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metodisen idean. Näistä lähtökohdista käsin keräämääni empiiristä haastatteluaineistoa 
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Tutkimuksen tulokset tukivat osittain oletusta, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömille 
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1. Johdanto 

 

Suomalaisen yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden keskeisimmät jakolinjat 

ovat työssä ja sen johdosta tuloissa, varallisuudessa sekä asumisessa (Laihiala & Ohisalo, 

2017). Kansainvälinen työttömyystutkimus kiistatta esittää työttömille kasaantuvan 

terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joista mielenterveyden häiriöt, itsemurhat 

ja laaja-alainen henkinen pahoinvointi ovat työttömille yleisempiä kuin työssä käyville 

(Kortteinen & Tuomikoski, 1998; Kalimo & Vuori, 1992). Työttömyys ennustaa huono-

osaisuuden kokemusta ja eriarvoistuminen sekä köyhyyden kasvu jakavat suomalaista 

yhteiskuntaa (Laihiala & Ohisalo, 2017). Kun työttömyyden kokemusta ja siitä palautumista 

tutkittiin Saksassa 15-vuotisella pitkittäistutkimuksella 24 000 työttömän parissa, 

työttömyyden havaittiin paitsi vähentävän tyytyväisyyttä elämään, mutta myös jättävän 

tyytyväisyyden elämään alemmalle tasolle uudelleentyöllistymisen jälkeenkin (Lucas, Clark, 

Georgellis, & Diener, 2004). 

 

2017 julkaistun Suomen sisäisen turvallisuuden strategian mukaan suurin turvallisuutta 

uhkaava tekijä maassa on syrjäytyminen, johon voi ajaa laaja sosiaalinen, taloudellinen tai 

maantieteellinen eriarvoistuminen (Sisäministeriö, 2017). Tutkimustuloksista ja 

asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta nykyinen hallitus on edesauttanut syrjäytymistä 

leikkaamalla huono-osaisimpien ennestäänkin niukkaa toimeentuloa mm. lyhentämällä 

ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa sadalla päivällä. Hallitus on lamakausille 

tyypilliseen tapaan lähtenyt nytkin moralisoimaan työttömyyttä ja työttömiä puhumalla 

”tuloloukuista” (Vähätalo, 1998), eli siitä kuinka työnteko ei kannata, jos työttömyysturva on 

liian korkea. 

 

Poliittisen vastuun kantamisen tarve kertoo muutoksen tarpeesta, ja se syntyy yhteiskunnan 

rakenteissa (Hänninen 2014, 196). Poliittinen vastuu ei pyri moralismipuheen tapaan 

paikantamaan vastuussa olevia henkilöitä tai ryhmiä, jotta jotkut muut voitaisiin vapauttaa 

vastuusta. Poliittisten instituutioiden ja käytäntöjen pitäisi moralismipuheen sijaan tarjota 

mahdollisuus poliittisen vastuun kantoon rakenteita muuttamalla (Young 2004, 376), koska 
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epäoikeudenmukaisuutta ilmentävät ongelmat voivat liittyä rakenteellisuuteen siten, että niitä 

pidetään normaaleina tai normatiivisina ilmiöinä (Hänninen 2014, 197). Työvoimapoliittisen 

aktivoinnin keinot vastaavat vain harvoin pitkäaikaistyöttömien omiin tarpeisiin (Hänninen 

2016, 202).  

 

Työttömyydestä julkisesti käytävässä keskustelussa on silmiinpistävää, että työttömiä itseään 

ei juurikaan kuulla heistä ja heidän tarpeistaan käytävistä keskusteluista. Työttömyydestä 

keskustelevat useimmiten asiantuntijoiksi mielletyt ihmiset, kuten kansanedustajat. 

Työttömyys nähdään uuspopulistisessa politiikassa yhä selvemmin vain työttömien ”heikon 

työmoraalin” ongelmana, ja siitä käytävän keskustelun tavoitteena on työttömyysturvan tason 

heikentäminen sekä työttömiin kohdistuvan sosiaalisen kontrollin tihentäminen (Vähätalo, 

1998).  

 

Työttömyyden yhteiskunnallisen merkityksen kasvu on tehnyt selväksi vanhan sananparren 

”ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä” ehdottomuuden (Wekcroth 1991, 37). Suomalaiset 

kannattavat laajasti hyvinvointivaltiota, mutta kuitenkin iso osa suomalaisista kokee, että 

hyvinvointivaltio on laiskistava institutionaalinen rakenne (Saari, 2017).  Työttömien 

puuttumiseen keskusteluista saattaa vaikuttaa omalta osaltaan työorientoituneen yhteiskunnan 

suhtautuminen työttömyyteen. Kukapa haluaisi antaa työttömyydelle kasvot yhteiskunnassa, 

jossa työ on ihmisen mitta ja työttömyys ainakin julkisen keskustelun tasolla ja hallituksen 

työttömiin kohdistamien aktivointi- ja sanktiotoimien puolesta näyttää olevan yksilön oma 

vika?  

 

Työttömyys ei ole ollut kovinkaan suosittu tutkimusaihe Suomessa (Peltola, 2008). 

Työttömyystutkimuksen pääasiallinen mielenkiinto näyttää kohdistuneen eri interventioiden 

työllistävään vaikutukseen, jota on mitattu ja raportoitu erilaisissa ministeriöiden teettämissä 

selvityksissä. Tällöin työttömyyden vaikutuksia katsellaan ulkoa ja yläviistosta päin, ja 

työttömät nähdään interventioiden ja toimien kohteina, sen sijaan, että heidät nähtäisiin 

itsenäisinä, aktiivisina toimijoina ja tilanteensa asiantuntijoina.  
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Olen itse työtön. Kasvatuspsykologian maisteriopintoja teen omaehtoisina opintoina 

työttömyyskorvauksen turvin. Haluan pro gradu -tutkimuksellani tuoda kuuluviin 

pitkäaikaistyöttömien subjektiivista ääntä. Pyrin selvittämään tässä tutkimuksessa, kuinka 

pitkäaikaistyöttömille suunnatut työllisyys- ja tukipalvelut toimivat pitkäaikaistyöttömien 

näkökulmasta, ja millaisia palveluita pitkäaikaistyöttömät itse kertovat tarvitsevansa. 

Tarkastelen myös itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden, 

omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja osallisuuden, mahdollistumista ja toteutumista 

pitkäaikaistyöttömien palveluissa. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on yleisesti nähtävissä asiakkaiden osallisuuden muutos 

toimien kohteena olevasta asiakkuudesta kokemusasiantuntijuuden kautta kohti asiakkaiden 

osallisuuden vahvistumista palveluiden kehittäjinä ja päätöksentekoon vaikuttajina (Niskala., 

Kairala. & Pohjola., 2017). Kokemusasiantuntijuus on tässä hetkessä paljon käytetty termi. 

Miksi sitä ei juurikaan käytetä pitkäaikaistyöttömistä puhuttaessa? Ajatellaanko, ettei 

pitkäaikaistyöttömillä ole riittäviä resursseja reflektoida omaa tilannettaan tai tarvitsemiaan 

tukitoimia analyyttisesti? Usein kokemusasiantuntijoina ainakin mielenterveys-, päihde- ja 

muulla terveyssektorilla käytetään niitä, jotka ovat jo selättäneet ongelmansa. Mistä tämä 

kertoo? Eikö yhteiskunnassa ole tarvetta, tilaa tai keskustelufoorumia niille ihmisille, jotka 

parhaillaan ovat ns. myrskyn silmässä? 

 

Jo vuonna 1978 talouslaman jälkeisen suurtyöttömyyden aikana Jyrki Jyrkämä ja Antti 

Kasvio ovat perustelleet työttömien valintaa työttömyystutkimuksen näkökulmaksi 

seuraavasti: ”työttömyystutkimus voi osaltaan palvella työttömien itsensä organisoitumista ja 

toimintaa, työttömyyden kielteisten vaikutusten paljastamista ja vähentämistä ja kaiken tämän 

kautta sellaista toimintaa, joka ei pyri työttömien sopeuttamiseen vaan työttömyyden 

vähentämiseen ja poistamiseen” (Jyrkämä & Kasvio, 1978).  

 

Lähtökohtaisesti työttömyys johtuu siitä, ettei työtä riitä kaikille. Koska laajamittainen 

työttömyys näyttää muodostuneen pysyväksi suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliseksi 

osaksi, eikö olisi aiheellista pohtia, löytyisikö postmodernin jälkeisestä yhteiskunnasta myös 

palkkatyön ulkopuolisia, yleisesti hyväksyttyjä palkkaan oikeuttavia osallisuuden kenttiä 
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moralisoivan puheen sijasta? Kun palkkatyötä ei ole tarjolla kaikille, pitäisikö työttömien 

kuitenkin saada syödä hyvällä omallatunnolla (Weckroth 1991, 37)? 

 

Tutkimuksen ajankohtaisuutta lisää parhaillaan tekeillä olevat sote- ja maakuntauudistukset, 

joiden rinnalla tehdään kasvupalvelu-uudistus ja TE-palveluiden yksityistäminen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vuoteen 2019 mennessä kaksi kolmasosaa työ- ja elinkeinotoimistojen 

palveluista ulkoistetaan, jonka jälkeen maakunnat vastaavat ainoastaan palvelujen 

järjestämisestä ja tilaamisesta. TE-asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa erityisesti vaikeassa 

työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien osalta. Asiantuntijat pelkäävät paitsi 

muutoksen nopeaa aikataulua, mutta myös tulevan palvelukentän sekavuutta ja sitä, ettei 

yrityksillä ole aitoa kiinnostusta, saati ymmärrystä vaikeasti työllistyvien 

pitkäaikaistyöttömien tilanteesta. Heidän palveluidensa tuottaminen ei ole liiketaloudellisesti 

tuottavaa toimintaa (mm. Leppäniemi, 2017; Gustafsson, 2017). 

 

Seuraavassa kappaleessa esittelen pro gradu -tutkielmani yleiset lähtökohdat ja kontekstin, 

teoreettiset lähtökohdat ja peruskäsitteet sekä aiemmat tutkimukset. Tutkimusongelman ja 

metodologian esittelen kappaleessa kolme. Kappaleessa neljä käyn läpi aineistonkeruun, 

haastateltavien taustatiedot ja kerron lyhyesti, kuinka olen toteuttanut aineiston analyysin. 

Kappaleessa viisi esittelen tutkimuksen tulokset aineistosta nousseiden pääteemojen mukaan 

ryhmiteltyinä sekä tulososion viimeisessä alaluvussa tiivistän yhteenvedon tuloksista. 

Pohdintakappaleessa tarkastelen tekemääni tutkimusta kriittisesti ja viimeisessä 

johtopäätöskappaleessa piirrän mahdollisia suuntaviivoja tulevaan tutkimuksen tulosten 

perusteella. 
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2. Tutkimuksen yleiset lähtökohdat ja konteksti 

 

Seuraava on suora lainaus Suomen perustuslain kahdeksannestatoista artiklasta: ”Jokaisella 

on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 

elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on 

edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta 

työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä 

erottaa työstä” (Finlex, 1999). 

 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja itsemääräämisoikeudesta säädetään seuraavaa: 

”Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 

mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on 

annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan 

huomioon asiakkaan etu” (Finlex, 2000). 

 

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa 261 

000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Findikaattori, 2018). 

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodesta 2012 lähtien (Laihiala & Ohisalo, 2017), mutta 

kasvu näyttää syksyn 2017 aikana taittuneen. Toukokuussa 2018 yli vuoden yhtäjaksoisesti 

työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 77 300, mikä oli 29 200 vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin (Findikaattori 2, 2018). Pitkäaikaistyöttömien tilastolliseen vähenemiseen 

kuitenkin vaikuttaa omalta osaltaan työvoimatoimistojen aloittama kolmen kuukauden välein 

tapahtuva haastattelu, jonka perusteella tilastoista on saatu poistettua sinne kuulumattomia 

henkilöitä. Tilaston ”siivous” ei kuitenkaan ole koko totuus pitkäaikaistyöttömien määrän 

pienenemiseen, vaan työllistymisen lisäksi esimerkiksi omaehtoisen opiskelun lisääntyminen 

ja muut työvoimapoliittiset toimet vaikuttavat pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemineen 

(SVT, syyskuu 2017). 
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Tässä tutkimuksessa olen määrittänyt työttömyyden työikäisen ja -kykyisen henkilön ei-

toivomaksi palkkatyön ulkopuoliseksi tilaksi. Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään yleisesti 

henkilö, joka on ollut työttömänä vähintään vuoden yhtäjaksoisesti.  

 

Talouslaman jälkeen työllisyysaste elpyy hitaammin kuin talous: työmarkkinoiden lama 

seuraa viiveellä taloudellista lamaa, kun taas sosiaalipoliittinen lama, jolloin aiheutuu mm. 

syrjäytymistä sosiaalitukien leikkaamisen seurauksena, seuraa viiveellä työmarkkinoiden 

lamaa (Peltola, 2008). Työllisyysasteen kehittymiseen vaikuttaa myös käynnissä oleva 

työmarkkinoiden voimakas rakenteellinen muutos. 

 

Vuoden 2013 alussa astui voimaan organisaatiouudistus, jonka myöstä TE- toimistojen määrä 

putosi 80:stä viiteentoista. Uudistuksen myötä TE-toimistolle määritellyistä kolmesta 

päätehtävästä, joita ovat työnhakijoiden nopean työllisyyden tukeminen, osaavan työvoiman 

saatavuuden parantaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, kaksi kolmesta on jo 

nimensä puolesta määritelty palvelemaan pääsääntöisesti yritysten etuja. Suurin osa TE-

toimistojen palveluista on muuttunut sähköisiksi. Valtionvarainministeriön tilaaman ASPA 

2014 –selvityksen mukaan kuitenkin 77% työttömistä tarvitsisi kasvokkain tapahtuvaa 

palvelua TE-toimistossa. 

 

Vuoden 2013 tapahtuneen organisaatiouudistuksen yhteydessä työttömien tukipalvelut on 

yksityistetty. Seuraava on suora lainaus 28.12.2012 annetusta uudesta Finlex-säädöksestä 

koskien työttömien tukitoimien järjestämistä: ”5 §, Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen: 

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus voi tuottaa tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai hankkia ne 

osaksi tai kokonaan palvelujen tuottajilta valtion talousarviossa palvelujen hankkimista 

varten osoitetulla määrärahalla. Valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan 

tarkoitettujen määrärahojen (työllisyysmäärärahat) avulla tuetaan erityisesti heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.” Käytännössä lain muutos yhdessä TE-

toimistojen vähentämisen kanssa on johtanut työttömien tukipalveluiden yksityistämiseen ja 

palveluverkoston hajoamiseen. Tällä hetkellä työttömien tuki- ja työllisyyspalveluiden 
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palvelutarjoajien kenttä on kovin hajanainen. Mukaan mahtuu niin yrityksiä, organisaatioita 

kuin yhdistyksiäkin. Osa palveluista on määräaikaisia hankkeita ja osa toteutuu 

vapaaehtoistyönä. Markkinoilla oli vuonna 2017 noin 10 000 työttömille palveluja tuottavaa 

yritystä, ja niiden määrä kasvaa koko ajan.   
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2.2. Teoreettiset lähtökohdat ja peruskäsitteet 

 

Työttömyystutkimuksissa työtön henkilö on kaksinkertaisessa marginaalissa; hän on syrjässä 

paitsi työn puuttumisen vuoksi työn sosiaaliselta kentältä, mutta myös sosiaalitieteelliset 

tutkimusmetodologiat perinteisesti tarjoavat työttömälle ainoastaan passiivista roolia 

(Silvonen, 2004). Aikuisuudessa itsemäärääminen on keskeinen arvo ja tavoiteltava tila, 

johon pitäisi kuulua mahdollisuudet oman elämän hallintaan ja suunnitteluun sekä 

mahdollisuudet sellaisiin resursseihin, joiden avulla suunnitelmiaan voi toteuttaa (Eteläpelto, 

Heiskanen & Collin 2011, 364).  

 

Pitkäaikaistyöttömien kokema jatkuva varuillaanolon vaatimus johtuu luottamuksen 

rapautumisesta yhteiskunnallisella tasolla, koska heidän on siedettävä koulutustoimenpiteitä 

ja työhallinnollisia toimenpiteitä, joiden lupauksiin tai vaikutuksiin ei ole luottamista, eikä 

toisaalta työttömänäkään saa olla rauhassa työhallinnon valvovan silmän alla (Silvennoinen 

2011, 341). Pitkäaikaistyöttömän itsemääräämiselle ei tutkimusten valossa näytä jäävän 

juurikaan tilaa työvoimahallinnon hallinnollisissa ja koulutuspoliittisissa toimenpiteissä. 

Työttömyysaikana huonona palveluna koetaan nöyryyttävät viranomaiskokemukset, jotka 

syrjäyttävät yksilön aktiivisen toimijan roolista osattomaksi itseään koskevaan päätöksen 

tekoon itsemääräämisoikeuden puuttumisen ja vallan ohjailevan käyttämisen kautta (Närhi, 

Kokkonen & Matthies, 2013).  

 

Tutkimukseni eettisenä lähtökohtana oli radikaalin tasa-arvon ajatus, jonka mukaan kaikki 

ihmiset ovat alusta asti yhdenvertaisia. Toisena eettisenä lähtökohtana tutkimukselle oli Paulo 

Freiren väitöskirjatutkimus Sorrettujen pedagogiikasta (1970, suom. 2005), josta sain myös 

toimintatutkimuksen metodisen idean. Näistä lähtökohdista käsin keräämääni empiiristä 

haastatteluaineistoa analysoin itsemääräytyvyysteorian (Deci & Ryan, 2000.) mukaisten 

teoreettisten käsitteiden kautta. Tutkin, kuinka työllisyys- ja tukipalvelut toimivat 

pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta, millaisia palveluita he tarvitsisivat ja oliko työttömien 

mahdollista toteuttaa työllisyys- ja tukipalveluissa itsemääräytyvyysteorian mukaisia 
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psykologisia perustarpeita. Itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet ovat 

omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys (Deci & Ryan, 2000). 

 

Teoriasynteesilläni tavoittelen asetelmaa, jossa työttömän ääni nousee tutkimuksen keskiöön 

ja tulee aidosti kuulluksi. Haluan tutkimuksellani saada kuuluviin pitkäaikaistyöttömien omaa 

ääntä, lisätä ymmärrystä siitä, millaista on olla työtön, millaisia palveluita työttömille on 

tarjolla, kuinka niissä asioiminen käytännössä tapahtuu ja millaisia palveluita pitäisi olla. 

Toivoisin tutkimuksellani olevan vaikutusta työllisyyspalveluiden suunnitteluun ja 

kehittämiseen, mutta ymmärrän pro gradun olevan ensisijaisesti opinnäytetyö.  

 

Päämielenkiintoni ihmistieteellisessä tutkimuksessa sijoittuu psykologian ja sosiologian 

tieteiden välimaastoon. Olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka yhteiskunnan rakenteet 

mahdollistavat tai rajoittavat yksilön psyykkisen kehittymisen ja hyvinvoinnin 

mahdollisuuksia. 2010-luvun lopulla suomalainen hyvinvointivaltio ja markkinayhteiskunta 

hakevat uutta valtatasapainoa (Saari, 2017), jota voidaan pitää yhtenä perusteluna 

tutkimusaiheeni ajankohtaisuudelle. Työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset ja 

työttömyysasteen pitkäaikainen vakiintuminen korkealle ovat johtaneet työmarkkinoiden 

epävakauteen, jossa työttömyysjaksot näyttäytyvät solmukohtina (Äkerblad, 2015.) yksilön 

elämänkulussa. Työuran solmukohdissa toimijuuden kokeminen on olennaista sen kannalta, 

onko yksilön mahdollista kokea autonomiaa, elämän johdonmukaisuutta ja mielekkyyttä vai 

ainoastaan ajautumista, kaaosta ja sattumanvaraisuutta (Åkerblad, 2015). 

Itsemääräämisoikeus on tärkeä osatekijä toimijuudessa. 

 

Pitkäaikaistyöttömäksi olen tässä tutkimuksessa määritellyt henkilön, joka on saanut 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden eli 300 päivää työttömyysetuutta. Tutkimukseni 

metodologia ei ole vahvasta teoriataustastaan huolimatta ainoastaan teoriaohjautuva, vaan 

aineiston analyysissa käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tätä perustelen tavoitteella 

kuulla tutkittavia aidosti. Jos olisin jo etukäteen lyönyt lukkoon, mitä haluan aineistosta etsiä 

ja pitäytynyt ainoastaan siinä, olisin tullut samalla rajanneeksi tutkimuksen mahdolliseksi 

tulokseksi vain ennalta päättämäni. Olisin samalla rajannut myös kaikki muut mahdolliset 

tulokset ja näkemykset ulos tutkimuksesta. 
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Sorrettujen pedagogiikasta käytössäni on sen vuonna 2005 ilmestynyt suomenkielinen painos. 

Tutkimuksellani on eettisestä perustastaan johtuen paitsi vahva emansipatorinen tavoite 

tutkimuskohteensa suhteen, mutta myös yhteiskuntakriittinen näkökulma eriarvoisuuden 

kasvua lisäävää ja työttömiä objektisoivaa politiikkaa kohtaan. 

