koska olin kuitenkin 

opiskelija. Vähän olin sillain, että enhän mää saa yhtään rahaa mistään. Jälkeenpäin 

tiesin, että olisin saanut kaupungilta jotain tukea, jos oisin osannut hakea, mutta en 

sillon osannut sitä hakea. Niin tein itse asiassa sillain, että irtisanoin asunnon ja 

muutin kahdeksi kuukaudeksi sitten vanhempien luokse, että vähän säästää siinä, 

että ei loputkin säästöt mene vuokraan.” (Mies 25 vuotta, tietotekniikan insinööri.) 

Työttömyys voi näin olla motivoituneelle työntekijälle tilanne, joka kääntää koko 

elämän ylösalaisin. Se on myös taloudellinen riski, joka vaikuttaa elämän 

perustarpeiden rahoittamiseen. Sosiaalitoimiston kautta rahoituksen hakeminen ei 

ollut informantille työttömyyden aikaan vaihtoehto, josta hän edes olisi tiennyt. Tästä 

voi päätellä, että hänellä oli voimakas käsitys siitä, että rahoitus elämään hankitaan 

työllä eikä sosiaalietuuksilla. Henkilökohtaisen talouden lisäksi työttömyys voi olla 

myös uhka identiteetille. 

Informantit kertoivat, että työttömyyttä täytyy yleensä perustella tilanteena, joka ei 

ole toivottu. On huomioitavaa, että kaikki informantit eivät liitä työttömyyteen 

erityistä häpeän tunnetta. Jos työttömyyden pystyy perustelemaan, ei se silloin ole 

erityinen häpeän aihe. Työttömyys voi kuitenkin myös tuottaa häpeän tuntemuksia, 

varsinkin jos kyseessä on sosiaalinen tilanne, johon osallistuu useita tuntemattomia 

ihmisiä ja mahdollisuutta perusteluille ei ole. 

”Kerran oli semmonen tilanne, kun me oltiin yhellä kurssilla ja siellä jaettiin 

semmonen lappu, mihin piti laittaa sinun nimi ja siihen sitte perään että mikä sinun 

asema on, että ootko opiskelija, töissä vai työtön. Mun kaveri oli siinä silloin (työtön) 

ja tosi noloa tämmöinen se ko se niinkö määrittää… Se kiersi sitten niinkö kaikilla se 

osallistujalista. Oli se munkin mielestä aika jännä kun kaikki sitten näki sen siinä ja 

hän selvästi sitä niinkö häpesi sitten, että on työttömänä. Oli se hänelle niinkö sillain 

nöyryyttävää. Tosiaan jos oon jutellu jonku kanssa, joka työttömänä niin kaikki 

siihen aina niinkö perään kerrotaan samalla sitä taustaa. En oo ikinä kuullut, että 

kukaan vaan sanoo että olen työtön.” (Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä) 
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Spyridakisin (2013: 81−88) mukaan työttömyyden kokemus on henkilökohtainen ja 

siihen vaikuttaa oleellisesti elämäntilanne, jossa työttömyys kohdataan. Suurimmalle 

osalle työttömyys vaikuttaa kuitenkin olevan pelottava asia, sillä työ luo pohjan 

habitukselle ja haaveille. Työttömyys muuttaa myös vapaa-ajan kokemuksen. 

Spyridakisin etnografia osoittaa, että vapaa-aikaa ei koeta työttömyyden myötä enää 

palkitsevana asiana. Oma etnografiani tukee havaintoa ja myös sitä, kuinka 

työttömyys voi olla kokonaisvaltainen uhka identiteetille, perheelle ja 

ansioluettelolle. Nämä molemmissa tutkimuksissa tehdyt havainnot osoittavat, 

kuinka identiteettiä rakennetaan sosiaalisen aseman ja työkokemuksien kautta. 

Uudelleen työllistymisen vaikeus ja huoli tulevaisuudesta voivat ilmetä 

liminaalitilana, jolla on vaikutusta kaikille elämän osa-alueille. (Spyridakis 2013: 

88−93.) Useat informantit ilmaisivat työttömyyden olevan epävarmuuden ja 

turhautumisen kyllästämä tila, joka rikkoo institutionaalisessa elämässä arvostettuja 

asioita, kuten rytmiä ja rutiinia. Nämä työttömyyteen liitetyt negatiiviset merkitykset 

viittaavat tietynlaiseen liminaalisuuteen (kts. Turner 1986: 24). Työttömyys ei 

kuitenkaan vaikuta olevan ainoa riski siirtymässä osaksi työelämää, sillä 

myöhemmin tarkastelen vielä työelämän epävarmuutta, joka vaikuttaa työelämään 

integroitumiseen – liminaalisuutta voidaan löytää myös työelämään osallistuvien 

keskuudesta (kts. Spryridakis 2013). Aiheeseen palaan alaluvussa 3.4.  

3.2.4  Työ yhteiskunnallisena ja sosiaalisena velvoitteena 

On selvää, että kaikki työ ei ole mielekästä tai ”elämäntapaa”. Harva kuitenkaan 

haaveilee sellaisesta työstä, joka ei itselle tunnu sopivalta. Sauli Niinistö (2013) esitti 

uudenvuodenpuheessa, että ”kaikki työ on arvokasta”. Selvitin informanttien 

näkökulmaa asiaan: pyysin heitä arvioimaan, olisivatko he työttömyyden 

kohdatessaan mieluummin työttömänä vai tekisivätkö he niin sanottua paskaduunia
3
. 

Käytin haastatteluissa tarkoituksella ilmaisua paskaduuni, jotta informanteille 

syntyisi mielikuva jostain itselle epämieluisasta työstä.  

Provosoivasta kysymyksenasettelusta huolimatta lähes kaikki haastateltavat näkevät 

epämieluisan työn lopulta parempana vaihtoehtona kuin pitkään jatkuvan 

työttömyyden. Yksi haastateltavista olisi aikaisemmin tehnyt varmasti myös 

epämieluisaa työtä, koska hän oli ”ajatellut että kaikki työnteko kuitenkin kannattaa 

jossain vaiheessa” (Nainen 29 vuotta, järjestötyöntekijä). Hän kuitenkin arvioisi 

tilanteen tällä hetkellä uudestaan kuuluessan ansiosidonnaisen 

                                                

 

3
 Paskaduuni tarkoittaa vähäarvoisena pidetyttä tai huonosti palkattua työtä. Se lisättiin kielitoimiston 

sanakirjaan vuonna 2008 (Kielitoimiston sanakirja 2016). 
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työttömyyspäivärahan
4
 piiriin. Ainoastaan muusikon näkökulma poikkeaa muista 

merkittävästi. Paradoksaalisesti virallinen työttömyys on aikaa, jolloin hän voi 

toteuttaa vapaasti omaa muusikon ammattiansa. Tästä syystä paskaduuni ei ole 

hänelle järkevä vaihtoehto. Paskaduuni kuitenkin ymmärretään eri tavoin ja on näin 

yhteydessä henkilökohtaisiin työhön liitettäviin mielekkyystekijöihin.  

”Jotenkin musta tuntuu, että jos sanot jollekkin, että oot kassalla töissä nii jotku 

pitää sitä semmosena ala-arvoisena työnä. Sillain että ei arvosta sitä yhtään. Kyllä 

mun mielestä kaikki työpaikat on ihan oikeasti yhtä arvokkaita. En mää ajattele, että 

jonkuhan tuoki homma on pakko tehä.” (Nainen 26 vuotta, merkonomi). 

Informantin ajatuksista huolimatta vaikuttaisi siltä, että kaikki työ tuottaa tekijälleen 

sosiaalista arvoa. Suurin osa informanteista on valmis tekemään epämieluisaa työtä 

silloin, kun vaihtoehtona on työttömyys. Tämä viestii siitä, ettei työttömyyteen liity 

lainkaan samanlaista sosiaalista arvoa, kuin työn tekemiseen. Vaikka Suomessa on 

mahdollisuus elää työttömyysturvan varassa, ja osa informanteista on myös 

hyödyntänyt sitä jossain vaiheessa elämäänsä, ei sosiaalietuuksien varaan haluta 

heittäytyä. Useimmat informantit ovat vahvasti sitä mieltä, että töitä on pakko tehdä. 

Työnteon ajatellaan olevan oleellinen osa yhteiskunnallista toimintaa, ja jos töitä ei 

tehtäisi, niin ”eihän mikään enää lopulta toimisi” (Mies 25 vuotta, tietotekniikan 

insinööri). Vaikka työhön suhtaudutaan aineistossa periaatteessa individualistista 

lähtökohdista, vahvistaa lainaus käsitystä siitä, että taustalta löytyy myös 

yhteiskunnallisia arvoja. 

On mielenkiintoista tarkastella myös yhteiskunnan roolia työmotivaation taustalla. 

Suomessa on lakisääteisesti määrätty, että valtion puolesta työttömien 

työllistymisestä ja työpaikkojen välityksestä vastaa työ- ja elinkeinotoimisto (Finlex 

2012). Työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilta käy ilmi, että työttömälle 

työnhakijalle on niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin. Työtön työnhakija on 

oikeutettu muun muassa TE-toimistojen palveluihin ja työttömyysturvaan, mikäli 

täyttää sen vaatimat edellytykset. Työttömän työnhakijan täytyy olla muun muassa 

viranomaisten tavoiteltavissa, osallistua TE-toimiston tarjoamiin koulutuksiin, ottaa 

hänelle tarjotut työt vastaan ja aktiivisesti etsiä töitä. (TE-palvelut 2016.) Tämä 

osoittaa, että työkykyinen suomalainen on käytännössä velvoitettu tekemään tai 

hakemaan töitä.  

                                                

 

4
 Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömäksi jääneelle työttömyyskassan jäsenelle 

jos henkilön 26 viikon työssäoloehto on toteutunut (Yleinen työttömyyskassa 2016). 
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Spyridakis esittää, että työhön liittyy Euroopassa tietoisesti tuotettu aktiivisen 

yhteiskunnan viitekehys. Tässä viitekehyksessä kansalaiset nähdään aktiivisina 

toimijoina ja aktiivisuus tuotetaan työnteon kautta. Autonomisilla aktiivisilla 

toimijoilla on vastuu itsensä aktivoinnista ja oman hyödyn maksimoinnista. Mikäli 

kuitenkin jää työttömäksi, joutuu kohtaamaan prosessin, johon liittyy useita eri 

toimijoita, asiantuntijoita, tilastoja ja sääntöjä. Lisäksi työttömyys nähdään usein 

sosiaalisena stigmana. Tämä prosessi ilmentää hyvin, kuinka tässä uudessa 

viitekehyksessä yhteiskunta on siirtynyt palvelemaan talouden rakenteita, kun taas 

ennen tilanne vaikutti olevan toisinpäin. Aktiivinen yhteiskunta tekee meistä kaikista 

talouden rakenteita palvelevia työntekijöitä. (Spyridakis 2013: 42-49.)  

Ne informantit, joilla on kokemusta TE-toimistoissa asioimisesta, kyseenalaistavat 

niiden tehtävän työpaikkojen välittäjinä. Niiden ajatellaan olevan lähinnä 

muodollisen työttömyysrekisterin ylläpitäjiä. TE-toimisto julkisen vallan 

työvoimakäytäntöjen edustajana ei ole pakottanut informantteja tekemään töitä 

heidän työttömyysjaksojensa aikana. Työelämään osallistumisen taustalta löytyy näin 

virallisen velvoitteen ohella merkittäviä sosiaalisia tekijöitä. Jos työelämään ei 

osallistu, ”tuntuu, että joka suunnasta tullee sanomista, jos oot vaan työttömänä ja et 

tee mittään” (Nainen 26 vuotta, merkonomi).  

”Se on ehkä vähän semmosta suomalaista kulttuuria. Kyllä se niinkö kuuluu, että 

töitä tehhään. Kyllähän sitä on aina hoettu. Vanhemmatkin on aina sanonut, 

että ”minäkin olen töitä tehnyt, kolmetoistavuotiaana menin kauppaan töihin” 

(naurua). Että niinku tämmöseen sitä on aina kasvatettu. Töitä tehhään ja sillä 

selvitään. Kyllä mää niinkö koen sillain” (Mies 27 vuotta, liikunnanohjaaja) 

Työn sosiaalista merkitystä korostaa myös työn yleisyys puheenaiheena sosiaalisissa 

tilanteissa. Tämän tutkimusprosessin aikana olen herkistänyt korvani näille 

keskusteluille ja huomannut, että niitä käydään käytännössä joka puolella. Myös 

informantit osoittavat, että työ on luonteva puheenaihe sosiaalisissa tilanteissa. 

Työstä ei kuitenkaan haluta puhua liikaa vapaa-ajalla: ”joudutaan joskus oikein 

miettimään, että hetkinen me ollaan vapaa-ajalla, että eipä ajauduta näihin 

työjuttuihin” (Nainen 24 vuotta, sosionomi). On luontevaa puhua työstä lähipiirin 

kanssa, sillä esimerkiksi kokopäivätyöt lohkaisevat ison osan arkipäivistä ja näin 

ollen ovat merkittävä osa työssäkäyvän ihmisen elämää. Läheisten lisäksi työstä 

voidaan puhua myös tuntemattomien kanssa, mutta silloin ei paneuduta samalla lailla 

yksityiskohtiin. Informantit kertoivat, kuinka tuntemattomalta voidaan melko 

huolettomasti kysyä, mitä hän tekee työkseen, tai ylipäätään elämässään. Kysymys 

on oleellinen osa toiseen ihmiseen tutustumista ja sen myötä luodaan mielikuvaa siitä, 

millainen ihminen on kyseessä. Joissakin tapauksissa oma työ voi aiheuttaa 

kiusallisia tilanteita vapaa-ajalla. 
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”No joo kyllä mää jossain tilanteissa huomaan, että työn kautta luodaan 

ennakkokäsityksiä. Meillä on semmoinen uusi tuttavapariskunta kehen ollaan 

tutustuttu, heillä on pieni lapsi. Sitte tuota mää oon tosiaan nyt vasta aloittanut 

tämän lastensuojelutyön ja ehkä olen huomaavanina, että he ovat vähän varovaisia, 

että miten toimivat tietyissä tilanteissa, jos lapsi vaikka itkee ja saa jäätävät 

raivarit… Että pystyykö ne jättämään sitä, vaikka huoneeseen, että onkohan se 

oikein (naurua). Vähän semmoinen, että joku lastensuojelutantta tuossa istuu ja 

arvostelee. Sitä oikeastaan pelkää, että ihmiset sitte liikaa rakentais semmoista 

mielikuvaa, että se tuossa seuraa ja arvostelee miten he kasvattavat ja hoitavat 

lastaan.” (Nainen 24 vuotta, sosionomi).  

Vaikka informantit korostavat vapaa-ajan tärkeyttä, osoittaa edellinen lainaus, ettei 

työtä pääse aina karkuun vapaa-ajalla. Työn kautta rakennetaan kuvaa ihmisestä 

myös työelämän ulkopuolella – halusimme tai emme, ”se on kuitenkin niin osa sitä 

ihmistä ja sen identiteettiä” (Nainen 26 vuotta, muusikko). Työn avulla osoitetaan 

kuuluvuutta yhteisöön, ja muille ihmisille se toimii vihjeenä omasta identiteetistä. 

Osa informanteista kertoi tosin, kuinka he tietoisesti pyrkivät kohtaamaan ihmisiä 

ilman ennakko-oletuksia. Myös Willis esittää, että työllä, jota teet on merkitystä sen 

kannalta, mitä muut ihmiset ajattelevat sinusta. Myös työn ulkopuolisessa 

sosiaalisessa kanssakäymisessä luodaan usein mielikuvaa henkilöstä sen perusteella, 

mitä työtä hän tekee, eli työ yhdistyy siten ulkopuolisen silmin osaksi henkilön 

identiteettiä (Willis 1984 [1977]: 2). 

Työtä tekemällä kiinnittäydytään yhteiskuntaan, ja mikäli jää työttömäksi, on 

uhkana ”tipahtaa kaikesta tavallaan ulkopuolelle” (Nainen 26 vuotta, muusikko). 

Työelämän ulkopuolelle jääminen edellyttää hyvää syytä, sillä vapaaehtoisesti 

sosiaaliturvan varassa elävät joutuvat kohtaamaan hyvin voimakasta arvolatautunutta 

suhtautumista. Minulla oli ennen tutkimustani voimakas ennakko-oletus siitä, ettei 

kansankielellä ”sosiaalipummina” eläminen ole Suomessa sosiaalisesti 

hyväksyttävää. Tämän ennakko-oletuksen olen luonut kandidaatintutkielmani (2013) 

kautta, jossa tutkin institutionaalisen elämän ulkopuolelle jääneiden näkökulmaa. 

Tuolloiset informanttini eivät tosin olleet vapaaehtoisesti työttömänä tai 

koulutusinstituutioiden ulkopuolella, vaan taustalla vaikuttivat lukuisat 

elämäntilanteeseen ja mielenterveyteen liittyvät tekijät. Tästä huolimatta huomasin, 

kuinka informantit joutuivat kohtaamaan voimakkaita asenteita elämäntilanteensa 

vuoksi. Kyseinen suhtautuminen näkyi myös tässä tutkimuksessa. 

”No jos oot ihan silleen puhtaasti siellä, niin en sitte ihan hirveen hyvällä kato. 

