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Ohjaajan loppusanat

Kiitos! Palataan asiaan, jos löytyy vielä korjattavaa. Toivottavasti saadaan tarvittavat tiedot
kirjan painamista varten. Raili
Yllä oleva viesti heinäkuulta 2017 oli viimeinen, jonka sain Raililta. Seuraavana päivänä hän
kuoli. Olimme käyneet sähköpostikirjeenvaihtoa väitöskirjan viimeisten osien kanssa. Itse
tutkimus saatiin valmiiksi – Raili oli viimeistelemässä esipuhetta, jossa kiitoksia sateli laajalti
moneen suuntaan – mutta väitöskirjaa tästä ei kuitenkaan tullut.
Kaksi henkilöä, joita ei mainita tutkimuksen esipuheessa ja jotka kuitenkin on syytä nostaa esiin
ja kiittää erityisesti, ovat esitarkastajat tutkimusprofessori Sakari Karvonen ja dosentti Vappu
Karjalainen.
Karvonen luonnehti työtä seuraavasti: ”Käsikirjoitus pureutuu ajankohtaiseen ja sosiaalipoliittisesti tärkeään aiheeseen. Kyse on nuorten aikuisten kokemuksista työelämän alkuvaiheissa.
Näitä kokemuksia Leskisenoja pyrkii jäsentämään ja tulkitsemaan Michel Foucault’n
filosofiasta peräisin olevalla käsitteistöllä, joka virittää etenkin kysymyksiä vallankäytöstä ja
nuorten omista toimintamahdollisuuksista (potentiaalisesti) alisteisessa ja epätasa-arvoisissa
tilanteissa työelämässä. Tutkimuksen keskeiseksi haasteeksi asettuu monitahoisen ja varsin
yleisen foucault’laisen filosofian soveltaminen empiirisen aineiston analyysiin ja tulkintaan.
Yhdistelmästä on sosiaalitieteissä seurannut usein verraten tuhoisaa jälkeä, sillä houkutus
tendenssimäisiin tulkintoihin on suuri. Tämän sudenkuopan Leskisenoja nähdäkseni välttää,
vaikka käsikirjoitus ei aivan ongelmaton olekaan.”
Vappu Karjalainen, joka lupautui myös työn vastaväittäjäksi, tiivistää tutkimuksen sanoman:
”Kaiken kaikkiaan Raili Leskisenojan väitöskirjatyö on teoreettisesti ja empiirisesti hallittu.
Tutkimuksen fokus on sosiaalityön ja tutkimuksen näkökulmasta epätavallinen. Tutkija
tarkastelee nuorisososiaalityön sijaan nuorten työttömien tulevaisuuteen tähtääviä voimavaroja
ja käsityksiä työstä. Tuloksena on sosiaalityön tutkimuksessa omaperäinen avaus tuottaen
samalla hyvinvointi- ja työllisyyspoliittisesti tärkeää tietoa.”
Kuten esitarkastajat totesivat, Raili Leskisenojan tutkimus on epätavanomainen, mutta niin oli
myös Raili itse. Hän ei tuonut itseään esiin kasvokkaisissa kohtaamisissa eikä teksteissään. Hän
kirjoitti mieluummin passiivissa kuin minä-muotoisesti, ja piti tässä asiassa sitkeästi pintansa
ohjaajan taivutteluyrityksistä huolimatta.
Raili oli hiljainen vastarintaihminen. Hänen tieteellinen inspiraattorinsa oli ehdottomasti
Michel Foucault, kuten yllä olevista lainauksista voi päätellä. Raili oli lukenut valtavan paljon
Foucault’ta ja Foucault’sta, ja kirjoittanutkin paljon; vain osa päätyi tähän lopulliseen versioon.
Luulen, että Railia viehätti Foucault’ssa tarkkavaistoisuus yhteiskunnan pinnallisen ja
näennäisen hyväntahtoisuuden edessä, vaikka takana saattaa kuitenkin olla julmuutta, kovuutta
ja muuta vallankäyttöä. Tässä hänen tarkastelemassaan esimerkissä nuoret työelämään pyrkijät
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joutuvat sitä kohtaamaan ja sen jotenkin ratkaisemaan. Myös ristiriitaisuus viehätti;
Foucault’han ei voi pitää sosiaalityön puolestapuhujana, vaan pikemminkin sen kriitikkona.
Raili oli myös hyvin eettinen ihminen. Hän oli sisäistänyt vahvasti halun vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asioiden parantamiseksi. Hän halusi uskoa siihen, että
tutkimuksellakin voidaan vaikuttaa asioiden tilan parantamiseksi. Siksi on hieno asia, että
valtiotieteellinen tiedekunta on ottanut tämän tutkimuksen sarjaansa ja tukenut sen
julkaisemista, vaikka niitä kaivattuja tulospisteitä ei kerinyt tulla.
Väitöskirja oli pitkä ja monipolvinen tekoprosessi osittain siksi, että Raililla ei ollut pitkäaikaista ulkopuolista rahoitusta. Koko ajan hän uurasti sosiaalityöntekijän virassa kohdaten
päivittäin myös sitä asiakaskuntaa, josta tuli hänen tutkimuksensa kohde. Ainoana rahoituksena
oli väitöskirjan loppuunsaattamisraha Helsingin yliopistolta. Työn painokuntoon saattamisessa
Railin sisko Aini Lehikoinen oli tullut apuun, kun omat voimat olivat ehtymässä.

Erja Saurama
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tulkintateoreettinen viitekehys perustuu Michel Foucault'n ajatteluun normalisoivasta vallasta ja subjektiviteetista. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten kiinnittymistä
työelämään, sitä miten asenteet ja valtasuhteet vaikuttavat siihen. Tutkimus on monimenetelmällinen ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osatutkimus on laadullinen ja tarkastelee
nuorten aikuisten kertomuksia työelämästä. Aineisto on kerätty vuosina 2008 ja 2009. Tutkimusaineistoksi rajattiin kahdeksan nuoren tuottamat kertomukset. Labovin ja Waletskyn luonnollisen kertomuksen analyysimenetelmää on käytetty siten, että juonelliset kertomukset ja tiheän odotusrakenteen sisältävät kertomukset on analysoitu erikseen. Toinen osatutkimus on
määrällinen ja tarkastelee asenteita. Aineisto on kerätty lomakekyselynä työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen alle 30-vuotiaiden palvelupisteessä vuonna 2011. Käsittelykelpoisia vastauksia tuli 204 kappaletta. Aineisto on analysoitu SPSS -tilasto-ohjelmalla
käyttäen pääkomponenttianalyysia, klusterianalyysia, regressioanalyysia ja ristiintaulukointia.
Normalisoiva valta rajoittaa ja saa nuoren tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, mutta se myös
muokkaa nuoren käsitystä itsestään työnhakijana ja työntekijänä. Työyhteisö tai toimenpiteitä
järjestävä henkilökunta käyttää normalisoivaa valtaa jolloin osallistuvat nuoret aikuiset ovat
kontrollin kohteena. Heihin pyritään vaikuttamaan ja heistä pyritään kasvattamaan tuottavia
kansalaisia ja työntekijöitä Työelämään kiinnittyminen määrittyy yksilöllisesti asenteena, johon kuuluvat itsellisyys, aktiivisuus, sosiaalinen tuki, epäoikeudenmukaisuus, moraali, kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne. Hyvä kiinnittyminen työelämään määrittyy oman työkyvyn arviointina hyväksi, pyrkimyksenä itsellisyyteen ja vahvaan oman elämän haltuunottoon.
Haavoittuva kiinnittyminen työelämään määrittyy huonona oman työkyvyn arviona sekä vähäisenä pyrkimyksenä itsellisyyteen ja oman elämän haltuunottoon. Yhteiskunta korostaa yksilön
vastuuta, siksi työvoimapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon yksilölliset voimavarat ja kohdentaa
palvelut niitä eniten tarvitseville. Jotta osallisuutta lisäävin toimenpitein voitaisiin vähentää
eriarvoisuutta, nuoria aikuisia pitäisi auttaa ymmärtämään työelämän sosiaalisia valtasuhteita
ja toimimaan niissä tasa-arvoisesti. Heille pitäisi antaa mahdollisuus määritellä oma käsityksensä itsestään niin, että nämä määritykset tukevat tervettä itsetuntoa. Saavuttaakseen päämääränsä nuori aikuinen tarvitsee ennen kaikkea positiivisen ajattelutavan ja sosiaalityöntekijän
suurin haaste on luoda nuorelle ymmärrys etsiä positiivisia asioita elämässään.

Avainsanat
työelämään kiinnittyminen, nuoret aikuiset, normalisoiva valta, sosiaalityö
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Abstract

The study examines how young people engage in working life and how internal and external
factors impact it. The framework of a theory of interpretation adopted in this study is based on
Michel Foucault's concept of the power of normalization and subjectivity. The study uses multiple methods and consists of two parts. The first part is a qualitative one, examining the narratives of young adults about working life. The data consists of interviews with 15 subjects of
different ages who used social services between 2008 and 2009. There are 316 pages of transcription. The material of eight subjects aged under 30 was analysed using Labov’s and
Waletzky’s analysis of natural narrative, so that narratives with a plot and narratives with a
dense structure of expectancy were analysed separately. The second part of the study is a quantitative one and examines attitudes. The data was collected by questionnaires in the public employment and business services and in labour force service centres among those aged under 30
in 2011. There were 204 responses that were viable. The data was analysed with the SPSS
statistical program, using main component analysis, cluster analysis, regression analysis and
cross tabulation.
The results indicate that the power of normalization brings constraints and make
young people feel excluded, but that it also shapes the beliefs young people have of themselves
as jobseekers and employees. Engagement in working life is reflected in an attitude that includes elements such as self-sufficiency, activity, social support, injustice, morals, expectation
of control and a sense of life management. A good labour market position is defined as viewing
one’s ability to work favourably, striving for self-sufficiency and being strongly in charge of
one’s life. A vulnerable labour market position is seen as rating poorly one’s ability to work,
and little effort to seek self-sufficiency and being in charge of one’s life. Beliefs about personal
characteristics and one’s position in the labour market are formed in the context of social relations. The analysis of narratives about working life and attitudes generates meaningful information about how young people are engaged in working life. Society stresses the responsibility
of individuals, so employment policies should take the resources of individuals into account
and target the services for those in greatest need.