 

Sorrettujen pedagogiikan taustalla on G.W.F. Hegelin Hengen fenomenologiassa esitetty 

dialektinen tulkinta ihmisen minuuden ja itsetietoisuuden kehittymisestä, jonka mukaan 

ihmistietoisuus muodostuu tunnustussuhteissa toisiin ihmisiin siten, että toiset ihmiset 

tunnustavat yksilön suhteiden osapuoleksi ja yhteisön jäseneksi (Tomperi, 2005). Freiren 

dialogisen vapauttavan toiminnan tavoitteena on se, että sorretut voivat itse toimia 

epäoikeudenmukaisen todellisuuden muuttamiseksi, kun ymmärtävät miksi ja miten he ovat 

kiinnittyneet todellisuuteen, ja tiedostamisen kautta eheytyä subjekteiksi (minäksi), joka 

kohtaa objektin (todellisuuden) (Freire 2005). Työtön nähdään usein erilaisten toimien 

objektina tai tilastollisena yksikkönä, vaikka hän tosiasiallisesti on aina oman elämänsä 

subjekti, kuten kuka tahansa muukin ihminen. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy käsitteenä 

monenlaisia normatiivisia käsityksiä, joiden purkaminen on hyödyllistä paitsi työttömien 

oman ymmärryksen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi, mutta myös siksi, että 

työttömyyden yhteiskunnallisiin rakenteellisen tason ongelmiin pystyttäisiin vaikuttamaan. 

Myös muiden kuin työttömien ymmärrystä työttömyydestä on syytä lisätä.  

 

Pro Gradu -tutkielmassani en tavoittele Freiren tapaan vallankumousta, vaan sorrosta 

vapautumista pienemmässä mittakaavassa. Jo kuulluksi tuleminen, dialogisen yhteyden 

rakentaminen ja ymmärryksen lisääntyminen voivat vapauttaa yksilöä tarkastelemaan omaa 

tilannettaan ja suhdettaan yhteiskuntaan objektiivisemmin, ja ymmärryksen kautta kasvamaan 

ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä (Freire, 2005). Freiren mukaan kasvatuksen on välitettävä 

sanomaa siitä, että ihmisten elämäntilanteet ja vallitseva todellisuus on mahdollista muuttaa 

(Tomperi & Suoranta 2005, 236). Kasvatus on vaikuttamista toiseen, ja myös pro gradu -

tutkielmani aiheena olevat työttömiin kohdistuvat työllisyys- ja tukitoimet voidaan nähdä 

kasvatuksena. 
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Freiren (2005) ajattelun mukaan elämän on perustuttava vahvasti velvoittavaan etiikkaan, 

jossa jokaiselle ihmiselle suodaan ehdoitta tasavertainen mahdollisuus kehittyä elämäänsä 

hallitsevaksi subjektiksi. Kaikki kasvatus ja ihmisen yhteiskunnallinen oleminen ovat aina 

arvosidonnaisia; ne joko sopeuttavat tai vapauttavat, joko kannustavat uskomaan muuttumisen 

mahdollisuuteen tai passivoivat alistumaan vallitsevaan tilanteeseen (Tomperi & Suoranta 

2005, 237). Tilanne, jossa ihminen estää toista tavoittelemasta asemaa itsenäisenä ja 

vastuullisena persoonana, on väkivaltainen sortotilanne (Freire 2005, 57). Freire määrittelee 

väitöskirjassaan ’sorron’ tilanteeksi, jossa joku estää toisen pyrkimyksen tulla enemmän 

ihmiseksi. Sorrettuihin kohdistetaan valvontaa, kontrollia ja ohjailua. Sorron mekanismit 

toteutuvat yhteiskunnan tasolla vallitsevan objektiivisen eriarvoisuuden, köyhyyden ja 

valtarakenteiden välityksellä (Freire, 2005). 

 

Pitkäaikaistyöttömät täyttävät Freiren ´sorron´ määritelmän moninkertaisesti; työttömien 

toimeentulo on täysin riippuvainen sopeutumisesta yhteiskunnan valvontaan, kontrolliin ja 

ohjailuun, ja lisäksi moralistisella, poliittisella puheella kyseenalaistetaan heidän oikeutensa 

tasavertaisuuteen sekä mahdollisuus kehittyä elämäänsä hallitseviksi subjekteiksi. 

Työttömyysetuuden saaminen on vastikkeellista; työttömän työnhakijan on täytettävä säädetyt 

ehdot, jotta etuutta voidaan maksaa (Pajukoski 2012, 216). Pitkäaikaistyöttömät myös 

väistämättä joutuvat kokemaan taloudellisen köyhyyden. Työttömyys ei kuitenkaan ole vain 

köyhyyttä palkan puuttumisesta johtuen, vaan työttömyyttä voidaan pitää osallisuuden 

menettämisenä (Hiilamo, H. 2014. 82-86). 

 

Itsemääräytyvyyssteoria (Deci & Ryan, 2000.) on Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin 

luoma teoria ihmisen motivaatiosta, hyvinvoinnista ja psykologisista perustarpeista. Teoria 

perustuu ajatukselle ihmisestä aktiivisena toimijana, joka pyrkii toteuttamaan itseään ja itse 

valitsemiaan päämääriä. Jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon on itseohjautuvuusteorian 

ytimessä. Teorian mukaisesti ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat 

välttämättömiä edellytyksiä kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta, ja ne yhdessä selittävät 

yksilön kokemaa elämäntyytyväisyyttä ja myönteisiä tunteita. Nämä kolme perustarvetta ovat: 

1. Omaehtoisuus, jolla tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään 

omista tekemisistään ja että motivaatio tekemiseen kumpuaa hänen itsensä sisältä, eikä 

ulkoisista pakotteista, 2. Kyvykkyys, jolla tarkoitetaan yksilön kokemusta osaamisestaan ja 
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haasteista selviämisestä sekä aikaansaavuudesta ja 3. Yhteisöllisyys, jolla tarkoitetaan tarvetta 

olla yhteydessä toisiin, tuntea itsensä hyväksytyksi sekä välittää muista. (Deci & Ryan, 2000.) 

 

Lähden tutkimuksessani oletuksesta, että kaikilla ihmisillä on samat psykologiset 

perustarpeet. Jokaisella on itsemääräytyvyysteorian mukaisesti tarve saada vapaasti päättää, 

tarve osata ja selvitä haasteista sekä tarve tuntea yhteenkuuluvuutta ja tulla hyväksytyksi 

(Deci & Ryan, 2000). Työttömät ovat heterogeeninen ryhmä, joita yhdistää ainoastaan se, 

ettei heillä ole palkkatyötä. Joukolla työttömiä voidaan ajatella olevan samanlaiset psyykkiset 

kyvyt ja tarpeet, kuin millä tahansa satunnaisesti valikoidulla ihmisjoukolla. Työttömien 

psyykkisen kyvykkyyden tutkiminen on paitsi työttömiä leimaavaa ja marginalisoivaa, mutta 

myös täysin turhaa, irrationaalista ja epärelevanttia. 

 

Toimijuuden käsite pyrkii purkamaan yksilön ja rakenteiden yhteensovittamatonta 

vastakkaisuutta siten, että toimijuus ymmärretään suhteisena, vuorovaikutuksen kautta 

rakentuvana ja yhteiskunnallisten rakenteiden mahdollistamana tai rajoittamana (Vanhakkala-

Ruoho, Silvonen & Kauppila, 2015). Itsemääräytyvyys on olennainen osa toimijuutta ja sen 

mahdollistumista. Institutionaalisissa ohjaus- ja tukikäytännöissä sekä niiden suunnittelua 

ohjaavissa toimintapoliittisissa puheissa järjestelmätason epäkohtia ei tunnisteta, vaan 

ongelmat paikannetaan yksilöihin (Mäkinen, 2015). Myös TE-palveluiden radikaali 

vähentäminen viime vuosina näyttäisi tukevan oletustani toimijuuden toteutumattomuudesta 

palveluissa. Kuinka toimijuus ja itsemääräytyvyys voisivat toteutua palvelussa, jota ei ole 

edes saatavilla? Tutkimuksessani oletan, ettei pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa työllisyys- 

ja tukipalveluissa ole juurikaan mahdollisuutta toteuttaa toimijuuteen liittyvän 

itsemääräämisoikeuden mukaisia psyykkisiä perustarpeita. 

 

Freireläisen tutkimusperinteen mukaisesti tutkijan on oltava itse osa tutkimaansa ilmiötä. 

Myöskin tutkimusmetodina käyttämäni osallistuva toimintatutkimus edellyttää tutkijan omaa 

osallistumista tutkimansa yhteisön toimintaan. Tässä mielessä omakohtainen kokemus ja 

kuuluminen tutkimaani ilmiöön on hyödyllistä. Tutkin pitkäaikaistyöttömien kokemuksia 

työllisyys- ja tukipalveluista nimenomaan työttömien itsensä näkökulmasta. 
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Työttömyyttä (Saari, 2017.) voidaan yhteiskunnan rakenteellisen tason näkökulmasta pitää 

sosiaalisena riskinä, jota varten yhteiskunta on varustautunut rakentamalla 

institutionalisoituneita riskinhallintajärjestelmiä.  Hyvinvointivaltio tarkoittaa sekä julkisen 

vallan vastuulla olevaa sosiaalisten riskien hallintaa, kuin myös periaatteita riskien hallinnan 

taustalla, kuten oikeuksien ja velvollisuuksien yksilöllistämistä, siirrettävyyttä, sukupolvien 

välistä riippumattomuutta ja hallintajärjestelmien poliittista ohjausta ja kollektiivisuutta. 

Hyvinvointivaltion institutionaalisten rakenteiden toimintaympäristö on muuttumassa 

markkinamekanismiin perustuvaksi. Muutoksen taustalla on esimerkiksi teknologinen kehitys 

ja aiempaa markkinamyönteisempi ajattelu institutionaalisesti, sekä markkinamekanismin 

käytön yleistyminen sosiaali- ja terveyspolitiikan toimeenpanossa. Kansalaiset ovat 

muuttumassa valintoja tekeviksi kuluttajiksi myös sosiaali- ja terveyspalveluissa (Saari, 

2017.) 

 

Työllisyys- ja tukipalvelut edustavat tässä tutkimuksessa yhteiskunnallisia hyvinvointivaltion 

rakentamia institutionalisoituneita riskinhallintajärjestelmiä. Työllisyys- ja tukipalveluilla 

tarkoitan palveluita, joihin haastattelemani pitkäaikaistyöttömät ovat olleet osallisina 

työttömyytensä aikana. Uudistuspolitiikka vaatii epäkohtien ja sosiaalipoliittisten 

järjestelmien epäjohdonmukaisuuksien diagnoosia, ideoita ja valtaa niiden korjaamiseksi 

(Julkunen 2006, 217). Jos epäkohtia ei tiedosteta, tunnisteta tai myönnetä olevan olemassa, 

kuinka ne voitaisiin korjata?  

 

Freireläinen tutkimusperinne samoin kuin toimijuuden teoria perustuvat dialogiseen, 

tasavertaiseen ja tutkittavasta lähtevään vuorovaikutukseen tutkijan ja tutkittavien välillä. 

Täysin tasavertaisen dialogin ideaalia voi kyseenalaistaa pohtimalla, voiko dialoginen yhteys 

olla tutkimushaastattelun tavoite, tai ylipäätään edes mahdollinen tutkijan ja tutkittavan 

välisessä vuorovaikutuksessa, vai olisiko tavoitteena syytä pitää ennemminkin kuulemisen 

kautta tapahtuvaa haastateltavan merkitysten ja maailman avautumista (Hyvärinen 2017). 

Tutkimukseni erityispiirteenä voidaan pitää omaa kaksoisrooliani; olen tutkija, mutta lisäksi 

kuulun tutkittavieni kanssa samaan sosioekonomiseen ryhmään, eli olen työtön. Vaikka 

tutkija - tutkittava valta-asetelman kiistäminen onkin paitsi täysin turhaa ja tarpeetonta, voi 
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sen ehkä ajatella tässä tutkimuksessa olevan vähemmän merkittävä oman kaksoisroolini 

vuoksi. 

 

Tutkimuksessani eettiseksi ongelmaksi voi muodostua ajatus, että haluan antaa 

tutkimuksessani äänen pitkäaikaistyöttömille. Ongelmalliseksi tämän lähtökohdan tekee 

asetelma, jossa tutkija voidaan nähdä hyväntekijänä, koska hän antaa äänen syrjityksi tulleelle 

tai kuulematta jääneelle ryhmälle (Hyvärinen 2017). Tutkimukseni kuitenkin lähtee siitä 

tosiasiasta, että kuulun itsekin tutkimukseni kohderyhmään. Olen itsekin pitkäaikaistyötön, 

vaikka en itse osallistukaan tutkimuksen aineiston tuottamiseen muuten kuin haastattelijan ja 

tutkijan ominaisuudessa. Näin ollen se riski, että alkaisin itse puhua haastateltavieni nimissä 

(Hyvärinen 2017), ei ole kohdallani kovinkaan relevantti, koska samalla kun puhun 

haastateltavieni nimissä, puhun myös omissa nimissäni. En siis asetu hyväntekijän asemaan 

suhteessa tutkittaviini, vaan asemani on ainakin lähtökohdiltaan aidosti tasavertainen. 

Tutkimuskäytännöt näyttävät myöhemmin, kuinka tasa-arvoisuus toteutuu käytännön tasolla. 

Palaan tähän mahdolliseen eettiseen ongelmaan vielä myöhemmin pohdintakappaleessa. 
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2.3. Aiemmat tutkimukset 

 

Työttömyystutkimuksia (Silvonen, 2004.) leimaa paradoksi; interventiot on tarkoitettu 

työttömiä auttaviksi toimintamalleiksi, mutta samaan aikaan työttömiä kohdellaan kuin he 

olisivat kyvyttömiä toimimaan itsenäisesti. Tämän voidaan katsoa johtuvan 

työttömyystutkimuksen perinteestä, jossa olennaista on paradigman muutos riistosta (engl. 

exploitation) toimijuuteen (engl. agency). Tässä muutoksessa teorioiden ja 

tutkimusmetodologioiden tai käytäntöjen kehitys ei ole ollut samanaikaista. Historiallisesti on 

havaittavissa kolme näkökulmaa työttömyyden vaikutusten tutkimiseen. Ensimmäinen näistä 

on riistohypoteesi (engl. the deprivation hypothesis), jossa työttömyyden vaikutukset ovat 

ainoastaan negatiivisia ja lineaarisesti kumulatiivisia (Eisenberg & Lazarsfeld, 1938). 

Työttömyystutkimuksen riistohypoteesin klassikkona voidaan pitää Marie Jahodan 

etnografisia Marienthal-tutkimuksia Marienthalin kaupungissa Itävallassa ilman työtä 

eläneistä ihmisistä. 1970-luvun öljykriisiä seurannut länsimaiden massatyöttömyys käynnisti 

toisen teoreettisen aallon työttömyystutkimuksessa. Tuolloin työttömyyden erilaiset 

kokemukset ymmärrettiin yksilön kognitiivisten kykyjen eroksi tulkita tilannetta ja toimia 

tekemänsä tulkinnan perusteella. Perheen antama sosiaalinen tuki nähtiin faktorina työn 

menettämisen aiheuttamasta surusta toipumiseen. Viimeisin muutos työttömyystutkimuksen 

teoriassa tapahtui 1980-luvulla, kun David Fryer kumppaneineen kehitti toimijuuden 

hypoteesin (engl. agency hypothesis), jossa työtön nähdään aktiivisena toimijana, joka yrittää 

paitsi ymmärtää tilannettaan, mutta myös rakentaa tulevaisuuttaan persoonansa ja yhteisönsä 

varaan. Näin työttömyyden teoreettisen diskurssin voidaan katsoa kulkeneen lähes 

lineaarisesti behaviorismista kognitiivisen lähestymistavan kautta toimijuuden (engl. agency) 

teoriaan. (Silvonen, 2004.) 

 

Klaus Weckrothilta on ilmestynyt vuonna 1991 pienimuotoisen klassikon asemaan noussut 

sosiaalipsykologinen artikkelikokoelma X voi olla kuka tahansa, jossa hän pohtii 

yhteiskunnan ja yksilön välistä suhdetta. Kokoelmassaan Weckroth määrittelee 1980-luvun 

lopulla vallinneeksi yhteiskuntamuodoksi työyhteiskunnan, jonka todellinen perusarvo on 

raha. Tästä seuraa Weckrothin mukaan pohjimmainen tarpeettomuus sekä siinä tilanteessa, 

että rahaa on paljon, että siinä tilanteessa, ettei rahaa ole. Molemmissa tilanteissa ”raha ei 

merkitse mitään”, jolloin se todellisena perusarvona tulee tyhjäksi. Työn puute puolestaan 
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nostaa työn korkeaan arvoon työttömien yhteiskunnallisessa tajunnassa. Työtön menettääkin 

työn puuttumisen kautta myös yhteiskunnallisen identiteettinsä (Wekroth 1991, 37).  

 

Uusliberalistisen elinikäisen oppimisihanteen mukainen yksilö on itseään tietoisesti ohjaava, 

reflektoiva ja kontrolloiva, sekä tulee määritellyksi markkinatalouden hengessä osaksi 

yksilöiden markkinoita (Silvennoinen 2011, 338). Työttömien kohdalla uusliberalistisen 

elinikäisen oppijaihanteen ja käytännön välillä vallitsee kuitenkin ristiriita. Työttömät 

joutuvat työttömyytensä aikana monenlaisten koulutuspoliittisten ja työvoimahallinnollisten 

toimien kohteeksi, jolloin heidän osakseen määrittyy passiivisen, toimien kohteena olevan 

subjektin ja sietäjän rooli. Myös vallan merkitys korostuu työttömien aseman 

määräytymisessä suhteessa yhteiskunnallisiin instituutioihin. Työttömiin kohdistetaan yhä 

useammin projektimuotoisia toimia, joita määrittävät poliittiset ja hallinnalliset strategiat, 

ylhäältä tulevat tavoitteet ja määräykset, sekä myös erilaisten sidoskumppanien ja projektia 

hallinnoivan organisaation intressit (Brunila & Isopahkala-Bouret 2011, 321). Tällöin toimet 

kohdistetaan työttömiin ikään kuin yläviistosta ja ulkoapäin, jolloin myös heidän oma 

asiantuntijuutensa oman tilanteensa suhteen tulee kyseenalaistetuksi, tai se voidaan jopa jättää 

täysin huomiotta. Ei siis liene ihme, että pitkäaikaistyöttömän toimijuus tulee 

kyseenalaistetuksi ja työttömyys voikin murtaa koko ihmisen identiteetin, uskon 

tulevaisuuteen, luottamuksen ja koko elämän perustan (Silvennoinen 2011, 345). 

 

Käytännön tasolla Pro Gradu-tutkimukseni noudattelee Mikko Kauton, Antti Parpon ja Seppo 

Sallilan (2006) määrittelemistä kahdesta korjaavasta yhteiskuntapoliittisesta kehityslinjasta 

toista linjaa, joka tähtää kehityssuunnan muuttamiseen ja köyhyysriskissä olevien tuloköyhien 

määrän vähentämiseen. Tämän linjan mukainen toiminta mm. keskittyy huono-osaisimpien ja 

köyhien asemaan, pyrkii seuraamaan heidän tilannettaan pätevillä indikaattoreilla ja 

aineistoilla sekä ottamaan huomioon se ”toinen tieto”, joka tulee huono-osaisilta itseltään 

(Kautto et al. 2006). Kauton ja kumppaneiden määrittelemä ensimmäinen linja keskittyy 

pääosin poliittisiin toimiin päättäjien tasolla. 

 

Marja Hult on tehnyt vuonna 2014 haastattelututkimuksen työttömyyden, terveyden ja 

hyvinvoinnin yhteydestä. Hänen huomionsa mukaan laadullista tutkimusta työttömien 
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kokemuksista ja näkemyksistä on tehty vähän, ja jatkossa olisikin syytä kehittää 

työttömyyden negatiivisten vaikutusten lieventämiseen tähtääviä interventiotutkimuksia ja 

työttömyyden vaikutuksia yksilötasolla tulisi ylipäätään tutkia syvemmin ja laajemmin (Hult, 

2014). Tutkittaessa ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien kokemuksia suhteessa ohjaavaan 

koulutukseen, heidän elämänkulkunsa lineaarisuuden on havaittu rapautuneen ja muuttuneen 

eräänlaiseksi varuillaanoloelämänkuluksi, jossa vuorottelevat työttömyys, työllisyys ja 

koulutus (Silvennoinen 2011, 341). Eheyttävä ja yksilöllinen, persoonaan keskittyvä 

interventiomuoto onkin hyödyllisin elämän negatiivisten kokemusten traumatisoimien 

pitkäaikaistyöttömien kannalta (Flude 2000). Kuitenkin on koko ajan muistettava 

työttömyyden johtuvan siitä, ettei työtä riitä kaikille. Kun työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole, 

työtön ei työllisty omien tekojensa myötä, vaikka olisi kuinka taitava, tai vaikka häntä kuinka 

paljon tahansa aktivoitaisiin, kuntoutettaisiin tai voimaannutettaisiin (Niemi, 2011).  