Varsinkaan jos keulii sillä… Jos sillä oikeasti kehtaa mennä keulimaan sillä niin 

niin… En mää jää semmosen kanssa juttelemaan, koska mulla ei oo mitään 

juteltavaa sen kanssa. Se on ihan täyspohjasakkia mun silmissä. Niinkö mulla on 
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vähän sillain, että kaikki on samanarvoisia, mutta semmonen ei välttämättä enää 

oo.” jatkaa seuraavassa lauseessa: ”Kyllä mää ymmärrän, että yhteiskunta on 

semmonen kuin on. Ne on vaan semmosia ja niitä sitten hoidetaan ja muuta 

semmosta. Sille ei maha mittään. Yhteiskunta maksaa sitten sen elämisen ja se johtuu 

siitä, että meiän maahan on ihan sekasin.”  (Mies 26 vuotta, hyvinvointiteknologian 

insinööri) 

Informanttien vastauksista edellä esitetty lainaus on kaikista kärjistetyin, mutta se 

kuvaa hyvin myös aineistosta muodostunutta kokonaiskuvaa. Suurimmalle osalle 

informanteista vapaaehtoisesti sosiaalitukien varassa eläminen näyttäytyy 

kyseenalaisena toimintana – ainoastaan yksi informantti kertoi, 

että ”sosiaalipummius” ei herätä hänessä negatiivisia ajatuksia. Vapaaehtoisuus tässä 

yhteydessä tarkoittaa sitä, ettei henkilö halua tehdä töitä tai hän on yleensäkin 

tyytyväinen asemaansa työttömänä.  Tilanne on kuitenkin erilainen silloin, kun 

osoittaa olevansa vastoin omaa tahtoaan työttömänä. Työttömyys ei sinänsä ole 

stigma, mutta sen sosiaalinen hyväksyminen edellyttää, että se ei ole vapaaehtoista. 

Negatiivinen suhtautuminen vapaaehtoisesti sosiaaliturvan varassa elämiseen viestii 

siitä, kuinka sosiaalisille arvoille tyypillisesti myös muiden halutaan ja odotetaan 

elävän elämää työn kautta (kts. Rescher 1982: 2-6). Vastoin omaa tahtoaan 

työttömänä olevien yhteisymmärrykseen sosiaaliturvan tarpeellisuudesta palaan vielä 

alaluvussa 3.4, jossa käsittelen työelämän epävarmuustekijöitä.  

Sosiaalisten tekijöiden ohella tilanteeseen vaikuttavat myös taloudelliset tekijät. Olisi 

naiivia ajatella, että työstä saatavan palkan tuoma taloudellinen turva ei olisi 

osatekijä siihen, että sosiaalietuuksien varassa ei haluta elää. Rahalla on merkitystä, 

mutta se ei kuitenkaan pelkästään riitä selittämään nuorten aikuisten halua tehdä töitä, 

vaan taustalla näyttäisi vaikuttavan myös joukko sosiokulttuurisia tekijöitä. 

Antropologi Leo Howe on esittänyt, kuinka jako työttömiin ja työssäkäyviin 

muodostaa kulttuurisesti määritellyn sosiaalisen rakenteen
5
. Sekä Spyridakisin että 

minun etnografiani tukevat tätä väitettä, sillä yhtälailla kreikkalaisen tupakkatehtaan 

työttömäksi jääneet entiset työntekijät ja suomalaiset työttömät nuoret aikuiset 

joutuvat aktiivisesti puolustelemaan omaa asemaansa suhteissa työssäkäyviin 

kertomalla aiemmista työkokemuksistaan ja haluttomuudestaan olla työttömänä. 

(Spyridakis 2013: 77−81.) Käytännössä tämä tarkoittaa, että työttömyys tulee aina 

pystyä perustelemaan, jotta se on sosiaalisesti hyväksyttävää. 

                                                

 

5
 Alkuperäislähde: Howe, Leo (1990) Being Unemployed in Northern Ireland. An ethnographic study. 

Cambridge: Cambridge University press. 
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Aineistoni perusteella voin todeta, että työ on informanteille suuri sosiaalinen arvo 

itsessään. Se näyttäytyy lähes kyseenalaistamattomana toimintona ja kuuluu 

oleellisena osana informanttien elämään. Informantit jakavat yhteisen ja julkisesti 

tunnistettavan merkityksen siitä, että töitä tulee tehdä. Clifford Geertzin (1973: 89) 

kulttuurin määritelmää soveltaen merkitys siitä, että työt kuuluvat osaksi  

suomalaista elämää, tekee työstä kulttuurisen symbolin. Tietyllä tapaa työssä 

käyminen symboloi osallistumista yhteiskuntaan. Työ on merkittävä tapa olla 

aktiivisessa yhteydessä yhteiskuntaan ja maailmaan (Willis 1984 [1979]: 3). Työ on 

informanteille itseisarvo yhteiskunnallisella tasolla, mutta siihen liitetyt toivomukset 

ja halut ovat merkittävässä asemassa, kun tarkastellaan työn tuottamia 

henkilökohtaisia merkityksiä. Työelämän arvomaailma uusiintuu ainakin osittain 

ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä, sillä vapaaehtoisesti sen ulkopuolelle 

jääminen voi tuottaa niin taloudellisia kuin sosiaalisiakin ongelmia.  

3.3 Protestanttinen etiikka koetuksella 

3.3.1  Ahkera ja tunnollinen suomalainen työntekijä  

Tutkimusta ennen ennakko-oletukseni oli, että suhtautuminen työntekoon olisi 

jossain määrin muuttunut. Tässä vaiheessa on jo kuitenkin käynyt selväksi, etteivät 

informantit suhtaudu ainakaan välinpitämättömästi työntekoon. Sen sijaan työ 

vaikuttaisi olevan heidän elämässään erittäin tärkeä, ja jopa kyseenalaistamaton, 

toiminto tai tavoite. Uskallan väittää, että kaikilla informanteilla on voimakas 

työmotivaatio. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että jonkinlaiset muutoksen tuulet 

puhaltavat työhön liittyvissä arvoissa sekä työelämän rakenteissa. Kun kysyin 

informanteilta, millaisina työntekijöinä he näkevät suomalaiset, vertasivat muutamat 

heistä suomalaisia työntekijöinä toisissa kulttuureissa asuviin ihmisiin. 

”Kyllähän suomalaiset on niinku tehokkaita. No mää voin ainoastaan verrata sinne 

Thaimaaseen, kun mää olin siellä työharjoittelussa. Kyllä suomalaiset pystyy 

tekemään niin paljon enemmän asioita ja ottamaan enemmän vastuuta, jotenkin 

sillain ihan luonnostaan. Siellä piti aina olla niinku kuusi ihmistä tekemässä yhden 

ihmisen hommaa. Se on jännittävää. Jotenkin täällä on ehkä semmonen sisukas 

suomalainen meininki siinä työnteossakin ”että nyt paiskitaan, perkele”.  (Mies 27 

vuotta, liikunnanohjaaja) 
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Suomalainen työkulttuuri on informantin mukaan sisukasta
6
. Tällainen suorastaan 

sankarillinen kuva suomalaisesta työntekijästä on mielenkiintoinen. Mielikuva on 

joskus jopa niin vahva, että monen muun kulttuurin työntekijät voivat vaikuttaa 

laiskoilta.  

”Me ollaan vähän semmoinen keskivaihe, jos otetaan Eurooppaa, Lähi-Itää, 

Afrikkaa ja muuta semmoista. Suomalaisia ei haittaa tulla vähän aikaisemmin töihin 

tai lähteä vähän myöhemmin. Mää luulen, että suomalaiset ei oo semmoisia, että ne 

hommat loppuu sillain seinään. Kukaan ei oo täällä sillain, että kun kello neljä niin 

laitan vaikka ruuvimeisselit pois jos hommat on vielä kesken ja siinä on joku juttu. 

Suomalainen on semmoinen perusahkera. Me ollaan hyvin saksalaisia sinänsä, 

vaikka saksalaiset on vielä vähän enemmän... Tuolla on noita kahden ja kolmannen 

luokan valtiota, Afrikka ja muuta shittiä, kaikkea näitä Itä-blokkeja, sun muita 

edistyksellisiä paikkoja… Sarkasmi näkyy läpi tästä (naurua). Niin siellä tehdään 

niin, että mikä kellekkin kuuluu ja heti kun kello lyö tietyn lukeman niin lähetään 

kaikki menemään sieltä. (Mies 26 vuotta, hyvinvointiteknologian insinööri) 

Ai siellä ei oteta niinkö sitä vastuuta? (Tutkija) 

Ei. Se on just se, mikä on sovittu ja se on sillä selvä. Sama jossakin Italiassa. Niillä 

on kesäloma ja joku on rikki jossain… Soittelet kolme kuukautta ja sitten sun pitää 

mennä ite paikanpäälle, ko ne hoida sitä lomien takia.”  (Mies 26 vuotta, 

hyvinvointiteknologian insinööri)” 

Lainauksessa informantti liittää suomalaiseen työntekijään erityislaatuisen kyvyn 

vastuunkantoon. Informantit ovat pääosin sitä mieltä, että suomalainen työntekijä on 

rehellinen ja tunnollinen. Jossain määrin vastauksissa huomioidaan kuitenkin myös 

yksilölliset tekijät ja siksi yleistämisen suhteen ollaan varovaisia. Suomalaisiin 

yhdistetty tunnollisuus ja rehellisyys eivät kuitenkaan aina näyttäydy positiivisessa 

valossa.  

”Sitte on sitä kauheata kyräilyä ja pikkupiirejä ja selän takana jauhetaan paskaa, jos 

joku ei oo vaikka yövuorossa muistanut viedä roskapussia tai jotaki. Sitte niinkö 

oikeasti ootetaan muiltakin sitä täsmällisyyttä ja semmoista. Kyllä mää kuitenkin 

pidän sitä positiivisena juttuna, että ollaan tunnollisia ja rehellisiä ja tehdään 

parhaamme.” (Nainen 24 vuotta, sosionomi.) 

                                                

 

6
 Sisu on usein suomalaisuuteen yhdistetty piirre, jolla tarkoitetaan ”sitkeyttä, hellittämättömyyttä, 

tahdonvoimaa, sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta” (Suomisanakirja 2016c). 
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Eräs informanteista ilmaisi, että välillä liika tunnollisuus ja tarkkuus estävät ihmisiä 

ottamasta töissä innovatiivisia vapauksia. Osa informanteista asettaa myös 

perinteisen mielikuvan suomalaisesta työntekijästä kriittiseen valoon. 

”Jostain suomalaisesta työmiehestä saattaa tulla mieleen vaikka semmoinen keski-

ikäinen juoppomies, joka laahustaa töihin haalareissa. Ei se välttämättä se mielikuva 

suomalaisesta työntekijästä oo mikään myönteinen, mutta ne tuotteet mitkä tulee 

suomalaisen työn tuloksena, niistä on niinku paljon positiivisempi mielikuva.” (Mies 

25 vuotta, tietotekniikan insinööri.) 

Suomalainen työ ja työntekijä esitetään joskus jopa myyttisessä valossa
7

. 

Kulttuuriimme sisältyy mielikuva, jonka mukaan suomalaiset ovat erityisen 

tunnollisia ja ahkeria työntekijöitä. Kyseinen käsitys on hyvin yleinen ja se esitetään 

välillä myös virallisella tasolla: maahanmuuttoviraston julkaisemalla opastusvideolla 

esitetään, että ”työ on suomalaisille todella tärkeää – olet sitten siivooja tai johtaja, 

mitä enemmän työskentelet, sitä enemmän sinua arvostetaan” (Youtube 2016). 

Suomalaisen työntekijän näkeminen erityisen ahkerana ja tunnollisena suhteessa 

muihin kulttuureihin on mielenkiintoista. Omien kokemuksieni perusteella olen 

muodostanut mielikuvan siitä, että taloudellisesti köyhemmissä maissa 

työskennellään ajallisesti jopa huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Esimerkiksi 

muutamissa vierailemissani Aasian maissa työ vaikuttaisi olevan konkreettisemmin 

yhteydessä toimeentuloon ja töitä tehdään käytännössä kokopäiväisesti, seitsemän 

päivää viikossa.  

Tunnollisuus ja ahkeruus suomalaisiin liitettyinä ominaisuuksina ovat sosiaalisia 

arvoja. Suomalaisen Työn liiton kyselytutkimuksessa yli 30 prosenttia vastaajista 

kuvaili itseään nimenomaan ahkeraksi ja tunnolliseksi työntekijäksi (Kesä & Muller 

& Saarinen 2014). Suomalaiseen työntekijään liitettävät erityislaatuiset ominaisuudet 

ovat näin osa sitä, mitä nuorilta aikuisilta odotetaan työntekijöinä. Jos ei toimi näiden 

yhteisten työhön liitettyjen arvojen mukaisesti, rikkoo yhteisesti jaettua 

arvomaailmaa ja voi joutua työpaikalla sosiaalisen paineen kohteeksi. Työyhteisöt 

voivat näin myös itse pitää huolen siitä keskinäisessä kanssakäymisessään, jotta 

kyseiset arvot toteutuvat työpaikoilla.  

Willis esittää, kuinka teollisuuden tarpeet eivät vaikuta olevan ainoa määräävä tekijä, 

kun tarkastellaan työvoiman subjektiivista ja kulttuurista kehitystä. Myöskään koulu 

                                                

 

7
 Myytti on ”tarina tai uskomus, joka selittää asioita, joista ei ole ensikäden tietoa tai joiden 

paikkansa pitävyyttä ei voida todistaa” (Suomisanakirja 2016b). 
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tai muut vastaavat instituutiot eivät täysin tuota tätä tasoa. Kulttuurinen ja 

subjektiivinen kehitys näyttäisivät tapahtuvan suurilta osin kulttuurin omin ehdoin. 

Makrotason rakenteet ja kulttuurin oma taso ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. On 

hyväksyttävä kulttuurisen tason tietty autonomisuus ja se, että kulttuuri ei ole stabiili, 

sillä se sisältää mahdollisuuden tuottaa vaihtoehtoisia tuloksia. Rakenne ja kulttuuri 

ovat ikään kuin kehässä keskenään ja niiden jatkuva vuorovaikutus muodostaa 

uusiintumista yhteiskunnan jäsenten aktiivisuuden kautta. (Willis 1984: 196−203.) 

Työelämä muuttuu, mutta se ei kuitenkaan yksistään riitä muuttamaan työhön 

liitettyjä arvoja, sillä kulttuurimme käsitys tunnollisesta ja ahkerasta työntekijästä on 

juurtunut syvälle sekä uusiintuu kulttuurin omin ehdoin.  

3.3.2  Vanhempien opit ja protestanttinen työn etiikka 

Erityisen mielenkiintoista antropologisesti on, mistä suomalaiseen työntekijään 

liitetty malli kumpuaa. Geertzin (1973: 89) mukaan kulttuuri on osittain perittyä ja 

historiallisesti siirtynyttä. Kulttuurin periytymistä pohtiessani tulevat ensimmäisenä 

mieleen vanhemmat, vaikka ymmärrän, että kyseessä on monimutkainen ilmiö, jota 

ei voi selittää pelkästään heiltä opituilla asioilla. Halusin kuitenkin selvittää, missä 

määrin informantit ajattelevat heidän työhön liittämän arvomaailman rakentuvan 

omien vanhempiensa kautta, ja siksi yksi haastattelujeni teemoista liittyi suoraan 

työhön liittyvään sukupolvisuuteen. Aluksi pyysin informantteja kertomaan heidän 

vanhempiensa työelämästä ja siitä, millaisia odotuksia he kokevat vanhempiensa 

kohdistavan heihin. 

Taustalla on hyvin mielenkiintoinen asetelma, sillä lähes jokaisen informantin 

vanhemmat ovat tehneet käytännössä koko aikuisiän läpäisevän työuran ja suurin osa 

on myös ollut koko työuransa samassa työpaikassa – vain yhden kerrottiin 

vaihtaneen työuransa aikana kokonaan alaa. Työttömyys on ollut heidän parissaan 

harvinaista, sillä ainoastaan yksi informantti kertoi vanhempansa olleen jossain 

välissä lyhyen aikaa työttömänä. Mielenkiintoista on, kuinka informanttien aiemmin 

esittämä mielikuva suomalaisista työntekijöistä on yhteydessä kuvaukseen siitä, 

millaisia työntekijöitä heidän vanhempansa ovat.  

”Semmoinen kauhean vanhanaikainen kuva tullee mieleen suomalaisista 

työntekijöistä, että ne on kauhean sisukkaita, jotka menee kakskymppisenä töihin. Oli 

miten oli, niin ei valiteta siitä ja ollaan sitte eläkkeeseen saakka töissä ja tehhään 

tunnollisesti sitä hommaa.” (Nainen 26 vuotta, muusikko).   

Informantit kertoivat, kuinka heidän vanhempansa ovat tehneet juuri lainauksen 

kaltaisen työuran. On hyvin mahdollista, että informanttien mielikuvat suomalaisista 

työntekijöistä muodostuvat osittain heidän vanhempiensa kautta. Tämä tuntuisi 

luontevalta, sillä vanhemmat ovat informanteille läheltä nähtyjä malleja 
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suomalaisesta työntekijästä. Osa tunnistaa omista työhön liittämistään arvoista 

vanhempiensa vaikutuksen: he kertoivat, kuinka ovat ikään kuin kasvatettuja 

moraalisiksi työntekijöiksi. Tilanne ei kuitenkaan ole yksinkertainen, sillä 

vanhempien työorientaatio voi synnyttää myös toisenlaisen vaikutuksen. 