Keywords
engagement in working life, young adults, power of normalisation, social work
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Kiitokset
Tämän tutkimuksen aihe on valikoitunut sosiaalityön asiakkaiden esittämien tarpeiden
pohjalta. Haastatellessani asiakkaita kysyin, millaista ja mihin ongelmiin he odottavat apua sosiaalityöltä. Aiheen rajaus on siis lähtöisin käytännön työstä ja on tuottanut tutkimuksellisia
haasteita. Käytännön kysymykset edellyttävät teorian ja käytännön yhteensovittamista, joka on
tehtävänä vaativaa. Toivon, että tutkimus vastaa edes joihinkin asiakkaiden kysymyksiin, ongelmiin ja toiveisiin. Tutkimuksen tavoitteena olikin tuottaa tietoa sosiaalityön kehittämiseen.
Nuorten aikuisten työelämään kiinnittyminen ja arjen hallinta ovat puhuttaneet paljon viime
vuosien aikana, kun yhteiskunnan taloudellinen tilanne on ollut heikko. Sosiaaliturvaa on heikennetty sekä työttömien vastuuta ja velvollisuuksia on lisätty. Nuorilta aikuisilta vaaditaan
työllistymisen suhteen paljon oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja tietoa toimia työllistävissä verkostoissa.
Tutkimukseni eri vaiheissa olen saanut tukea monilta tahoilta. Kiitokset ohjaajilleni yliopistonlehtori Erja Sauramalle ja professori Maritta Törröselle myötämielisestä suhtautumisesta tutkimushankettani kohtaan sekä vuosien saatossa saamastani palautteesta, kannustuksesta ja kritiikistä. Kiitokset myös kehitysjohtaja Terhi Laineelle ja hänen aiemmin johtamalleen tutkijaryhmälle avusta laadullisen tutkimusosion jäsentämiseen sekä metodologisista keskusteluista, jotka ovat avartaneet tutkimusteoreettista ymmärrystäni. Kiitokset professori Marketta Rajavaaralle nuoren aikuisen työelämään kiinnittymistä sekä sen käsitteellistämistä koskevista keskusteluista sekä kasvatustieteen tohtori Anna-Liisa Lämsälle kannustuksesta ja kritiikistä. Määrällisen aineiston käsittelyssä minua ovat avustaneet monet henkilöt. Kiitokset tutkimusjohtaja Sakari Kainulaiselle määrällisen tutkimusosion jäsentämisessä ja tutkimuskysymysten täsmentämisessä, yliopisto-opettaja Christian Starckille kärsivällisestä määrällisen aineiston analyysimenetelmien opetuksesta, emeritusprofessori Seppo Laaksoselle korvaamattomasta avusta määrällisen tutkimusosan jäsennykseen, tilastollisten menetelmien opetuksesta,
analyysien täsmentämisestä ja tarkastamisesta, yliopistonlehtori Ari Haukkalalle, yliopistonlehtori Arho Toikalle ja yliopistotutkija Reijo Sundille neuvoista sekä tinkimättömästä tilastollisen tutkimusosan kritiikistä. Lisäksi kiitän kustannustoimittaja FM Päivi Liskiä ja kustannustoimittaja Pasi Jääskeläistä kielenhuollosta sekä FM Merja Flemingiä tiivistelmän käännöstyöstä. Olen suuresti kiitollinen kaikille niille, jotka suostuivat osallistumaan haastatteluihin ja
vastasivat kyselyyni. Kokemusperäinen tutkimusaineisto on ollut välttämätön edellytys tämän
tutkimuksen valmistumiselle. Toivon että tämä tutkimus voisi olla vähäiseltä osaltaan parantamassa nuorten mahdollisuuksia työllistymiseen ja oman elämän rakentamiseen mielekkäällä
tavalla. Lopuksi kiitokset myös Helsingin yliopiston tiederahastolle, joka myönsi apurahan kirjan painatusta varten.
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1 Johdanto
Suomessa nuorten työttömyys on muodostunut 1990-luvun laman ja vuonna 2008 alkaneen maailmantalouden taantuman myötä kriittiseksi ongelmaksi. Sittemmin nuorten työllisyystilanne on saanut huomiota hallitusohjelmaan kirjatun kuntia velvoittavan nuorisotakuun
muodossa. Nuorten työllistämisestä on tehty tärkeä poliittinen tavoite väestön ikärakenteen
muuttuessa ja työllisen väestön määrän vähetessä. Kuntien aktivointi- ja työllistämispalveluissa
sosiaalityöllä on merkittävä asema. Sosiaalityön keinoin nuoria aikuisia motivoidaan työmarkkinoille, mutta heitä myös tuetaan ongelmatilanteissa. Vuoden 2015 alusta alkaen pitkäaikaistyöttömille suunnattujen työ- ja elinkeinotoimistojen, Kansaneläkelaitoksen ja kuntien yhteisten työvoiman palvelukeskusten toiminta kattaa kaikki asuinkunnat. Nuorten työttömyys on, ja
taantuman aikana se saattaa olla erityisen vaikeaa.
Työuransa alussa olevien nuorten aikuisten yksi tehtävä on oppia, että tulokselliseen elämään sisältyy sellaisia velvollisuuksia kuin osallistuminen työmarkkinoille. Nuoret aikuiset tarvitsevat sekä tietoa että taitoa monissa uusissa tilanteissa ja olosuhteissa. Työttömälle yhteiskunnallinen osallisuus on usein vaikea, sillä juuri työelämä on monille kansalaisille se linkki,
jonka välityksellä he ovat aktiivinen osa yhteiskuntaa. Suhde työhön on työttömälle niin yhteiskunnallinen kuin moraalinen kysymys, ja se vaikuttaa tunne-elämään ja saa arvomerkityksiä
arkielämässä. Siitä huolimatta, että palkkatyö on toimeentulon ja sosiaaliturvan edellytys,
kaikki työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat eivät koe hyvinvointinsa olevan huono tai
uhattuna. Edelleen useimmat heistä voivat elää laadukasta elämää, ja he arvioivat olevansa moraalisesti vastuullisia työnhakijoita.
Tässä sosiaalityön tutkimuksessa tarkastelen työelämään kiinnittymistä kahdesta näkökulmasta: miten nuoren ihmisen ensinnäkin yksilölliset ja toiseksi ulkoiset tekijät vaikuttavat
siihen. Tavoitteena on analysoida haastattelu- ja lomakekyselyllä työuran alussa olevien nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään. Tutkimukselle asetettu tehtävä liittyy käytännön sosiaalityöhön ja asiakkaiden kohtaamiin työllistymisen ongelmiin. Tutkimuksen tuottama uusi
tieto työttömien nuorten aikuisten kokemista työllistymisen ongelmista tuo esiin työllistävän
nuorisososiaalityön kehittämisideoita. Asiakkaan kuuleminen sosiaalityössä on välttämätön
suunnitelmallisen työn lähtökohta. Ymmärrys henkilökohtaisten kokemusten merkityksestä
auttaa hahmottamaan sitä muutosta, johon psykososiaalisella tuella pyritään vaikuttamaan.
Tutkimus on teoriasidonnainen eli abduktiiviseen päättelyyn nojaava (esim. Tuomi &
Sarajärvi 20113). Teoreettinen viitekehys on johdettu Michel Foucault’n normalisoivaa valtaa
ja subjektiviteettia käsittelevästä filosofiasta. Yksilö on sekä kulttuurin tuottama, että osallistuu
kulttuurin luomiseen ja ylläpitoon. Normalisoiva valta on yhteisön alistava ja tuottava ominaisuus ja tuottaa sekä normaalisuutta että poikkeavuutta. Se ilmenee sosiaalisissa suhteissa puhetavoissa ja käytännöissä, jotka ovat yhteisölle ominaisia tapoja toimia. Työelämässä normalisoiva valta on työyhteisöjen ominaisuus, joihin yhteiskunnan lakien ja säädösten vaikutus ei
ulotu. Subjektiviteetti taas on yksilön käsitys itsestään subjektina, johon työyhteisö pyrkii vaikuttamaan. Normalisoivan vallan edellytyksenä on, että yksilöllä on mahdollisuus vastustaa
sitä. Nämä tekijät saavat aikaan nuoren aikuisen sosiaalistumisen ammattiin, työyhteisöjen käytäntöihin ja normeihin, työelämän sääntöihin sekä yhteiskuntaan.
Tämän tutkimuksen ensimmäinen osatutkimus on laadullinen haastattelututkimus ja vastaa kysymykseen, millä tavalla nuoret aikuiset kertovat kokemuksistaan työelämässä. Haastattelu käsittelee haastateltavan kohtaamia ongelmia yleensä ja erityisesti työelämässä. Se tarkastelee ulkoisia tekijöitä eli työelämään kiinnittymistä sosiaalisissa suhteissa alistavan vallan vaikutuksesta tapahtuvana monitahoisena ilmiönä. Tässä osassa tutkitaan, millä tavalla nuoret aikuiset kertovat työelämään kiinnittymisestään. Voidaan olettaa, että yhteisön käyttämä normalisoiva valta vaikuttaa tämän tutkimuksen nuorten aikuisten asenteisiin esitettävällä tavalla.
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Foucault keskittyy normalisoivaa valtaa kuvaavassa tuotannossaan kontrolliin sosiaalisten rakenteiden ominaisuutena. Kontrollin merkitystä tarkastellaan tässä tutkimusosassa sosiaalipsykologisena käsitteenä eli kontrolliodotuksena, joka on yksilön käsitys omasta kyvystään hallita
häneen vaikuttavia tapahtumia. Kontrollin yksilöllinen kehitys nähdään sosiaalipsykologisessa
perinteessä kulttuurisena, kuten myös Foucault asian ymmärsi. Toisin sanoen yksilön kontrolliodotus kehittyy sosiaalisissa suhteissa ryhmän käytäntöjen vaikutuksesta, ja kontrolloiva valta
toimii sosiaalisissa rakenteissa kulttuuristen käytäntöjen välityksellä.
Sosialisaatio eli yksilön sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on psykologinen mikrotason ilmiö, kun taas normalisoiva valta kuuluu tutkimusalalle, joka tarkastelee sosiologisen
makrotason yhteiskunnallisia muutoksia, kulttuuria ja politiikkaa. Foucault’n filosofiassa yksilö on keskeisessä asemassa, mikä auttaa soveltamaan sitä sosiaalitutkimukseen. Hänen ajatusjärjestelmänsä tarjoaa myös mahdollisuuden subjektiviteetti-käsitteen sosiaalipsykologiseen
tarkasteluun. Sosiaalityölle ominainen mesotaso taas syntyy kahden tai useamman yksilön kohdatessa toistensa elämäntodellisuuden (katso Silbereisen & Tomasik 2011). Normalisoiva valta
paikantuu yhteisön toimintaan, jolloin sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu vallan tutkimuksessa. Nuorten aikuisten työelämään kiinnittyminen on yhteiskunnallinen ilmiö, johon pyritään vaikuttamaan poliittisilla päätöksillä. Viime vuosikymmeninä työpolitiikassa on korostettu aikaisempaa enemmän yksilön omaa vastuuta selviytymisestä ja aktiivisuudesta työmarkkinoilla. Ympäröivä yhteiskunta jättää jälkensä yksilön subjektiviteettiin ja normatiiviseen käsitykseen identiteetistään, joka muodostuu ja muuttuu koko elämänkulun ajan. Vaikeudet työelämässä pakottavat yksilön arvioimaan ja muuttamaan itseään pärjätäkseen paremmin työmarkkinoilla.
Toinen osatutkimus on määrällinen, ja sen tarkoituksena on osoittaa joitakin nuorten aikuisten asenteita, joita käsitellään normalisoivan vallan tuottamina yksilön sisäisinä tekijöinä.
Tutkimusaineisto on koottu kyselylomakkeella kahdessa työttömille nuorille aikuisille suunnatussa palvelupisteessä vuonna 2011. Tutkimuksessa hyödynnän sosiaalityön lisäksi sosiaalipsykologisen tutkimusperinteen käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä. Keskeisiä käsitteitä ovat identiteetti, kontrolliodotus (Lefcourt 1982) ja elämänhallinnan tunne (Antonovsky 1985). Haastatteluaineistoa on käytetty asenneväittämien muotoilussa niin, että ne aiheeltaan kiinnittyvät työelämän asiayhteyksiin. Asenneväittämät ilmentävät nuoren toiminnallisuutta suhteessa työn hakemiseen, siihen motivoitumiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin. Toiminnallisuus sosiaalisissa
suhteissa ilmenee seurallisuus–vetäytyvyys -vastakohtaparina. Näillä asenteilla on merkitystä
yksilön työllistymiseen. Aktiivisuus psykologisena käsitteenä kiinnittyy yksilön tehokkuuteen,
oma-aloitteisuuteen sekä toimijuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Nuori aikuinen arvioi
omia mahdollisuuksiaan työelämässä kokemustensa perusteella, mikä on syytä ottaa huomioon
palveluja järjestettäessä. Tarkoituksenmukaiset palvelut avaavat työttömälle nuorelle polun
avoimille työmarkkinoille ja ehkäisevät syrjäytymistä. Työmarkkinoilla vallitsevia sosiaalisia
suhteita ja subjektiviteettia muokkaavia normeja ei ole mahdollista tavoittaa tätä tutkimusta
varten kerättyjen suhteellisten pienten haastattelu- ja kyselyaineistojen perusteella. Kuitenkin
työttömien nuorten aikuisten omaksumat käsitykset itsestään suhteessa muihin kertovat paljon
työelämän valtasuhteista, käytännöistä ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista. Normalisoiva valta
toimii vaivihkaa suostuttelevasti mutta myös alistavasti, jos yksilö ei omaksu normeja. Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan niitä vaikutusmekanismeja, joiden avulla nuorista koulitaan työelämään sopeutuvaisia subjekteja.
Työelämän muutokset
Aikuisuuden muutosten tutkiminen voi valaista nuorten aikuisten elämänlaadun muuttuneita realiteetteja ja lisätä ymmärrystä siitä, mitä aikuisena oleminen tänä päivänä voi olla
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(Dwyer & Wyn 2001, 33). Aikuisuutta on hionut ehkä eniten työn muutos teollisesta jälkiteolliseen. Se on muokannut yhteiskunnan rakennetta ja luonut uusia diskursiivisia käsityksiä yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Globalisaatio ja markkinoiden vapautuminen ovat muuttaneet
perusteellisesti kapitalististen työmarkkinoiden luonnetta (Rojek 2004). Teollisen ajan rationaalinen, suunnitelmallinen ja tehokkuutta tavoitteleva käytäntö loi käsitteellisen kuvan yhteiskunnasta. Tämä on jälkiteollisen yhteiskunnan individualistisen eli yksilöllisen ja henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvan sosiaalisen diskurssin edellytys. Rationaalinen ja individualistinen ovat yhteiskuntakäsityksen kehityskulun kaksi eri vaihetta (Koch ym. 2011a; Pettman
2004), jotka ovat keskittäneet poliittisen vallan ja erottaneet siitä yksilöllistävän vallan. Jälkiteollisen ajan moniarvoinen identiteettipolitiikka on muuttanut käsitystä sekä kansalaisuudesta
että sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Lisääntyvä kulttuurinen moniarvoisuus aiheuttaa sosiaalisesta asemasta riippumatta yhtäältä syrjäytymistä, mutta luo toisaalta uusia osallisuuden
mahdollisuuksia.
Teollistumisen myötä työn merkitys välineellistyi, kun aikaisemmin se oli liittynyt välttämättömään hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen (Berardi 2009; Kuittinen 2008; Oudhuis
1998). Agraariyhteiskunnan yhteisöllisyyden luonne muuttui siten, että aikaisemmin kyläyhteisöjen tuottama sosiaalinen tuki ja kontrolli siirtyivät työpaikoille. Koska vanhemmat olivat
töissä, lasten kasvatus annettiin kodin ulkopuolelle ja alaikäisiä alettiin kontrolloida enemmän.
Lapset eivät olleet enää poliittisesti ja sosiaalisesti riippumaton ryhmä, vaan heidän oikeutensa
terveelliseen, turvalliseen ja virikkeelliseen lapsuuteen alettiin ymmärtää loukkaamattomana
oikeutena. (Gillis 1974, 98.) He eivät voineet osallistua työelämään vanhempiensa mukana,
koska työnteon katsottiin vahingoittavan normaalia kehitystä lapsuuden aikana. Aikaisempien
sukupolvien moraalinen itsenäisyys muuttui myöhempien sukupolvien yhteisyydeksi, joka ei
kiinnittynyt enää ruumiilliseen työhön vaan sai uudenlaisen yhteiskunnallisen luonteen. Moraalista tuli poliittinen kysymys (mt.). Työttömyys sai samaan aikaan sosiaalisen ongelman leiman, ja asenteet työttömiä kohtaan muuttuivat ristiriitaisiksi (Griffin 1993, 65, 79). Kulttuurille
ominaiset normatiiviset merkitykset kytkeytyivät vuorovaikutukseen, jolloin yhteisöt alkoivat
sekä arvioida että kontrolloida työttömiä ja samalla alettiin rakentaa raja-aitoja työllisten ja
työttömien välille. Etenkin nuorten korkean työttömyysasteen nähtiin johtuvan joko nuorten
epäsosiaalisuudesta ja vastuuntunnon puutteesta tai vaihtoehtoisesti heidän terveydentilastaan.
Taloudellisten ja poliittisten muutosten seurauksena käsitykset muuttuivat, ja nuorten työttömyyden selitettiin johtuvan yhteiskunnan sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista rakenteista.
(Mt.) Sittemmin näistä yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä on hahmotettu erilaisia selitysmalleja pyrittäessä ymmärtämään, miten työttömyys vaikuttaa yksilötasolla nuoren hyvinvointiin. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että työttömyys vaikuttaa nuorten aikakäsitykseen (Helve 2013, 135). Aikakäsitys rakentuu sosiaalisesti, eivätkä nuoret, joilla on paljon
vapaa-aikaa, tee pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia suunnitelmia, ja harrastukset ovat identiteetin
rakentamiselle tärkeämpiä kuin työ (mt.).
Euroopan maissa globaalin talouden muutokseen liittyy se, että työmarkkinoiden olisi
oltava joustavia ja olisi kehitettävä epätyypillisiä työllistämismalleja (Cousins 1999; Linnakangas 1997). Eräs tällainen uusliberalistisen työn muoto on vuokratyö, joka on säätelemätöntä,
joustavaa ja työnantajan hegemoniaan perustuvaa ja joka heikentää työntekijän elämänlaatua
(Tanskanen 2012). Suomessa jälkiteollisena aikana myös alueellinen eriarvoisuus on kasvanut
merkittäväksi hyvinvoinnin eroja aiheuttavaksi tekijäksi. Sosiaaliturva tasoittaa tuloeroja,
mutta työelämän mahdollisuuksia on enemmän kaupungeissa kuin maalla. Maaseudulla lapsuutensa asuneet nuoret muuttavat kaupunkiin opiskelemaan. He muuttavat kaupunkiin täysiikäisinä välttääkseen kotipaikkakunnallaan työttömyyden tai huonosti palkatun epäsäännöllisen
työn, jossa persoonallisilla vahvuuksilla ei ole käyttöä (Korhonen 1999b). Samoin taloudellisesti huonona aikana nuoret ovat valmiita siirtymään toiselle paikkakunnalle turvatakseen työl-
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lisyytensä (Jolkkonen 1998). Sosiaalisista suhteista irtautuminen ja uusien rakentaminen asettavat suuria haasteita subjektiviteetille ja edellyttävät vahvaa sopeutumiskykyä kaupungin moninaiseen kulttuuriin (Wiborg 2007). Vahva paikallinen identiteetti on nuoren sosiaalisen ja
moraalisen kehityksen sekä sosiaalisen pääoman lähde. Tosin Suomessa paikalliset erot ovat
suuria, eivätkä kaikki nuoret saa yhtä hyviä lähtökohtia elämälleen, koska joillakin paikkakunnilla yhteisöllisyys ja luottamus sosiaalisissa suhteissa ovat vähäisiä (Lähteenmaa 2007).
Työmarkkinat ovat muuttuneet epävarmemmiksi. Samaan aikaan kansalaisten arvomaailma on yksilöllistynyt. Tämä aiheuttaa eettisiä ristiriitoja, vaikka sosiaalisena normina onkin
moniarvoisten periaatteiden kunnioittaminen. (Bieler & Schulten 2008, 234.) Työnantajan tarpeiden ensisijaisuus on heikentänyt työntekijän asemaa työn, vapaa-ajan, palkattoman työn ja
työn ulkopuolisten velvollisuuksien suhteen. On työntekijöitä, jotka voivat kontrolloida omaa
ajankäyttöään vain rajoitetusti, ja aikapaineet aiheuttavat sekä riittämättömyyden tunnetta, että
stressiä. (Zuzanek 2004.) Koska työelämän muutokset ovat lisänneet työn aiheuttamaa henkistä
rasittavuutta, vapaa-ajan terveyttä edistävä vaikutus ei ole itsestään selvä (Iso-Ahola & Mannell
2004). Monet joutuvat tekemään työtä, joka ei vastaa heidän henkilökohtaisia tavoitteitaan ja
kiinnostustaan (Blustein 2006, 307). Eikä työ aina lopu siihen, että työntekijä poistuu työpaikalta (Gratton & Taylor 2004, 104), sillä yhteiskunta on verkostoitunut. Se sitoo yksilön loputtomiin vuorovaikutuksen ketjuihin (Kuittinen 2008). Työttömyys aiheuttaa köyhyyttä, mikä tietenkin rajoittaa valinnan mahdollisuuksia. Ainakin tilapäisesti kuka tahansa voi kohdata köyhyyden esimerkiksi sairastuttuaan tai työn loppuessa. Köyhyys riippuu aikaisempaa enemmän
yksilön henkilöhistoriasta ja elämäntilanteesta (Moisio 2004, 154).
Työttömyyden on todettu aiheuttavan pahoinvointia, kuten stressiä ja itsetunnon ongelmia. Se heikentää sosiaalista verkostoa ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Työttömyydestä
kärsivät kuitenkin eniten ne, joiden vahva sitoutuminen työhön ei kiinnity työn taloudellisiin
etuihin vaan henkisiin arvoihin. Työmarkkinatilanne vaikuttaa sekä työttömien asenteisiin että
tunteisiin luoden toivoa tai toivottomuutta, ja työn motivoiva vaikutus voi heikentyä, mikäli
työpaikkoja ei ole tarjolla. (Nordenmark 1999, 12–13.) Käsitykset hyvästä ja pahasta minuudesta ovat moraalisia näkemyksiä, jotka yksilö omaksuu sosiaalisissa suhteissaan (Alhanen
2007) varhaislapsuudesta lähtien. Myös työyhteisössä sosiaaliset ongelmat kasautuvat herkästi
ja epäoikeudenmukaisuus huomataan helpommin kuin oikeudenmukaisuus. Tiiviissä yhteisössä käsitykset oikeasta ja väärästä voimistuvat, ja tieto leviää herkemmin kuin löyhästi yhteenkuuluvassa yhteisössä (Shapiro ym. 2008, 210). Uskomus oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnassa kehittyy osana yksilön sosialisaatiota (Batson 2002, 91; Crosby 2002, 382; Dalbert
2002, 365; Ellard 2002, 352; Hafer 2002, 109; Reichle & Schmitt 2002, 127; Steensma 2002,
153), ja siitä on kullakin omakohtainen käsitys, jonka luonne vaihtelee henkilöittäin. Se on yritys kontrolloida ympäristön tapahtumia. Usein henkilöt, jotka uskovat oikeudenmukaiseen
maailmaan noudattavat yhteiskunnan sääntöjä. (Bierhoff 2002, 189–190, 193, 199–200; De Rivera ym. 2002, 272, 283.) Henkilöt, jotka ovat silminnäkijöinä epäoikeudenmukaisissa tilanteissa, usein ajattelevat, että uhri on tehnyt jotain ansaitakseen kohtalonsa. Tällainen ajattelu
suojaa heidän uskomustaan oikeudenmukaisuudesta. Säilyttääkseen uskomuksensa he muuttavat käsitystään uhrin viattomuudesta ja alkavat pitää tätä syyllisenä. (Steensma 2002,157, 161.)
Nuorten työttömyys
Osa suomalaisista nuorista aloittaa työuransa varhain epävirallisissa, epäsäännöllisissä ja
epätyypillisissä töissä. Vuosituhannen vaihteessa alle 16-vuotiaista nuorista teki osa-aikaista
työtä 13–15 prosenttia. Useimmille muutaman tunnin viikoittainen työ onkin eduksi, kun taas
liian rasittava työ voi aiheuttaa ongelmakäyttäytymistä (Kouvonen 2000, 125; 2002, 41, 44).
Monille nuorille aikuisille kokoaikaisen ja vakinaisen työsuhteen saaminen voi kuitenkin kestää
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hyvin kauan, jopa pitkälle aikuisuuteen saakka. Nuoret aikuiset tekevät enemmän määrä- ja
osa-aikaista työtä kuin vanhemmat työntekijät. Työuran sisääntulovaiheessa asema työmarkkinoilla on vielä epävarma, ja saadakseen vakinaisen työpaikan nuori tarvitsee kokemusta. Pitkät
toimeentulotuen asiakkuudet nähdään sosiaalisena ongelmana, joka on yhteydessä syrjäytymiseen työmarkkinoilta, sillä monet toimeentulotuen asiakkaat ovat työttömiä (Haapola 2002).
Vuonna 2011 tutkimusaineistoa kerättäessä 15–24-vuotiaita työttömiä oli tilastoitu 65 000 henkeä ja työllisyysaste oli 39,1 prosenttia, 25–35-vuotiaiden työllisyysaste oli 77,6 % prosenttia
(Tilastokeskus). Samana vuonna toimeentulotukea myönnettiin 65 973 henkilölle, jotka olivat
18–24-vuotiaita, ja 25–29-vuotiaita toimeentulotuen saajia oli 39 334 henkilöä (THL 2013).
Työelämään siirtyminen tapahtuu yksilöllisesti, mihin vaikuttavat motivaatio, uskomukset ja asenteet, jotka on omaksuttu kokemusten kautta. Mikäli työpaikalla tuetaan taitojen oppimista, työntekijä pyrkii kiinnittymään työelämään aktiivisesti. (Evans & Waite 2013, 196,
215.) Nuoret työntekijät tarvitsevat uudessa työpaikassa työtovereiden tukea, eikä pelkkä työpaikoilla järjestetty perehdytys riitä, mikäli työtä tehdään yksinään (Fransson 2006, 1–179).
Esimiehen ja alaisten yhteistoiminta luo hyvän työilmapiirin ja vaikuttaa tuloksiin (Bertlett
2011, 42). Monilla työpaikoilla johtajuus on kuitenkin epäselvää, ja organisaation tavoitteet
ovat ristiriidassa työntekijöiden itseymmärryksen ja arvojen kanssa, koska he eivät voi osallistua päätöksentekoon. Ristiriitaisen ilmapiirin vallitessa etenkään nuoret työntekijät eivät aina
ymmärrä yhteisön luomaa työkulttuuria ja sosiaalisia suhteita (Czander 1993, 230). Työttömyyden ja huonojen työolosuhteiden merkitys nuoren työntekijän hyvinvointiin riippuu yksilöllisten voimavarojen ja ongelmien suhteesta. Voimavarojen puute suhteessa riskitekijöihin voi johtaa loppuun palamiseen, terveydellisiin ongelmiin ja yleiseen tyytymättömyyteen omaan elämään. (Salmela-Aro 2013, 155.)
Viimeaikaisessa tutkimuksessa on keskitytty siihen, kuinka nuoret aikuiset toimijoina
hallitsevat subjektiivista, vuorovaikutteista ja sosiaalista identiteettiään. Kuitenkin henkilökohtaisten resurssien ja työmarkkinoiden rakenteellisten piirteiden suhde on yksi merkittävimpiä
kysymyksiä työttömyyden syiden selvittämisessä. Sosiaaliset roolit ja asema työmarkkinoilla
muuttuvat nopeasti, siksi uusien sääntöjen oppiminen edellyttää identiteetin hallintaa. Nuoria
autetaan työllistymään antamalla näitä hallinnan välineitä. Myös työmarkkinoiden vahingollisia rakenteita halutaan purkaa. (Côté 2013, 309, 310, 313, 314.) Työttömyyden syitä on usein
etsitty lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista sekä koulutuksen puutteista. Sosiaalinen tukiverkosto sekä lapsuudessa omaksutut käsitykset ja elämäntapa ohjaavat nuorta aikuista hänen etsiessään polkua aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään. Niukat resurssit rajoittavat toimintamahdollisuuksia ja vaikuttavat niihin odotuksiin, joita nuori aikuinen asettaa elämälleen. Hän sopeutuu elämään säästeliäästi. (Siisiäinen 2014a, 100.)
Tasapaino työn, vapaa-ajan ja materiaalisten tarpeiden välillä on muuttunut aikojen kuluessa kulttuurin, uskonnon, teknologian, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden sekä näissä
rakenteissa toimivien ryhmittymien välisten valtasuhteiden vaikutuksesta (Veal 2004, 31). Teollistumisen myötä vapaa-aika on lisääntynyt ja kulutustavaroita on tullut saataville enemmän
kuin on välttämätöntä. Jälkiteollisena aikana kulutus on muodostunut kaikille yhteiseksi elämänalueeksi, mikä luo työttömille mahdollisuuksia kuulua eri yhteisöihin. Identiteettiä rakennetaan ja ylläpidetään kulutuksen avulla riippumatta tulotasosta. Kulutus ei aina ole ainoastaan
yhteiskuntaluokkaan kuulumisen osoitin, kuten Pierre Bourdieu tulkitsi (Paterson 2006, 51, 55).
Kouluttautuminen saa aikaisempaa välineellisemmän arvon, ja siihen motivoivat sosiaaliset tarpeet ja kiinnostus enemmän kuin oppiminen sinänsä (Zubok 2013, 279, 281). Koulutuksesta on tullut Suomessa välttämätön työllistymisen edellytys. Pelkän peruskoulun varassa
on vaikea työllistyä, vaikka se vielä muutama vuosikymmen sitten oli mahdollista. Lisäksi
vailla ammatillista koulutusta olevalla nuorella on kohonnut riski siihen, että yhteiskuntaan
kiinnittymistä vaikeuttavat ongelmat kasautuvat. Koulutus vaikuttaa eri tavalla naisten ja miesten työllistymiseen. Naiset kouluttautuvat miehiä ahkerammin, mutta työllistyvät heikommin.
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Miesten työllistymistä koulutus edistää naisia paremmin. Naiset taas jäävät työelämän ulkopuolelle hoitamaan lapsia. (Sipilä, Kestilä & Martikainen 2011, 121–133.)
Nuorten on vaikea saada hyvä työpaikka, koska he eivät pysty osoittamaan taitojensa
olevan riittävän hyvät. Nuoren aikuistuminen vastuulliseksi työntekijäksi on osa moniulotteista
kehitystä sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa suhteissa (Gretschel & Junttila-Vitikka 2014, 61).
Nuoriin työnhakijoihin suhtaudutaan usein stereotyyppisesti ja heitä pidetään epäluotettavina,
epäsiisteinä, puhekyvyttöminä ja huonosti kasvatettuina (Carpenter & Freda 2007, 93–94).
Siksi heille annetaan usein vain aputehtäviä, kuten myös kaikille alalle vastatulleille iästä ja
kokemuksesta riippumatta. Yhdenvertaisuus työllistymisen tukipalveluissa edellyttää, että yksilölliset erot tunnistetaan ja otetaan huomioon palveluja järjestettäessä. (Havu 2014, 54.) Etenkin maahan muuttaneen nuoren aikuisen työmarkkina-asema on riippuvainen yhteiskunnallisista olosuhteista, kuten työmarkkinoiden rakenteesta, työllisyystilanteesta ja siitä, kuinka vakavaa on työelämässä ilmenevä syrjintä (Haikkola 2014, 45). Vaikeimmassa asemassa työmarkkinoilla ovat vähemmistöryhmät, kuten maahanmuuttajanaiset (Bygren 2001, 30). Pakolaisena maahan muuttaneiden työllistymistä vaikeuttavat työnantajien ennakkoluulot ja kantaväestöön kuuluvien työntekijöiden puutteelliset taidot tukea heitä. Perheellisen on myös taloudellisesti vaikeaa, ellei mahdotonta jäädä pois ansiotyöstä ja ryhtyä opiskelemaan ammattiin.
Kouluttautuminen on kallista, se kestää pitkään eikä siitä makseta palkkaa (Sheibani 2007,
118).
Työntekijän on oltava selvillä työn edellyttämistä tehtävistä ja rooleista, ja hänen on saatava perehdytys työhön (Doyle 2003, 346). Monet työnantajat edellyttävät työntekijöiltä itsenäisyyttä ja joustavuutta, mutta toisaalta työntekijöitä kontrolloidaan ja valvotaan tarkasti
(Serksnyte-Sappington 2010, 196–197). Lakisääteisen työsuhteen keskeisin elementti on työnantajan harjoittama kontrolli (Rubery & Ernshaw 2005). Epävakaissa olosuhteissa työnantajan
mahdollisuudet kontrolloida työyhteisöä ovat rajalliset, koska kaikki välttämätön ja tärkeä tieto
ei yllä työnantajalle saakka (Koivumäki 2008). Hakiessaan työtä nuoren aikuisen täytyy tuntea
organisaation vuorovaikutuksen mallit ollakseen työnantajalle varteenotettava ehdokas
(McKinlay & McVittie 2011, 168). Työllistyäkseen työnhakijan täytyy epäitsekkäästi kehittää
tietämystään ja sopeutua moniin vaatimuksiin saadakseen mahdollisesti joskus tulevaisuudessa
korvauksen vaivannäöstään (Einhorn 2007; Wagner 1999, 148). Suomessa on vuodesta 1976
lähtien tutkittu ammatillisten taitovaatimusten muutosta työmarkkinoilla ja arvioitu tulevaisuuden tarpeita, jotta koulutuksen kehitys vastaisi niihin (Tessaring 2002, 320). Koulutuksesta huolimatta jokaiseen työpaikkaan täytyy vielä perehtyä erikseen. Ammatilliset taidot ovat vain osa
työyhteisön arkea, ja useimmat työtehtävät edellyttävät myös käytännön erikoistaitoja, joita ei
ole mahdollista oppia muutoin kuin oikeassa työssä. Esimerkiksi automatisaatio ja tiukat tuottavuusvaatimukset ovat muuttaneet työn luonnetta korkean teknologian teollisuudessa (Nuutinen & Norros 2006, 47).
Nuorten aikuisten työllistymistä tukeva sosiaalipalvelu
Suomen sosiaalipalvelujärjestelmä perustuu pohjoismaiseen hyvinvointi-ideologiaan ja
laajaan yhteiskunnalliseen vastuunkantoon. Palvelut auttavat ihmisiä selviämään arjen ongelmatilanteissa, ne ovat jokaisen saatavilla oikeaan aikaan ja palvelujen kriteerit ovat läpinäkyviä
sekä ymmärrettäviä (Muuri 2008, 60–63). Jotta yhteiskunnan rakenteita olisi mahdollista kehittää vastaamaan sekä jokaisen kansalaisen, että valtiontalouden tarpeita, köyhien kansalaisten
tulisi olla keskeisessä asemassa kehittämässä toimintamalleja köyhyyden poistamiseksi. Heillä
on kokemustietoa köyhyyden ja syrjäytymisen keskinäisistä suhteista. (Särkelä 2004; Becker
1997.) Koska sosiaalilakien tarkoituksena on turvata järkevän tiedon mukainen välttämätön hy-
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vinvointi ja ihmisarvoinen elämä jokaiselle yksilölle, myös hyvinvointitalouden toimintaedellytykset kuuluvat valtiollisen sääntelyn piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös jokaiselta nuorelta kansalaiselta ja maassa oleskelevalta henkilöltä vaaditaan vastuullisuutta omissa valinnoissaan. Se tarkoittaa myös yhteiskunnan oikeutta valvoa heidän elämäänsä ja tietyissä tilanteissa puuttua siihen. Nämä tavoitteet voivat kuitenkin aiheuttaa vastustusta, mikäli nuoren aikuisen toiveet ja pyrkimykset ovat toisenlaisia.
Länsimaissa 1980-luvulta lähtien keskeisen ideologisen sisältönsä saanut aktivoiva sosiaalipolitiikka rakentuu sen ennusteen varaan, että väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien
pienentyessä julkisen sektorin huoltosuhde muuttuu epäedulliseen suuntaan. Jotta valtiolle taloudellista hyötyä tuottavia työllisiä olisi riittävästi myös vuosikymmenien kuluttua, työllisyysasteen pitäisi nousta ja työurien alkaa varhemmin ja kestää kauemmin kuin aikaisemmin. (Andersen ym. 2007.) Tästä syystä nuorten aikuisten työllistämiseen on alettu kiinnittää enemmän
huomiota. Suomessa sosiaalipolitiikan asema talouspolitiikassa muuttui jo 1990-luvulla suuren
laman aikana. Hyvinvointivaltion takaamien oikeuksien sijaan myös suomalaisessa politiikassa
alkoivat korostua yksilön velvollisuudet hyvinvoinnin tuottajana. (Petersson 2011; Keskitalo
2008, 192–195; Julkunen 2002.) Kun työvelvoite on tärkein vaatimus, palvelujärjestelmän
kontrollitehtävä korostuu ja yksilön oikeudet palveluihin ovat toisarvoiset. Aktiivisuus työmarkkinoilla ei ole pelkästään oikeus ja velvollisuus vaan sosiaaliturvan edellytys (Keskitalo
2008). Köyhiä epäillään epärehellisiksi ja epäluotettaviksi sosiaaliturvan väärinkäyttäjiksi,
mutta tutkimustulosten mukaan hyvin toimeentulevat huijaavat tukia enemmän kuin köyhät
(Tilander 2005, 205). Nuoret työttömät eivät ole passiivisia tai masentuneita, eivätkä he nauti
siitä, että ovat työttömiä, vaan pitävät työntekoa velvollisuutenaan (Lähteenmaa 2013, 79).
Nuorten subjektiviteetille ja itsetunnolle työ on erittäin tärkeä tekijä, mutta he tarvitsevat työllistävien verkostojen ja perheen tukea (McGrellis & Holland 2013, 99, 106).
Aktivoiva sosiaalipolitiikka sai Suomessa konkreettisen muodon, kun laki kuntouttavasta
työtoiminnasta (2.3.2001/189) tuli voimaan vuonna 2001. Jotta työttömät eivät olisi yhteiskunnassa passiiviasemassa, aktivoinnin asemaa vahvistettiin, kun lakia uudistettiin vuonna 2012.
Laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa sekä laatimaan aktivointisuunnitelman pitkään työttömänä olleelle henkilölle. Aktivoinnin merkitys huono-osaisuuden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn riippuu siitä, mitkä ovat ne arvot ja tavoitteet, joihin
käytännön toimenpiteet perustuvat. Siksi toimivien palvelujen järjestäminen edellyttää ongelmien syiden tutkimista. Aktivointi on tapauskohtaista harkintaan ja ammatilliseen tilannearvioon perustuvaa yksilöhuollon työtä. Normalisoivaa valtaa käytettäessä on vaarana, että työnhakijoita ainoastaan kontrolloidaan. Mikäli arvioidaan, ettei työnhakija noudata suunnitelmaa riittävän hyvin tai tulkitaan hänen kieltäytyvän siitä, häntä rangaistaan. Nuorten yhteiskuntaan
kiinnittymistä tukemaan luotu ja vuoden 2013 alussa voimaan tullut hallitusohjelmaan kirjattu
nuorten yhteiskuntatakuu velvoittaa työ- ja elinkeinotoimiston tekemään nuorille alle 25-vuotiaille työnhakijoille työnhakusuunnitelman (TEM 8/2012). Kuntien koulutuspalvelut nimettiin
tärkeimmäksi nuorisotakuun vastuutahoksi, mutta resursseja lisättiin myös työvoimapalveluihin. Koska nuorisotakuu on poliittisesti luotu ja sosiaalisia ryhmiä yhtenäistävä, sen tulosten
onnistuminen edellyttää, että yksilöllinen moninaisuus otetaan huomioon. Mielekäs työpaikka
ja hyödyllinen koulutus ovat useimman nuoren aikuisen tavoite. Tarve säilyttää itsekunnioitus
ja torjua alistuminen voi aiheuttaa sen, että nuori vastustaa niitä toimenpiteitä, jotka alistavat ja
pakottavat suorittamaan ja jotka eivät tue hänen tavoitteidensa saavuttamista. (Siisiäinen 2014b,
139.) Vuoden 2015 alusta alkaen pitkäaikaistyöttömille suunnatut moniammatillisia palveluja
tarjotaan koko maassa työvoiman palvelukeskuksissa. Niissä tarjotaan työhallinnon tukitoimien
lisäksi Kelan etuuksien palveluneuvontaa, terveydenhuollon palveluja ja sosiaalityötä sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Useissa keskuksissa nuorten palvelut on järjestetty erikseen, koska nuo-
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rille järjestetään omia tukitoimia. Palvelujärjestelmä luokittelee nuoret aikuiset helposti ja vaikeasti työllistyviin työnhakijoihin joko työttömyyden keston tai muiden yksilöllisten tekijöiden
perusteella.
Hyvä elämä on sekä kansalaisten että koko yhteiskunnan tavoite. Hyvinvointi ei tarkoita
pelkästään sairauden puuttumista; sitä on myös kyky selviytyä haasteista ja ratkaista arkielämän
ongelmia ja tarvittaessa vastaanottaa saatavilla oleva tukea (Frydenberg 2008). Hyvää elämää
pyritään säätelemään laeilla, mutta toisaalta sosiaalisissa suhteissa omaksuttu moraalinen tietoisuus vaikuttaa käsityksiin hyvästä ja pahasta sekä ohjaa hyvinvointia tavoittelevaa toimintaa
(Kant 1997, 99). Kun kyse on uran valinnasta, nuoret eivät ole riittävän vapaita etsimään itsenäisesti hyvää elämää vaan kasvavat ja kehittyvät yhteiskunnassa sekä ristiriitaisten että epätasa-arvoisten valtasuhteiden ympäröiminä, ja samalla paikalliset sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä koulussa ja työelämässä. (Aitiken 2001; Motola
2001.) Sosiaalisen hyvinvoinnin edellytyksiä työelämässä kuvaa sosiaalisen pääoman käsite,
jota tässä tarkastellaan vastakohtana sosiaaliselle syrjäytymiselle. Sosiaalisen pääoman käsite
alkoi muotoutua jo 1800-luvun taloustieteellisessä keskustelussa. Bourdieu jalosti käsitettä
1980-luvulla (Field 2003, 13–20; Bourdieu 1981, 1980), mutta vasta James Coleman (1988,
119) nosti sen sosiaalitieteellisen analyysin keskiöön. Hän määritteli kolme perheen ja yhteisön
sosiaalisen pääoman ominaisuutta: odotusten ja velvollisuuksien vastavuoroisuus, normit ja tiedonkulku verkostoissa. (Koivumäki 2008, 70, 74.) Työelämän sosiaalisen hyvinvoinnin juuret
ovat ryhmän toiminnassa, mutta jokainen ryhmän jäsen voi aktivoida vastavuoroisuuden, tiedonkulun ja normit. Sen sijaan työyhteisön ulkopuolisten tahojen yritykset lisätä yhteisön sisäistä luottamusta aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia (Paldam & Svendsen 2004). Osaamisen ja
yhdessä toimimisen kyvyn vahvistaminen työryhmässä tai organisaatiossa lisää koko työyhteisön hyvinvointia, jolloin myös asiantuntemus on jaettua, eikä se jää yksilön henkilökohtaiseksi
ominaisuudeksi (Miettinen 2001). Yhteiset arvot ja kehitystavoitteet, joista myös keskustellaan
tasa-arvoisesti, vähentävät ristiriitoja ja lujittavat luottamusta, mutta samanaikaisesti rajoittavat
ryhmän avoimuutta ympäristön virikkeille (Engeström & Ahonen 2001; Ahonen & Virkkunen
2001).
Normalisoiva valta yhteisön ominaisuutena ei aina tuota sosiaalista hyvinvointia, vaikka
yhteiskunnallisen vastuunoton sekä siitä seuraavien normien ja valtiollisen lainsäädännön tavoitteena on edistää hyvää elämää. Yhteisöön kuulumisen ja sosiaalisen osallisuuden vastakohtana voidaan pitää syrjäytymistä. Sosiaalisen syrjäytymisen ymmärretään olevan monitasoinen
ja hyvinvoinnille epäedullinen elämäntilanne, jota sosiaalityöllä pyritään estämään. Syrjäytyminen tarkoittaa eriarvoisuutta tulonjaossa, kuten köyhyyttä, taloudellista puutetta ja asumisen
ongelmia, sekä sosiaalisia menetyksiä, kuten pulmia erilaisissa ihmissuhteissa ja esimerkiksi
naapureiden kanssa. (Barnes 2005, 56; Bhalla & Lapeyre 1999.) Rakenteellisena eriarvoisuutena köyhyys estää monien mahdollisuuksia tasavertaiseen kansalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen useissa maissa (O'Byrne 2003, 384–387). Kiristyneen kilpailun työmarkkinoilla fyysiset ja psyykkiset sairaudet kaventavat mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua tasavertaisena
sosiaaliseen toimintaan (Sainio ym. 2006; Helne 2002). Pyrkimys määritellä normaali hyväksytty taso niin aineellisille kuin aineettomillekin tuotteille aiheuttavat eriarvoisuutta ja vallan
käytön epäoikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla (Elchardus 2011; Koch ym. 2011b). Toisaalta
normatiivisuus on tapa edistää tasa-arvoa ja säilyttää yhteiskuntarauha. Globalisaatio on lisännyt liikkuvuutta, mutta sen myötä yhtenäiset sosiaaliset arvot ja normit ovat murentuneet eikä
se ole lisännyt avoimuutta (Littlewood 2011). Kansalaisten luottamus toisiaan ja yhteiskuntaa
kohtaan on heikentynyt, ja etenkin etninen ennakkoluuloisuus sekä vastustus maahanmuuttoa
kohtaan ovat lisääntyneet (Aschauer 2011). Siksi maahanmuuttajien on vaikeampaa työllistyä
kuin kantaväestön, eikä heidän lapsillaan ole helppoa integroitua yhteiskuntaan. Suomeen
muuttavilla ulkomaalaisilla on usein myös kielellisiä ja kulttuurisia ongelmia (Sabour 2011).
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Kuitenkin koulutustausta ja ammatilliset valmiudet parantavat maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia olennaisen paljon (Glorieux & Laurijssen 2011).
Kun kohdataan psykososiaalisen tuen tarpeessa oleva nuori aikuinen, työskentelyn lähtökohtana ovat hänen henkilökohtaiset tarpeensa ja tavoitteensa, jotka kiinnittyvät sosiaalisissa
suhteissa niihin verkostoihin ja ryhmiin, joihin hän kuuluu. Sosiaalityön sosiaalisten ja psykososiaalisten interventioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaana olevan henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä (Kananoja 2004). Sosiaalityössä korostuu verkostoitunut vallan käyttö
ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Sosiaalityön keskeinen tehtävä on rakentaa sosiaalisen tuen
ja palvelujen kokonaisuus sekä ohjata ja seurata palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta. Vuorovaikutuksellinen yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen parissa tehtävä työ, jonka tavoitteena on
vahvistaa elämänhallintaa ja osallisuutta, on sosiaaliohjausta. (SHL 31.12.2014/1301.) Sosiaalityössä keskeisiä ovat moraaliset yksilön vastuuta ja oikeuksia käsittelevät kysymykset. Nuorille aikuisille suunnatuissa palveluissa terveydenhuollon ja tarvittaessa esimerkiksi asumispalvelujen liittäminen osaksi työllistäviä palveluja on välttämätöntä. Merkityksellisiä seikkoja
ovat asiakkaan yksilöllinen tilanne, elämänolosuhteet ja henkilöhistoria. Syrjäytymisvaarassa
oleville nuorille aikuisille suunnatuista palveluista ratkaisevia työllistämisen toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi keskitetty matalan kynnyksen palveluohjaus, oppisopimuskoulutus ja työpajatoiminta, kun ne toteutetaan lähellä työelämää yhteistyössä työnantajien ja työyhteisöjen
kanssa. Koska työttömät nuoret aikuiset muodostavat heterogeenisen ryhmän, tukitoimet täytyy
räätälöidä yksilöllisesti. Moniongelmaisten nuorten aikuisten palvelut pitää tuottaa tarvittavien
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä (Wetzelhütter 2013, 117). Syrjäytymiseen johtava kehityskulku alkaa usein jo varhain, ja siksi riskien vähentäminen lapsuuden ja varhaisnuoruuden
elinoloissa on merkityksellistä ja vaikuttaa vielä aikuisuudessa. Jotta nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään voitaisiin pysyvästi parantaa, huono-osaisuuden kasautumiseen täytyy
voida puuttua moniammatillisella yhteistyöllä. (Karvonen & Kestilä 2014, 160, 173; Vaarama
ym. 2014, 32.)
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2 Normalisoiva valta
Tämän tutkimuksen viitekehyksen muodostaa Michel Foucault’n yhteiskuntafilosofinen
ajatusjärjestelmä. Normalisoiva valta sekä alistaa yksilöä että tuottaa tietoa hänen ominaisuuksistaan. Se toimii kulttuuristen käytäntöjen välityksellä siten, että valtaa käyttävä ryhmä tai yhteisö pakottaa yksilön hyväksymään yhteisen käsityksen ominaisuuksistaan eli subjektiviteetin.
Tätä normalisoivan vallan vaikutusta Foucault kutsuu tuottavaksi vallaksi. Yksilöllisen kokemuksen sekä tiedon ja vallan suhteet voidaan siten ymmärtää vain suhteessa toisiin ihmisiin, ei
itsenäisinä ilmiöinä. Foucault tutkii näitä monitahoisia suhteita tulkitsemalla eri aikakausien
tekstejä hallinnasta, moraalista, tiedosta ja käytännöistä (Foucault 1990, 243). Foucault näyttää
vallan analytiikan ja näkee alistavan vallan tiedontuotannon kehyksessä. Nuoruudessaan hän
toimi harjoittelijana Sainte-Annen psykiatrisessa sairaalassa, mikä vaikutti hänen kehittämäänsä ajatusjärjestelmään kontrolloivan vallan seurauksista yksilön subjektiviteetille, identiteetille ja moraalikäsityksille. Foucault näki vallan rakenteellisena ominaisuutena, vaikka hän
pyrki ymmärtämään myös yksilöllistä kokemusta ja puolusti alistettuja. Koska hän ei muodostanut teorioita, hänen ajatusjärjestelmänsä käyttö empiirisessä tutkimuksessa on haastavaa ja
edellyttää empiriaan soveltuvien käsitteiden ja menetelmien soveltamista. Foucault kuitenkin
paljasti eri aikakausille tyypillisiä ajattelumalleja ja kuvasi ajatusjärjestelmien muutosta eli ajallista kehitystä, mitä ei voida sivuuttaa tutkittaessa yksilöllistä kokemusta. Koska olemme kiinnostuneita itsestämme, tulkitsemme historiaa ymmärtääksemme, miksi meistä on tullut sellaisia
kuin olemme. Foucault ei kirjoittanut historiaa vaan tutki nykyisyyden historiaa ymmärtääkseen
nykyisyyttä.
Foucault’n valtakäsitteistö on monitahoinen. Normalisoiva valta voidaan jakaa alistavaan valtaan ja tuottavaan valtaan. Alistava valta (Nealon 2008; Foucault 2003; Foucault 1994;
Foucault 1980b) toimii normien välityksellä. Tuottava valta (Strozier 2002; Falzon 1998) vaikuttaa yksilön käsitykseen omasta identiteetistään refleksiivisen itsesuhteen kautta (Motion &
Leitch 2009; Alhanen 2007). Normalisoiva valta kuuluu yhteisölle, koska yhteisön ja verkoston
luoma sosiaalinen järjestys perustuu sen moraalisen näkemyksen luomiin normeihin. Normaalisuutta ja poikkeavuutta luova vallankäyttö tuottaa tietoa ja määrittää yksilön subjektiviteetin
objektiivisesti. Se luo subjektiviteetteja diskursiivisten käytäntöjen kautta. Yksilö voi kuitenkin
vastustaa näitä sosiaalisia paineita ja luoda normatiivisista rajoitteista poikkeavia elämäntapoja.
Tämä luku avaa edellä mainittuja käsitteitä, mutta tarkastelee ensin Foucault’n subjektiviteettikäsitettä, joka on näiden erilaisten vallankäytön muotojen kohde ja tarkoittaa yksilön tiedostettua identiteettiä.
Subjektiviteetti
Yksilön subjektiviteetti on kulttuurinen, se kehittyy diskursiivisten käytäntöjen, niissä
ilmenevän normalisoivan vallan ja eettisen refleksion tuloksena. Yksilö myös oppii ja voi ohjata
aktiivisuutensa suuntaa. Foucault’n (katso Nealon 2008) oivallus subjektiviteetin merkityksestä
vallan käytölle on ollut käännekohta vallan kulttuurisen alkuperän tutkimuksessa 1900-luvulla.
Foucault ei määrittele subjektiviteetin käsitettä erityisen tarkkaan tai yhtenäisesti, mutta osoittaa tiedon yksilön subjektiviteetista olevan normalisoivan vallankäytön tuottamaa. Subjektiviteetin käsite perustuu postmoderniin kulttuuriseen käsitykseen yksilön sosiaalisen aseman diskursiivisesta luonteesta (Coulter 2008, 26). Työelämää tutkittaessa voidaan käyttää myös sosiaalisen identiteetin käsitettä. Identiteetti on objektiivinen piirre, joka voidaan havaita ja ymmärtää. Se on myös yksilön oma tapa kuvata itseään, jolloin voidaan puhua subjektiviteetista (Antaki ym. 2008, 21). Foucault käyttää subjektiviteetin käsitettä viitatessaan yksilön tietoisuuteen
ominaisuuksistaan, ja tässä tutkimuksessa tarkoitan subjektiviteetilla yksilön tiedostettua identiteettiä.
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Foucault’ta (katso Miller 1993) on kritisoitu siitä, ettei hän tunnista riittävän hyvin yksilön aktiivisuutta ja inhimillisyyttä. Hän antaa ymmärtää, että henkilöt, jotka ovat osallisia vallan
käytännöissä, ovat täysin tietämättömiä niitä määrittävistä voimista. Väite pitää osittain paikkaansa, kun on kyse nuorista aikuisista, ja tämä on hyvä muistaa sosiaalityössä. Myös hänen
teoriaansa vallasta on kritisoitu, koska se ei erota herruuden muotojen ja niiden vaikutusten
laajuutta. Vallan käytännöt kohdistuvat Foucault’n tuotannossa vain yksilöön. Hän ei ota huomioon esimerkiksi menestyksekkäitä saavutuksia taistelussa vapaan yhdistymis- ja sopimusoikeuden puolesta (mt.). Myös Foucault’n korostamaa diskurssin merkitystä ja diskurssianalyysin
pätevyyttä on kritisoitu. Foucault’n aikalainen sosiologi Pierre Bourdieu suhtautui varauksella
Foucault’n vahvaan asemaan tiedeyhteisössä. Bourdieu arvioi, ettei kulttuuria voi ymmärtää
kulttuurin tuotteiden avulla (Callewaert 2006, 73–77). Foucault ei ollut yhteiskuntatieteilijä
vaan filosofi, joka käytti historiallisia tutkimusmenetelmiä. Hänen tuotannossaan keskeinen
ajatus on, että sosiaalinen toiminta on aina poliittista toimintaa (mt.). Hänen tutkimustensa kohteena ovat yksilö ja instituutio, ja siksi hänen tuotantonsa on käytännöllinen lähtökohta tälle
tutkimukselle.
Foucault ei kuitenkaan nähnyt yksilöä vain alistettuna (katso Merquior 1985) vaan kaksoisroolissa myös toimijana. Olennaista on, että yksilö rakentaa dialogissa kuvaa itsestään subjektina, mikä ilmenee tämän tutkimuksen kertomuksissa. Klassiselle filosofialle keskeiset etiikan itsekäytännöt kehittävät yksilön tahtoa. Foucault’n käyttämä käsite enkrateia tarkoittaa itsehallintaa (katso Deleuze 1988): se on yksilön valtaa suhteessa itseensä, joka kehittyy valtasuhteissa. Postmoderni subjektiviteetti kuvaa yksilöä tasolla, joka paikantaa yksilöllisen kekseliäisyyden ja kiinnostuksen autonomisen subjektin ominaisuudeksi (Strozier 2002, 54). Toimiva yksilö voi harjoittaa historiallisesti muuttuvia vapauden käytäntöjä ja olla aktiivinen,
mutta subjektiviteetti määrittyy sosiaalisesti ja rajoittaa yksilöä.
Foucault kuuluu sukupolveen, joka kasvoi katolisen kirkon vaikutuspiirissä. Tieteellisissä opinnoissaan hän perehtyi marxismin, fenomenologian ja eksistentialismin filosofisiin kysymyksiin. Kirjoittaessaan hulluuden historiaa hän näki tarpeelliseksi määritellä subjektin
muilla kuin marxismin tai eksistentialismin käsitteillä (Foucault 1986, 176), ja myöhäistuotannossaan hän läheni hermeneutiikkaa. Luennossaan "The Hermeneutics of the Subject" (2005,
8, 15, 16, 186–187, 332) Foucault määrittelee subjektin kehityksen siten, että yksilö tulkitsee
tietoa itsestään elämänkokemustensa kokonaisuuden kautta. Subjekti eli tiedon ruumis (body
of knowledge) on historiallinen ja saa ominaispiirteensä yksilön osallistuessa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Foucault tutki vuosikymmenten ajan niitä kulttuurisia tapoja, joiden avulla yksilö tuottaa tietoa itsestään. Hän tutki itseymmärryksen kehitystä kahdessa kontekstissa: kreikkalais-roomalaisessa filosofiassa 100- ja 200-luvuilla sekä luostarisäännöissä 300- ja 400-luvuilla. (Foucault 2008a.)
Francis Bacon väitti, että tiedon haltijoilla on valta objektivoida yksilö. Foucault taas
väittää, että tietoa tuottaessaan valta objektivoi ja alistaa kohteensa sekä antaa välineitä muokata
itseään vallan edellyttämään kuosiin. Foucault’n tutkimuksissa vallan kohteeksi muodostui ruumis, jota hän kutsuu myös "kuuliaiseksi ruumiiksi". Totuus saa merkityksen vain totuusjärjestelmässä, jota diskurssi edustaa. Jos esimerkiksi rankaisuvaltaa käyttävä yhteisö määrittää, mikä
on rikollinen teko, tuotettu tieto rikollisuudesta saa totuuden arvon myös yhteisön ulkopuolella
(Visker 1999, 76, 79–81), jossa voi olla muita totuuksia.
Laadullisen aineiston analyysia ajatellen on mielenkiintoista, että Foucault määrittelee
subjektiviteetin yksilön tapana kokea itsensä suhteissa, joissa sillä on mahdollisuus vastustaa
normalisoivaa valtaa (katso Nealon 2008). Minuus ei ole annettu ominaisuus, vaan kunkin täytyy kehittää itseään taideteoksena, kuten Foucault kuvaannollisesti on ilmaissut. Historiallisesti
tuotettu minuus (Foucault 1988b), jota Foucault tutkii teoksissaan Tarkkailla ja rangaista sekä
Seksuaalisuuden historia, perustuu Rousseaun luomaan minäkäsitykseen. Siinä minuus on tun-
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teenomainen ja ihmisyys haavoittuva. Yksilö tuottaa minuutta muokkaamalla sovinnaisia käsityksiä tutkiessaan, arvioidessaan ja luokitellessaan kokemuksiaan (katso Hutton 1998). Foucault’n genealogiseen käsitykseen (Foucault 1990, 250; Minson 1985) vaikuttivat myös sekä
Heidegger että Nietzsche ynnä tämän luomat käsitteet, kuten ruumis suhteessa valtaan sekä
historiallinen ja yksilöllinen subjekti. Foucault kuten Nietzschekin nosti historiallisen subjektin
sen alkuperäisestä asemasta kokeellisen tutkimuksen alueelta kielen ja vallankäytön tuotteeksi.
Foucault’n tutkimusten ulkopuolelle jäävät sekä henkilö että perhe, joille jatkuvuus on perheinstituution perustamisen ja ylläpitämisen tarkoitus. Subjektikäsitys vastaa psykologista käsitettä minuudesta (katso Lemert & Gillan 1982). Foucault kieltää yliluonnollisen subjektin
olemassaolon, sillä tiedon ja vallan dialektiikka muodostaa subjektin konkreettisesti esimerkiksi vankilan pakottavien käytäntöjen vaikutuksesta. Rikkomalla sosiaalisesti muodostuneita
rajoitteita ja pakotteita yksilö luo uusia elämänmuotoja ja vaikuttaa muihin ihmisiin. (katso
O'Farrell 1989.) Yhtenäiskulttuurin normatiivisten käsitysten vastustus ilmenee usein kielteisinä asenteina ja ristiriitoina, mutta se luo myös uusia merkityksiä. Dialoginen vapaus on myös
kykyä muuttaa sosiaalisesti määräytyneitä rajoja, ja sen vaikutus perustuu neuvottelun käytäntöihin. (Falzon 1998, 52.)
Identiteetti käsitteenä kiinnittyy Foucault’n tuotannossa diskursiivisten sääntöjen tai
väittämien luonteeseen (Foucault 1989, 63, 81). Toisessa väitöskirjassaan Introduction à
l'Anthropologie Foucault (2008b) käsittelee lyhyesti Kantin määritystä minuudesta: Kant liittää
minuuden käsitteen mahdollisuuteen olla objekti tai kohde jollekin toiselle yksilölle. Foucault
tutkii myös, kuinka subjektiviteetti kiinnittyy moraalikäsityksiin minän tekniikoiden välityksellä. Hän analysoi subjektin itsesuhdetta eli refleksiivisyyden muotojen suhdetta totuuden diskurssiin sekä rationaalisuuden muotoja ja tiedon vaikutuksia (Foucault 1990, 30, 38).
Klassisessa kreikkalaisessa filosofiassa elämää eli ”biosta” ymmärrettiin tutkimalla sitä
käytäntöjen avulla. Teoreettinen tieto eli ”episteme” muodostuu ajattelun käytäntöjen eli ”tekhnen” välityksellä. Tekhne tarkoittaa taitoa, ammattitaitoa tai työstämisen tekniikoita vastakohtana käytännön taidoille eli ”praksikselle”. Moraali merkitsi antiikin yksilölle tekhnen luomaa
vapautta, mitä Foucault kutsuu henkilökohtaiseksi taideteokseksi ja olemisen estetiikaksi. Se
on yritys vakuuttaa sekä itselle että muille olevansa vapaa ja antaa elämälle muoto, jonka kukin
itse voi tuntea, jonka muut tuntevat ja jota jälkipolvet voivat pitää esikuvana (Foucault 1990,
49). Elämä voidaan siis nähdä taiteena eli järkevän muotoilun kohteena. Tekhne on elämän
hallinnan väline, se voi olla kokeilua, kokemista tai harjoittelua. Protagoraan mukaan se on
yksilön tärkein moraalinen hyve, joka ennustamattomissa elämäntilanteissa tarkoittaa suunnittelua ja kontrollia. Tekhne on myös yksilön taito tai tapa kehittää itseään ymmärtääkseen ilmiöitä ja ratkaistakseen arjen ongelmia. (Kojonkoski-Rännäli 1998, 47; Nussbaum 2007, 91–96,
106, 306.)
Klassisen filosofian yksilölle asettama ensisijainen tehtävä on huolehtia omasta hyvinvoinnista. Nykykäsityksen mukaan näkemykset hyvinvointia tuottavasta hyvästä, pahasta ja
velvollisuudesta eivät ole perusolemukseltaan absoluuttisia ja riippumattomia, vaan ne ovat
henkilökohtaisia tunteiden ja toiveiden päämääriä (James 2003, 378). Klassisen filosofian edustajista etiikan isäksikin kutsuttu Aristoteles selittää yksilön tavoittelevan hyvää elämää toiveidensa mukaisesti, kun taas Platon ja Kant pitävät myös motiivina tarpeita (Nussbaum 2007,
264–265, 276, 282–285; Kant 1997). Riippumatta siitä, onko motiivina tunne ja toive vai tarpeet, subjektiivisen hyvinvoinnin kokemus rakentuu hyvin samalla tavalla eri kulttuureissa
(katso Grob 1998).
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Alistava valta
Sosiaalityö julkisena palveluna käyttää alistavaa valtaa, siksi tässä alaluvussa käsitellään
aluksi Foucault’n tuotantoa ja julkista hallintoa koskevia historiallisia tutkimuksia, joissa valta
nähdään alistavana. Vaikka alistavaa ja tuottavaa valtaa ei voida käytännössä erottaa, avatakseni käsitteitä kuvaan niitä erikseen. Tutkimuksessani alistava valta kuvaa enemmän yhteisön
painetta suhteessa yksilöön ja tuottava valta sitä, miten yksilö reagoi tähän paineeseen.
Ollessaan nuori filosofian ja psykologian opiskelija arvostetussa ranskalaisessa École
Normale Supérieuressa Foucault kiinnostui hallinnosta sekä instituutioista ja niiden rakenteellisesta tavasta käyttää valtaa, jonka hän myöhemmin nimesi biovallaksi. Se on väestöryhmiin
ja niihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvaa valvonta- ja kurinpitovaltaa elämän ylläpitämiseksi
ja vahvistamiseksi. (Foucault 2010, 78, 162–163.) Vaikka Foucault’n analyysit kurista rajoittuvat pakottavien käytäntöjen leimaamiin suljettuihin laitoksiin, kuten vankilaan tai psykiatriseen
sairaalaan, hänen analyysinsa hallintavallasta käsittää koko yhteiskunnan harjoittaman vallan
(katso Oksala 2007). Foucault (2003, 238, 243) käsittelee valtakäsitysten muutosta vertaamalla
hallintaa sekä yksinvaltaisessa että demokraattisessa yhteiskunnassa. Hallinnan taiteen ensimmäinen rakenne muotoutui 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa. Silloin yhteiskunnallinen hallinta
sai järjelliset perusteet, joita ei johdeta suoraan laeista, viisaudesta tai harkinnasta vaan jotka