 

Työn puuttumisesta johtuva rajoitettu pääsy sosiaalisen kanssakäymisen verkostoihin saa 

yksilön kokemaan tulleensa eristetyksi ja sitä kautta vaikuttaa kykyyn rakentaa ja ylläpitää 

muitakin kuin työhön liittyviä ihmissuhteita (Lindsay 2010). Tutkittaessa työnantajien 

suhtautumista työttömän palkkaamiseen on havaittu työnantajien liittävän negatiivisen 

stigman niihin työttömiin, joiden työttömyys on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta 

(Eriksson & Rooth, 2014). Tämän kaltaiset tutkimustulokset puoltavat 

työttömyystutkimuksen kohdentamista muihin kuin työttömän persoonallisuuspiirteisiin. 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan yhteiskunnan palvelujärjestelmä ei tue heikossa 

työmarkkinatilanteessa olevan henkilön toimijuutta suunnitelmallisesti (Fagerlund, 2016). Jos 

yksilön toimijuutta ei kunnioiteta työttömille suunnattujen palvelujen käytännöissä 

tasavertaisesti kaikkien kohdalla, joidenkin asiakkaiden oikeus valita ja päättää itse on 

vaarassa jäädä idealismin tasolle. Jos toimijuus rajoittuu rakenteen tasolla, on vaarana, että 

toimijuus taantuu myös yksilötasolla (Fagerlund, 2016). 

 

Koska toimijuus on tässä raportissa usein toistuva termi, avaan lyhyesti, mitä sillä tässä 

yhteydessä tarkoitetaan. Toimijuudella tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta valita ja päättää 

itse sekä hänen kokemaansa osallisuutta. Toimijuuteen vaikuttavat sekä toimija, konteksti että 
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muut toimijat (Hokkanen, 2013). Toimijuus ei ilmene aina aktiivisena toimintana, vaan 

toimijuus voi näyttäytyä myös tekemättä jättämisenä, vetäytymisenä ja odottamaan jäämisenä 

(Vanhakkala-Ruoho, 2014). Osallisuus puolestaan on osallistumista syvempi toiminnan 

muoto, joka vaatii luottamusta, tiivistä vuorovaikutusta, avoimuutta ja näyttöä kuulluksi 

tulemisesta (Laitinen & Niskala, 2013). 

 

Yhteenvetona edellä esitellyistä tutkimuksista esitän seuraavan ketjun. Pohjimmiltaan 

työttömyys aiheutuu yhteiskunnan rakenteellisen tason ongelmasta, eli siitä, ettei työtä riitä 

kaikille. Työttömyys taas terminä ja asiaintilana kantaa monenlaisia normatiivisia uskomuksia 

ja stigmatisoivia käsityksiä työttömistä itsestään. Näitä normatiivisia käsityksiä toistetaan 

sekä passivoivina että syyllistävinä oletuksina työttömien itsensä persoonallisista 

ominaisuuksista, että ainoina mahdollisina heille tarjottuina toimijuuden tiloina niin 

työttömyystutkimusten metodologisissa valinnoissa, julkisessa työttömyydestä käytävässä 

keskustelussa kuin työttömiin kohdistetuissa työvoimapoliittisissa käytännön toimissakin. 

Nämä normit ja stigmat puolestaan aiheuttavat työttömille psyykkisiä, sosiaalisia ja 

taloudellisia paineita, jotka voivat ilmetä monenlaisina yksilötason ongelmina. 

Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset yksilön hyvinvointiin ovat siten luonnollisesti 

voimakkaampia, kuin lyhytaikaisen työttömyyden. Samoin työnantajien 

pitkäaikaistyöttömyyteen liittämä negatiivinen stigma on voimakkaampi kuin lyhytaikaiseen 

(Eriksson & Rooth 2014), mikä ennestään vaikeuttaa pitkäaikaistyöttömän henkilön 

mahdollisuuksia työllistyä.  

 

Suomalainen työttömyyden tutkimus painottuu 1990-luvulla olleen laman jälkimaininkeihin, 

ja näyttää voimistuneen 2010 -luvun lopulla. Koska työttömyyden yksilötason kokemukset 

ovat vahvasti sidoksissa yhteiskunnan rakenteisiin ja kulttuurissa oleviin normatiivisiin 

oletuksiin, niitä ei voi pitää täysin universaaleina. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään 

itsemääräämisoikeuden toteutumista nimenomaan suomalaisen hyvinvointivaltion työttömille 

suuntaamissa institutionaalisissa riskirakenteissa. 
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3. Tutkimusongelma ja metodologia 

 

Tutkimuksessani oletan, että pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa työllisyys- ja tukipalveluissa 

ei ole juurikaan sijaa itsemääräämisoikeuden mukaisten psyykkisten perustarpeiden 

toteuttamiselle. Tutkimuksessani on kaksi empiiristä tutkimuskysymystä: 

 

1. Miten työllisyys- ja tukipalvelut toimivat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 

pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta?  

2. Millaisia työllisyys- ja tukipalveluita työttömät itse kokevat tarvitsevansa?  

 

Pro gradu -tutkimukseni on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Tutkimusmetodikseni on 

valikoitunut tutkimuksen eettisestä perustasta, teoreettisesta viitekehyksestä ja omasta 

asemastani suhteessa tutkittavaan aiheeseen johtuen kriittinen toimintatutkimus. 

Toimintatutkimus perustuu eettiseltä lähtökohdaltaan radikaalin tasa-arvon ajatukseen, jonka 

mukaan kaikki ihmiset ovat alusta asti yhdenvertaisia, ja saavat yhtäläisesti edistää kaikille 

tasa-arvoista ja oikeudenmukaista maailmaa (Suoranta & Ryynänen, 2014, 195). Siten 

toimintatutkimus on metodina yhtenäinen tutkimukseni eettisen lähtökohdan sekä teoreettisen 

viitekehyksen kanssa. Aineistoanalyysimetodini on teoriaohjaava sisällönanalyysi, josta 

kerron tarkemmin aineistoanalyysikappaleessa. 

 

Aiemmissa tutkimusperinteissä Freiren kriittistä pedagogiikkaa on yhdistetty 

itsemääräytyvyyteen eettisenä periaatteena ainakin Mustien Emansipatorisessa 

Toimintatutkimuksessa (engl. Black Emancipatory Action Research, BEAR) (Antwi, 2011). 

Itsemääräytyvyysteorian (Deci & Ryan, 2000.) mukaisten psykologisten perustarpeiden 

mahdollistumisen tutkimisen istuttaminen Freiren ajatteluun sopii silloin, kun tutkimuksella 

tavoitellaan jonkin ryhmän emansipoitumista ja objektista subjektiksi tulemista. Aiemmissa 

tutkimuksissa Freiren ajatteluun on sovitettu itsemääräytyvyyttä eettisenä periaatteena, mutta 

ei nähtävästi Decin ja Ryanin itsemääräytyvyysteoriaa. 
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Olen kehittänyt kriittisen toimintatutkimuksen perusperiaatteista ja tutkimuksen vaiheista 

seuraavassa kuvassa esittelemäni kellomallin. Kellomallilla haluan havainnollistaa 

valitsemani tutkimusmetodin kehämäistä rakennetta, joka toistuu tutkimuksessani paitsi koko 

tutkimuksen kirjallisen osuuden rakenteena, mutta myös haastattelutilanteiden rakenteena 

sekä teoreettisen viitekehyksen kehittymisen rakenteena. Kriittinen toimintatutkimus on 

metodi, jolla on tämän tutkimuksen puitteissa alku ja loppu, mutta joka jatkaa elämäänsä 

uusien havaintojen, kokemusten ja alati uusiutuvien käytännöllisten ongelmien vuoksi myös 

tulevaisuudessa. Kehittämälläni kellomallilla haluan tehdä näkyväksi sekä itselleni että 

tutkimuksen lukijoille tutkimukseni sijoittumisen pitkäaikaistyöttömyydestä käytävään 

keskusteluketjuun. Tutkimukseni on yksi kellonkierto, se alkaa kello yhdestä ja päättyy kello 

kahteentoista. Kuitenkin on ollut aika ennen tutkimusta, ja on aika tutkimuksen jälkeen. Aika 

ei pysähdy, tutkimus ei lopu, vaikka tässä tutkimuksessa jonkinlainen välitilinpäätös ja uuden 

keskustelun avaus mahdollisesti saadaankin aikaiseksi. Maailma muuttuu ja 

tutkimusongelmat sen mukana. 

Kuva 1. Kellomalli kriittisestä toimintatutkimuksesta 
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4. Aineistonkeruu ja analyysi 

 

Keräsin tutkimukseni aineistoksi 12 henkilön haastattelut. Kymmenessä haastattelussa 

keskustelin yhden henkilön kanssa ja yhdessä keskustelussa haastattelin kahta henkilöä yhtä 

aikaa. Tein haastattelut joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018. Käyttäisin haastatteluistani 

mieluummin nimitystä keskustelu, koska ne olivat hyvin vapaamuotoisia, tasavertaisia ja 

dialogisia tilanteita. Haastateltavillani oli mahdollisuus ohjata keskustelua haluamaansa 

suuntaan.  

 

Keskustelut olivat puolistrukturoituja siten, että minulla oli valmiina muutamia kysymyksiä, 

jotka yritin sisällyttää jokaiseen keskusteluun. Kuitenkin keskustelut kulkivat pääsääntöisesti 

omia polkujaan siten, että itse ainoastaan avasin keskustelun ja pyrin välillä ohjaamaan sen 

takaisin aiheeseen, jos se rönsyili kovin paljon sivupoluille aiheesta. Minun tehtäväni 

keskusteluissa oli kuunnella.  

 

Haastattelukysymykseni olivat seuraavat: 

1. Millaisia työllisyys- ja tukipalveluita sinulle on tarjottu työttömyytesi aikana? 

2. Mikä näissä palveluissa on ollut toimivaa tai hyvää? 

3. Mikä palveluissa on ollut toimimatonta tai huonoa? 

4. Millaisia palveluita sinä itse työttömänä tarvitsisit tai toivoisit olevan olemassa? 

Itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten perustarpeiden mahdollistumisesta tai 

toteutumisesta palveluissa en esittänyt kysymyksiä. Tällä pyrin aineistolähtöisesti tutkimaan, 

nimeävätkö haastateltavat itse itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten 

perustarpeiden toteutumista oleelliseksi tai haasteelliseksi työttömille suunnatuissa 

palveluissa, kuten oletin. 

 

Haastateltavilla oli selkeästi tarve kertoa ja tulla kuulluksi. Tätä tarvetta puolsi haastatteluun 

hakeutumiskäytäntö, koska haastateltavat joutuivat itse ottamaan minuun yhteyttä, mikäli 
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halusivat tulla haastatelluiksi. Useampi kertoi, ettei ollut koskaan puhunut työttömyyteen 

liittyvistä kokemuksista kenenkään kanssa. Moni kertoi työttömyyden kokemuksiin liittyvän 

häpeää, jota muut kuin työttömät eivät voi ymmärtää. Pisin haastattelu kesti kolme tuntia, 

lyhin oli puolisen tunnin mittainen.  

 

Tarkoitukseni oli alun perin toteuttaa haastattelut järjestämällä ryhmäkeskustelutilaisuuksia 

pitkäaikaistyöttömille. Tiedotin haastatteluista ensin lähikauppojen ilmoitustauluilla ja 

sosiaalisessa mediassa. Sain pian ensimmäisen puhelun, jonka soittaja kertoi, ettei halua 

missään nimessä osallistua ryhmäkeskustelumuotoiseen haastatteluun. Hän kertoi 

keränneensä kaiken rohkeutensa soittaakseen minulle. Hän haluasi puhua, mutta ehdottomasti 

kahden kesken, mahdollisimman pian ja ehdottoman anonyymisti. Meninkin haastattelemaan 

häntä hänen kotiinsa jo seuraavana päivänä. Haastattelun tunnelma oli surullinen, raskas ja 

intiimi. Ennen nauhurin käynnistämistä haastateltava halusi kertoa tilanteestaan yleisesti ja 

esitellä kotiaan sekä keittää kahvia. Minäkin kerroin hänelle omasta taustastani työttömänä. 

Koin, että näin pystyimme luomaan jonkinlaisen luottamuksen ja dialogisen, tasavertaisen 

suhteen, vaikka olimme entuudestaan täysin vieraita toisillemme. 

 

Keskusteluista muodostui vapaamuotoisia tilaisuuksia haastateltavien kotona, minun 

kotonani, asukastuvilla, Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden kokoushuoneissa ja julkisten 

tilojen, kuten kahviloiden nurkkauksissa. Vain kaksi haastateltavaa halusi tulla haastatelluksi 

yhtä aikaa. Kaikki muut halusivat tulla haastatelluiksi yksin. Suosituin haastattelupaikka oli 

haastateltavan oma koti. Vierailuissa noudatettiin ilman erillistä sopimusta yleistä 

vieraanvaraisuutta tarjoamalla kahvia. Yksi haastateltava tosin tarjosi minulle lihakeittoa. 

Keskustelut olivat lämpimiä ja intiimejä, vaikkakin surullisia ja raskaita tilanteita. 

Keskustelujen jälkeen olin väsynyt, voimaton ja kuitenkin tunsin onnistuneeni tehtävässäni 

kuunnella.  

 

Jokaista haastateltavaa jäin miettimään loppupäiväksi. Annoin yhteystietoni kaikille ja 

kerroin, että minuun saa ottaa yhteyttä myöhemminkin. Monet ottivat yhteyttä. Joidenkin 

kanssa kävin pitkiä, kuukausienkin mittaisia keskusteluja työttömyydestä sähköpostitse. 

Yhteydenpidolla ratkaisin omalla tavallani osallistuvan toimintatutkimuksen vaatimuksen 
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kanssatutkijuudesta ja jatkuvasta dialogista. Samalla jouduin kuitenkin myös pohtimaan omia 

rajojani. En esimerkiksi lähtenyt enää myöhemmin tutkittavieni koteihin kyläilemään 

muutamista pyynnöistä huolimatta. Ajattelin, että ystävystymisen täytyy tapahtua 

tutkimukseni valmistumisen jälkeen, jos se tuntuu luontevalta edelleen. Tässä kohdassa 

tutkimuksen tutkittava – tutkija valta-asetelma avautui minulle selkeästi: minä olin se, joka 

teki lopullisen päätöksen yhteydenpidon muodosta ja laajuudesta. Jouduin pohtimaan omia 

rajojani ja sitä, millaisiin ihmissuhteisiin olen itse valmis ja halukas alkamaan.  

 

Tutustuttuani haastateltaviini syvemmin ajauduin pohtimaan tutkimukseni eettisiä arvoja 

syvemmin. Mietin mitä voin kirjoittaa, etten tule loukanneeksi ketään. Vaikka tutkimukseni 

aineisto on täysin anonyymia, uskon tutkittavien tunnistavan itsensä tutkimusraporttieni 

sitaateista, vaikka kukaan muu ei heitä voikaan tunnistaa.  

 

Sijoitin haastateltavat keskustelutilanteissa itseni yläpuolelle. Ajattelin jokaisen haastateltavan 

olevan oman itsensä ja oman tilanteensa, samoin kuin työttömyyden asiantuntijoita. Heillä oli 

työttömyydestä enemmän ja erilaista tietoa kuin minulla. Asemoin itseni tyhjäksi tauluksi, 

herkäksi ja kiinnostuneeksi vastaanottajaksi, joka ei oleta mitään, mutta on valmis tarvittaessa 

avoimesti kertomaan itsestään. Keskusteluissa huomasin omien ennakko-oletuksieni olevan 

niin vahvoja, että ne väkisin nousivat pintaan haastattelujen aikana. Saatoin esimerkiksi 

osoittaa sympatiaa väärässä paikassa, kun oletin haastateltavan tarkoittavan sanomisellaan eri 

asiaa kuin hän lopulta tarkoitti.  

 

Jälkikäteen kuulin usealta haastatellulta heidän kokeneen kanssani käymänsä keskustelun 

terapeuttisena. Psykoterapian vaikuttavuutta tutkittaessa on havaittu vuorovaikutuksen olevan 

kaikkein merkityksellisin tekijä vaikuttavuuden taustalla terapiamuodosta riippumatta 

(Cooper, 2008). Tasavertainen kohtaaminen, asiakaslähtöisyys ja aito kuulluksi tuleminen 

ovat dialogisen ohjauksen peruskulmakivet (Leiman, 2015). Myös tutkimushaastateltavieni 

kokemus haastattelukeskustelujen terapeuttisuudesta näyttäisi perustuvan vuorovaikutukseen, 

tasavertaisuuteen ja kuulluksi tulemiseen. 
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Haastateltavat tavoitin sähköpostitse lähettämällä tutkimuskutsun (Liite 1) seuraaviin 

organisaatioihin ja yhdistyksiin; Kellon asukastupa, Haukiputaan työnhakijat ry, Oulun 

kaupungin työllisyyspalvelut, Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen Itu2 -hanke (jatkossa 

Itu2 -hanke) ja Haukiputaan diakoniatyö. Ennen varsinaista haastattelua järjestin Kellon 

asukastuvalla tutkimusinfotilaisuuden, johon kutsuin tiedotteella (Liite 2). Jaoin tiedotetta 

sosiaalisessa mediassa sekä tulostin sen alueen kauppojen ilmoitustauluille. Infotilaisuudessa 

jaoin tutkimukseen osallistuville tarkemman selonteon (Liite 3) tutkimuksen tavoitteista, 

lähtökohdista, omasta taustastani sekä siitä, kuinka tutkittavien tietoja käytetään 

tutkimuksessa.  

 

Kävin pyynnöstä esittelemässä alkuvaiheessa olevaa tutkimustani Oulun kaupungin 

työllisyyspalveluiden työntekijöille sekä Rajakylän asukastuvan Olohuoneella Itu2 -hankkeen 

työntekijöille. Olen lupautunut esittelemään heille myös tutkimukseni tuloksia sen 

valmistuttua, sekä sitoutunut luovuttamaan valmiin tutkimuksen Oulun kaupungin 

työllisyyspalveluiden ja Itu2- hankkeen toimijoiden käyttöön. Tutkimuksen tulokset ovat 

julkisia, joten niitä on mahdollista kenellä tahansa lukea ja jatkokäyttää haluamallaan tavalla. 
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4.2. Haastateltavien taustatiedot 

 

Haastattelujen aluksi kirjasin ylös haastateltavieni iän, sukupuolen, koulutustaustan, 

asumismuodon ja parisuhteen sekä sen, kuinka kauan he olivat olleet työttöminä. Kerroin 

myös lyhyesti tutkimuksen tavoitteista ja lähtökohdista sekä omasta taustastani työttömänä. 

Avasin keskustelun ja ohjasin sen kulkua haastateltavien kertomusten perusteella siten, että 

pyrin jokaisessa keskustelussa käymään läpi ennalta määrittämäni kysymykset, mutta myös 

esittämään jatkokysymyksiä haastateltavien kertomuksiin. Haastattelu on aina 

vuorovaikutuksellista ja sellaisena avoin yllätyksille, mutta samalla se on kuitenkin myös 

haastattelijan säätelemää ja tiedonhankintaan tähtäävää toimintaa (Hyvärinen 2017). Minun 

roolini keskusteluissa oli niiden kevyt ohjaaminen ja kuunteleminen.  

 

Haastateltavien valikoituminen tapahtui siten, että haastatteluun halukkaat 

pitkäaikaistyöttömät ottivat minuun itse yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostitse. 

Tiedon tutkimuksesta he olivat saaneet sosiaalisesta mediasta, kaupan ilmoitustaululta, Oulun 

kaupungin työllisyyspalveluista tai Itu2 -hankkeesta. Käytännössä siis haastateltaviksi päätyi 

vapaaehtoisia, pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Heidän oli nähtävä jonkin verran vaivaa 

haastateltavaksi hakeutuessaan, koska heidän täytyi itse ottaa minuun yhteyttä. Vaivalloisesta 

haastatteluun hakeutumiskäytännöstä johtuen lienee oikeutettua olettaa, että haastatelluiksi 

päätyi henkilöitä, jotka toisaalta ymmärsivät tutkimuksen tekemisen merkityksen, mutta myös 

sellaisia henkilöitä, joilla oli halu kertoa kokemuksistaan. 

 

Haastateltavia oli yhteensä 12. Heistä 7 oli miestä ja 5 naista. Haastateltavien iät jakautuivat 

siten, että yksi haastateltava oli 25 -vuotias ja muut haastateltavat olivat 41 – 62 -vuotiaita. 26 

– 40 -vuotiaat toisin sanoen puuttuivat tästä aineistosta. Haastateltavista yksi oli suorittanut 

perus- tai kansakoulun, ylioppilaita oli kaksi, ammatillisen koulutuksen käyneitä oli kaksi, 

alempi korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto oli viidellä ja ylempi korkeakoulututkinto oli 

kahdella. 
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Kaikki haastateltavat olivat parhaillaan tai olivat viiden viime vuoden aikana olleet 

pitkäaikaistyöttöminä. Pitkäaikaistyöttömyydeksi tässä tutkimuksessa määrittelin yleistä 

käytäntöä noudattaen vähintään vuoden kestäneen yhtäjaksoisen työttömyyden. Tässä 

tutkimuksessa haastateltuina olleiden informanttien työttömyys oli kestänyt 1 – 26 vuotta.  

 

Kaikki tutkimuksen haastateltavat olivat syntyperältään suomalaisia ja asuivat 

haastatteluhetkellä Pohjois-Pohjanmaalla. 7 haastateltavaa kertoi asuvansa yksin. 4 

haastateltavaa asui puolisonsa ja osa heistä myös lastensa kanssa. 1 haastateltava oli 

yksinhuoltaja, joka asui lastensa kanssa. 6 haastateltavaa kertoi olevansa siviilisäädyltään 

eronneita, 2 oli naimisissa, 2 avoliitossa ja naimattomia kertoi olevansa 2. Sukupuolittain 

asumismuodon jakautumista tarkasteltaessa kuusi seitsemästä haastatellusta miehestä kertoi 

asuvansa yksin, kun taas naisista yksin asui ainoastaan yksi viidestä.  