”Itelle on jäänyt omien vanhempien kautta, että se työ on niinkö tärkein asia 

elämässä. On niinkö semmoisia työnarkomaaneja tavallaan… Kun on nähnyt, että 

nuo vanhemmat on koko elämänsä töissä ja vielä työssä mistä ne ei oikeasti ite 

tykkää. Oon nähny sen asian sitten sillain, että mää en halua ikinä tuommoseks, että 

jumitun johonkin paikkaan missä mää en ite tykkää olla. Oon nähny mitä se 

ihmiselle tekkee kun on koko elämänsä tuommosessa työpaikassa.”  (Nainen 25 

vuotta, merkonomi)  

”Mää arvostan vapaa-aikaa ja perheen ja läheisten kanssa oloa, että tuota siitä on 

tullut tavallaan pieni kammoksuntakin siihen että vanhempien täytyi olla niin paljon 

töissä. Haluaisin muun elämän eli vapaa-ajan ja perhe-elämän pitää niinkö erillään 

töistä” (Nainen 24 vuotta, sosionomi.) 

Informanteista kaksi kertoi työskennelleensä vanhempiensa kanssa samassa 

työpaikassa ja oppineensa heiltä sen myötä myös ammattitaitoa. Kyseiset informantit 

korostivat, kuinka yhdessä työskentely on vaikuttanut siihen, että he ovat 

omaksuneet vanhemmiltaan melko paljon työhön liittyviä arvoja. Toiselle heistä on 

isän kautta muodostunut malli myös siitä, millainen esimiehen tulee olla töissä. Hän 

kertoi joutuneensa jopa ohjeistamaan nykyisellä työpaikallaan omaa esimiestään, 

jotta tämä toimisi johtavassa asemassaan kuten hänen isänsä oman yrityksensä 

johdossa.  

Vanhemmat asettavat lapsilleen odotuksia heidän asemaansa työelämässä. Tämä 

nousi esille etenkin työttömyyskokemuksista puhuttaessa. Työttömyyden kokeneet 

informantit nostivat esille, että työttömyysjaksoon oleellisesti kuului vanhempien 

huoli asiasta. Työttömyyden aikaan sosiaalinen kanssakäyminen vanhempien kanssa 

oli yleensä alkanut tiedustelulla siitä, olivatko he jo mahdollisesti löytäneet uusia 

työmahdollisuuksia. Osa informanteista ajattelee vanhempansa jopa hävenneen 

lapsensa työttömyyttä ja pyrkineen salailemaan asiaa omalta lähipiiriltään. Tämä 

liittyi kuitenkin vain työttömyyteen, sillä yleisesti informantit kertoivat saavansa 

tukea vanhemmiltaan työuraan liittyvissä valinnoissa. Yksikään informanteista ei 

maininnut, että vanhemmat olisivat suhtautuneet kriittisesti heidän ammattivalintaan.  

Vaikuttaa siltä, että informantit ainakin osittain jakavat vanhempiensa kanssa 

samanlaisen suhtautumisen työntekoon. Työ kuuluu tärkeänä osana elämään ja sen 

merkitystä ei kyseenalaisteta. Samanlaiseen päätelmään päädyttiin myös Unelmoitua 

Suomessa (2014) -hankkeen tutkimuksessa, jossa todettiin, että nuorten aikuisten 
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arvot noudattelevat hyvin paljon heidän vanhempiensa arvoja. Tutkimuksessa 

todettiin myös, kuinka työn arvot taas noudattelevat edelleen Suomessa vielä hyvin 

paljon protestanttisen työetiikan mallia, jossa työ itsessään määrittää henkilön 

identiteettiä ja sen myötä työtä itsessään arvostetaan paljon (Kesä, Muller & 

Saarinen 2014; Weber 1980 [1905]). Protestanttiseen etiikkaan kuuluu myös käsitys, 

että ne, jotka yrittävät ja tekevät työtä, palkitaan hyväosaisuudella (Jakonen 2015: 

303). Protestanttisen etiikan asema ei ole kuitenkaan horjumaton. Työn vastinpari 

vapaa-aika ei ole aina ollut itsestäänselvyys – protestanttisen etiikan valossa se on 

nähty jopa työn vihollisena. Siihen liittyvä leikki nähtiin menneisyydessä 

lapsellisena ja siksi vapaa-aikaa ei arvostettu samalla tavalla, kuin sitä arvostetaan 

nyky-yhteiskunnassa. Nykyajan useat teknologiset kehitykset sekä poliittiset ja 

ajatusmaailmalliset muutokset ovat sittemmin nostaneet vapaa-ajan arvostusta. 

(Turner 1982: 38–40.)  

Vanhempien vaikutus informanttien työhön suhtautumiseen on ollut käytännössä 

joko opettavainen tai vaihtoehtoisesti heidän roolimallinsa on aiheuttanut tilanteen, 

jossa vanhempien työnteko on toiminut ikään kuin varoittavana esimerkkinä 

tilanteesta, johon ei haluta itse päätyä. Kyseisessä tilanteessa informantit ovat 

nähneet kovan työorientaation aiheuttamat negatiiviset puolet ja kokeneet itse sen 

vaikutuksen omassa elämässään. Vaikka työ on tärkeää informanteille ja heidän 

vanhemmilleen, luulen sukupolvien väliltä löytyvän myös eroavaisuuksia. Jo se, 

etteivät kaikki informanttini ole omaksuneet täysin samoja arvoja kuin heidän 

vanhempansa, kertoo jonkinlaista arvomuutosta tapahtuneen. 

3.3.3  Muutoksia arvoissa ja työelämän rakenteissa 

Mielekästä työtä ja vapaa-aikaa arvostetaan varmasti sekä informanttien että heidän 

vanhempiensa sukupolvien keskuudessa. On kuitenkin mielenkiintoista pohtia, onko 

kyseisten teemojen arvostus ollut informanttien vanhempien aikaan yhtä suurta ja 

ovatko vanhemmat tehneet työtään jostain toisista lähtökohdista – eroaako 

sukupolvien välinen työorientaatio tältä osin? Aihetta pohdin myös vuonna 2013 

kandidaatintutkielmassani. Eräs haastattelemani nuori kuvaili vanhempien 

sukupolvien ja nykynuorten välistä eroa seuraavasti. 

”No oikeastaan, just niinku hyvinkin usein mä törmään siihen, että meitä vanhemmat 

ihmiset yleensä kertoo silleen, et pitää tehdä työtä, ihan sama mitä työtä, kuhan vaan 

teet että saisit rahaa. Mut just hyvinkin paljon meidän sukupolvi ajattelee silleen, et 

ei oo mitään järkeä tehdä työtä jos siitä ei tykkää. ” (Mies 22 vuotta, työtön [2013]) 

”No aiheuttaako nämä eri käsitykset sitten ristiriitaisuuksia sukupolvien välillä?” 

(Tutkija) 
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”Joo ehdottomasti. Niin paljon ristiriitoja monessa eri suhteessa. Sinänsä siitä ei voi 

ketään syyttää. Ne on elänyt niitten aikana just silleen, että kaikki pitää olla just 

tiptop ja jos joku ei oo näin, niin se on huonosti. Ja kun taas meidän sukupolvella on 

enemmän semmoista et katotaan, et hei toi on tommoinen ihminen ja se tekee asiat 

tällä tavalla. Me ollaan paljon enemmän yksilöitä, eikä niinku sellaisia ryhmiä. Mut 

tota… Se on oikeastaan niinku paljon parempi tällä tavalla.” (Mies 22 vuotta, työtön 

[2013]) 

Samankaltaiset teemat nousevat uudelleen esille myös tämän tutkimuksen aineistossa. 

Informantit kertoivat, kuinka heille on syntynyt käsitys siitä, että heidän 

vanhemmilleen ”työ on niinkö se ykkösjuttu, pakottava asia elämässä” ja kuinka 

se ”ei ehkä ennää oman ikäisillä oo se tärkein asia” (Nainen 26 vuotta, merkonomi). 

Tällainen näkemys on varsin yleinen aineistossa. Teemaan liittyy myös se, että 

informantit ajattelevat vapaa-ajan ja työn mielekkyyden olevan heille tärkeämpiä 

asioita kuin heidän vanhemmilleen.  

Lähes kaikki informantit ajattelevat, että työhön ja työttömyyteen suhtautuminen 

olisi jossain määrin muuttunut sukupolvien välillä. Eräs informanteistani on 

kuitenkin sitä mieltä, että muutos on tapahtunut vasta hänen sukupolvensa jälkeen ja 

hän edustaa samanlaista suhtautumista työelämään kuin vanhempi sukupolvi. Hänen 

mukaansa ”nykynuoria” kuvaa sama, informantin aikaisemmin esittämä mielikuva 

muiden kulttuurien työntekijöistä, jotka eivät ota samanlaista vastuuta kuin 

perinteiset suomalaiset työntekijät. 

”Nykyään ne 15–22-vuotiaat, jotka eivät ikinä oo ollut töissä. Ne tekkee just sen ja 

vain sen mitä käsketään, jos niille ei opeteta, mikä täällä on oikea mentaliteetti. 

Kaikillehan se voi olla aluksi. Oon huomannut tämän tuon isän yrityksen kautta, että 

ne teki just sen, että kun kello löi jonku niin ne lähti. Sitte niitä on vähän jututettu… 

Siitä niin huomaa sen sukupolvien välien eron. (Mies 26 vuotta, 

hyvinvointiteknologian insinööri) 

Niin sie näät jo eron sinun ikäluokassa tähän uuteen ikäluokkaan? (Tutkija) 

Sillain yllättävän kärkevänä. Mää oon niinkö aivan viimeisiä semmoisia, että siitä ei 

tarvitse paljon mennä etteenpäin.” (Mies 26 vuotta, hyvinvointiteknologian insinööri) 

Lainauksesta voi päätellä, että perinteiset suomalaiseen työntekijään liitetyt 

kulttuuriset arvot eli tunnollisuus ja ahkeruus (vrt. protestanttinen työn etiikka) eivät 

olisi informantin esittämille ”nykynuorille” enää yhtä tärkeitä. Heidät on kuitenkin 

jututtamalla painostettu omaksumaan perinteisiä työhön liittyviä arvoja. Tämä 

vahvistaa tulkintaa siitä, että työhön liittyvät perinteiset arvot eivät tule pelkästään 
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vanhempien kautta, vaan tärkeitä niiden muodostumisen kannalta ovat myös 

työelämän käytännöt itsessään.  

Monet informanteista ajattelevat, että heidän vanhempiensa sukupolvelle työttömyys 

on ollut enemmän häpeällinen asia, kuin mitä se on heidän omalle sukupolvelleen. 

Työttömyys ei kuitenkaan ole heille – kuten ei vanhemmillekaan – varteenotettava 

vaihtoehto. Kyseessä on varsin epätoivottu tilanne, johon päädytään vastoin omaa 

tahtoa. Informanttien mukaan heidän vanhemmilleen työ on ollut kuitenkin 

itseisarvona vielä merkittävämpi asia kuin heille itselleen. Vanhempien ajatellaan 

tehneen töitä enemmän sen tuottaman statuksellisen arvon ja rahallisen hyödyn takia, 

eikä niinkään sen vuoksi, että tehty työ olisi itselle mielekästä. Vanhempien 

työnteolla ajateltiin olevan myös nykyistä syvempiä yhteiskunnallisia motiiveja. 

”Mää luulen että tällä vanhemmalla sukupolvella on enemmän semmoinen ajatus, 

että työtä tehdään sen takia, että yhteiskunta pysyy pystyssä ja nuoremmilla taas se 

ehkä voi olla enemmän sitä, että pitää saada omat asiat hyvin. Siinä voi olla jotain 

tämän tyyppistä.” (Mies 25 vuotta, tietotekniikan insinööri) 

Vaikuttaa siltä, että lainauksessa esitetylle ajatukselle voi todella löytyä tukea. Sen 

puolesta puhuvat aikaisemmat havaintoni siitä, että informantit haluavat työn olevan 

itselle mielekästä ja vaikka yhteiskunnallisiakin motiiveja nousi aineistossani esille, 

on niiden rooli aineistossa huomattavasti individualistisia motiiveja pienempi. 

Muutamat informantit ajattelevat myös vanhempiensa tehneen koko pitkän työuransa 

työtä, josta he eivät ainakaan erityisesti ole pitäneet.  

”Varmaan aikaisemmin on varmaan ollut sillain, että sitä työtä tehdään ja se 

tehdään… Siellä ollaan siellä yhdessä työpaikassa koko elämä, vaikka sää et siellä 

viihtyiskään, etkä tykkäiskään, niin sun pittää siellä sitten olla siinä elämisen vuoksi. 

Nykyään saatetaan ettiä sitten enemmän sitä merkityksellisyyttä siihen työhön.” 

(Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä)  

Aineistoni perusteella näyttää siltä, että ajautuminen loppuelämäksi epämieluisaan 

työhön olisi informanteilleni suorastaan kestämätön tilanne. Sitä pidetään hyvin 

epätoivottuna asiana. Epämieluisa työ on tästä huolimatta usealle informantille 

parempi vaihtoehto kuin työttömyys. Tästä voidaan päätellä, että työnorientaation 

taustalla vaikuttava tunne yhteisestä velvollisuudesta on edelleen olemassa 

työmotivaation taustalla. Tästä huolimatta osa informanteista ajattelee, että 

työttömyyteen suhtautuminen on keventynyt. Heidän ajatuksissaan työttömyys on 

ollut aikaisemmille sukupolville suurempi häpeän aihe kuin heidän omalle 

sukupolvelleen. Myös aiemmin esittämäni vapaa-ajan arvostuksen nousu tuli esille 

informanttien pohtiessa sukupolvien välisiä eroja.  
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”Huomaan, että nuoret varsinkin arvostavat vapaa-aikaa. Jotenkin vois sanoa, että 

ehkä ollaan vähän itsekkäämpiä. Tuota tämmönen oma etu, kuten oma hyvinvointi ja 

oma vapaa-aika menevät edelle. Toisaalta on kans huomattavissa semmoista, että 

arvostetaan niinkö omaa uraa ja sen kehitystä ja etenemistä uralla, ja ammatillista 

kasvua ja kehittymistä.” (Nainen 24 vuotta, sosionomi) 

Muutama informanteista ajattelee, että heidän vanhempansa eivät ole kokeneet 

vapaa-aikaa yhtä tärkeänä asiana kuin he itse. He kertoivat, kuinka osaavat ottaa 

vapaa-ajalla rennommin kuin vanhempansa ja kuinka vanhempien kohdalla vapaa-

aika on usein saanut väistyä töiden edestä. Tämän lisäksi vanhemmilla katsottiin aina 

olleen pakko tehdä jotain myös vapaa-ajalla ahkeruuden merkiksi. Osa informanttien 

vanhemmista oli yrittäjiä. Heidän tapauksissaan kyseinen tilanne näkyi kaikista 

voimakkaimmin, sillä yrittäjien katsottiin lähes poikkeuksetta tuovan töitä kotiin 

myös vapaa-ajalla. Nimenomaan yrittäjien lapset painottivat halua pitää vapaa-aika 

ja työelämä toisistaan erossa – työt halutaan jättää työajan päätyttyä työpaikalle. 

Muusikko-informantti ajattelee, että ”ihmiset on varmaan paljon suvaitsevaisempia 

just tämmösiä erilaisia ammatteja kohtaan, että se ei oo aina sitä, että meet sinne 

vakkariduuniin” (Nainen 26 vuotta, muusikko). Informantille ajatus on syntynyt 

hänen isänsä kautta, joka on myös ammattimuusikko. Informantin mukaan hänen 

isällään on ollut hyvin erilaiset lähtökohdat lähtiessään musiikkialalle omassa 

nuoruudessaan. Tämä johtuu siitä, että erilaisiin ammatteihin suhtautuminen 

vaikuttaa hänen näkökulmastaan nykyään vapaamielisemmältä, kun taas isä joutui 

kohtaamaan nuoruudessaan enemmän ennakkoluuloja ammattinsa vuoksi. Tähän 

liittyy ajatus siitä, että ihmiset ymmärtävät perinteisten töiden ulkopuolelle 

sijoittuvia ammatteja olevan yhteiskunnassamme yhä enemmän (vrt. prekarisaatio).  

Työhön liitettyjen arvojen ei katsota olevan ainoa asia, mikä on muuttunut 

sukupolvien välillä. Informantit ajattelevat, että heidän vanhempiensa työuran 

aikainen työelämä on ollut hyvin erilainen nykyiseen verrattuna. Tähän liittyy myös 

joidenkin informanttien ajatus vanhempien ymmärtämättömyydestä työelämän 

rakenteiden muuttumiseen. 

”Tuntuu, että omat vanhemmat elävät edelleen jossakin seitkytluvulla. Ne ei oo siitä 

niinkö päässyt tähän aikaan.” (Nainen 26 vuotta, merkonomi) 

Useat informantit ajattelevat heidän vanhempiensa nuoruudessa töitä olleen tarjolla 

kaikille halukkaille. Informanteilla on varsin yleinen mielikuva siitä, että ”ennen 

vanhaan sää oot vaan voinut mennä jonnekkin ja kysyä, että voinko mää tulla tänne 

töihin, vaikka sulla ei oo mittään koulutusta” (Nainen 26 vuotta, merkonomi). 

