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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Vuorotteluvapaajärjestelmää käyttäneistä 70 % on ollut vuosi toisensa jälkeen naisia. Tutkielmassa selvitetään miksi miehet ovat jääneet
vuorotteluvapaalle ja miten he ovat vapaalla olon kokeneet. Tutkimusote on luonteeltaan kvalitatiivinen. Miesten motiiveja käyttää järjestelmää
ja heidän kokemuksiaan työvuorottelusta on tarkasteltu keräämällä tutkimusaineisto, joka koostuu kymmenen vuorotteluvapaalla olleen miehen
teemahaastattelusta. Opettajat ovat olleet miesvuorottelijoista lukumääräisesti suurin ammattiryhmä, minkä vuoksi haastatellut päätettiin
tavoittaa heidän joukostaan. Apuna toimi Opettajien työttömyyskassa, jonka jäsenrekisteristä poimittiin 45 vuorotteluvapaalla ollutta miestä,
joille lähetettiin haastattelupyyntökirje.
Teoreettisena viitekehyksenä käytetään yhteiskuntatieteiden piirissä käytyä aikalaisdiagnostista keskustelua maailman muuttumisesta ja
elämänkulun suoraviivaisuuden murtumisesta. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan lisäksi työelämässä ajan myötä tapahtuneita muutoksia.
Nykypäivänä toiset tekevät kovasti töitä ja toiset puolestaan ovat alkaneet arvostaa vapaa-aikaa aiempaa enemmän.
Tutkielmassa ilmeni, että työuupumus ja yleensä jaksamiseen liittyneet ongelmat olivat yleisin motiivi jäädä vuorotteluvapaalle. Muiden
motiivien yleisnimittäjäksi sopii parhaiten aktiivinen toiminta. Tutkielmassa aktiivista toimintaa ilmensivät talon rakentaminen, kirjan
kirjoittaminen, lasten hoitaminen, matkusteleminen, remontoiminen ja opiskeleminen. Työelämän muutokset voidaan nähdä miesten motiiveissa:
osa uupui työntekoon ja osa jäi pois töistä lisätäkseen vapaa-aikaa.
Miesten kokemuksia tarkasteltiin kolmelta kantilta: kokemukset käytännönjärjestelyistä ennen työvuorottelun alkua, kokemukset
vuorotteluvapaalla olosta ja kokemukset vuorottelun jälkeen. Käytännönjärjestelyissä oli ollut eniten ongelmia vuorottelusijaisen löytämisessä.
Tämä saattaa johtua siitä, että kyseessä on opettajat, joista on muutenkin jonkin verran pulaa. Muut ihmiset olivat suhtautuneet pääosin
myönteisesti miesten päätökseen jäädä vapaalle. Ainoastaan muutaman työpaikalla oli ollut aistittavissa pientä tyytymättömyyttä.
Vuorottelukorvausta, joka on pääsääntöisesti 70 % henkilölle kuuluvasta työttömyyspäivärahasta, pidettiin vaatimattomana, mutta kuitenkin
riittävänä. Oltiin sitä mieltä, ettei vapaalla olosta kuuluisikaan maksaa täyttä palkkaa.
Miesten kokemukset itse vuorotteluvapaalla olosta olivat positiivisia. He olivat nauttineet irtiotostaan työelämästä. He kokivat, että he saivat
kerrankin tehdä asioita, joista pitivät. Työarkeen liitetty kiire vaihtui kiireettömyyteen. Ainoat negatiiviset kokemukset kohdistuivat oman
toiminnan kritisoimiseen: huonoa omaa tuntoa oli koettu esimerkiksi opintojen suorittamisvauhdista tai lapseen kohdistetun huomion
laiminlyönnistä.
Työvuorottelun jälkeen kolmen miehen voi sanoa palanneen töihin aidosti hyvillä mielin. Neljä miestä oli tavallaan myös tyytyväisiä
tilanteeseensa vuorotteluvapaan loppuessa. Syynä tähän oli se, että he eivät palanneet tismalleen samanlaiseen tilanteeseen, mikä oli vallinnut
vuorottelun alkaessa. He kokivat, että olisivat olleet todennäköisesti tyytymättömämpiä jos tilanne olisi ollut sama kuin ennen. Kolme muuta
olivat pettyneitä joutuessaan palaamaan takaisin töihin.
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