 

 

Erityisesti anonymiteetti oli tutkittaville merkityksellinen asia, josta he esittivät runsaasti 

kysymyksiä. Jokaisen haastattelutilanteen alussa pyysin haastateltaviani allekirjoittamaan 

tutkimussuostumuslomakkeen, jossa selvitettiin mm. tutkittavan oikeudet ja aineiston käyttö 

sekä säilyttäminen (Liite 4). Oulun kaupungin työllisyyspalvelut vaativat minua hakemaan 

tutkimuslupaa, jonka sitten myös myönsivät (Liite 5).  

 

Koska halusin saada kuuluviin haastateltavien omia kokemuksia työllisyys- ja tukipalveluista 

mahdollisimman aitoina, oli perusteltua mennä kysymään asioita suoraan haastateltavilta. Oli 

kuitenkin tärkeää muistaa pysyä aiheessa ja kysyä vain siihen liittyviä kysymyksiä. Tästä sain 

hyvän opetuksen, kun eräs haastateltava vastasi ajattelemattomaan kysymykseeni, että 

”mitäpä se sinulle kuuluu”. Haastattelijan on pysyttävä, haastattelun 

keskustelumuotoisuudesta huolimatta, aiheesta. Mitä tahansa ei ole oikeus kysyä.  
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4.3. Aineiston analyysi 

 

Nauhoitetut äänitiedostot litteroin tekstitiedostoiksi. Analyysimetodiksi valikoitui 

teoriaohjaava sisällönanalyysi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aineistoa lähestytään sen 

omilla ehdoilla aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin, ja vasta luokiteltuun 

aineistoon tuodaan sopivaksi katsottu teoria (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Ensin karsin aineistosta pois kaiken muun tekstin, paitsi tutkimuskysymysten mukaiset 

keskustelut. Tämän jälkeen aloitin aineiston redusoinnin eli pelkistämisen. Pelkistysvaiheessa 

erotin kolmella eri värillä aineistosta 1. tutkimuskysymysten ja hypoteesin mukaisesti nousevat 

työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuuteen liittyvät ilmaisut, 2. tarpeellisiin palveluihin ja 

kehitysideoihin liittyvät ilmaisut sekä 3. omaa toimintaa työllisyys- ja tukipalveluiden 

kontekstissa kuvaavat ilmaisut. Samassa lauseessa saattoi esiintyä päällekkäin myös kaikkiin 

kolmeen osatekijään liittyviä ilmaisuja.  

 

Pelkistetyn aineiston tiivistin vielä tiiviimmäksi klusteroimalla eli ryhmittelemällä sen 

aineistosta nousevien teemojen alle. Aineiston teemoiksi nousivat 1. Palkkatuettu työ / 

Työkokeilu, 2. Oman toiminnan kuvaaminen, 3. Te-palvelut, 4. Muut tuki- ja työllisyyspalvelut 

ja 5. Lainsäädäntö, käytännöt ja politiikka. Tutkimustulosten otsikointi tässä tulosten 

raportoinnissa noudattaa samaa jakoa.  

 

Järjestin tulosten otsikoinnin tähän pro gradu -tutkielmaan suuruusjärjestykseen siten, että 

ensimmäisenä on eniten kommentteja kerännyt aihe, toisena toiseksi eniten jne. 

Ylivoimaisesti eniten haastateltavat kommentoivat te-palveluita, toiseksi eniten muita 

työllisyys- ja tukipalveluita, kolmanneksi lainsäädäntöä, käytäntöjä ja politiikkaa, neljänneksi 

omaa toimintaa suhteessa palveluihin sekä vähiten näistä viidestä kategoriasta kommentoitiin 

palkkatuettua työtä ja työkokeilua. Kategoriat ovat osittain päällekkäisiä, eikä niitä ole 

mahdollista täysin erottaa toisistaan, ja siksi sama ilmaisu saattaa toistua useammankin 

pääotsikon alla. 
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Klusteroinnin jälkeen abstrahoin eli käsitteellistin aineiston. Teoriaohjaavassa 

aineistoanalyysissa abstrahointivaiheessa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Abstrahoidusta aineistosta etsin kuvauksia 

itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten perustarpeiden mahdollistumisesta, 

toteutumisesta tai kyseenalaistumisesta työttömille suunnatuissa palveluissa. 

Analyysiyksikköni on mahdollisimman tiivis ilmaisu. Se voi olla yhtä hyvin sana, sanapari tai 

lause. 
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5. Tulokset 

 

Haastatteluissa avio- tai avoliitosta eronneet miehet kertoivat lähes poikkeuksetta työttömäksi 

jäämisen vaikuttaneen parisuhteensa päättymiseen. Miehet kertoivat muutenkin työttömyyden 

aiheuttamista laajemmista ja syvemmistä vaikutuksista henkilökohtaisessa elämässään kuin 

naiset. Miehillä oli selkeästi suurempi halu puhua työttömyyden vaikutusten kokemuksista 

kuin naisilla, vaikka se ei tämän tutkimuksen aihe ollutkaan. Tämän havainnon valossa 

sukupuolen yhteyttä työttömyyden vaikutusten kokemiseen voisikin olla syytä tutkia. 

Toisekseen työttömille ja erityisesti miehille voisi olla syytä järjestää keskustelufoorumeja, 

joissa heille tarjottaisiin ohjattua vertaistuellista mahdollisuutta keskustella työttömyyden 

vaikutuksista omaan elämäänsä. 

 

Lähes poikkeuksetta haastatellut miehet kertoivat, etteivät olleet koskaan aiemmin puhuneet 

”näistä asioista” kenellekään. Jälkikäteen muutama miehistä kertoi haastattelutilanteiden 

olleen terapeuttisia ja he jatkoivatkin kanssani yhteydenpitoa työttömyyden tiimoilta 

sähköpostitse. Haastattelemistani naisista yksikään ei palannut aiheeseen haastattelutilanteen 

jälkeen. Ehkäpä naisten saattaa olla luontevampaa keskustella työttömyyden aiheuttamien 

vaikutusten kokemuksista ystäviensä kanssa. Keräämäni aineisto on kuitenkin suhteellisen 

pieni (n=12), eikä sen perusteella voi tehdä kovinkaan suoria johtopäätöksiä sukupuolen 

yhteydestä työttömyyden yksilötason vaikutuksiin, varsinkaan kun se ei ollut tutkimukseni 

aiheena.  

 

Tekemääni havaintoa sukupuolen ja työttömyyden vaikutusten yhteydestä tukee aiempi 

tutkimus, jonka mukaan naisten subjektiivinen hyvinvointi ei alene työttömyyden seurauksena 

yhtä paljon kuin miesten, eivätkä naiset siksi reagoi työttömyyden vaikutuksiin yhtä 

voimakkaasti kuin miehet (Lucas. et al. 2004). Havainnot mahdollisesta sukupuolen ja 

työttömyyden yksilötason psyykkisten vaikutusten korrelaatiosta saattavat antaa aihetta paitsi 

uusille tutkimusavauksille, mutta myös työttömille suunnattujen interventiomuotojen 

kehittämiselle. 
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Seuraavaksi käyn läpi tutkimuksen tulokset aineistosta nousseisiin pääteemaluokkiin 

ryhmiteltyinä. Olen sijoittanut pääteemat raporttiin niiden suuruusjärjestyksen mukaan siten, 

että ensimmäisenä on eniten kommentoitu pääluokka ja viimeisenä vähiten kommentoitu. 

Aineistosta nousseet pääteemat toimivat tässä tutkimusraportissa tuloskappaleen alaotsikoina. 

Kustakin pääluokasta analysoin tutkimuskysymysten mukaisesti toimivat ja toimimattomat 

käytänteet sekä sen millaisia palveluja haastateltavat kertoivat tarvitsevansa. 

Teoriaohjautuvasti analysoin jokaisesta pääluokasta myös itsemääräytyvyysteorian mukaiset 

kuvaukset omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden mahdollistumisesta ja 

toteutumisesta ja kyseenalaistumisesta palveluissa.  

 

Jokaisen tuloskappaleen rakenne noudattaa samaa kaavaa: aluksi käyn läpi haastateltavien 

toimiviksi mainitsemat palvelut tai niiden osatekijät, ja sen jälkeen läpikäyn toimimattomat 

palvelut ja niiden osatekijät. Kolmanneksi kerron, millaisia palveluita haastateltavat kertoivat 

tarvitsevansa ja neljäntenä tarkastelen itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten 

perustarpeiden mahdollistumista, toteutumista ja kyseenalaistumista palveluissa. 
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5.2. Te-palvelut 

 

Te-palveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa julkisia työ- ja elinkeinopalveluja, eli 

kansankielisesti työvoimatoimistoa. Haastateltavat kommentoivat te-palveluita ylivoimaisesti 

kaikkein eniten. Joillakin haastateltavilla oli kokemusta te-palveluista useilta vuosilta tai jopa 

vuosikymmeniltä. Rajasin aineistosta pois pääsääntöisesti kaikki viittä vuotta vanhemmat 

kokemukset te-palveluista siten, että pidin aiemman kokemuksen mukana ainoastaan niissä 

kommenteissa, joissa se vertautui nykypäivän kokemuksiin. Perustelen tätä valintaa te-

palveluorganisaation viime vuosina tapahtuneella voimakkaalla rakenneuudistuksella, johon 

liittyy vuonna 2013 tapahtunut toimistojen väheneminen kahdeksastakymmenestä 

viiteentoista ja sen myötä pääosin sähköiseen palvelujärjestelmään siirtyminen.  

 

11 kahdestatoista haastateltavasta vastasi kysymykseen millaisia työllisyys- ja tukipalveluita 

sinulle on tarjottu, että ei minkäänlaisia. Yksi haastateltava, jolle palveluita oli tarjottu, oli 25 

-vuotias ja kuului siten alle 30-vuotiaiden nuorten palveluiden piiriin. Tälle haastateltavalle 

oli soitettu Byströmin talolta muutama päivä työttömäksi jäämisen jälkeen. Haastateltava 

epäili soiton mahdollisesti johtuneen siitä, että hän oli ollut Byströmin asiakkaana jo aiemmin 

ja oli siten valmiina heidän tietojärjestelmässään. Oulun seudulla Byströmin nuorten palvelut 

tarjoaa monialaisia palveluita alle 30-vuotiaille nuorille. Muut haastateltavat olivat iältään 41 

– 62 -vuotiaita, eivätkä siten kuulu nuorten palveluiden piiriin. 

 

Haastateltavat eivät juurikaan osanneet nimetä, mikä te-palveluissa heidän nähdäkseen olisi 

ollut toimivaa. Toimivana mainittiin lähinnä yksittäisiä palvelukokemuksia tai yksittäisiä 

kohtaamisia virkailijan kanssa. Se, millainen virkailija ”sattuu vastaan”, mainittiin 

merkityksellisenä tekijänä useissa haastatteluissa. Eräälle haastateltavalle te-palveluiden 

virkailija oli ehdottanut hakeutumista työttömien järjestötoimintaan. Haastateltava oli ottanut 

ehdotuksen vastaan luottamuksenosoituksena. Hän myös kertoi, kuinka häntä oli pyydetty te-

palveluiden henkilökunnan koulutustilaisuuteen puhumaan kokemusasiantuntijana. 
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”Mää sain mennä sinne puhumaan. Niinku työttömyyestä kokemusasiantuntijana. Niin se 

tuntu aivan huikeelta. Se oli tosi niinkö voimaannuttava kokemus. Kasvotusten ihiminen 

kohtas ihimisen.” 

 

Yksi haastateltava kertoi te-palveluiden toimivana palveluna sen, että tekstiviestillä oli 

muistutettu oman työllistymissuunnitelman tekemisestä verkkopalvelussa.  

”Mutta kuitenki otettiin yhteyttä, että ei tullu karenssia tai muuta, että siinä mielessä se oli 

hyvä.” 

 

Haastateltavien asema suhteessa te-palveluihin määrittyi näiden haastattelujen perusteella 

passiivisen odottajan tai omien oikeuksien puolesta taistelijan rooliin. Osa haastatelluista 

kertoi työttömäksi ilmoittautumisen olleen vaikeaa, koska se täytyi tehdä internetin palvelun 

kautta. Te-palveluiden nettisivuja haastateltavat kuvasivat vaikeiksi käyttää. Poikkeuksetta 

jokainen haastateltava kertoi, että haluaisi tavata te-palveluiden virkailijan kasvotusten ja 

henkilökohtaisesti, erityisesti työttömyyden alkaessa. Yhteydenottamista te-palveluiden 

virkailijoihin kuvattiin haasteelliseksi ja jopa mahdottomaksi.  

”Sinne soittaminen oli suorastaan mahdotonta, kun numeroa ei saa mistään, kun 

sähköpostiosoitteitakaan ei ole tiedossa, kun henkilöitten nimetki on tosi peitetty, piilotettu.” 

 

Te-palveluihin voi haastateltavien kertoman mukaan jättää soittopyynnön ja jäädä odottamaan 

puhelua. Puhelua saattoi haastateltavien mukaan joutua odottamaan kuukausia. Eräs 

haastateltava oli jättänyt soittopyynnön ja puhelu oli tullut kolmen kuukauden kuluttua. 

Virkailija oli tosin soittanut kertoakseen, ettei ehtinyt keskustella ja oli soittanut uudelleen 

kolmen viikon kuluttua kertoakseen saman uudelleen. Haastateltava olisi halunnut keskustella 

virkailijan kanssa opiskelumahdollisuudesta, mutta oli luopunut ajatuksesta kyllästyttyään 

odottamaan.  
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Myös muut haastateltavat kertoivat te-palveluiden virkailijan puhelun odottamisesta. Te-

palveluilta oli saatettu ilmoittaa päivämäärä, milloin soitetaan, mutta puhelu tuli pahimmillaan 

vasta kuukausien päästä annetusta päivämäärästä.  

”Kyllähän se ittiäki välillä turhautti, että just ko ootit sitä päivää, että koska ne sieltä soittaa, 

ja sitte sitä puhelua ei tullukkaan. Ja sitten miettiä kaikki suihkuunmenot ja kaikki, että jos ne 

soittaa, niin piti olla puhelin vieressä.” 

 

Toisaalta haastateltavat kertoivat ymmärtävänsä te-palveluiden resurssipulaa. Haastateltavat 

kuvailivat te-palveluilla olevan liian vähän työntekijöitä, että heillä olisi mahdollistakaan 

edistää kenenkään työllistymistä. Yksi haastateltava epäili te-palveluiden virkailijoiden 

pelkäävän jostain syystä oman työpaikkansa puolesta, toinen arveli, että ”niiltähän loppuu 

työt, jos ne kaikki työllistää”.  

 

Haastateltavat pohtivat mikä mahtaa olla te-palveluiden tehtävä, kun sieltä ei tarjota töitä. Te-

palvelut näyttäytyivät haastateltavien kertomuksissa kasvottomana päätöksentekokoneistona, 

byrokraattisena työttömyyskorvauksen hyväksyjänä tai hylkääjänä sekä asiakasrekisterin 

ylläpitäjänä. Moni haastateltava koki olevansa suhteessa te-palveluihin tilastojen 

laskennallinen yksikkö ja ”oman onnensa nojassa”, yksin vastaan suurta byrokraattista 

koneistoa.  

 

Te-palveluiden toimintaa kuvattiin kertomalla, etteivät ne ole aktiivisia työttömien suuntaan, 

että niiden täytyy soittaa voidakseen kirjata soittaneensa, että ne patistelevat ja pakottavat 

karenssin uhalla ja että itse täytyy olla aktiivinen ja yrittää selvitellä asioita. Useissa 

haastatteluissa te-palveluiden toiminnan epäiltiin tähtäävän tukien leikkaamiseen. Tiedon 

saannin kerrottiin olevan haasteellista ja vaikeaa. Muutama haastateltava epäili, että tiedon 

panttaaminen oli tahallista, ettei asiakas tietäisi mihin palveluihin tai etuuksiin hän on 

oikeutettu.  

”Mulla ei ollu tiedossakaan, että se pitää kolmen kuukauden välein sitä 

työllistämissuunnitelmaa päivittää ja nyt sitten minun työllistämissuunnitelmani jäi 
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päivittämättä ja näin sitte työvoimatoimistolta eli te-keskukselta tuli kirje, missä sanottiin, 

että minun työttömyyspäivärahani päättyy, kun en oo päivittäny sitä suunnitelmaa.” 

 

Kolmessa haastattelussa te-palvelut nähtiin jarruna tai esteenä omalle työllistymiselle tai 

omaehtoiselle opiskelulle. Näissä haastatteluissa omaa toimintaa suhteessa Te-palveluihin 

kuvailtiin tappeluksi ja taisteluksi. Yksi haastateltava kertoi, että hänet oli unohdettu te-

palveluissa kokonaan. Tälle haastateltavalle ei ollut tarjottu yhtäkään kurssia tai tapaamista. 

Kaikki asiointi oli tapahtunut kasvottomasti puhelimessa tai verkossa. Haastateltava kertoi 

olevansa kortti muiden korttien seassa ja hänen käsityksensä te-palveluista oli, että hänen 

haluttiinkin pysyvän piilossa ja hiljaa. Hän kertoi olevansa kuin myyrä pelissä, jossa myyrää 

lyödään nuijalla päähän aina kun se kurkistaa kolostaan.  

 

Muutamat haastateltavat kertoivat te-palveluiden sijoittavan asiakkaat eri kategorioihin sen 

perusteella kuinka todennäköiseltä heidän työllistymisensä vaikuttaa. Viidenkymmenen 

vuoden ikä mainittiin rajapyykkinä, jonka jälkeen työllistyminen vaikeutui entisestään. Väärä 

sukupuoli, liian korkea koulutus ja liian pitkä tai väärän alan työkokemus sekä pitkä 

työttömyys saattoivat haastateltavien kokemuksen mukaan olla työllistymisen esteenä te-

palveluiden näkökulmasta, mutta myös yleisemminkin. 

”Minä olin niin hirveen hankala ja vaikeasti työllistettävä että se on se viiminen neljäs 

ryhmä. Mää kuulun siihen vaikeaan ryhmään varmastikki oman henkilökohtasen tilanteen 

kautta, että en mää nyt muuten. Mun ikä on 58, mää oon nainen, ja sitten mun työ, niin siellä 

sit se muodostuu ongelmaksi tuo minun työhistoriani, kun kuitenkin mulla on sitä osaamista 

sieltä johdon tasolta ja sieltä puolelta.” 

 

Haastateltavat toivoivat työttömille järjestettävän terveystarkastuksia. Yksi haastateltava 

kertoi olleensa tällaisessa terveystarkastuksessa, johon kertoi saaneensa ajan te-palveluilta 

oltuaan vuoden työttömänä. Haastateltavan mukaan terveystarkastus oli ollut laaja ja 

hyödyllinen. Yksi haastateltava tiesi, että tällaisia tarkastuksia oli, mutta ei ollut itse päässyt 

tarkastukseen. Suurin osa haastateltavista ei tiennyt terveystarkastuksia olevan olemassakaan, 

mutta toivoi sellaisia järjestettävän. Kaksi haastateltavaa kertoi kuulleensa huhuja, että 
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joillekin työttömille saatettaisiin järjestää terveystarkastuksia. He epäilivät niitä tarjottavan 

vain tiettyyn, helposti työllistettävien kategoriaan kuuluville työttömille. 

”Ei mua oo ikinä työttömien terveystarkastukseen kututtu, oon kuullu huhun että semmosiaki 

on.” 

 

Haastateltavat kertoivat te-palveluiden kanssa asioimisen tapahtuvan siten, että internetissä 

käydään kolmen kuukauden välein te-palveluiden verkkopalvelussa tekemässä 

työllistymissuunnitelma, jonka työtön itse kirjoittaa, virkailija hyväksyy ja työtön käy vielä 

laittamassa ruksin, että hyväksyy suunnitelman. Ruksista, sen laittamisesta ja laittamatta 

jäämisestä haastateltavat puhuivat paljon. 

”Seittemän ja puolen vuojen aikana kaks kurssia, ja olen kolome kertaa käyny 

keskustelemassa, sieltä päin on taijettu kutsua, että on näitä asioita käyty läpi lyhyessä 

keskustelussa. Muutaman kerran puhelimessa keskusteltu, että joo täällä on virkailija ja sitten 

sun pitäs tänne omiin tietoihisi te-toimiston sivulle käydä laittamassa se 

työllistymissuunnitelma ja sitte sinne sitä ruksia. Joo olen käynyt kirjoittamassa ja 

hyväksymässä sen, että haen tätä työpaikkaa ja oon hakenu ja eipä voi mitään.” 

 

Te-palveluilta haastateltavat kertoivat toivovansa kasvokkain tapahtuvaa ja henkilökohtaista 

palvelua. Kaikki eivät osaa tai halua asioida verkkopalvelussa. Kasvokkain tapahtuvan 

palvelun kerrottiin antavan uskoa ja motivaatiota työnhakuun. Työvoimatoimiston 

lakkaaminen omalta asuinalueelta nähtiin haastatteluissa poikkeuksetta huonona asiana. Te-

palveluihin toivottiin matalan kynnyksen sosiaalityöntekijää, jonka luona voisi mennä 

käymään aikaa varaamatta. Haastateltavilla oli tarvetta myös sille, että joku kertoisi mihin 

etuuksiin on oikeutettu ja auttaisi hakemaan niitä. Toivottiin opastusta 

koulutusmahdollisuuksista, talousmentorointia, lakiapua ja konkreettisia neuvoja siihen 

kuinka vähävaraisen elämää voi helpottaa. Te-palveluiden organisoimaa työttömien 

vertaiskohtaamista toivottiin useissa haastatteluissa. 