Tällainen tilanne on informanteille täysin vieras, sillä ”en mää vaan nyt voin mennä 

tuohon lähikauppaan ja ilmoittaa, että mää tuun nyt tänne töihin” (Mies 27 vuotta, 
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liikunnanohjaaja). Tästä syystä vanhempien sukupolvella ajatellaan voivan olla myös 

vaikeuksia ymmärtää, että nykyään työpaikan löytäminen voi olla hyvin vaikea ja 

monimutkainen prosessi.  Kokonaisuudessaan työmarkkinoilla ajatellaan 

tapahtuneen melko suuria muutoksia. 

”Kyllä mää luulen, että työmarkkinat on muuttuneet aika kovasti. Nykyään sitten 

eletään kvarttaalitaloutta, jota mää tavallaan ite niinku vihaan. Joka 

vuosineljännekselle pitää tehdä uusi ennätys ja aina pitää kasvaa. Siellä on niinkö 

kovat paineet niinku sijoittajien puolelta. Ehkä yrityksiltäkin puuttuu semmonen 

pitkäjännitteinen kehittävä tekeminen, mikä sitten näkyy... Mää luulen, että 

työsuhteet on sitten lyhyempiä kuin ennen, jolloin sitä yhtä hommaa on voinut tehdä 

koulunpenkiltä eläkkeelle asti. Nykyään on sillain että muutaman vuoden välein 

saattaa hommat vaihtua, jopa ala vaihtua, että kouluttaudutaan uudestaan. Käydään 

vanhempana vielä pari vuotta koulunpenkillä ja opiskellaan uusi ammatti. Sekin on 

ehkä semmoinen ilmiö mitä ei oo aikaisemmin ollut.” (Mies 25 vuotta, tietotekniikan 

insinööri) 

Informantit ajattelevat, että heidän vanhempansa ovat saaneet helposti töitä, jotka 

ovat olleet lähes poikkeuksetta kokopäivätöitä ja että ennen töihin pääsy ei vaatinut 

välttämättä edes alan koulutusta. Informanteille on itsestäänselvyys, että nykyään 

suurimpaan osaan töistä tarvitaan jonkinlainen koulutus. He myös ajattelevat, että 

vanhempien sukupolvella sama työsuhde on voinut jatkua aina nuoresta 

aikuisuudesta eläkeikään saakka. Tilanteen koetaan muuttuneen voimakkaasti. 

Nykyään tarjolla katsotaan olevan enemmän työsuhteita, jotka jatkuvat lyhyitä pätkiä 

kerrallaan ja ovat usein osa-aikaisia.  

Samaan teemaan olen törmännyt jatkuvasti tämän tutkimusprosessin aikana 

omakohtaisten kokemuksieni lisäksi (kts. Johdanto): aiheesta puhutaan paljon 

mediassa ja tutkimuksissa. Viimeisten vuosikymmenten aikana suomalaisessa 

työelämässä on tapahtunut muutamia merkittäviä muutoksia. Tieto- ja palvelutyö on 

lisääntynyt, teollisuustyöt ovat nopeasti vähentyneet ja Suomeen on vakiintunut 

rakenteellinen työttömyys. ”Epätyypilliset” työt ovat lisääntyneet ja työelämää 

leimaa tietynlainen epävarmuus – ilmiö, josta käytetään nimitystä prekarisaatio. 

Prekariaattiin työväkeen kuuluvat kaikki ne, jotka tekevät töitä toistaiseksi 

jatkuvassa työsuhteessa.  (Jakonen 2015: 287−289.) Prekarisoitumista ei kuvaa 

parhaiten työn puute vaan työelämän epävarmuus. Tyypillistä sille on tulojen 

epävarmuus ja elämän järjestämiseen sekä ennustettavuuteen liittyvä epäselvyys. 

(Jakonen 2015: 290.) Työtilanteen muutos käy hyvin ilmi myös tutkimuspäiväkirjani 

merkinnöistä:  

”Kun kerroin äidille minun 60 erillisestä työsopimuksesta nykyiseen työpaikkaan, 

hän kertoi huomanneensa, että tilanne vaikuttaisi olevan tälle ajalle tyypillistä. 
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Muutos kohti epävarmaa työelämää on tapahtunut joka puolella. Tämä ilmeni muun 

muassa vierailulla hänen siskonsa luona. Siellä tohtoriksi kouluttautunut serkkuni ja 

hänen vaimonsa olivat kertoneet, kuinka hekin saavat jatkuvasti vain lyhyitä 

työsopimuksia. Samassa äiti kertoi, kuinka hän on työskennellyt palkkatyössä 

käytännössä koko ajan, aina viisitoistavuotiaasta saakka. Hänen mielestään 

jatkuvissa työsuhteissa työskentely on ollut tyypillistä heidän sukupolvelleen ja heille 

nykyinen muutos kohti lyhyitä työsopimuksia ja epävarmaa työelämää on uutta. 

Hänen mielestään nykyinen tilanne olisi jotain mitä vanhempi sukupolvi ei 

välttämättä kestäisi.” (Tutkimuspäiväkirja 6.1.2015) 

Osa informanteista ajattelee vanhempiensa ymmärtävän, että työmarkkinoilla on 

tapahtunut muutoksia, joiden myötä työn saatavuus ja hakuprosessit ovat nykyään 

hyvin erilaisia kuin ennen. Asian ymmärtäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja 

voi johtaa sukupolvien välisiin ristiriitoihin. Joka tapauksessa informanteilla on arvo- 

ja rakennemuutoksista huolimatta kova halu tehdä töitä, ja työn asemaa 

yhteiskunnassamme ei sinänsä kyseenalaisteta. Tämä osoittaa, että erot eivät 

sukupolvien välillä ole erityisen suuria. Informantit kertoivat, kuinka heidän 

vanhempansa ja isovanhempansa ovat ylpeästi kertoneet tehneensä töitä 

yhtäjaksoisesti lähes lapsuudestaan saakka, mutta niin ovat myös tutkimukseen 

osallistuneet informantit.  

”Toki oon kuullut mummoni puhuvan, kuinka hän teki kahdeksanvuotiaana jo 

hommia – vahti isoa sonnia, mitä kukaan muu ei osannu vahtia. Kyllä mää oon itekki 

ylpeä siitä, että oon viistoistavuotiaana mennyt tekeen töitä.” (Mies 25 vuotta, 

tietotekniikan insinööri.) 

Informanttien sekä heidän vanhempiensa työhön liittämistä arvoista on löydettävissä 

protestanttisen etiikan piirteitä (kts. Weber (1980 [1905]). Aineistoni valossa voin 

kuitenkin päätellä, että informanttien vanhemmat ovat tehneet työtä enemmän sen 

itseisarvon kautta ja tästä johtuen noudattaneet voimakkaammin protestanttisen 

etiikan mallia. Käsitystä tukee se, että informantit etsivät itselleen mieluisaa työtä ja 

osalle minkä tahansa työn tekeminen on vasta viimeinen vaihtoehto työttömyyden 

sijaan. Osa informanteista on myös sitä mieltä, että vapaa-aika on heille tärkeämpi 

asia kuin heidän vanhemmilleen. Nämä kaksi havaintoa viestivät siitä, että 

informanttien arvot tietyllä tapaa haastavat perinteistä protestanttista työn etiikkaa.  

On selvää, että työnteko ei ole universaalia, ylihistoriallisesti muuttumatonta 

toimintaa (Willis (1984 [1979]: 2). Työelämässä tapahtuu muutoksia, ja keskinäisen 

vaikutussuhteen vuoksi muutoksia tapahtuu myös työhön liitetyissä arvoissa. 

Työntekijät työelämän toimijoina uusivat ja muokkaavat työelämän rakenteita, 

tahattomasti ja tahallisesti (Spyridakis 2013: 245-246). Olennaista on ymmärtää, että 

nämä kaksi rakennetta on aktiivisesti toisiinsa yhteydessä ja omalta osaltaan 
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molemmat aiheuttavat muutosta, mutta myös sopeutuvat muutoksiin. Myös 

työelämän  arvotutkimuksissa on huomattu, kuinka tunnollisuus, vastuullisuus ja 

lojaalius ovat niin sanotusti laskussa. Nousevina työhön liittyvinä arvoina pidetään 

arvostettavuutta, ammattimaisuutta, inspiroivuutta ja luovuutta. (Kesä & Muller & 

Saarinen 2014.) Nykyisessä korkeakoulutuksessakin panostetaan usein 

asiantuntemuksen sijaan jatkuvaan uuden oppimiseen, moniosaamiseen ja 

joustavuuteen (Jakonen 2015: 296). Arvomuutokset ja uusien joustavien kykyjen 

oppiminen vaikuttaisivat olevan yhteydessä työelämän muutokseen.  

3.4 Työelämän epävarmuus ja nuori aikuisuus 

3.4.1  Lyhyiden työsuhteiden liminaali ja liminoid 

Mielikuva työelämän muuttumisesta epävarmemmaksi ja pirstaleisemmaksi on hyvin 

yleinen aineistossani. Töitä ei ole tarjolla kaikille halukkaille, ja työllistyneetkin 

usein tekevät töitä pätkäsuhteissa, jotka saattavat kestää vain muutaman kuukauden 

kerrallaan. Esimerkiksi kaupanalalla työskentelevä informantti kertoi, kuinka hän on 

työskennellyt vuodesta 2012 asti samassa työpaikassa, mutta edelleen työsopimus 

tehdään kolmesta kuuteen kuukauteen kerrallaan. Samanaikaisesti hänelle on 

työpaikan puolesta annettu käsitys, että töitä kyseisessä paikassa tulee riittämään 

myös jatkossa. Tilanne on ristiriitainen ja herättää ajatuksen siitä, haluaako 

työnantaja lyhyillä työsopimuksilla säilyttää mahdollisuuden tarvittaessa lopettaa 

työsuhde työsopimuksen päättymisen yhteydessä.  

”Tuolla töissä ei pystytä yhtään vakituista palkkaamaankaan. Mää oon tavallaan 

aina ollut jonkun sijainen, kun ei niitä määräaikaisia sopimuksia pysty ilman mittään 

syytä kirjoittamaan kauhean montaa putkeen. Sen jälkeen pitäis joko vakinaistaa tai 

heittää pihalle. Suurimmaks osaks mää oon ollut jonkun äitiysloman sijainen.” 

(Nainen 26 vuotta, merkonomi.) 

Informanttien kokemukset ja ajatukset työelämän muutoksesta saavat vastakaikua 

tutkimuksista. On esitetty, että Suomessa nuoret aikuiset eli Y-sukupolvi on saanut 

perinnökseen 2000-luvun alun lamasukupolven aikana tapahtuneen muutoksen kohti 

globaaleja työmarkkinoita. Muutokseen liittyivät laajat yt-neuvottelut, 

rakennemuutokset eri aloilla ja sen myötä suomalaisen teollisuuden osittainen 

siirtyminen kohti halvemman tuotannon maita. Muutoksen jälkeen nykyiset nuoret 

aikuiset kohtaavat ajan, jossa vanhat kollektiiviset suojat, kuten työehtosopimukset, 

on osittain purettu. Työ on ainakin osittain menettänyt ajalliset, maantieteelliset, 

kulttuuriset, sosiaaliset, sukupuoleen ja valtaan liittyvät rajansa. Samaan aikaan 

nuorien aikuisten on odotettu korjaavan kestävyysvajeen, varmistavan kantokyvyn ja 

tulevan huoltosuhteen sekä pelastavan maapallon tuhon tieltä. Tämän sekavan 
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tilanteen keskelle ovat jääneet työtä tekevät, tai ainakin työhaluiset, nuoret aikuiset. 

(Järvensivu & Nikkanen & Syrjä 2014: 178–179.) 

Spyridakisin mukaan länsimaalainen sivilisaatio on siirtynyt ”supermoderniin” 

aikaan, jota ilmentävät uudet teknologiat ja organisaatiot, väliaikaisten 

työsopimuksien tuoma epävarmuus, työttömyyden kasvu ja työmarkkinoiden 

joustavuus työntekijöiden kustannuksella. Taustalla ovat kuitenkin vielä olemassa 

perinteiset teemat kuten työväenluokka, fordismi, kapitalismi ja sosialismi. 

Nykyajan ”joustava rakenne” on rakennettu näiden vanhojen modernin ajan 

tuotantolaitoksien päälle, tosin perinteinen teollisuusrakenne on nykyään siirtynyt 

pääasiassa halvan tuotannon maihin. (Spyridakis 2013: 11−15.) On kuitenkin 

huomioitava, että muutoksen keskellä elävät työntekijät ja työttömät eivät näyttäydy 

vain passiivisina tai markkinarationaalisina hahmoina, vaan työhön liittyviä valintoja 

tehdään suhteessa omaan sosiaaliseen tuotantoon, ideologioihin sekä kulttuuriseen ja 

sosiaaliseen taustaan. Työelämän epävarmuuden syyt johtavat tutkijan mukaan 

lopulta pitkäaikaiseen uusliberalistiseen prosessiin
8
. (Spyridakis 2013: 241−246.)  

Kaikkien informanttien tilanne ei kuitenkaan näyttäydy ulospäin erityisen 

huolestuttavana, sillä kolme heistä oli tutkimuksen aikaan vakituisessa työsuhteessa. 

Silti myös he osoittivat puheissaan, että yleinen työllisyystilanne on mennyt 

epävarmempaan suuntaan. Eräs heistä ajattelee työelämän koventumisen olevan 

yhteydessä yrityksien oman edun tavoitteluun. 

”Siinä varmaan on niinku tätä, että myös yrityksistä on tullut ikään kuin 

itsekkäämpiä. Yritykset hakee sitä omaa tulostaan ja sitä kautta yksityiset ihmisetkin 

hakee vaan omaa parasta tulostaan. Se sitten ei välttämättä yhteisen hyvän kannalta 

ole niin hyvä, sillain että yleisellä tasolla ei mietitä niinkään sitä kokonaisuutta vaan 

kaikki on niin kilpailuhenkistä. Katotaan sitte lyhyen ajan tulosta ja se varmasti 

vaikuttaa asenteisiin.” (Mies 25 vuotta, tietotekniikan insinööri.) 

Työelämän epävarmuuden ja sen vaikutuksien arviointi ei ole yksinkertaista, sillä 

tilanteen voi kääntää myös toisinpäin: muutamat informantit kertoivat, kuinka 

yrityksien sitoutumattomuus työntekijöihin aiheuttaa tilanteen, jossa he eivät 

myöskään ole valmiita sitoutumaan työnantajaan. Tähän liittyy jatkuva uusien 

työmahdollisuuksien etsiminen. Lyhyet työsuhteet nähdään etuna sellaisessa 

                                                

 

8
 Uusliberalismissa keskiöön nousee ajatus vapaista yksilöistä, jotka maksimoivat omat hyötynsä 

rationaalisen ajattelun kautta, ja yksilön etujen ajatellaan tulevan ennen yhteisön etuja. Sen yhteydessä 
toimijat nähdään vapaina valitsemaan oman elämänsä suunta. Spyridakisin mukaan tähän vaikuttaa 
kuitenkin merkittävästi olosuhteet, joissa valinnan voi tehdä. (Spyridakis 2013: 25-34.) 



54 

 

tilanteessa, jossa ei olla varmoja, onko nykyinen työpaikka varmasti juuri itselle 

sopiva ja mieluisa. Lyhyen työsuhteen saanut työntekijä voi lopettaa työt halutessaan 

sopimuskauden lopussa ilman, että hänen tarvitsee itse irtisanoutua. Pätkätöihin 

liittyy myös mahdollisuus irrottautua helposti työelämästä ja lähteä esimerkiksi 

pitkälle matkalle. Osa informanteista ajattelee myös, että heidän luonteelleen sopii 

paremmin projektimainen, lyhyitä työpätkiä sisältävä työelämä.  

”Oon mää miettinyt, että kun jotkut kaverit on niinkö vakiduunissa, että se olis 

niinkö painajainen itelle. Mää en pystyis yhtään kuvittelemaan, että olisin 

semmoisessa.” (Nainen 26 vuotta, muusikko.) 

Kaikki lyhyistä työsuhteista hyötyvät informantit kuitenkin pohtivat etujen voivan 

olla yhteydessä heidän nykyiseen elämäntilanteeseen, eivätkä sen vuoksi sulje pois 

mahdollisuutta haluta tulevaisuudessa jotain muuta. Varsin yleistä on myös 

pidempään jatkuvien työsuhteiden tavoittelu. 

”Tuo kaivinkoneenkuljettaminen ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu, että se vois olla 

semmonen. Päivä menee siinä tosi nopeasti, vaikka en oo niinkö töitä sillä tehny, 

mutta koulussa huomaa sen. Se vaatii paljon keskittymistä ja on aika mukavaa 

hommaa muovailla maasta systeemeitä. Kaikista paras ois semmonen vakituinen 

tylsä paikka jossaki mahollisimman lähellä, jossa vois olla sen tietyn ajan eikä tarvis 

miettiä sitä työtä enää sen jälkeen ja mennä seuraavana aamuna uudestaan. 

Semmoinen ois kaikista paras ainakin tässä vaiheessa elämää itelle.” (Mies 27 

vuotta, aikuiskoulutuksessa.) 

”Joo kyllä tavoitteena olis semmoinen vakkari kahdeksasta neljään, mutta eipä niitä 

tunnu oikein löytyvän mistään. Alkaa tuntuun, että sitä haetaan vaan osa-aikaista 

työntekijää. Kyllähän mielellään tekisin täyttä päivää.” (Mies 29 vuotta, 

Tietojenkäsittelyn tradenomi.) 