ovat peräisin yhteiskunnan todellisesta luonteesta. Luennossaan "Governmentality" Foucault
(2003, 233, 234, 237) vertaa 1500-luvulla eläneen Guillaume de la Perrièren käsitystä yksinvallasta hieman varhemman Niccolò Machiavellin kirjassaan Ruhtinas määrittelemiin kolmeen
perustavaa laatua olevaan hallinnan tyyppiin. Nämä ovat moraaliin kiinnittyvä itsensä hallinnan
taito, taloudelliseen hyötyyn kiinnittyvä perheen kunniallisen hallinnan taito ja yhteiskunnallinen hallinta, joka kiinnittyy politiikkaan. Hallinnan käytäntöjen päämääränä on yksinvallan säilyttäminen, mutta ne ovat monella tavalla vaikuttavia ja ne koskevat yksilöitä. Sen sijaan La
Perrière ei perustele hallintaa enää yksinvallan säilyttämisellä, vaan tavoitteena on yhteiskunnallinen hallinta, joka olisi myös kansalle parasta. Hallinta kohdistuu nyt yhteisiin asioihin,
joita pitää hallita niin, että lopputulos on hyvä. (Mt.) Hallintavalta nähdään rakenteellisena ja
asioita hallitaan lakien avulla, eli valta ei perustu enää yksilön ominaisuuteen. Verrattaessa Machiavellin ja La Perrièren käsityksiä hallintavallasta nähdään jo selvä siirtymä demokraattista
yhteiskuntaa kohti.
Demokraattisen yhteiskunnan hallinnan taide on kehittynyt 1700-luvulta lukien monien
kriisien vaikutuksesta, demokratian levittäytyessä Euroopassa, rahan määrän kasvaessa ja maatalouden kehittyessä. Yhteiskunnallisen hallinnan kohteiksi tulivat väestöongelmat ja se, että
väestön oloihin piti puuttua. Tämä tasoitti tietä biopolitiikalle. Tietoa väestöstä tuotetaan totuuspelin kahdella tasolla eli ensinnäkin erityisten ymmärtämisen tekniikoiden avulla, jotka
ovat kulttuurisia tapoja. (Mt.) Ymmärtämisen tekniikat (Foucault 1997, 225) ovat alistavan hallinnan välineitä, jotka toimiessaan harjoittavat ja muuttavat yksilön taitoja ja asenteita. Totuuspelin toisen tason muodostavat subjektiviteettia tuottavat minän tekniikat eli eettiset itsekäytännöt. Näiden kahden tason kohtaamista Foucault nimittää hallinnaksi.
Foucault ei ollut ensimmäinen filosofi, joka tutki vallankäyttöä demokraattisesti hallitussa yhteiskunnassa. Valtaa ja herruutta käytti tutkimuksissaan analyyttisinä käsitteinä jo ymmärtävän sosiologian kehittäjä Max Weber 1900-luvun alussa. Hän käsitteli tutkimuksissaan
virallisen, byrokraattisen valtionhallinnon legitiimiä vallankäyttöä (Weber 1974). Virallinen
järjestelmä on pitkälle kehittynyt kontrolloivan vallankäytön väline (Weber 1999, 95; 1962,
177). Ryhmien luomien normien oikeutus perustuu niiden jäsenten yhteisiin, usein poikkeuksellisten olosuhteiden luomiin tarpeisiin. Makrotasolla lainsäädäntö perustuu näiden poliittisten
ryhmien enemmistön päätöksellä valitsemiin normeihin. Kun lakien sisältöä muutetaan joko
poliittisten puolueiden tai heitä avustavien virkamiesten toimesta, se edellyttää rationaalisuutta
ja tietoisuutta siitä, miten muutokset vaikuttavat lakien ja normien soveltamiseen. Näin laillinen
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järjestys on teoria siitä, miten asioiden pitäisi olla, eikä se käsittele todellisuutta, sitä miten asiat
todella ovat. (Weber 1972, 244–245; Weber 1968a, 312.) Vallanpitäjille herruuden eli laillisen
oikeuden hallita ja päättää yhteisistä asioista antavat kansalaiset, mikäli he uskovat lakien säätämisen merkitykseen ja ovat lainkuuliaisia. Alistuminen hallittavaksi perustuu usein koston
pelkoon, toiveeseen palkkiosta tai johonkin muuhun mielenkiinnon kohteeseen, joka on saavutettavissa käyttäytymällä valtaa käyttävän ryhmän edellyttämällä tavalla. (Weber 2009.) Vallan
käyttö eli herruus voidaan puolestaan ymmärtää kolmella tasolla. Virkavaltainen herruus perustuu rationaaliseen sääntelyyn, patriarkaalinen herruus perinteisiin ja karismaattinen herruus
yksilölliseen arvovaltaan (Weber 1968b, 954).
Totalitarismin kriitikko Hannah Arendt määritteli vallan kollektiiviseksi eli kyvyksi toimia yhdessä. Voimankäyttö ei ole valtaa, sillä se on vallan suhteen alisteista. (Arendt 2003,
475.) Olennaista on, millä tavalla ryhmän valtaa luova yhteistoiminta vaikuttaa yksilöön ja
missä määrin yksilöt voivat vaikuttaa ryhmän käytäntöihin ja puhetapoihin eli ovatko ne yhteistoiminnan tulosta. Sosiaaliset suhteet voivat siis olla myös tasa-arvoisia. Keskeistä normalisoivan vallan tutkimuksessa ovatkin vallankäytön aiheuttamat arvoristiriidat sekä vastustus
(Honneth 1997, 155), jotka ilmenevät usein selvemmin kuin valta itsessään. Kielessä ilmenevät
erimielisyydet ja konfliktit tekevät näkyviksi ihmisten ja ihmisryhmien väliset valtasuhteet.
Valta ja sen aiheuttama vastustus ovat erillisiä, mutta niitä yhdistää keskinäinen riippuvuussuhde (katso Barbalet 1985). Verkostoissa ilmenevä mikrovalta lävistää koko sosiaalisen elämän, ja vallan mikrokäytännöt vaikuttavat yksilön elämään mielen välityksellä. Koska valta on
moninaista ja kaikkialla läsnä olevaa, sen vastustus on paikallista, mutta vastustus vaikuttaa
koko verkostoon.
Foucault nimeää yhteiskunnallisen hallintavallan kuvaannollisesti pastoraalivallaksi,
joka modernissa valtiossa on kaksijakoinen niin, että poliittinen valta on keskitettyä ja hallinnan
toisen tason muodostaa yksilöllistävä valta (Oksala 2007; Honneth 1997, 168). Poliittinen valta
on strategioita, verkostoja ja mekanismeja (Foucault 1990, 104–106). Se on käytäntöjä, joiden
kautta päätökset hyväksytään niin, etteivät vallalle alisteiset yksilöt voi ymmärtää niitä muulla
tavalla. Vaikka instituutioiden käyttämä kurinpito liittyy käytännön ongelmiin, sen lähtökohtana on usein poliittinen tavoite, kuten taloudellinen hyöty. Demokraattisesti hallitussa yhteiskunnassa valta ei ole yhden hallitsevan yksilön ominaisuus. Se on yhteiskunnan rakenteellinen
ominaisuus niin, että se on läsnä kaikkialla mutta vaikeasti paikannettavissa. Kuten paimen
huolehtii lampaistaan, yhteiskunnan tehtävä on pitää huolta niin kansakunnan kuin jokaisen
siihen kuuluvan jäsenen hyvinvoinnista. (Foucault 1990, 62.) Tehokas ja vapaa hallinta edellyttää ymmärrystä yksilön mielenlaadusta, tietoa hallittavasta kansanjoukosta ja ymmärrystä
sosiaalisen vuorovaikutuksen itsesäätelyn muodoista. (Hindess 1998.) Pastoraalivalta on yksilöllistävä ja tuottava, mutta se ei ole tukahduttava. Yksilön mielen tulkinnan tarkoituksena ei
ole vahvistaa yksilön itsehallintaa vaan objektivoida hänen minuutensa. (Katso Bernauer 1990.)
Foucault’n analyysien mukaan valta on kielen ja puhetapojen eli diskurssien tuote. Valta
ei siis ole voimankäyttöä, vaan se ohjaa yksilön käyttäytymistä diskursiivisten rakenteiden välityksellä. Foucault kehitti ajatusjärjestelmää dialektisesti ottaen kantaa aikansa filosofien, kuten fenomenologiaa edustaneiden Edmund Husserlin ja Maurice Merleau-Pontyn, näkemyksiin
tietoisuuden ja käsitteen merkityksestä. Kielellinen ilmaisu on suhteellista eikä se ole pelkkää
mielipiteen ilmaisua, sillä sama lause voi saada eri merkityksen riippuen kontekstista. (Dreyfus
1982, 44, 50.) Foucault’n käsitys diskurssista on kuitenkin hyvin lähellä Merleau-Pontyn käsitystä "identiteettikartasta" eli siitä, että jokainen kulttuuri erottelee samanlaiset ja erilaiset asiat
ja järjestää ne omalla tavallaan (Visker 1999, 94–96). Foucault pyrki suojelemaan diskurssin
sekä empirialta että älyllistämiseltä. Hän uskoi normien syntyvän diskurssissa, siten esimerkiksi
uutta tietoa luova tutkimus vaatii hyväksymään tiedon totuutena. (Foucault 2006.)
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Todellisuuden merkityksellistämisen diskursiiviset ja muut rakenteelliset käytännöt ovat
muuntuvia ajan ja kontekstin jäsennyksiä, joilla tuotetaan tietoa, vaikutetaan sosiaaliseen todellisuuteen ja tunnistetaan normaalisuutta tai poikkeavuutta (katso Tiisala 2010). Sosiaalityössä
diskursiiviset puhetavat eli käytännöt muodostuvat rajallisella sosiaalisen toiminnan alueella,
joka yleensä edustaa julkista hallintoa ja luo normatiivisen kontekstin arvioinnille. Esseessään
"What Is An Author" Foucault (1980a, 199) nimeää diskurssin käytännöiksi, joita ei voi pelkistää kieliopin tai logiikan sääntöihin. Käytännöt kehittyvät historiallisissa suhteissa. Diskurssissa määrittyy subjektin ja objektin välinen suhde, jolloin diskursiiviset käytännöt luovat erilaisia subjektipositioita.
Foucault’n diskursiivisia käytäntöjä käsittelevässä filosofiassa keskeistä on tiedon ja vallan suhde (Foucault 2003, 126–127, 317). Koska kurinpito kohdistuu ihmisiin, inhimillinen
käyttäytyminen on valikoitunut tarkkailun kohteeksi ja siitä on siten tullut ongelma. Sitä täytyy
analysoida ja kyseenalaistaa tieteellisen tutkimuksen avulla. Ihmisen toiminnan eri puolia tutkivien tieteenalojen synty on näin sidoksissa tiedon merkitykseen vallankäytön välineenä. Valtaa käyttävä poliittinen, taloudellinen ja institutionaalinen hallintojärjestelmä tuottaa tietoa työelämän inhimillisestä kanssakäymisestä. Näin valtajärjestelmä säätelee, motivoi ja rajoittaa yksilöitä riippumatta heidän omista pyrkimyksistään. Valta on rakenne, jota kukaan ei omista, ja
siksi valtarakenteet järjestyvät paikallisten olosuhteiden ja erityisten tarpeiden mukaisesti myös
sosiaalityössä (Foucault 1980b, 156–158).
Puuttuminen kansalaisten yksityisyyteen, siitä seuraava arjen ongelmien merkitys politiikassa sekä humanististen ja sosiaalitieteiden kehittyminen ovat johtaneet yhteiskunnallisen
hallinnan biopolitisoitumiseen. Yksilöiden integroiminen yhteisöihin ja yhteiskuntaan on aiheuttanut yksilöllistymisen ja yhteisöllisen kokonaisuuden vastavuoroisen vahvistumisen.
(Foucault 1988a.) Foucault päätteli, että vapausrangaistusta suorittavista kansalaisista tulee rikollisiksi nimettyjä yksilöitä, koska vankilainstituutio tuottaa objektivoivaa tietoa heistä. Syyllisyyttä lainvastaisiin tekoihin etsitään yksilöllisistä ominaisuuksista. Samoin psykiatriset sairaalat objektivoivat jotkut henkilöt poikkeaviksi. Näin normalisoiva arviointivalta objektivoi
joidenkin kansalaisten käyttäytymisen ja elämäntavan vaikuttaen heidän subjektiiviseen käsitykseensä omasta identiteetistään eli subjektiviteetistaan (Alhanen 2007, 64–70).
Foucault’n käsitys (Nealon 2008, 51, 90–91) normaalisuutta ja poikkeavuutta tuottavasta
biovallasta perustuu oletukseen, että jos normeja ei olisi, kukaan ei voisi kokea olevansa poikkeava. Normit sinänsä eivät sulje epänormaalia persoonallisuutta tai elämäntapaa normaalin
ulkopuolelle. Ne ovat käytäntöjä, jotka toimivat lakkaamatta tuottaakseen normaalisuutta ja
epänormaalisuutta. Normalisoiva valta sulkee kaiken epänormaalin yhteiskunnan ulkopuolelle,
se jakaa yhteiskunnan tarpeellisiin ja tarpeettomiin kansalaisiin (Blanchot 1987) siitä huolimatta, että sosiaalityön tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen. Normit kiinnittävät normaalisuuden arvioinnit elämän kategorioihin, jotka määräytyvät sosiaalisesti ja joita siksi voi
olla vaikea ymmärtää (mt.). Biovalta kohdistuu yksilöön ja hänen yksityiseen elämäänsä eli
siihen, kuinka hänen persoonallisuutensa ja elämäntapansa kehittyvät. Se muodostaa enemmän
tai vähemmän organisoidun, hierarkkisen ja julkisen hallinnon rakenteille rinnakkaisen suhteiden verkoston, joka rajoittaa yksilöä käytäntöjen kautta (mt.). Foucault’n tuotanto ei kuitenkaan
anna välineitä sosiaalisten suhteiden tutkimiseen. Foucault’n valtaa käsittelevässä filosofiassa
näkyvästi läsnä olevat sosiaaliset suhteet saavat täsmällisen merkityksen vain hänen instituutioita käsittelevässä tuotannossaan (Lemert & Gillan 1982, 99).
Foucault’n varhaistuotantoon kuuluvassa tiedon arkeologiassa voidaan nähdä strukturalismin vaikutteet ontologisena lähtökohtana. Foucault näkee vallan ilmenevän todellisuutta koskevissa kuvauksissa eli tiedossa ja kielessä. Tiedon arkeologiassa Foucault määrittää yhteiskunnallisten rakenteiden luomien diskurssien objektit, ilmaisumuodot, käsitteet ja strategiat sarjoina. Sosiaaliset tekijät ovat näiden sarjojen ehtoja. Vallan genealogiassaan hän analysoi näiden sosiaalisten ehtojen sarjoja. (Kusch 1993, 95.) Modernina aikana kriittinen kysymys ei ole
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enää merkki tai käsite vaan arvostelma ja nimeämisen oikeus toisin kuin luonnonhistoriassa.
Kysymys on mahdollisuudesta yhdistää representaatiot eli vallasta määritellä normatiivisia
merkityksiä. Foucault’lle valta on tieto-opillinen strategia (Lemert & Gillan 1982, 98). Hän
kritisoi strukturalistista valtakäsitystä (katso Tiisala 2010; White 1979) ja kielsi myöhempää
tuotantoaan edustavan vallan genealogian kuuluvan strukturalistiseen tutkimusperinteeseen
(katso Blanchot 1987; Lemert & Gillan 1982). Foucault’n ajatusjärjestelmää vallasta rakenteellisena ominaisuutena on verrattu jälkistrukturalistiseen käsitykseen, jonka mukaan vallan
käyttö perustellaan lain sijasta normeilla. Toisin kuin strukturalismissa, Foucault’n tuotannossa
käsitys sosiaalisen elämän rakenteesta ja sen osista muodostuu subjektiivisesti eikä kokonaisuutta voida rakentaa objektiivisesti. Samoin ajattelu ja kokemukset eivät määrity kielen rakenteista, jotka kuitenkin ovat käsitteiden muodostumisen edellytys. Yksilön suhde itseensä on
Foucault’n mukaan etiikkaa, joka koskee subjektiviteettia kannattavia hallinnan voimia. Politiikka taas on toisten aluetta ja koskee toisia yksilöitä tai ryhmiä kannattelevia hallinnan voimia.
Koska molemmat voimien muodot sekä "itse" että "toiset" ovat yksilön itsesuhteen ulkopuolella, hallinnan voimiin sisältyy myös vapaus, joka tekee yksilölle mahdolliseksi normalisoivan
vallan vastustamisen. (Tiisala 2010; Nealon 2008, 90–91.) Vapautta harjoitetaan käytännöissä.
Sitä eivät takaa lait tai instituutiot, koska vapaus edellyttää mahdollisuutta vastarintaan, jota lait
ja rakenteet eivät mahdollista yksilölle. (Foucault & Rabinow 1989, 37.)
Toisin kuin funktionalistina tunnettu Talcott Parsons ja strukturalismiin liitetty Èmile
Durkheim, Foucault ei tunnusta sosiaalisen järjestyksen perustuvan arvoihin. Parsons ja Durkheim olettavat, että yhteiskunnan jäsenten toiminta määrittyy yhteisesti hyväksyttyjen arvojen
mukaisesti (Honneth 1997, 164). Kun tieto määrittyy yhtenäiskulttuurin käytäntöjen luomasta
sosiaalisen poikkeavuuden määrittelystä, vallan kohteena olevat henkilöt vastustavat valtaa pitävää ryhmää, mikäli eivät hyväksy näitä arvoja (Goldmann 1977, 105). Koska arvot ovat kulttuurisia, valtaa käyttävät ryhmät ovat aina pyrkineet poliittisin keinoin hallitsemaan kollektiivista muistia, joka tuottaa merkityksiä. Se luo yhteisen käsityksen siitä, mikä on normaalia sosiaalista elämää ja mikä on normaali sosiaalinen toimintakyky (Airaksinen 2007, 132). Foucault’n ajatusjärjestelmässä normi ei käsitteenä viittaa suoraan moraalin velvoittamiin käytännön tasoihin, vaan hän tarkoittaa, että normi ohjaa yksilön käyttäytymistä ja vaikuttaa käytäntöjen kautta yksilön käsitykseen itsestään. Vallan tekniikoiden tarkoituksena on alistaa yksilö
omaksumaan toivotut käyttäytymistavat osaksi minuutta jatkuvan harjoituksen tai kurin avulla.
Siten normit ovat tuotettuja käyttäytymismalleja, eikä niitä voi johtaa suoraan arvoista. (Honneth 1997, 166.) Politiikan tavoitteena ei ole pakottaa kansaa tottelevaisuuteen vaan tuottaa ja
luokitella subjektiviteetteja. Biovalta ei poista syyllisyyttä tuottavia käytäntöjä vaan vahvistaa
niitä, koska se sulkee poikkeavaksi osoitetun elämäntavan yhtenäiskulttuurin ulkopuolelle
(mt.).
Foucault irtisanoutuu strukturalismista mutta näkee vallan olevan ryhmän tai yhteisön
rakenteellinen ominaisuus, joka ilmenee etenkin diskursiivisissa käytännöissä (Foucault 1994,
28, 44). Hän ei liitä valtaa aktiiviseen toimintaan kuten Durkheim tai lähellä strukturalismia
oleva Anthony Giddens, jotka liittävät yhteen sosiaalisen rakenteen ja toiminnan, jopa niin, että
toiminta sisältää itsessään rakenteen (Brewer 1988, 145–146; Abell 1988, 190–191; Scott &
Cowley 1988, 183). Foucault näkee, että yhteiskunnassa, jossa normalisointi on vallalla, oikeus
on organisoitu ylimpään valtaan, mutta että toisaalta valtaa harjoitetaan kuriin pakottavien mekanismien kautta myös yksilö- ja yhteisötasolla. Sekä oikeuden diskurssi, jonka muodostumiseen vaikuttaa organisaation strategia, että kuriin pakottavat mekanismit vaikuttavat oikeuskäsitykseen niin, että normalisoinnin menettelytavat tulevat pysyvästi kytketyiksi lain toimeenpanoon. Valta on ennen kaikkea voimasuhde, jota harjoitetaan, ja vallan analytiikka on alistamisen mekanismien analyysiä. (Foucault 1994, 28, 44.) Yksilötason valtasuhteet ovat yhtä moni-
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mutkaisia kuin ne ovat yhteiskunnassa. Yksilöiden toimintatavat vaikuttavat myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, joten sosiaalitutkimuksessa yksilöiden väliset valtasuhteet ovat tärkeä tutkimusaihe (Knorr-Cetina 1988, 46).
Tuottava valta
Foucault (2003, 25–29, 34, 39, 41) oli kiinnostunut yksilön hermeneutiikasta, jolla hän
tarkoittaa elämänkokemusten merkitystä subjektiviteetille. Inhimillinen yksilö suostuu erilaisiin totuuspeleihin tulkitessaan tietoa itsestään kokemustensa kautta. Kyseinen aihe on keskeinen hänen teoksessaan Sanat ja asiat. Moraalinen mielenlaatu kiinnittyy totuuspeliin siten, että
yksilö varustautuu omaksumillaan eettisillä totuuksilla, kun hän huolehtii itsestään. Totuutta
arvioidaan siis eettisesti. Max Weber kysyi, mistä yksilön täytyy luopua, mikäli hän haluaa
käyttäytyä järkevästi ja säännellä toimintaansa totuuden periaatteiden mukaan. Foucault (2003,
146, 152, 153, 167) sen sijaan kysyy, kuinka diskurssi saa yksilön ymmärtämään tiedon ominaisuuksistaan diskurssin määräämällä tavalla.
Foucault analysoi minän teknologioita pakanallisissa ja varhaiskristillisissä käytännöissä. Minän teknologiat perustuvat varhaiseen eettiseen itsestä huolehtimisen periaatteeseen,
jota Platonin Alkibiades I käsittelee. Oppimisen edellytyksenä on toimiva dialogi. Helleenisessä
kulttuurissa itsensä tarkkailu kehittyi aikaisempaa yksityiskohtaisemmaksi. (Foucault 2003.)
Foucault’n filosofiassa (katso Tiisala 2010) yksilön historiallisesti rakentuvaan minäkuvaan
vaikuttavat kolme muuntuvaa käytäntöjen muotoa. 1) Ajattelun ja tiedon diskursiiviset ehdot,
jotka kiinnittyvät tietyllä kokemuksen kentällä vallitseviin paikallisiin sääntöihin. Diskurssit
ovat yleisiä ja erityisiä puhetapoja, kuten työelämää määrittävä aktivointipolitiikan retoriikka.
2) Hallinnan strategiat viittaavat niihin käytäntöihin, joilla yhteisö käyttää valtaa nuoren pyrkiessä työmarkkinoille. Diskursiiviset käytännöt ovat hallinnan strategia, joka kiinnittyy tiedon
muodostukseen. 3) Etiikan itsekäytännöt liittyvät kysymykseen yksilön vapaudesta, mahdollisuudesta hallita ja muuttaa omaa subjektiviteettiaan vastustamalla olemassa olevia normeja ja
muodostamalla uusia. Ne viittaavat yksilön käytäntöihin, joilla hän omaksuu käsityksensä ominaisuuksistaan sosiaalisissa suhteissa. Foucault’n (1988b) mukaan kaikilla käytännöillä on järkevä syy: tuottava, merkityksiä luova, käyttäytymiseen vaikuttava tai tietyn hyvänä pidetyn
henkisen tilan mahdollistava. Hallintavalta perustuu yhteisön kykyyn määrittää normit ja alistaa
yksilö omaksumaan ne. Merkityksellistä tiedon muodostumiselle ovat asenteet, jotka paljastavat moraalisen suhtautumistavan ja antavat tiedolle merkityksen (Foucault 1990, 93).
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vallitsee aina vaihteleva määrä valtasuhteita, jotka voivat alkaa vaikuttaa milloin tahansa yksilöiden välillä, perheessä, kasvatussuhteissa ja poliittisessa elämässä. Viimeisimmissä haastatteluissa ja artikkeleissaan Foucault tulkitsee uudelleen
käsitystään subjektista (katso Colwell 1991), joka saa sekä alistetun että toimivan yksilön ominaisuudet. Subjektivointi on tapahtumien käsittelyä, joka rakentaa yksilöllisyyttä. Yksilön ominaisuudet ovat tulosta niiden käytäntöjen moninaisuudesta, jotka jäsentävät hänen kokemisensa
tapoja, mikäli hän saa tietää totuuden itsestään ja suostuu elämään normien mukaisesti. Yksilö
ei ole tuon tiedon perusta vaan tunteva ja oppiva suhteessa tietoon sekä aktiivinen tuottavan
vallan käytännöissä (katso Koivusalo 2012). Normaalisti yksilön käsitys on yhteinen sosiaalisesti ymmärretyn todellisuuden kanssa (Foucault 2008c, 23, 29, 30, 52, 78, 84). Subjektiivinen
todellisuus on tarpeellinen, merkityksellinen ja historiallinen niin yksilön kehityksen tasolla
kuin mahdollisuuksien ja rakenteen tasolla, ja psykologinen kehitys integroi menneisyyden ja
nykyisyyden yhtenäiseksi hierarkkiseksi rakenteeksi. Mikäli dialogi estyy tai häiriintyy, yksilön todellisuuskäsitys poikkeaa yhteisestä todellisuudesta ja työyhteisö, johon hän kuuluu, arvioi hänet objektiivisesti poikkeavaksi. Silloin kulttuurille ominaiset moraaliset merkitykset
kytketään vuorovaikutukseen ja puolustusmekanismit alkavat toimia, rakennetaan esteitä ja
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ulossulkemisen rituaalit organisoituvat. Yksilön näkökulmasta dialogin puute tai siinä tapahtuneet häiriöt tuhoavat spatiotemporaalisen, sosiaalisen ja kulttuurisen tilan, jossa hän elää. (Mt.)
Hallinnan subjektiviteettiin vaikuttava voima kiteytyy kontrolliin, sen objektivoivaan
vaikutukseen, joka pakottaa yksilön sisäistämään tämän ulkoapäin tarjotun kontrolloivan vaikutuksen ja näin muokkaamaan omaa subjektiviteettiaan (Coles 1988, 94–95). Tämän biovallan
muoto ja kohde ovat sekä hämäriä että kaikkialla läsnä olevia. Niiden vaikutus vahvistuu, kun
valtaa käyttävä yhteisö kehittää aina tehokkaampia käytäntöjä. Normi kiinnittää yksilölliset
ominaispiirteet väestön ja sitä kuvaavan tiedon kategorioihin (katso Nealon 2008) niin, että
yksilö arvioidaan normaaliksi ja hyväksytään yhteisöön tai arvioidaan epänormaaliksi ja suljetaan ulos yhteisöstä. Foucault painottaa yhteiskunnallisten valtasuhteiden vaikutusta mikrotasolla (katso Sawicki 1991). Koska normalisoivat käytännöt toimivat yksilön sosiaalisissa suhteissa, ei valtiokeskeinen ja talouspoliittinen toimintasuunnitelma tavoita valtaa siellä, missä se
on vahvin. Suurin osa yksilön menneestä elämästä on kontrollin ulottumattomissa, sikäli kuin
vallan mikrokäytännöt muodostuvat tavoista ja taipumuksista, joita harvoin kyseenalaistetaan
ja joita ei valita tietoisesti. Kansalaisten täytyy vedota järjen ja oikeuden vaatimuksiin, ja koska
nämä vaatimukset ovat tulkinnallisia, ne aiheuttavat helposti kritiikkiä. Vallan subjektiviteettia
tuottava ominaisuus perustuu eettiseen itsensä kehittämiseen, eli yksilö muokkaa aktiivisesti
omaa subjektiviteettiaan ja omaa persoonallisuuttaan etiikan itsekäytäntöjen avulla. Myös yksilö tavoittelee järjestystä, pyrkii saamaan toiset toimimaan haluamallaan tavalla ja varmistamaan muiden yksilöiden kontrolloinnin. (Falzon 1998, 64–67.) Yksilön eettinen asenne on refleksiivinen ja kriittinen sekä itseään että kulttuurin paljastavaa nykyisyyttä kohtaan (mt.). Siksi
eettinen asenne vahvistaa jatkuvaa dialogia sosiaalisissa suhteissa.
Klassisessa kreikkalaisessa filosofiassa subjektiviteetti perustuu tarpeeseen huolehtia hyvinvoinnista. Sosiaalityössä nuoria aikuisia pyritään tukemaan niin, että he omaksuvat hyvinvointia tuottavia käytäntöjä, joita Foucault kutsuu askeesiksi. Sen tarkoituksena on vahvistaa
yksilön elämäntaitoa, henkisiä arvoja, puolustuskykyä ja tietoisuutta itsestään, mitä pidetään
hyvinvoinnin edellytyksinä. Pyrkimyksenä on varmistaa totuudeksi hyväksytyn diskurssin subjektivointi, joka on totuuden puhumisen ja itsensä hyväksymisen lähtökohta. Askeesi on loppumatonta ponnistelua, mielenliikkeiden hallintaa eli käytäntö, jonka avulla yksilö voi vapautua alitajuisista uskomuksista, subjektivoinnista ja tiedon luomista käyttäytymisen muodoista,
joista hänen subjektiviteettinsa rakentuu (Foucault 1990, 235). Kreikkalaisessa ja roomalaisessa
yhteiskunnassa eettisillä itsekäytännöillä eli askeesilla oli paljon tärkeämpi ja merkittävästi itsenäisempi asema kuin myöhemmin uskonnollisissa, kasvatuksellisissa ja lääketieteellisissä
instituutioissa. Länsimainen käsitys subjektiviteetista rakentuu näiden klassisen filosofian päätelmien perustalle, vaikka käsitys tiedon luonteesta ja yksilön suhteesta elämään on saanut uusia
muotoja.
Klassisessa filosofiassa askeesi tarkoitti etiikan itsekäytäntöjä eli itsensä analysoinnin
tekniikoita, joita yksilö soveltaa itseensä ja suhteessa muihin. Tätä tiedon muodostuksen kehityskulkua Foucault (1997, 238, 240, 253) kutsuu subjektivoinniksi, joka tuottaa yhden mahdollisen itsetietoisuuden tavan. Subjektivointi vahvistaa yksilön itsetuntemusta, koska yksilö objektivoi käsitykset itsestään ja arvioi tietoa myös yhteisön normatiivisten käsitysten suhteen.
Klassisessa filosofiassa eettisen itsesuhteen rakentaminen määritellään itsekäytäntöjen neljällä
alueella, jotka ovat 1) työstämisen muodot, 2) moraalisääntöihin alistumisen muoto, 3) eettinen
substanssi ja 4) moraalisubjektin teleologia (Alhanen 2007, 162–182). Toiminta määrittyy moraaliseksi käytäntöjen kautta, jotka kiinnittyvät yksilön aktiiviseen toimintaan, sosiaalisiin suhteisiin, eetokseen ja elämän tavoitteisiin. Moraalisääntöihin alistuminen on käytäntöjen luoma
asenne, joka vaikuttaa yksilön kaikkeen toimintaan, kieleen ja ajatteluun. Alistumisen muoto
määrittää yksilön suhteen muihin eli siten, millä tavoin yksilö toimii sosiaalisissa suhteissa ja
kuinka hän suhtautuu yhteisiin sääntöihin. Käytännöt taas itsessään tuottavat paitsi moraalisääntöjä myös erilaisia tapoja pohtia ja selventää kokemuksia kaikilla elämänalueilla. Kolmas
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alue eli eettinen substanssi edustaa yksilön tekoja, haluja, tunteita, ajatuksia, aikomuksia tai
esimerkiksi elämänhallinnan tunnetta (mt.). Moraalisubjektin teleologia tarkoittaa yksilön elämän päämäärää, sitä millainen hän pyrkii olemaan ja minkä perusteella hän tekee moraalisia
valintoja.
Yksilö voi parantaa hyvinvointiaan vain kulttuurista omaksuttujen käytäntöjen avulla,
aina suhteessa toisiin ihmisiin, pyrkien eettisesti kohti elämänsä arvopäämäärää. Eettisiä itsekäytäntöjä kuvaavat käsitteet ovat sosiaalisen analyysin kuvailevia välineitä, ja ne perustuvat
yksilöllisen toimijan ja sosiaalisen rakenteen vuorovaikutukseen (katso McNay 1992). Foucault
näkee klassisen filosofian käytännöissä mahdollisuuden selittää nykyajan yksilöllisen olemassaolon etiikkaa, vaikka eettisiä käsityksiä tai moraalisääntöjä ei voida siirtää sellaisinaan nykyyhteiskuntaan, vaan on etsittävä yksilöllisempää ja paikallisempaa moraalia. Moraalisten käytäntöjen ajallinen ja paikallinen muutos paljastaa, että eri sukupolvien käsitykset eroavat toisistaan (katso Kalmus & Vihalemm 2007; Paulgaard 2007; Poutiainen 2007), koska paikalliset
sosiaaliset verkostot muuttuvat. Käytännöt toimivat välittäjinä yksilön ja kulttuurin välillä, ja
siten yksilö omaksuu kulttuuriset totuuskäsitykset niin itsestään kuin muista elämän ilmiöistä.
Yksilön ja totuuden suhde käsittää sekä itsestä huolehtimisen, että itsensä kehittämisen moraalisubjektina, mikä perustuu yksilön toimintaan ja valinnanvapauteen (Motion & Leitch 2009,
89–90).
Foucault’n ihmiskäsitys sisältää yksilön itsetuntemuksen epäluotettavuuden, muuttuvan
identiteetin ja epätietoisuuden. Hänen tavoitteenaan olikin auttaa alistettuja ihmisiä parempaan
tietoisuuteen itsestään ja kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. Tietoisuuden kasvaessa he
voisivat valita, mitä normeja he haluavat noudattaa, millaisia arvioita he pitävät puolueettomana
tai mikä elämässä on tavoittelemisen arvoista. Heidän olisi myös mahdollista muodostaa refleksiivinen suhde itseensä ja ymmärtää, että he voivat itse tulkita oman elämänsä normeja, välttämättömyyksiä ja ilmiöiden yleisyyttä. (Katso Margolis 1998.) Ajattelutavat ovat historiallisen
kehityksen tulosta, eivätkä ne ole yleismaailmallisia. Ajattelutavat muuttuvat, mikä vaikuttaa
inhimilliseen toimintaan. Foucault uskoi, että ihmiset ovat vapaampia muuttamaan ajattelu- ja
toimintatapojaan kuin tietävätkään, ja siksi hän koki tarpeelliseksi osoittaa sen heille. (Katso
Martin 1998.) Vapaus tarkoittaa historiallista ja vapaaehtoista itsensä kehittämistä, ei niinkään
vapautta valita eri vaihtoehtojen välillä eikä suhtautumista vihamielisesti muiden yksilöiden
subjektiviteettiin (Scott 1990, 86–93).
Yhteiskunta vaikuttaa yksilön subjektiviteetin kehitykseen poliittisen vallankäytön, riippuvuussuhteiden ja yksilöiden yhteistoiminnan tuloksena (Foucault 1990, 162–168.) Se aiheuttaa marginalisoitumista ja syrjäytymistä samalla, kun se pyrkii integroimaan kaikki jäsenensä,
ja lisäksi se tuottaa järjestystä ja turvallisuutta. Poliittinen pyrkimys taata yksilön autonomia ei
poista kansalaisten riippuvuutta yhteiskunnasta. Yksilön riippuvuus aktivoituu vaaran uhatessa
niissä käytännöissä, joilla hän kiinnittyy lähellään oleviin ihmisiin. Marginalisaatio voi aiheuttaa riippuvuutta yhteiskunnan tarjoamista palveluista, koska instituutiot pyrkivät subjektivoimaan yksilöitä ja ryhmiä, jotka kaikki eivät voi ottaa vastaan tarjottua elämäntapaa. Foucault’n
mielestä sosiaalisia instituutioita pitäisikin käyttää kokeiluihin, joiden tavoitteena on tuoda päätöksenteko yksilön lähelle niin, että hänen on mahdollista ymmärtää sääntöjen ja määräysten
perusteet (mt.). Autonomian tarkoitus on, että yksilöä ei alisteta ulkoiselle subjektivoinnille.
Jokainen inhimillinen suhde on aina jonkin asteinen valtasuhde; valta ei sinänsä ole hyvä tai
paha, mutta siinä piilee vaara.
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3 Nuorten aikuisten haasteet työelämässä
Yhteiskunnan ja yhteisöjen rakenteelliset olosuhteet ovat länsimaissa aina muokanneet
itseymmärrystä nuoruudesta ja aikuisuudesta. Jälkiteollisen ajan nuorille siirtymä koulusta työelämään on monien muutosten aikaa, joka vaikuttaa eri tavalla koulussa hyvin pärjääviin ja
niihin, jotka etsivät paikkaansa työelämässä muilla keinoin (katso Furnham & Stacey 1991).
Ammatillisen koulutuksen ja työllistävien tukitoimien puute johtaa huonoon asemaan työmarkkinoilla ja aiheuttaa erityisesti nuorille naisille uupumusta (Bynner 2013, 43). Nuoruus on aikaa, jolloin sosiaaliset suhteet rakentuvat, oma ura ei ole vielä löytynyt ja työkokemusta on vain
vähän. Haasteita aiheuttaa myös rahan puute. Kuva aikuisuudesta ja sen henkilökohtaisesta
merkityksestä kehittyy kokemusten kautta, jotka eivät kiinnity vanhempien työuraan (katso
Laurinkari & Niemelä 1999). Vanhempien sosiaalinen asema ja lapsen kognitiiviset taidot vaikuttavat vain osittain koulumenestykseen. Riippumatta vanhempien taustasta nuoret yleensä
ovat motivoituneita kouluttautumaan. (Cheng & Schoon 2013, 185, 186.) Nuorten valintapäätöksiin perheellä ja asuinpaikan sosiaalisilla suhteilla on huomattava vaikutus. Yhteenkuuluvuudentunne liittyy vahvasti myös hyvinvoinnin kokemukseen. (Wyn 2013, 227, 229.) Koska
länsimaissa yhteiskunnalliset rakenteet ja niissä vaikuttava valta ovat vahvistaneet yksilöllisyyttä, nuorilta aikuisilta edellytetään itsenäistä vastuunkantoa ja oman elämän rakentamista
hyväksyttyjen ja normaalina pidettyjen tavoitteiden mukaisesti.
Nuoret aikuiset ovat kasvaneet yhteiskuntaan, jossa normaalisuus määrittyy suhteessa
lähiyhteisöön. Jokainen yksilö on "tapaus" eli tiedon kohde, jota kuvataan, arvioidaan, mitataan
ja verrataan. Nuoria aikuisia ojennetaan, luokitellaan, normalisoidaan ja suljetaan ulos. Opettajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät (Sheridan 1980, 162) toimivat tuomareina, koska he edustavat
tulkitsevia tieteenaloja. Käsitys tiedosta perustuu väitteeseen, että vain erikoistunut tulkitsija
kykenee paljastamaan totuuden kansalaisten mielestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. (Dreyfus
& Rabinow 1982, 178–179, 180–181.) Normalisoinnin kokonaisvaltaisuutta lisää tänä päivänä
se, että salassa pidettäviä, yksityishenkilöiden toimintaa koskevia tietoja tallennetaan enemmän
kuin koskaan. Tietojen käyttö vallan välineenä on vahvistunut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ongelmana on, että yksityiskohtaisia tietoja tallentuu jokaisen henkilön koko elämän varrelta ja niitä on helppo jäljittää. Käytössä on nyt puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi elektroninen kieli, joka ei tunne välimatkoja. Tietokantoja käyttämällä on mahdollista manipuloida yksilöä koskevaa tietoa. Kertomuksia voidaan liittää toisiinsa ilman, että niillä olisi mitään keskinäistä käytännön yhteyttä. Näin konstruoidaan kertomuksellinen kokonaisuus, josta on vaikea
tunnistaa itseään (katso Polkinghorne 1995; Poster 1990).
Tänä päivänä työuran alkuvaiheessa nuorilla aikuisilla on opittavanaan ammatilliset perusvalmiudet, joiden harjaannuttamiseen tarvitaan useiden vuosien työkokemus. Työelämään
valmentautuminen alkaa jo varhaislapsuudessa oikeuksien ja velvollisuuksien omaksumisen
kehityskulkuna, jota koulutus jossain määrin ohjaa (katso Varila 1997). Käsitykset hyvän työntekijän ja tuottavan kansalaisen ominaisuuksista rakentuvat aina tietyissä sosiaalisissa, poliittisissa ja tieto-opillisissa asiayhteyksissä, ja ne tuottavat henkisen ryhdin eli moraalin ei niinkään
jostain luopumisen vaan eettisten itsekäytäntöjen kautta (Foucault 1990, 258, 260). Nuorten
aikuisten itsestä huolehtimiseen liittyy ongelmia, jotka koskevat vastuun ottamista omasta elämästä, perheestä ja toiminnasta sekä työyhteisön käytäntöjä ja osallistumista yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitoon. Foucault keskittyy analysoimaan sosiaalista vuorovaikutusta, jonka
lopputuloksena yhteisö määrittelee yksilön identiteetin. Hän tutkii myös sitä, kuinka yksilö
omaksuu eli subjektivoi tämän määrittelyn. Työhyvinvointiin liittyviä määreitä, joiden mukaisesti yksilön normaalisuutta arvioidaan, voivat olla käsitys normaalista elämänhallinnasta tai
vahvan sisäisen kontrolliodotuksen merkitys työyhteisössä.
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Nuoret arvostavat hyväntahtoisuutta, hedonismia ja henkilökohtaisen menestyksen tavoittelua (katso Raitanen 2007). Henkistä hyvinvointia tukevat päämäärät, kuten itsensä hyväksyminen, sosiaaliset arvot ja yhteisöllisyys, ovat yleisesti arvostetumpia kuin ulkoiset päämäärät, kuten taloudelliset saavutukset ja muiden tunnustus. Voimakkaasti sisäisiin päämääriin sitoutuneiden henkilöiden kokema hyvinvointi on vahvempaa kuin ulkoisia päämääriä tavoittelevilla henkilöillä. (Katso Schmuk 2001.) Elämän hyveellisyyttä ei takaa pelkkä tieto hyvästä
ja pahasta. Yksilön kehittämät tai omaksumat käytännöt ratkaisevat, kuinka hyvä käytännön
toteutus eli praksis voi olla. Tänä päivänä hyvinvointia tuottavat käytännöt ymmärretään kulttuurisidonnaisina, ja saman päämäärän voi saavuttaa monella eri tavalla. Hyvinvoinnin vaaliminen edellyttää ongelmanratkaisua ja työtä (katso Frydenberg 2008). Nuoret miehet ratkaisevat ongelmiaan ja parantavat hyvinvointiaan usein virkistäytymällä urheiluharrastusten parissa.
Nuoret naiset taas hakevat sosiaalista tukea ja käyttävät aikaa läheisten ihmissuhteiden vaalimiseen. (Mt.) Sekä urheiluharrastus että sosiaalisten suhteiden vaaliminen edellyttävät tietoa ja
toimivia ajattelun käytäntöjä tuottaakseen hyvinvointia. Nuoret pyrkivät ajattelemaan toiveikkaasti ja keskittyvät myönteisiin asioihin elämässään. Tämä perustuu siihen, että itseluottamuksella on suuri vaikutus selviytymiseen pulmatilanteissa.
Käytännöt ovat tekniikoita, jotka sallivat nuoren aikuisen vaikuttaa omin keinoin käyttäytymiseensä sekä fyysiseen ja psyykkiseen olemukseensa. Ne tekevät hänelle mahdolliseksi
saavuttaa tavoittelemansa henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin tila. Käytäntöjen avulla nuori
aikuinen paikantaa itsensä suhteessa kulttuurin normatiivisiin periaatteisiin ja muokkaa itseään
moraalisubjektina. Käytännöt ovat avainasemassa hänen sopeutuessaan sosiaalisiin muutoksiin
niin, että hän voi säilyttää käsityksen ominaisuuksistaan eli sisäisen eheytensä ja itseluottamuksensa. Moraalinen teko on osa jatkuvan toiminnan kokonaisuutta yksilön tavoitellessa toivomaansa olemisen tapaa, kuten nuorten aikuisten tavoitellessa kunnollisen kansalaisen ja hyvän
työntekijän subjektiviteettia. Sosiaalinen toiminta työssä ja vapaa-ajalla on moraalisesti merkittävä käytännön toimintatapojen ja tottumusten objektivoima elämän alue. Käsitys moraalista
on siis dynaaminen, ja moraalikäsitysten kehityksen sosiaalinen luonne selittää joiltakin osin
niitä itsetunnon ongelmia, joita työelämän kova kilpailu voi aiheuttaa nuorille aikuisille. Heidän
omaksumansa arvot ja normit paljastuvat ajattelutavoissa ja tottumuksissa ja aiheuttavat ristiriitoja, mikäli käytännöt ja moraalikäsitykset vaihtelevat niissä työyhteisöissä, joissa he ovat
osallisina. Tuottava valta, joka luo normaalisuutta ja poikkeavuutta, saattaa vaikuttaa negatiivisesti nuoren aikuisen käsitykseen itsestään moraalisena toimijana.
Maahanmuuttajien asema (Nguyen 2007, 176) työmarkkinoilla paljastaa, kuinka negatiivinen luokittelu ja kategorisointi vaikuttavat vähemmistöihin ja valtaväestöön. Maahanmuutto luo jännitteitä ja aiheuttaa konflikteja alueilla, joilla on useita etnisiä ryhmiä. Vähemmistöryhmien integrointi valtaväestöön aiheuttaa vähemmistöön kuuluville identiteetin säilyttämiseen ja sen muuttumiseen liittyviä ongelmia. Usein maahan muuttaneet henkilöt kehittävät
osittaisen osallisuuden ja etnisen itseidentifikaation käytäntöjä. Osittainen osallisuus parantaa
heidän sosioekonomista asemaansa, mutta pakottaa muuttamaan etnistä subjektiviteettia. He
ovat pakotettuja kehittämään kaksoissubjektiviteetin, jota he voivat toimia tilanteen mukaan.
Etnisen itsemäärittelyn sisältö ja muoto vaihtelevat, ja side etnisten ryhmien välillä hämärtyy.
(Mt.) Työmarkkinoilla vallitsee kilpailu, jota ylläpitää rationaalinen ja tarkoituksellinen pyrkimys saavuttaa etuja (Weber 1968c, 636). Kaikkien osapuolten odotetaan toimivan oikeudenmukaisesti ja sopimuksia noudattaen, mutta yhteiskunnan marginaalissa elävien ryhmien tarpeet harvoin vaikuttavat poliittisiin linjauksiin. Lisäksi yksilön vastuun vaatimus on saanut kannatusta moniarvoistuvassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Marginaalissa olevien yksilöiden
oikeudet tunnustetaan yleisesti, mutta vastineeksi heiltä vaaditaan vastuun kantamista.
Nuorten aikuisten tuottamat työelämäkertomukset saavat merkityksen työelämän asiayhteyksissä. Diskurssi määrittää rajat työelämässä ja sulkee yksilön näiden rajojen sisäpuolelle,
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jos hänet arvioidaan normaaliksi. Mikäli työnhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet määritellään epänormaaleiksi, hänet suljetaan näiden rajojen ulkopuolelle. Henkilökohtainen kertomus
on pätevä vain tiettyjen olosuhteiden vallitessa, käytettäessä tiettyä puhetapaa ja annettaessa
tietyille käsitteille enemmän painoarvoa kuin toisille. Koska kaikkea ei voida sanoa yhden diskurssin puitteissa, totuusjärjestelmä on rajallinen. Foucault ei kiellä totuuden olemassaoloa,
vaan hän tutkii sen edellytyksiä eli tiedon merkityksen ja pätevyyden dialektista suhdetta. Nuoren aikuisen on alistuttava yhteiskunnallisen diskurssin pakottamana hänelle määrättyyn subjektipositioon. Aktiivinen nuori aikuinen voi taistella biovaltaa vastaan ja rikkoa normeja, mikä
ilmenee sosiaalisia suhteita kuvaavissa kertomuksissa. Hänen asemansa diskursiivisen totuuden
suhteen muuttuu kuitenkin vain, mikäli diskurssi muuttuu. Diskurssi määrittää ja muokkaa nuoren aikuisen subjektiviteettia, ja sen säännöt ohjaavat häntä ajattelemaan tietyllä tavalla. (Alhanen 2007, 64–70.) Sosiaalisissa suhteissa mahdollisuus vastustaa normalisoivaa valtaa on itsenäisen toiminnan edellytys. Itsenäisyys kuuluu olennaisesti nuoren aikuisen kehitykseen, yhteistyökykyyn, yksilöllisten resurssien jakamiseen ja työyhteisöön sitoutumiseen. Työelämässä
itsenäisyys voi jäädä pelkäksi arvoksi, mikäli yksilön mahdollisuudet kontrolloida työolosuhteita ovat heikot. (Dieuaide 2010, 147; Rosenfield 2010, 163.)
Foucault’n ajatuksia tulkiten voidaan sanoa, että nuoriin aikuisiin pyritään vaikuttamaan
tieteen ja kielen välineillä, jotta heistä kasvaisi tuottavia kansalaisia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kontrolloida yksilön henkilökohtaista kulutuskäyttäytymistä ja vaikuttaa siihen, mutta
yhä enenevässä määrin hallita hänen elämäntapaansa tai hyvinvointiaan. Tulkitsevilla tieteenaloilla, kuten sosiaalityössä, tiedon tuottaminen yksilön ominaisuuksista on keskeinen hallinnan väline, joka vaikuttaa yksilön itsemääräämisoikeuteen. Rankaiseva diskurssi pyrkii käännyttämään nuorisorikollisen subjektin, ei niinkään muuttamaan rikollista toimintaa. Lain rangaistus koskee tekoa, mutta rankaiseva tekniikka koskee elämää esimerkiksi pakottamalla lainvastaisesti toimineen nuoren aikuisen omaksumaan rikollisen subjektiviteetin osaksi itseään.
Ymmärtämisen tekniikat kiinnittyvät työelämän merkkijärjestelmiin ja tuotantoon. Ne auttavat
käyttämään tarkoituksia, vertauskuvia ja merkityksiä, kun tuotetaan, muunnetaan ja käytetään
normaalin ja epänormaalin määritteitä. Yhdessä nämä ymmärtämisen tekniikat määrittävät yksilön käyttäytymistä objektiivisesti ja alistavat herruuden alle. Minän tekniikat mahdollistavat
sen, että yksilö voi vaikuttaa omin keinoin tai muiden avustuksella joihinkin ruumiinsa tai henkensä toimintoihin, ajatuksiin, käyttäytymiseen tai elämäntapaan. Hän muuttaa itseään parantaakseen hyvinvointiaan ja tullakseen tuottavaksi työntekijäksi.
Pyrkimys hankkia tietoa asiakkaasta on vallankäytön muoto, jolle on ominaista elämän
ymmärtämisen ja sen kontrolloimisen liittyminen yhteen käytännöissä. Sosiaalihuollon toimintaa johtavat organisaatiot pyrkivät tuntemaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet, mutta niiden ymmärtäminen väistämättä johtaa luomaan poliittisesti hallitsevien ryhmien tavoitteiden mukaisia
tarpeita. (Katso Lemert & Gillan 1982.) Kysymys on sosiaalisen vuorovaikutuksen toimintatavoista. Kontrollointi edellyttää tietoa, joka vastaa kysymykseen "kuinka". Se viittaa taitoon,
kykyyn ja ominaisuuteen: sillä, joka tietää kuinka hallitaan, on kyky hallita. Tieto ja tietoisuuden tutkimus on subjektiivista. Sen sijaan diskursiiviset käytännöt paljastavat tietoa tuottavan
yksilön tai yhteisön välttämättömät riippuvuussuhteet. (Katso Nola 1998.) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet määrittelevät puhetavoissa ja käytännöissä yhteisön ja yhteiskunnan jäsenet normaaleiksi tai poikkeaviksi. Tämä rakenteellinen valta on ajallisesti pitkään kestävä ja
syvästi yksilön maailmankuvaan vaikuttava voima.
Työelämään kiinnittymiseen vaikuttavia yksilön sisäisiä tekijöitä
Nuorten aikuisten työllistyminen on tärkeä vaihe heidän kasvussaan aikuiseksi. Työelämä ja sen muutokset tarjoavat mahdollisuuksia mutta myös hyvinvoinnin riskejä. Yksilön
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identiteetti kehittyy sosiaalisten ja kulttuuristen käytäntöjen myötävaikutuksella. Kulttuuri voidaan määritellä jaettujen arvojen ja uskomusten tuottamiksi yhteisiksi käytännöiksi. Näiden
omaksumista kutsutaan sosialisaatioksi, eli lapset kehittyessään sisäistävät sekä käyttävät käytäntöjä itsensä ja toisten arvioimiseen (Trommsdorf & Cole 2011). Minuuden kehitys kuuluu
olennaisesti sosialisaatioon. Sosialisaatioteoriat ovat psykologian ja sosiaalipsykologian keskeinen tutkimusalue, jossa käsitykset identiteetin kehityksestä liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja
niiden vaikutukseen yksilön kehityksessä (Skitka & Bauman 2008, 5, 20). Tutkimusten valossa
on kuitenkin syytä olettaa, että identiteetti kehittyy koko elämänkaaren eri tilanteissa, asiayhteyksissä ja ryhmien sosiaalisissa suhteissa (Abrams 2004). Psykologiset tutkimukset ovat
osoittaneet, että reflektiolla ja refleksiivisellä työskentelyllä on mahdollisuus identiteetin muokkaamiseen, mihin juuri psykoterapialla pyritään. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole osoittaneet
mahdollisuuksia aikuisen identiteetin muokkaamiseen lyhyessä ajassa, eivätkä yksittäiset tapahtumat vaikuta merkittävästi yksilön ymmärrykseen identiteetistään, ellei ole kyse vakavasta
traumasta. Kuitenkin sosiaalisen muutostyön ydinajatus kiinnittyy yksilön kykyyn kehittää itseään ymmärtämään ilmiöitä tai ratkaisemaan ongelmia ja voidakseen näin vaikuttaa omaan
hyvinvointiinsa koko elämänkaaren ajan. Rakenteellisen sosiaalityön menetelmin on mahdollista jossain määrin muuttaa sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin monella tavalla. Työelämään kiinnittymiseen vaikuttavat normalisoiva valta ulkoisena
tekijänä sekä yksilön asenteet, joista tässä tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisuutta monitahoisena kokonaisuutena sekä elämänhallinnan tunnetta ja kontrolliodotusta. Nämä ovat identiteetin
osa-alueita, jotka liitetään hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Oletuksena on, että hyvinvoiva ja
toimintakykyinen nuori aikuinen on myös aktiivinen työmarkkinoilla. Tässä luvussa tarkastellaan aluksi identiteetin kehitystä ja siihen liittyen kontrolliodotuksen ja elämänhallinnan tunteen kehitystä.
Identiteetti kehittyy sosiaalisissa suhteissa, ja erityisesti erilaisissa ryhmissä saadut lapsuuden aikaiset kokemukset vaikuttavat yksilön käsityksiin itsestään. Identiteetin perusta on
lapsuuden kokemuksissa, ja sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa sosiaalisen identiteetin kehittymistä onkin pääosin tarkasteltu lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa. Kehitykseen vaikuttavat yksilön kokemukset ryhmässä ja ryhmän ominaispiirteet (Sani & Bennett 2004). Länsimaissa modernisaation aikaansaaman lapsuuden institutionaalistumisen myötä lapsuus on yksilöllistynyt (Eerola-Pennanen 2013, 212), mikä vaikuttaa koko elämänkaaren ajan. Lapsi voi
pyrkiä sosiaalisissa suhteissaan kiinnittymään toisiin lapsiin ja aikuisiin käyttämällä neuvottelun, liittymisen ja kertomisen käytäntöjä. (Mt.) Yksilön käsitys omasta identiteetistään vaihtelee sen mukaan, millainen itsemäärittely on ominaista kussakin asiayhteydessä (Trommsdorf &
Cole 2011). Sosiaalisen identiteetin teoriaa (Rutland 2004) on hyödynnetty tutkittaessa ennakkoluuloja. Kulttuurinen osallisuus sosiaalisena identiteettinä vaikuttaa ulossulkemiseen (Killen
& Brenick 2011). Lapsen itsesäätelykyky voi vaikuttaa ennakkoluulojen kehittymiseen, ja kasvaessaan lapset tunnistavat herkemmin aikuisten yhteisön normit ja tulevat tietoisiksi siitä, että
ennakkoluulot eivät ole toivottavia. Nuoruudessa ja aikuisuudessa henkilö pystyy itse valitsemaan suhtautumistapansa, mutta psykofysiologinen kehitys on voimakkainta lapsuudessa ja aikuisikään mennessä persoonallisuuden ominaispiirteet ovat kehittyneet varsin valmiiksi.
Sosialisaation keskeinen tapahtuma (Svensson 2004a, 9, 10, 18) on sisäistäminen, jonka
seurauksena yksilö omaksuu ryhmän normit ja sosiaaliset arvot sekä alkaa noudattaa niitä, mikä
kulttuurista ja arvoista riippuen joko vahvistaa tai haastaa yksilöllistymistä. Yhtenäiskulttuurin
tarkasti säädellyt normit ovat yksilöllistymisen haaste, mutta individualisaation myötä vapaus
ja yksilön oikeus omaan tahtoon ovat vahvistaneet yksilöllistymistä. Eettiset uskomukset, velvollisuuden tunne ja sosiaaliset tekijät, jotka vahvistavat eettisiä ratkaisuja, muodostavat yksilön moraalin. Sosiaalinen kontrolli kuuluu olennaisesti rakenteellisiin olosuhteisiin, kuten sosiaaliluokkaan tai etniseen ryhmään. Perheen sosiaalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys
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lasten sosialisaatiolle, normien sisäistämiselle ja omantunnon kehittymiselle. (Mt.) Nuorisorikollisista useimmat ovat poikia, ja tämän on selitetty johtuvan muun muassa siitä, että vanhemmat valvovat enemmän tyttöjä kuin poikia. Tytöt tuntevat myös enemmän häpeää, mikäli vanhemmat huomaavat heidän tekevän jotain luvatonta. Vanhempien piittaamattomuus epäsuotavan käyttäytymisen suhteen ja huonot tunnesuhteet jättävät pysyvät jäljet lapsen persoonallisuuteen. (Svensson 2004b, 14, 26–27.) Tyttöjen on todettu olevan vähemmän taipuvaisia rikoksiin, heidän suhteensa vanhempiin ovat paremmat, he ovat poikia sitoutuneempia kouluun ja
heidän sitoutumisensa sosiaalisiin arvoihin on vahvempaa kuin poikien. Sekä tytöt että pojat,
joiden siteet vanhempiin ja kouluun ovat heikot, suhtautuvat itseensä kielteisesti, ja heidän sitoutumisensa sosiaalisiin arvoihin on heikkoa. (Svensson 2004c, 8, 11.)
Oman elämän kontrolloiminen on keskeinen sosialisaation oppimistehtävä. Pieni lapsi
omaksuu (Rothbaum & Rusk 2011) kasvatuksen vaikutuksesta tunteiden säätelyn tapoja, jotka
ovat kulttuurisia normalisoivan vallan tuottamia käytäntöjä. Pienten lasten kontrolliodotuksen
kehitykseen vaikuttavat kaksi toisistaan poikkeavaa kasvatustapaa. Ensimmäisen kulttuurisen
ihanteen mukaan korostuu itsenäisyys, joka assosioituu henkilökohtaiseen onnellisuuteen. Toisen ihanteen mukaan taas korostuu yksilöiden keskinäinen riippuvuus, joka vahvistaa emotionaalista tyyneyttä ja tasapainoa. Itsenäisyyttä korostava kasvatus perustuu autonomian ja ympäristönhallinnan taitojen vahvistamiseen ja johtaa sisäisen kontrolliodotuksen kehittymiseen.
Yksilöiden keskinäistä riippuvuutta korostava kasvatus puolestaan perustuu harmonian vahvistamiseen ja toisiaan täydentävien roolien sekä yksilöitä toisiinsa sitovien normien täyttämiseen,
mikä johtaa ulkoisen kontrolliodotuksen kehittymiseen. Kun lapselle asetetut tavoitteet on sovitettu hänen elämäntilanteensa mukaisesti, hän omaksuu vaivattomasti tunteiden säätelyn käytännöt. Kuten moraaliset perustelut rakentuvat yksilön käsitykselle sosiaalisten suhteiden luonteesta (Gibbs ym. 1992, 20), myös kontrolliodotus kuvaa yksilön suhdetta ympäröivään yhteisöön.
Kontrolliodotuksen kehitykseen vaikuttavat autonomian ja heteronomian ihanteet. Autonomiaa pidetään inhimillisenä perustarpeena, jonka vastakohdaksi usein nimetään heteronomia.
Näiden käsitteiden avulla voidaan määritellä yksilön toimijuus ja autonomian aste, joka määritellään henkiseksi kyvyksi kontrolloida omaa elämää ja toimintaa sekä omaan järkeen luottamiseksi eettisissä kysymyksissä. Heteronomia taas määritellään toisten kontrolloitavana olemiseksi ja auktoriteettiin luottamiseksi eettisissä kysymyksissä. Taustalla vaikuttavat ihmissuhteiden luonne sekä yhteenkuuluvuus, joka vahvistaa ulkoista eli yhteisöllistä kontrollia, että
erillisyys, joka vahvistaa sisäistä eli yksilöllistä kontrollia. (Keller & Otto 2011.) Vaikka moraalikäsitykset kehittyvät yhtenäiskulttuurin normalisoivan vallan vaikutuksesta, perinteisesti
yhteisöllisessä kulttuurissa kasvattajat voivat muuttaa tavoitteitaan autonomian suuntaan parantaakseen lastensa mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Asenteisiin ja kasvatustavoitteisiin vaikuttavat myös yhteiskunnan poliittiset ja taloudelliset muutokset. Kun perinteinen kulttuuri muuttuu, sosiaaliset suhteet murtuvat, mikä aiheuttaa etenkin naisille taloudellisia vaikeuksia, sosiaalisen aseman laskua, poliittisia ristiriitoja ja näin pakottaa muuttamaan kasvatuskäytäntöjä.
Yksilön suhtautuminen muutosten aiheuttamiin vaatimuksiin riippuu käytettävissä olevista resursseista, kuten sosiaalisesta tuesta ja henkilökohtaisista kyvyistä. Yksilöt, joilla on hyvä itsetunto, selviävät paremmin poliittisissa muutoksissa kuin ne, joilla itsetunto on heikko. Nuoret
aikuiset sopeutuvat epävarmaan talous- ja työllisyystilanteeseen lykkäämällä siirtymää koulutuksesta työelämään, mikä taas hidastaa taloudellista itsenäistymistä. (Silbereisen & Tomasik
2011.)
Elämänhallinta (sense of coherence) eli selviytymisen voimavara on toinen hyvinvointia
ja elämänlaatua tukeva sisäinen tekijä, johon vaikuttavat lapsuuden kokemukset sekä läheiset
ja hyvät perhesuhteet. Se tarkoittaa yksilön tekoja, haluja, tunteita, ajatuksia tai aikomuksia. Se
vaikuttaa hyvinvointiin ja selviytymiseen työelämän paineissa siten, että yksilö kokee itsensä
joko hyväksi tai huonoksi työntekijäksi. Käsitettä (Jaari 2004; Feldt 2000) tutkitaan yleisellä
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tasolla Aaron Antonovskyn (1985) kehittämällä mittarilla. Terveyssosiologi Aaron Antonovskyn alkuperäinen englanninkielinen 13-osainen, 26 asenneväittämää sisältävä elämänhallinnan
mittari (Feldt 2000) sisältää kolme erillistä ja toisistaan riippuvaa komponenttia, jotka ovat ymmärrettävyys, hallittavuus ja tarkoituksellisuus tai elämän mielekkyys. Elämänhallinnan tunnetta mittaamalla arvioidaan yksilön selviytymiskykyä hänen kohdatessaan elämässään kriisitilanteita, esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai muun vaikean vastoinkäymisen. Elämänhallinnan tunne on henkilön kokemus sisäisen ja ulkoisen ympäristön ennustettavuudesta ja luotettavuudesta sekä usko siihen, että kaikki tapahtuu parhain päin (Antonovsky 1985). Se auttaa
yksilöitä ja ryhmiä käsittelemään asianmukaisesti ongelmia ja stressiä sekä parantamaan asemaansa ja terveyttään.
Elämänhallinnan tunteen kehittymiseen vaikuttavat sosiaaliset ja rakenteelliset tekijät
sekä kulttuurinen ja historiallinen tilanne. Siihen, miten selviytymisen voimavarat ymmärretään, vaikuttavat sellaiset kulttuurisia merkityksiä saavat persoonallisuuden piirteet, kuten
toivo, sinnikkyys, optimismi ja itseluottamus (Frydenberg 2008). Sosiaalinen tuki naisille sekä
työelämän koettu mielekkyys miehille ovat tekijöitä, jotka tukevat merkittävästi elämänhallinnan tunnetta. Miehillä on useiden tutkimusten mukaan vahvempi elämänhallinnan tunne kuin
naisilla, kun taas tuon tunteen vaikutus terveyteen on naisilla vahvempi. (Volanen 2011.) Sukupuoli ja koulutus vaikuttavat kuitenkin vain vähän sekä elämänhallinnan tunteeseen että itsetuntoon (Jaari 2004). Elämänhallinnan tunne on paitsi yksilöllinen myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen asia. Elämänhallinnan merkitys työmarkkinoilla on viime vuosikymmenten kuluessa edelleen kasvanut (Petäjäniemi 2002). Vahvan elämänhallinnan tunteen omaavilla henkilöillä lyhytkestoiset haitalliset ympäristötekijät vaikuttavat vähemmän stressaavasti eikä sosiaalisten suhteiden yhteys hyvinvointiin ole niin vahva kuin heikon elämänhallinnan tunteen
omaavilla henkilöillä. Paineita aiheuttavat erilaiset yli voimien käyvät vaatimukset ja ongelmat
esimerkiksi perhe- ja ihmissuhteissa, terveydentilassa sekä opinnoissa ja työelämässä (Frydenberg 2008; Antonovsky 1985). Sitoutuminen ryhmään ja sosiaalinen tuki ovat merkittävimpiä
elämänhallinnan tunteeseen vaikuttavia taustatekijöitä. Antonovskyn mittari edustaa ennen
kaikkea psyykkistä ja emotionaalista kokemusta, eikä sen avulla voida tutkia sosiodemografisia
taustatekijöitä.
Kontrolliodotuksen ja elämänhallinnan tunteen lisäksi subjektiviteettiin vaikuttaa yksilöllinen aktiivisuus, josta tässä tutkimuksessa käytetään arvoneutraalimpaa aktiviteetti-käsitettä. Se kuvaa toiminnallisuutta yleensä eikä sisällä sellaista positiivista latausta mikä on aktiivisuuden käsitteessä. Se kiinnittyy työelämään, kuten työnhakemiseen, työelämän sosiaalisiin suhteisiin ja työnhakijan motivoituneisuuteen. Aktiviteetti saa sisältönsä tutkimuksen laadullisen osan haastatteluaineistosta ja määrällisen osan tuloksista.
Ennen seuraavan luvun metodologian ja tutkimuksen toteuttamisen esitystä tutkimuksen
analyyttisten käsitteiden suhteita jäsennetään kuviossa 1.
Subjektiviteetti eli tiedostettu identiteetti
Kontrolliodotus

