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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa keski-ikäisten pitkäaikaistyöttömien käyttämistä selviytymiskeinoista ja siitä onko sukupuolella
vaikutusta näihin selviytymiskeinoihin. Tutkimustehtävää lähestyttiin työttömien näkökulmasta.
Tutkimusmateriaali koostui aikaisemmista työttömyyttä ja elämänhallintaa koskevista tutkimuksista, joita käytettiin tausta- ja
vertailumateriaalina. Varsinainen tutkimusmateriaali oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keräämästä "Työttömän tarina" nimisestä
kirjoituskilpailusta. Aineistosta valittiin tiettyjen etukäteen valittujen kriteerien perusteella 16 kertomusta, joita analysoitiin teemoittelua ja
tyypittelyä apuna käyttäen. Tässä tutkimuksessa omaelämäkerta-aineisto ymmärrettiin materiaalina, joka kertoo työttömien subjektiivisesta
todellisuudesta.
Tutkimuksen tulosten perusteella työttömyydestä selviytymisen keinot liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, mielekkääseen tekemiseen, psyykkiseen
tilanteeseen sopeutumiseen sekä tulevaisuuden vaihtoehtojen miettimiseen. Irtisanomisvaiheen kokemuksilla ja taloudellisella toimeentulolla on
vaikutusta näihin selviytymiskeinoihin. Yleisimmin käytetyt keinot liittyivät mielekkääseen tekemiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja psyykkiseen
tilanteeseen sopeutumiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että naiset ovat miehiä parempia kehittämään ja ilmaisemaan
selviytymiskeinoja. Tämä ero tuli selvimmin esille psyykkiseen sopeutumiseen liittyvissä keinoissa, jotka olivat naisille selvästi yleisempiä kuin
miehille.
Selviytymiskeinot voidaan jaotella kahteen pääryhmään, ongelmasuuntautuneisiin ja tunnesuuntautuneisiin selviytymiskeinoihin. Ongelman
ratkaisemiseen liittyviä keinoja ovat ongelman suunnitelmallinen ratkaiseminen miettimällä tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä sosiaalisen tuen
etsiminen esimerkiksi ystäviltä ja perheeltä. Tunne-elämään liittyviä keinoja taas ovat yksilön psyykkiseen sopeutumiseen liittyvät keinot.
Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi elämänarvojen ja tilanteen positiivinen uudelleenarviointi sekä uusien roolien omaksuminen. Joidenkin
selviytymisessä myös uskonnolla on ollut tärkeä merkitys. Mielekkääseen tekemiseen liittyvät tekijät, esimerkiksi harrastukset ja opiskelu, ovat
myös selviytymisessä auttavia keinoja.
Tärkeimpinä lähteinä tässä tutkimuksessa ovat Susan Folkmanin & Richard S. Lazaruksen selviytymistä koskevat tutkimukset, Kari Vähätalon
sekä Matti Kortteisen & Hannu Tuomikosken työttömyydestä selviytymistä koskevat tutkimukset ja omaelämäkertatutkimusta käsittelevät
teokset.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
työttömyys - selviytyminen
elämänhallinta - työttömät - naiset
elämäkertatutkimus -työttömät - naiset
pitkäaikaistyöttömyys - keski-ikäiset

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