Pitkät vakituiset työsuhteet ovat monelle tavoite, mutta pitkäaikaisen työpaikan 

haluttaan olevan ehdottomasti itselle mieluisa. Sen sijaan jumittuminen työhön, josta 

ei pidetä, nähdään erittäin epätoivottavana tilanteena. Pitkäaikaisessa työsuhteessa 

halutaan olevan mahdollisuus kehittyä tai vaihtaa työtehtäviä työpaikan sisällä. 

Vakituisesta pitkästä työsuhteesta haaveilevat ajattelevat, että sellaisen kautta olisi 

mahdollisuus saada vakautta ja turvaa elämään.  

Informanttien odotuksissa tulevaisuuden työelämä näyttää kuitenkin sisältävän 

lähinnä projektinomaisia ja lyhyempiä työsuhteita – töiden ajatellaan jatkuvan 
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lähinnä muutamia vuosia kerrallaan. Odotukset ovat yhteydessä todellisuuteen: on 

jopa väitetty, että projektit ovat nykyään yleisin ja normaalein työnmuoto
9
. Tilanteen 

on todettu aiheuttavan osalle työntekijöistä haasteita ja osalle se taas tuottaa 

mahdollisuuksia. Haasteina voidaan nähdä jatkuvat muutokset työympäristössä, 

mutta toisaalta muutokset tuottavat mahdollisuuden toteuttaa työuraa omaehtoisesti 

projekti kerrallaan. Näin epävarmuus voi joko ylläpitää mielenkiintoa työelämään tai 

aiheuttaa stressiä muutoksien vuoksi. (Borg 2014: 16, 20.)  

Kaikki informantit ovat kuitenkin suhteellisen luottavaisia oman työuransa suhteen: 

he ajattelevat, että epävarmuudesta huolimatta töitä on tarjolla myös jatkossa. 

Markkinatalouden kova kilpailu voi kuitenkin herättää pientä huolta, vaikka tilanne 

vaikuttaisi olevan omassa työpaikassa hyvä. Teemasta puhui esimerkiksi 

tietotekniikka alalla työskentelevä informantti, jonka työnantajan yritys myytiin 

vähän aikaa sitten ulkomaalaisille sijoittajille.  

”Meidän yrityksessä ei ole niinkö mitään hätää ja enkä mää koe mitään pelkoa siitä, 

mutta se että jos kattoo ihan Nokia-Microsoft vastaavia kuvioita, niin se että kun isot 

kansainväliset yritykset alkaa kattoon lukuja ja huomaa, että niillä on joku pieni 

tuotekehitysyksikkö jossakin pienessä kyläpahasessa Suomen perukoilla niin se on 

armotonta se… Niille ne on vaan lukuja, ne saattaa kattoa, että Intiassahan tämä on 

paljon halvempaa. Se ehkä vähän tuossa isossa taustayrityksessä häiritsee.” (Mies 

25 vuotta, tietotekniikan insinööri.) 

Myös muutama muu informantti pohtii, kuinka taustalla vaikuttavat suuremmat 

tekijät, joihin työntekijöillä ei itsellä ole vaikutusvaltaa. He ajattelevat koventuneen 

taloudellisen kilpailun vaikuttaneen suoraan siihen, että työnantajat eivät pysty tai 

halua tarjota pidempiä vakituisia työsuhteita. Informantit, jotka eivät haaveile 

pitkästä työsuhteesta, kertoivat hyötyvänsä vallitsevasta tilanteesta. Niille, joiden 

haaveissa on saada samankaltainen pitkä työsuhde kuin vanhemmillaan, nykyinen 

tilanne on paljon ongelmallisempi – se vaikuttaa suoraan tulevaisuuden 

suunnitteluun. Epävarmuutta ei myöskään liitetä pelkästään työelämään. Eräs 

informantti pohtii, kuinka epävarmuus näkyy myös työelämän ulkopuolella. 

”Niin vaikka olis niitä vakituisia pitkiä suhteita niin haluaako ihmiset kuitenkaan 

sitten olla niissä, että kun haetaan muutosta ja uutta. Jotenkin tuntuu että missään 

asioissa ei oo semmoisia pitkiä suhteita, että avioliitot on lyhyitä ja aina halutaan 

                                                

 

9
 Borgin lainaama väite on esitetty alun perin teoksessa: Lindgren, Monica and Packendorff, Johann 

(2006: 841) What's new in new forms of organizing? On the construction of gender in project based 
work. 
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muuttaa uuteen asuntoon ja ehkä haluaa uutta työltä ja se niinkö mistä puhuttiin, 

että se työ on enemmänkin kuin vaan se raha…” (Nainen 29 vuotta, järjestöalan 

työntekijä) 

Mikko Jakosen (2015: 310) mukaan muutoksen kourissa oleva prekarisoituva 

yhteiskuntamme elää jatkuvassa pelon ilmapiirissä. Pelko ja epävarmuus läpäisevät 

käytännössä koko maailmantalouden. Ihmisten elämään tilanne vaikuttaa siten, ettei 

tulevaisuuden poliittisista ja taloudellisista suuntaviivoista olla tietoisia. Yhä 

useamman elämää leimaa huoli työttömyydestä, työstä, elinkustannusten noususta ja 

hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta. Ihmiset tekevät koulutukseen, työhön ja 

rakkauselämään liittyvät päätöksensä tilanteessa, jossa tulevaisuuden suuntaviivat 

ovat hämärtyneet.  

Työelämässä kohdattaviin nopeisiin muutoksiin valmistautuminen näkyy aineistossa 

informanttien valmiutena kouluttautua tulevaisuudessa lisää tai vaihtaa kokonaan 

alaa. Osa kokee mahdollisen tarpeen kouluttautua uudelleen positiivisena asiana, 

sillä ”opiskeluhan on siistiä, kun oppii jotain uutta”, (Mies 27 vuotta, 

liikunnanohjaaja), kun taas toisille uudelleen lisäkouluttautuminen näyttäytyy 

lähinnä pakollisena asiana, jonka joutuu melko varmasti jossain vaiheessa tekemään. 

Monet informanteista kertoivat, kuinka he toivoisivat lisäkouluttautumisen 

mahdollistuvan työnantajan puolelta, ja osalle nykyinen työnantaja on myös 

tarjonnut mahdollisuuksia lisäkoulutukseen. Kokonaisuudessaan henkinen valmius 

uuteen koulutukseen osoittaa, kuinka informantit valmistautuvat muuntumaan 

työmarkkinoiden mukana. 

Spyridakis esittää, että muutokset työelämässä ovat vaikuttaneet työn sosiaalisiin 

merkityksiin. Työelämää leimaa epävarmuus, väliaikaisuus, tulevaisuudenpelko ja 

niin sanottuun limbotilaan jääminen. Nämä kaikki viestivät liminaalisuudesta, joka 

ilmenee voimattomuutena ja keskeneräisenä identiteettinä. Työttömyys on 

liminaalisuuden suora ilmentymä. Työttömät kokevat usein epäonnistumisen tunnetta, 

mutta heidän ei voida katsoa olevan pelkästään passiivisia rakenteiden uhreja, sillä 

he aktiivisesti tulkitsevat vaihtoehtoja ja omaa tilannettaan pyrkimyksenään parantaa 

omaa asemaansa. Liminaalisuus näyttäytyy työttömien lisäksi myös työtä tekevien 

parissa. Tähän on olennaisesti vaikuttanut työelämän koventuminen, joka usein 

taloustieteellisessä retoriikassa muutetaan joustavuudeksi. Tämä joustavuus 

merkitsee kuitenkin työntekijöiden kannalta epävarmuutta, osa-aikaisuutta ja 

turvattomuuden tunnetta. (Spyridakis 2013: 15−25.)  

Osa informanteista myös hyötyy työelämän tarjoamista lyhyistä työsuhteista 

käyttämällä tilannetta hyödykseen. He sopeutuvat tilanteeseen ja hyödyntävät sen 

tuomia mahdollisuuksia. Lyhyiden työsuhteiden tuomiin mahdollisuuksiin liittyy 

vapaus irrottautua väliaikaisesti työelämästä ja toteuttaa sen myötä omia työelämän 
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ulkopuolelle jääviä mielihaluja, kuten matkustelua. Työelämän epävarmuus 

mahdollistaa näin vapaaehtoisen irrottautumisen työelämän ja talouden prosesseista 

ja on siitä syystä verrattavissa tietynlaiseen liminoid-tilaan (vrt. Turner 1986: 29). 

Aineiston kautta vahvistuu näin kuva siitä, kuinka informantit eivät ole passiivisia 

rakenteiden uhreja, vaan muokkaavat aktiivisesti omia käsityksiään ja rooliaan 

työelämässä. Tilanne on hankalampi niille informanteille, jotka toivovat vakituista 

työpaikkaa ja varmuutta työelämään. Mikäli vakiintumista ei työelämässä tapahdu, 

on heidän tilanteensa verrattavissa liminaaliin liminoidin sijaan. Eron tekee se, että 

tällöin työelämän epävarmuus ilmenee jatkuvana huolena tulevaisuudesta ja 

kiinnittäytyminen toivottuun arkeen ja rutiiniin häiriintyy.  

3.4.2  Epävarmuus tuottaa communitaksen 

Informantit ovat yksimielisiä siitä, että työelämässä on tapahtunut muutos 

epävarmempaan suuntaan. Lyhyet työsuhteet ja projektimaisuus tarkoittavat myös 

sitä, että erimittaiset työttömyysjaksot ovat entistä todennäköisempiä – tällä on 

vaikutusta siihen, miten työttömyysturvaan suhtaudutaan. Aihetta käsittelin myös 

kandintutkimuksessani. Tutkimukseeni osallistunut, pitkän uran nuorten parissa 

tehnyt nuorten työpajan toiminnanjohtaja oli myös kiinnittänyt asiaan huomiota. 

”On se hyvin myönteinen (suhtautuminen sosiaalietuuksiin). Se on vähän niinku 

yhteiskuntapalkkaa. Et ne ajattelee, että mää oon osa tätä yhteiskuntaa ja 

yhteiskunta ei anna mulle töitä niin mää saan sitte työttömyyskorvauksen. Et jos 

minä olisin mennyt sossuun niin se olis ollu aivan kauheeta.” (Nainen 62 vuotta, 

nuorten työpajan toiminnanjohtaja [2013].) 

Lainauksessa välittyy teemaan liittyvä sukupolvien välinen eroavaisuus. Informantti 

osoittaa, että hänen kokemuksiensa mukaan työttömyys ja sosiaalitoimistossa asiointi 

olisivat olleet hänen nuoruudessaan jotain ”aivan kauheata”. Tähän tutkimukseen 

osallistuneet informantit ajattelevat kuitenkin työttömyyden johtuvan pääosin siitä, 

ettei töitä yksinkertaisesti ole kaikille tarjolla tai että työttömällä on henkilökohtaisia 

ongelmia. Kuten aiemmin tarkastelin, ero näiden kahden tilanteen välille tehdään sen 

perusteella, miten työtön itse suhtautuu omaan tilanteeseensa ja millaisen kuvan hän 

antaa siitä muille: työttömyydestä tulee hyväksyttyä, kun ilmaistaan kyseessä olevan 

elämäntilanne, josta pyritään pääsemään eroon. Työelämässä vallitsevalla hankalalla 

tilanteella tiedostetaan olevan vaikutusta siihen, kuinka työttömyyteen suhtaudutaan. 

”Se että ne on vähän niinkö olosuhteiden pakosta. Siitä ei saa mitään leimaa otsaan, 

jos oot työttömänä. Kyllä se epävarmuus on varmasti yksi selittävä tekijä, että 

työttömyys on tavallaan hyväksyttävämpää” (Nainen 24 vuotta, sosionomi.) 
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Informantit ajattelevat, että töitä löytyy aina, jos on valmis tekemään mitä tahansa 

työtä. Tilanne ei kuitenkaan sovi yhteen sen kanssa, että työn halutaan olevan itselle 

mieluisaa. Aineistossa näkyy myös, että informantit ymmärtävät muiden haluavan 

tehdä itselle mieluisaa työtä. 

”Jos sää oot joku perusduunari, tuolla kaatopaikalla lajittelet lokkien seassa 

banaaninkuoria, niin ei se oo kaikille se. Ei vaan niinkö pää kestä ajatusta, että olis 

semmonen. Siks mää ymmärrän, että jos joku työttömänä hakee oman alan hommia 

niin kauan että nappaa. On sitte siellä luukulla. On käytännössä sitte terveempi 

mieleltä, vaikka siinä työttömänä kuin on tuollaisissa töissä.” (Mies 26 vuotta, 

hyvinvointiteknologian insinööri) 

Suurin osa informanteista jakaa ajatukseen siitä, että kouluttautuminen johonkin 

ammattiin antaa oikeuden etsiä koulutusta vastaavan työn. Kaikki informantit ovat 

myös sitä mieltä, että työnhaku avoimilta työmarkkinoilta on Oulussa hyvin vaikeaa. 

Informantit korostivat, kuinka kyseessä on ”raaka maailma, jossa mennään 

suhteilla” (Mies 27 vuotta, hyvinvointiteknologian insinööri). Kaikista parhaiten 

töitä ajateltiin löytyvän omatoimisesti etsimällä ja omia sosiaalisia verkostoja 

hyödyntämällä. Ilman suhteita, tai erityisen hyvää näyttöä omasta osaamisesta, työn 

etsiminen on hakuammuntaa.  

”Sehän on aivan kauheaa. Mää oon itekki pari kertaa hakenut jottain semmosta 

työtä, mistä saisin vaan rahhaa. Se on aivan kauheata kilpailua. On vaikka 130 

hakijaa ja niistä 40 pääsee haastatteluun ja niistä kymmenen yksilöhaastatteluun ja 

niistä kolme otetaan. On se niinkö aivan älyttömän raskasta koko ajan lähetellä niitä 

hakemuksia ja jännittää, että pääseekö. Sitte ku miettii, että voi olla vielä 

mielenterveysongelmia ja joita työttömyys myös vielä pahentaa niin ei oo 

todellakaan helpoin homma lähteä takasin työmarkkinoille.” (Nainen 26 vuotta, 

muusikko.) 

Työn saaminen ei ole itsestäänselvyys ja tästä syystä ajatellaan, että on oltava 

olemassa työttömän sosiaaliturvajärjestelmä niille, jotka eivät onnistu tässä vaikeassa 

prosessissa. Ilman sosiaaliturvaa ”meillähän olis täällä ihan täys sekasorto jos 

meillä olis kaikki työttömät ilman mitään turvaverkkoa.” (Nainen 26 vuotta, 

muusikko). Työelämään liittyviin rakenteellisiin ongelmiin ei myöskään odoteta 

olevan tulossa nopeaa ratkaisua. Osa informanteista ajattelee, että tilanne tulee 

mahdollisesti muuttumaan vielä pahempaan suuntaan teknologian kehittymisen 

myötä tapahtuvan automatisoinnin kautta. Sen pelätään vievän suuria määriä 

työpaikkoja etenkin palvelualoilta. Kukaan informanteista ei sanonut, että 

työttömyyteen liittyisi jonkinlainen heidän ikäpolvelleen tyypillinen laiskuusilmiö. 

Työttömyyden hyväksyminen liitetään osittain myös nuoruuteen, ja suhtautuminen 
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voi muuttua vakavammaksi iän tuomien velvollisuuksien ja omaan talouteen 

liittyvien kustannuksien kasvaessa 

”Tietenkin sillon, kun olin työttömänä olin vielä aika nuori. Sillon vähän oli sillain 

että jes, ei tässä mittään. Kuitenkin sitten halusin sinne töihin. Varmaan silloin oli 

eniten se raha, mikä siinä merkkas. En varmaan sillon kyllä hakenutkaan niin 

aktiivisesti. Ei ehkä stressannutkaan sitä sillon niin paljon. Nyt olis varmaan eri asia, 

koska sillon oli vuokra-asunto ja ei ollut sillain stressiä ja tiesi, että saa niinkö apua 

siihen. Ehkä sitten oli sillain, että ei se nyt haittaa, jos mää oon tässä vähän aikaa 

työttömänä, että määhän oon näin nuori… Siitä on nyt se kymmenen vuotta, niin vois 

olla vähän eri-asia nyt.” (Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä.) 

Yhteisesti ymmärretty työelämän rakenteellinen epävarmuus tuottaa nuorten 

aikuisten keskuudessa tietynlaisen communitaksen. Informantit ymmärtävät, että 

töiden saaminen ei ole itsestäänselvyys ja työttömyyteen voidaan ajautua vasten 

omaa tahtoa. Epävarmuuden yhteinen kokemus synnyttää solidaarisuutta niitä 

kohtaan, jotka joutuvat siitä vasten omaa tahtoaan kärsimään. (vrt. Turner 2007 

[1969]: 108 & Turner 1974: 231–232.) Tällä on tärkeä rooli, kun tarkastellaan 

sosiaaliturvan varassa elämistä. Mikäli vasten tahtoaan joutuu työttömäksi tai 

pätkätyösuhteeseen, joka ei riitä kattamaan elämän perustarpeita, on yhteisesti 

hyväksyttyä elää sosiaalietuuksia hyödyntäen. 