Elämänhallinnan tunne

Aktiviteetti

Kuvio 1. Työelämään kiinnittymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Kuviossa subjektiviteetti on se tiedostettu identiteetti, johon normalisoiva valta vaikuttaa. Valtasuhteet haastavat yksilön muokkaamaan subjektiviteettiaan, johon elämänhallinnan
tunne, kontrolliodotus ja yksilön aktiivinen toimijuus kuuluvat. Normalisoiva valta vaikuttaa
siihen, miten yksilö tunnistaa oman identiteettinsä työelämän monitahoisissa asiayhteyksissä.
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Mikäli valtaa käyttävän ryhmän kulttuuriset käytännöt ovat sopusoinnussa yksilön ymmärryksen ja käytäntöjen kanssa, ristiriidat ja jännite ovat vähäisiä. Mikäli yksilön identiteetti määritellään ryhmässä poikkeavaksi, ulossulkemisen käytännöt aktivoituvat, ryhmän normalisoiva
paine yksilöä kohtaan kasvaa ja yksilön sisäinen eheys voi järkkyä. Kertojan ilmaisema vastustus paljastaa valtasuhteen olemassaolon ja valtaa käyttävän ryhmän tai yhteisön. Normalisoivan
vallan vaikutusta kertojan subjektiviteettiin tutkitaan analysoimalla kertomuksista paljastuvia
vastustuksen ilmauksia. Aktiviteetti, elämänhallinnan tunne ja kontrolliodotus ovat niitä subjektiviteetin osa-alueita, joita jäsennetään analysoimalla kyselyaineistoa. Elämänhallinnan
tunne ja kontrolliodotus ovat sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa käytettyjä käsitteitä, ja niitä
tutkitaan useissa tutkimuksissa käytetyillä mittareilla. Näitä mittausmenetelmiä hyödynnetään
käytännön asiakastyössä arvioitaessa yksilön toimintakykyä kuntoutusta tai muuta suunnitelmallista työskentelyä varten samoin kuin arvioitaessa toimenpiteiden vaikuttavuutta.
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4 Tutkimusasetelma
Tutkimukselle asetettu tehtävä liittyy käytännön sosiaalityöhön ja yksilöhuollon asiakkaiden kohtaamiin työllistymisen ongelmiin. Sosiaalityössä asiakkaan kuuleminen on välttämätön suunnitelmallisen työn lähtökohta. Ymmärrys henkilökohtaisten kokemusten merkityksestä yksilölle itselleen työnhakijana ja työntekijänä auttaa hahmottamaan sitä muutosta, johon
psykososiaalisella tuella pyritään vaikuttamaan. Hyvinvoinnin taloustieteilijä Amartya Sen
erottaa yksilön toimintakyvyn (capability) aktiivisuuden ulkoisista mahdollisuuksista ja olosuhteista. Nämä molemmat tuottavat hyvinvoinnin eroja, ja niitä käytetään teoreettisina lähtökohtina hyvinvointitutkimuksessa. Usein tutkimukset perustuvat siihen, että eroja etsitään aktiivisuuden mahdollisuuksista, kuten eriarvoisuudesta, köyhyydestä ja mahdollisuuksista valita
asuinpaikka. Hyvinvoinnin yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys eroaa toimintakykyä ja
henkistä hyvinvointia mittaamalla niistä merkityksistä, joita voidaan osoittaa tulotasoa ja kulutusta mittaamalla. (Saikku ym. 2014, 119; Wiebke 2005.) Hyvinvointi on yksilöllinen ominaisuus, johon taloudellinen tilanne voi vaikuttaa. Köyhissä maissa tulojen kasvu lisää onnellisuutta, mutta kun tulotaso nousee suuremmaksi kuin välttämättömät ja tarpeelliset menot edellyttävät, se ei enää vaikuta elämänlaatuun. Useissa tutkimuksissa on ollut tuloksena, että suurin
merkitys onnellisuudelle on yksilön mahdollisuuksilla vaikutta päätöksentekoon sekä sillä, miten julkinen talous ja yhteiskunta ovat organisoituneet. (Frey & Stutzer 2002, 174.) Tosin tuloksia vastaan on myöhemmin voitu osoittaa, että myös raha tuo onnea riippumatta tulotasosta.
Foucault’n käsityksen mukaan valta vaikuttaa moraali-identiteettiin ja vallitseva yhteiskuntajärjestelmä tuottaa objektiivista tietoa yksilöistä, jotka omaksuvat tämän tiedon subjektiivisesti. Tutkimuksellinen tavoite on saada tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat nuoren aikuisen
asemaan työnhakijana ja työyhteisön jäsenenä, eli mitkä ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat
nuorten aikuisten työelämään kiinnittymiseen. Tätä lähestyn hyödyntämällä Foucault’n alistavaa ja tuottavaa valtaa käsittelevää filosofiaa. Alistava valta voidaan kuvata ulkoisena tekijänä,
joka aiheuttaa paineita nuorelle muokata yksilöllistä identiteettiään. Sen sijaan sisäiset tekijät
kiinnittyvät tuottavaan valtaan ja kuvaavat sitä, miten nuori reagoi yhteisön paineeseen. Foucault’n filosofinen ajatusjärjestelmä toimii filosofisena viitekehyksenä, mutta sen perusteella ei
voi tehdä hypoteeseja teorian tapaan.
Tämän tutkimuksen ontologinen lähtökohta on myös hermeneuttinen eli ymmärtävä merkitysten tulkinta. Hermeneuttista teorian ja käytännön yhdistävää tutkimusta kehitti saksalainen
filosofi Wilhelm Dilthey 1800-luvulla (Bleicher 1980). Hänen lähestymistavassaan on paljon
piirteitä Kantin ja Hegelin filosofiasta. Hän vierastaa metafyysisiä selityksiä ja pitäytyy historiaan pohjautuvassa tulkinnassa kuten Foucault omissa tutkimuksissaan, mutta tulkinta nostaa
lukijan tietoisuuteen kerrontaan sisältyviä tiedostamattomia merkityksiä. Italialainen filosofi
Emilio Betti (mt.) korosti tulkinnan sääntöjä, joiden avulla analysoidaan kaikkea mielen tuottamaa objektivointia. Sen sijaan Paul Ricoëur, joka on vaikuttanut suomalaiseenkin kerronnan
tutkimukseen, rajoittui tekstin tulkintaan ja tutki symbolin merkitystä. Ricoëur (1988) korostaa
ymmärryksen ensisijaisuutta tulkinnassa, joka lisää objektivoinnin astetta. Kirjoitetussa tekstissä merkitykset tarkentuvat ja säilyvät muuttumattomina. Ricoëur (2011) oli Foucault’n työtoveri ja osallistuu sosiaalista sopeutumista ja henkilökohtaista identiteettiä sekä moraalista
kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta käsittelevään keskusteluun. Ymmärtävä tulkinta kiinnitetään teoreettiseen viitekehykseen, ja sitä voidaan siksi pitää hypoteesien esittelemisen ja perustelemisen menetelmänä, mikä kuuluu hermeneuttiseen tutkimukseen (Niiniluoto 1983, 175).
Tulkinnan tehtävä on parantaa kertomuksen ymmärrettävyyttä, mutta tulkintaan vaikuttavat
myös lukijan ennakkokäsitykset. Näitä ennakkokäsityksiä analyysi voi muuttaa. Tulkinta ja
kertomus voivat arkielämässä olla ristiriidassa, mutta tutkimusta tehtäessä on valittava analyysivälineet ja tehtävä valintoja, vaikka se aiheuttaa riskejä uuden tiedon sovellettavuudelle. Tässä
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tutkimuksessa hyödynnän sekä diltheyläistä ajatusta mielen merkitystulkinnoista, että ricoeurilaista tekstintulkintaa. Ajatus on, että tulkinnallisuus ilmenee kaksitasoisena – sekä siinä, miten puhutaan, että siinä, mistä puhutaan.
Tutkimuskysymykset
Tutkimuksen ensimmäisessä empiirisessä osassa jäsennetään ulkoisten tekijöiden merkitystä työelämään kiinnittymiseen ja sitä, miten nuoret kertomuksissaan käsittelevät näitä vaikuttavia tekijöitä. Ulkoiset tekijät ovat siis konstruktioita kertojien mielessä, ei objektiivisia
ilmiöitä. Kerronnallisessa aineistossa sosiaaliset suhteet ovat vahvasti läsnä. Siksi niiden analysointiin täytyy soveltaa sellaisia käsitteitä ja menetelmiä, jotka perustuvat sosiaalitieteiden ja
psykologian ihmiskäsitykseen. Foucault’n ajatusjärjestelmä tiedon ja kielen käytäntöihin kytkeytyvästä normalisoivasta vallasta kuitenkin valottaa sitä, miten sosiaaliset suhteet vaikuttavat
yksilön todellisuuskäsitykseen. Yksilön suhde yhteisöön ja yhtenäiskulttuuriin voi olla joko
hyvinvointia vahvistava tai heikentävä. Sosiaalisten suhteiden tarkastelu on tärkeää yksilön hyvinvoinnin lähtökohtia tutkittaessa. Vastustaessaan vallitsevaa diskurssia nuori aikuinen käy
dialogia sosiaalisesti määritellyn ja oman todellisuuskäsityksensä välillä. Kerronnallisessa aineistossa tämä vastustus paljastaa vallitsevat valtasuhteet.
Tutkimuksen toisessa empiirisessä osassa jäsennetään työelämään kiinnittymiseen sisäisesti vaikuttavina tekijöinä kontrolliodotusta, elämänhallinnan tunnetta ja aktiivisuutta monitahoisena kokonaisuutena. Nuorten aikuisten käsitykset itsestään hyvänä tai huonona työnhakijana tai työntekijänä ymmärretään klassisen filosofian määritteleminä ajattelun käytäntöinä ja
itsensä kehittämisen välineinä, jotka ovat Foucault’n määrittelemien diskurssien (Tiisala 2010)
tuottamia ja paikallisten työmarkkinoiden vallitsevien sääntöjen luomia.
Tutkimuksessani tarkastelen sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä, joiden mukaisesti olen
jakanut sen kahteen osatutkimukseen. Näiden kahden osan tutkimuskysymykset ovat:
1) Miten nuoret aikuiset kertovat työyhteisön alistavasta vallasta?
2) Ottaako palvelujärjestelmä huomioon työelämään kiinnittymiseen vaikuttavat sisäiset tekijät?

Miten nuoret aikuiset kertovat
työyhteisön alistavasta vallasta?

Kertomuksen tutkimuksen
menetelmät

Haastatteluaineisto
-subjektiviteetti
-alistava valta

Ottaako palvelujärjestelmä huomioon
työelämään kiinnittymiseen vaikuttavat
sisäiset tekijät?

Tilastolliset menetelmät

Kyselyaineisto
-kontrolliodotus
-elämänhallinta
-aktiviteetti

Kuvio 2. Tutkimusasetelma: aineistot, menetelmät ja tutkimuskysymykset.
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Haastatteluaineiston analyysissa käytän subjektiviteetin sekä normalisoivan vallan käsitteellisiä ulottuvuuksia. Koska laadullisen aineiston analyysi perustuu Foucault’n luomiin käsitteisiin ja ajatusjärjestelmään normalisoivasta vallasta, analyysia voidaan pitää teoriasidonnaisena. Haastatteluaineiston analyysi pohjautuu henkilökohtaisiin kertomuksiin. Alistava valta
vaikuttaa nuorten aikuisten käsityksiin ominaisuuksistaan työmarkkinoilla, ja näitä henkilökohtaisia käsityksiä paikannan niissä sosiaalisissa asiayhteyksissä, joista nuoret kertovat. Diskursiiviset käytännöt luovat ne subjektipositiot, joihin yksilön täytyy alistua. Nuori aikuinen voi
vastustaa normalisoivaa valtaa ja torjua yhteisön tarjoaman käsityksen subjektiviteetistaan. Yksilön asema, rooli ja identiteetti suhteessa yhteisöön muuttuvat kuitenkin vain, mikäli yhteiskunnan tai yhteisön rakenne ja diskursiiviset käytännöt muuttuvat. Nuoren aikuisen kokemukset työnhakijana ja työntekijänä työuran alkuvaiheessa vaikuttavat hänen käsityksiinsä koko
työuran ajan, ja siksi nuorten aikuisten kanssa työskentelevän on hyvä olla tietoinen niiden valtasuhteiden vaikutuksesta, jotka rakentavat yksilön itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä subjektiivisia käsityksiä omista ominaisuuksistaan.
Foucault’n mukaan normalisoiva valta tuottaa yksilön käsityksen omasta identiteetistään
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen välityksellä. Dialogilla on tässä kehityskulussa merkittävä osa, koska se siirtää tulkinnat yhtenäiskulttuurin normatiivisista käsityksistä yksilön tietoisuuteen. Yksilön todellisuuskäsitys voi poiketa sosiaalisen yhteisön jakamasta todellisuudesta,
jolloin hänet helposti arvioidaan poikkeavaksi. Toisaalta dialogi voi olla puutteellista tai häiriintynyttä, mikä haastaa yksilön käsityksen subjektiviteetistaan. Yksilölliset sosiaalista vuorovaikutusta kuvaavat kertomukset sisältävät kertojan käsityksen sekä subjektiviteetistaan että
sosiaalisesta todellisuudesta. Etsin haastatteluaineistosta merkkejä normalisoivan vallan vaikutuksesta yksilön käsityksiin. Honnethin (1997) mukaan normalisoivan vallan tutkimuksessa on
keskeistä paikantaa vallankäytön aiheuttamia arvoristiriitoja sekä vastustusta, mikä ilmenee
kielessä selkeämmin kuin vallankäyttö sinänsä. Kertojan ilmaisema vastustus saa usein kielteisiä kielellisiä muotoja ja luo synkän kuvan tapahtumista, mutta ongelmat ovat vain osa yksilön
todellisuuskäsitystä. Siksi on hyvä muistaa, että tuttu ja hyvä arki osoittautuu tutkimushaastatteluissa vain harvoin kertomisen arvoiseksi tai vaatii pohdintaa.
Haastattelun avulla etsitään muotoa ja tarkoitusta nuorten aikuisten kokemuksille ja niiden tuottamalle sisäiselle puheelle. Kertomus on vuorovaikutuksen väline, mutta sisäinen puhe
on keino hallita henkisiä prosesseja (Hänninen 2006; Freeman 2001, 283–297). Analyyttiset
käsitteet, normalisoiva valta ja subjektiviteetti perustuvat Foucault’n filosofiaan. Subjektiviteettiin vaikuttavat sekä riippuvuus että kontrolli, jotka viittaavat vallan tuottavaan luonteeseen
(West 2010, 190). Tavoitteena on paikantaa kertomuksen analyysin avulla mahdollisia vastarinnan mikrokäytäntöjä (Henderson 1994). Ne paljastavat kollektiivisiin normeihin perustuvia
valtasuhteita, sosiaalisten käytäntöjen ja diskurssin vuorovaikutusta ja haastateltavien kokemuksia niistä. Kerronnallinen tutkimusaineisto koostuu työuransa alussa olevien nuorten aikuisten tuottamista työelämän kokemuksia käsittelevistä kertomuksista. Tutkimuksellinen tavoite on saada tietoa siitä, miten nuoret aikuiset määrittävät oman asemansa työnhakijana ja
työyhteisön jäsenenä eli millä tavalla nuoret aikuiset kertovat työelämään kiinnittymisestä.
Määrällisessä osatutkimuksessa haetaan yleistettävää tietoa nuorten aikuisten asenteista
työelämää kohtaan. Tutkimus ei perustu hypoteesien testaamiselle, mutta tuloksia tarkastellaan
aikaisempien tutkimustulosten valossa. Työelämään kiinnittymiseen vaikuttavina tekijöinä analysoin kontrolliodotusta, elämänhallintaa ja aktiiviteettia monitahoisena ilmiönä. Osatutkimuksen tutkimuksellisena tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten aikuisten työelämään kiinnittymisestä kahden työttömille nuorille aikuisille tarkoitetun toimipisteen asiakaskunnan muodostaman tavoiteperusjoukon tasolla. Tutkimukseen valitsin työhallinnon kaksi palvelupistettä,
joista toinen on normaalipalveluissa, joka analyyseissa nimetään Työvoimatoimistoksi, ja toinen on moniammatillista tukea tarjoavassa työvoiman palvelukeskuksessa, joka analyyseissa
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nimetään Sosiaalitoimistoksi. Palvelujärjestelmä luokittelee nuoret aikuiset työttömyyden keston perusteella helposti ja vaikeasti työllistyviin työnhakijoihin. Työvoiman palvelukeskuksen
asiakkaat on määritelty vaikeasti työllistyviksi ja oletetaan, että he tarvitsevat työhallinnon, terveydenhuollon ja sosiaalityön palvelua. Tutkimuksessa verrataan aluksi näiden kahden ryhmän
eroja työelämään kiinnittymisessä ja tämän jälkeen muodostetaan vastaajien asenteisiin perustuvat sisällölliset ryhmät. Kysely on suunnattu alle 30-vuotiaille työnhakijoille, joista osa on
ollut vastaushetkellä myös toimeentulotuen saajia. Lomakkeessa pyydetään vastaajaa arvioimaan omaa työkykyään kouluarvosanoilla ja työelämää koskevia ajattelun käytäntöjään väittämien avulla. Oma arvio työkyvystä perustuu vastaajan kokemukseen, eikä se ole lääketieteellisesti määritetty tai terveydentilaan sidottu asenne. Aktiivisuutta kuvaava asennekokonaisuus
koostuu suhtautumisesta työn hakemiseen ja tekemiseen mutta myös toimintaan, joka edistää
työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä. Elämänhallinnan tunnetta mitataan Aaron Antonovskyn (1985) kehittämällä asennemittarilla. Kontrolliodotusta kuvaavat väittämät kiinnitän työelämäkokemuksiin. Kontrolliodotus perustuu edellisessä luvussa käsiteltyyn psykologian käsitteeseen, ja sitä mitataan aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita soveltaen. Osatutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännön sosiaalityölle tietoa niistä yksilöllisistä hyvinvoinnin
eroista, joita nämä käsitteet ilmentävät. Tutkimuksessa hyödynnetään ajattelun, kielen ja toiminnan käytäntöjä, joilla nuoret aikuiset kehittävät identiteettiään työmarkkinoilla. Näiden käsitteiden avulla etsitään niitä tekijöitä, joihin sosiaalityön keinoin vaikuttamalla on mahdollista
edistää nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään eli millä tavalla asenteet vaikuttavat nuorten työelämään kiinnittymiseen.
4.1 Laadullinen tutkimusaineisto ja sen analyysimenetelmät
Empiirinen tutkimus alkoi laadullisena tutkimuksena siten, että haastattelin vuosina 2008
ja 2009 kerronnallisen haastattelun menetelmin 15 eri-ikäistä sosiaalipalvelujen asiakkaana ollutta henkilöä eräässä keskisuuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa. Kesällä 2008 haastatteluihin osallistui 12 henkilöä, joista viisi haastattelin kahden ja kolmen henkilön ryhmissä haastateltavien toivomuksen mukaisesti. Ryhmähaastatteluihin osallistuneet olivat ystävyksiä, ja he
saivat tukea toisiltaan. Ensimmäisellä haastattelujaksolla esitin haastatelluille henkilöille pyynnön kertoa kohtaamistaan ongelmista ja siitä, miten he olivat selvinneet niistä. Rajasin tutkimuksen koskemaan työelämää, koska vuoden 2008 aineistossa työelämäkokemukset ovat keskeinen aihe ja se puhutti jokaista haastateltua henkilöä. Haastatelluista viisi henkilöä oli haastatteluhetkellä iältään alle 30-vuotiasta, ja rajasin tutkimuksen koskemaan tätä työuran alkuvaiheessa olevaa ikäryhmää. Työelämän merkityksestä haastateltaville muihin elämänkokemuksiin verrattuna kertoo se, että aineistosta lähes puolet käsittelee työelämäkokemuksia. Kesällä
2009 täydensin aineistoa haastattelemalla kolme alle 30-vuotiasta nuorta aikuista yksilöhaastatteluin. Näiden nuorten aikuisten tuottamasta aineistosta analysoidaan valtaa ja subjektiviteettia ilmaisevia kertomuksia. Analyysi käsittää siis otteita kahdeksan haastatellun tuottamasta aineistosta. Tutkimusaineisto on kerätty vain tätä tutkimusta varten.
Aineiston keruu haastattelemalla, äänittämällä ja litteroimalla tuottaa luotettavasti tallennetun aineiston. Tämän tutkimuksen aineisto sisältää kokonaisuudessaan sekä nuorten tuottamia kertomuksia sekä työelämästä että muilta elämän alueilta, ja tutkimukseen rajattu osa aineistosta on relevantti tutkimuskysymyksen kannalta. Tutkimuskysymykseen vastaamiseen aineisto soveltuu tietyin rajoituksin. Työelämään kiinnittyminen on laaja ja moniulotteinen ilmiö,
jonka kattava kuvaaminen on erittäin haasteellinen tehtävä. Tämän tutkimuksen puitteissa sen
kaikkia osa-alueita ei ole mahdollista käsitellä. Normalisoivan vallan tutkimus on samoin laaja
kokonaisuus. Tallennetut työelämää kuvaavat kertomukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisiin
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kokemuksiin perustuvia, mutta niissä on havaittavissa samankaltaisuuksia. Normalisoivan vallan ja subjektiviteetin analysoimiseen ne antavat selkeitä viitteitä, mutta eivät valmiita vastauksia. Aineisto on suhteellisen pieni, ja suurempi aineisto olisi tuottanut yksityiskohtaisemman
kuvan työelämään kiinnittymisestä. Jokainen tutkimusaineisto kiinnittyy kuitenkin aikaan ja
paikkaan, eivätkä tulokset ole sellaisenaan siirrettävissä muihin yhteyksiin.
Laadullinen tutkimusaineisto sisältää haastateltavien kertomuksia työelämäkokemuksista ja myös kokemuksia muilta elämänaloilta. Litteroitua aineistoa on 316 sivua, josta tarkasteluun on valittu työelämää käsitteleviä kertomuksia. Julkaistavissa kertomuksissa jokainen
virke on omalla numeroidulla rivillään ymmärrettävyyden parantamiseksi, mutta tutkimusaineistossa vain haastateltavan ja haastattelijan repliikit on erotettu toisistaan. Haastattelukysymykset olivat avoimia ja lähtökohtaisesti elämäkerrallisia. Haastatteluissa olen avoimilla kysymyksillä pyrkinyt luomaan haastateltavalle olosuhteet kertoa niistä asioista ja kokemuksista,
jotka hänelle haastatteluhetkellä ovat tärkeitä. Kysymyksillä ei ole ollut tarkoitus ohjata haastateltavaa pysymään tiukasti aiheessa, vaan tarkentaa juuri kerrottua asiaa ja toimia virikkeenä
kerronnallista haastattelua varten. Tutkimusaineiston ensimmäisen kysymyksen tarkoitus oli
suunnata haastateltava kertomaan tutkimusaiheesta. Muut kysymykset olivat tarkentavia, ja niiden tarkoituksena oli tukea haastateltavaa luomaan kokonaisia kertomuksia. Ensimmäisellä
haastattelukierroksella tavoitteena oli kartoittaa niitä ongelma-alueita, jotka haastateltavat kokivat elämässään keskeisimmiksi ja vaativan ensi sijassa ratkaisua. Haastattelu alkoi kaksiosaisella kysymyksellä: tuleeko haastateltavan mieleen jokin menneisyyden ongelma tai haastava
tilanne ja kuinka hän on mahdollisesti selvinnyt siitä. Haastattelu jatkui tarkentavilla kysymyksillä riippuen haastateltavan vastauksesta. Monet haastateltavat vastasivat ensimmäiseen kysymykseen selittäen, ettei heidän elämässään ole ollut mitään suuria ongelmia, mutta haastattelun
jatkuessa he kertoivat pulmallisista elämänkokemuksista. Toisella haastattelukierroksella etsittiin niitä työelämässä kohdattuja ongelmia, jotka vaativat selvittämistä.
Analyyttisina käsitteinä ovat Foucault’n (1994; Coles 1988) määrittelemät subjektiviteetti ja normalisoiva valta. Minäkäsitykseen (Perinbanayagam 2011) vaikuttavat mikrotason
diskursiiviset käytännöt, toistuvat symboliset ja emotionaaliset keskustelun ja vuorovaikutuksen muodot, kuten myös itseä koskevat perusolettamukset eli totunnaiset tietorakenteet. Asenteita ja merkityksiä välittävänä tekijänä kieli on sosiaalisen kehityksen edellytys ja tukee sitä
(Durkin 2004). Subjektiviteetilla on yhteys sosiaaliseen asemaan, oikeuksiin, mahdollisuuksiin,
itseluottamukseen ja hyvinvointiin. Sosiaalinen luokittelu ei ole täysin muuttumaton, mutta
vielä ei ole riittävää näyttöä siitä, voidaanko kehitys- tai sosiaalipsykologisilla tutkimuksilla
tuottaa tietoa identiteetin kehittämisen mahdollisuuksista. Sosiaalisten luokkien ja identiteettien
muuntelu ei ole yksinkertaista. (Durkin 2004.) Laadullisessa osassa subjektiviteetti tarkoittaa
kunkin kertojan tiedostamia käsityksiä, kokemuksia ja tunteita ominaisuuksistaan, joita normalisoivan vallan kohtaaminen tuottaa. On kuitenkin muistettava, että kun tarkastellaan työelämän
ja työyhteisöjen sosiaalisia suhteita, subjektiviteetin kokemukseen vaikuttavat myös näiden
suhteiden ulkopuolelta omaksutut käsitykset. Analyysi rajoittuu niihin haastatteluaineistossa
esiintyviin määrittelyihin, jotka paljastavat kertojan luoman kuvan vastustuksesta. Normalisoiva valta ja subjektiviteetti ovat analyysivälineitä tarkasteltaessa lähemmin nuorten aikuisten
kertomuksia työelämästä. Yhteiskunnallisen luonteensa vuoksi ihminen voi muokata ympäristöään itselleen edulliseen suuntaan, tarkoituksiinsa soveltuvaksi ja vastustaa itselleen epäedullista vallankäyttöä. Vallankäyttöä voidaan paikallistaa ja tutkia etsimällä vastarinnan pesäkkeitä.
Normatiivisesti henkilölle ulkoapäin määritelty subjektiviteetti asettaa sosiaalisia rajoja,
ja se voidaan ymmärtää osana identiteettiä, jos hän omaksuu sen ja liittää käsitykseensä omasta
minuudestaan. Kerronnan analyysillä pyritään osoittamaan, millaisia viitteitä normatiivisesta
poissulkemisesta ja rajoittamisesta nuorten aikuisten kertomuksissa esiintyy ja kuinka kertojat
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perustelevat ilmenneitä normalisoivan vallan käytäntöjä. Mikäli kertomuksissa esiintyy eroavaisuuksia normatiivisesti määritellyn ja kertojan itse määrittelemän subjektiviteetin välillä,
voidaan tulkita normalisoivan vallan aiheuttaneen vastarintaa kertomuksessa (Nealon 2008) ja
vaikuttaneen kertojan odotuksiin. Kertomuksia tarkastelen ajattelun käytäntöinä ja niiden ymmärtämistä vuorovaikutuksena, jossa keskeistä on tulkita kertojan ja kuulijan jakamaa todellisuutta (Rickman 1979, 148). Analyysin kohteena ovat haastateltujen henkilöiden tuottama litteroitu tekstiaineisto. Tekstiotteet on valittu, jotta nuorten aikuisten työllistymisen ongelmat
tulisivat edes pieneltä osin ymmärretyiksi niin kuin he ne kokevat. Keskeistä on ymmärtää
nuorten aikuisten tuottamia kertomuksia, merkityksiä sekä asenteita. Kertomukset ovat kulttuurille olennainen tapa tehdä asiat ja tapahtumat ymmärrettäviksi. Ne tarjoavat mahdollisuuden
yksilöllisten kokemusten ja merkitysten analysoimiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkittaessa.
Kertomuksen analyysi on kaksivaiheinen niin, että ensin juonellisissa kertomuksissa käsitellään normalisoivan vallan vaikutuksia kertojan subjektiviteettiin työelämän tapahtumissa
ja sitten tarkastellaan nuorten aikuisten tavoitteita kertomuksissa. Aktiviteetti on keskeinen käsite tässä tutkimusosiossa. Aktiivisuus käsitteenä sisältää tavoitteellisuuden ja motivaation kiinnittyä työelämään sekä luottamuksen niihin sosiaalisiin verkostoihin, jotka auttavat nuorta työllistymään. Normalisoivan vallan verkostoissa yksilö jää heikkoon asemaan ja on helposti vallankäytön uhri. Myöhäistuotannossaan Foucault käsittelee moraalisubjektin aktiivista itsensä
kehittämistä. Muuten subjektin aktiivisuus jää valtaa käyttävän ryhmän toiminnan varjoon,
mutta subjektiviteetti sinänsä ei ole passiivinen, sillä se kehittyy käytäntöjen kautta ja voi vastustaa normalisoivaa valtaa. Normalisoivaa valtaa ja sitä kohtaan osoitettua vastarintaa kuvaavat kertomukset sisältävät selkeän juonellisen tapahtumien kulun sekä kertomuksen sisältämän
kerronnallisen käänteen. Elämän tavoitteita kuvaavissa työelämäkertomuksissa on nähtävissä
kertojan luoma odotusrakenne (Hyvärinen 1994, 2006).
Menetelmäksi valikoitui William Labovin ja Joshua Waletzkyn (Labov & Waletzky
1967; Labov 1997) kehittämä luonnollisten kertomusten analyysi, jolla Labov ja Waletzky tarkoittavat eri kulttuuripiireissä kehittyneitä kansanomaisia kerronnan tapoja. He erittelivät pienimmän kerronnallisen yksikön semanttisen rakenteen analysoimalla kansankielisiä kertomuksia (Labov 1997, 395). Labovin ja Waletzkyn tekemässä sosiolingvistisessä tutkimuksessa
haastattelijan kysymykset ovat olennainen osa kerrontaa. He käyttivät haastatteluissaan tarkoituksellisesti kahta kysymystä: ensin he kysyivät, onko haastateltavalla kertomusta tilanteesta,
jossa hän on ollut hengenvaarassa, ja toisen kysymyksen tarkoituksena oli houkutella haastateltava kertomaan se (Labov 1997, 397). Yleensä luonnollinen kertomus kuvaa menneitä tapahtumia juonellisena, ajallisesti etenevänä sarjana. Sen avulla voidaan ymmärtää, miksi kertojan
valitsemat henkilökohtaiset työelämää koskevat kertomukset ovat merkityksellistyneet ja ovat
kertomisen arvoisia. Analyysimenetelmä on hyödyllinen tutkittaessa sitä, miten kertoja arvottaa
niitä asioita, jotka hän kertomukseensa valitsee. Kun kertojan asenteet ovat paikannettavissa
ydinkertomuksiin, normalisoivan vallan aiheuttamaa vastarintaa on mahdollista tutkia työelämään sijoittuvien yksilöllisten tapahtumien kuvauksissa. Tutkimusmenetelmänä henkilökohtaisten kokemusten kerronnan analyysi kuuluu hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen (Labov
1997, 395). Analyysillä pyritään osoittamaan, millä tavalla kertoja luo merkityksiä. Aineistosta
on poimittu kerronnan katkelmia, joissa juoni tiivistyy normalisoivan vallan ja sen aiheuttaman
vastarinnan kuvaukseen.
Suomessa viime vuosikymmenten aikana useat tutkijat ovat kehittäneet odotusanalyysiä,
joka perustuu luonnollisen kertomuksen analyysimenetelmään. Se on kertomuksen yksityiskohtainen analyysimenetelmä, jossa tarkastellaan kertojien tavoitteita odotuksen osoittimia ja
kerronnan tihentynyttä odotusrakennetta tutkimalla (Katisko 2011; Hyvärinen 2006 ja 1994;
Löyttyniemi 2004; Hänninen 1991; Sintonen 1999; Komulainen 1998a ja b; Vilkko 1997). Analyysin lähtökohta juontuu Deborah Tannenin (1979) määrittelemiin kielitieteellisiin odotuksen
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osoittimiin, mutta itsenäisenä menetelmänä se on lunastanut paikkansa suomalaisessa sosiaalitutkimuksessa viime vuosikymmenien aikana. Odotusrakenteet, jotka helpottavat kertomusten
käsittelemistä ja ymmärtämistä, paljastavat havaintojen valikoivuuden ja suodatuksen (Edwards 2008b). Aikaisempiin kokemuksiin perustuva ajattelumalli tosielämän ilmiöistä ja sosiaalinen luokittelu ymmärretään odotusrakenteina. Näitä rakenteita on mahdollista tutkia analysoimalla kerrontaa ja siinä ilmeneviä odotuksen osoittimia, joita ovat esimerkiksi toisto, korjaukset, paluu, varaukset, kiellot, kontrastoivat sidesanat, modaaliverbit ja arvioiva kieli, kuten
adjektiivit ja adverbit (Tannen 1979). Olennaista on, millä tavalla kertoja kuvaa ihmisten välisiä
monitahoisia keskinäisiä suhteita ja omaa asemaansa vuorovaikutuksessa. (Wortham 2006.)
Kertojan tavoitteita analysoidaan tihentyneen odotusrakenteen sisältävistä episodeista. Koska
kertomusten todellisuus on moninainen ja ristiriitainen (Rapley 2007), teoria ohjaa ja selkeyttää
aineisto-otteiden ja asenneväittämien valintaa sekä analyysiä. Toisaalta teoria auttaa liittämään
tutkimustulokset aikaisempiin tutkimuksiin ja ymmärtämään tutkittuja ilmiöitä laajemmin kuin
tarkastelluissa tapauksissa (Harris 2006; Henstrand 2006; Kearney 2006; Merriam 2006; Mutch
2006).
Laadullisen tutkimuksen eettistä pohdintaa
Tutkittaessa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten tuottamia kertomuksia
eettiset kysymykset ovat olennaisia. Haastatteluja varten hankin tutkimusluvan, koska haastattelut tapahtuivat sosiaalipalvelujen toimitiloissa. Lisäksi sain haastateltavien yhteystiedot työtovereilta. Sinänsä tutkimusaineiston keruu ei ollut mutkatonta, sillä haastatteluun suostuvien
henkilöiden etsiminen ilman henkilö- ja rekisteritietoja on työlästä. Nuoret aikuiset olivat vanhempiin verrattuna aktiivisempia osallistujia, mikä on vaikuttanut myös tutkimusaiheen rajaukseen. Saatuani haastatteluun alustavan suostumuksen antaneen henkilön puhelinnumeron soitin
kyseiselle henkilölle ja kerroin, että kyse on haastattelututkimuksesta ja tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaalityön kehittämiseen. Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista,
joten suostuneet henkilöt olivat jossain määrin motivoituneet antamaan haastattelun eikä aineiston hankkiminen tuntunut riistolta (vrt. Pohjola 1994, 41). Osallistuneet saivat pienen rahapalkkion, sillä haastattelutilanteessa kummankin osapuolen pitäisi voida kokea saavansa jotain itselleen (Nurminen 1992, 27–28). Haastattelun jälkeen vaihdoimme muutaman sanan, jotta
haastateltavilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja kysyä mieltä askarruttavia asioita. Kukaan
haastateltavista ei antanut kielteistä palautetta eikä vaikuttanut katuvan osallistumistaan. Saamani ymmärryksen mukaan koen olevani oikeutettu käyttämään haastatteluaineistoa tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Haastattelut olivat luottamuksellisia, eikä haastateltavan yksityisyys ole
uhattuna, sillä haastateltavien henkilötietoja ei kysytty tai tallennettu eikä henkilöllisyys näin
ollen voi paljastua. Haastattelut tehtiin suljetussa tilassa ja haastateltavilta pyydettiin suostumus
äänitykseen, jotta aineistoa voi käyttää tutkimusmateriaalina. Haastateltavilla oli mahdollisuus
lopettaa haastattelu ja poistua tilasta milloin tahansa. Yksikään haastateltava ei kuitenkaan keskeyttänyt tai poistunut ennen kuin haastattelun päättämisestä yhteisesti sovittiin. Haastattelumateriaali tuhotaan sitten, kun sitä ei tarvita enää tätä tutkimusta varten, ja asiasta ilmoitettiin
myös haastateltaville.
Tutkijan aseman selkeä ilmaiseminen on tärkeää, sillä laadullinen tieto on aina subjektiivista (Stanley & Wise 1993, 163–169). Haastattelutilanteessa pyrin olemaan mahdollisimman
puolueeton ja annoin haastateltavalle vapauden puhua tai olla puhumatta. Tutkimushaastattelussa on samoja ominaisuuksia kuin yksilöhuollon sosiaalityössä tapahtuvassa asiakastapaamisessa, ja koin sosiaalityön kokemuksesta olevan enemmän etua kuin haittaa myönteisen ilmapiirin luomisessa ja osin herkkien asioiden käsittelyssä. Tutkijan kokemus ja riittävän moni-

