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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan varhaisen kokopäivätöihin siirtymisen yhteyttä aikuistumiseen ja aikuisuuteen tämän päivän suomalaisessa
yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten ikä ja sen ulottuvuudet suhteutuvat varhaiseen työelämään siirtymiseen ja aikuisuuteen, ja
millaisia merkityksiä iälle annetaan. Tutkimusjoukko koostuu varhain työelämään siirtyneistä nuorista ja tutkimuskysymyksiä tarkastellaan
nuorten itsensä näkökulmasta
Tutkimuksen teoreettinen tausta kiinnittyy pääasiassa elämänkulkua ja aikuistumista koskeviin keskusteluihin, joita tarkastellaan mm. Marlis
Buchmannin, Andy Furlongin ja Fred Cartmelin, Johanna Wynin ja Rob Whiten sekä Tommi Hoikkalan tekstien valossa. Aikuistumisen on
todettu nyky-yhteiskunnassa lykkääntyneen ja nuoruudeksi kutsutun elämänvaiheen pidentyneen. Aikuisuuden ja nuoruuden välinen raja on
hämärtynyt, mutta nuorten ajatellaan edelleen aikuistuvan tiettyjen siirtymien kautta. Erityisesti siirtymää koulusta työelämään on pidetty
keskeisenä aikuistumisen virstanpylväänä. Pidentyneiden opintoaikojen ja työmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi nuoret siirtyvät
kokopäivätöihin aiempaa myöhemmin. Tämän vuoksi voisi olettaa, että varhain kokopäivätöihin siirtyneet nuoret ovat yhdellä ulottuvuudella
tarkasteltuna aikuistuneet "aikaisin". He ovat siis tietyllä tavalla rikkoneet kulttuurista ikäjärjestystä ja institutionaalisen elämänkulun mallia,
jotka määrittelevät, mitä ja missä järjestyksessä ihmisen tulee elämässään tehdä.
Tutkimusta varten haastateltiin kahtatoista (kuutta naista ja kuutta miestä) 20-27-vuotiasta suomalaista nuorta, jotka olivat siirtyneet
kokopäivätöihin viimeistään 19-vuotiaina. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavat työskentelivät erilaisilla aloilla ja heidän
koulutustaustansa oli vaihteleva. Aineiston analyysi perustuu eri teemojen käsittelyyn ja omien pohdintojen yhteen nivomiseen aiemman
tutkimuksen kanssa. Aineistoa lähestytään konstruktionistisesta näkökulmasta.
Tutkimuksen keskeisimmät tulokset liittyvät aikuisuutta määrittävään vastuuseen ja siirtymien keskeneräisyyteen. Työn merkitys haastateltavieni
aikuistumisprosessissa oli välillinen: työ toi elämään uudenlaista vastuuta, joka nähtiin keskeisimmäksi aikuisuuteen kuuluvaksi asiaksi.
Aikuisuus ei siis ole suoranaisesti seurausta saavutetuista siirtymistä, kuten ei myöskään iästä. Haastateltavistani lähes kaikki pohtivat
opiskelemaan paluuta, ja tässä mielessä heidän siirtymänsä työelämään eivät olleet lopullisia. Opiskelu on nyky-yhteiskunnassa normi, josta
poikkeaminen oli osoittautunut joillekin haastateltavilleni ongelmalliseksi. Ongelmat ilmenivät "jämähtämisen" tunteena epämieluisiin töihin,
huolena työpaikalla etenemiseen tai työpaikan vaihtamiseen liittyvistä vaikeuksista vähäisen koulutuksen takia sekä "jäljessä" tai "myöhässä"
olemisen tunteena. Tämä tunne syntyi oman iän, ajan kulumisen ja saavutusten välisestä ristiriidasta: haastateltavillani oli käsitys siitä, mitä
mihinkin ikään mennessä olisi pitänyt saavuttaa, mutta syystä tai toisesta tässä aikataulussa pysyminen ei ollut onnistunut. Tämän, kuten
muidenkin omaan elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien nähtiin olevan seurausta omasta toiminnasta ja omista valinnoista.
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