3.4.3   Nuori aikuisuus elämänvaiheena 

Kuten olen aikaisemmin pohtinut, kuuluu nuoreen aikuisuuteen vaihtelevilla aloilla 

työskentely. Kyseessä on vaihe, jota seuraa toinen vaihe: vakiintuminen työelämässä 

ja lopullinen siirtyminen aikuisuuteen. Perinteisessä suomalaisessa aikuistumisen 

mallissa aikuistuminen etenee suoraviivaisesti eri elämänalueiden vakiintumisen 

kautta vaihe kerrallaan. Malliin liittyy perheen perustaminen ja taloudellinen 

itsenäisyys vakiintuneen työn muodossa. Perinteinen malli toimii monelle 

esimerkkinä, johon omaa elämänkulkua peilataan ja sen myötä pyritään toteuttamaan 

samanlaisia arvopäämääriä kuin aikaisemmat sukupolvet. (Ketokivi 2005: 130–131.) 

On mielenkiintoista tarkastella, millainen rooli työelämän epävarmuudella on 

kokonaisuudessaan siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen.  

Työelämän epävarmuus ei ole kaikille informanteille suuri huolenaihe. Tähän 

vaikuttaa liittyvän myös se, että kaikilla informanteista ei ole suuria velvollisuuksia 

hoidettavanaan. Kaikkiaan kolme informanteista on avioliitossa ja muutama heistä 

elää avosuhteessa. Informanteista kolmella on omistusasunto, jonka lainaan he 

kertoivat käyttävänsä merkittävän osan tuloistaan. Loput ovat suhteellisen vapaita 

taloudellisessa mielessä, eli heillä ei ole suuria säännöllisiä menoja eikä tarvetta 

rahoittaa muiden ihmisten elämää omilla tuloillaan. En voi kuitenkaan täysin 
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varmuudella kertoa informanttien taloudellisista menoista, sillä en kysellyt 

haastatteluissa systemaattisesti heidän varallisuustilanteestaan. 

Asetelma on mielenkiintoinen, sillä vain yhdellä informanteista on lapsi, joka oli 

tosin vasta muutaman kuukauden vanha haastatteluhetkellä. Halusin selvittää, ovatko 

loput informanteista suunnitelleet perheen perustamista ja millä tavoin työelämä 

kytkeytyy yhteen perheen suunnittelun kanssa. Osa informanteista on ajatellut 

perheen perustamista enemmän, osa ei juuri ollenkaan. Vaikuttaisi siltä, että 

työelämällä on vaikutusta asiaan, sillä ainoastaan yksi informanteista ajattelee 

perheen perustamisen olevan mahdollista työttömänä.  

”Ajatteleks sie, että työ ja perhe-elämä liittyis yhteen? Voisiks vaikka kuvitella, että 

sulla ois lapsia ja et kävis töissä? (Tutkija) 

No voisin. Kyllä se on niinkö mahdollista. En mää ite oo niinkö huolissaan siitä. 

Mistä tuntuu monesti olevan puhetta, että pitäs olla niinkö vakaa, että vois tarjota 

niille lapsille jonkun tasosta elämää. Oon tavallaan aika tyytyväinen siihen, että oon 

elänyt semmosen aika tasasen lapsuuden. Vanhemmilla on ollu tulot ja kaikkea, 

mutta ei ne niinkö rikkaita oo. Sitte näin myöhemmin tullee mieleen, että ihan 

helposti oisin vähemmälläki pärjänny. Musta on sillalailla tullu erilainen kun mun 

vanhemmista, että niillä on semmonen tietynlainen. Mitenhän sen selittäis. Sellanen 

niinku perinteinen kaava perhe-elämässä ja varallisuudessa ja tämmösessä. Ne 

niinkö haluais olla vieläkin hyvätuloisempia.” (Mies 27 vuotta, aikuiskoulutuksessa)  

Suurin osa informanteista on kuitenkin sitä mieltä, että perheen perustamisen 

edellytyksenä ovat säännölliset tulot työn kautta ja mielellään vakaa työpaikka. 

Heidän ajatuksensa noudattelevat hyvin yleistä linjaa, sillä Suomessa perheen 

perustamisen ehdoksi asetetaan usein vakaa talous, työ ja parisuhde (Ketokivi 2005: 

131).  

”En mää sitten haluais työttömänä tai pätkäduunarina olla. Ainakin sitä haluais 

vähän pidempiaikasempia projekteja sillon. Totta kai. Useamman toimeentulo niin 

siinä olis sitten vähän enemmän semmosta vastuuta – myös itestä (naurua).” (Mies 

27 vuotta, liikunnanohjaaja) 

”No jos mää haluaisin perustaa perheen, niin kyllä mää kokisin, että pitäs olla sitten 

niinkö semmonen vakaa työpaikka, molemmilla… Että haluais sitten kuitenkin antaa 

sille lapselle semmoisen hyvän elämän.” (Nainen 26 vuotta, merkonomi) 

Molemmat edellä lainatuista informanteista ovat aikaisemmin osoittaneet, että 

työelämässä esiintyneet pätkätyöt ovat tarjonneet heille myös hyötyjä. Vaikuttaa 

kuitenkin siltä, että pätkätöiden hyödyt ovat yhteydessä heidän elämäntilanteeseensa 



61 

 

ja katoaisivat perheen mukanaan tuomien vastuiden myötä. Työ- ja perhe-elämä eivät 

kuitenkaan aina näyttäydy automaattisesti vain toisiaan tukevina asioina.  

”On vähän ahdistavaakin, että mun pittää mennä takas töihin, kun mulla loppuu 

äitiysloma. Jos ei mene, niin sittenhän ne tulot niinkö romahtaa, jos jää sille 

kotihoidon tuelle, että onko varaa sillä olla vai pitääkö laittaa yhdeksän kuukautinen 

lapsi hoitoon, mikä tuntuu tosi pahalta ajatukselta. Jos ajattelee, että oliskin vaikka 

työttömänä, niin sitte jos olis mahdollisuus saada sitä ansiosidonnaista, niin sitte voi 

olla pitempään vaikka lapsen kanssa kotona. Sitte mietin, että onko tää meidän 

yhteiskunta menossa siihen, että pitäs olla niinkö koko ajan saatavilla. No jos on 

päiväkoti, niin kyllä se siitä varmaan sitte. Kyllä mää kuitenkin lopulta koen, että 

haluan palata sinne työelämään suhteellisen nopeaan, että en halua kolmea vuotta 

olla tässä kotona.” (Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä.) 

Äitiyslomalla oleva informantti ajattelee olevansa onnekas, sillä ”harvalla naisella 

on tämmöinen tilanne, että sitten kun on jäämässä pois töistä niin saakin vakituisen 

työn. Sehän on kun on se määräaikainen ja sitte tietää, että on lapsi tulossa niin sitä 

sopimusta ei sitte jatketa” (Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä.) Perhe- ja 

työelämän yhteensovittaminen on osittain ristiriitainen tilanne: työn kautta saadaan 

riittävä rahoitus perheen perustamisen tueksi, mutta toisaalta se vie paljon aikaa 

perhe-elämältä. Työ ja perhe-elämä kytkeytyvät informanttien vastauksissa yhteen, 

mutta perheen perustamisen taustalla vaikuttavat sen ohella myös muut tekijät, kuten 

parisuhteet ja itsetuntemus – kyse on kokonaisvaltaisesta elämäntilanteesta.  

”Pittää olla ittensä kanssa sujut ennenkö voi mittään. Nyt on ehkä parin viimisen 

vuoden aikana huomannut, että mikä se oma ittensä vois olla. Totta kai sitä on koko 

elämänsä, että mikä meininki, mutta nyt se on sillain että mitä oikeasti elämästä 

haluaa. Jos mulla olis yhtäkkiä sillain, että mää haluaisin matkustella ympäri 

maailmaa, niin ehkä mää olisin jo tehnyt sitä. Mulla on omat tavoitteet ja omat 

harrastukselliset jutut ja mieltymykset. Kyllä mää tiedän suurin piirtein, mistä mää 

ite tykkään. Se on ihan riittävää mulle.” (Mies 27 vuotta, hyvinvointiteknologian 

insinööri) 

Mielenkiintoista on, että läheskään kaikki informantit eivät suoranaisesti ajattele 

olevansa aikuisia. Aikuisuuden kokemus liitetään aineistossa henkilökohtaiseksi 

asiaksi. 

”Mää luulen, että siinä on varmaan niinkö kaks semmosta tyyppiä, että toiset on just 

niitä, että tässä ollaan jo näin… Jotenkin ne näkee sen aikuisuuden niinkö ankeana 

asiana. Toiset on sitte taas semmoisia, jotka ei tunnu aikuistuvan niinkö millään 

(naurua). Varmaan niinkö sillain. Kyllä määki koen, että ollaan sillain aikuisia, että 

ei ehkä sillain nuoria. Se nuori etuliite siinä aikuisuudessa jotenkin keventää sitä, 
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että ei tarvi niinkään (naurua). Ehkä jotenkin pelottaa se, että sää olisit niinkö 

aikuinen ja sitte olisit semmoisessa muotissa, jossa pitää tehdä tiettyjä asioita.” 

(Nainen 29 vuotta, järjestöalan työntekijä.) 

Aikuisuus ei siis tule automaattisesti edes vanhemmuuden mukana. Pääosin 

informantit ajattelevat olevansa nuoria aikuisia. Ymmärrän tilanteen hyvin, sillä en 

haluaisi itsekään näin 28-vuotiaana kutsua itseäni aikuiseksi – nuori aikuinen tarjoaa 

juuri sopivan joustavuuden. Vuoden 2009 nuorisobarometrista käy ilmi, että 

konkreettisimmiksi aikuisuuden merkeiksi nuorten parissa koetaan vanhemmuus, 

vastuu omista päätöksistä, itsensä elättäminen ja sen tietäminen, mitä elämältään 

tahtoo (Myllyniemi 2009: 138–139). Aikuisuus ei kuitenkaan aineiston perusteella 

ole pelkästään vakiintumista henkilökohtaisessa elämässä tai työelämässä, sillä 

muutamalla informanteista oli haastatteluhetkellä vakituinen työsuhde, 

omistusasunto ja aviopuoliso. Vakiintuminen on monimutkainen ilmiö ja sisältää 

useita teemoja omasta asemasta työelämässä yksityiselämän tilanteeseen. 

Oleellisessa osassa ovat itseä ympäröivät sosiaaliset piirit. 

”Ihan samassa tilanteessa on kaveri, joka on oikeasti yhdeksän vuotta vanhempi. Yks 

parhaita kavereita. Sillä on käytännössä kaikki, kuitenkin sillä on oma asunto, mutta 

se on muuten ihan yhtä vappaa. Sillä on työpaikka ja kaikki olis valmiina vähän 

niinkö siihen, mitkä meikällä olis vaatimukset vakiintumiselle. Se on käytännössä 

ihan hyvässä pisteessä, mutta ihan samanlaista sen elämä.” (Mies 27 vuotta, 

hyvinvointiteknologian insinööri.)  

”Me ollaan just naurettu kavereiden kanssa tuota, kuinka sekin on niinkö muuttunut 

tuossa sukupolvien aikana, että meillä on niinkö venynyt kauheasti se nuoruus. 

Sillain, että ite en kyllä tunne itteä yhtään silleen aikuseks, vaikka on jo lähempänä 

kolmeakymppiä kuin kahtakymppiä. Se on kyllä jännä ja tosi jännä, miten tässä iässä 

alkaa jo jakaantumaan, kun vaikka esim. kymmenen vuotta sitten oltiin samalla 

viivalla kaikki, mutta nyt on jo ihan laidasta laitaan. Se on tosi erikoista kyllä. 

Tavallaan se kokemus on niin voimakas, että ite ei vois kuvitella, että tässä olis nyt 

joku lapsi ja asunto ja perhe. Sitte joillekin se on ihan arkipäivää. Ihmiset on niin 

erilaisia.” (Nainen 26 vuotta, muusikko) 

Informantit osoittavat, kuinka he vertaavat omaa elämäntilannettaan heidän 

lähipiirissään oleviin muihin ikäluokkansa edustajiin, jotka ovat samankaltaisessa 

tilanteessa. Kaikki, kenen kanssa asiasta keskustelin ajattelivat, että heidän tilanne ei 

ole mitenkään poikkeava. Itselläni on samansuuntaisia kokemuksia, sillä 

tarkastellessani omia ystäviäni on suorastaan poikkeus, jos jollakin on alle 30-

vuotiaana perhe ja vakituinen työsuhde.  
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”Just niinkö mun äiti on sillain, että sitähän ollaan jo kolmikymppisiä, että sitähän 

kuuluu jo tehdä niitä lapsia (naurua). Se on niinkö mun äidin näkemys. Sitte jos taas 

ajattelee mun kavereita niin ne on sillain, että säähän oot tosi nuori.” (Nainen 29 

vuotta, järjestöalan työntekijä.) 

Lähimpänä kolmeakymmentä ikävuotta olevat informantit kertoivat, kuinka katsovat 

tilanteen muuttuneen juuri kolmenkympin kynnyksellä. Lapsia ei ole aikaisemmin 

lähipiirissä ollut, mutta kun työurat ja elämä ovat yleensäkin alkaneet tasoittua, on 

myös lapsia ”sitten alkanut sikiämään ihan täysillä” (Mies 29 vuotta, 

Tietojenkäsittelyn tradenomi). Loppujen lopuksi käy selväksi, että pelkästään 

työelämä ei määritä aikuisuutta, vaan teema sisältää useita huomioitavia asioita ja 

kyse on lopulta monimutkaisesta kulttuuristen merkityssuhteiden kokonaisuudesta. 

Tilanteen taustalla vaikuttaa oleellisesti se, miten ymmärrämme aikuisuuden. 

Nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen on mielenkiintoinen, muuttuva ja 

kulttuurisidonnainen ilmiö. Suomessa nuoruuden on katsottu pidentyneen 

molemmista päistä. Usein jo 15-vuotiaat luokitellaan nuoriksi ja toisaalta nuori voi 

olla aina 30-vuotiaaksi saakka. Kyseessä on niin sanottu eritahtinen itsenäistyminen. 

Siinä nuoruuden sosiokulttuurinen ja sosioekonominen itsellisyys kilpailevat 

keskenään. (Suurpää 2009: 15.) Informantit osoittavat, kuinka nuoruus ja aikuisuus 

ovat vaikeasti määriteltäviä ja henkilökohtaisia kokemuksia. Näin aineistoni tukee 

käsitystä, jonka mukaan aikuistumisen reitit ovat monimutkaisia ja aikuisuuden 

kokeminen eri elämän osa-alueilla ei välttämättä ole samanaikaista. On mahdollista 

kokea olevansa aikuinen toisella elämänalueella ja nuori toisella. (Myllyniemi & 

Berg 2013: 17.) 

Pidentynyttä nuoruutta tutkinut Kaisa Ketokivi esittää, että aikuisuus, perhe, 

vastuunkanto ja työelämä ovat tiivisti keskinäisessä yhteydessä ja oleellisia asioita 

nuoruudesta aikuisuuteen liittyvää siirtymää tarkastellessa. Elämänvaiheiden sisältö 

vaikuttaisi irrottautuneen kronologisesta iästä ja siitä syystä nuoruutta voidaan kokea 

melkein missä vaiheessa elämää tahansa. (Ketokivi 2005: 112–113.) Nyky-

yhteiskunnan lyhyt aikaperspektiivi asettaa haasteen perinteisen aikuistumisen mallin 

toteuttamiselle, sillä vakiintuminen työ- ja perhe-elämässä ei ole nykyisin 

itsestäänselvyys. Tästä syystä syntyy uusi pidentyneen nuoruuden malli, jonka jaettu 

sosiaalinen säännöstö suorastaan edellyttää aikalisää lineaarisen ja nopean 

aikuistumisen sijaan. Perinteinen malli on edelleen tavoitteena, mutta siihen 

siirrytään yhteisymmärryksen saattelemana yhä myöhemmin. (Ketokivi 2005: 130–

131.) 

Tutkijan mukaan pidentynyt nuoruus liittyy vakiintumisen ongelmallisuuteen. 

Kulttuurissamme eri elämänalueille tapahtuvat siirtymät eivät enää sisällä selkeitä 

rajoja. Työelämän epävarmuus ja levottomuus eivät tarjoa kaikille luotettavaa 
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jatkuvuutta, jonka varaan perinteistä aikuisuutta voisi rakentaa. Pidentynyt nuoruus 

voi näin olla vaihtoehto perinteiselle aikuistumisen mallille nopeasti muuttuvassa ja 

hajanaisessa yhteiskunnassa Sen myötä ollaan siirrytty sosiaalisen maailman piirissä 

tapahtuvista siirtymistä henkisen itsenäisyyden ja kypsyyden korostamiseen. Myös 

perheen merkitykset ovat muuttuvia, sillä uudet, siihen liittyvät säännöt haastavat 

perinteisempiä näkemyksiä. Perinteinen malli perheestä törmää uusiin tapoihin ja 

nykymaailman olosuhteisiin. Perinteiset näkemykset elävät vanhempien sukupolvien 

lisäksi nuorten aikuisten omaan ajatusmaailmaan sisäistettyinä malleina. Perinteinen 

perhekuva on kuitenkin ristiriidassa uuden kollektiivisesti tunnistettavan mallin 

kanssa, mutta se samanaikaisesti vaikuttaa jossain taustalla. Pidentynyt nuoruus voisi 

näin ollen olla ikään kuin aikalisä, jolla paikataan näitä ristiriitoja. (Ketokivi 2005: 

101−102.)  

Pidentyneen nuoruuden tunnistaminen on erittäin tärkeää, kun tarkastellaan nuorten 

siirtymää aikuisuuteen ja vakiintumisen ongelmallisuutta. Kulttuuriset ja 

rakenteelliset muutokset työelämässä sekä sen ulkopuolella aiheuttavat sen, että 

elämän vakiintuminen hankaloituu ja aikuisuus ei ole selkeästi määriteltävissä. 