43
puolinen ymmärrys haastateltavien elämästä edesauttaa merkityksellisen ja perustellun aineiston tuottamista (Iivari 1996, 102). Vuoropuhelun laatu vaikuttaa tutkijan ymmärrykseen ja tulkintoihin. Tutkijana pyrin tukea-antavaan keskusteluun niin, että vaikutus tuotettuihin kertomuksiin olisi mahdollisimman vähäinen. Ohjaavien kysymysten tarkoituksena oli auttaa haastateltavaa jatkamaan puhettaan. Esitin niitä vain siinä tapauksessa, jos haastateltavalla oli vaikeuksia jatkaa kertomustaan ja hän ahdistui siitä. Haastatteluissa pyrin siis kunnioittamaan
haastateltavien itsemääräämisoikeutta mahdollisimman paljon, koska he eivät voi vaikuttaa siihen, missä ja millä tavalla lukija myöhemmin kohtaa tuotetun tekstin (Katisko 2011, 54).
Käytetty kerronnallinen haastattelumenetelmä toimi hyvin siksi, että haastateltavat saattoivat valita itse aiheen, josta kertoivat. Haastattelukysymykset olivat ensimmäistä kysymystä
lukuun ottamatta täydentäviä kysymyksiä. Tutkimukseen osallistuvilla haastateltavilla on oikeus tuntea olonsa mukavaksi ja osallistua omasta tahdostaan, ja heillä on oikeus myös kieltäytyä haastattelusta. (Zwozdiak-Mayers 2007.) Tutkimusaineistoa varten tehdyt haastattelut on
äänitetty ja litteroitu niin, ettei haastateltavia tunnisteta. Kaikki tuotettu materiaali on tallennettu
ilman tunnistetietoja, ja aineiston hankinnassa, analyysissa ja tulkinnoissa on pyritty toimimaan
eettisesti. (Christians 2007, 53; Lincoln & Cannella 2007, 77–79.) Litteroidussa aineistossa
kaikkia vuorovaikutuksen ilmauksia ei ole merkitty tarkasti, mutta haastattelijan esittämät tarkentavat kysymykset julkaistaan, mikäli ne kuuluvat kertomukseen, jotta kysymyksen vaikutusta haastateltavan tuottamaan kertomukseen on mahdollista arvioida. Näin on tarkoituksena
parantaa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusaineiston sisältöön vaikuttavat sen
kokoaminen tutkimustarkoituksessa, haastattelun kulku ja siihen osallistuneiden henkilökohtainen kiinnostus (Potter & Hepburn 2008). Julkaistavat kertomukset ja asenneväittämät on pyritty
pitämään mahdollisimman lähellä nuorten aikuisten kielellistä ilmaisua. Kertomuksessa kertoja
tulee kuulluksi kokonaisuutena, ja siksi jatkuva eettinen harkinta on välttämätöntä (Rosenwald
1996). Näin elämän merkitys tulee ymmärretyksi oikein, sillä virheellisiä tulkintoja ei ole mahdollista muuttaa jälkeenpäin. Haasteena on, missä määrin tutkimukseen osallistuneet henkilöt
kokevat, että heidän tuottamilleen kertomuksille on tehty väkivaltaa. Koska osallistuneiden
henkilötietoja ei tallennettu, valmista tekstiä ei ole ollut mahdollista toimittaa heille kommentoitavaksi.
Analyysi ei ole lingvistinen siinä mielessä, että kertomusten rakennetta ei tarkastella kielitieteellisesti, vaan kertomuksia tulkitaan normalisoivan vallan viitekehyksessä. Tavoitteena
on, että nuorten aikuisten kokemukset tulisivat ymmärretyiksi niin kuin he itse ne ymmärtävät
(Paananen 2008, 34). Kerronnallisen tutkimuksen luotettavuus riippuu mitä suurimmassa määrin muistiinpanojen ja haastatteluaineiston tarkkuudesta. Tutkimuksen pätevyys riippuu analyysin tarkoituksenmukaisuudesta sekä haastattelujen että tutkimuksen tarkoitusperistä. Tarkoituksenmukainen tutkimus tuottaa ymmärrettävää, rehellistä, aitoa, taloudellista ja muihin yhteyksiin siirrettävissä olevaa tietoa, johon tutkija on riittävällä tarkkuudella perehtynyt. (Webster & Mertova 2007, 89–90.) Luonnollisen kertomuksen tutkimuksen menetelmää käytän sen
eri muodoissaan, ja tutkimuksen toinen osa tuottaa yleistettävää tietoa tilastollisin menetelmin,
sillä erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä inhimillisen käyttäytymisen monimuotoisuus ja
runsaus on mahdollista selittää yksityiskohtaisemmin (Fook 2001, 125).
Koska yhteiskunnallisen alan tutkija ymmärtää sosiaalisten rakenteiden merkityksen tiedontuotannolle ja totuuskäsitysten muodostumiselle, hänellä on velvollisuus pysyä totuudessa
sekä paljastaa ongelmat ja julkisen diskurssin harhat (Scraton 2004). Totuuden ymmärtämiseksi
paremmin yhdistän eri näkökulmia ja tulkitsen tuloksia hermeneuttisesti niin, että yksityiskohdat saavat merkityksensä kokonaisuudessa ja kokonaisuus muodostuu osista, jotta tutkimus
tuottaisi olennaista tietoa nuorten aikuisten kiinnittymisestä työelämään. Tutkimuksella ei ole
tarkoitus peittää ongelmia vaan edistää tiedontuotantoa niin, että nuorten aikuisten asema työmarkkinoilla tulisi ymmärretyksi heille merkityksellisellä tavalla. Tutkimuksen tarkoituksena
on antaa nuorille aikuisille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja ymmärtää heidän tapaansa
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antaa asioille merkityksiä. Vaikka analyysi on teoriasidonnainen, periaatteena on avoimuus
näille merkityksille. Tutkijan tehtävä on määritellä ja koota tekstikorpus eli kirjoitetun kielen
tekstijoukko, jotta on mahdollista vastata tutkimuskysymykseen valittuja menetelmiä käyttäen.
4.2 Työelämään kiinnittymisen tilastollinen mittaaminen
Nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä käsittelen suomalaisen yhteiskunnan nuorille asettamana, tavoitteelliseen, hyvään elämään johtavan elämäntavan edellytyksenä. Työelämään kiinnittyminen on siis yhteiskunnan normatiivinen vaade, jolla yksilön työmoraalia arvioidaan. Foucault’n mukaan yksilön subjektiviteetti kehittyy yhteisön kontrolloivan objektivoinnin vaikutuksesta siten, että yksilö alistetaan omaksumaan yleisesti hyväksytyt normit. Siksi on
oletettavaa, että nuoret aikuiset ovat omaksuneet aktiivisen työnhakijan ja työntekijän subjektiviteetin. Määrittelen työelämään kiinnittymisen asenteena ja käytän laadullisesta aineistosta
poimittuja aktiivisuutta ja sosiaalisuutta työelämässä ilmentäviä väittämiä ja niiden muodostamaa asennekokonaisuutta työelämään kiinnittymisen osatekijöinä. Työelämään kiinnittymistä
tarkastellaan siis nuorten aikuisten sanoin. Se on käsitteenä vaikea ja moniselitteinen, mutta
tavoitteena on ymmärtää nuorten aikuisten käsityksiä ja paljastaa asenteiden välisiä suhteita.
Tutkimuksen määrällisessä osassa käytetään aktiivisuuden lisäksi kontrolliodotusta ja elämänhallinnan eli koherenssin tunnetta kuvaavia asenneväittämiä, sillä ne ovat identiteettiin vaikuttavia asennekokonaisuuksia. Näiden kolmen kokemuksellisen tason yhteissummana menestys
työelämässä muodostuu yksilöllisesti ja luo erilaisia vaatimuksia psykososiaaliselle työlle. Normatiiviset vaatimukset vaihtelevat työnantajan ja työyhteisön mukaan, mutta työllistävän nuorisososiaalityön tavoitteena on parantaa jokaisen työttömän nuoren aikuisen työllistymisvalmiuksia.
Olen muodostanut 25 asenneväittämää pelkästään haastatteluaineistosta. Kontrolliodotusta koskevat väittämät olen poiminut aiemmista testeistä, mutta muotoillut niitä aiheeseen
sopiviksi sanavalinnoilla. Koherenssia koskevista väittämistä yksi on uusi. Koherenssin mittareita on suomenkielisinä useita erilaisia, ja niillä kaikilla mitataan samaa asiaa. Näiden kaikkien
mittareiden pohjana on Antonovskyn englanninkielinen testi. Suomenkielelle käännettynä väittämät eivät toimi täsmälleen samalla tavalla, mutta väittämissä on sama merkitys.
Haastatteluaineistosta poimittujen väittämien tulkitaan kuvaavan aktiivisuutta työmarkkinoilla ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten motivaatiota sekä luottamusta, työllistävissä verkostoissa. Väittämät on muotoiltu alustavasti analysoidusta aineistosta siten, että ne kuvaavat
aktiivisuutta, sosiaalisuutta ja motivaatiota työelämässä. Myös asenneväittämät, jotka mittaavat
kontrolliodotusta, on muotoiltu uudelleen siten, että niissä ne kiinnittyvät työelämän kokemuksiin. Kyselyaineisto kerättiin keväällä ja syksyllä vuonna 2011 kahden keskisuuren eteläsuomalaisen kaupungin työttömien nuorten palvelupisteissä. Asennekokonaisuutta koskevia tutkimuksellisia oletuksia ei ole muodostettu, vaan kyselyaineiston analyysi on vähemmän tunnetun
aiheen kartoittavaa tutkimusta. Asenteita verrataan vastaajan omaan arvioon työkyvystään, joka
on henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva yleisarvosana, ja tutkimuksessa tarkastellaan sen
yhteyksiä muodostettuihin asennekokonaisuuksiin. Koska nuorten aikuisten asenteita ei ole kovin paljon tutkittu, ennakko-olettamuksia tässä tutkimuksessa tehdyille analyyseille ei ole asetettu, vaan määrällinen tutkimuskokonaisuus on eksploratiivinen eli asennekokonaisuuksia kartoittava.
Aktiivisuus eri osa-alueineen on välttämätön identiteetin työstämiselle, jotta nuoresta
kasvaisi vallitsevien työpoliittisten käsitysten mukainen hyvä, itsenäinen ja tuottava kansalainen. Aktiivisuuden käytännöt omaksutaan ympäröivästä yhteiskunnasta sosiaalisissa suhteissa,
ja ne ovat edellytys moraaliseksi toimijaksi kasvamiselle (Alhanen 2007, 166). Aktiivisuuden
osa-alueina kyselylomakkeessa (Liite 5) ovat työn hakemisen aktiivisuus ja kokemus tehdyn
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työn määrästä, sosiaalisuus työyhteisön jäsenenä sekä moraali ja vastuunkanto tehtävissä ja sosiaalisissa suhteissa. Aktiviteetti on näin haastateltujen henkilöiden määrittelemä ominaisuus ja
perustuu heidän henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Asenneväittämät on muodostettu käyttäen
koko haastatteluaineistoa. Varttuneemmilla, työelämässä jo kokemusta hankkineilla haastateltavilla oli selkeämmät ja kehittyneemmät käsitykset työelämän ilmiöistä. Kokemattomammilla
työelämän tuntemus rajoittui usein pelkkään työnhakemiseen. Väittämät kuvaavat aktiivista toimintaa, niitä toiminnan tapoja tai itsensä työstämisen muotoja, joiden avulla yksilö edistää pyrkimystään olla menestyvä yksilö työelämässä.
Aktiivisuuden lisäksi aineistosta on muodostettu kontrolliodotusta (locus of control) kuvaavia väittämiä, koska aikaisempien tutkimusten perusteella kontrolliodotus vaikuttaa työssä
selviytymiseen (Riipinen 1997). Tämä muuttuja on siis validoitu aikaisemmissa tutkimuksissa.
Lomakkeessa käytetyt kontrolliodotusta mittaavat väittämät on kuitenkin muotoiltu haastatteluaineiston avulla uudelleen niin, että ne kuvaavat joko sisäistä tai ulkoista kontrolliodotusta.
Tämän osamittarin muotoilussa on käytetty apuna Lefcourtin (1982) esittämiä asenneväittämiä,
joita ovat esimerkiksi ”Monet ikävyydet johtuvat huonosta onnesta” ja ”Jos hoidan asiani, voin
välttää ongelmat”. Sisäinen kontrolliodotus on työelämässä merkityksellinen, sillä länsimaissa
se on autonomiaan liittyvä tekijä, joka määrittää arvoja ja normeja. Individualistisessa yhteiskunnassa työelämän diskursiiviset käytännöt sekä toistuvat symboliset ja emotionaaliset keskustelun ja vuorovaikutuksen muodot tuottavat normaalisuutta ja määrittävät ulkoisen kontrolliodotuksen poikkeavaksi tai epätoivottavaksi yksilön ominaisuudeksi. Ongelmia muodostuu
niille työttömille, jotka ovat lapsuudessaan omaksuneet yhteisöllisen kulttuurin arvot ja harmoniaa tukevia käytäntöjä. Maahanmuuttaja voi olla lähtöisin maasta, jossa yhteisöllisyys on vallitseva kulttuurin piirre, ja ulkoinen kontrolliodotus leimaa lähtömaan työkulttuuria. Myös kantasuomalaiset eroavat toisistaan omaksumansa kontrolliodotuksen laadun suhteen, mikä vaikuttaa heidän menestykseensä työelämässä (Riipinen 1997).
Työelämään kiinnittymiseen vaikuttavana tekijänä on käytetty aktiivisuuden ja kontrolliodotuksen lisäksi myös elämänhallinnan tunnetta (sense of coherence) mittaavaa asennekokonaisuutta. Elämänhallinnan tunne perustuu Aaron Antonovskyn (1985) kehittämään mittariin.
Alkuperäinen mittari koostuu 26:sta elämän mielekkyyttä, ymmärrettävyyttä ja hallinnan tunnetta kuvaavasta asenneväittämästä, jotka asettuvat pareittain vastakohdikseen. Mittarista on
vakiintunut 13 väittämää sisältävä kokonaisuus (Liite 1), jossa vastinparit on jätetty pois. Mittariin olen valinnut taloudenhallintaa kuvaavia asenneväittämiä aikaisemmissa tutkimuksissa
käytetyistä mittareista, kuten Aini Jaarin (2004) tutkimuksesta, joka käsittelee suomalaisten
nuorten ja aikuisten itsetuntoa. Lisäksi olen muotoillut uuden väittämän täydentämään aikaisempia elämänhallintaa mittaavia väittämiä. Myös elämänhallinnan tunnetta mittaava testi on
validoitu aikaisemmissa tutkimuksissa.
Asenteita voidaan mitata käyttäen jatkumoa myönteisestä kielteiseen, vaikka se ei paljasta asenteen koko luonnetta. Kyselylomakkeessa viisi vastausvaihtoehtoa asettuu näiden kahden ääripään välille, jolloin keskimmäinen vaihtoehto on neutraali ja sille on lomakkeessa annettu merkitys ”en ole samaa enkä eri mieltä”. Erillistä ”en tiedä” -vaihtoehtoa vastaajille ei
annettu. Toimivat asenneväittämät ilmaisevat toivottua käyttäytymistä helposti ymmärrettävällä tavalla mutta kuitenkin niin, että ne herättävät mielikuvia. Lisäksi osan väittämistä on
hyvä olla merkitykseltään käänteisiä. (Likert 1967; Thurstone 1967b.) Tässä tutkimuksessa on
käytetty valmiita väittämiä niiden selkeyden vuoksi, mutta asenteita voidaan mitata myös avoimilla kysymyksillä, projisoivilla tekniikoilla ja naamioiduilla väittämillä (Campbell 1967). Ongelmana tulosten yleistettävyyden arvioinnille sosiaalitutkimuksessa on, ettei hyväksyttyjä
standardeja useinkaan ole. Tutkimus kohdistuu sellaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joita ei
voida määritellä yksiselitteisesti, kuten luonnontieteellisiä ilmiöitä. (Bulmer 2010, 217.)
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Taustatietoina lomakkeessa on kartoitettu soveltuvilta osin vastaajien sosiodemografisia
taustatekijöitä kuvaavia tietoja. Lomakkeessa kysyttiin syntymävuosi, sukupuoli, asumismuoto, perhesuhteet, viimeisin suoritettu koulutus, mahdollinen ammatillinen koulutus- ja työala, työkokemuksen määrä ja laatu, mahdollinen toimeentulotuen asiakkuus sekä oma arvio
työkyvystä kouluarvosanoilla mitattuna. Kyselylomakkeen lopussa on kaksi avointa kysymystä
(Liite 5), joita tässä tutkimusraportissa ei analysoida, mutta joitakin vastauksia referoidaan esimerkkeinä kuvaamaan analyyseissa käytettäviä sisällöllisiä ryppäitä.
Määrällinen aineisto on koottu tätä tutkimusta varten menetelmillä, joita käsitellään myöhemmin. Kyselyyn valikoitui työelämän sisääntulovaiheessa olevia työttömiä nuoria aikuisia.
Käytän nuorten aikuisten työelämään kiinnittymisen mittarina heidän ilmaisemiaan asenteita.
Asenteet rinnastuvat Foucault’n käsitykseen ajattelun ja puheen käytännöistä, jotka on omaksuttu ympäröivästä yhteisöstä tai yhteiskunnasta. Asenteen ilmaukset paljastavat henkilön suhteen asioihin ja ilmiöihin. Niillä on myös arvioiva merkitys, joka liittyy moraalisiin käsityksiin
tai mieltymyksiin hyvistä ja huonoista ominaisuuksista työnhakijana ja -tekijänä (Eiser 1994,
137). Asenteiden tutkiminen on hyödyllistä, koska niistä rakentuu järkeviä ja moniulotteisia
yksilön ajattelua ja arvomaailmaa kuvaavia kokonaisuuksia, jotka voivat olla yksilöllisesti tai
paikallisesti värittyneitä (Messick 1967). Asenne on myös suhteellisen pysyvä, koska se on
kokemuksen kautta muotonsa saanut henkinen ja hermostollinen valmius ja vaikuttaa siihen,
kuinka yksilö reagoi asioihin ja tilanteisiin (Allport 1967). Vaikka yksilön ajattelun, puheen ja
tekojen käytännöt ovat usein asenteellisia, asenteita ei ole mahdollista arvioida suoraan henkilön käytöksestä tai puheesta. Sen sijaan niiden laatu täytyy päätellä epäsuorasti myönteisestä
tai kielteisestä suhtautumisesta tiettyyn asiaan tai ilmiöön (Roberts 2010, 197). Tutkimuksen
tavoitteena on ymmärtää työelämään kiinnittymistä yksilöllisenä ilmiönä, osana inhimillistä kehitystä ja nuoren aikuisen itsenäistymistä, kuten monitasoisena aktiivisuuden ja hyvinvoinnin
arviona. Nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä kuvaavaan tehtävään kyselytutkimus soveltuu tilastollisen edustavuutensa puitteissa suuntaa-antavasti.
Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto on koottu työttömille nuorille suunnatulla lomakekyselyllä. Lomakekysely on tehty ositetulla satunnaisotannalla (Laaksonen 2013; Pahkinen 2012) valituille asiakkaille. Ositus tarkoittaa, ettei vastaajien poiminta ole valituista ositteista riippuvainen. Kootun
poikkileikkausaineiston keskeisenä sisältönä ovat asenneväittämät ja niiden muodostamat asennekokonaisuudet. Tutkimusaineisto on kerätty keväällä ja syksyllä 2011 kahdessa keskisuuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa työttömien nuorten palvelupisteissä. Lomakkeita palautui
noin 230 kappaletta, joista riittävän huolellisesti täytettyjä on 204 kappaletta. Koska Foucault'n
kehittämä ajatusjärjestelmä tarkoituksellisesti ei muodosta teoriaa, jossa olisi tarkkaan määritelty käsitteiden väliset suhteet, konfirmatorinen eli hypoteeseja vahvistava analyysi ei ole mahdollista. Suhteellisen suppea aineisto ei riitä pitkälle menevien teoreettisten johtopäätösten tekemiseen. Kyselyaineiston avulla on kuitenkin mahdollista saada tietoa siitä, miten nuoret aikuiset kokevat oman työmarkkina-asemansa sekä identiteettinsä.
Vastaajat valikoituivat heidän henkilökohtaisen suostumuksensa perusteella. Heitä ei
poimittu valikoimalla, eli tietty satunnaisuus on voimassa. Tästä syystä voidaan tuloksia varovaisesti yleistää kummankin ositteen edustamaan tavoiteperusjoukkoon. Tätä vielä tarkennetaan otospainoja muodostettaessa, koska käytettävissä oli lisäositemahdollisuus, eli aineisto on
mahdollista jakaa ositteisiin sukupuolen, iän ja asiointitoimiston mukaisesti. Otos on siis vastanneiden määrä, ja otanta on siinä mielessä hieman ongelmallinen, ettei satunnaisuuden vaatimus täysin toteudu. Menetelmä toimii, jos vastaaminen on satunnaista ositteissa, joita analyy-
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sissa käytetään. Asiakasrekisterin käyttöön liittyy myös ongelmia, koska asiakaskunnassa tapahtuu muutoksia päivittäin eivätkä satunnaisotannalla valitut vastaajat välttämättä ole enää
kyselyn toteutumishetkellä työttömiä työnhakijoita.
Tutkimusaineisto on kerätty ilman tunnistetietoja, joten vastaajien henkilöllisyys ei voi
paljastua. Luottamuksellisia tietoja ei ole näin ollen kerätty, eivätkä ne voi myöhemminkään
muodostua ongelmaksi. Aineiston keruu perustui luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen, mikä
tuottaa huolellisesti tallennettuja vastauksia, mutta myös on ongelmallinen otannan satunnaisuuden suhteen. Otantamenetelmä on verrattavissa galluptutkimukseen, jossa aineiston keruuta
jatketaan siihen saakka, kunnes on saatu riittävä määrä vastauksia. Menetelmä on vastaajien
kannalta harmiton, eikä heillä ole riskiä ikävistä seurauksista, mikä saattaa edesauttaa vastaajien
suostumista osallistumaan ja suhtautumaan tutkimukseen myötämielisesti. Asenteilla on kuitenkin vain välittävä rooli, ja ne ilmaisevat mahdollisen toimintatavan, mutta jäävät usein vain
verbaalisiksi mielipiteen ilmauksiksi. Siksi tutkimuksen tulosten perusteella ei voi suoraan ennustaa käytännön toimintaa, sillä yksilön käyttäytyminen on aina monitasoista ja tilannesidonnaista (Chein 1967; Doob 1967; Fisbein 1967; LaPiere 1967; Thurstone 1967a; Triandis 1967),
ja asenne on vaikea erottaa uskomuksista tai opituista tavoista ajatella tai ilmaista käsityksiä
annetussa kontekstissa (Eiser 1994, 132; Fisbein & Raven 1967).
Koska aineisto kerättiin ilman tunnistetietoja, ei vastauskadon eli vastaamatta jättäneiden
kyselyyn valittujen henkilöiden määrää voi arvioida. Aineisto kerättiin kahden työttömien nuorten aikuisten palvelupisteen aulatilassa niin, että asiakkaita pyydettiin henkilökohtaisesti vastaamaan kyselyyn. Mukaan valikoituivat ne asiakkaat, jotka asioidessaan palvelupisteissä suostuivat osallistumaan vapaaehtoisesti. Monet asiakkaat kieltäytyivät vastaamasta kyselyyn kiireeseen vedoten. Otos voisi olla toisenlainen, jos vastaajat olisi valittu satunnaisotannalla. Kysely kuitenkin suunnattiin vastaushetkellä työnhakijoina olleille nuorille aikuisille.
Tutkimusasetelma aiheuttaa joitakin luotettavuuteen liittyviä ongelmia. Niitä ovat poikkileikkausaineiston käyttö, yksilöiden kyky arvioida omaa tilannettaan ja otoksessa mukana
olevien yksilöiden mielipiteiden käyttäminen arvioitaessa asenteita ryhmätasolla. Kyselytutkimuksessa luotetaan vastaajan omaan arvioon ja kokemukseen valituista työelämään kiinnittymistä kuvaavista tekijöistä. Arvioon sisältyy väistämättä satunnaisvaihtelua, joka yleisellä tasolla ei aiheuta ongelmia, mutta se saattaa heikentää tuloksen luotettavuutta, kun selitetään työelämään kiinnittymistä käytetyillä osatekijöillä, joista yksi on aktiivisuuden asenne. Otospohjainen ja riittävän laaja selvitys on kuitenkin ainoa tapa tarkastella työelämään kiinnittymistä
perusjoukossa. (Kainulainen 1998.)
Lomakkeilla kerättyä kyselyaineistoa on luokiteltu pääasiassa selittävän tutkimuksen
menetelmin. Koska aineisto on suhteellisen suppea, analyysin tuottamien tulosten tilastollisen
edustavuuden ja yleistettävyyden parantamiseksi (Pahkinen 2012) aineistoa painotetaan sukupuolen, iän ja asiointitoimiston mukaisesti. Kummassakin osa-aineistossa vastaajista enemmistö on naisia, vaikka molempien toimipisteiden asiakkaiden enemmistö onkin miehiä. Toimistojen asiakaskunta poikkeaa melko paljon toisistaan sekä sukupuolen että iän suhteen. Tavoitteena on saada perusjoukkoon yleistettävissä olevaa tietoa. Sukupuolijakauma on vääristynyt otoksessa verrattaessa sitä perusjoukkoon.
Määrällisen tutkimuksen eettistä pohdintaa
Tilastollisella tutkimuksella on eettisiä merkityksiä, jotka on syytä ottaa huomioon. Tämän pohjaksi sopii hyvin Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) julistus ammattietiikasta
(2010). Seuraavan tarkastelun näkökohdissa olen käyttänyt jäsentelyn tukena tätä julistusta (ISI
2010). Tutkimus on opinnäytetyö, jonka suorittamiseen olen saanut opetusta Helsingin yliopiston henkilökunnalta, eikä muita sitoumuksia ole ollut. Tutkimusluvat sain kultakin taholta, ja
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koska salassa pidettäviä rekisteritietoja ei tarvittu, eettiseltä lautakunnalta ei tarvinnut pyytää
lausuntoa. Kun kohteena ovat työttömät nuoret aikuiset ja heidän asenteensa, tutkimus voi aiheuttaa ristiriitoja, kuten luoda eriarvoisuutta korostavia ennakkokäsityksiä yksilöiden välillä,
työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa yleensä. Tutkimuksen ajatus on lähtöisin käytännön sosiaalityöstä ja tarpeesta kehittää sitä asiakaslähtöisesti. Nuoret aikuiset valikoituivat kohderyhmäksi
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Nuorten työttömyys on sittemmin saanut huomiota maailmantalouden taantuman ja sitä seuranneen laman vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
tietoa, joka auttaa ymmärtämään paremmin nuorten aikuisten työelämään kiinnittymisen monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä, jotta heitä voitaisiin auttaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Tilastoinstituutin julistuksessa pyrkimys objektiivisuuteen, tilastollisen tutkimuksen luotettavuus, ennalta määrättyjen tulosten välttäminen ja vaihtoehtoisten menetelmien puolueeton
arviointi antavat suoraan ohjeistusta tälle osatutkimukselle. Tutkimuksen eri vaiheissa olen pyrkinyt objektiivisuuteen tavoitteena tuottaa uutta hyödyllistä tietoa ja lisätä ymmärrystä nuorten
aikuisten työelämään kiinnittymisestä. Tulokset olen pyrkinyt esittämään avoimesti niin, että
lukija voi tehdä oikeita johtopäätöksiä ja arvioida tulosten merkitystä. Tilastollinen osatutkimus
on eksploratiivinen, eikä ennakko-oletuksia tuloksista ole ollut, koska vastaavaa tutkimusta ei
ole aiemmin tehty. Tulosten laatuun ei ole vaikutettu ennalta määrättyjen tarkoitusperien saavuttamiseksi. Menetelmät olen valinnut siten, että tulokset ovat mahdollisimman tarkat ja ymmärrettävät tutkimusongelman selvittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena ja menetelmien valinnan tarkoituksena on ollut työelämään kiinnittymiseen vaikuttavien osatekijöiden analysointi ja
niiden välisten suhteiden tarkastelu, jotta monitahoinen ilmiö tulisi ymmärretyksi inhimillisen
toiminnan kokonaisuudessa. Tutkimusraporttiin olen pyrkinyt sisällyttämään riittävästi tietoa
käytetyistä menetelmistä, tekniikoista ja löydöistä niin, että lukija voi arvioida sekä tutkimuksen suoritusta että tuloksia.
Tilastollisen tutkimuksen luotettavuuteen kuuluu se, että tulokset selitetään tarkasti
myös, että tulosten selitysarvo punnitaan ja rajoitteet luotettavuudessa ja sovellettavuudessa
ilmaistaan riittävän selkeästi. Tutkimustulosten luotettavuudesta esitetään kunkin analyysin yhteydessä tarvittavat tilastolliset tunnusluvut. Tutkimustulosten luotettavuus on näin ollen
osiensa summa. Työelämään kiinnittymistä selittävät tekijät on valittu niin, että ne edustavat
inhimillisen toiminnan eri ulottuvuuksia. Mitattaessa ilmiötä näillä mittareilla tavoitellaan tulosten yhdenmukaisuutta. Ongelmana tutkimuksessa on se, että asenteet ovat muuttuva ominaisuus ja uudessa tilanteessa vastaukset voivat olla erilaisia. Tulosten luotettavuuden arvioimiseksi selittävistä tekijöistä kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne ovat tutkimuskäyttöön
vakiintuneita mittareita, joilla saatuja tuloksia on mahdollista tietyin ehdoin verrata muissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa kartoitetaan työelämään kiinnittymiseen vaikuttavia yksilön sisäisiä tekijöitä ja niiden yksilöllisiä eroja. Tulosten sovellettavuus uusiin asiayhteyksiin riippuu asioiden ja niiden muodostaman kokonaisuuden luonteesta. Sovellettavuuden arviointi jää lopultakin lukijan tehtäväksi, koska sovellettavuus riippuu siitä, mitä sovelluksella tavoitellaan. Soveltava hyöty saattaa olla tiedon kartuttaminen nuorten aikuisten asenteista ja niiden keskinäisistä suhteista, kehittämistarpeista ja muutoksen mahdollisuuksista.
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5 Työelämään kiinnittyminen kertomuksissa
Yksilölliset hyvinvoinnin erot ovat usein suuria, ja siksi nuorten aikuisten kiinnittymistä
työelämään on syytä arvioida sosiaalisena tapahtumien kulkuna, jonka myötä kehittyy käsitys
itsestä niin työnhakijana kuin työntekijänä. Tutkimuksen laadullinen analyysi perustuu kertomuksen tutkimukseen ja tarkastelee nuorten aikuisten ajattelun ja kielen käytäntöjä heidän kertoessaan yksilöllisistä kokemuksista normalisoivaa valtaa ja subjektiviteettia kuvaavissa työelämän asiayhteyksissä. Laadullinen tutkimusaineisto vastaa kysymykseen, millä tavalla nuoret
aikuiset kertovat työelämään kiinnittymisestä silloin, kun alistava valta vaikuttaa ja saa aikaan
vastustusta. Aineiston analyysi ja analyysiyksiköiden valinta nojaavat Foucault’n filosofiaan.
Haastatteluaineiston analyysi toimii ensivaiheen tutkimuksena, jonka perusteella olen myös rajannut tutkimusaiheen ja valinnut kyselytutkimuksen kohderyhmän. Tutkimuksellisena ratkaisuna laadullisen aineiston hyödyntäminen kyselytutkimuksen valmistelussa on antanut mahdollisuuden perehtyä aihealueeseen ja tehdä aineistosta poimitut asenneväittämät helposti vastattaviksi, mikä lisää tutkimuksen validiteettia.
Tutkimuksen määrällisessä osassa asenteet ovat ajattelun käytäntöjä, joiden oletetaan kehittyvän työelämässä ja vaikuttavan työelämään kiinnittymiseen. Tutkimuksella pyritään tavoittamaan nuorten aikuisten käsityksiä itsestään työnhakijana ja työntekijänä. Asenteet ilmaistaan
kirjoitetun kielen avulla, mutta asenteita tuottavat käytännöt eivät ole pelkästään diskursiivisia,
vaan niihin vaikuttavat kaikki elämän kokemukset. Tässä luvussa analysoidaan laadullista aineistoa ja käsitellään analyysin tuloksia.
Kertomuksellisuus
Eräs tapa ymmärtää nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä on kuulla heidän kokemuksiaan työelämästä, joita kuvataan kertomuksina. Yksilöllisen kertomuksen vahvuutena on
mahdollisuus tuoda inhimillisen kokemuksen yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus ulkoapäin
määritellyn totuuden rinnalle (Hurwitz ym. 2004, 1–14). Tässä tutkimuksessa analysoitava,
henkilökohtaisia kokemuksia kuvaava aineisto sisältää haastateltavien muistelemia kokemuksia. Käsitteenä muistelu on refleksinomainen, ja se tuottaa kertomuksia yksilöllisistä kokemuksista. Muistelussa menneisyys ja uskottava tulkinta saavat kielellisen ilmaisun suhteessa selittävään viitekehykseen (Edwards & Potter 2008, 53; Kohler Riessman 2001, 81; Carro 2000,
73). Kertomuksen keinoin tapahtumia kuvatessaan nuoret aikuiset eivät ole riippuvaisia muiden
henkilöiden määritelmistä tai muissa yhteyksissä esitetyistä käsityksistä. Jokainen kertomus antaa kertojalle mahdollisuuden luoda uusia representaatioita itsestään ja niistä sosiaalisista ryhmistä, joihin hän kuuluu tai ei kuulu, sekä siitä, millaisena hän elämäntilanteensa kokee (Edwards 2008c, 98). On tärkeää erottaa toisistaan todellinen tapahtuma ja kerrottu tapahtuma samoin kuin historialliset tosiasiat ja kertomuksellinen totuus, joka aina on henkilökohtainen ja
saa merkityksiä kertojan henkilökohtaisista kokemuksista.
Henkilökohtaiset kertomukset ovat moninaisia, kaikki kerronta ei tuota kertomuksia ja
joissakin kertomuksissa fokalisaatio eli kertojan luoma perspektiivi (Rimmon-Kenan 1999, 92)
poikkeaa valituista katkelmista. Silloin kertoja puhuu toisen henkilön tai yhteisön näkökulmasta. Kertomukset tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää elämäntapahtumiin liittyviä kokemuksia ja inhimillisen toiminnan sosiaalisia lähtökohtia (Kohler Riessman 1997, 155–158). Kertomus on aina tarkoituksellinen, ja se ilmaisee kertojan käsityksen tapahtumien vaikuttimista. Sen
yhtenäisyys riippuu argumenttien luomasta kertomuksellisesta kokonaisuudesta, mutta kuulijaa
tai lukijaa ei sidota hyväksymään kertojan argumentteja tai päätelmiä. (Green 2004.) Kertomuksen analyysia ajatellen sen ratkaiseva merkitys kuitenkin hukataan, jos rakennetta ei oteta
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huomioon, vaan se pilkotaan merkeiksi ja kootaan listoiksi eikä kertojan tapahtumille antamaa
merkitystä oteta huomioon (Goldie 2004, 159).
Aineistossa kiinnostavia uutta tietoa tuottavia elementtejä ovat käytäntöjen ja kulttuurin
luomat normalisoivan vallan ja subjektiviteetin merkitykset. Kertomuksellisuutta pidetään yhtenä keskeisenä kielellisenä resurssina niin kulttuurin, identiteetin kuin poliittisen ideologian
muodostumisessa. Mielenkiinto konstruktionistista ontologiaa eli sosiaalisesti muodostuneita
merkityksiä ja elämänymmärrystä kohtaan on kasvanut identiteettipolitiikan myötä. (Sintonen
2008, 51–53.) Jokaiseen puhetapaan on sisäänrakennettuna valtasuhteita, joita vastustusta ilmentävät kielelliset ilmaisut paljastavat. Valtaa on kaikilla instituutioilla, sitä on kaikissa käytännöissä ja tehtävissä. Kukin puhetapa sallii eriasteisen ja -tyyppisen subjektiviteetin, joka voi
olla sekä myöntyvä että vastustava (Weedon 2004, 19–20). Nuorten aikuisten tuottamiin kertomuksiin vaikuttavat työelämän sosiaaliset käytännöt, jotka tarjoavat heille subjektipositioita.
Sosiaaliset käytännöt kannustavat nuoria samaistumaan ja omaksumaan käsityksiä ominaisuuksista työnhakijana ja työntekijänä. Yksilön käsityksissä subjektiviteetistaan on keskeistä tarkoituksellinen toive olla viisas kansalainen ja työntekijä, mikä rajaa tuotetun kertomuksen ulkopuolelle tapahtumat ja odotukset, jotka ovat ristiriidassa tämän toiveen kanssa. Toisaalta subjektiviteetti antaa yksilöllisen tunteen siitä, kuka yksilö on ja mihin hän kuuluu. Esimerkiksi
diskurssit ammatti-identiteetistä vetoavat usein jaettuun historiaan ja työkulttuuriin. Identiteetti
on suhteellinen ja määrittyy erottumalla siitä, mitä se ei ole. Kaikissa muodoissaan se ei koskaan ole yksi ja yhtenäinen vaan moninainen, murtunut ja uudelleenrakentunut sukupuolen,
etnisyyden ja kanssakäymisen vaikutuksesta. Tapahtumien tulkintaan vaikuttavat sekä kertojan
aikaisemmat kokemukset, että tavoitteet, joihin hän sosiaalisten suhteittensa kautta pyrkii.
Analyysissä kertomuksen teoria ja analyysimenetelmät lähenevät toisiaan. Sosiaalitieteelliseen kerronnan tutkimukseen on vaikuttanut voimakkaasti amerikkalainen sosiolingvistinen tutkimus, joka perustuu kielitieteeseen. William Labovin ja Joshua Waletzkyn artikkelissaan (1967) esittämää luonnollisen tai suullisen kertomuksen ajallisesti etenevää rakennetta ja
heidän luomaansa menetelmää on käytetty ja kehitetty monimuotoisesti paitsi kielitieteessä
myös sosiaalitieteissä (Carbaugh 2001). Analyysi on mekaaninen ja perustuu pelkästään kertomuksen sisäiseen logiikkaan ja kieliopillisiin merkityksiin. Luonnolliset kertomukset, jotka
ovat osa kansankielistä suullista kulttuuria, saavat muotonsa niitä toistettaessa. Siksi niiden rakenne voi rikkoutua, jos haastattelija ryhtyy keskustelemaan kertojan kanssa (Keller-Cohen &
Dyer 1997, 149, 151). Sosiaalitieteissä kertojan vuorovaikutussuhteet tutkimuksen kohteena
ovat saaneet enemmän huomiota osakseen. Sosiaalitutkimuksessa usein käytetty vuorovaikutteinen ja argumentoiva keskustelun analyysi edellyttää keskustelevampaa lähestymistapaa, jolloin haastattelija ei ainoastaan tallenna kertomuksia vaan osallistuu aktiivisesti aineiston luomiseen (Edwards 1997, 139–146). Kertojan luoma odotusten rakenne ei aina suorasanaisesti
ilmaise kertojan odotuksia, vaan ne voivat ilmetä esimerkiksi negaation kautta. Kertojan odotukset ovat tulkittavissa kerronnallisesta kokonaisuudesta. Kerronnassa aika voi palata taaksepäin, ja kertoja juonintaa eli poimii tarkoituksellisesti merkityksellisiä muistoja luodakseen itselleen merkittävän kertomuksen. (Hyvärinen 2006.) Odotusrakenne sekä odotusten täyttyminen tai niissä pettyminen ovat jossain määrin pääteltävissä kertomuksellisesta kielestä. Etenkin
kertojan ristiriitaiset odotukset heijastuvat kerrontaan, jolloin hänen tietoisuutensa omista motiiveistaan vahvistuu ja ilmenee sisäisenä neuvotteluna. Kertomuksessa odotukset ilmenevät
suorasanaisesti aiheen mukaan, mutta odotusrakenne paljastaa odotusten olemassaolon, vaikka
kertoja keskittyisikin sisällöllisesti esimerkiksi elämänsä ongelmiin. (Hyvärinen 2006, 22;
1994, 57–60.)
Tämän tutkimuksen tuottamistapa vaihtelee kertojan monologista haastatteluun ja edelleen kahden tai useamman henkilön keskusteluun. Kun kertomus on kertojan monologi, vallan
analyysin edellytykset eivät koske haastattelutilanteen arviointia samalla tavalla kuin etnogra-
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fisessa keskustelun analyysissä, jossa tutkija osallistuu tutkimuksen kohteena olevaan toimintaan. Koska haastattelu on sosiaalinen tapahtuma, kerronta muodostaa kuitenkin kokonaisuuden, johon kuuluvat paitsi yksittäiset kertomukset myös vuorovaikutuksen luoma konteksti ja
kertojan aikaisemman elämän luomat odotukset (Edwards 1997, 139–146). Sosiaalisen prosessin analyysi ei ole keskeistä tässä tutkimuksessa. Aineiston muodostavat litteroidut haastattelut,
eikä vuorovaikutusta tai haastattelun aikana vallinneita valtasuhteita tarkastella osana kertomuksia. (Atkinson 2006; Goodwin 1997, 111–112.) Hermeneuttisen periaatteen mukaisesti
kukin kertomuksen osa saa merkityksensä kerronnallisesta kokonaisuudesta ja kontekstista, jolloin kertomuksen osa ymmärretään kokonaisuuden kautta ja kokonaisuus osiensa kautta. (Kakkuri-Knuutila 2007, 30; Repstad 1999, 104.) Tulkinta on riippuvainen siitä, mistä tutkija olettaa
kertomuksen alkavan ja mihin loppuvan, koska se voi jäsentyä myös aiheenmukaisesti, ei ainoastaan ajallisesti etenevänä. Keskeistä on kulttuurisen kontekstin kriittinen arviointi sekä kerrottujen tapahtumien suhde aikaan ja paikkaan (Fox 2006). Haastattelussa aktivoituvat sekä
paikalliset kulttuuriset kerronnan rakenteet että sosiaalipalveluissa muodostunut diskurssi,
koska haastattelut tehtiin asiakaspalvelutiloissa. Tarkasteltaessa kertomusta erillään alkuperäisestä kontekstista se voi saada uusia merkityksiä (Keller-Cohen & Dyer 1997, 147–153). Aineiston avulla kuvataan toimintaa, motiiveja ja kiinnostuksen kohteita, mutta usein nämä sisällöt ovat riippuvaisia haastattelun ajasta tai paikasta (Potter & Mulkay 2008). Jokaisella henkilöllä on oma asemansa suhteessa palvelukulttuuriin, keskusteluun, käsitteisiin ja motiiveihin, ja
ne jättävät jokaiseen haastatteluun jälkensä (Cortazzi & in 2009; Etherington 2009; Potter ym.
2008, 255; Gudmundsdottir 2006; Carbaugh 2001, 122).