”Henkisseen hyvinvointiinki ois hyvvää mahollisuutta semmosella vertaiskohtaamisella 

saada. Siinä vois löytää sitä ideaa keskenäänki, että mikä se on se oma juttu.” 
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Työnhakuun toivottiin konkreettisia neuvoja. Haastatellut toivoivat saavansa keskustella 

rekrytoijan kanssa suoraan, että saisivat tietää mihin oma työnhaku oli tyssännyt. Toivottiin, 

että te-palveluissa olisi joku, joka voisi olla apuna työnhaussa siten, että lukisi työhakemuksen 

ja kertoisi suoraan, mitä siinä kannattaa ja mitä ei kannata sanoa sekä opastaisi kuinka 

haastattelussa käyttäydytään ja toimitaan. Te-palveluiden virkailijoille toivottiin koulutusta 

asiakkaan kohtaamisesta. Heidän toivottiin myös ottavan asiakkaat huomioon 

kokonaisvaltaisemmin ja kuuntelevan aidosti.  

”Miksei siellä te-toimistossaki vois olla joku henkilö, jonka puoleeen vois kääntyä niissä 

taloudellisissa ja sosiaalisissaki asioissa, tai että se olis siellä saman katon alla. Tai, että se 

olis se kasvokkain näkeminen, niin siinä vois se virkailija neuvoa, että mihin voi mennä.” 

 

Haastatellut toivoivat kerran vuodessa tehtävää terveystarkastusta työttömille. Fyysiseen, 

psyykkiseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen toivottiin tukea te-palveluilta, koska 

työttömillä ei haastateltavien mukaan ole varaa itse maksaa näitä harrastuksia. Toivottiin 

uimalippuja, lippuja kulttuuritapahtumiin sekä kuntosalikortteja. Monet haastateltavat 

toivoivat asiakkaan työkunnon huomioimista ja sen ylläpitämisen tärkeyden korostamista te-

palveluissa.  

”Työllisyyttä edistävä toimi on myös se, että on syöny aamupalan kunnolla, se on hyvvää 

henkistä virettä ja montaa muutaki asiaa. Se liikaa keskittyy siihen, että töihin, töihin, töihin.” 

 

Ansioluetteloa haastateltavat toivoivat voivansa hioa kahden kesken virkailijan tai muun 

asiantuntijan kanssa, eikä ryhmämuotoisesti. Kurssimuotoista ansioluettelon tekoa oli 

joillekin haastateltaville ehdotettu te-palveluilta sähköpostitse. Ne, jotka eivät olleet käyneet 

kurssia, kertoivat osanneensa tehdä ansioluettelon itse. Ansioluettelon tekokurssien kerrottiin 

olevan vapaaehtoisia. Kurssin vapaaehtoisuus oli haastateltavien mukaan hyvä asia. 

Muutamat ansioluettelon tekokurssin käyneet kertoivat sen olleen lähes turha. Eräs 

haastateltava kertoi ehdottaneensa kurssin vetäjälle, että voisi itse tulla pitämään paremman 

kurssin tuoreemmilla ansioluettelopohjilla.  
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Monissa haastatteluissa toivottiin te-palveluiden virkailijoilta aktiivisempaa toimintaa. 

Virkailijoiden työlle toivottiin myös tuloshakuisuutta ja seurantaa. 

”Seuraako kukaan työn tuloksia, että millä tavalla ne lähestyy työttömiä ja miten ne aktivoi 

työttömiä? Tai mitä ne antaa työttömille, mitä ne tarjoaa työttömille?” 

 

Kaikkein eniten haastateltavat kuitenkin toivoivat saavansa te-palveluilta aitoja 

työpaikkaehdotuksia. Jokainen haastateltava halusi työllistyä, osa mille alalle tahansa. 

”Vaikka työvoimatoimistollekki sannoin, että kaikki kelepaa, että oon halukas lähteen ihan 

mihin vaan, niin mittään ei oo tarjottu.” 

 

Näiden haastattelujen perusteella itsemääräytyvyysteorian mukaisista psykologisista 

perustarpeista erityisesti yhteisöllisyyden toteutuminen näyttäisi kyseenalaistuvan te-

palveluissa. Ensinnäkin kaikki haastateltavat olisivat halunneet saada kasvokkain tapahtuvaa 

palvelua te-palveluissa ja he kertoivat te-virkailijan tapaamisen olevan lähes mahdotonta. Jo 

tässä kyseenalaistuu itsemääräytyvyysteorian mukainen yksilön yhteisöllisyyden perustarve, 

jonka mukaan ihmisellä on tarve olla yhteydessä toisiin ja tuntea itsensä hyväksytyksi (Deci 

& Ryan, 2000). Vai voiko yksilö kokea te-palveluiden kasvottomassa verkkopalvelussa 

olevansa yhteydessä toisiin, tässä tapauksessa virkailijaan, ja tuntea itsensä hyväksytyksi?  

 

Monissa haastatteluissa toivottiin te-palveluiden organisoimaa työttömien vertaistuellista 

kohtaamista, joten ilmeisesti sellaista ei ole tarjolla, tai ainakaan sitä ei näille haastateltaville 

ollut tarjottu.  Haastattelujen perusteella ilmi tulleen vertaistuellisen kohtaamispaikan 

puuttumisesta johtuen yhteisöllisyyden kolmen aspektin eli tarpeen olla yhteydessä toisiin, 

itsensä hyväksytyksi tuntemisen tarpeen ja muista välittämisen tarpeen ei ole mahdollistakaan 

toteutua te-palveluissa.  

 

Yksi haastateltu kertoi kokeneensa hyväksytyksi tulemista kaksi kertaa te-palveluiden 

palveluissa. Hänet oli ensin pyydetty kokemusasiantuntijana puhumaan te-palveluiden 

henkilökunnan koulutustilaisuuteen. Haastateltu kertoi kokeneensa tuolloin hyväksytyksi 
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tulemista ja samaan joukkoon kuulumista. Toisen kerran samaisen haastateltavan kohdalla oli 

toteutuneet kaikki kolme itsemääräytyvyysteorian mukaista psykologista perustarvetta: 

omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys, kun te-palveluiden virkailija oli ehdottanut 

hänelle hakeutumista työttömien järjestötoimintaan.  

”Sillon tunsin ihan oikiasti, että musta välitettään ja jopa työttömistä välitettään 

yhteisöllisesti, koska tämmönen luottamuksenosotus tullee jopa virkakoneistolta.” 

 

Toinen itsemääräytyvyysteorian osatekijä omaehtoisuus tulee haastatteluiden perusteella 

kyseenalaistetuksi tai joissakin tilanteissa jopa kiistetyksi te-palveluiden palveluissa. 

Omaehtoisuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta vapaudesta päättää omista tekemisistään 

sekä motivaation kumpuamista sisältä eikä ulkoisista pakotteista (Deci & Ryan, 2000). 

Haastateltavat kertoivat välillä joutuneensa hakemaan työpaikkoja, joihin eivät itse kokeneet 

olevansa sopivia esimerkiksi terveydentilansa vuoksi. Kolmessa haastattelussa te-palveluiden 

koettiin olleen jarruna omille opiskelusuunnitelmille. Työnhakukoulutuksia kerrottiin käydyn 

sanktioiden pelossa. Työpaikkaosoituksissa hakemaan määrättyjä paikkoja oli pitänyt te-

palveluiden järjestelmään merkitä hakeneeksi osoituspäivänä, vaikka todellisuudessa oli jo 

aiemmin omatoimisesti hakenut samaista paikkaa.  

 

Ansioluettelon tekemistä varten järjestettyihin koulutuksiin osallistuminen näyttäytyi tämän 

aineiston valossa vahvimmin alueelta, jossa omaehtoisuutta oli mahdollista toteuttaa, koska 

koulutuksiin osallistuminen ei haastateltavien kertomusten mukaan ollut pakollista, vaan 

niihin osallistuminen oli jokaisen oman harkinnan varassa. 

 

Haastatellut kertoivat turhautuneensa odottaessaan luvattua puhelua te-palveluilta, kun sitä ei 

sovittuna päivämääränä eikä lähiaikoina sovitun päivän jälkeenkään tullut. Myös ”ruksin” 

laittaminen te-palveluiden verkkopalvelussa turhautti haastateltuja, koska he kokivat sen 

täysin turhana toimenpiteenä. Yleensäkin te-palveluiden asiakkuutta kritisoitiin siitä, että 

asioita täytyy tehdä tekemisen vuoksi, ilman että ne johtavat mihinkään. Te-palveluiden 

palvelujärjestelmään kirjattujen epäonnistuneiden työnhakuyritysten haastateltavat kertoivat 
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laskevan työnhakumotivaatio entisestään, koska tapahtumaa kirjoittaessa pettymys täytyi 

kohdata ja läpikäydä uudelleen.  

 

Itsemääräytyvyysteorian kolmas perustarve on kyvykkyys, jolla tarkoitetaan yksilön 

kokemusta osaamisestaan, haasteista selviämisestä ja aikaansaavuudesta (Deci & Ryan, 

2000). Te-palvelut eivät näiden haastattelujen valossa näyttäisi juurikaan tukevan yksilön 

tarvetta kyvykkyyden kokemiseen. Haastateltavat kuvasivat asioimistaan te-palveluissa 

verbeillä odottaa, pompotella, turhautua, kiusata, pettyä, tapella, luopua, määrätä, patistella, 

jarruttaa, täytyä, pitää, kuitata, katkaista, rangaista, taistella, velvoittaa ja unohtua. Nämä 

verbit eivät juurikaan ilmaise yksilön kokemusta osaamisesta ja haasteista selviämisestä tai 

aikaansaavuudesta tai näiden mahdollistumisesta. 

”Vähän niinkö patistelua, että pitäs. Muttako ei sitä voi tehä ko ei oo mahollisuuksia. Niinku 

mun kohala tätä yritystoimintaa, ku ei oo resursseja sillä lailla, ku ei oo taloudellista 

mahollisuutta.” 

”Mää sain taisteltua sen, että mää sain opiskella ansiosidonnaisella, melkein ihan koko 

ajan.” 
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5.3. Muut työllisyys- ja tukipalvelut 

 

Muista työllisyys- ja tukipalveluista haastateltavat kertoivat olleensa osallisina 

työvoimakoulutuksissa, Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden palveluissa ja te-palvelujen 

ostopalveluina hankkimissa palveluissa yksityisillä ja julkisrahotteisilla palveluntuottajilla 

kuten ODL:ssä ja Springhousessa. Haastatteluissa kokemukset muista työllisyys- ja 

tukipalveluista vertautuivat haastateltavien aiempiin kokemuksiin te-palveluista.  

 

Haastateltavien anonymiteetin takaamiseksi en erottele tässä raportissa mikä informaatio 

liittyy mihinkin palveluun, vaan käsittelen muiden kuin te-palveluiden työllisyys- ja 

tukipalveluiden osalta aineistoa yhtenä massana. Jatkossa käytän näistä kaikista muista kuin 

te-palveluista yhteisnimitystä muut työllisyys- ja tukipalvelut. Nuorten palveluiden osalta 

kerron yhdessä erillisessä kappaleessa ainoastaan Byströmin nuorten monialaisten palveluiden 

toimivuudesta yhden haastatellun näkökulmasta. 

 

Osa haastateltavista kertoi hakeneensa osallisiksi useille työttömille suunnatuille kursseille ja 

koulutuksiin, mutta ei ollut tullut valituksi.  

”Ite aikoinaan olin jo semmosessa kategoriassa siellä työkkärissä, että on niinkö hyvin 

hankalasti työllistyvä. Niin tämmösille pitäs tarjota justiin sitä koulutusta ja kursseja, että 

miten niitä töitä sitten haetaan, mutta ei tämmösellä tuurilla niihin pääse.” 

 

Muista työllisyys- ja tukipalveluista toimivimmiksi haastateltavat mainitsivat kasvokkain 

tapahtuvan ja henkilökohtaisen palvelun, sekä vertaistuellisen kohtaamisen toisten työttömien 

kanssa. Kasvokkain tapahtuvassa ja ryhmämuotoisessa palvelussa haastateltavat pitivät 

merkityksellisenä sitä, että he saattoivat toisten kautta saada omaan tilanteeseensa uuden 

näkökulman. Muilla työllisyyspalveluilla arveltiin olevan eri resurssit ja intressit työttömien 

asioiden hoitamiseen kuin te-palveluilla, koska ne tarjosivat kasvokkain tapahtuvaa palvelua, 

eivätkä ”vain käsitelleet työttömiä paperilla”. 
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”Ihan oikiasti he yrittää ja auttaa, että parempi se oli se palvelu siellä, ja asiallista. Joo ja 

ehdottomasti ja yksilöllistä.” 

 

Henkilökohtaisista tapaamisista virkailijan kanssa haastatteluissa nousi merkityksellisinä 

tekijoinä esiin virkailijan aktiivisuus ja tietämys mahdollisuuksista, kokemus 

työnhakumotivaation lisääntymisestä, toivon saamisesta työnhakuun ja työllistymisuskon 

vahvistumisesta.  

”X-henkilö hoitaa todella aktiivisesti ja kiitettävästi tätä tehtävää, että, että tuota, ja hän osaa 

antaa toivoa työttömille.” 

 

Oma kehittyminen, oppiminen ja eteenpäin pääseminen koettiin merkityksellisinä oman 

hyvinvoinnin ja työllistymisen kannalta työllisyys- ja tukipalveluissa. Samoin työllisyys- ja 

tukipalveluissa merkityksellisiksi mainittiin uusiin ihmisiin tutustuminen, päivärytmin 

säännöllistyminen ja se, että oli ”jotain järkevää tekemistä”.  

”On siellä seki hyvää, että hoksaa, että ei ole yksin vaan on muitaki, jotka saattaa olla 

heikommassa asemassa ja jotku taas paremmassa.” 

 

Haasteellisiksi koettiin tiedon löytäminen muista työllisyys- ja tukipalveluista, sekä niihin 

hakeutuminen ja pääseminen. Haastateltavat kertoivat pääsääntöisesti itse etsineensä tietoa 

palveluista tuskastuttuaan pitkään työttömänä olemiseen ja hakeutuneensa muiden työllisyys- 

ja tukipalveluiden piiriin omatoimisesti. Kolme haastateltavaa kertoi saaneensa kutsun tulla 

käymään Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa, kun olivat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 

vuoden työttömänä ja pitkäaikaistyöttömyyden kriteerit täyttyivät työttömyyden keston 

puolesta. Yhdelle kutsu oli tullut kahden vuoden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen, ja 

yhdelle haastateltavalle seitsemän työttömyysvuoden jälkeen. 

”Ensimmäisen kerran kun minä oon saanu varsinaista palvelua niin tuli tämä, kun tuli 

täyteen tämä minun pitkäaikaistyöttömyysaika niin, että siirryin tähän Oulun kaupungin 

työllistämispalveluihin niin sain kutsun sitten saapua tänne.” 
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Työhaastattelun läpikäyminen ryhmässä tai kahden kesken virkailijan kanssa oli koettu näiden 

haastattelujen perusteella hyödyllisenä. Samoin konkreettiset ohjeet työhaastatteluun ja 

työhakemuksen täyttäminen yhdessä kerrottiin olleen tarpeellisia ja onnistuneita palveluita. 

Yrittämiseen kannustavan avun kerrottiin olleen merkityksellistä, ja sitä toivottiin olevan 

saatavilla enemmän. 

 

Haastatellut kertoivat työttömien valmennuskurssien sisällön toistuvan hyvin samanlaisena 

järjestäjästä riippumatta. Haastateltavien mukaan riittäisi, jos kukin kävisi kerran vastaavan 

kurssin, jos sen sisältö ei muutu. 

”Itsensä tuntemista ja myönteisyyttä ja missä lie kävimme tutustumassa erilaisiin 

koulutuspaikkoihin ja muuta. Mutta kyllä tämä on niin tuttua hommaa, että sanoin tuolle 

kouluttajallekki, että sinä voit ihan hyvin jäädä pois, että minä voin kyllä ihan yhtä hyvin 

vetää nämä, nämä samat jutut että.” 

 

Muutamat haastateltavat kokivat työttömien valmennuskurssien sisällöt vanhentuneiksi tai 

muuten sopimattomiksi. Työnhakukoulutusten osalta kritiikkiä herätti erityisesti 

ansioluettelon tekeminen uudelleen kerta toisensa jälkeen. Haastateltavat kokivat, että näin 

toimittiin siksi, että oli jotakin tekemistä. Positiivisen ajattelun opetteleminen kursseilla oli 

tuntunut haastateltavista nöyryyttävältä. 

”Työntäkää positiivinen ajattelu syvälle suoraan sanottuna, että jos se reaalinen maailma 

sitten on tuomosta vaikiaa niin eipä se auta.” 

 

Muutama haastateltava kertoi kokeneensa välinpitämättömyyttä työllisyys- ja tukipalveluissa 

siten, ettei virkailijan poissaolosta ollut ilmoitettu, ja he olivat turhaan menneet paikalle. 

Toinen virkailija oli ottanut heidät vastaan, mutta käynti oli tuntunut täysin yhdentekevältä ja 

jäänyt yksittäiseksi. Haastateltavat kertoivat ymmärtäneensä, että tapaaminen oli ollut ”joku 

semmonen mikä niijen piti tehä”.  
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Palkkatukipaikkoihin työllistymisen mahdollisuus työllisyys- ja tukipalveluiden kautta 

näyttäytyi näiden haastattelujen valossa paradoksaalisena. Toisaalta sitä pitivät omalla 

kohdallaan hyvänä asiana ne, jotka olivat olleet pitkään työttömänä ja kokivat, ettei heillä 

ollut reaalista mahdollisuutta työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille. Nämä haastatellut 

kokivat tärkeäksi sen, että työllisyyspalveluiden kautta oli mahdollista saada tietoa 

palkkatukipaikoista ja työkokeilumahdollisuuksista, joita heidän mukaansa oli mahdoton 

löytää itse. Toisaalta muutamat haastatellut kokivat palkkatukityön ja työkokeilun 

ehdottamisen nöyryyttävänä, koska halusivat päästä ”oikeisiin töihin” ja kertoivat olevansa 

täysin työkuntoisia. 

”Kyllähän se pitäis tukea niitä ihmisiä saamaan se oikea työpaikka, eikä se että työttömiä 

käytetään vaan hyväksi.” 

 

Työllisyys- ja tukipalveluilta toivottiin suoraa yhteyttä yrityksiin siten, että yrityksissä pääsisi 

käymään keskustelemassa rekrytoijien kanssa, tai saisi jonkin palvelun kautta ”jalan oven 

väliin sinne yritykseen”. Samoin toivottiin konkreettisia neuvoja työhaastatteluun ja apua 

siihen, että mitä työhakemukseen kannattaa kirjoittaa ja mitä kannattaa jättää kirjoittamatta. 

Lupauksista ja aikatauluista kiinni pitämistä toivottiin monessa haastattelussa, sekä sitä, että 

palkkatuki- ja muut sopimukset allekirjoitettaisiin hyvissä ajoin. Aikataulujen ja lupausten 

pitämisessä kerrottiin olleen palveluissa melko paljon hankaluutta, samoin sopimusten 

allekirjoittaminen oli jäänyt viime hetkeen ja aiheuttanut epävarmuutta ja pelkoa 

haastatelluissa. 

 

Byströmin nuorten palveluiden piiriin kuului tästä aineistosta yksi haastateltava. Hän kertoi 

nuorten palveluista tarjottavan apua aktiivisesti. Byströmin kautta voi saada tukea Kelan 

paperiasioiden hoitamiseen, te-palveluiden kanssa asioimiseen, ansioluettelon ja 

työhakemuksen kirjoittamiseen sekä työpaikan etsimiseen. Byströmillä oli haastateltavan 

kertomuksen mukaan saatavilla myös mielenterveyshoitajan keskusteluapua, kahvila toisten 

nuorten tapaamista varten, sosiaaliohjaaja sekä mahdollisuus päästä keskustelemaan 

ammatinvalintapsykologin kanssa. Haastateltavan mielestä Byströmin palvelut olivat muuten 

toimivia, paitsi joihinkin palveluihin, kuten mielenterveyshoitajalle, oli pitkä jono. Suurin 
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haaste Byströmin palveluissa oli haastateltavalla oman kertomuksensa mukaan ollut se, ettei 

hän itse tiennyt, mitä tarvitsi tai halusi.  

”Kyllähän niillä niinku on kaikennäkösiä palveluita, mutta ei osaa hyödyntää niitä sillä lailla, 

ko ei tiijä, että mitä sitä haluais.” 

 

Byströmin monialaisissa nuortenpalveluissa asiakkaan kaikki kolme itsemääräytyvyysteorian 

mukaista psykologista perustarvetta omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys näyttivät 

tämän haastattelun valossa mahdollistuvan ja toteutuvan hyvin.  

 

Haastatteluaineiston perusteella te-palveluihin verrattuna muissa työllisyys- ja tukipalveluissa 

itsemääräytyvyysteorian mukaiset kolme psykologista perustarvetta omaehtoisuus, kyvykkyys 

ja yhteisöllisyys sekä mahdollistuivat että toteutuivat paremmin. On kuitenkin muistettava, 

etteivät kaikki halukkaat olleet päässeet osallisiksi näistä palveluista. Työllisyys- ja 

tukipalveluihin osallisina olleet kokivat tulleensa kuulluiksi ja huomioonotetuiksi sekä 

autetuiksi näissä palveluissa. Tähän kokemukseen vaikutti kasvokkain tapahtunut, 

yksilöllinen ja henkilökohtainen palvelu, sekä vertaistuellinen kohtaaminen toisten 

työnhakijoiden kanssa. Muiden työllisyys- ja tukipalveluiden kerrottiin olleen vapaaehtoisia. 