Katsojasta riippuen voidaan ajatella, että pidentynyt nuoruus liittyy työelämän 

vakiintumisen ongelmallisuuteen, tai vaihtoehtoisesti, että sosiaalinen edellytys 

pidemmästä nuoruudesta vaikuttaisi niin, että työelämässä ja muilla elämän osa-

alueilla ei edes haluta siirtyä ”perinteiseen” malliin. Esitän kuitenkin, että on turhaa 

yrittää selvittää kumpi tuli ensin ja sovellan teeman tarkasteluun Giddensin (1984 

[1979]: 23-25) rakenteistumisen teorian ajatusta rakenteiden kaksinaisuudesta. 

Informantit käsittelevät omaa suhdettaan aikuisuuteen ja toimivat työelämässä sen 

tarjoamien mahdollisuuksien sekä kulttuuriimme sisältyvän aikuisuuden käsityksen 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Työelämä on muuttunut epävarmemmaksi, mutta niin myös käsitys siitä, kuka 

kulttuurissamme on aikuinen. Nämä kaksi tekijää ovat vuorovaikutussuhteessa ja 

molemmat rakentavat pohjaa toisillensa. Informantit ovat aktiivisia kulttuurisia 

toimijoita, jotka muokkaavat vallitsevien rakenteiden ja sosiaalisten merkityksien 

puitteissa kulttuurisia käsityksiä työelämästä ja aikuisuudesta. Koska selkeitä 

määritelmiä on vaikea löytää, oleellisessa roolissa ovat muut samassa tilanteessa 

olevat ihmiset, joihin omaa tilannetta verrataan. Perinteiseen malliin peilaten osan 

informanteista voisi ajatella olevansa nuoruuden ja aikuisuuden välisessä 

liminaalitilassa. Perinteinen malli on kuitenkin nyky-yhteiskunnassa yhä vaikeampi 

saavuttaa ja siksi olisi järkevää puhua uudesta elämänkulullisesta vaiheesta – 

nuoresta aikuisuudesta. Se ei ole enää vain aikuisuudesta nuoruuteen liittyvän 

siirtymäriitin välitila, vaan kulttuuriimme muodostunut, yhteisesti tunnistettava 

elämänkulkuun liittyvä vaihe itsessään.  
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4 Päätäntö 

 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut tarkastella työn muuttuvia kulttuurisia merkityksiä 

oululaisten työelämään osallistuvien nuorten aikuisten näkökulmasta. Olen 

selvittänyt aineistoni kautta, millaisia arvoja informanttini liittävät työhön, 

työttömyyteen ja vapaa-aikaan. Tarkastelun alla ovat olleet myös informanttien 

ajatukset siitä, millaisia muutoksia he uskovat tapahtuneen sukupolvien välillä 

suhtautumisessa työntekoon ja millainen vaikutus työelämän epävarmuustekijöillä on 

heidän elämäänsä. Tutkimukseni lähti ajatuksesta, että suomalainen työn kulttuuri 

elää murroksessa.  

Induktion saattelemana olen rakentanut aiheen ympärille teoreettisen viitekehyksen, 

joka on yhdistelmä symbolista antropologiaa, arvojen tutkimusta, toimintateoreettista 

tutkimussuuntausta ja rituaalien tutkimusta. Teoreettisen viitekehyksen lisäksi olen 

kerännyt oman aineiston teemahaastatteluiden ja melko vähäiseksi jääneen 

osallistuvan havainnoin avulla. Tämän jälkeen olen ikään kuin testannut induktiotani 

vuoropuhelussa aineiston, teorian ja aiempien tutkimuksien välillä. Metodologisesti 

olen saanut vaikutteita tulkinnallisesta antropologiasta, hermeneuttisesta 

tutkimusperinteestä ja tieteellisistä kehämalleista. Aineiston analyysi toteutui lopulta 

eniten tulkinnallisen antropologian tyyliin – tein aineistostani eräänlaista tiheää 

kuvausta.   

Nyt on tullut aika koostaa tutkimuksen anti yhteen ja vastata sen avulla asettamiini 

tutkimuskysymyksiini. Tässä vaiheessa tavoitteenani on myös arvioida omaa 

tutkimustani ja tehdä ehdotuksia aiheen tutkimiseksi jatkossa. Tutkimukseni 

päätökseen johdattaa erinomaisesti seuraava, viimeinen lainaus tutkimusaineistostani: 

”Nuorten suhde työhön on niinku hirveen paljon monipuolisempi sillä tavalla, että ei 

haaveilla mistään viroista tai mittään semmosta. Enemmän lähtee se työntekeminen 

niistä sisällöistä, siitä minkälaista työtä haluaa tehdä – haluaako tehdä 

ihmissuhdetyötä vai haluaako jotain aivan muuta. Ei mulla ollenkaan semmosta 

kuvaa ole nuorista, joiden kanssa mää työskentelen, että ne olis jotenki 

työtävieroksuvia tai luusereita… Ei ollenkaan” (Nainen 62 vuotta, nuorten työpajan 

toiminnanjohtaja [2013]) 

Samankaltaiseen tulkintaa päädyn myös oman tutkimusaineistoni valossa. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet informantit ovat aloittaneet työssäkäynnin jo hyvissä 

ajoin peruskoulun kanssa päällekkäin, ja suurin osa on tehnyt hyvin monipuolisesti 

töitä nuoresta iästään huolimatta. Informantit ovat myöhemmin kouluttautuneet ja 
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siirtyneet sen myötä osaksi työvoimaa – he ovat työelämän aktiivisia toimijoita ja 

heillä on kova halu tehdä töitä. Minkäänlaista laiskuusilmiötä en tutkimusprosessin 

aikana havainnut – työ on informanttien arvomaailmassa yksi elämän peruspilareista. 

Samanlaisia huomioita nostettiin esille myös Pyöriän ja Ojalan (2015) artikkelissa Y-

sukupolven työorientaatiosta. Heidän mukaansa työtä arvostetaan edelleen hyvin 

paljon ja sen asema erittäin tärkeäksi koettuna toimintona ei ole menettänyt 

merkitystään sukupolven arvomaailmassa. Vastaavasti nuorten työelämän käsityksiä, 

tulevaisuuden uskoa ja haaveita käsittelevä etnografinen tutkimushanke Unelmoitua 

Suomessa (2014) päätyy siihen johtopäätökseen, että nuorten suhtautuminen työhön 

on hyvin perinteinen: Tutkimukseen osallistuneiden nuorten arvomaailmassa töitä 

pitää tehdä ja ahkerasti. Työ on heille yksi elämän perusasioista, ja sitä arvostetaan 

hyvin paljon.  

Tietyllä tapaa työ on informanttien keskuudessa itseisarvo – sen yhteiskunnallista 

asemaa ei aseteta käytännössä ollenkaan kriittiseen valoon, ja kaikki informantit 

haluavat tehdä jotain työtä. Lähtökohtaisesti työtä tehdään, koska se tuottaa 

tekijälleen taloudellista arvoa palkan muodossa. Palkka taas voi toimia välillisenä 

arvona, jolla mahdollistetaan vapaa-ajan aktiviteettien ja elämän perustarpeiden 

rahoitus. Taloudelliset tekijät ovat kuitenkin vain yksi osa työnteon tuottamaa arvoa. 

Työn kautta haetaan elämään myös rutiinia ja rytmiä. Näin työllä on iso rooli 

informanttien elämän aktivoinnissa, järjestämisessä ja hallinnassa. Merkittävin 

huomio informanttien työhön liittämää arvomaailmaa tarkasteltaessa on se, kuinka 

informantit haluavat työn olevan heille itselleen mieluisaa. Mielekäs työ on 

yhteydessä henkilökohtaisiin haluihin – käytännössä se voi olla mikä tahansa 

ammatti.  Itselle mielekkään työn etsiminen viestii tietynlaisesta individualismista eli 

työtä lähestytään pääosin omista lähtökohdista yhteiskunnallisten motiivien sijaan. 

On kuitenkin huomioitava, että myös omat lähtökohdat voivat pohjautua 

yhteiskunnallisiin arvoihin ja näin työ voi niiden kautta olla itselle mieluisaa. 

Tutkimusprosessin aikana minulle on käynyt selväksi, että tarkastellessa työn 

merkityksiä tulee tarkastella myös vapaa-aikaa. Työnteon ohella vapaa-aika on 

informanttien elämässä erittäin merkittävä asia ja siksi siihen liitettävät arvot ovat  

tutkimukseni kannalta tärkeässä asemassa. Vapaa-aika on mielenkiintoinen ja tärkeä 

vastinpari työnteolle – ne kuuluvat yhteen, mutta niiden välille toivotaan löytyvän 

tasapaino. Työt halutaan erottaa vapaa-ajasta, mutta elämä ilman työtä ei ole 

informanteille toivottua, sillä vapaa-aika yksistään ei luo rutiinia ja rytmiä elämään. 

Kun työ on kutsumusammatti tai elämäntyö, voi vapaa-ajan erottaminen työstä olla 

hankalampaa. Informantit haluavat itselleen mieluisan työn, mutta ei se tarkoita, että 

työn tarvitsisi olla niin sanottu kutsumusammatti tai elämäntyö.  Vapaa-ajan tärkeys 

aineistossani on yhteydessä yleisempään ilmiöön Suomessa ja muualla länsimaissa, 
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joissa vapaa-ajan arvostus on ollut jatkuvassa kasvussa. Ilmiöön on liitetty muun 

muassa aineellisen hyvinvoinnin kasvu ja mahdollisuus kehittää omia taitoja vapaa-

ajalla työajan sijaan.  

Työ ja vapaa-aika tarvitsevat toisensa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että aineistossa 

työttömyyttä ei koeta vapaa-ajaksi. Työttömyys voi aluksi tuntua vapaa-ajalta, mutta 

useimmiten syntyy kaipuu takaisin institutionaalisten rytmien pariin. Työttömyys ei 

sisällä rutiinia ja rytmiä, eikä se ole myöskään informanteille tavoite. Työttömyys 

tarkoittaa useimmille marginaalisuutta ja ennen kaikkea se on taloudellinen riski sen 

kohdanneelle henkilölle. Taloudelliset tekijät osaltaan selittävät, miksi työttömyys ei 

ole tavoiteltavaa – työttömyysturvaetuudet ovat Suomessa huomattavasti 

keskivertoansioita pienemmät. Työttömyys ei ole informanteille suoranainen häpeän 

aihe, mutta sitä tulee aina pystyä perustelemaan. Mikäli ei pysty hyväksytysti 

perustelemaan omaa työttömyyttään, voi se tuottaa häpeää ja olla näin myös riski 

identiteetille. Työttömyys on monelle turhautumisen ja epävarmuuden kyllästämä 

liminaalitila. Se tarkoittaa yhteiskunnallisen toimijuuden heikkenemistä – 

irrottautumista yhteiskunnan tärkeimmän toiminnon piiristä.  

Työllistyminen on sekä yhteiskunnallinen että sosiaalinen velvoite. Informantit 

jakavat pitkälti käsityksen siitä, että töitä on pakko tehdä. Epämieluisa työ näyttäytyy 

informanteille parempana vaihtoehtona, kuin pitkään jatkunut työttömyys. Kaikki 

työ tuottaa tekijälleen sosiaalista arvoa, kun taas työttömyys ei sitä tuota. Suomen 

valtio periaatteessa velvoittaa täysi-ikäiset työkykyiset suomalaiset tekemään töitä, 

mutta käytännössä informantit ajattelevat työ- ja elinkeinotoimistojen roolin olevan 

lähinnä muodollinen. Yhteiskunnallisia velvoitteita suurempina aineistossani 

näyttäytyvät sosiaaliset tekijät. ”Sosiaalipummius” eli vapaaehtoisesti pitkiä aikoja 

sosiaaliturvan varassa eläminen ei sovi yhteisesti jaettuun arvomaailmaan, jonka 

mukaan työn tulisi kuulua osaksi kaikkien työkykyisten elämää. Tätä arvomaailmaa 

rikkovat herättävät monissa negatiivisia ajatuksia. Mikäli haluaa olla sosiaalisesti 

hyväksyttävä osa suomalaista yhteiskuntaa, tulee käydä töissä tai vähintäänkin 

osoittaa, että haluaisi käydä töissä. Työhön liittyvät arvot ja merkitykset uusiintuvat 

ainakin osittain sosiaalisessa kanssakäymisessä. Osallistuminen työelämään 

symboloi kulttuurissamme osallistumista yhteiskuntaan ja sen kautta kuulumista 

osaksi yhteisöä sekä sen arvomaailmaa.   

Sukupolvien välisiä työhön liittyviä arvomaailmallisia eroja tarkasteltaessa 

lähtökohtana on, että informantit eivät suhtaudu työntekoon ainakaan 

välinpitämättömästi. Kun pohditaan, millaisia muutoksia suhtautumisessa 

työntekoon on tapahtunut sukupolvien välillä, on aluksi hyvä nostaa esille käsitys 

suomalaisesta työntekijästä. Aineistossa ja virallisissa yhteyksissä suomalainen 

työntekijä esitetään usein ahkerana ja tunnollisena – joskus jopa myyttisenä hahmona. 
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Kaikki eivät kuitenkaan liitä suomalaiseen työntekijään pelkästään positiivisia 

ominaisuuksia, vaan asettavat perinteisen näkemyksen kyseenalaiseen valoon. 

Kulttuuriimme sisältyvässä käsityksessä sisukkaasta suomalaisesta työntekijästä on 

kuitenkin jotain, mitä odotetaan myös uudelta työntekijöiden sukupolvelta. Jos ei 

täytä näitä kriteerejä, on mahdollista, että joutuu painostuksen kohteeksi esimerkiksi 

työyhteisön sisällä. Havainnot tukevat käsitystä siitä, että työelämä, koulu ja muut 

instituutiot eivät yksistään tuota käsitystä suomalaisesta työntekijästä, vaan kyseinen 

kulttuuri uusiintuu, tai muuntuu myös kulttuurin omin ehdoin, ihmisten välisessä 

sosiaalisessa kanssakäymisessä.  

Informanttien esittämät ajatukset suomalaisesta työntekijästä vaikuttavat olevan 

yhteydessä heidän vanhempiensa asemaan työelämässä. Lähes kaikkien 

informanttien vanhemmat ovat tehneet pitkän ja tasaisesti jatkuneen työuran – 

työttömyys on ollut heille harvinaista. Vanhemmilta on voitu oppia työhön liittyvää 

arvomaailmaa, tai vaihtoehtoisesti he ovat olleet osalle varoittavana esimerkkinä 

tilanteesta, johon ei haluta itse päätyä. Hyvin yleistä kuitenkin on, että vanhemmat 

asettavat odotuksia lapsilleen heidän roolistaan työelämässä. Tämä näkyy erityisesti 

työttömyysjaksojen aikana vanhempien huolestuneisuutena nuorten tilanteesta. 

Informantit jakavat paljon yhteisiä työhön liittyviä arvoja aikaisempien sukupolvien 

ja etenkin vanhempiensa kanssa. Molemmilla vaikuttaisi olevan käsitys työstä 

tietynlaisena itseisarvona, joka taas viestii protestanttisesta työn etiikasta. Sen asema 

ei ole kuitenkaan itsestään selvä, sillä muutokset, kuten vapaa-ajan arvostuksen 

nousu ja muut työelämään liittyvät muutokset voivat olla uhka sille.  

Kun tarkastellaan sukupolvien välisiä eroja informanttien näkökulmasta, nousevat 

nimenomaan vapaa-ajan arvostus ja itselle mieluisa työ tärkeimmiksi teemoiksi. Osa 

informanteista ajattelee työn olleen heidän vanhemmillensa tärkein asia elämässä, 

jonka tieltä vapaa-aika on saanut usein väistyä. Tulkintani mukaan työ on ollut 

informanttien heidän vanhimmille voimakkaammin itseisarvo kuin mitä se on heille 

itselleen. Informanttien käsityksissä toistuu myös ajatus siitä, että heidän 

vanhempansa ovat tehneet helpommin työtä, joka ei välttämättä ole ollut itselle 

mieluisaa. Vaikuttaa siltä, että informanttien vanhemmat ovat noudattaneet enemmän 

protestanttista etiikkaa. Tulkintaa tukee myös se, että aiemmille sukupolville 

työttömyyden uskotaan olleen suurempi häpeän aihe, kuin mitä se nykyään on. 

Pelkästään työhön liittyvien sosiaalisten arvojen ei kuitenkaan ajatella muuttuneen –

suuren huomion saa myös työelämän rakenteiden muutos. Työllistymisen ajatellaan 

olevan nykyisin huomattavasti vaikeampaa kuin ennen. Työmarkkinoilla tapahtuvan 

kilpailun ajatellaan nykyään olevan erittäin kovaa. Informanttien käsityksen mukaan 

esimerkiksi heidän vanhempansa ovat työllistyneet huomattavasti helpommin, 

etenkin pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Pitkien suhteiden sijaan useimmat informanteista 
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ovat tehneet suuren osan työurastaan pätkätöitä eli olleet käytännössä koko ajan 

lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa, eikä samankaltaista vakiintumista työelämässä 

kuin heidän vanhemmilla ole ainakaan vielä kaikkien osalta tapahtunut. Tilanne 

vaikuttaa olevan hyvin tyypillinen nuorille aikuisille ja sen syyt ovat osittain 

yhteydessä taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten talouden 

taantumaan sekä uusliberalismin nousuun.  