5.1 Nuoret aikuiset työyhteisössä ja työtä hakemassa
Nuoret aikuiset eivät valinneet kertomuksia sattumanvaraisesti, vaan niillä on kertojalle
henkilökohtainen merkitys. Analyysin avulla pyritään paljastamaan niitä normalisoivaa valtaa
käyttäviä tahoja sekä käytäntöjä, jotka kertoja nimeää ja jotka ovat vaikuttaneet kokemukseen
kertojan omasta subjektiviteetista. Analyysiyksiköt olen valinnut niin, että kertomuksen perusrakenteeseen kuuluvat juoni, tapahtumien käännekohta sekä ajallinen järjestys luovat selkeän
kerronnallisen kokonaisuuden. Luonnollinen kertomus perustuu tapahtumien ajalliseen järjestykseen toisin kuin postmoderni kertomus, jossa keskeistä on erilaisten elementtien dekoratiivinen yhdistäminen (Abbinett 2003, 56). Ajallinen järjestys sitoo kertovat lauseet toisiinsa, eikä
niiden järjestystä voida muuttaa muuttamatta sisällön merkitystä toisin kuin esimerkiksi fiktiivisessä kerronnassa (vrt. Rimmon-Kenan 1999). Valintaan on vaikuttanut myös kertomuksen
sijoittuminen haastattelun ja siitä litteroidun tekstin kokonaisuudessa, jossa kertomus saa merkityksensä. Kaikki kertomukset eivät ole täydellisiä ydinkertomuksia, vaan niissä on poikkeamia ja puutteita. Tästä huolimatta juonellisuus asettaa analyysille vaatimuksia, joita ei ole
syytä ohittaa. Kertomukset, joissa esiintyy selkeä juonellinen tapahtumien kulku, analysoin lähtökohtaisesti tapahtumien järjestyksen luomassa kontekstissa. Näissä kertomuksissa hyödynnän
odotuksen osoittimia, mikäli ne ovat välttämättömiä kertomuksen ymmärtämiseksi. Odotusrakenteet, jotka helpottavat kertomusten käsittelemistä ja ymmärtämistä, paljastavat havaintojen
valikoivuuden ja suodatuksen (Edwards 2008b). Aikaisempiin kokemuksiin perustuva ajattelumalli tosielämän ilmiöistä ja sosiaalinen luokittelu ymmärretään odotusrakenteina. Näitä rakenteita on mahdollista tutkia analysoimalla kerrontaa ja siinä ilmeneviä odotuksen osoittimia, joita
ovat esimerkiksi toisto, korjaukset, paluu, varaukset, kiellot, kontrastoivat sidesanat, modaaliverbit ja arvioiva kieli, kuten adjektiivit ja adverbit (Tannen 1979).
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Haastattelemalla tuotettu tutkimusaineisto muodostuu sosiaalisesti, ja siksi juonelliset
kertomukset poikkeavat luonnollisesta kertomuksesta paitsi odotusrakenteen myös sen sosiaalisen tuottamistavan suhteen. Analyysi perustuu kuitenkin todisteiden ja tosiasioiden sekä sanojen, lauseiden ja virkkeiden järjestyksen luomiin merkityksiin työelämän asiayhteyksissä.
Aineistosta olen valinnut niitä kerronnallisia katkelmia, jotka ilmentävät vastarintaa työelämään sijoittuvissa tapahtumissa. Kerrottua toimintaa ja aktiivisuutta analysoidaan erittelemällä
henkilöiden tavoitteellisen toiminnan rakennetta ja seurauksia kertomuksen asettamissa rajoissa. Odotukset ennen tapahtumia vaikuttavat niiden kokemiseen, ja tapahtumat voivat aiheuttaa monenlaisia tunnereaktioita. Mitä tärkeämmästä tavoitteesta on kyse, sitä voimakkaamman reaktion ne saavat aikaan. Toisaalta ennakointi muuttaa odotuksia. Kertomuksen muodostumiselle on olennaista, onko kohdattu todellisuus odotusten mukainen vai jollakin tavalla ristiriidassa niiden suhteen (Hacker 1982, 20).
Yksinkertaisilla kertomuksilla on sekä kertova että arvioiva tehtävä. Tapahtumien merkitys kertojalle riippuu siitä, missä määrin hän on voinut vaikuttaa toiminnan päämääriin ja
päätöksentekoon. Arviointi ilmaisee kertomuksen merkityksen kertojalle, sen miksi kertomus
on kerrottava. Niissä kertomuksissa, joissa kerronta noudattaa Labovin ja Waletzkyn kuvailemaa kertomuksen rakennetta, kertomisen arvoiset tapahtumat sisältävät yleensä jotain odottamatonta, tavallisuudesta poikkeavaa tai yllätyksellistä. Työelämään sijoittuvissa tapahtumissa
arviointi paljastaa kertojan asenteen ja ilmentäessään vastarintaa se osoittaa normalisoivan valtasuhteen olemassaolon. Arviointi voi olla sisäistä, mutta kerronnassa se usein esiintyy ajallisesti etenevän juonen ulkopuolella lisäyksinä. Lisäykset voivat olla laadullista toiminnan kuvausta, upotettuja viittauksia kertojan omasta tai jonkun toisen henkilön toiminnasta tai viittauksia toisen henkilön huomautuksiin kertomuksessa (Gwyn 2006). Analyysissä ja tulkinnassa
on syytä ottaa huomioon, että kuvaukset ovat osa arviointia, mikäli ne ovat olennaisen valikoivia ja jyrkkiä (Edwards 1997, 139–146). Labov käsitteli sanoja merkkeinä sosiaalisesta ja
kulttuurisesta järjestyksestä. Sanat ovat merkkejä henkilön tunteista ja tarkoituksista sosiologisessa ja sosiaalipsykologisessa merkityksessä (Hammersley 1989; Heise 1986). Usein tunneilmaukset sisältävät viittauksia kertojan vastarintaan ja valtasuhteen olemassaoloon. Tunteet, ajatukset ja muistot ovat tärkeitä kertojan minuuden ja identiteetin rakennusaineita, joilla hän perustelee omien väitteiden totuudenmukaisuuden (Gergen 2008).

Vallan ja subjektiviteetin kertomukset
Vallan ja subjektiviteetin kertomuksissa nuoret aikuiset sanoittavat kokemuksiaan työelämästä. Kertomukset olen valinnut niin, että ne edustavat nuorten eettisten itsekäytäntöjen
erilaisia muotoja mutta ovat tutkimusaineistossa tavanomaisia, vaikka niissä jokaisessa on
myös yksilöllisiä piirteitä. Näiden kertomusten voidaan havaita jakautuvan neljään eri kategoriaan:
x
sopeutuminen
x
kuuliaiseksi kasvaminen
x
alistuminen
x
irtisanoutuminen.
Nämä kertomukset kuvaavat subjektiviteetin sijoittumista normaalin ja poikkeavan akselilla vastavuoroisuutta arvioimalla: mitä etäämmälle normaliteetista subjektiviteetti sijoittuu,
sitä vahvempia vastakkainasettelun ilmauksia kertoja käyttää. Normaliteettiin sopeutumisen
kertomuksessa ei ole havaittavissa vastustusta, ja siksi se poikkeaa muista kertomuksista. Kertomukselle on ominaista harmonia ja luottamus sosiaalisesti ymmärrettyyn todellisuuteen, joka
on vastapuhetta alistamiselle. Tässä kertomuksessa toteutuvat vastavuoroisuus, yhteiset normit

53
ja tiedonkulku, ja sillä on onnellinen loppu. Sopeutuminen on tavoite, jonka saavuttamiselle
subjektiviteetin poikkeavuus tuo haasteita. Muiden kertomusten voi luonnehtia muistuttavan
klassista kreikkalaista tragediaa. Niissä vastavuoroisuus ja tiedonkulku häiriintyvät eikä kertojalla ja työyhteisöllä ole yhteistä ymmärrystä normeista. Vallalle alistumisen ja kuuliaiseksi
ruumiiksi kasvamisen kertomuksessa nuori nainen kokee epävarmuutta elämän ristiriitojen keskellä. Hän taistelee saadakseen ammatin ja vakaan aseman työmarkkinoilla, mutta työyhteisössä hän on pelokas ja välttää konfliktia kaikin keinoin. Lopulta hänen täytyy luovuttaa, mutta
ei vähäpätöisestä eikä satunnaisesta syystä. Toivottomaan tilanteeseen hän ei ole itse syyllinen,
vaan joutuu vastoin pyrkimystään toteamaan, ettei dialogi toiminut työyhteisössä ammatin edellyttämällä tavalla. Alistumisen kertomuksessa mielivallan vastustamiselle ei löydy välineitä.
Nuoren miehen ja työyhteisön ymmärrys todellisuudesta on niin erilainen, että kertoja joutuu
konfliktiin, joka päättää hänen työsuhteensa. Kertoja puolustaa tarmokkaasti tasa-arvon vaatimustaan ja myös tuo sen ilmi työyhteisössä, eikä hän voi ymmärtää saamaansa kohtelua. Normalisoiva valta henkilöityy kertojan entiseen esimieheen, jota kohtaan kertojalla ei ole vähäisintäkään myötätuntoa. Irtisanoutumisen kertomuksessa nuori nainen on epätoivoinen objektivoinnin ja ulossulkemisen uhri. Hän löytää mielivallan vastustamiselle keinon pakenemisesta. Kertoja vakuuttaa yhteistyöhaluaan, mutta hänet torjutaan toistuvasti. Dialogia ei synny
työyhteisössä eikä työllistämisen palvelua tuottavassa projektissa. Kertoja kokee muiden käyttäytymisen vieraana, hän ei tunnista sosiaalisesti ymmärrettyä todellisuutta ja jää lopulta täysin
yksin.
Sopeutuminen
Kertomuksissa, joissa työelämässä pärjääminen korostuu, nuoret aikuiset eivät osoita
vastarintaa vaan myönteisiä asenteita työyhteisöä ja yleensä työelämää kohtaan. Työelämässä
pärjäämistä osoittavissa kertomuksissa nuoret aikuiset kuvaavat työpaikan hyviä ja palkitsevia
ihmissuhteita siten, että kertojan toimijuus saa myönteisiä piirteitä. He saattavat kertoa nimeltä
mainitsemattomien henkilöiden osoittaneen olevansa tyytyväisiä heidän työsuoritukseensa,
mutta he ovat saaneet myös sanallista palautetta. Kertomuksissaan nuori arvioi työkuntoaan ja
taitoaan suhteessa työelämän haasteisiin. Hänelle on tärkeää luottaa siihen, että pärjää työssä.
Työyhteisössä saatu palaute kannustaa kuntoutumaan ja oppimaan uutta, jotta on mahdollista
pärjätä vielä paremmin. Kuntoutuminen on välttämätöntä, mutta se on vain osa elämää, ja tavoitteena kertojalla on etsiä sopiva työpaikka ja työllistyä pitkäaikaisesti.
Seuraavassa katkelmassa nuori mies pohtii omaa osaamistaan ja kertoo hallitsevansa sellaista erityisosaamista, jota muilla työnhakijoilla ei ole tarjota. Hän uskoo, että työtaitoa kartuttamalla on mahdollista löytää oma paikkansa työmarkkinoilta. Aiemmin haastateltava on kertonut kouluttautuneensa ammattiin, mutta hän ei haluakaan tehdä kyseistä työtä. Muuttaessaan
maaseudulta kaupunkiin hän alkoi pohtia alan valintaa ja arvioida omia ammatillisia tavoitteitaan. Koska hän ei ollut tyytyväinen ammattiinsa, hän päätti vaihtaa alaa. Kertoja kuvaa yhteiskunnan normeja arvioimalla epäonnistumistaan ammatinvalinnassa. Koulutus on työllistymisen
edellytys, ja toisiin tehtäviin siirryttäessä vaaditaan uusi koulutus, jonka hankkiminen vaatii
nuorelta aikuiselta huomattavia resursseja. Siitä huolimatta kertoja pyrkii etenemään oman tavoitteensa mukaisesti. Hän vastustaa normalisoivaa valtaa ja korostaa koulutuksen toissijaisuutta osoittamalla, että hänellä on henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat hänen valitsemallaan alalla tärkeämpiä.
1)
2)
3)

Tavallaan siinä on aika paljon semmoista
mutta sitten kun kaikki palat loksahtaa yhteen
niin sitten tavallaan on semmoinen oma erityisosaaminen
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4)
5)
(48.M2.09)

mitä ei pysty niin helposti muut tarjoamaan
tähän mennessä työllistänyt minua satunnaisille luento- ja opetuskeikoille.

Tämä elämänfilosofinen kertomus alkaa konfliktista, joka kääntyy kertojalle eduksi hänen omien erityisansioidensa vuoksi. Kertoja vahvistaa onnistumisen tunnetta käytännön esimerkkien avulla. Työelämässä pärjääminen on yksilön ja yhteiskunnan yhteistyön tulosta. Kertoja antaa lukijan ymmärtää, että hän hallitsee kokonaisuuden ikävistäkin yksityiskohdista huolimatta ja tarkastelee tilannetta itsenäisesti mutta perustaa arvioinnit saamaansa palautteeseen.
Aluksi hän kertoo kuvaannollisesti, kuinka ongelmista huolimatta asiat järjestyvät (rivit 1–2).
Kertoja käyttää rinnastuskonjunktiota ”mutta” ja antaa ymmärtää, että kyse on melko isoista
asioista, jotka eivät aluksi ole parhaalla mahdollisella tavalla. Kertomalla, että melko isot asiat
järjestyessään antavat hänelle mahdollisuuden käyttää osaamistaan, hän antaa lukijan ymmärtää, että menestyäkseen hän tarvitsee hyvän tilaisuuden ja toisaalta omia erityisiä lahjoja. Työelämässä pärjääminen on hankittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä suotuisissa olosuhteissa. Kertoja arvioi menestyksen johtuvan ennen kaikkea työnhakijan omasta osaamisesta (rivit 3–4), joka on henkilökohtainen ominaisuus. Lopuksi hän kertoo esimerkin erityisosaamisen
tuomasta hyödystä. Hän kertoo saaneensa lyhytaikaisesti työtä, koska hänellä on sellaista erityisosaamista, jota muut työnhakijat eivät pysty tarjoamaan (rivi 5). Kertoja luottaa mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla, minkä hän ilmaisee vahvistuneen myönteisten tapahtumien myötä.
Vaikka työelämän normatiiviset vaatimukset ammatin ja koulutuksen suhteen ovat haastavia,
hän ei anna niiden lannistaa. Kertoja kuitenkin antaa tilaa itseään suuremmille yhteiskunnallisille voimille, jotka tässä kertomuksessa ovat olleet hänelle suopeita. Hänen tehtävänsä on
tuoda työelämään erityisosaamista, jotain mitä kenelläkään muulla ei ole antaa. Yksilöllisyys
on voimavara, joka suotuisten olosuhteiden vallitessa on korvaamaton niin hänelle itselleen
kuin yhteiskunnallekin.
Kertomuksissaan nuoret kuvaavat sosiaalisen tuen osoituksia iloa ja onnellisuutta merkitsevillä ilmauksilla. Monta kertaa kertomuksissa ilon aiheena ovat myös kertojan oppimat
uudet hyödylliset taidot, minkä on mahdollistanut työyhteisön myötämielinen suhtautuminen.
Kahvilassa kassakoneen käyttö saattaa tuottaa ongelmia, mutta kannustava palaute tukee oppimista ja saa kertojan tuntemaan elämänsä mielekkääksi. Tällainen työkokemus voi vahvistaa
subjektiviteettia myönteisellä tavalla. Työelämässä pärjäämistä nuoret arvioivat usein työyhteisössä saamansa palautteen perusteella. Siitä huolimatta, että kaikki työtehtävät eivät ole helppoja, mahdollisuudella oppia uutta voi olla nuoren työntekijän subjektiviteettia tukeva kokemus. Tieto siitä, että työssä on mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja kehittää osaamistaan, vahvistaa
luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Joskus nuorella aikuisella saattaa olla työkykyä heikentävä sairaus tai vamma.
Kaikki kokemukset eivät aina ole pelkästään myönteisiä, ja monet työelämän sosiaaliset
tilanteet ovat monella tapaa haastavia. Useissa kertomuksissa työttömyys on kipeä asia. Nuoret
aikuiset kertovat hakevansa työtä ahkerasti ja tekevänsä työtä mielellään, mutta työtä on vaikea
saada. Se, ettei nuori aikuinen ole saanut työpaikkaa, vaikuttaa merkittävästi kertojan työelämää
ja omaa itseä koskeviin arvioihin. Työyhteisössä ei aina ole helppoa, mutta asiat on mahdollista
hoitaa ja ongelmat ratkeavat. Nuoret kertovat, kuinka suunnitelmat kariutuvat ja työ- tai opiskelupaikan menetys on joka kerta valitettava tapahtuma. Tämä osoittaa, että heillä on toive
työllistyä ja valmistua ammattiin. Nuorten aikuisten aktiivisuus on keskeistä työelämään sijoittuvissa tapahtumissa, niissä normalisoivan vallan verkostoissa, joissa he kiinnittyvät työelämään sosiaalisin suhtein. Ansiotyö ja vastuunotto omasta toimeentulosta ovat tärkeitä tavoitteita nuorille aikuisille, mutta sen sijaan sosiaalitoimen asiakkuuden he ovat kokeneet häpeällisenä. He ovat omaksuneet aktiivisen kansalaisen identiteetin, eikä yhteiskunnan apu ole hei-
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dän arvomaailmansa mukaista. Kertojan kokemus omasta aktiivisuudestaan ja subjektiviteetistaan työnhakijana ja työyhteisön jäsenenä on tärkeä ja tarpeellinen voimavara hänelle itselleen
mutta myös mahdollisuus työllistymistä edistävälle sosiaalityölle. Työllistävien palvelujen tarkoituksena on lisätä nuorten aikuisten aktiivisuutta työmarkkinoilla niin, että yksilö toimii tehokkaasti ja näin nuorista aikuisista kasvaa tuottavia kansalaisia.
Kuuliaiseksi kasvaminen
Useimmille haastatelluista työ on hyvin merkityksellinen mutta toisaalta haastava elämänalue. Nuoret kuvaavat tapahtumia, joissa yksittäinen henkilö, ryhmä tai yhteiskunta on asettanut heidän työllistymistä edistäville pyrkimykselleen normatiivisia rajoitteita. Nuoret aikuiset
ovat saaneet sekä hyviä että huonoja tuntemuksia työssään. Työyhteisön sosiaalinen verkosto
rakentuu työstä riippuen työtovereista, asiakkaista ja erilaisista sidosryhmistä. Normalisoivaa
valtaa voivat käyttää kaikki yhteisön ja verkoston osalliset, ja sosiaalinen kuormitus saattaa
joissakin tehtävissä olla iso haaste. Työyhteisö ei aina tue yksilöä, asiakkaat saattavat käyttäytyä häiritsevästi eikä yhteistyö sidosryhmien kanssa aina toteudu toivotulla tavalla.
Seuraavassa kertomuksessa nuori nainen suhtautuu koulutukseen myönteisesti, vaikka
hän ei ole selviytynyt työssäoppimisjaksosta. Hän pohtii syitä epäonneen analysoimalla omaa
persoonallisuuttaan, mutta näkee ongelmia myös työpaikan ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa.
1)

H: Miten sinä pärjäsit siellä ihmisten kanssa ja…

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

No, silleen että kyllä minulla tosi,
minä olen ujo ja arka ihmisten kanssa,
että alku meni silleen hirveän kauan,
ja oli tosi sellainen epävarma,
että osaanko
ja pärjäänkö ja näin.
Mutta kyllä tuo työpaikka, missä minä olin sitten,
niin kyllä minut otettiin sinne tosi hyvin vastaan,
ja kyllä minä tunsin,
että minä kuulun sinne
ja että minusta pidetään siellä,
ja että minä olen ihan oikeassa paikassa.
Kun minä niitten ihmisten kanssa tulin toimeen, oikeastaan kaikkien kanssa
mutta toisaalta minä olin kuitenkin niin hirveän epävarma
ja pelkäsin koko ajan,
että minä teen virheitä,
ja minä olin siellä koko ajan varautunut.
Ja silloin tulee esille sellainen,
että miellyttäminen niin kuin sielläkin tapahtui.
Että justiin kun minä tulen sinne,
että kun minä olen opiskelija,
niin minut laitettiin tekemään koko ajan semmoisia,
että minun oli tosi vaikea saada,
tai minä en saanut,
tai minusta tuntui,
että minä en saanut lepoaikaa yhtään,
että jos minä istuin,
niin heti joku tuli siihen
ja sanomaan,
että voinko minä hoitaa sen ja sen.
Ja minulla oli tosi vaikea sanoa,
että minun täytyy nyt levähtää.
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

Minä olen tosiaan juossut monta tuntia putkeen.
Niin se meni semmoiseksi,
että minä en uskaltanut enää hirveästi
istua paikallaan.
Että kun minä luulin,
että joku ajattelee,
että minä olen laiska.
Tai minä kuitenkin tiedän,
että minä olen ahkera ja näin.
Mutta ihmisten kanssa tulin toimeen silleen ihan.

44)

H: Koit sen kohtelun epäoikeudenmukaisena?

45)
46)
47)
48)

No, siinä mielessä että…
mutta kyllä minä sen tiedän,
että yleensä opiskelijoita laitetaan silleen tekemään enemmän hommia.
Että en minä tiedä, mitä se sitten on. (68.N2.08)

Kertoja pohtii suhdettaan muihin työntekijöihin työharjoittelupaikassaan. Muistellessaan
tapahtumia työyhteisössä hän arvioi subjektiviteettiaan ja kokee olevansa ujo, arka ja epävarma
(rivit 1–7). Työssä oppimisen hän kuvaa olleen heti alussa haastavaa (rivi 4). Kuitenkin hän
arvioi, että työpaikka oli hänelle sopiva ja että hänet otettiin hyvin vastaan (rivit 8–13). Epävarmuus muiden suhtautumisesta saa kertojan miellyttämään muita. Hän ei uskalla vastustaa sosiaalista painetta, vaikka hän kokee sen haitallisena (rivit 15–20). Kertoja arvioi opiskelijoiden
kohtelun olevan aina jossain määrin huonoa (rivit 21–34), minkä vuoksi hän alkaa pelätä rangaistusta eikä uskalla istua, vaikka hän on tehnyt työtä useita tunteja tauotta (rivit 35–37). Hänen mieleensä nousee epäilyksiä, että muut pitävät häntä laiskana (rivit 38–42) siitä huolimatta,
että hän luottaa omiin ihmissuhdetaitoihinsa (rivi 43). Haastattelijan kysymykseen kohtelun
epäoikeudenmukaisuudesta hän vastaa varovaisen myöntyvästi ja korostaa varovaisuuttaan.
Hän toteaakin kohtelun olevan tavallista, kun kyseessä on opiskelija (rivit 45–48). Kertojalla
on selkeä motivaatio työllistyä ja pyrkimys itsenäistyä. Kertoja toistaa kahdesti arvionsa siitä,
miten hän reagoi työyhteisössä saamaansa kohteluun.
Kertomuksessa työpaikan ihmissuhteet ovat haastavia ja dialogi häiriintynyttä. Kertoja
on odottanut työyhteisöltä vastavuoroista keskustelua ja osoittaa sen kuuluvan hoitotyön skriptiin. Kertoja jää työyhteisössä kuitenkin affektiivisen vastaanottajan rooliin eikä tule kuulluksi
sellaisena kuin hän itsensä ymmärtää. Hänellä on ongelmia hyväksyä työyhteisön toimintakäytännöt. Kertoja kyseenalaistaa sen, että pätevyyttä hoitotyöhön mitataan työsuoritusten määrän
perusteella. Arviointiperuste sotii hänen oikeustajuaan vastaan. Koska dialogi ei ole vastavuoroista, kertojan on vaikea hahmottaa sosiaalisesti luotua käsitystä todellisuudesta. Kertomusta
leimaa pelko siitä, että yhteisö arvioi hänet objektiivisesti poikkeavaksi. Kertoja pyrkii rakentamaan subjektiivista todellisuutta, jossa avoimiksi jääneet kysymykset saavat vastauksen. Tapahtumien ymmärtäminen on tarpeellista ja merkityksellistä, koska yksilön subjektiviteetti rakentuu tämän kokemuksen kautta saadun tiedon varaan. Ymmärtääkseen ja hallitakseen itseään
kertojan täytyy luoda hyväksyttävä kuva tapahtumista, mutta kertomuksessa dialogin puute ja
siinä tapahtuneet häiriöt rikkovat sen sosiaalisen ja kulttuurisen tilan, jossa kertoja toimii. Hän
kuvaa kokemaansa epävarmuutta, joka syvenee tapahtumien edetessä ja johtaa lopulta fyysiseen uupumukseen.
Nuoret aikuiset saattavat olettaa, että heidän täytyy yrittää kestää huono kohtelu, koska
työpaikkaa on vaikea saada. Kertomuksissa he näyttävät erilaisia tapoja yrittää ratkaista ongelmallinen tilanne. Useimmissa kertomuksissa selviytymiskeino on asiasta puhuminen, mutta
monissa kertomuksissa kuvataan, kuinka vastaus jää saamatta tai muut eivät suostu keskustelemaan asiasta. Kaikesta huolimatta nuoret aikuiset yrittävät sopeutua ja kestää, koska he tietävät,
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että kuluu pitkä aika ennen kuin he saavat uuden työpaikan. He ymmärtävät, että työllistyminen
on monista syistä vaikeaa ja työmahdollisuuksia on vain vähän. Nuorten aikuisten osaksi jää
hiljainen kärsimys vuoropuhelun saadessa epäasiallisia piirteitä tai häiriintyessä niin, ettei kertoja tule kuulluksi työyhteisössä. Kertomuksissa nuoret pohtivat työelämän hierarkiaa, jossa
kertojat tuntevat olevansa huonommassa asemassa ja alempiarvoisia kuin toiset. Arvionsa kertojat perustelevat sillä, että heitä ei kohdella samalla tavalla kuin vanhempia työntekijöitä. Työyhteisössä samaa työtä tekevät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa, ja nuoret aikuiset olettavat
huonomman kohtelun johtuneen siitä, että he ovat nuorempia kuin muut tai että he ovat joko
uusia tai määräaikaisia työntekijöitä tai opiskelijoita. Eriarvoinen kohtelu herättää voimakkaita
tunteita, ja se estää osallisuuden työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä, mikä on epäoikeudenmukaista. Kertoja toivookin tasa-arvoista kohtelua, koska kaikki tekevät samaa työtä. Kertoja tuntee, että häntä kontrolloidaan ilman, että hänellä olisi mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Kertomukset näyttävät nuorten aikuisten ristiriitaisia tuntemuksia yhteiskunnan normatiivisten vaatimusten paineessa sekä niiden henkilökohtaisen merkityksen työllistymiselle ja urakehitykselle.
Alistuminen
Nuoret aikuiset kuvaavat työpaikalla tai työtä hakiessaan tapahtuneita ongelmatilanteita,
jotka muodostuvat sekä alistavista käytännöistä että muista tekijöistä ja aiheuttavat esteen työllistymiselle tai työn jatkamiselle. Kertomukset kuvaavat tapahtumien kulkua. Kertojat arvioivat
sisäisiä, tunneperäisiä reaktioita tai ajattelutavan muutosta. Reaktiot ilmentävät kertojaa affektiivisena tarkkailijana ja usein normalisoivan vallankäytön kohteena. Arviointi ilmaisee kertomuksen merkityksen kertojalle. Alistamisen kertomuksissa tapahtumien käänne vaikuttaa
merkittävästi kertojan etenemiseen työurallaan. Nuoret aikuiset voivat työskennellä ilman kirjallista työsopimusta, jolloin työsuhde saattaa loppua ilman selkeitä perusteita. Heidän pyrkimyksensä luoda uraa on usein vastatuulessa, tai kertoja saattaa pyrkiä epätoivoisesti itsenäistymään. Kielteisenä koettu kontrolli ei tue itsenäistymistä, ja se voi vahvistaa nuoren aikuisen
käsitystä, että hän on subjektiviteetistaan riippuvainen ja kyvytön vaikuttamaan elämänsä kulkuun. Nuoren aikuisen on alistuttava yhteiskunnan normatiivisiin vaatimuksiin ja kärsittävä valintojen seuraukset.
Seuraavan kertomuksen nuori mies saa työpaikan kirjapainosta, jossa hänelle kuitenkin
tulee ylipääsemättömiä pulmia. Kertomus kiteytyy työpaikalla vastakkainasetteluun, jossa kertojan pyrkimykset ja työyhteisön vaatimukset ovat ristiriidassa. Kertoja kokee itselleen vieraat
vaatimukset epäoikeudenmukaisina ja moraalisesti arveluttavina. Kertomus kuvaa, kuinka työyhteisön käytännöt saavat nuoren miehen tuntemaan, että hänen pyrkimyksensä ovat epäsuotavia. Hän joutuu työyhteisön ulkopuolelle, koska taistelee epäoikeudenmukaista normatiivista
valtahierarkiaa vastaan, ja tuntee olevansa kielteisen kontrollin kohde. Hänellä ei ole mahdollisuutta selvittää ongelmaa työyhteisössä. Tapahtumat aiheuttavat paljon mielipahaa ja epäluottamusta. Työpaikan ihmissuhteet ovat vaikeita, ja lopulta kertoja on luvatta pois työpaikalta,
minkä vuoksi hänet irtisanotaan. Kertoja on kokenut lähiesimiehen kohdelleen häntä huonosti.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ja sitten he järjestivät duuniin kirjapainoon.
Meni hyvin.
Sitten he, minä en muista mikä lyhenne,
se on kyllä nuorisokoti tai jokin semmoinen
ja alakerrassa on kirjapaino.
Niin he sitten järjestivät kesätöitä.
Minä sain sen,
mutta se pomo, hän oli niin törkeä minua kohtaan.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

Niin minä sitten muutaman päivän lintsasin.
Niin minä sain kenkää sieltä.
Että jos kaikki muut istuivat sisällä
ja minä juoksin pihalla
ja tein kaikki työt.
Hän on semmoinen simputtajaluonne.

15)

H: Yrititkö sinä mitään sanoa vastaan?

16)

Enpä sanonut siinä mitään vastaan. (2. M2.08)

Kertoja ei tarkemmin erittele, kuka paikan hänelle järjesti (rivi 1), mutta hän viittaa johonkin lyhenteeseen (rivi 3). Hän ei kerro, mikä rooli tällä kyseisellä taholla oli hänen työllistymisprosessissaan, mutta hän ilmaisee olleensa passiivisen vastaanottajan roolissa voimatta
vaikuttaa asiaan. Kyseessä oli kesätyöpaikka (rivi 6). Alkuun työssä meni hyvin (rivi 2), mutta
hänelle tuli pulmia esimiehen kanssa. Hän arvioi esimiehen käytöstä (rivi 8) tiukoin sanakääntein ja kertoo olleensa luvatta poissa työpaikalta (rivi 9), minkä jälkeen työsuhde loppui. Sitten
hän arvioi tapahtumien johtuvan siitä, että hän joutui eriarvoiseen asemaan työyhteisössä ja tuli
huonosti kohdelluksi (rivit 11–14). Hän kertoo, ettei hän yrittänyt vaikuttaa puhumalla asiaan
(rivi 16) vaan jäi affektiivisen vastaanottajan asemaan. Työssä hän aluksi menestyi hyvin, mutta
työtehtävien jakaminen työyhteisön jäsenten kesken näyttäytyi hänelle epäoikeudenmukaisena,
ja hän koki olevansa eriarvoisessa asemassa työyhteisössä (rivit 11–13). Työyhteisön normit
henkilöityvät esimieheen (rivi 8), joka herättää kielteisiä tuntemuksia kertojassa. Hän yrittää
vastustaa mielivaltaista kohtelua avoimella vastarinnan teolla ja on luvatta pois työstä muutaman päivän. Tämä kärjistää vastakkainasettelun, joka päättyy nuoren miehen irtisanomiseen.
Hän ei löytänyt toimivaa käytäntöä vastustaakseen normalisoivaa valtaa. Arvioimalla esimiestä
ja työyhteisöä hän osoittaa pahoittaneensa mielensä. Kertomuksen nuori mies koki jäävänsä
yksin ja olevansa alistetussa asemassa kykenemättä pitämään puoliaan. Kertojan ja hänen esimiehensä keskinäiset erimielisyydet aiheuttivat vakavan konfliktin, vaikka kertoja ei sitä olisi
halunnut. Dialogi on häiriintynyt, eikä kertoja edes yritä ymmärtää esimiestään. Hän on voimaton vaikuttamaan asemaansa myönteisellä tavalla, ja sen sijaan hän reagoi voimakkaasti ja ryhtyy rajusti vastustamaan työyhteisön vallankäyttöä.
Irtisanoutuminen
Kertomuksissa kuvatut tilanteet osoittavat, kuinka työelämässä ilmenevä kilpailu lain
suomissa rajoissa saattaa estää nuoria työllistymästä. Nuorille saatetaan osoittaa eriarvoinen
paikka työyhteisössä, ja heitä saatetaan arvioida ja kasvattaa työyhteisön tarpeiden mukaisesti.
Tällaiset asiat ovat itsenäistymässä olevalle nuorelle ikäviä, ja ne vaikuttavat itsetuntoon. Nuorten käsitykset työelämästä kehittyvät elämänkokemuksen kautta, ja niillä voi olla pitkällisiä
vaikutuksia urakehitykseen. Sivuuttaminen vaikuttaa sekä henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin,
työyhteisöihin että päätöksentekoon palveluverkostossa.
Seuraavassa kertomuksessa nuori nainen kokee asiakkuuden työllistävässä hankkeessa
perustuvan epäluottamukseen, eikä hänellä ole mahdollisuutta vaikuttaa asemaansa. Hän on
osallistunut työharjoitteluun ja kokenut työharjoittelupaikassaan huonoa kohtelua, jonka syytä
hän ei ymmärrä. Hän ei ole myöskään saanut tukea projektin työntekijöiltä. Heidän kehotuksestaan hän päätti lopettaa työharjoittelun.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Sitten minä sanoin ihan suoraan heille,
että joo, minä en vaan tullut toimeen siellä.
Että ei ollut hyvä ilmapiiri.
Että ennemmin minä haluan tehdä juuri yhteistyötä ja kaikkea tällaista.
Sitten he vain katsoivat tällä tavalla,
että hekin rupeavat olemaan niin outoja minua kohtaan.
Minä en tiedä,
onko heillä joku juoni,
mutta minä olin tällä tavalla, että ihan sama sitten.
Minä olin,
kun vähän aikaa oli kulunut,
mutta he olivat tosi röyhkeitä.
Minä yritin olla niin,
että minä en välitä,
että minä olen välinpitämätön,
että miten he ovat minua kohtaan.
Mutta sitten lopulta ja lopulta en kestänyt,
ja minä sanoin sille projektin työntekijälle,
että minä en tiedä,
mikä on tämän homman nimi.
Ensin he kyselevät jotain ihan outoja,
se ei siis heille kuulu,
että ihan kuin he olisivat jotain poliiseja,
ja sitten hekin käyttäytyivät yhtäkkiä ihan samalla tavalla kuin T:n talossa.
Minä sanoin, että tuo on hyvin outo juttu.
Ja sitten he puhuivat ihan näin,
että anna olla sitten.
Ja minä jätin projektin.
Siinä missä se sijaitsee,
niin me olemme olleet aina sitten siellä. (11.N2.09)

