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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus kohdentuu toimittajien ja ylemmän keskijohdon tehtävistä työttömäksi jääneiden päälliköiden selviytymiseen suomalaisilla 1990-luvun
alkupuolen lamanaikaisilla työmarkkinoilla.
Tutkimuksessa tarkastellaan selviytymistä, työttömyyden ongelmallisuutta ja ongelmalliseksi kokemista sekä prosessuaalisuutta toimittajien ja
päälliköiden ammatillisissa ryhmissä työmarkkinoiden tilanne ja tutkimusjoukon jäsenten elämänkulku ja siihen sisältyvä vuorovaikutus
huomioon ottaen.
Tutkimus nojaa kolmeen teoreettiseen lähtökohtaan, jotka ovat Marie Jahodan suhteellisen kurjistumisen hypoteesi, David Fryerin
toiminnallisuuden rajoittumisen hypoteesi sekä hyvinvointivaltiokontekstissa olennainen niin sanottujen yhteiskunnan suodattavien mekanismien
huomioon ottaminen.
Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen on ammatillisen taustan, osaamisen ja identiteetin yhteys työttömiksi jääneiden toimittajien ja
päälliköiden työmarkkinatoimintaan, työttömyyden kokemiseen sekä työttömyydessä ja työttömyydestä selviytymiseen. Tarkoituksena on luoda
aikaisempaa tutkimusta täydentävä ja tarkentava kuva työttömien toimittajien ja päälliköiden ammatillisen taustan, työmarkkinatoiminnan ja
selviytymisen yhteyksistä. Tutkimuksessa muodostetuista käsityksistä keskustellaan suhteessa aikaisempaan työttömyystutkimukseen.
Tutkimuksessa analysoidaan kahdessa ajallisessa havaintopisteessä, vuosina 1993 ja 1995, kerättyä pitkittäistä laadullista aineistoa (N=17).
Aineisto koostuu kirjoituksista ja haastatteluista. Analysoinnissa käytetään temaattista ryhmittelyä ja sovelletaan ammattiryhmittäistä
toimijakeskeistä vertailevaa teema-analyysia. Tutkimusjoukon jäsenten mahdollisten kerronnallisten pyrkimysten selvittämiseksi hyödynnetään
myös tulkintateorian välineitä.
Tutkimuksen tulokset ymmärretään oletuksina työttömyyden ja selviytymisen yhteyksistä. Tutkimus tukee käsitystä työttömyyden yleisestä
kurjistavuudesta niin, että sen kokemisessa on laaja kirjo yksilötasolla syvästä ongelmallisuudesta aina melko kevyisiin reaktioihin henkisessä
hyvinvoinnissa ja toiminnallisuudessa. Tämän tutkimuksen mukaan ammatillinen tausta on alkavassa ja pitkittyvässä työttömyydessä tärkein
perusta toimittajien ja päälliköiden työmarkkinoilla tekemille valinnoille, toiminnalle ja selviytymisstrategioille. Toimittajat näyttävät olevan
heille ammatillisesti mahdollisten freelance-markkinoiden sekä työn luovan ja itsenäisen luonteen takia työmarkkinoilla selviytymistä ajatellen
päälliköitä paremmassa asemassa. Selviytyminen on parhaiten käsitettävissä prosessiksi, jonka kuluessa aktiiviset ja passiiviset jaksot
vuorottelevat yksilötasolla. Ansiotyössä on nähtävissä itseisarvoiset ja välinearvoiset piirteet sekä toimittajille että päälliköille.
Tärkeimmät lähteet perustuvat Marie Jahodan, David Fryerin, Peter Warrin, Peter A. Creedin ja Kari Vähätalon ja Eero Lahelman tutkimuksiin.
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