Kaikkien informanttien tilanne ei näyttäydy erityisen huolestuttavana, sillä osa 

pystyy käyttämään lyhyitä työsuhteita hyödykseen – ne tarjoavat vapauden 

irrottautua oman halun mukaan institutionaalisista rytmeistä ja lähteä esimerkiksi 

matkustelemaan. Tällaiset henkilöt ovat eräänlaisessa epävarman työelämän 

tarjoamassa liminoid-tilassa. Osa informanteista kuitenkin haaveilee pitkästä 

työsuhteesta mielekkäässä työpaikassa – heille epävarma työelämä tuottaa 

tietyntyyppisen liminaalitilan, jossa tulevaisuuden suunnitteleminen ja elämän 

vakiintuminen ovat hankaloituneet. Muutamalla informanteista on nykyään 

suhteellisen vakaa vakituinen työsuhde. Huomion arvoista on se, että myös he 

jakoivat käsityksen työelämässä vallitsevasta epävarmuudesta. Informantit eivät ole 

pelkästään passiivisia työelämän rakenteiden uhreja, vaan pyrkivät omalla 

toimijuudellaan aktiivisesti parantamaan omaa asemaansa työelämässä. Työelämän 

nopeatempoisiin muutoksiin pyritään sopeutumaan muun muassa koulutuksen avulla. 

Informantit ovat valmistautuneet tulevaisuudessa, joko vapaaehtoisesti tai pakon 

edessä, kouluttautumaan lisää tai jopa vaihtamaan kokonaan alaa.  

Työelämän yhteisesti tunnustetulla epävarmuudella on vaikutusta siihen, kuinka 

työttömyyteen suhtaudutaan. Epävarmassa työelämässä työllistymisen ei ajatella 

olevan itsestäänselvyys. Työnhaku Oulun alueella näyttäytyy prosessina, joka 

sisältää moninaisia haasteita ja siinä pärjää parhaiten, jos on hyviä sosiaalisia 

verkostoja. Informantit toivovat löytävänsä itselle mieluisaa ja koulutusta vastaavaa 

työtä, ja myös muiden ymmärretään tavoittelevan samoja asioita. Mielekkään työn 

löytäminen on kuitenkin hankalaa ja voi johtaa siihen, ettei työllistyminen tapahdu 

hetkessä. Yhteisesti ymmärretty epävarmuus johtaa siihen, että sosiaaliturvan varassa 

väliaikaisesti elämisestä tulee hyväksyttävää – kunhan pystyy osoittamaan, että 

tilanne on väliaikainen ja siitä haluaa päästä eroon. Työelämän epävarmuus synnyttää 

näin nuorten aikuisten keskuudessa communitaksen. Siihen liittyy yhteisesti 

ymmärretty käsitys siitä, että työelämän epävarmuuden vuoksi työttömyys voi sattua 

kenelle tahansa ja silloin on tärkeää saada työttömyystukea.  

Työelämässä vakiintuminen liitetään usein aikuisuuteen. Perinteinen suomalainen 

aikuistumisen malli etenee eri elämänalueiden vakiintumisen kautta vaihe kerrallaan. 

Näitä osa-alueita ovat muun muassa vakiintuminen työelämässä ja perheen 

perustaminen. Kaikilla informanteista ei ole vielä kaikkia perinteiseen aikuisuuteen 
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liittyviä velvollisuuksia, kuten lapsia elätettävänään. Useimpien informanttieni 

ajatukset myötäilevät yleistä linjaa, jonka mukaan perheen perustamisen ehtona 

nähdään säännölliset tulot ja vakaa asema työelämässä. Ajatuksen jakoi myös 

muutama informantti, joka kertoi aiemmin hyötyvänsä työelämän epävarmuudesta. 

Työelämän epävarmuuden tarjoamat hyödyt ja haitat ovat siis yhteydessä 

henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Perheen perustamisen taustalla näyttävät 

vaikuttavan myös muut sosiaaliset tekijät. Harva informanteista ajattelee olevansa 

suoranaisesti aikuinen ja aikuisuuden osoitetaan olevan subjektiivinen kokemus. 

Tärkeässä roolissa näyttäytyy ympäröivät sosiaaliset piirit. Omaa tilannetta verrataan 

oman ikäluokan edustajien tilanteeseen. Vertailu paljastaa, kuinka useat samanikäiset 

ystävät ja tuttavat jakavat samanlaisen tilanteen suhteessa työelämään ja aikuisuuteen. 

Kaikki tämä liittyy kulttuuriseen ilmiöön, jossa nuoruuden katsotaan pidentyneen 

molemmista päistä.  

Työelämän epävarmuudella oma vaikutuksensa nuoruuden pidentymiseen, mutta 

emme voi myöskään unohtaa kulttuurimme sisäisiä tekijöitä. Jos tarkastelemme 

informanttien elämäntilannetta peilaten sitä perinteiseen aikuisuuden malliin, voi 

heidän tilanteensa nähdä kuin nuoruuden ja aikuisuuden välisenä liminaalitilana. 

Nuoruuden pidentyminen on kuitenkin laajasti tunnistettava ilmiö ja siksi olisi 

järkevämpää puhua kokonaan uudesta elämänkulullisesta vaiheesta, eikä vain kahden 

vaiheen välisestä tilasta. Kyseessä on vaihe, joka voidaan erottaa sekä perinteisestä 

nuoruudesta että aikuisuudesta. Kulttuurin sisällä käsityksemme siitä, kuka ja 

millainen on aikuinen muuttuu ja asettaa uusia malleja sekä normeja nuorten 

ihmisten käyttäytymiselle. Havainto tukee käsitystä rakenteiden kaksinaisuudesta, 

jossa toiminta ja rakenne muodostavat keskinäisen vaikutussuhteen kautta uusia 

kulttuurisia merkityksiä.  

Tutkimuksen myötä olen vakuuttunut, että halutessamme ymmärtää työn kulttuuria 

kokonaisuutena, tulee huomioida myös työelämän ulkopuolelle jääviä kulttuurisia 

tekijöitä. Aineistoni kautta olen tulkinnut, kuinka työhön liittyvä arvomaailma on 

yhteydessä laajoihin teemoihin, kuten individualistisempaan työhön suhtautumiseen, 

vapaa-ajan arvostuksen nousuun, protestanttisen etiikan taustavaikutukseen, 

työelämän epävarmuustekijöihin ja pidentyneeseen nuoruuteen. Yksiselitteistä ja 

tyhjentävää selitystä muutoksille ei ole olemassa, sillä usein nämä muutokset ovat 

keskinäisessä vaikutussuhteessa. Työhön liittyvä arvomaailma rakentuu ajalle 

tyypillisten ilmiöiden ja perinteisten käsityksien vuorovaikutuksessa. Muutokset 

eivät ole aina helposti tunnistettavissa, sillä ne eivät tapahdu hetkessä. Kyse on 

pitkälti päällekkäisyyksistä ja pitkäaikaisista taloudellisista, kulttuurisista sekä 

yhteiskunnallista prosesseista, jotka ovat rakentuneet monien tekijöiden summana. 

Teemojen monimuotoisuus haastaa yksipuolisia käsityksiä, kuten sen, että 

sosiaaliturva vie työmotivaation tai että nuoret aikuiset olisivat epävarman työelämän 
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passiivisia uhreja. Työhaluttomia henkilöitä on varmasti löydettävissä ja osalle 

epävarma tilanne työelämässä on sietämätöntä, mutta yhteiskunnallisella tasolla kyse 

on marginaalisista ilmiöstä. Sen sijaan pääsääntöisesti työtä arvostetaan ja tehdään 

nuorten aikuisten parissa edelleen paljon. Vapaa-aika kasvattaa arvoansa, mutta tiivis 

keskinäinen suhde varmistaa työn aseman yhteiskunnan tärkeimpänä toimintona. 

Tulkintani mukaan Suomi ei ole muuttunut oleskeluyhteiskunnaksi.  

Tutkimuksen monimutkaisuus on ollut samanaikaisesti tutkimusprosessin vahvuus ja 

heikkous. Vahvuutena voin nähdä sen, että tutkimuksen edetessä esiin nousi useita 

kulttuurisia teemoja, joiden huomiointi ei välttämättä olisi itsestäänselvyys kaikissa 

työelämää koskevissa tutkimuksissa. Etnografinen ote osaltaan vaikuttaa siihen, että 

monipuoliset teemat ovat nousseet esille: tutkittavien näkökulma on ohjannut 

tutkimusta välillä yllättäviin suuntiin. Monimutkainen aihe on aiheuttanut minulle 

tutkijana myös suuria haasteita. Aihepiirien ytimekäs rajaaminen ja teemoihin 

syventyminen on ollut haastavaa. Tämän lisäksi aiheen ajankohtaisuus on aiheuttanut 

tilanteen, jossa uusia siihen liittyviä teemoja on noussut jatkuvasti esiin 

tutkimusprosessin edetessä. Suurta osaa niistä en pystynyt, enkä osannut, huomioida.  

Loppujen lopuksi oma tutkimukseni on vain pintapuolinen etnografinen raapaisu eri 

teemoista, jotka liittyvät työn kulttuuriin ja sen muutokseen. Se on tutkijan tulkintaa 

kulttuurin pienistä yksityiskohdista ja toisten ihmisten tulkinnoista, joiden kautta on 

yritetty ymmärtää laajempia merkityksiä (vrt. Barnard 2000: 162 & Geertz 1973:5,9). 

Tutkimuksen tuottaman tiedon falsifiointi (vrt. Kuznar 2008: 29) ja luotettavuuden 

arviointi jää lopulta lukijoiden tehtäväksi. 

Aihepiirin tutkimista olisi helppoa jatkaa, sillä periaatteessa jokaisesta käsitellystä 

teemasta olisi mahdollista tehdä kokonainen laajempi vertaileva etnografinen 

tutkimuksensa. Erityisen mielenkiintoista olisi tehdä samankaltainen tutkimus, johon 

otettaisiin mukaan myös muiden sukupolvien edustajia. Tällä tavoin tässä 

tutkimuksessa esiintyneitä teemoja päästäisiin tarkastelemaan usean sukupolven 

näkökulmasta – silloin sukupolvien välisistä eroista saataisiin luotettavampaa ja 

monivivahteisempaa tietoa. Vaihtoehtoisesti aiheesta voisi tehdä myös laajan 

kyselytutkimuksen, jonka avulla pystyttäisiin paremmin tekemään kokonaisia 

ikäluokkia koskevia johtopäätöksiä. Määrälliset tutkimusmetodit tarvitsevat  

kuitenkin tuekseen etnografisia kuvauksia, jotta tutkittavien oma ääni tulee kunnolla 

kuuluviin – ihmisten arvojen ja ajatuksien kirjoa on vaikeaa selvittää pelkästään 

kyselylomakkeilla. Sen sijaan oman kulttuurin sisäisten ilmiöiden tutkiminen 

etnografisella otteella yllättää tutkijan, haastaa ennakkokäsityksiä ja tuottaa uutta 

tietoa, jota ei välttämättä osata etukäteen odottaa.  

 

 



72 

 

Lähteet 
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Tutkimuspäiväkirja 1.1.2016 – 20.4.2016 

 

Haastattelut: 

 

1. Nainen 62 vuotta (haastatteluhetkellä). Nuorten työpajan toiminnanjohtaja. 

Oulussa 26.4.2013. 

2. Mies 22 vuotta (haastatteluhetkellä). Työtön. Naimaton. Oulussa 26.4.2013. 

3. Mies 27 vuotta. Aikuiskoulutuksessa (Maanrakennuskoneenkuljettaja). Naimaton. 

Oulussa 18.12.2015. 

4. Mies 27 vuotta. Liikunnanohjaaja. Työtön. Naimaton. Oulussa 5.1.2016. 

5. Nainen 26 vuotta. Merkonomi. Töissä kaupanalalla. Avoliitossa. Oulussa 

22.1.2016. 

6. Mies 25 vuotta. Tietotekniikan insinööri. Töissä IT-alalla. Avoliitossa. Oulussa 

16.2.2016. 

7. Mies 29 vuotta. Tietojenkäsittelyn tradenomi. Töissä TV-tuotannossa. Avioliitossa. 

Oulussa 17.2.2016. 

8. Nainen 26 vuotta. Freelancer-muusikko. Naimaton. Oulussa 19.2.2016. 

9. Mies 26 vuotta. Hyvinvointiteknologian insinööri. Töissä hyvinvointi-alan 

yrityksessä. Naimaton. Oulussa 22.2.2016. 

10. Nainen 24 vuotta. Sosionomi. Töissä lastensuojelussa. Avioliitossa. Oulussa 

24.2.2016. 

 

11. Nainen 29 vuotta. Ympäristösuunnittelija. Töissä neuvonta-alan järjestössä. 

Avioliitossa. Oulussa 10.3.2016. 
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Liitteet 
 

 

Teemahaastattelu 

 

Pohjustus tutkimukseen 

 Tarkoituksena on selvittää nuorten 20-30-vuotiaiden aikuisten suhtautumista 
työntekoon ja työttömyyteen sekä tarkastella työelämän epävarmuustekijöitä nyky-
Suomessa  

 Laadullinen tutkimus 

 Anonymiteetti  

Taustatietoja 

 

 Nimi, ikä, siviilisääty, onko lapsia, koulutus, tämänhetkinen tilanne: töissä, työttömänä, 
opiskelee vai jokin muu?  

 Opiskelu- ja työhistoriasi lyhyesti. 
 

TEEMA 1 

 
Millainen oli ensikosketuksesi työelämään? 

 Miksi menit? Miltä tuntui? Oliko paineita enemmän kuin koulussa? 

 Jos et ole tehnyt työtä, niin mikä tähän on vaikuttanut? 

 

Mikä motivoi sinua tekemään töitä? 

 Millaista työtä haluaisit tehdä? Vai teetkö nyt haluamaasi työtä? 

 Mielekkyys, raha, sosiaaliset velvoitteet, toisen elättäminen, harrastukset, lomailu, jokin 
muu? 

 Määritetäänkö ihmistä työn perusteella? Rakentaako identiteettiä? 

 Haaveiletko pitkästä työsuhteesta esim. eläke-ikään saakka? 

 Haluaisitko/haluatko olla työttömänä mieluummin kuin tehdä ”paskaduunia”?  

 Voisitko kuvitella eläväsi ilman työtä? (esim. lottovoitto, sosiaalietuuksien varassa 
eläminen) 

 
Millaisena näet yhteiskunnan roolin suhteessa työntekoon? 

 Onko töitä pakko tehdä? Miten se ilmenee? 

 Onko jotain tiettyjä piirteitä?  

 Millaisissa sosiaalisissa tilanteissa työstä voi puhua? 

 Millaisia työntekijöitä Suomalaiset ovat? 
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TEEMA 2 

Millaista työtä vanhempasi ja muu lähipiiri (esim. puoliso ja hyvät ystävät) tekevät/ovat 

tehneet?  
 Onko lähipiirillä ollut vaikutusta omiin valintoihisi? 

 Miten lähipiiri suhtautuu työhösi/työttömyytesi? 

 Puhutaanko työstä paljon lähipiirissäsi? (millaisissa tilanteissa jne.) 

Ajatteletko, että suhtautumisessa työntekoon ja työttömyyteen olisi tapahtunut muutosta 

sukupolvien välillä? 
 Suhtautuvatko  vanhempasi/lähipiirisi samalla tavalla työntekoon ja työttömyyteen kuin 

sinä? Millä tavoin se ilmenee? 

 Onko työelämän rakenteet mielestäsi muuttuneet?  
 

TEEMA 3 

 

Mitä ajattelet ja millaisia kokemuksia sinulla on työttömyydestä? 

 Onko työttömyys pääasiassa työttömän oma vika vai onko hän olosuhteiden uhri? 

 Onko töitä tarjolla kaikille tekeville? 

 Mitä ajattelet sosiaalietuuksien varassa elämisestä?  

 Työttömyydestä puhuminen sosiaalisissa tilanteissa: millaisissa tilanteissa puhutaan? 
Voiko kysyä tuntemattomilta työttömyydestä? Hävettääkö? Suljetaanko pois? 

 Millaisia kokemuksia sinulla on työnhausta ja työvoimatoimistoista? 
 

Miten kuvailisit  vapaa-ajan ja työnteon eroa? 

 Missä työn ja vapaa-ajan raja menee? 

 Onko vapaa-aika palkinto työstä?  

 Palkitseeko vapaa-aika kun ei ole töitä eli onko työttömyys vapaa-aikaa?  
 

Millaiset näkymät uskot olevan omalla työurallasi/nykyisessä työssäsi? 

 Tunnetko epävarmuutta vai luottamusta?  

 Millaisena näet nykyisen ja tulevaisuuden työelämän Suomessa? (Kokopäivätöitä, osa-
aikatöitä, pitkä vs. lyhyt työsuhde, projekteja)  

 Onko töitä helppo saada? 

 Tunnetko milloinkaan irtisanomisen uhkaa? 

 Pyritkö aktiivisesti kouluttautumaan lisää? 

 
Oletko suunnitellut perheen perustamista? 

 Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 

 Kuuluuko perhe- ja työelämä yhteen? 

 Onko turvallista perustaa perhe epävarmassa työtilanteessa? 

 Millainen vaikutus työllä/työttömyydellä on yleisellä tasolla tulevaisuuden 
suunnitteluun? 
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