Näiden seikkojen valossa muissa työllisyys- ja tukipalveluissa pääsääntöisesti näyttäisi 

mahdollistuvan ja toteutuvan itsemääräytyvyysteorian mukainen omaehtoisuuden 

psykologinen perustarve. 

 

Työllisyys- ja tukipalvelut näyttivät näiden haastattelujen perusteella vahvistaneen yksilöiden 

kokemaa kyvykkyyttä, joka on itsemääräytyvyysteorian yksi osatekijä. Haastatellut kertoivat 

tapaamisten työllisyys- ja tukipalveluiden virkailijoiden kanssa vahvistaneen uskoa 

työllistymiseen ja motivoineen heitä työnhaussa.  

 

Itsemääräytyvyysteorian mukaiselle yhteisöllisyydelle näyttäisi olevan enemmän 

mahdollisuuksia muissa työllisyys- ja tukipalveluissa kuin te-palveluissa. Haastateltavat 

kertoivat työllisyys- ja tukipalveluiden kursseilla mahdollistuvan ja toteutuvan muihin 
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työttömiin tutustumisen ja yhdessä käydyt keskustelut, sekä sitä kautta oman näkökulman 

laajentumisen ja muuttumisen. Haastatellut pitivät tärkeänä myös sitä, että huomasivat 

kanssaan samassa tilanteessa olevan muitakin. Tämän huomion haastateltavat kertoivat 

hälventäneen yksinäisyyden ja erillisyyden kokemuksia. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan 

tarvetta olla yhteydessä toisiin ja tulla hyväksytyksi (Deci & Ryan, 2000).  Nämä tarpeet 

toteutuivat tämän aineiston valossa paitsi vertaistuellisessa kanssakäymisessä, mutta myös 

työllisyys- ja tukipalveluiden kahdenkeskisissä tapaamisissa virkailijan kanssa. 

 

Itsemääräytyvyysteorian mukainen kyvykkyyden psykologinen perustarve oli yhden 

haastatellun kohdalla tullut riistetyksi työllisyys- ja tukipalveluissa järjestetyssä 

koulutuksessa. Haastateltava oli työllisyyskoulutuksessa sattuneessa onnettomuudesta 

loukkaantunut, jonka vuoksi hänestä oli tullut työkyvytön. Haastateltava koki saaneensa 

onnettomuuden seurauksien laajuuteen suhteutettuna vähäisen korvauksen koulutuksen 

järjestäneeltä taholta. 
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5.4. Yhteiskunnallinen päätöksenteko ja käytännöt 

 

Haastattelujen tekohetkellä vuodenvaihteessa 2017 – 2018 hallituksen aktiivimallin 

ensimmäinen osa oli keskusteluissa pinnalla. Aktiivimalli 1 tuli voimaan 1.1.2018. Siinä 

suurin uudistus työttömien näkökulmasta katsottuna oli se, että työttömän on tehtävä aina 

kolmen kuukauden jakson aikana vähintään 18 tuntia työtä, josta hänelle maksetaan 

työehtosopimuksen mukainen palkka, tai hänen työttömyyskorvaustaan lasketaan 4,65 

prosenttia seuraavilta kolmelta kuukaudelta (STM, 2018). Tämän haastatteluhetkellä 

ajankohtaisen uudistuksen vuoksi monet haastateltavat halusivat kertoa ajatuksiaan 

aktiivimallista. Tämän kappaleen lopussa tarkastelen haastateltujen kokemuksia 

aktiivimallista itsemääräytyvyysteorian valossa. 

 

Muutama haastateltava periaatteessa kertoi kannattavansa työttömien aktivoimista, mutta he 

toivoivat sen tehtävän työpaikkoja luomalla, työssäkäyvien työaikaa lyhentämällä ja siten 

saman työn jakamista useammille, työttömien harrastusmahdollisuuksia lisäämällä, te-

palveluiden resursseja lisäämällä ja kouluttamalla työttömien kanssa työskenteleville 

vuorovaikutustaitoja, eikä rankaisemalla työttömiä työttömyydestä. Haastateltavat kokivat 

tulevansa aktiivimallissa asetetuiksi vastuuseen siitä, ettei työtä riitä kaikille. Poikkeuksetta 

jokainen haastateltava kertoi hakeneensa aktiivisesti töitä ja toimivansa muutenkin aktiivisesti 

ilman aktiivimallia. Aktiivimalli koettiin nöyryyttävänä ja työttömien oman aktiivisuuden ja 

osaamisen kyseenalaistavana. Kerron lisää haastateltavien oman toiminnan kuvauksista 

seuraavassa tuloskappaleessa.  

 

Haastateltavat uskoivat aktiivimallin vaikeuttavan heidän työnsaantiaan entisestään. Moni 

haastateltu teki vapaaehtoistyötä, toimi yhdistyksissä, politiikassa tai luottamuselimissä ja 

ihmetteli, miksi ne eivät täytä aktiivimallin työssäoloehtoa. Aktiivimallin kerrottiin 

vaikeuttavan työttömyyskorvauksen saamista joka tapauksessa, vaikka aktiivimallin vaatiman 

työssäoloehdon saisikin täytettyä. 

”Jos ei saa työtä, tulee sanktio, tai jos saa työtä, niin viivästyy maksu. Että sen se aktiivimalli 

vaikuttaa.” 
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Aktiivimallia kuvattiin kertomalla sen olevan nöyryyttävä, ahdistava, uhkaava, pakottava, 

kontrolloiva, työttömyysturvaa heikentävä, katkeroittava, rankaiseva, tuskaa ja pakkoa 

lisäävä, nujertava, alempiarvoiseksi asettava, kyykyttävä ja holhoava. 

”Meille on syntyny tämmösen poliittisen ja rahaeliitin voisko sanoa tämmönen ongelma tässä 

valtiossa. Elikkä työttömistä, eläkeläisistä, vammasista, kaikista meistä on tullut rasite heille, 

kun pitää ylläpitää. Että ammuttasko jonossa kaikki työttömät vai mitä tälle tulisi tehdä?” 

 

Osa haastatelluista kertoi kokeneensa, kuinka yhteiskunnalliset päätökset olivat heikentäneet 

heidän omaa elämäänsä. He näkivät työttömien tarpeen käydä ruokajonoissa köyhien 

kyykyttämisenä ja kansallisena häpeänä, erityisesti aikana jolloin ”Suomi elää vaurainta 

kauttaan”. Haastatelluista valtaosa kertoi joutuneensa hakemaan ruokaa ruokajonoista. 

 

Muita toimimattomia käytänteitä haastateltavat kertoivat olevan valtion virastoissa 

harjoitettavan nepotismin, yritysten käytännön mainostaa firmaansa ilmoittamalla te-

palveluiden sivuilla avoinna olevasta olemattomasta työpaikasta ja sen, ettei 

julkisrahoitteisetkaan yritykset ole valmiita palkkaamaan työttömiä, joiden palkasta osa tulisi 

palkkatukena. 

”Se pitäs olla etuoikeutettu työntekijää palkattaessa tämmönen ihiminen, joka on työttömänä 

ja josta työnantaja vois saaha esimerkiksi sen 50 prosenttia palkkatukea.” 

 

Haastatellut kertoivat toivovansa, että olisi mahdollista hakea töitä niin, että hakemuksessa 

näkyisi vain koulutus ja osaaminen, eikä esimerkiksi työttömyyden kesto tai harrastukset, 

etteivät ne ärsyttäisi rekrytoijaa. Työttömille visioitiin keskusliittoa, joka tukisi työttömiä ja 

pitäisi heidän puoliaan. Työttömille kaivattiin maksuttomia liikunta-, lääkäri- ja 

kulttuuripalveluita. Työttömyyden nähtiin nostavan syrjääntymisen ja sairastumisen riskiä, 

kuten mahdollistavan masennusta. 

”Työttömällähän on sitä vapaa-aikaa, eikä oo varaa harrastaa, ku ei oo niitä uimalippuja tai 

kuntosalilippuja tai mitä tahansa. Niin että aikaa on, mutta ei oo mahollisuuksia.” 
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Kaksi haastateltavaa visioi kolmannelle sektorille etsivää työttömien toimintaa, jonka kautta 

työttömien olisi mahdollista saada päiviinsä merkityksellistä sisältöä ja päästä 

vuorovaikutukseen toisten kanssa. 

 

Itsemääräytyvyysteorian mukaiset yksilön psykologiset perustarpeet tulevat kiistetyiksi 

aktiivimallin mukaisissa työttömiin kohdistuvissa toimissa. Työttömän omaehtoisuus tulee 

kiistetyksi, koska työtön on pakotettu toimimaan sanktion eli tulonmenetyksen uhalla. 

Aktiivimalli näyttää nojaavan ihmiskäsitykseen, joka olettaa työttömien olevan haluttomia 

tekemään työtä. Tähän viittaa sekin tosiasia, ettei mallissa aktiivisuudeksi riitä töiden 

hakeminen, vaan ainoastaan palkkatyön tekeminen. Aktiivimalli tulee näin asettaneeksi 

yksittäiset työttömät henkilöt, eli ne jotka eivät onnistu täyttämään aktiivimallin mukaista 

työssäoloehtoa, kantamaan vastuun siitä, ettei työtä riitä kaikille. Omaehtoisuuden pitäisi 

perustua yksilön kokemukseen vapaudesta päättää omista tekemisistään ja sisäiseen 

motivaatioon, eikä ulkoisiin pakotteisiin (Deci & Ryan, 2000). Omaehtoisuudella ei näin ollen 

ole mahdollisuutta toteutua aktiivimallissa. 

 

Työttömien kyvykkyys tulee kyseenalaistetuksi aktiivimallissa jo lähtökohtaisesti siinä, että 

tällainen toimintaan pakottava mekanismi on ylipäätään täytynyt tehdä. Kyvykkyydellä 

tarkoitetaan yksilön kokemusta osaamisestaan ja haasteista selviämisestä sekä 

aikaansaavuudesta (Deci & Ryan, 2000). Aktiivimalli lähtee siitä, että passiivisuudesta 

rangaistaan. Kun passiivisuudeksi määritellään kaikki muu toiminta paitsi palkkatyö, 

yrittäjyys tai työvoimaviranomaisen järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu, 

jokainen työtön tulee lähtökohtaisesti määritetyksi palkkatyön puuttumisesta johtuen 

passiiviseksi ja siksi rangaistavaksi. Pakolla on mahdoton edistää itsemääräytyvyysteorian 

mukaisia psykologisia perustarpeita.  

”Eihän tän tarkotus ollu työllistää ketään, vaan tarkotus oli vaan aktivoida sitä kautta niin, 

että pystytään kontrolloimaan ja heikentämään työttömyysturvaa, koska tätä kautta 

heikennetään työttömyysturvaa, koska sekään että haet töitä, niin ei ole aktivointia, vaan 

pitää osallistua kaikkiin te-toimiston humpuukikoulutuksiin. Tai ei ne nyt humpuukia ole, että 

kyllähän ne istuu jonkun tarpeisiin, ja tästä lähtienhän ne alkaa istua minunkin tarpeisiin.” 
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5.5. Oman toiminnan kuvaaminen 

 

Haastatteluissa oman toiminnan kuvaamisessa näkyi aktiivimallikeskustelun ajankohtaisuus 

siten, että haastateltavat pohtivat omaa toimintaansa suhteessa aktiivimallin ontologiseen 

lähtökohtaan työttömien passiivisuudesta ja aktivoinnin tarpeesta. Haastatellut poikkeuksetta 

kertoivat olleensa aktiivisia ja hakeneensa työpaikkoja itsenäisesti, ilman että siihen on 

tarvinnut pakottaa. Haastateltavat kuvasivat omaa toimintaansa työttömänä eniten kertomalla 

olleensa aktiivisia.  

”Että ei oo laakereilla maattu kyllä. Toimintaa on ollu” 

 

Useat haastateltavat kertoivat työttömyysaikana tehneensä vapaaehtoistyötä, opiskelleensa 

sekä olleensa luottamustehtävissä, yhdistysten toiminnassa ja politiikassa mukana.  

”Koko ajan jotain tekemistä, mutta se, että niistähän ei makseta. Että enemmänki menee 

omalle kukkarolle, kun jotain yhteistä hyvää koittaa tehdä.” 

 

Haastatteluissa yhteiskunnallinen osallistuminen ja vapaaehtoistyö nähtiin merkityksellisinä. 

”Mää piän sosiaalisen syrjäytymisen iteltäni pois vapaaehtoistyöllä.” 

 

Useat haastateltavat kuvasivat oman työkunnon ylläpitoa tärkeänä ja haastavana asiana. 

”Mää pijän ommaa töihinlähtöä sillä lailla hyvinki mahollisena, että mää pijän huolen siitä, 

että mulla on normaalit, ihan niinkö työttömänä monihan retkahtaa, että tarttuu pulloon, niin 

pijän huolen ettei oo näitä, ja sitten se, että mulla on kuitenki hyvä käsitys siitä, että millä 

työkaluilla nykyään niinkö toimistolla ja muualla tehhään hommia. Että se työkunnon 

ylläpito, niin se on tosi iso haaste.” 
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Pidempään työttömänä olleet haastateltavat kertoivat lähettäneensä satoja työhakemuksia. 

Kaksi haastateltavaa kertoi pitäneensä kirjaa kaikista hakemistaan paikoista. Toinen oli 

hakenut yli tuhatta paikkaa ja päässyt näistä kahteen haastatteluun. Toinen oli hakenut yli 

kuuttasataa paikkaa. He kuvasivat motivaation työn hakemiseen ja työllistymisuskon 

laskevan, kun työtä ei kovasta yrittämisestä huolimatta saanut. He kertoivat myös 

huomanneensa nepotismia harjoitettavan jopa valtion virastoissa, sekä yritysten mainostavan 

itseään te-palveluiden sivuilla etsimällä työntekijää paikkaan, jota ei ole tarkoituskaan täyttää.  

”Ei se paljon naurata, eikä motivoi hakemaan työpaikkoja, kun sitten näkee, että ei ole 

oikeasti ollut edes mitään mahdollisuutta saada sitä työpaikkaa. Kyllähän tämä syö 

motivaatiota, että hirveä määrä työhakemuksia eikä sitten mitään.” 

 

Useissa haastatteluissa oma ikä nähtiin työllistymisen esteenä muusta kuin omasta 

näkökulmasta. Omaa toimintaa suhteessa työttömyyteen kuvattiin halulla tehdä työtä ja 

valmiudella lähteä tekemään mitä tahansa työtä, sekä pettymisellä siihen, ettei te-palveluista 

ole pyynnöistä huolimatta ehdotettu työpaikkoja. 

”Vaikka minä oon vanha mies, niin mää kuitenki tiiän, että mää pystyn tekemään töitä. Mulle 

sais tyrkyttää ihan niinkö mitä vain. Mää olisin valamis lähteen.” 

Oman toiminnan kuvauksissa omat henkilökohtaiset kohtaiset ominaisuudet nähtiin 

vahvuutena ja voimavarana työttömyyden kokemuksissa. 

”Jos mulla ei ois tätä positiivista ajattelua, niin mää oisin varmaan jo tappanu itteni.” 

 

Muutamat haastatellut kertoivat olevansa valmiita tekemään työtä pientäkin korvausta 

vastaan. Työn merkitys nähtiin haastatteluissa laajemmin kuin pelkästään tulonlähteenä. 

”Ei se työ oo, ja tulot, rinnakkain siinä, mikä on sen ihmisen hyvinvointi. Mää voisin suostua 

tekemään, oman alan, tavallaan sopimuksellisesti hyvinki alhasella korvauksella.” 

 

Myös oman koulutuksen ja ammattitaidon käyttämättä jäämisen hintaa pohdittiin oman 

toiminnan kuvauksissa. 
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”Kyllähän tässä on yhteiskunnalle tapahtunu aika huono sijotus minun koulutukseen, jos 

minen sitten sitä käytä.” 

 

Oman toiminnan kuvauksissa itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet 

näyttivät tulleen kyseenalaistetuiksi tai haasteellisiksi te-palveluiden ja yhteiskunnallisen 

päätöksenteon kontekstissa. Omaehtoista toimintaa, omaa sisäistä motivaatiota, kokemusta 

omasta osaamisesta ja aikaansaavuudesta, itsestä lähtöisin olevaa yhteisöllisyyden tarvetta ja 

kokemusta sekä itsensä hyväksytyksi tuntemista haastateltavat kuvasivat mahdollisiksi ja 

toimiviksi, kun toiminta oli heistä itsestään lähtevää. Haastateltavien kuvatessa omaa 

toimintaa te-palveluiden tai yhteiskunnallisen päätöksenteon kontekstissa omaehtoisuuden 

kuvaukset puuttuivat lähes täysin. Oma toiminta suhteessa te-palveluihin kuvattiin 

negatiivisilla pakkoon viittaavilla termeillä, kuten tappelu, taistelu ja velvoite. Näistä 

termeistä kerroin enemmän ensimmäisessä te-palveluiden tuloksia kuvaavassa 

tuloskappaleessa. 

”Tahtotila on ollu semmonen, että tästä pittää päästä etteenpäin, että saa sitä työtä.” 
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5.6. Palkkatuettu työ ja työkokeilu 

 

Palkkatuettua työtä ja työkokeilua haastateltavat kuvasivat pääsääntöisesti merkityksellisinä ja 

positiivisina kokemuksina. He kertoivat palkkatuetun työn tai työkokeilun kautta saaneen 

päiviinsä merkityksellistä sisältöä, säännöllisyyttä ja uusia ihmissuhteita. 

”Mää nautin siitä aamukaurapuurosta, ja sitten siitä, että tuli semmonen rutiini.” 

 

Työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä olleet näkivät työn ensisijaisen merkityksen muuna 

kuin ansiotulona. Tuloja merkityksellisimmiksi asioiksi palkkatukityössä ja työkokeilussa 

haastateltavat mainitsivat päivärytmin säännöllistymisen, työyhteisön, työn sisällöllisen 

merkityksen, mielekkään tekemisen ja sisällön saamisen omaan arkeen. 

”Että ei se raha sinällään. Että ei se sitä mun päivärahhaa palijon nostanu.” 

 

Haasteina palkkatuettuun työhön ja työkokeiluun haastateltavat kertoivat olevan tiedon 

saamisen paikoista ja siitä, onko itse oikeutettu palkkatukeen tai työkokeiluun. 

”Näitäki sitten ihan vaatimalla joutuu vaatiin, että saanko nähä palakkatukipaikoista listaa, 

että löytyiskö mulle sopivaa juttua. Että kun ne ei oo yleisessä haussa, enkä vaikka oisin 

oikeutettu johonki teityn prosentin tukiin, niin en mää niitä ite pysty mistään löytään.” 

 

Toisena isona ongelmana haastateltavat kertovat palkkatuki- ja työkokeilupaikkojen 

määrärahojen loppumisen kesken vuotta. 

”Kerran olis ollu mahollisuus palkkatukeen, mutta sillon vuoden määrärahat oli jo 

loppuneet.” 

 

Valtion nähtiin haastatteluissa jarruttavan palkkatukipaikkojen myöntämistä ja siten 

rajoittavan pienten yhdistysten ja yritysten mahdollisuutta työllistämiseen. 
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”Täsä jarrutettaan myös tuolta valtion puolelta, että näitä palkkatukipaikkoja ei anneta. 

Jostain syystä, ainakaan täysimääräsenä. Niin se jarruttaa sitä palkkaamista, koska pieniä 

yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ei pysty palkkaamaan.” 

 

Jatkotyöllistymisen kannalta haastateltavat arvelivat olleensa vain ilmaisina työntekijöinä 

työkokeilupaikoissa ilman ajatustakaan palkkaamisen mahdollisuudesta. 

”Hyvät työtodistukset saanu, mutta koskaan ei oo sanottu, että hei, näähän voit jäähä tänne 

tekkeen hommia.” 

 

Työkokeiluun lähtemisen taloudellinen mahdollisuus mietitytti muutamaa haastateltavaa. He 

laskivat, etteivät saa työkokeilusta työttömyysetuuden lisäksi maksettavalla yhdeksällä eurolla 

edes bussilippuja ja eväsleipiä. 

 

Palkkatuettu työ ja työkokeilu näyttäisivät tämän aineiston valossa pääsääntöisesti 

vahvistavan itsemääräytyvyysteorian mukaisia yksilön psykologisia perustarpeita, eli 

kokemusta omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteisöllisyydestä. Itsemääräytyvyysteorian 

mukaisia psykologisia perustarpeita saattavat heikentää haastatteluissa esiin nousseet 

käytännöt, joissa työttömällä ei olekaan ollut oikeutta jo luvattuun palkkatukeen tai 

määrärahat ovat loppuneet juuri kun sopiva työmahdollisuus on löytynyt. Samoin on vaarassa 

käydä, jos työtön kokee, kuten haastatteluissa tuli ilmi, tulleensa ainoastaan hyväksikäytetyksi 

ilmaisena työntekijänä ilman mahdollisuuttakaan palkallisesta työsuhteesta jatkossa. Näissä 

tilanteissa yksilön kokemat kyvykkyys, omaehtoisuus ja tarve tulla hyväksytyksi saattavat 

kyseenalaistua tai tulla kiistetyiksi. 