Aluksi hän kertoo keskustelleensa projektin työntekijöiden kanssa (rivi 1–2). Nämä työntekijät hän mainitsee useita kertoja (rivit 5–8, 18, 26–28). Hän kertoo ilmapiirin työpaikalla
olleen huono (rivi 3), mitä hän korostaa mainitsemalla olevansa yhteistyöhaluinen toisin kuin
muut (rivi 4). Työpaikan henkilökunta eristää hänet yhteisön ulkopuolelle. Kertoja kokee tulleensa huonosti kohdelluksi ja yrittää löytää jonkin loogisen selityksen henkilökunnan käyttäytymiselle (rivit 5–8, 12 ja 21–24) kuitenkaan ymmärtämättä heidän tarkoitusperiään. Sitten hän
korostaa yhteistyöhaluaan toistamalla, kuinka hän yritti sivuuttaa koko ongelman mutta tuloksetta (rivi 17 ja rivit 13–16). Lopulta projektin työntekijät ratkaisevat tilanteen lopettamalla
työharjoittelun (rivit 26–28). Kertomus loppuu codaan eli palaa ajassa haastatteluhetkeen, ja
kertoja kuvaa projektin työtilojen sijaintia (rivit 29–30.) Tässä kertomuksessa nuori työharjoittelija suljettiin työyhteisön ulkopuolelle. Työpaikan hän oli saanut projektin kautta, mutta projektin työntekijät eivät kyenneet auttamaan häntä, kun työpaikalla ilmeni ongelmia. Kertoja
koki oudoiksi hänelle esitetyt hyvin henkilökohtaiset kysymykset (rivit 21–23), mikä ilmentää
ristiriitaa projektin työntekijöiden ja kertojan käsityksissä. Työyhteisössä kulttuurille ominaiset
moraaliset merkitykset kytketään vuorovaikutukseen, puolustusmekanismit rakentavat esteitä
ja ulossulkemisen rituaalit järjestyvät niin, että kertoja objektivoidaan epänormaaliksi, yhteisöön kuulumattomaksi henkilöksi. Kertoja ei löydä toimivaa tapaa sopeutua annettuun normaliteettiin ja hylkää yhteisön. Vastavuoroisuuden puutteen vuoksi hän ei ymmärrä, mitä on tapahtunut, eikä hän voi luottaa kehenkään, vaan tuntee suurta pettymystä ja epätoivoa.
Nuoren aikuisen subjektiviteetti on monta kertaa kovalla koetuksella, kun hänet pyritään
objektivoimaan työyhteisöä hyödyttävällä tavalla kuitenkin kuuntelematta häntä. Hänelle tar-
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jotaan erilaisia subjektipositioita, jotka usein ovat työpaikan hierarkiassa alisteisia tai poikkeavat tavallisesta esimiehen ja alaisen suhteesta. Objektivointi työelämässä ei ole kuitenkaan niin
totaalista kuin Foucault’n kuvaamissa laitosyhteisöissä, joista biovallan uhreilla ei ollut mahdollisuutta päästä pois. Kertojat tulkitsevat tapahtumia harvoin syrjintänä, joka onkin laissa tarkoin määritelty ja edellyttää todisteita. Vallankäyttöä kertojat kuvaavat ryhmän ulkopuolelle
jättämisenä, mikä on aiheuttanut heille paineita ja pahaa oloa. On myös tilanteita, joissa nuori
aikuinen tarvitsee ulkopuolista apua. Nuori vertaa asemaansa muihin työntekijöihin ja ilmaisee
usein olleensa heikommassa asemassa siitä huolimatta, että hän kuvaa vuorovaikutuksen mutkattomana. Dialogi saattaa olla näennäisen toimivaa, mutta ulossulkemisen rituaalit oli kytketty
vuorovaikutukseen alusta alkaen.
Normit ovat ryhmän asettamia sääntöjä ja odotuksia, kuten lakisääteiset määräykset
mutta myös työyhteisön jäsenilleen asettamat vaatimukset ja säännöt. Koska työyhteisöt luovat
omat norminsa, työsuhteen ehtoja ei aina määritellä selkeästi, tai työsuhde saattaa loppua yllättäen, mikä nuorelle aikuiselle voi olla outoa, mikäli hän ei ymmärrä työelämän lainalaisuuksia.
Usein kertojalle on selvää, mikä on epäedullista hänen työllistymisensä kannalta, ja hän saattaa
arvioida havaitsemansa käytännön normaalista poikkeavaksi, mutta omien oikeuksien puolustaminen on silti vaikeaa.
Sosiaalityössä asiakkaan kokemus tasa-arvoisena kumppanina sosiaalisissa suhteissa,
jotka tuottavat tietoa hänestä, voi tukea nuorta aikuista rakentamaan hyvää ja toivottavaa subjektiviteettia. Se edellyttää työntekijöiden tietoisuutta oman toimintansa vaikutuksista ja toiminnan kehittämistä niin, että asiakas voi osallistua tasavertaisena tiedon muodostamiseen. Asiakkaan ja työntekijän keskinäinen luottamus on työskentelyn perusta. Nuoret aikuiset pyrkivät
koko ajan selviytymään itsenäisesti, ja se on sinänsä hyvä tavoite, jota on myös perusteltua
tukea. Heillä on vaikeuksia saada työpaikkaa, ja on ymmärrettävää, ettei itsenäinen elämä ole
aina mahdollista. Epäonnistuminen koulutuksessa tai työssä aiheuttavat työttömyyttä ja taloudellisia huolia. Normatiivinen paine aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia, mikäli vaatimusten
täyttäminen ei tuota hyödyllistä tulosta nuorelle aikuiselle. Aktiivisuus työmarkkinoilla on yhteiskunnan asettama velvoite, mutta se ei takaa työpaikkaa ja itsenäistä toimeentuloa. Työelämän muuttuvat vaatimukset vaikeuttavat tarvittavien taitojen opiskelua, ja monta kertaa työyhteisöjen käytännöt yllättävät nuoren työntekijän.
5.2 Nuorten aikuisten tavoitteet työelämää kuvaavassa kerronnassa
Normalisoivan vallan aiheuttama vastarinta paljastaa nuorten aikuisten odotuksia, joista
heidän tavoitteensa ja elämän päämääränsä ovat tulkittavissa. Nuorten aikuisten odotusten analysoinnissa käytän Matti Hyvärisen (1994) määrittelemää odotusanalyysiä ja Deborah Tannenin (1979) esittämiä odotuksen osoittimia. Luonnollinen kertomus rakentuu juonen varaan,
mutta kaikki kerronta ei ole juonellista, vaan se voi rakentua menneisyyden tapahtumien sijaan
kertojan tulevaisuutta koskevien odotusten kokonaisrakenteen mukaisesti, jolloin haetaan tulevaisuuteen kiinnittyviä merkityksiä. Odotusanalyysi on kerronnan analyysia, jossa kertojan
odotukset luovat merkityksiä. Haastatteluaineistossa nuorten aikuisten tavoitteita on mahdollista tutkia sen avulla myös silloin, kun juonellinen rakenne ei niitä paljasta. Tavoitteellisuus ja
motivaatio ovat aktiivisuuden edellytys. Tieto nuorten aikuisten motiiveista auttaa ymmärtämään paremmin myös heidän vastarintaansa normalisoivaa valtaa kohtaan.
Asenteet ja arvioiva kieli toimivat välineinä kertojan luodessa omasta identiteetistään
mahdollisimman normaalin kuvan. Puhe sinänsä ei ilmaise mitään kertojan mielentilasta, vaan
rakentaa uutta minuutta ja itsekontrollia. (Hughes 2009; Verkuyten 2008.) Aikaisempiin kokemuksiin perustuva tulkintakehys ilmaisee sen, mikä kertojan maailmankuvassa on hänelle tärkeää, kuinka hän sen ymmärtää ja kuvaa. Se on osa sosiaalista identiteettiä, joka kiinnittää hänet
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tiettyyn ryhmään. (Antaki ym. 2008, 21–22.) Kerronnan keinona niitä käytetään valikoivasti ja
joustavasti korostaen asioiden joitakin puolia ja jättäen muut huomiotta. Identiteetin ja luokittelun käytännöt sekä sosiaalinen muutos ovat olennaisia kerronnallisen tutkimuksen kohteita,
mutta sen sijaan persoonallisuutta kerronnallisella analyysilla ei voida tutkia. (Billig 2008; Potter & Reicher 2008; Wetherell ym. 2008.) Olennaista analyysissä on kuunnella kertojan omaa
ääntä, hänen esittämiään perusteluja ja muita viestinnän keinoja, joiden kautta kertojan käsitys
omasta identiteetistään rakentuu (Widdicombe 2008).
Odotusrakenne ei sinänsä paljasta kertojan odotuksia tai tavoitteita, mutta niitä voi tulkita
kertomusten sisältöä ja kerronnan kokonaisuutta analysoiden. Odotusrakenteen analyysia käytän kertomuksissa, jotka avaavat kertojalle tärkeitä itsenäistymiseen ja työllistymiseen liittyviä
yksityiskohtia. Kertomuksilla on erilaisia tehtäviä, jotka vaikuttavat niiden rakenteeseen ja
muotoon. Kertomuksen orientaatio ajan ja paikan suhteen ei ole pelkkä tausta, vaan se antaa
vihjeitä tilanteeseen liittyvistä kerronnan rajoitteista (Pomeranz 2008). Sen sijaan ajan ja paikan
tajun katoaminen ja olosuhteiden järjestyminen uudelleen mielikuvissa luo uuden kertomuksen
ja vaikuttaa minäkäsitykseen (Baynham 2006, 181). Odotusrakenteet voivat olla normatiivisen
vallan tuottamia, koska kertomukset liittyvät niihin ongelmallisiin tilanteisiin, joita haastateltavat ovat työelämässä kokeneet. Normalisoiva valta osoittaa alistetussa asemassa olevalle selkeästi, mitä hänen pitäisi olla tai miten asioiden pitäisi olla.
Seuraavan kertomuksen nuori mies pohtii asemaansa lokeroituneilla työmarkkinoilla.
Työmarkkinoiden rakenne määrittää työn tekemistä ja asettaa rajoja työntekijälle. Kertoja ilmaisee omaksuneensa sellaista työtaitoa sekä ammatti-identiteetin, ettei hänen osaamistaan
vastaavia työpaikkoja ole tarjolla työmarkkinoilla. Sen sijaan hän on työllistynyt itse järjestämissään hankkeissa. Aiemmin kertoja toteaa, että hänen alallaan työpaikkoja ei ole valmiina,
vaan hänen työnsä on projektiluontoista. Saadakseen tuloja työstään hänen täytyy varsinaisten
tehtävien ohella suunnitella projekti itse ja hakea rahoitusta. Projektin onnistuminen edellyttää
toimivaa yhteistyötä verkostossa. Hän on aiemmin kouluttautunut lähihoitajaksi, koska lapsuuden kotipaikkakunnalla oli vain vähän vaihtoehtoja. Tämän valinnan hän totesi jälkeenpäin virheeksi ja päättelee alan vaihdon olevan seurausta persoonallisuudestaan ja kiinnostuksenkohteistaan. Asuessaan maaseudulla muita koulutusvaihtoehtoja ei ollut. Asuinpaikkakunta vaikuttaakin voimakkaasti nuorilla alan valintaan. Yhteiskunta vaatii pyrkimään työelämään niin aktiivisesti, että nuoret saattavatkin kouluttautua ammattiin, joka osoittautuu ennemmin tai myöhemmin vääräksi valinnaksi. Ilman yleisesti hyväksyttyä syytä ammattialan vaihtaminen on
erittäin vaikeaa, eikä julkinen hallintojärjestelmä juurikaan tue nuorten aikuisten uudelleen kouluttautumista. Kertoja pohtii sitten, mikä on menestymisen salaisuus epätyypillisessä työssä.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Että jos nyt niin kuin kaikki ei aina toimi,
niin yleensäkään maailmassa kaikki ei aina toimi.
sille ei oikein voi mitään,
mutta että se on sitten omasta kekseliäisyydestä ja muusta kiinni,
että millä tavalla sinä saat sitten muut asiat pyörimään.
Niin että kyllähän se on ihan sinusta itsestäsi kiinni,
että miten sinä aamusi aloitat,
ja mitä sinä teet,
mitä sinä ajattelet, tai aloitat tekemisesi.
Että kyllä minä näen,
että mitä suurimmassa määrin on ihan omalla vastuulla. (57.M2.09)

Kertoja toteaa, ettei yhteiskunnassa kaikki toimi parhaalla mahdollisella tavalla (rivi 1).
Siitä huolimatta jokainen on itse vastuussa omasta selviytymisestään (rivi 4). Jokainen voi vaikuttaa omiin menestymisen mahdollisuuksiinsa olemalla rehellinen itselleen. Siitä huolimatta,
että hän on joutunut pettymään julkiseen palvelujärjestelmään, hänen mielestään kunkin täytyy
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pärjätä itsenäisesti (rivit 5–6). Työelämässä nuoret joutuvat joustamaan paljon ja sopeutumaan
sellaisiin tehtäviin, jotka eivät millään tavalla vastaa henkilökohtaisia odotuksia ja taipumuksia.
Kertojalle vastuun kantaminen, itsenäinen selviytyminen ja aktiivisuus ovat niitä tavoitteita,
jotka auttavat elämässä eteenpäin. Työelämässä kaikki ei toimi toivotulla tavalla, mutta vastuu
selviytymisestä on yksilöllä itsellään.
Usein kertoja kuitenkin kuvaa pelkoaan sellaisen vallankäytön suhteen, joka alistaa hänet
työskentelemään ilman omaa motivaatiota vain tuottaakseen etua työnantajalle, tai sitten hän
pelkää, ettei työyhteisössä kunnioiteta perusoikeuksia. Tällöin kertoja ilmaisee epävarmuutta,
joka kiinnittyy tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan epäoikeudenmukaisuuteen, tai hän
viittaa lainvastaiseen menettelyyn. Nuoret aikuiset kuvaavat normatiivisia rajoitteita, joita voivat asettaa esimerkiksi työnantaja, yhteisö tai muu ryhmä ja yhteiskunta. Yritykset työllistyä
saattavat kariutua useaan kertaan, jolloin kertoja ahdistuu ja pyrkii löytämään ymmärrettävän
selityksen työnantajien ja työyhteisöjen torjuvalle käytökselle tai ristiriitaisille vaatimuksille.
Moni nuori aikuinen ihmettelee, miksi ei ole saanut mahdollisuutta työllistyä. Sosiaalinen todellisuus on sekä hyvä että paha, ja julkisen vallan tehtävä on puolustaa oikeudenmukaista kohtelua ja auttaa alistettuja. Alistetussa asemassa nuoren aikuisen subjektiviteetti joutuu taipumaan, mikä saattaa johtaa konfliktiin työpaikalla. Nuoret aikuiset osoittavat tietävänsä, että
heillä työnhakijoina on myös oikeuksia, ei pelkästään velvollisuuksia. Monia kertomuksia värittää kuitenkin epäluottamus ja pelko siitä, että kertoja ei kykene vastustamaan vallan käytäntöjä eikä voi itse vaikuttaa asemaansa työmarkkinoilla.
Aktiivisuus vaikeassakin työmarkkina-asemassa on keskeinen teema nuorten aikuisten
kertomuksissa. Nuorilla aikuisilla on tarve vaikuttaa omaan asemaansa ja selviytymiseensä työelämässä. Useassa kertomuksessa nuori aikuinen ponnistelee välttääkseen riippuvuuden yhteiskunnan tuesta ja uskoo kovan yrittämisen johtavan itselliseen asemaan työmarkkinoilla. Seuraavassa kertomuksessa nuori nainen on kohdannut ongelmia työssäoppimisjaksolla, mutta aikoo edelleen jatkaa alan opintoja. Hän pohtii syytä siihen, miksi työ alkoi tuntua raskaalta.
Työyhteisössä hän ei saanut tarvitsemaansa tukea ja koki voimiensa loppuvan. Hän kertoo yrittäneensä keskustella tuntemuksistaan, mutta hänet sivuutettiin. Opiskelijana hän oli eriarvoisessa asemassa kuin muut työntekijät. Hän koki, että työyhteisö odotti häneltä suorituksia,
mutta häntä ei kuunneltu. Hän etsii keinoja ratkaista vastaavanlaiset pulmat, mikäli niitä vielä
myöhemmin tulee. Hän aloittaa negaatiolla ja kieltää työtovereiden käytöksen olleen syynä väsymiseen. Hän jatkaa kontrastoivalla rinnastuskonjunktiolla ”mutta” haluten näin korjata oletuksen väärästä käsityksestä ja jatkaa kieltoilmauksella vakuuttaakseen, ettei hän ole kokenut
stressireaktiota kyseisessä työpaikassa. Hän korostaa tapahtumien merkitystä toistamalla ne ja
lieventäen ilmausta stressireaktiosta. Sitten hän miettii, kuinka hän olisi voinut vaikuttaa tilanteeseen työpaikalla.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ehkä minun olisi pitänyt sanoa,
että minusta tuntuu…
että minä teen liikaa täällä.
Keskustella olisin voinut.
Minun opettaja, minulla on tosi ihana opettaja,
ja olisin voinut hänenkin kanssaan keskustella,
ja sanoo,
että siellä on nyt vähän huono olla.
Kun minusta tuntuu,
että minä joudun tekemään liikaa,
että minä jaksan. (70.N2.08)

Kertoja pohtii, olisiko hän voinut vaikuttaa omaan asemaansa ottamalla mieltään painaneen ongelman puheeksi työpaikalla (rivit 1–3), ja hiukan epävarmasti hän toteaa, että hän itse
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olisi voinut keskustella työyhteisössä enemmän (rivi 4). Tämän jälkeen kertoja arvioi opettajansa persoonallisuutta (rivi 5) ja tarkentaa, että hän olisi voinut puhua asiasta opettajansa
kanssa (rivit 5–7). Sen jälkeen hän palaa edelleen pohtimaan ikävää tapahtumaa työpaikalla ja
osoittaa asian kipeän merkityksen toistamalla, kuinka tapahtuma oli liikaa hänelle (rivit 8–10).
Haastattelijan kysymykseen työpaikan keskustelukulttuurista hän vastaa kieltäen. Hän kertoo
miettineensä paljon epäoikeudenmukaisuutta, jonka korjaamiseksi hän ehdottaa työyhteisön
yhteistä keskustelua ongelmista. Hän näyttää kieltoilmauksella, että hän olisi toivonut työyhteisöön vahvempaa keskustelukulttuuria, ja arvioi, että hän olisi siinä tapauksessa pärjännyt
paremmin. Hän lisää epäilevänsä, olisiko kuitenkaan uskaltanut puhua koko työyhteisön läsnä
ollessa, ja tarkentaa kantaansa keskustelun määrästä ja laadusta. Kertoja löytää myös positiivisen opin kokemuksestaan. Hän toteaa, ettei hän ollut ainoa, joka kärsi työpaikan konflikteista.
Kertomuksessa työpaikan ilmapiiri ilmaisi kertojalle, että sivuuttamisen käytännöt olivat aktivoituneet, ja hän kuvaa reaktiotaan saamaansa tylyyn kohteluun. Puhumattomuus ja vaikeneminen ovat siten vallankäyttöä.
Seuraavassa kertomuksessa eräs nuori aikuinen arvioi kokemansa kohtelun oikeudenmukaisuutta ja pohtii normatiivisesti työnantajien käyttäytymistä ja velvollisuuksia sekä työntekijöiden valinnan perusteita. Kertomuksessa työnantajat optimoivat etujaan ja käyttävät työllistämistukia välineenä työntekijöiden valinnassa. Kertoja miettii, onko syy hänen omassa persoonallisuudessaan, ja olettaa muiden työnhakijoiden olevan sosiaalisempia kuin hän. Päätelmän hän perustelee kuvaamalla tapaansa opiskella. Koska koulutuksen jälkeen kilpailu työmarkkinoilla on vaikeuttanut työllistymistä, hän olisi voinut kartoittaa paremmin työllistymisen
mahdollisuuksia tutustumalla muiden opiskelijoiden työtapoihin. Hän on huomannut jälkeenpäin työotteen merkityksen työtä hakiessaan ja pohtii, miten olisi voinut oppia enemmän. Kieltoilmauksella hän osoittaa, ettei hän opiskeluaikanaan vielä kiinnittänyt huomiota toisten opiskelijoiden tapaan työskennellä. Hän arvioi, että vahva ammatillinen ote on normatiivinen valintaperuste työmarkkinoilla, mutta vain harva on sen saavuttanut. Hän tarkentaa vahvan ammattitaidon tarkoittavan, että työtä tehdään koko persoonallisuudella. Vaatimukset työmarkkinoilla kiristyvät, koska ammattiosaajia koulutetaan enemmän kuin heitä on mahdollista työllistää. Sitten hän arvioi passiivimuodossa nuorille suunnattua yhteiskunnassa hyvin yleistä normatiivista määräystä tehdä työtä ja lisää loppuun epävarmuutta ilmaisevan kontrastoivan arvion
siitä, ettei yhteiskunta vaatimuksista huolimatta anna mahdollisuuksia. Hän esittää parannusehdotuksia nykyiselle työllistämispalveluja tuottavalle järjestelmälle haastattelijan sitä kysyessä.
1)

H: Missä asioissa sinä koet tarvitsevasi apua…

2)
3)
4)

Minun mielestä… jos puhutaan yleisesti niin…
aika helpolla menee paljon osaamista hukkaan.
Jotenkin silleen tämän nykyisen järjestelmän, et jotenkin… se on tietenkin
vaikeata,
mutta kyllä kaikki osaaminen on jonkun rahan vertaista.
Että jotenkin se et… mm... että osattaisiin juuri enemmän kartoittaa,
sitä missä mihin kukin on,
mihin kullakin on taipumusta,
mihin se, miten hyvä se sitten on ja…
Sitten voisi enemmän olla just sitä että…
soveltaisi jonkun ammatin osaamista johonkin muuhun. (36.M3.09)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Aluksi hän arvioi yleisesti, että osaamista menee hukkaan, ja toteaa syynä olevan järjestelmän (rivit 2–3). Hän jatkaa kontrastoivasti, että kaikki osaaminen on arvokasta (rivi 4). Työuran alussa oleville nuorille yhteiskunnan tehtävä on järjestää enemmän tukea omien taipumusten ja vahvuuksien kartoittamiseen sekä ammatillisen osaamisen soveltamiseen (rivit 6–9).
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Osaamisen kartoittamisen lisäksi pitäisi soveltaa ammattitaitoa uusiin tehtäviin (10–11). Jotta
aktivoivat palvelut tuottaisivat taloudellista hyötyä, pitäisi entistä paremmin ottaa huomioon
yksilölliset vahvuudet ja rakentaa työllistymispolku niiden varaan. Ammatillisten valmiuksien
ja opittujen taitojen soveltaminen uusiin tehtäviin olisi myös tapa hyödyntää hankittua koulutusta, mitä nykyinen järjestelmä ei riittävästi tee. Itsenäinen toimeentulo on välttämätön edellytys oman elämän rakentamiselle, ja sen puute vaikuttaa koko elämän ajan. Kertomus jatkuu
kuvaamalla työttömyyden aiheuttamia ongelmia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kun ei sitä silleen perhettä pysty perustaan eikä mitään.
En minä tiedä,
olenko minä edes henkisesti valmis semmoiseen.
Mutta kaikki tuommoiset perusasiat kuten itsenäisyys
niin on sosiaalitoimen varassa tai tukien varassa,
niin ei sitä ole silleen päässyt oikein omille jaloilleen. (39.M3.09)

Kertoja kokee työttömyyden ja tulottomuuden olevan esteenä itsenäistymiselle (rivi 1).
Hän jatkaa kieltoilmauksella, joka osoittaa hänen toivovan, että hän on valmis ottamaan vastuun
omasta perheestä, ja jatkaa rinnastuskonjunktiolla ”mutta” osoittaen, että perusasiat, kuten itsenäisyys, ovat jo hänellä hallinnassa (rivit 2–4). Omaa elämää ei kuitenkaan voi rakentaa perustulon varaan (rivit 5–6), mikä osoittaa, ettei hän ole saavuttanut taloudellista itsenäisyyttä eli
itsellisyyttä, jota hän tavoittelee. Nuorten aikuisten kertomuksissa itsenäistyminen rinnastuu
hyvin usein taloudelliseen omavaraisuuteen eli itsellisyyteen, joka on heidän elämänsä tavoite.
Työllistyminen saa kertomuksissa välineellisen arvon, mikä sillä on ollut teollistumisen alkuajasta lähtien. Vakaa työmarkkina-asema takaa turvatun toimeentulon, jolloin oman elämän rakentaminen on mahdollista. Epävarma työmarkkina-asema sen sijaan murentaa luottamusta hyvään tulevaisuuteen, ja tavoiteltu itsellisyys jää kaukaiseksi haaveeksi. Seuraavassa katkelmassa kertoja arvioi nuorten, vähäisen työkokemuksen omaavien työnhakijoiden mahdollisuuksia työllistyä.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Että se on just se tyhmin homma on se,
että vaaditaan jotain työkokemusta,
jos ei sitten saa sitä ensimmäistäkään tilaisuutta
tehdä sitä työtä.
Voi olla kysymys ihan… perusammatista niin kuin leipurin hommasta,
että ei saa,
että ei mikään tunnu olevan.
Rakennustöissäkin vaaditaan kaikennäköisiä valmiuksia.
Ja ajokortti on sitten yksi,
ettei pääse helpolla puistoja siivoamaan,
jos ei ole ajokorttia. (41.M3.09)

Kertoja ilmaisee passiivilla määrittelemättömän tahon, joka vaatii työkokemusta (rivit
7–9). Jokaisella ammattialalla vaatimukset ovat kasvaneet. Jo ensimmäisen työtilaisuuden saaminen on vaikeaa (rivit 10–11). Esimerkkinä hän kertoo leipurin ammatin ja rakennustyöt (rivit
12–15). Kertojan odotukset ovat pessimistisiä, ja hän kuvaa työmarkkinoiden toimintaa paradoksina. Hän jättää lukijan arvaamaan, miten nuoren aikuisen työnhakijan käy, jos tämä ei saa
mahdollisuutta hankkia työkokemusta, jota kuitenkin aina vaaditaan (rivi 10). Kertoja korostaa
odotuksiaan saada työpaikka toistamalla negaation kahteen kertaan (rivit 6–7). Sitten hän tarkentaa kasvaneita vaatimuksia kertomalla ajokortin merkityksestä työtä hakiessa (rivit 8–9).
Työttömyys aiheuttaa kertojalle huolta ja esteitä oman elämän rakentamisessa. Hänellä on koulutus, minkä vuoksi on luonnollista, että hän olettaa työllistyvänsä koulutusalalle. Hän arvioi
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kuitenkin vaatimusten työmarkkinoilla olevan ristiriitaisia, joten niiden täyttäminen on vaikeaa
riippumatta koulutuksen tuomasta pätevyydestä. Vaatimukset ovat kasvaneet tehtävissä, jotka
aiemmin toimivat nuorten sisääntuloväylänä työmarkkinoille. Kun aiemmin on ollut vähän koulutusta edellyttäviä tehtäviä, joissa nuori aikuinen saattoi hankkia työkokemusta ennen siirtymistään valitsemalleen alalle, nyt näissäkin tehtävissä edellytetään ammattipätevyyttä ja aikaisempaa työkokemusta. Muuttuneilla työmarkkinoilla vanhat käytännöt eivät enää toimi.
Nuoret aikuiset ilmaisevat olevansa aktiivisia ja vastuullisia työnhakijoita, mutta heidän
kuvaamansa tilanne työmarkkinoilla on monella tapaa ongelmallinen ja aiheuttaa suuttumusta.
Toisaalta vastoinkäymiset aiheuttavat epävarmuutta, alemmuudentunnetta, ärtymystä ja suuttumusta. Kertomuksissa tunneperäiset ilmaukset paljastavat selkeästi tapahtumien merkityksen
kertojalle. Haastatellut nuoret aikuiset ovat sitoutuneet työllistymään sekä ottamaan vastuun
omasta elämästään ja toimeentulostaan. Kerronnan keinoin he näyttävät nämä pyrkimykset ja
monta kertaa korostavat oman toimintansa oikeutusta. Vaikka he ovat työttömiä ja vastustavat
epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa normalisoivaa valtaa, he tuntevat toimineensa oikein.
Työelämän objektivoiva vallankäyttö näyttäytyy kertomuksissa poissulkevana ja alistavana.
5.3 Työelämän tiukat osallisuuden ehdot
Ensimmäisessä tutkimusosassa olen tarkastellut subjektiviteetin muokkautumista normalisoivan eli alistavan ja tuottavan vallan dialektiikassa. Kertomuksissa subjektiviteettia kuvaavat kertojan ilmaisemat työyhteisön hyväksymisen tavat ja ongelmat. Oikeus määritellä itse
subjektiviteetti ei ole itsestään selvää, sillä nuorilta työntekijöiltä odotetaan joustavuutta ja sopeutumista. Toistuva objektivointi muovaa subjektiviteettia, joka on koottava monista työmarkkinoilla tarjotuista subjektiviteetin muodoista. Tunne siitä, että on hyvä työntekijä, oman paikan
löytäminen ja hyvät ihmissuhteet sekä sitoutuminen työelämän arvoihin ja normeihin vahvistavat nuoren aikuisen itsetuntoa (Jaari 2004, 192–193). Marginalisointi työmarkkinoilla aiheuttaa
vastustuksen tunteita, ulkopuolisuutta ja pettymyksiä, ja nuoret työnhakijat pyrkivät löytämään
omia merkityksiä elämälleen. Työpaikan löytäminen on henkilökohtainen projekti, joka edellyttää kovaa yrittämistä. Elämän monet päämäärät liittyvät toisiinsa yksilöllisesti ja rakentuvat
hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. Työllistyminen asettuu yksilöllisesti kunkin henkilön tavoiterakennelmaan, ja se saa erilaisia painoarvoja elämäntilanteen mukaan (McIntosh 1996, 54–56).
Useimmille se on keino saavuttaa jokin muu tärkeämpi elämän päämäärä. Pyrkimys kiinnittyä
työelämään koskee koko työikää, ja siksi kyky sopeutua työelämän vaatimuksiin ja kyky tehdä
työtä mielellään ovat välttämätön edellytys henkilökohtaiselle hyvinvoinnille. Kiinnostuksen
tunne vaikuttaa siihen, miten motivoitunut henkilö on saavuttamaan tärkeän tavoitteensa (Sansone & Harackiewitcz 1996, 222–223). Se auttaa myös oppimaan niitä tietoja ja taitoja, joita
päämäärän saavuttaminen työelämässä edellyttää.
Työllistyminen ei tapahdu suoraviivaisesti vaan monien yritysten ja pettymysten kautta
(Korhonen 1999b). Monta kertaa vaatimukset saavat nuoren työnhakijan arvioimaan omaa asemaansa ja pohtimaan tulevaisuuttaan. Pitkittynyt työttömyys ja hitaasti etenevä urakehitys aiheuttavat huolta itsenäistymisestä ja epäilyksiä mahdollisuuksista rakentaa omaa elämää. Itsenäinen omista asioista päättäminen ja taloudellinen toimeentulo ovat merkkejä siitä, että nuori
aikuinen on saavuttanut täysivaltaisen aikuisuuden ja kiinnittynyt työelämään. Jatkuva työttömyys ja tulokseton työpaikan hakeminen saa hänet tuntemaan itsensä toisarvoiseksi ja ulkopuoliseksi. Kertomuksissa kuvataan, kuinka oman toiminnan kontrollointi vaikuttaa tunteisiin
ja paljastaa työelämään joko suoraan tai välillisesti kiinnittyvät odotukset. Mikäli epäonnistumisen aiheuttama pettymys on riittävän suuri, siitä seurauksena kertoja ilmaisee muuttavansa
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tavoitteitaan tai jopa ammattialaa. Jos hän yrityksistä huolimatta ei kykene saavuttamaan tavoitettaan tai etenee odottamaansa hitaammin, hän väistämättä kokee epämiellyttäviä tunteita, ja
ne ohjaavat hänet välttämään sellaisia tavoitteita (Carver ym. 1996, 14, 20, 22, 32).
Haastateltujen henkilöiden kokemukset työelämästä ovat pääosin myönteisiä. He ovat
työelämän normalisoivissa valtasuhteissa arvioineet yksilöllisiä vahvuuksiaan ja tiedostavat,
missä voisivat vielä kehittyä. Juonellisissa kertomuksissa näytetään toiminnallinen käänne kertojan elämään vaikuttaneena tapahtumana tai sisäisenä tuntemuksena sekä arvio, joka paljastaa
kertomuksen merkityksen kertojalle. Arvioiva vaikutus syntyy kertojan asenteen vaikutuksesta,
ja arvioiva merkitys ilmenee sanojen ja lauseiden suhteessa sekä kertomuksellisessa kokonaisuudessa (Labov & Waletzky 1967). Kertoja voi arvioida toimintaa toistamalla erityisen merkittävää tapahtumaa. Samaan asiaan palaaminen useamman lauseen jälkeen luo arvioivan merkityksen riippumatta siitä, liittyykö se välittömästi peräkkäisiin lauseisiin (Fleishman 1997).
Kertojat ilmaisevat usein tavoittelemansa tai toivomansa asiat negaation avulla, mikä heijastaa
pettymystä ja toisaalta tyytymistä puutteiden värittämään arkeen. Vastustus ilmenee vastakkainasetteluna, vastarinnan tekona, kyseenalaistamisena ja hylkäämisenä.
Kertomukset kuvaavat tapahtumien käännettä sisäisenä kokemuksena, jolloin kertomuksissa merkittävässä roolissa ovat kertojan tunteet. Tunteilla on tarkoituksensa aktiivisessa toiminnassa, sillä ne valmistavat mielen ja ruumiin toimimaan tehokkaasti ja tavoitteiden mukaisesti (Oatley & Johnson-Laird 1996, 388). Kertoja käyttää mielikuvia ja tunteita välineinä ymmärtääkseen itse ja voidakseen kertoa muille, kuka hän tosiasiallisesti on. (Singer & Salovey
1996, 247; Oatley & Johnson-Laird 1996, 379.) Tunteet ja tarve esittää ne sanallisesti ja tulla
ymmärretyksi ovat yleisinhimillisiä, kaikkiin kulttuureihin kuuluvia ominaisuuksia. Tunteita
voidaan ilmaista paitsi sanoilla myös kielikuvilla ja oheisviestinnän avulla. (Edwards 2008a;
Tuovila 2008, 154–155.) Kerronnassa on olennaista, millaisen vaikutelman kertoja haluaa antaa
kuulijalle tunneperäisillä ilmauksilla saadakseen tämän puolelleen (Frith & Kitzinger 2008).
Suuttumusta, hämmästystä tai pelkoa kuvaavia tunteenilmauksia käytetään usein tehostamaan
oman toiminnan vastuullisuutta ja oikeutusta (Buttny 2008).
Työelämään kiinnittyminen asenteena ja sisäisenä kehityksenä rakentuu tavoitteiden varaan. Nuori aikuinen tekee moraalisia valintoja sen perusteella, millaiseksi hän toivoo kehittyvänsä. Klassisessa filosofiassa elämän päämäärä rinnastetaan itsensä kehittämisen neljänteen
käytäntöön, joka on moraalisubjektin teleologia (Falzon 1998, 64–67). Käytännön tapahtumat
luovat mielikuvia sosiaalisesti ymmärretystä todellisuudesta, jota nuoret aikuiset odottavat tulevalta työelämältä ja sen haasteilta. Tavoitteet kiinnittyvät kokemusten kautta omaksuttuun
työelämätietoon, joka myös vaikuttaa tavoitteisiin teleologisesti. Kiinnostus ammattia kohtaan,
työhön liittyvät arvot ja uraa koskeva päätöksentekotaito kehittyvät ajan kuluessa oppimiskokemuksista, jotka voivat olla välillisiä ja liittyä muuhun oppimiseen koulutuksessa tai työelämässä. Urakehitystä ilmentää parhaiten työntekijän luottamus kykyihinsä ammatillisten tehtävien ja päätösten suhteen sekä sopeutuminen ammatin ja uran vaatimuksiin (Hacket & Betz
1995, 250, 269). Aikaisemmat tapahtumat ja niiden aikaansaamat tuntemukset vaikuttavat ammatilliseen kiinnostukseen ja itseluottamukseen. Yleensä työntekijän luottamus omiin mahdollisuuksiin pärjätä työelämässä vahvistaa itseluottamusta. Luottamus omiin mahdollisuuksiin
työelämässä perustuu konkretiaan, mutta itseluottamus viittaa siihen, millaiseksi itsensä tuntee
(Berntson 2008, 47).
Nuoret aikuiset tavoittelevat pysyvää ja pitkäaikaista työuraa. He ilmaisevat sen usein
kieltoilmauksella, joka Tannenin (1979) mukaan paljastaa kertojan odotukset. Kertoja saattaa
selittää, ettei ole vielä löytänyt työpaikkaa. Hän voi kertoa työn hakemisen ongelmista ja siitä,
ettei ole vielä saanut ensimmäistä vakinaista työpaikkaa. He käyttävät myös rinnastuskonjunktiota ”mutta” kertomuksissaan, mikä usein vahvistaa työn merkitystä kertojalle. Kertojan vastarinta on tulkittavissa laadullisesta aineistosta esimerkiksi ilmauksissa, jotka liittyvät koettuun
pettymykseen, turhautumiseen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Kertoja ei tuota todellisuutta,
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vaan hänen käsityksensä on kokemuksellinen ja kiinnittyy laajempaan työelämätiedon diskurssiin (Koivusalo 2012). Kertojan subjektiviteetti on alisteinen sosiaalisissa, poliittisissa ja tietoopillisissa asiayhteyksissä syntyneelle diskurssille, johon hänen henkinen ryhtinsä eli moraaliset käsitykset perustuvat. Kertojan subjektiviteetti on myös toimija näissä diskursiivisissa suhteissa, ja se vahvistaa käsitystä yhteisesti jaetusta todellisuudesta.
Kertomuksissa nuoret arvioivat koulutusta, jonka eivät useinkaan usko takaavan pysyvää
työpaikkaa (Linnakangas & Suikkanen 2002, 74). Nuorten aikuisten kertomuksissa koulutus
saa kreikkalaisen draaman sekä hymyilevät että irvistävät kasvot. Uralla etenemisen välineenä
koulutukseen kiinnittyy paljon toiveita, mutta se tuottaa myös karvaita pettymyksen tunteita.
Työyhteisön harjoittama normalisoiva valta objektivoi opiskelijan aputyöntekijäksi, jolla ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa omaan asemaansa. Hän yrittää sopeutua tilanteeseen, mutta kokee sen
kuitenkin epäoikeudenmukaisena. Normalisoivan vallan kasvottomuus ja vallankäytön perustelemattomuus aiheuttavat pelkoa ja epävarmuutta. Nuori aikuinen ei saa aina tukea oppimiselle, vaikka osoittaa olevansa motivoitunut, itsenäisesti toimiva ja kykenevä reflektoimaan kokemaansa. Tämä on tavallista organisaatioille, jotka pakottavat työntekijät pysymään organisaation vanhassa hierarkiassa, vaikka ne periaatteessa vaativat työntekijältä sosiaalista ja subjektiivista tietoisuutta sekä kykyä luovaan ajatteluun ja toimintaan (Serksnyte-Sappington
2010, 197). Toisinaan kertoja ilmaisee jääneensä yksin pohtimaan sopivuuttaan työhön, vaikka
koulun vastuulla on kehittää päteviä menetelmiä sekä taitojen arviointiin että opetukseen
(Alaby 2002, 149).
Moni nuori aikuinen on pettynyt työyhteisön toimintaan sekä työvoimahallintoon. Viranomaistoimintaa määrittävät säädökset ovat usein ristiriitaisia ja aiheuttavat konflikteja käytännön työssä. Kertomuksissaan nuoret aikuiset osoittavat, että heillä on tahdonvoimaa, ja saattavat vastustaa hallinnon vaatimuksia, mikäli heidän henkilökohtaisia tavoitteitaan ei oteta riittävän hyvin huomioon työllistymissuunnitelmassa. He ovat aktiivisia ja oma-aloitteisia, ja he
ottavat selvää vaatimuksista, mikäli tietoa on tarjolla. Kertoja saa kuitenkin tyytyä affektiivisen
vastaanottajan rooliin, mikäli kyseessä on hallinnon normatiivinen ratkaisu eikä lainsäädännöstä löydy tukea nuoren aikuisen yksilöllisille pyrkimyksille (vrt. laki ja asetus ammatillisesta
koulutuksesta L 630/1998, A 811/1998; laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta L
631/1998, A 812/1998). Aktivointiin on liitetty viime vuosina myös yrittäjyyskasvatus, joka on
osa kansallista yrittäjyyttä ja riskinottoa korostavaa koulutuspolitiikkaa. Tähänkin kätkeytyy
ristiriita, koska työelämään valmentaminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja yrittäjyyskasvatus
on yksi perusopetuksen haasteista. Peruskoulujen käytännöissä lapsia ei opeteta riskinottoon,
vaan heitä ohjataan kohti ahkeruutta, rehellisyyttä, vaatimattomuutta ja vastuunottoa (Nybom
2012, 37; Pyysiäinen 2011, 16; Van Aerschot 2010, 49; Komulainen & Korhonen 2008). Yrittäjyys taas edellyttää henkilökohtaista kokemusta työn mielekkyydestä, itsenäisyydestä ja yrittäjyyden tuomasta päätösvallasta, etenkin kun kyseessä ovat kokemattomat nuoret työntekijät.
(Tonttila 2010, 306, 307, 309; Kykyri 2008; Akola ym. 2007; Maddux 1995, 24.)
Työelämäkertomuksissa subjektiviteetti ja pätevyys kietoutuvat yhteen. Nuoret omaksuvat moraaliset käsityksensä hyvän työntekijän ominaisuuksista muilta työntekijöiltä, ja erityisen voimakas vaikutus on niillä nuorten ryhmillä, joihin he kuuluvat. Moraalikäsitykset ohjaavat toimintaa epävarmoissa tilanteissa, kuten uudessa työpaikassa, jonka toimintakulttuuri on
vielä vieras, mutta kuuluminen ryhmään vähentää epävarmuutta, koska ryhmän arvot ohjaavat
valintoja (Kagan 2002, 158). Mikäli rationaalisen ja moraalisen työntekijän toiminta suuntautuu
hänen uskomustensa mukaisesti, hänen toimintansa, käsityksensä ja arvionsa henkilöistä ja tapahtumista ovat sopusoinnussa (Martin 2010, 185). Henkilökohtaiset uskomukset ja arvioinnit
eivät aina ole yhteneväiset tehtävien ja niiden suorittamisen suhteen, vaan ne voivat olla ristiriidassa. Jos työntekijä ei usko selviytyvänsä tehtävästä, hän tuskin kykenee sitä suorittamaan.
Työntekijän käytöksen, havaintojen ja tunteiden sopeutuvuutta voidaan kuitenkin arvioida vain
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suhteessa kussakin tilanteessa ilmeneviin vaatimuksiin sekä tilannekohtaisiin sosiaalisiin normeihin (Maddux & Lewis 1995, 40). Normaali tai epänormaali käytös ei siis ole vain yksilön
ominaisuus eikä pelkästään tilanteesta johtuva, vaan se on monien tekijöiden summa. Kertomukset ovat välittävä tekijä kertojan minän ja hänen elämänsä välillä. (Kielhofner ym. 2002,
143.)
Nuorten aikuisten asenteet ovat olennainen tekijä heidän pätevyyttään arvioitaessa. Työkykyyn sen sijaan vaikuttavat paitsi asenteet myös tunteet, tahto, toimintatavat ja kyky suorittaa
tehtäviä. Henkilökohtaiseen tahtoon ja motivaatioon vaikuttavat taas monet henkilökohtaiset
syyt, kuten arvot ja kiinnostus. Näin nuoren aikuisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja sosiaalisissa suhteissa omaksutut käytännöt vaikuttavat yhdessä siihen, millaiseksi työntekijäksi hän
itsensä tuntee. Samoin työn suorittamiselle välttämättömät toimintatavat määräytyvät henkilön
omien tottumusten ja työelämän roolien mukaisesti. Suorituskyky, jota työllistävillä palveluilla
pyritään parantamaan, on objektiivisesti mitattavien ominaisuuksien ja henkilökohtaisten kokemusten yhteissumma. Työkyky on siis eri asia kuin terveys tai lääketieteellisesti määritelty
sairauden aiheuttama työn tekemisen este. (Kielhofner 2002a, 26; DuBrin 1994, 372.) Mikä
tahansa muutos henkilön sisäisissä tekijöissä tai ympäristössä myötävaikuttaa tähän toiminnan
dynamiikkaan ja saa aikaan jotain uutta sekä ennen kokematonta (Kielhofner 2002b, 41). Toiminnan dynamiikan tunteminen ja myönteinen vaikuttaminen siihen ovat olennainen osa työllistävien palveluiden asiantuntemusta. Sen sijaan rangaistukset harvoin lisäävät suorituskykyä.
Työpaikan menettämisen pelko, autonomian näennäisyys ja henkilökohtainen kiinnostus edetä
uralla riittävät perusteeksi sille, että työntekijä kontrolloi omaa toimintaansa ja pyrkii työstämään subjektiviteettiaan edulliseen suuntaan (Fleming & Sturdy 2009, 203).
Kaikkien sosiaalista auttamistyötä tekevien henkilöiden tulisi olla tietoisia omista ajattelun ja puheen käytännöistään ja niiden subjektiviteettia muokkaavasta vaikutuksesta (White
2001, 114). Nuori aikuinen haluaa tulla ymmärretyksi ja kontrolloida itse, millä tavalla hänet
ymmärretään. Hän myös tulkitsee toista samalla tavalla kuin häntä tulkitaan. Juuri erilaiset tavat
tulkita merkityksiä ovat niitä usein tiedostamattomia käytäntöjä, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi käsitykset omasta subjektiviteetista muodostuvat. (Perinbanayagam 2011; Coulter
2005; Drew 2005; Edwards & Potter 2005.) Elämä saa merkityksen, mikäli tapahtumat sidotaan
loogisella tavalla aikaisemmin omaksuttuun elämän kokonaisuuteen. Koska eettinen todellisuus kiinnittyy vuorovaikutukseen, ongelmaksi muodostuu usein se, ettei työkokemus ole riittävän uskottava. (Skultans 2004; Woldermann 2002, 192.) Tärkeintä on tarjota asianomaisille
erilaisia mahdollisuuksia, välineitä ja keinoja ongelman ratkaisuun, sen sijaan että heille tarjottaisiin valmiita vastauksia tai ehdotuksia (Foucault 1990, 192–198). Työelämävalmiudet ovat
oleellinen osa itsenäistyvän nuoren subjektiviteettia, sitä kulttuurista perintöä, jonka jokainen
omaksuu ihmissuhteissaan perheessä, kaveripiirissä, koulussa ja laajemmin kasvuympäristössä.
Foucault’n normalisoivaa valtaa koskevat tutkimukset antavat mahdollisuuden kyseenalaistaa
sosiaalityön roolin hyvinvoinnin tuottajana, koska sosiaalityö tuottaa tarkoin rajattua tietoa asiakkaista. Olennaista on auttaa toisia ihmisiä paremmin tiedostamaan eettisten sidonnaisuuksien
luonteen ja suhteet (Nussbaum 2007, 104). Sosiaalityön tehtävänä on tukea yksilön kehitystä,
ja tavoitteena on itsenäisesti toimiva kansalainen, joka on normaalisuuden mitta.
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6 Koettu identiteetti työmarkkina-aseman määrittäjänä
Työuran alussa omaa paikkaansa etsiville nuorille aikuisille on tarjolla eri tavalla vaikuttavia subjektiviteetin muotoja. Yksilön oletetaan omaksuvan identiteettinsä ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista paikallisten normalisoivan vallan vaikutuksesta kehittyneiden käytäntöjen kautta. Nuorten eettiset näkemykset, suhtautuminen työelämän moraalisääntöihin, heidän omaksumansa käytännöt ja päämäärähakuinen toimintansa voivat tuottaa myös uusia työelämässä pärjäämisen muotoja. Työelämässä toimivat monitasoiset kontrolloivat verkostot,
jotka välittävät nuorten aikuisten tietoisuuteen kaikki hyvinä ja toivottavina pidetyt sekä torjutut arvot ja käytännöt. Nämä rajoittavat nuorten aikuisten ajattelua ja tuottavat puhetapoja hyvästä ja huonosta työntekijästä.
Työelämään kiinnittyminen on nuorelle aikuiselle henkilökohtainen toiminnan ja tapahtumien ketju, jonka tuloksena nuori aikuinen sopeutuu aikuisten yhteisöön ja oppii vastaamaan
uusiin haasteisiin. Tässä tulososiossa tutkitaan sitä koetun identiteetin osa-aluetta, joka kuvastaa vastaajien itsearviota kiinnittymisestä työelämään ja yhteiskunnassa toivottavina pidettyihin
työelämän arvoihin. Kyseessä on nuorten aikuisten oma arvio työkyvystään, aktiivisuudestaan,
kontrolliodotuksestaan ja elämänhallinnastaan sekä näiden ilmiöiden yhteisvaikutuksista. On
kuitenkin otettava huomioon, että valmiiksi muotoillut asenneväittämät ohjaavat vastaajien
ajattelua ja paljastavat vain osan heidän itse kokemastaan identiteetistä. Asenteet ja mielipiteet
voivat muuttua, ja kun nuoret vielä etsivät itseään ja omaa uraansa.
Identiteetti on diskursiivisen psykologian kiinnostuksen kohde, ja se vaikuttaa kaikissa
vuorovaikutussuhteissa. Laadullinen ja määrällinen aineisto kuvaavat eri tavoin nuorten työelämään kiinnittymistä. Laadullisessa aineistossa nuoret aikuiset arvioivat työyhteisön tai palvelujärjestelmän vallankäyttöä ja sen vaikutuksia henkilökohtaiseen elämäänsä ja kokemuksiinsa.
Työelämään kiinnittyminen on sosiaalinen tapahtuma, johon nuoret aikuiset voivat vaikuttaa
rajallisesti. Määrällisen aineiston analyysi kuvaa niitä asennekokonaisuuksia, joilla on yksilöllinen vaikutus työelämään kiinnittymiselle. Nuorten aikuisten käsitykset ominaisuuksistaan
ovat kehittyneet lapsuuden ja nuoruuden aikana erilaisissa ryhmissä. Työelämään siirryttäessä
ammatti ja työpaikka muuttavat näitä käsityksiä työkokemuksen karttuessa. Identiteetti ilmaistaan usein sitoutumisena työhön ja työyhteisöön. Nuorten aikuisten omaksuma hyvän tai huonon työntekijän ominaisuus on osa sitä sosiaalista pääomaa, joka vaikuttaa koko yhteiskunnan
ja työelämän kehittymiseen tulevaisuudessa. Yksilön moraalia työelämässä voidaan arvioida
yhteiskunnan, ryhmän tai yksilön sisäisistä tarpeista nousevana ominaisuutena. Yhteiskunnallisena ilmiönä yksilön omaksuma työmoraali kiinnittyy tuottavuuteen, kun taas ryhmässä sen
merkitys korostuu sosiaalisissa suhteissa ja yksilötasolla se on identiteettiä kannatteleva voima.
Normalisoinnin yhteiskunnassa työyhteisön harjoittama kontrolli pakottaa yksilön hyväksymään tai hylkäämään sosiaalisesti määritetyt arvot, joihin moraaliset käsitykset hyvästä ja huonosta kiinnittyvät.
Tässä luvussa esitetään aluksi tutkimusaineiston perusjakaumat, joita esittävät taulukot
ovat liitteessä 2. Tämän jälkeen tarkastellaan aineistoa iän, sukupuolen ja asiakkuuden määrittämissä jälkiositteissa pääkomponenttianalyysin avulla. Pääkomponenttianalyysin avulla tarkemmin tutkittaessa aineisto jakautuu useisiin asennekokonaisuuksiin. Aktiviteetti-pääkomponentti koostuu 25 asenneväittämästä (liite 3), joista on muodostettu viisi pääkomponenttia. Väittämien kielellinen muoto on pyritty pitämään lähellä nuorten aikuisten käyttämää puhekieltä,
jotta niiden ymmärrettävyys olisi parempi. Yhteisvaihtelun perusteella ryhmiteltynä väittämät
ilmaisevat sisällöllisesti toisilleen läheisiä asenteita ja muodostavat yhdessä asennekokonaisuuden. Aktiviteetin lisäksi analyyttisenä käsitteenä on kontrolliodotus, joka nykytutkimuksen valossa on kulttuurisidonnainen ja liittyy tunteiden säätelyyn. Kontrolliodotusta kuvaavat kaksi
komponenttia koostuvat yhdeksästä asenneväittämästä (liite 3). Asenneväittämät on muodos-
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tettu käyttäen apuna aikaisempia asenneväittämiä, jotka on sovitettu haastatteluaineiston kontekstiin. Tutkimuksen kolmas analyyttinen käsite on elämänhallinnan tunne, ja sen avulla voidaan arvioida yksilön selviytymisen voimavaroja yllättävissä kriisitilanteissa. Tässä tutkimuksessa elämänhallinnantunne-muuttuja koostuu 12 asenneväittämästä, joista on muodostettu
kolme uutta muuttujaa. Muuttujat on nimetty aiempien tutkimusten mukaisesti elämän ymmärrettävyydeksi, mielekkyydeksi ja hallinnan tunteeksi (Feldt 2000). Palvelujärjestelmä määrittää
asiakassegmentit siten, että työhallinnon arviointiperusteiden mukaisesti vahvemman tuen tarpeessa olevat nuoret aikuiset ohjataan moniammatillisiin palveluihin työhallinnon peruspalveluista. Nämä eri palvelumuotojen asiakkaat jaetaan tässä tarkastelussa erillisiin jälkiositteisiin.
Tämän lisäksi miehet ja naiset sekä alle 25-vuotiaat ja 25 vuotta täyttäneet ovat eri jälkiositteissa. Jälkiositteiden vertailussa käytetään lineaarista regressioanalyysia. Tulosten perusteella
vastaajat on ryhmitelty uudelleen klusterianalyysia käyttäen ja myös näitä uusia ryppäitä verrataan toisiinsa lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lopuksi etsitään selitystä eroille, joita on
havaittavissa vastaajien työkyvynarviossa sekä koulutus- ja työalan selkeydessä.
Tavoiteperusjoukko, otos ja analyysin rajoitteet
Tavoiteperusjoukkona tutkimuksessa ovat työttömät työnhakijat, jotka määritellään tarkemmin tässä luvussa. Vastaajakandidaatit vastaavasti on etsitty työ- ja elinkeinotoimiston
(Työvoimatoimisto) ja työvoiman palvelukeskuksen (Sosiaalitoimisto) palveluista, joihin työttömät työnhakijat ovat rekisteröityneet. Ositteet muodostuvat näiden kahden palvelupisteen asiakkaista, jotka ovat vastanneet kyselyyn. Tavoiteperusjoukolla tarkoitan Työvoimatoimiston ja
Sosiaalitoimiston asiakkaita. Kyse on näytteestä, koska vastaajien satunnaisotanta työvoimahallinnon rekistereistä on ongelmallista ja kallista. Näytteeseen vastaajat ovat valikoituneet
melko satunnaisesti. Saatuja tuloksia yleistetään tuohon tavoiteperusjoukkoon, jossa on joitakin
epävarmuustekijöitä. Tavoiteperusjoukon täsmällinen rajaaminen on ongelmallista, koska se on
epästabiili eli dynaaminen ja voi muuttua jossain määrin nopeasti. Tämä johtuu siitä, että nuorten työttömyysjaksot ovat lyhyitä ja tavoiteperusjoukkoon kuuluvat työnhakijat vaihtuvat nopeasti. Tämä on positiivinen asia, mikäli pitkiin asiakkuuksiin ei ole tarvetta.
Työ- ja elinkeinotoimiston nuorille alle 25-vuotiaille tarkoitettuun palvelupisteeseen on
keskitetty työhallinnon palvelut. Työvoiman palvelukeskus on kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden, työvoimahallinnon ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) yhteinen palvelumuoto, joka
on tarkoitettu ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille, yli vuoden työttömänä olleille työnhakijoille,
mutta palveluihin ohjaaminen perustuu aina lähettävän tahon tekemään palvelutarvearvioon.
Eri puolille Suomea on perustettu 38 työvoiman palvelukeskusta vuosina 2004 – 2006 viranomaisten ja muiden palveluntuottajien asiantuntijaverkostoksi. Asiakkaille tehdään yksilöllinen
aktivointisuunnitelma, johon voi kuulua sosiaalitoimen järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa.
Heille järjestetään tarvittaessa terveydenhuollon palveluja sekä Kelan kustantamaa kuntoutusta.
Vastaajiksi valikoitui 204 (liite 2, taulukko 1) vuonna 2011 työ- ja elinkeinotoimiston
(Työvoimatoimisto) ja työvoiman palvelukeskuksen nuorten palvelupisteessä (Sosiaalitoimisto) asioinutta nuorta aikuisia kahdessa keskisuuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa. Työvoimatoimistosta vastaajia on 121 henkilöä, ja he edustavat tavoiteperusjoukkoa, jonka koko
on 7 440 henkilöä. Vastaavasti Sosiaalitoimiston ositteessa vastaajia on 83 ja tavoiteperusjoukon koko 574 henkilöä. Tämä on vähän pienempi määrä kuin työministeriön Sosiaalitoimiston
kuukausittainen keskiarvo 666 henkilöä (työministeriön tiedosto). Tilastot eroavat toisistaan
työnhakijoiden koulutustietojen osalta. Tutkimuksessa mukana olevat kaksi toimipistettä eroavat toisistaan sekä asiakaskunnan että palvelujen suhteen ja muodostavat yhdessä nuorille aikuisille järjestetyn palvelukokonaisuuden. Seuraavana esitetään otosta kuvaavat taustatiedot,
joita koskevat taulukot ovat liitteessä 2.
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Ikäjakauma. Kyselyyn vastaajista suurin osa, 90 prosenttia, on 25-vuotiaita tai sitä nuorempia. Kolme vastaajaa ei ole ilmoittanut ikäänsä. Nuorin vastaaja oli 16-vuotias. 25 vuotta
täyttäneet vastaajat ovat kaikki Sosiaalitoimiston asiakkaita.
Sukupuoli. Vastaajista naisia oli 109 henkilöä ja miehiä 92 henkilöä. Työvoimatoimiston vastaajista enemmistö oli naisia ja Sosiaalitoimiston vastaajista miehiä. Kolme vastaajaa ei
ilmoittanut kysyttyä tietoa. Aineiston sukupuolijakauma poikkeaa perusjoukon jakaumasta.
Jotta tulokset vastaisivat paremmin perusjoukon jakaumaa, aineistoa on painotettu sukupuolen
mukaisesti analyyseja varten.
Asumismuoto. Noin puolet vastaajista, 106 henkilöä, ilmoittaa asuvansa vuokra-asunnossa ja 19 omistusasunnossa. Heistä 16 ilmoittaa, ettei heillä ole pysyvää asuntoa, ja 63 ilmoittaa asuvansa alivuokra-asunnossa, sukulaisten luona tai kimppakämpässä.
Perhesuhteet. Perhesuhteista kyselylomakkeessa on kolme vaihtoehtoa: naimaton, parisuhteessa ja eronnut. Vastaajista suurin osa on yksineläviä, 137 henkilöä, ja heistä seitsemän
on eronneita. Parisuhteessa ilmoittaa elävänsä alle kolmannes vastaajista eli 67 henkilöä.
Koulutus. Vastaajista lähes kaikki ilmoittivat viimeiseksi suoritetuksi tutkinnoksi peruskoulun, 81 ammattikoulun ja 36 lukion. Peruskoulu oli kesken seitsemällä henkilöllä vastaamishetkellä. Yhtä moni oli suorittanut korkeakoulututkinnon. Kahden vastaajan koulutusta ei
tiedetä.
- Koulutus- ja työala. Koska 44 vastaajaa eli 21,6 prosenttia vastaajista, ei ilmoittanut
koulutus- ja työalaansa, oli tarkoituksenmukaista tutkia vastaajien taustatietoja tarkemmin ristiintaulukoimalla tiedot viimeksi suoritetusta koulutuksesta sekä koulutus- ja työalasta kahteen
luokkaan luokiteltuna eli ”koulutus- ja työala on selkiintynyt” ja ”koulutus- ja työala ei ole
selkiintynyt”. Työ- tai koulutusala ei ollut vastaushetkellä selvillä 39 henkilölle, eikä 44 henkilöä vastannut kysymykseen. Vastaajista 56,9 prosenttia ilmoitti työ- tai koulutusalansa. Tuloksista ilmenee, että koulutus- ja työalansa ilmoittamatta jättäneillä vastaajilla ei ollut peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, eivätkä he siis vastaamishetkellä tienneet, mille alalle suunnata. Heistä vastaamatta jättäneitä on 43, ja vain yksi on suorittanut ammatillisen koulutuksen.
Jatkoanalyyseissä on siten käytetty koulutus- ja työalamuuttujaa kaksiluokkaisena. Työvoimatoimistossa oli selvästi enemmän niitä vastaajia, joilla koulutus- ja työala olivat selkiintyneet.
Siellä vastaajista 79 henkilöä eli 65,3 prosenttia ilmoitti koulutus- ja työalan. Vastaajista 42
henkilöä eli 34,7 % ilmoitti, ettei työala ole selkiintynyt, tai ei vastannut kysymykseen. Sosiaalitoimistossa vastaajat jakaantuivat kahteen lähes yhtä suureen ryhmään. Vastaajista 42 henkilöä eli 50,6 % ilmoitti koulutus- ja työalansa. Loput 41 henkilöä ilmoitti, ettei koulutus- ja työala ole selkiintynyt, tai ei vastannut kysymykseen.
Työkokemus. Työkokemusta vastaajilla oli vaihtelevasti, mutta lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä oli työkokemusta kaksi vuotta tai vähemmän. 16 henkilöä ilmoitti,
että heillä oli työkokemusta neljä vuotta tai enemmän.
Työkokemuksen laatu. Työkokemuksen laatua kuvasivat työn kokoaikaisuus tai osaaikaisuus sekä vakinaisuus tai määräaikaisuus. Kysymykseen oli mahdollista vastata merkitsemällä useita vaihtoehtoja. Vakinaisessa työssä oli ollut vajaa 10 vastaajaa, mikä on noin 5 %
kaikista vastaajista.
Toimeentulotuen asiakkuus. Toimeentulotuen asiakkuutta kysyttiin, jotta olisi mahdollista tietää, kuinka suuri osa vastaajista on sosiaalityön asiakkaita. Työvoimatoimiston asiakkaille toimeentulotuen tarve on edellytys sosiaalityön palvelujen saamiselle. Sen sijaan Sosiaalitoimiston asiakkaat ovat kaikki sosiaalityön palveluiden piirissä. Toimeentulotuen asiakkuutta
kysyttiin lomakkeessa asiakkuuden keston mukaisesti, mutta asiakkuuden pituudella ei näyttänyt olevan merkitystä. Siksi analyyseissä käytettiin muuttujaa, joka kuvasi oliko vastaaja ollut
toimeentulotuen asiakkaana vai ei. Kummassakin toimistossa toimeentulotuen saajia oli enemmän kuin niitä henkilöitä, jotka eivät olleet sitä saaneet.
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Oma arvio työkyvystä. Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajia arvioimaan oma
työkykynsä kouluarvosanoilla 4–10. Arvio perustuu vastaajan omaan mielipiteeseen, eikä mahdollisia terveydellisiä ongelmia ole pyydetty ottamaan huomioon. Ohjeesta huolimatta yksi vastaaja oli arvioinut työkykynsä numerolla 2. Kysymykseen vastasi 195 henkilöä, ja yhdeksän
henkilöä jätti vastaamatta.
Määrällisten kysymysten jälkeen lomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä: Millaisessa
työssä arvioit olevasi kahden vuoden kuluttua? ja Kerro jotain harrastuksistasi, yhteiskunnallisesta osallistumisestasi ja vapaaehtoistyöstä. Näistä ensimmäisen kysymyksen vastauksia on
otettu esimerkinomaisesti kuvaamaan niitä ryhmiä, joita analyysien perusteella on muodostettu.
Toisen kysymyksen vastauksia ei käsitellä tässä tutkimuksessa.
Aineiston painottamisessa on käytetty työhallinnon tilastotietoja. Painokertoimet lasketaan jälkiosituspainotusta käyttäen (Laaksonen 2013, 124), jolloin siis kummankin alkuperäisen
ositteen sisälle on lisätty 2 tai 3 jälkiositetta. Tällöin oletetaan, että vastaajien joukko on satunnainen myös näiden jälkiositteiden sisällä, muttei välttämättä niiden välillä. Näin voidaan muodostaa otospaino, jossa N h on tavoiteperusjoukon koko kussakin viidessä jälkiositteessa h, ja rh
on vastanneiden määrä vastaavasti.

