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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastelen yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiota, eli heidän suuntautumistaan koulutustaan vastaavaan työhön ja
työelämään (Manninen & Luukannel, 2002). Tavoitteeni on selvittää, kuinka keskeisenä asiana työtä pidetään, millaisia odotuksia työhön
kohdistetaan sekä miten muuttuvaan työelämään ja valmistumisen jälkeiseen työnsaantiin suhtaudutaan.
Opiskelijoiden työelämäorientaatiota tutkin laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta, joka on sekä teoreettinen että menetelmällinen
tutkimusote (Vesala & Rantanen, 2007). Laadullisen asennetutkimuksen teoreettinen painopiste on retorisessa (Billig, 1996) sekä
relationaalisessa (Bateson, 1972; Goffman, 1974) sosiaalipsykologiassa. Näistä lähtökohdista käsin tarkastelen tutkielmani aineistoa välittömän
argumentaation tasolla sekä suhteessa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. Aineistonäytteeni koostuu kymmenen Helsingin yliopiston
valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan yksilöhaastatteluista, joissa haastateltavat kommentoivat työtä ja työelämää koskevia lauseväittämiä.
Aineiston analyysi osoittaa, että työelämäorientaatiota on mielekästä tarkastella laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta. Analyysi tuo esiin
orientaation laadullisen variaation ja kontekstisidonnaisuuden. Asenneväittämiä kommentoidessaan haastateltavat eivät ainoastaan ilmaise, vaan
he myös rakentavat suuntautumistaan työhön ja työelämään. Samalla he jäsentävät suuntautumiselleen erilaisia kohteita ja ilmaisevat sitä
vaihtelevista subjektiasemista käsin.
Analyysin perusteella pääosa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei työ ole heille elämän keskeisin sisältö. Toisaalta työhön suhtauduttiin silti
vakavasti, siihen kohdistettiin monia henkilökohtaisia odotuksia ja toiveita. Myös työsuhteen pysyvyydellä oli merkitystä useimmille
haastateltavista. Se liitettiin tyypillisesti turvallisuuden tuntuun. Huomionarvoista kuitenkin on, että osa haastateltavista antoi epätyypilliselle
työlle myös myönteisiä merkityksiä.
Haastateltaville työelämän muutos merkitsi pääasiassa kasvanutta epävakautta ja tehokkuusmentaliteettia. Näiden koettiin lisäävän epävarmuutta,
uupumusta ja yleistä tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa. Muutokseen ei kuitenkaan suhtauduttu yksiäänisen kielteisesti. Osa
haastateltavista nimittäin esitti, että työelämän viimeaikainen joustavuuskehitys on kasvattanut työntekijöiden liikkumavaraa ja mahdollisuutta
omien kykyjensä monipuoliseen hyödyntämiseen.
Valtaosa haastateltavista asennoitui työnsaantiinsa luottavaisesti. He uskoivat hyvään työtilanteeseen sekä oman tutkintonsa arvoon
työmarkkinoilla. Lisäksi esitettiin, että oma aktiivisuus, vankka työkokemus sekä selkeä ammatti-identiteetti edesauttavat työelämään siirtymistä.
Toisaalta ne haastateltavat, joiden työkokemus ja työelämäntietous olivat vähäisiä, eivät suhtautuneet työllistymiseensä yhtä luottavaisesti.
Kokoavasti aineistossa voidaan jäsentää kaksi keskenään kiistelevässä suhteessa olevaa työelämäorientaatiota. Ensimmäisessä orientaatiossa
muuttuvaan työelämään asennoidutaan uhkana, jonka nähdään lisäävän elämän ennakoimattomuutta ja epävarmuutta. Turvallisuutta haetaan
pysyvästä työsuhteesta, jonka koetaan luovan jatkuvuutta elämään. Toisessa orientaatiossa korostuu sen sijaan seikkailu, autonomia ja riskien
hyväksyminen. Muutokseen asennoidutaan mahdollisuutena, joka toimii väylänä uusiin haasteisiin sekä aiempaa laajempaan itsensä
toteuttamiseen
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