”Aikoinaan mua juoksutettiin viiteen työpaikkaan hakemaan, ja lopulta mut ois yhteen valittu. 

Sitten paljastu, ettei mulla ookkaan mahollisuutta sitä saaha, koska se oli 

työllistämistukipaikka ja paljastu, että mää en oo oikeutettu työllistämistukipaikkaan. Ei ollu 

tarpeeksi työttömyyspäiviä alla.” 
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5.7. Tulosten yhteenveto 

 

Ainoastaan yksi haastateltava oli alle 30 -vuotias ja oululaisena kuului ikänsä vuoksi 

Byströmin nuorten monialaisten palveluiden piiriin. Tulosten yhteenvedon viimeisessä 

kappaleessa tiivistän tutkimuksen tulokset erikseen hänen osaltaan. Muut haastateltavat olivat 

iältään 41 – 62 -vuotiaita, joten tulosten yhteenveto lukuun ottamatta viimeistä kappaletta 

käsittelee pitkäaikaistyöttömien palvelukokemuksia 41 – 62 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien 

näkökulmasta. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella te-palveluita sekä muita työllisyys- ja tukipalveluita ei 

juurikaan tarjottu työttömille, vaan heidän oli itse löydettävä palvelut ja hakeuduttava niihin 

omatoimisesti. Tiedon löytäminen palveluista ja siitä, mihin palveluihin oli oikeutettu, oli 

haastavaa ja edellytti työttömiltä sekä aktiivista tiedon etsintää että omatoimista kyselyä 

palveluiden perään. Haastatellut kuvasivat tätä omien oikeuksien selvittämistä ja niistä kiinni 

pitämistä termeillä ”tapella” tai ”taistella”. Näillä termeillä kuvattiin omaa toimintaa 

pääsääntöisesti suhteessa te-palveluihin. 

 

Te-palveluiden verkkosovelluksen kerrottiin olevan vaikeakäyttöinen. Tiedon saaminen 

muista työllisyys- ja tukipalveluista, sekä näiden palveluiden piiriin pääseminen koettiin 

haasteellisina.  Muihin työllisyys- ja tukipalveluihin osalliseksi pääsemisen kerrottiin olevan 

sitä vaikeampaa, mitä pidempään työttömyys oli jatkunut, tai mitä moninaisempia 

työllistymisen esteenä olevat haasteet olivat te-palveluiden näkökulmasta katsottuna. Te-

palveluiden kerrottiin ryhmittelevän asiakkaansa eri kategorioihin sen perusteella, kuinka 

todennäköisenä heidän työllistymisensä näytti olevan te-palveluiden näkökulmasta. 

 

Haastatellut kertoivat tiedon saamisen pitkäaikaistyöttömien palveluista olevan vaikeaa, jopa 

piilotettua. Tiedon pimittäminen näyttäytyi haastatelluille osittain tahallisena. Tahallisen 

tiedon pimittämisen arveltiin johtuvan taloudellisista syistä eli tavoitteesta saada säästöä 

aikaan, kun työttömät eivät osanneet hakea heille kuuluvia tukia tai palveluita. 
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Te-palveluihin kerrottiin ilmoittauduttavan työttömäksi työnhakijaksi verkkosovelluksessa. 

Muihin työllisyys- ja tukipalveluihin haastateltavat kertoivat pääsääntöisesti hakeutuneensa 

itse pitkään kestäneeseen työttömyyteensä ”tuskastuttuaan”. Moni kertoi hakeneensa muihin 

työllisyys- ja tukipalveluihin useita kertoja niihin pääsemättä. Kolme haastateltavaa kertoi 

saaneensa kutsun saapua Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin oltuaan vähintään vuoden 

työttömänä yhtäjaksoisesti. 

 

Te-palveluissa haasteellisimpana näyttäytyivät yhteyden saaminen virkailijaan sekä kasvoton, 

verkossa tai puhelimitse tapahtuva palvelu. Muissa työllisyys- ja tukipalveluissa nimenomaan 

kasvokkain virkailijan kanssa tai vertaistuellisessa ryhmässä tapahtuva, henkilökohtainen 

palvelu koettiin toimivina oman hyvinvoinnin ja työllistymisen kannalta. Kasvokkain 

tapahtuneissa ja vertaistuellisissa palveluissa merkityksellisinä mainittiin oman näkökulman 

muuttuminen, oma kehittyminen, oppiminen ja tunne eteenpäin pääsemisestä, uusiin ihmisiin 

tutustuminen, päivärytmin säännöllistyminen, mielekkään tekemisen saaminen, kokemus 

työnhakumotivaation lisääntymisestä, toivon saamisesta työnhakuun ja työllistymisuskon 

vahvistumisesta. Virkailijan aktiivisuus, halu auttaa, konkreettiseksi koettu apu ja virkailijan 

tietämys eri mahdollisuuksista nähtiin tärkeinä tekijöinä muissa työllisyys- ja tukipalveluissa. 

Te-palveluista vastaava kasvokkain tapahtuva palvelu näytti tämän aineiston valossa 

puuttuvan lähes kokonaan. 

 

Te-palveluilta tulevan puhelun odottamisesta haastateltavat puhuivat paljon. Kolmen 

kuukauden välein tapahtuvaksi ilmoitettu puhelu tai tiettynä päivänä tapahtuvaksi sovittu 

puhelu saattoi viivästyä jopa kuukausilla. Haastateltavat kertoivat suunnitelleensa elämänsä 

siten, että puhelimeen vastaaminen oli koko ajan mahdollista. Pitkittyneestä odottamisesta 

johtuen haastateltavien elämä näyttäytyi ajoittain muotoutuneen jatkuvaksi varuillaanoloksi 

odottamisesta ja valmiudessa olosta johtuen. 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien asema suhteessa te-palveluihin määrittyi passiivisen 

odottajan tai omien oikeuksien puolesta taistelijan rooliin. Te-palveluiden tehtävä näyttäytyi 
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haastateltaville asiakasrekisterin ylläpitäjänä, kasvottomana päätöksentekokoneistona ja 

byrokraattisena työttömyyskorvausoikeuden hyväksyjänä tai hylkääjänä. Moni haastateltava 

kertoi olevansa suhteessa te-palveluihin tilastojen laskennallinen yksikkö ja yksin vastassa 

suurta byrokraattista koneistoa.  

 

Muutama yksittäinen kohtaaminen virkailijan kanssa mainittiin olleen toimivia te-palveluissa. 

Sekä te- että muissa työllisyys- ja tukipalveluissa haastateltavat mainitsivat palvelun 

toimivuuden ehdoksi sen, millaisen virkailijan kanssa päätyi asioimaan. Muissa työllisyys- ja 

tukipalveluissa virkailijoiden kerrottiin olevan aidosti halukkaita auttamaan. Heillä kerrottiin 

olevan enemmän resursseja ja halukkuutta auttamiseen jo siksikin, että asiakkaat kohdattiin 

kasvokkain, toisin kuin te-palveluissa. 

 

Eniten te-palveluilta toivottiin aitoja työpaikkaehdotuksia. Jokainen haastateltava halusi 

työllistyä. Te-palveluilta toivottiin kasvokkain tapahtuvaa ja henkilökohtaista palvelua. Te-

palveluihin toivottiin sosiaalityöntekijää, jonka luokse voisi mennä käymään aikaa 

varaamatta. Toivottiin opastusta siitä, mihin etuuksiin ja palveluihin oli oikeutettu ja apua 

niiden hakemiseen. Lisäksi te-palveluilta toivottiin konkreettista apua omaan työnhakuun, 

asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista ja kuuntelua, opastusta 

kouluttautumismahdollisuuksista, talousmentorointia, lakiapua, organisoitua vertaistuellista 

kohtaamista toisten työttömien kanssa ja konkreettisia neuvoja siihen, kuinka vähävarainen 

voisi helpottaa elämäänsä. Työttömien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden 

mahdollistamiseen toivottiin taloudellista tukea uimalippujen, kuntosalikorttien ja 

kulttuuritapahtumalippujen muodossa. Työttömän työkunnon huomioimista ja sen 

ylläpitämisen tärkeyden korostamista ja tukemista toivottiin myös. Te-toimistojen määrän 

väheneminen nähtiin huonona kasvokkaisen palvelun supistumisen vuoksi. 

 

Työttömien terveystarkastusten olemassaolosta haastatelluilla oli täysin toisistaan eriävät 

käsitykset. Osa haastatelluista ei ollut kuullut työttömien terveystarkastuksista 

puhuttavankaan, osa taas oli kuullut huhuja, että sellaisia järjestettäisiin, mutta ei ollut itse 

päässyt tarkastukseen ja yksi haastateltava kertoi olleensa työttömien terveystarkastuksessa ja 

saaneensa siihen ajan te-palveluilta. Hänen mukaansa terveystarkastus oli ollut hyvä ja 
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monipuolinen. Haastateltavat näkivät työttömien terveystarkastukset erityisen tarpeellisina 

juuri työttömyyden vuoksi, koska heidän mukaansa työttömyydestä saattoi aiheutua 

monenlaisia terveydellisiäkin ongelmia kuten masennusta ja syrjäytymistä. Jokainen 

haastateltava toivoi työttömille järjestettävän terveystarkastuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että itsemääräytyvyysteorian mukaisille yksilön psykologisille 

perustarpeille omaehtoisuudelle, kyvykkyydelle ja osallisuudelle ei juurikaan ollut tilaa tai 

mahdollisuutta toteutua te-palveluissa. Omaehtoisuus näyttäisi tulleen jopa kiistetyksi 

joissakin te-palveluissa, joissa työtön oli pakotettu toimimaan vastoin omaa tahtoaan sanktion 

uhalla.  

 

Haastatteluaineiston perusteella te-palveluihin verrattuna muissa työllisyys- ja tukipalveluissa 

itsemääräytyvyysteorian mukaiset kolme psykologista perustarvetta omaehtoisuus, kyvykkyys 

ja yhteisöllisyys sekä mahdollistuivat että toteutuivat paremmin. On kuitenkin muistettava, 

etteivät kaikki halukkaat olleet päässeet osallisiksi muista työllisyys- ja tukipalveluista. 

Näihin palveluihin osallisina olleet kokivat tulleensa kuulluiksi ja huomioonotetuiksi sekä 

autetuiksi näissä palveluissa. Tähän kokemukseen vaikutti kasvokkain tapahtunut, 

yksilöllinen ja henkilökohtainen palvelu, sekä vertaistuellinen kohtaaminen toisten 

työnhakijoiden kanssa. Muiden työllisyys- ja tukipalveluiden kerrottiin olleen vapaaehtoisia. 

Näiden seikkojen valossa muissa työllisyys- ja tukipalveluissa pääsääntöisesti näyttäisivät 

mahdollistuvan ja toteutuvan itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet 

omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Tosin muihin työllisyys- ja tukipalveluihin 

hakeutumiskäytännöt eivät näytä juurikaan jättävän sijaa itsemääräytyvyysteorian mukaisten 

psykologisten perustarpeiden toteuttamiselle tapauksissa, joissa hakijan pääsy työllisyys- ja 

tukipalveluihin evätään toistuvasti tai hakijalle osoitetaan jokin työllisyys- ja tukipalvelu 

sanktion uhalla. 

 

Yhteenvetona tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta henkilökohtaisen, kasvokkain 

tapahtuneen, sekä vertaistuellisen palvelun vahvistaneen pitkäaikaistyöttömien kokemuksia 

kaikkien itsemääräytyvyysteorian mukaisten kolmen psykologisen perustarpeen 

toteutumisesta palvelussa. Kasvottomasti verkossa tai puhelimitse tapahtuneet palvelut 
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puolestaan heikensivät tai tekivät mahdottomaksi yksilön kokemuksen 

itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten perustarpeiden toteutumisesta. Joissakin te-

palveluiden palveluissa ja yhteiskunnallisissa työttömiin kohdistetuissa käytännöissä, kuten 

aktiivimallin mukaisissa ja muissa pakkotoimissa, itsemääräytyvyysteorian mukaiset 

psykologiset perustarpeet tulivat kyseenalaistetuiksi tai jopa täysin kiistetyiksi. 

 

Itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden toteutuminen 

työttömien palveluissa näyttää olevan yhteydessä pitkäaikaistyöttömien kokemaan yleiseen 

hyvinvointiin, työllistymisuskoon, työkykyisyyden ylläpitoon ja työnhakumotivaatioon. 

Vastaavasti itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden 

toteutumatta jääminen työttömille suunnatuissa palveluissa näyttää olevan yhteydessä 

yleiseen pahoinvointiin, turhautumiseen, passivoitumiseen, pettymiseen ja 

työnhakumotivaation laskuun. 

Kuva 2. Itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten perustarpeiden toteutumisen ja 

kyseenalaistumisen seuraukset pitkäaikaistyöttömien palveluissa 
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Aktiivimallin mukaisissa työttömiin kohdistetuissa pakkotoimissa pitkäaikaistyöttömät 

kokivat tulleensa asetetuiksi vastuuseen siitä, ettei palkkatyötä riitä kaikille. Aktiivimalli 

koettiin nöyryyttävänä ja työttömän itsestä lähtöisin olevan aktiivisuuden ja osaamisen 

kyseenalaistavana. Aktiivimallin kerrottiin vaikuttavan työttömyyskorvauksen saamiseen 

hidastavasti joka tapauksessa. Jos onnistui täyttämään aktiivimallin työssäoloehdon, joutui 

odottamaan sovitellun työttömyyskorvauksen maksamista, ja jos ei onnistunut täyttämään 

työssäoloehtoa, työttömyyskorvaus pieneni kolmen kuukauden ajaksi.  

 

Aktiivimallin mukaisissa pakkotoimissa eivät mahdollistu eivätkä toteudu 

itsemääräytyvyysteorian mukaiset yksilön psykologiset perustarpeet omaehtoisuus, 

kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Pakolla on mahdoton edistää itsemääräytyvyysteorian mukaisia 

psykologisia perustarpeita. 

 

Eniten haastateltavat kuvasivat omaa toimintaansa työttömyyden aikana kertomalla olleensa 

aktiivisia. He kertoivat tehneensä työttömyysaikana vapaaehtoistyötä, opiskelleensa sekä 

olleensa luottamustehtävissä, yhdistysten toiminnassa ja politiikassa. Yhteiskunnallisen 

osallistumisen avulla haastateltavat kertoivat löytäneensä merkityssisältöä elämäänsä sekä 

pitäneensä sosiaalisen syrjäytymisen loitolla.  

 

Työkykyisyyden ylläpitoa kuvattiin tärkeänä ja haastavana tehtävänä työttömyyden aikana. 

Siihen toivottiin tukea te-palveluilta ja muilta työllisyys- ja tukipalveluilta.  

 

Työn merkitys ylipäätään nähtiin haastatteluissa laajemmin kuin pelkästään taloudellisen 

tulon lähteenä. Työn merkitystä kuvattiin osallisuutena, hyvinvointina, elämän säännöllisenä 

rytminä, merkityksellisyytenä ja jatkuvuutena. Työn puuttumista kuvattiin taloudellisen 

köyhyyden lisäksi osallisuuteen, hyvinvointiin, elämän säännölliseen rytmiin, 

merkityksellisyyteen ja jatkuvuuteen liittyvinä haasteina. 
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Oman toiminnan kuvauksissa itsemääräytyvyysteorian mukaiset yksilön psykologiset 

perustarpeet näyttivät mahdollistuvan ja toteutuvan haastatelluilla niin kauan, kun toiminta oli 

heistä itsestään lähtevää. Haastateltavien kuvatessa omaa toimintaa suhteessa te-palveluihin 

tai yhteiskunnalliseen päätöksentekoon omaehtoisuuden kuvaukset puuttuivat lähes täysin. 

Omaa toimintaa te-palveluissa kuvattiin pakkoon viittaavilla ilmaisuilla. 

 

Palkkatuettu työ ja työkokeilu koettiin haastatteluissa pääosin toimiviksi. 

Itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet näyttivät vahvistuvan 

molemmissa tuetuissa työmuodoissa. Tiedon saaminen paikoista ja siitä, onko itse oikeutettu 

palkkatukeen tai työkokeiluun, nähtiin vaikeana ja haasteellisena. Toiseksi ongelmaksi 

mainittiin palkkatuki- ja työkokeilupaikkojen määrärahojen loppuminen kesken vuoden. 

Tilanteissa, joissa jo luvattuun palkkatukeen ei olekaan ollut oikeutta, määrärahat ovat juuri 

loppuneet, kun sopiva työ on löytynyt tai työtön kokee ainoastaan tulleensa käytetyksi 

hyväksi ilman mahdollisuuttakaan jatkosopimuksesta yksilön kokemat 

itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet saattavat kyseenalaistua.  

 

Tässä aineistossa vain yksi haastateltava oli alle 30 -vuotias ja kuului siten oululaisena 

Byströmin nuorten monialaisten palveluiden piiriin. Haastateltava kertoi Byströmin nuorten 

palveluista tarjottavan apua aktiivisesti. Byströmillä oli hänen mukaansa saatavilla 

monialaista, kasvotusten tapahtuvaa palvelua ja konkreettista apua työnhakemiseen ja 

tukihakemusten täyttämiseen. Haastateltavan mukaan ongelmaksi Byströmillä muodostui se, 

että olisi pitänyt itse tietää, millaista apua tarvitsee tai mitä ylipäätään itse tahtoo. Tämän 

yhden haastattelun perusteella Byströmin nuorten palveluissa itsemääräytyvyysteorian 

mukaiset psykologiset perustarpeet näyttivät sekä mahdollistuvan että toteutuvan. Yhden 

haastattelun perusteella ei voi kuitenkaan vetää kovin vahvoja johtopäätöksiä palvelusta. 

Kuitenkin sen voi tämän haastattelun perusteella sanoa, että alle 30 -vuotiaille työttömille 

nuorille näyttäisi Oulun seudulla olevan tarjolla monialaisia palveluita saman katon alla. 

Nuorille näyttäisi myös mahdollistuvan Byströmin palveluissa vertaistuellinen kohtaaminen ja 

kasvokkaiset sekä henkilökohtaiset palvelut, jotka tämän tutkimuksen valossa näyttivät olevan 

merkityksellisiä itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden 

toteutumisen kannalta. 



 

66 

 

 

  



 

67 

 

6. Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa määritin työttömyyden työikäisen ja -kykyisen henkilön ei-toivomaksi 

palkkatyön ulkopuoliseksi tilaksi. Kuten tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, raha ei ollut ainoa 

työn arvon mitta pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta. Siksi työttömyyden määrittely 

palkkatyön ulkopuoliseksi ja palkkatyölle vastakkaiseksi tilaksi saattoi toisesta näkökulmasta 

katsottuna olla suppea tai jopa väärä. Halusin kuitenkin tutkia työttömille suunnattujen 

palveluiden toimivuutta, joten tästä syystä johtuen minun oli mielekästä pitäytyä 

työttömyyden suppeassa määritelmässä palkkatyön ulkopuolelle rajautuvana tilana ja 

toimijuutena.  

 

Tutkimuksen edetessä tulin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että tulevaisuudessa työ olisi 

syytä määritellä tai jakaa uudelleen, koska palkkatyötä ei riitä kaikille. Tutkimukseni eettisenä 

lähtökohtana olleen radikaalin tasa-arvon ajatuksen mukaan ihmiset ovat alusta asti 

yhdenvertaisia. Olisiko työn uudelleenjaolla tai -määrittelyllä mahdollista edistää 

yhteiskuntien sisäistä tasa-arvoa, vai onko tasa-arvon enää edes oltava tavoitteena 

postmodernin jälkeisissä yhteiskunnissa? Minun mielestäni tasa-arvon pitäisi olla jokaisen 

yhteiskunnan itseoikeutettu ihanne ja päämäärä, jossa jokaisella yksilöllä on tai pitäisi olla 

samat oikeudet jo lähtökohtaisesti. Yhteiskuntien tulisi liikkua rakenteiden ja päätösten tasolla 

kohti tasa-arvoa ja yhtäläisiä oikeuksia, eikä etääntyä niistä.  

 

Tutkimuksen tulokset tukivat osittain oletustani, että pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa 

palveluissa ei juurikaan ole sijaa itsemääräytyvyysteorian mukaisten psyykkisten 

perustarpeiden toteuttamiselle. Tutkimukseni mukaan te-palveluiden kontekstissa 

pitkäaikaistyöttömien itsemääräytyvyysteorian mukaiset perustarpeet tulivat 

kyseenalaistetuiksi ja osittain jopa kiistetyiksi. Tämä tutkimustulos koski pääosin te-

palveluiden kasvottomia puhelin- ja verkkomuotoisia palveluita. Te-palveluiden virkailijoiden 

kanssa kasvokkain tapahtuneissa kohtaamisissa itsemääräytyvyysteorian mukaiset psyykkiset 

perustarpeet näyttäisivät toteutuneen paremmin. Ongelmana suhteessa te-palveluihin oli tosin 

se, että kasvokkain tapahtuvaa palvelua tämän aineiston valossa oli lähes mahdoton saada. 

Muissa työllisyys- ja tukipalveluissa itsemääräytyvyysteorian mukaisille yksilön 
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psykologisille perustarpeille sen sijaan näyttäisi olevan tilaa ja mahdollisuuksia. Muiden 

työllisyys- ja tukipalveluiden kontekstissa ongelmaksi muodostui palveluihin pääsemisen 

vaikeus ja tiedon saaminen palveluista.  

 

Pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa palveluissa kaiken kaikkiaan vaikuttaisi olevan 

rakenteellisia ongelmia: palveluita joko ei ole saatavilla, tiedon saaminen niistä on vaikeaa tai 

palveluissa ei ole riittävästi työntekijöitä, määrärahoja tai muita resursseja. Palveluiden 

lähtökohdissa ja yhteiskunnallisessa työttömyyttä koskevassa päätöksenteossa näyttäisi 

olevan ongelmia myös siinä ihmiskuvassa, jonka varaan palveluita ja päätöksiä rakennetaan. 

Pitkäaikaistyöttömien palveluiden ja niiden taustalla olevien yhteiskunnallisten päätösten 

pohjalla oleva ihmiskäsitys näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa työttömiä heidän 

palkkatyön puuttumisestaan syyllistävältä ja vastuuseen asettavalta. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat pääosin yhteneväisiä aiempiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan 

työttömyysajan nöyryyttävät viranomaiskokemukset syrjäyttävät yksilön aktiivisen toimijan 

roolista osattomaksi itseään koskevaan päätöksen tekoon itsemääräämisoikeuden puuttumisen 

vuoksi (Närhi, Kokkonen & Matthies, 2013). Yksilön toimijuuden mahdollistuminen tai 

kyseenalaistuminen työttömyysaikana on olennaista siinä, onko yksilön mahdollista kokea 

autonomiaa, elämän johdonmukaisuutta ja mielekkyyttä, vai ainoastaan ajautumista, kaaosta 

ja sattumanvaraisuutta (Åkerblad, 2015). Kun pitkäaikaistyöttömänä yksilön toimijuus tulee 

kyseenalaistetuksi, työttömyys voi murtaa koko ihmisen identiteetin, uskon tulevaisuuteen, 

luottamuksen ja koko elämän perustan (Silvennoinen 2011, 345). 

 

Olen ainakin tällä hetkellä hyvin kiinnostunut myös jatkotutkimuksen mahdollisuudesta. 

Tutkimusaiheeni on ajankohtainen, tärkeä ja vähän tutkittu (mm. Hult, 2014; Peltola, 2008). 

Tutkimukseni ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta tukee Oulun kaupungin työllisyyspalveluilta 

keskeneräisen gradun perusteella saamani tutkimustyö. Suunnittelin, toteutin ja analysoin 

Oulun kaupungin työllisyyspalveluille asiakkaiden ja asiantuntijoiden 

palvelukokemuskyselyn 12.3. – 11.5.2018 välisenä aikana. Kyselyssä selvitin sitä, mikä 

työllisyyspalveluiden palveluissa on merkityksellistä ja kuinka nämä tekijät ovat toteutuneet 
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palveluissa käytännön tasolla, sekä vertailin asiakas- ja asiantuntija-aineistoja (n = 171) 

keskenään.  

 

Kun otin yhteyttä eri organisaatioihin yhteyttä saadakseni haastateltavia, minua pyydettiin 

esittelemään tutkimusta sekä kaupungin osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen ja 

diakonialaitoksen yhteisen Itu2-hankkeen työntekijöille sekä Oulun kaupungin 

työllisyyspalveluiden työntekijöille. Varsinkin nyt, kun pitkäaikaistyöttömyys näyttää 

muodostuneen pysyväksi suomalaisen yhteiskunnan rakenteeksi, ja samaan aikaan 

sosiaaliturvaa ollaan supistamassa ja työllisyyspalveluita Sote-uudistuksen myötä entistä 

voimakkaammin yksityistämässä, tämän kaltaiselle tutkimukselle tuntuu olevan erityistä 

tarvetta. Työttömien ja varsinkin pitkäaikaistyöttömien äänelle on kovin vähän tilaa, 

kiinnostusta tai foorumia yhteiskunnassamme. 

 

Tutkimuksen lähtökohdissa pohdin tutkimuksen kohderyhmään asettumiseni mahdollista 

eettistä haastavuutta. Ajattelin asettuvani aidosti tasavertaiseen asemaan suhteessa 

tutkittaviini, koska olen itsekin pitkäaikaistyötön ja siten osa tutkimaani ilmiötä. Sain 

kuitenkin huomata tutkittava – tutkija asetelman olevan aina valta-asetelma, vaikka sijoitin 

itseni tutkittavieni alapuolelle tiedon arvon suhteen. Haastattelutilanteiden keskustelevasta, 

dialogisesta luonteesta ja haastateltavien jälkeenpäin raportoimasta terapeuttisesta 

vaikuttavuudesta huolimatta lopulta minä päätin, mistä me puhuimme ja kuinka kauan, sekä 

asetin rajat jatkossa tapahtuvalle kanssakäymiselle. Yksi haastateltava kertoi jälkikäteen 

arastelleensa minulle puhumista, koska hänen näkökulmastaan katsottuna olin akateeminen ja 

siten erilainen kuin hän. Hän myös pelkäsi sanoneensa ”liikaa” ja kertoi jättäneensä asioita 

kertomatta aristelunsa vuoksi. 

 

Tutkimuksellani oli vahva emansipatorinen tavoite tutkittaviensa suhteen. Tein tutkimuksen 

alussa selväksi tutkimukseni eettisen lähtökohdan perustuvan radikaalin tasa-arvon ajatukseen 

ja Freiren väitöskirjatutkimukseen Sorrettujen pedagogiikasta. Näiden lähtökohtien perustalle 

asetin teoreettiseksi viitekehykseksi itsemääräytyvyysteorian mukaisten psykologisten 

perustarpeiden toteuttamisen mahdollisuuden tai mahdottomuuden, sekä toisaalta jätin 

aineistolle mahdollisuuden nostaa esiin ennalta määräämättömiä ilmiöitä. Tällaisten 
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silmälasien lävitse tarkastelin aineistoa ja lopputulos on siinä mielessä onnistunut, että olen 

saanut aineistosta esiin pitkäaikaistyöttömien näkökulman, kuten tavoitteeni olikin. 

 

Vaikka olen itsekin pitkäaikaistyötön, en osannut etukäteen kuvitella, kuinka sensitiiviseen 

aiheeseen olin gradussani tarttunut. Haastateltavat kertoivat häpeävänsä kokemuksiaan ja 

työttömyyttään ylipäätään. He pelkäsivät työttömyysturvaansa leikattavan tai palveluihin 

pääsynsä vaikeutuvan, koska he osallistuivat tutkimukseeni kertomalla kokemuksistaan. 

Anonymiteetti ja aineiston säilyttämiseen liittyvät asiat oli käytävä huolellisesti läpi jokaisen 

haastatellun kanssa. Oma työttömyyteni tuntui lisäävän luottamusta siihen, että minun oli 

mahdollista ymmärtää haastateltavieni kokemuksia. 
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7.  Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella itsemääräytyvyysteoriaa voi pitää onnistuneena valintana 

työttömien palvelukokemusten tutkimiseen, kun tavoitteena oli saada esiin 

pitkäaikaistyöttömien oma näkökulma. Itsemääräytyvyysteoria osoitti palveluiden 

toimivuuden ja toimimattomuuden nimenomaan haastateltujen, ei asiantuntijoiden, 

virkailijoiden tai päätöksentekijöiden näkökulmasta. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella itsemääräytyvyysteorian mukaiset yksilön psykologiset 

perustarpeet näyttivät olevan oleellisia pitkäaikaistyöttömien palveluissa. 

Itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden toteutuminen 

palveluissa oli yhteydessä pitkäaikaistyöttömien kokemaan yleiseen hyvinvointiin, 

työllistymisuskoon, työkykyisyyden ylläpitoon, osallisuuteen ja työnhakumotivaation 

lisääntymiseen. Vastaavasti itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten 

perustarpeiden toteutumatta jääminen työttömille suunnatuissa palveluissa oli yhteydessä 

yleiseen pahoinvointiin, turhautumiseen, passivoitumiseen, pettymiseen, syrjään ajautumiseen 

ja työnhakumotivaation vähenemiseen.  

 

Itsemääräytyvyysteorian mukaiset psykologiset perustarpeet mahdollistuvat tämän 

tutkimuksen mukaan kasvokkaisessa, henkilökohtaisessa ja vertaistuellisessa palvelussa. 

Kasvottomat, puhelimitse tai verkkoympäristössä tapahtuvat palvelut, ainakaan nykyisessä te-

palveluiden toteuttamassa muodossa, eivät tämän tutkimuksen valossa mahdollista 

itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden toteutumista. 

 

Tässä tutkimuksessa yllättävintä oli te-palveluiden lähes täydellinen toimimattomuus 

pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta katsottuna ja muiden työllisyys- ja tukipalveluiden 

suhteellisen korkea toimivuus. Te-palveluiden toimimattomuutta tutkimuksessa näyttivät 

selittävän verkossa ja puhelimessa pääsääntöisesti tapahtuva asiointi, joka ei mahdollistanut 

itsemääräytyvyysteorian mukaisten yksilön psykologisten perustarpeiden toteutumista. Te-
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palvelut kärsivät tämän aineiston valossa työntekijäpulasta, joka ilmeni virkailijoiden 

soittojen viivästymisinä ja keskusteluajan puutteena, sekä kasvokkain tapahtuvan palvelun 

vähyytenä. 

 

Yllättäen miehillä oli selkeästi suurempi halu puhua työttömyyden vaikutusten kokemuksista 

kuin naisilla, vaikka se ei tämän tutkimuksen aihe ollutkaan. Miehet kertoivat haastatteluissa 

ylipäätään työttömyyden laajemmista ja syvemmistä vaikutuksista omaan elämäänsä kuin 

naiset. Tekemääni havaintoa sukupuolen ja työttömyyden vaikutusten yhteydestä tukee 

aiempi tutkimus, jonka mukaan naisten subjektiivinen hyvinvointi ei alene työttömyyden 

seurauksena yhtä paljon kuin miesten, eivätkä naiset siksi reagoi työttömyyden vaikutuksiin 

yhtä voimakkaasti kuin miehet (Lucas. et al. 2004). Havainnot mahdollisesta sukupuolen ja 

työttömyyden yksilötason psyykkisten vaikutusten korrelaatiosta saattavat antaa aihetta paitsi 

uusille tutkimusavauksille, mutta myös työttömille suunnattujen interventiomuotojen 

kehittämiselle.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaisesti pitkäaikaistyöttömille suunnattujen palvelujen käytäntöjä 

olisi syytä selkiyttää ja tiedon saamista täytyisi helpottaa. Palveluista ja etuuksista 

tiedottamista olisi parannettava. Te-palveluiden verkkopalveluiden käyttöä pitäisi selkiyttää ja 

verkkopalvelun käyttäjiä olisi opastettava sen käyttöön. Luvatuista päivämääristä ja muista 

sovituista asioista täytyisi pitää kiinni. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa palveluita ja 

toimia pitkäaikaistyöttömille suunniteltaessa tulisi huomioida itsemääräämisoikeuden 

toteutuminen sekä palveluiden käyttäjien omat tarpeet ja näkemykset. Pakolla ja sanktioilla on 

mahdoton edistää autonomista toimijuutta. 

 

Edelleen olisi syytä tutkia työttömyyden vaikutusten aiheuttamia kokemuksia työttömien 

itsensä näkökulmasta. Ymmärryksen lisääntyminen työttömyyden yksilötason vaikutuksista ja 

kokemuksista saattaisi lisätä inhimillisyyttä julkiseen ja poliittiseen työttömyydestä käytävään 

keskusteluun, työttömille suunnattuihin palveluihin ja niissä toimiville virkailijoille sekä 

poliittiseen päätöksentekoon.  
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Lopuksi haluan kiittää haastateltaviani tutkimukseen osallistumisesta. Ilman teitä en olisi 

voinut tehdä tätä tutkimusta. Kiitos luottamuksestanne ja rohkeudestanne. Ilman ymmärrystä 

rakentava, inhimillinen muutos ei ole mahdollinen yksilötasolla eikä yhteiskunnassa. Minun 

ymmärrykseni työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuksista on 

lisääntynyt, kiitos teidän.  

 

Toivottavasti tämän tutkimuksen lukevat ne, jotka tekevät päätöksiä yhteiskunnallisella 

tasolla työttömyyteen liittyen sekä kaikki työttömien kanssa työskentelevät virkailijat. Myös 

työttömille itselleen tämä tutkimus saattaisi olla vertaistuellisesti voimaannuttavaa luettavaa. 

 

Jos joku työtön lukee tätä, haluan sanoa, ettet ole yksin vaikka siltä tuntuisi. Toukokuussa 

2018 Suomessa oli 261 000 työtöntä. Ihmeen vähän meidän äänemme kuitenkaan pääsee 

kuuluviin? 
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”Olla työtön, 

tekemättä maailmaa huonommaksi. 

 

Riittääkö se mihinkään, 

kun katsotaan asteikolta 

lukemia ihmisarvosta.” 

 

 

Harri Holtinkoski, Tilapäisolosuhdemuutosilmoitusvelvollinen, 2009 
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Liite 1, Tutkimuskutsu 

 

Hei! 

 

Teen Pro Gradu -tutkimusta Oulun yliopistossa otsikolla Kuka tahansa voi olla työtön, 

Työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuus pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta. Olen 

kasvatuspsykologian pääaineopiskelija ja tutkimukseni sijoittuu psykologian ja sosiologian 

välimaastoon. 

 

Kysynkin nyt teiltä, voisinko tavoitella kauttanne haastateltavia ja myös mahdollisesti 

haastatella heitä toimitiloissanne tammikuussa 2018? Voisin tulla nyt joulukuussa 2017 

pitämään pienen infon tutkimuksesta mahdollisesti kiinnostuneille, jos se sopii teille. 

 

Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on ollut vähintään vuoden työttömänä. 

Tutkittavieni ei tarvitse olla työttömänä haastatteluhetkellä, vaan riittää, että heillä on 

kokemus pitkäaikaistyöttömyydestä. Etsin haastateltaviksi henkilöitä, jotka ovat halukkaita 

kertomaan millaisiin työllisyys- ja tukipalveluihin he ovat osallistuneet, mikä niissä on 

toiminut ja mikä ei ole toiminut ja millaisia palveluita he tarvitsisivat. 

 

Varsinainen haastattelutilanne on 4-6 henkilön pienryhmäkeskustelu, joka kestää korkeintaan 

kaksi tuntia. Keskustelu nauhoitetaan ja nauhoitus litteroidaan eli puretaan tekstitiedostoksi. 

Kaikki keskustelijoiden tunnistetiedot poistetaan aineistosta. Ainoastaan tutkittavien ikä, 

sukupuoli, koulutustausta ja työttömyyden kesto säilyvät aineistossa. 

 

Tutkimukseni tavoite on saada kuuluviin pitkäaikaistyöttömien omaa ääntä ja heidän 

kokemuksiaan suhteessa työllisyys- ja tukipalveluihin. Olen itsekin pitkäaikaistyötön; teen 

opintojani omaehtoisina opintoina työttömyystuella, ja siten ymmärrän hyvin haastateltavien 

kokemuksia. 
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Toivottavasti löydän kauttanne haastateltavia tutkimukseeni! 
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Liite 2, Tutkimusinfon tiedote 

Tutkimusinfo pitkäaikaistyöttömille 

Kellon asukastupa, pe. 15.12.2017, klo 12.00 

 

Hei sinä pitkäaikaistyötön tai pitkäaikaistyöttömänä ollut, joka 

haluat kertoa kokemuksiasi työllisyys- ja tukipalveluista! Etsin 

haastateltavia Pro Gradu -tutkimukseeni Työtön voi olla kuka 

tahansa, Työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuus 

pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta. Jokainen kokemus on 

tutkimuksessa tärkeä! 

 

Tule Kellon asukastuvalle kuulemaan infoa ja hörppäämään 

kahvit perjantaina 15.12.2017. Varsinainen tutkimushaastattelu 

on tammikuussa. Se on pienryhmähaastattelu, joka kestää noin 2 

tuntia. Infon jälkeen sinulla on mahdollisuus ilmoittautua 

varsinaiseen tutkimukseen niin halutessasi. Kaikki tutkittavien 

tunnistetiedot poistetaan aineistosta. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Anu Kolmonen, 040 4821 881, anu.kolmonen@student.oulu.fi 

mailto:anu.kolmonen@student.oulu.fi
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Liite 3, Tiedote tutkimuksesta 

 

Hei sinä pitkäaikaistyötön tai pitkäaikaistyöttömänä ollut, joka haluat 

kertoa kokemuksiasi työllisyys- ja tukipalveluista! Etsin haastateltavia Pro 

Gradu -tutkimukseeni Työtön voi olla kuka tahansa, Työllisyys- ja 

tukipalveluiden toimivuus pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta. Jokainen 

kokemus on tutkimuksessa tärkeä!  

  

Voit osallistua joko pienryhmähaastatteluun, jossa on 3 henkilöä, tai voin 

haastatella sinua kahden kesken niin halutessasi. Haastattelut tapahtuvat 

tammikuussa 2018. Haastattelut nauhoitetaan ja puretaan tekstitiedostoiksi. 

Kaikki haastateltavien tunnistetiedot poistetaan 

tutkimusaineistosta. Haastatteluun ei tarvitse valmistautua ennakkoon. 

Haastattelussa voit vapaasti kertoa omista kokemuksistasi omasanaisesti. Esitän 

haastattelun aikana yksinkertaisia kysymyksiä, joiden pohjalta sitten 

keskustellaan hyvin vapaamuotoisesti.  

  

Voit ottaa minuun yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Olen itsekin 

pitkäaikaistyötön. Teen tällä hetkellä kasvatuspsykologian maisteriopintoja 

omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella Oulun yliopistossa. Graduni 

sijoittuu sosiologian ja psykologian välimaastoon ja ohjaajiani ovat sosiologian 

professori Vesa Puuronen sekä kasvatuspsykologian tohtori Teemu Suorsa.  

  

  

Olet sydämellisesti tervetullut osallistumaan!  

Anu Kolmonen  

040 4821 881  

anu.kolmonen@student.oulu.fi  
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Liite 4, Tutkimussuostumuskaavake 

 

Työtön voi olla kuka tahansa 

Työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuus pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta 

 

TIEDOTE TUTKITTAVILLE JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

OSALLISTUMISESTA 

 

Anu Kolmonen, KK 

anu.kolmonen@student.oulu.fi 

040 482 1881 

 

Tutkimuksen taustatiedot 

Tutkimus on Oulun yliopistoon tekemäni Pro Gradu -tutkimus eli opinnäytetyö. Olen 

kasvatuspsykologian pääaineopiskelija. Sosiologia on minulla sivuaineena. Tutkimukseni 

sijoittuu näiden tieteiden välimaastoon. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2018. 

Tutkimuksen ohjaajina toimivat Vesa Puuronen (YT) ja Teemu Suorsa (KT). 

 

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda kuuluviin pitkäaikaistyöttömien kokemuksia työllisyys- ja 

tukipalveluista, sekä selvittää, millaisia työllisyys- ja tukipalveluita pitkäaikaistyöttömät 

kokevat tarvitsevansa. Tutkimuksen tuottamat tulokset ovat julkisia, ja siten kenen tahansa 

hyödynnettävissä.  

 

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen 

mailto:anu.kolmonen@student.oulu.fi


 

86 

 

Tutkimuksen aineistoa käytetään ainoastaan tähän Pro Gradu -tutkimukseen, sekä 

mahdolliseen jatkotutkimukseen, jossa myös olen itse tutkijana. 

 

Tutkimuksen aineisto on haastatteluaineistoa, joka nauhoitetaan ja ääninauhoitteet litteroidaan 

eli puretaan tekstitiedostoiksi. Litterointivaiheessa kaikki tutkittavien tunnistetiedot poistetaan 

aineistosta. Vain tutkija ja mahdollisesti ohjaajat pääsevät kuulemaan ääninauhoitteita sekä 

lukemaan litteroituja aineistoja. Tutkimuksen aineistoihin ei ole pääsyä kenelläkään muulla. 

 

Tutkimuksen aineistoa säilytetään tutkimuksen aikana ja sen jälkeen tiedostoissa, joihin 

ainoastaan tutkijalla itsellään on pääsy. 

  

Menettelyt, joiden kohteeksi tutkittavat joutuvat 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavia rekrytoidaan sosiaalisen 

median ilmoituksilla, kauppojen ilmoitustauluilla olevilla ilmoituksilla, eri organisaatioissa 

järjestettävillä tutkimusinfoilla, sekä työttömien kanssa työskentelevien ohjaajien jakamilla 

tutkimuskutsuilla. 

Tutkittavilla on mahdollisuus osallistua yksilö- tai pienryhmähaastatteluun. Haastattelut ovat 

puolistrukturoituja keskustelutilanteita, joissa tutkittava esittää haastateltaville avoimia 

kysymyksiä. Haastattelun aikana tutkittavilla on mahdollisuus ohjata keskustelua 

haluamaansa suuntaan ja painottaa tärkeinä pitämiään asioita. Tutkittavien omat kokemukset 

työllisyys- ja tukipalveluista ovat haastattelun keskiössä. Haastattelun tavoitteena on saada 

selville tutkittavien aitoja kokemuksia puhekielisesti kerrottuna. 

 

Tutkittavien oikeudet 

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana 

oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa 

tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen haastattelut ja 

aineistot ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot 

tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön ja tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa siten, ettei 
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yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tutkittavilla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta 

tutkijalta missä tahansa vaiheessa. 

 

Tutkittavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston 

käyttöön, sekä tutkittavien oikeuksiin. Suostun osallistumaan tutkimukseen annettujen 

ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani ja kerättyä 

aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi 

tunnistaa. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

   Päiväys    Tutkijan allekirjoitus 
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Liite 5, Tutkimuslupapäätös 
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