wh ( post)

Nh
rh

analyysipainok

wk
keskiarvo (wk )

Kaikki muodostetut jälkiositteet ovat seuraavat: Nainen 16–24 vuotta Työvoimatoimisto,
Mies 16–24 vuotta Työvoimatoimisto, Nainen 16–24 vuotta Sosiaalitoimisto, Mies 16–24
vuotta Sosiaalitoimisto ja Mies 25–29 vuotta Sosiaalitoimisto. Aineiston painotuksessa käytetään analyysipainoja, jotka ovat suhteellisia. Ne eivät sovellu määräestimaatteihin, mutta soveltuvat kaikkiin muihin estimaatteihin. Ne ovat usein havainnollisemmat kuin määräestimaatit.
(Laaksonen 2013, 210.) Analyysipaino lasketaan jakamalla kunkin vastaajan k otospaino kaikkien otospainojen keskiarvolla.
Seuraavasta taulukosta selviää, millä tavalla painotus vaikuttaa naisten ja miesten suhteellisiin osuuksiin painotetussa aineistossa. Sosiaalitoimiston sukupuolijakauma poikkeaa
huomattavasti Työvoimatoimiston ja koko maan alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden jakaumasta.
Taulukko 1. Vastaajat jälkiositteiden eli iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisesti. Ositeprosentit ovat painotettuna, otoslukujen prosentit painottamattomat.
Osite
Ositeprosentti
Otoslukujen prosentti
Nainen 16–24 vuotta Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta Sosiaalitoimisto

41,5
51,2

38,7
19,6

Mies 16–24 vuotta Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta Sosiaalitoimisto
Puuttuva tieto
Yhteensä

1,4
3,2

15,2
17,6

2,6

7,4
1,5
100

100

Taulukossa vastaajat on jaettu iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisiin ositteisiin.
Analyysi on tehty painotetulla aineistolla. Yli 90 % vastaajista on alle 25-vuotiaita; 25 vuotta
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täyttäneitä vastaajia on vain Sosiaalitoimiston miehissä. Taulukosta nähdään, että Työvoimatoimiston naisten osuus on huomattavan suuri. Tämä vaikuttaa jonkin verran myöhemmin esitettävien analyysien tuloksiin.
6.1 Asennekokonaisuuksia mittaavat muuttajat ja niiden analyysit
Analyysimenetelmät on valittu silmällä pitäen kulloistakin osa-analyysia ja aineiston
laatua. Kyselylomake koostuu pääosin viisiosaisista Likert-asteikollisista asenneväittämistä,
joita on 51 kappaletta. Muutamia muuttujaryhmiä tiivistetään eksploratiivisella pääkomponenttianalyysilla, jolloin saadaan kullekin muuttujalle ulottuvuudet, jotka selostetaan myöhemmin
tässä luvussa. Pääkomponenttianalyysia käytetään muuttujien korrelaatiorakenteen selvittämiseen eikä analyyseillä siis pyritä testaamaan hypoteeseja. Sosiodemografiset taustatekijät eivät
erottele kyselyyn vastanneita nuoria aikuisia, eikä koetun identiteetin työmarkkina-asemaan
vaikuttavia eroja voi selittää niiden avulla. Kyselyssä ei kartoitettu vastaajien lapsuuden perhetaustaa, joka vaikuttaa ammatinvalintaan ja menestykseen työelämässä, eikä se ole tämän tutkimuksen tutkimuskohteena.
Aluksi asennemuuttujia tiivistetään käyttämällä eksploratiivista faktorianalyysia varimax-rotaatiolla eli pääkomponenttianalyysia (Principal Component Analysis). Tämän jälkeen
ryhmitellään vastaajia klusterianalyysiä (K-means) käyttäen ja tutkitaan ilmiöiden välisiä yhteyksiä lineaarisen ja logistisen regressiomallin avulla. Taustamuuttujia käytetään myös ristiintaulukoinnissa. (Menetelmistä Metsämuuronen 2009; Nummenmaa 2004; De Vaus 2002.) Pääkomponenttianalyysin avulla tutkitaan, vahvistuvatko oletukset siitä, että sisäinen kontrolliodotus ja vahva elämänhallinnan tunne vahvistavat työelämään kiinnittymistä. Näiltä osin analyysia voi pitää myös konfirmatorisena jo olemassa olevaan tutkimustietoon perustuvana. Yleensä
laajat psykologiset tutkimukset, joiden tarkoituksena on etsiä inhimillisen käyttäytymisen normaaleja rajoja, kohdistuvat pääosin keski-ikäisiin työssä käyviin naisiin ja miehiin, koska heidän elämänasenteensa voidaan olettaa olevan riittävän vakiintunut. Tässä tutkimuksessa tavoitteena ei ole määritellä normaalin ja epänormaalin rajoja, vaan tutkia nuorten aikuisten vielä
kehittyvää käsitystä itsestään työnhakijoina ja -tekijöinä.
Asenteet kiinnittyvät tuottavaan valtaan siten, että nuori aikuinen liittää ne osaksi identiteettiään eettisten itsekäytäntöjen välityksellä. Aktiviteetti eri osa-alueineen on välttämätön
identiteetin työstämiselle, jotta nuoresta kasvaisi vallitsevien työpoliittisten käsitysten mukainen hyvä, itsenäinen ja tuottava kansalainen. Oletuksena on, että aktivointipolitiikan aikakaudella kasvaneet nuoret aikuiset ovat omaksuneet ajattelun, puheen ja toiminnan käytäntöjä,
jotka edistävät työllistymistä ja aktiivista kansalaisuutta. He ovat näin omaksuneet niin aktiivisen työnhakijan kuin yhteiskunnalle taloudellista hyötyä tuottavan työntekijän identiteetin. Aktiivisuutta, kontrolliodotusta ja elämänhallinnan tunnetta osoittavat asenteet ovat yksilön sisäisiä tekijöitä, jotka kuvaavat sitä, millaiseksi normalisoiva sosiaalinen paine on muokannut nuoren aikuisen tiedostaman identiteetin.
Pääkomponenttianalyysi avaa joiltakin osin nuorten ajattelutapaa. Asenneväittämissä
heijastuu myös käsitys itsestä hyvänä tai huonona työnhakijana ja -tekijänä. Iän, sukupuolen ja
asiointitoimiston mukaisesti määritettyjä ryhmiä verrataan keskenään faktoripistekeskiarvoja
käyttäen. Pääkomponentteja muodostettaessa tavoitteena on tiivistää useiden muuttujien sisältämä tieto muutamaan uuteen muuttujaan ilman, että tutkijalla olisi ennakko-oletusta taustalla
olevasta muuttujia yhdistävästä teoriasta.
poimitut asenneväittämät ovat uusia ja aiemmin tutkimattomia, ja siksi menetelmäksi
valikoitui pääkomponenttianalyysi (Everitt 1983). Tässä tutkimuksessa kaksi käsitettä, kontrolliodotus ja elämänhallinta, perustuvat aikaisempaan teoreettiseen tietoon. Kolmas käsite, aktiviteetti työelämässä, on tätä tutkimusta varten rakennettu käsite, joka sisällöltään vastaa osittain
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niitä voimavaroja sosiaalisessa verkostossa, joista yksilö hyötyy työmarkkinoilla saadakseen
hyvän työpaikan (Li 2010, 176). Analyysin tarkoituksena on löytää aineistosta ne muuttujat,
joiden avulla aineiston keskeisimmät piirteet voidaan tiivistää menettämättä merkittävää tietoa.
Logistisen regressioanalyysin avulla tarkastellaan syy–seuraus-suhteita. Tässä tutkimuksessa
etsitään selittäviä tekijöitä vastaajan omalle työkyvynarviolle sekä koulutus- ja työalan selkeydelle. Analyysissa selitettävänä tekijänä voi olla vain dikotominen muuttuja, ja siksi käytetyt
selitettävät muuttujat on luokiteltu kaksiluokkaisiksi. Otoksen pienuudesta johtuen yleistäviä
johtopäätöksiä ei ole syytä tehdä, mutta tulokset kuvaavat joiltakin osin vastaajien omalle työkyvynarviolle sekä työalan selkeydelle antamia merkityksiä.
Aktiviteetti ja siihen vaikuttavat pääkomponentit
Analysoitaessa nuorten aikuisten työelämäaktiivisuutta ja sitä kuvaavia väittämiä komponenttien lukumääräksi asetetaan viisi. Komponentit ovat sisällöllisesti selkeämpiä, kun komponentteja on viisi. Jos komponenteille ei aseteta lukumäärää, lähes kaikki väittämät asettuvat
samalle komponentille. Aktiviteetti työelämässä sisältää useita ulottuvuuksia, joista ei ole hypoteeseja, vaan niitä kartoitetaan haastatteluaineistosta poimituilla asenneväittämillä. Analyysin tulokset ovat liitteessä 3 (taulukko 16). Uudet muuttujat kuvaavat niitä yksilön ominaisuuksia ja ajattelun käytäntöjä, joita haastatellut henkilöt pitivät tärkeinä menestyksen edellytyksinä
työelämässä ja joihin kyselyyn vastanneet henkilöt suhtautuivat myönteisesti, kielteisesti tai
neutraalisti. Pääkomponenttianalyysissa suurimman ominaisarvon saava komponentti maksimoi hajonnan ja selittää parhaiten ilmiötä. Ominaisarvo ilmaisee, kuinka hyvin komponentti
selittää havaittujen muuttujien hajontaa. Prosentuaalinen osuus varianssista ilmaisee komponentin selitysvoiman.
Aktiivisuutta mittaavat asenneväittämät, jotka olen rakentanut haastatteluaineistosta,
ovat: 1) Olen tehnyt paljon työtä. 2) Olen opetellut työssä tarvittavia taitoja pienestä pitäen. 3)
Olen koko ajan hakenut työtä ja yrittänyt kovasti. 4) En jätä asioita puolitiehen vaan teen kaiken
todella hyvin. 5) Työelämä kiinnostaa, koska silloin saa aikaiseksi jotakin. 6) Menen työhaastatteluun aina, jos pääsen. 7) Haluan saada sellaista työtä, jossa on hyvä palkka. 8) Minun on
turha edes yrittää hakea työpaikkaa. 9) Työpaikalla haluan tehdä yhteistyötä toisten kanssa. 10)
Tulen hyvin toimeen työtoverieni kanssa. 11) Noudatan työssä sääntöjä. 12) Työssä jokaisen
pitää hoitaa omat tehtävänsä. 13) Toivon, että saisin tehdä työtä pääosin yksin. 14) Työpaikalla
olen tuntenut kuuluvani työyhteisöön ja minua on kohdeltu hyvin. 15) Jotkut työntekijät ovat
kohdelleet minua huonosti työpaikalla. 16) Minulla on vaikeita kokemuksia työelämästä. 17)
Kaikenlainen osaaminen on arvokasta. 18) Minulla on vaikeuksia käyttää tietokonetta. 19) Pidän itse kiinni oikeuksistani. 20) Minulla on vahva työmoraali. 21) Koen, että voin auttaa muita
ihmisiä ja muuttaa maailmaa ympärilläni. 22) Haluaisin elää itsenäisesti, mutta tukien varassa
se ei ole mahdollista. 23) Työtä pitäisi jakaa tasapuolisemmin kaikille. 24) Osaamista menee
paljon hukkaan nykyisessä yhteiskunnassa. 25) Mietin paljon epäoikeudenmukaisuutta työelämässä.
Tuloksia tarkastellaan sukupuolen, iän ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien faktoripisteitä vertaamalla. Ne on normeerattu siten, että muuttujan keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1.
Ryhmien saamia keskiarvoja verrataan keskenään ja arvioidaan tulosten merkitystä käytännössä. Keskiarvoon vaikuttavat lähinnä ne alkuperäiset väittämät, jotka saavat korkean arvon
eli latauksen kyseisellä komponentilla. Jos muuttujan arvo on negatiivinen pääkomponentin
muiden arvojen suhteen, vastausten arvot ovat pieniä muiden pääkomponentin saamien arvojen
ollessa suuria tai päinvastoin. Keskiarvoja vertaamalla voidaan tehdä päätelmiä iän, sukupuolen
ja asiointitoimiston mukaisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden asenne-eroista.
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Pääkomponenttianalyysin tuloksena on viisi ulottuvuutta eli faktoria (Liite 3, taulukko
15). Ne nimettiin seuraavasti: 1) itsellisyys, 2) aktiviteetti, 3) sosiaalisen tuen kokemus, 4) epäoikeudenmukaisuuden kokeminen ja 5) moraalisuus. Kutakin näistä selostetaan seuraavaksi tarkemmin. Samalla esitetään myös muutamia kuvailevia tuloksia.
1. Itsellisyys työssä ja elämässä yleensä on nuorille aikuisille tärkein asennekokonaisuus. Itsellisyyden suhteen asenne-erot ovat suuremmat kuin muiden asennekokonaisuuksien
suhteen. Se saa ominaisarvon 7,7, joka on suurin muihin komponentteihin verrattuna. Kolmen
ensimmäisen komponentin kumulatiivinen selitysosuus muuttujien kokonaisvaihtelusta on 23,9
%. Itsellisyyden tavoittelu on välttämätön motivoiva tekijä aktiivisuudelle työelämässä. Työ on
toimeentulon lähde, mutta sillä on myös henkinen merkitys. Seuraavat väittämät muodostavat
itsellisyyttä kuvaavan asennekokonaisuuden:
En jätä asioita puolitiehen vaan teen kaiken todella hyvin.
Työelämä kiinnostaa, koska silloin saa aikaiseksi jotakin.
Menen työhaastatteluun aina, jos pääsen.
Haluan saada sellaista työtä missä on hyvä palkka.
Työpaikalla haluan tehdä yhteistyötä toisten kanssa.
Tulen hyvin toimeen työtoverieni kanssa.
Noudatan työssä sääntöjä.
Työssä jokaisen pitää hoitaa omat tehtävänsä.
Minulla on vaikeita kokemuksia työelämästä.
Kaikenlainen osaaminen on arvokasta.

Itsellisyys työssä, omien oikeuksien puolustaminen sekä hyvä moraali luovat hyvinvointia sosiaalisissa suhteissa. Itsellisyyttä kuvaavaan pääkomponenttiin kuuluu useita yhteistyöhalua ja yhteisten normien tarpeellisuutta tarkoittavia väittämiä. Yhteistyöhalu viittaa osallisuuden kokemukseen, ja se kehittyy jakamisen ja vaihtamisen vaikutuksesta. Nämä väittämät on
mahdollista ymmärtää sosiaalisen vaihdon ilmaisuina. Hyväntahtoisuuden, lojaalisuuden ja arvostuksen osoittaminen velvoittaa muita työelämän toimijoita vastavuoroisesti korvaamaan
nämä lahjat neuvoja tai apua antamalla tai muuten osoittamalla hyväksyntää (Koivumäki 2008).
Sosiaaliset sitoumukset helpottavat tiedon kulkua, vaikuttavat päätöksiin ja luovat luottamusta
verkostossa. Sosiaaliset suhteet vahvistavat identiteettiä sekä hyväksytyksi tulemisen ja turvallisuuden tunnetta, mitkä ovat tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä. (Lin 2001.) Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten jälkiositteiden faktoripistekeskiarvo,
keskivirhe ja 95 prosentin luottamusväli itsellisyyden tavoittelua kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 2. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät itsellisyyden tavoittelua kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla, jossa selittäjänä on jälkiosite, on 0,4 prosenttia.
Jälkiosite
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

Keskiarvo

Keskivirhe

-0,0382
0,0477
0,1219
-0,132
-0,2344

0,11141
0,16207
0,15664
0,12398
0,22983

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

-0,2578
-0,2718
-0,187
-0,3765
-0,6875

0,1815
0,3673
0,4307
0,1124
0,2188

Eroja ryhmien välillä ei ole. Erojen puuttuminen on positiivista siinä mielessä, että nämä
nuoret näyttävät pärjäävän työelämässä yhtä hyvin eikä syrjäytyneitä ole. Matala keskiarvo taas
kertoo, että nuorten itsellisyyden tavoittelu ei ole kovin vahvaa keskimäärin. Keskiarvot eivät
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poikkea nollasta ja luottamusvälit ovat päällekkäisiä, joten erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Itsellisyyden tavoittelu on samaa tasoa kaikissa näissä ryhmissä, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Taulukoissa on jonkin verran vaihtelua riippuen analyysitavasta, mutta näille
jälkiositteille myös selitysaste on matala (0,4 %) regressioanalyysilla laskettaessa. F-testin tulos
(0,199) on matala ja tarkoittaa, että ryhmien väliset erot ovat pieniä. Erot eivät ole tilastollisesti
merkitseviä (p > 0,05). Sosiaalitoimiston asiakkaat tavoittelevat itsellisyyttä keskimäärin yhtä
paljon kuin Työvoimatoimiston asiakkaat.
2. Aktiivinen työn etsintä on tässä analyysissä toiseksi tärkein faktori. Se saa ominaisarvon 2,2. Yhdessä edellisen pääkomponentin kanssa selitysosuus muuttujien kokonaisvaihtelusta on 33,8 %. Seuraavat väittämät muodostavat aktiivisuutta kuvaavan asennekokonaisuuden:
Olen tehnyt paljon työtä.
Olen koko ajan hakenut työtä ja yrittänyt kovasti.
Olen opetellut työssä tarvittavia taitoja pienestä pitäen.

Aktiviteetti työmarkkinoilla sisältää yritteliäisyyden ja periksiantamattomuuden asenteet
mutta myös henkisen pääoman kasvattamisen osana elämäntapaa. Työelämässä on tärkeää olla
aktiivinen, kehittää taitojaan ja hakea työtä ahkerasti. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot aktiivisuutta kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 3. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät aktiviteettia kuvaavalla komponentilla.
Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 1,8 prosenttia.
Jälkiosite
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

Keskiarvo

Keskivirhe

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,1538

0,11097

-0,065

0,3726

-0,1056

0,15358

-0,4085

0,1972

-0,0551

0,20508

-0,4594

0,3493

-0,0209

0,18644

-0,3885

0,3467

-0,3167

0,28937

-0,8872

0,2539

Regression selitysasteella mitattuna aktiviteetin erot jälkiositeryhmien välillä ovat hieman isommat kuin itsellisyydessä mutta pienet. Ryhmien väliset erot eivät ole siis tilastollisesti
merkitseviä. Työn hakemisen aktiviteetti on melko matala kaikissa ryhmissä mutta erot pienet.
Tätä voi pitää positiivisena asiana. Sosiaalitoimiston asiakkaat ovat yhtä ahkeria työnhakijoita
kuin Työvoimatoimiston asiakkaat, vaikka useissa tutkimuksissa syrjäytymisen on todettu olevan yhteydessä toimettomuuteen (Karvonen & Kestilä 2014, 161).

3. Sosiaalisen tuen kokemusta ilmaiseva pääkomponentti saa ominaisarvon 1,8. Kumulatiivinen selitysosuus yhdessä edellisten pääkomponenttien kanssa on 42,3 %. Seuraavat väittämät muodostavat sosiaalisen tuen kokemusta kuvaavan asennekokonaisuuden:
Toivon että saisin tehdä työtä pääosin yksin.
Työpaikalla olen tuntenut kuuluvani työyhteisöön ja minua on kohdeltu hyvin.

Sosiaalisen tuen kokemus kiinnittyy työyhteisöön ja siellä saatuun kohteluun. Yksin
työskentely latautuu negatiivisesti, mikä merkitsee, että vastaajat haluavat tehdä työtä yhteisössä. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien
erot sosiaalisen tuen kokemusta kuvaavalla muuttujalla.
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Taulukko 4. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät sosiaalisen tuen kokemusta kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 1,2 prosenttia.
Jälkiosite
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

Keskiarvo

Keskivirhe

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja
0,3159

0,1185

0,10012

-0,0789

-0,0802

0,17187

-0,4191

0,2587

-0,3079

0,12966

-0,5636

-0,0522

-0,1663

0,17398

-0,5093

0,1768

0,0633

0,15694

-0,2461

0,3727

Sosiaalitoimiston 16–24 -vuotiaat naiset saavat ainoan negatiivisen keskiarvon, koska
ositteella 95 prosentin luottamusvälin ala- ja yläraja ovat negatiivisia. Muiden ositteiden keskiarvot eivät poikkea nollasta ja luottamusvälit ovat päällekkäisiä, joten erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Eroja ryhmien välillä ei ole, mitä voidaan pitää positiivisena erojen kannalta,
mutta keskiarvo on kovin matala. Myös F-arvo (0,577) on matala, eivätkä erot ole tilastollisesti
merkitseviä (p > 0,05). Myös sosiaalisen tuen kokemus tai erityisesti sen puute on yhteydessä
syrjäytymiseen (Karvonen & Kestilä 2014, 172). Positiivista on, etteivät Sosiaalitoimiston asiakkaat koe sosiaalisen tuen puutetta enempää kuin Työvoimatoimiston asiakkaat, mutta tuloksissa on viitteitä naisten kokemasta sosiaalisen tuen puutteesta, tosin tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
4. Epäoikeudenmukaisuuden kokemusta kuvaava pääkomponentti saa ominaisarvon
1,4 ja sen selitysosuus yhdessä edellisten komponenttien kanssa on 50,7 %. Oikeudenmukaisuus työelämässä on luottamuksen ja yhteistyön edellytys. Seuraavat väittämät kuvaavat oikeudenmukaisuuden kokemuksen asennekokonaisuuden:
Jotkut työntekijät ovat kohdelleet minua huonosti työpaikalla
Työtä pitäisi jakaa tasapuolisemmin kaikille.
Osaamista menee paljon hukkaan nykyisessä yhteiskunnassa.
Mietin paljon epäoikeudenmukaisuutta työelämässä.

Osaamisen hukkaaminen ja epätasa-arvoinen asema työmarkkinoilla turhauttavat. Tämä
väittämä kuvaa epäluottamusta työllistäviä verkostoja kohtaan. Seuraavassa taulukossa ovat
iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot epäoikeudenmukaisuuden kokemusta kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 5. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät epäoikeudenmukaisuuden kokemusta
kuvaavalla komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 0,4 prosenttia.
Jälkiosite
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

Keskiarvo

Keskivirhe

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,0657

0,10301

-0,1374

0,2688

-0,0453

0,16866

-0,3779

0,2872

0,1293

0,16979

-0,2055

0,4641

-0,1046

0,15292

-0,4061

0,197

-0,0966

0,24541

-0,5804

0,3873
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Eroja ryhmien välillä ei ole, mitä voidaan pitää positiivisena erojen kannalta, mutta keskiarvo on matala. Luottamusvälit ovat päällekkäisiä, eivätkä tulokset ole tilastollisesti merkitseviä. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on samaa tasoa kaikissa näissä ryhmissä, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Myös F-testin tulos (0,184) matala, eivätkä erot ole tilastollisesti
merkitseviä (p > 0,05). Työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston asiakkaat ovat kokeneet epäoikeudenmukaisuutta, mutta eroja ryhmien välillä ei ole eikä tuloksista voida päätellä epäoikeudenmukaisuuden kohdistuvan erityisesti ikään, sukupuoleen tai vaikeasti työllistyviksi arvioituihin työttömiin nuoriin aikuisiin.
5. Moraali työelämässä kuvaava komponentti saa ominaisarvon 1,3 ja viiden komponentin muodostaman mallin kokonaisselitysaste on 58,7 %. Viisi komponenttia sisältävä malli selittää nuorten aikuisten aktiivisuutta työelämässä koskevia asenteita ja asennekokonaisuuksia.
Moraalia kuvaavat seuraavat väittämät:
Pidän itse kiinni oikeuksistani.
Minulla on vahva työmoraali.
Koen että voin auttaa muita ihmisiä ja muuttaa maailmaa ympärilläni.

Moraali työelämässä tarkoittaa toisaalta omien oikeuksien puolustamista ja toisaalta muiden ihmisten auttamista. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot työelämän moraalia kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 6. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät moraalia kuvaavalla komponentilla.
Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 0,6 prosenttia.
Jälkiosite

Keskiarvo

Keskivirhe

Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto

0,0086
0,0286

Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,11549

-0,2192

0,2363

0,15436

-0,2757

0,333

0,0099

0,18788

-0,3606

0,3803

-0,308

0,17171

-0,6465

0,0306

-0,3246

0,2007

-0,7203

0,0711

Eroja ositteiden välillä ei ole, mitä voidaan pitää positiivisena erojen kannalta, mutta
keskiarvo on matala. Luottamusvälit ovat päällekkäisiä, eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä. Moraali on samaa tasoa kaikissa ryhmissä, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Myös
F-testin tulos on matala (0,313), eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Niin Sosiaalitoimiston kuin Työvoimatoimiston asiakkaat kokevat omaavansa korkean työmoraalin,
mitä voidaan pitää työelämän ja yhteiskunnan kehityksen suhteen toivottavana tuloksena.
Pääkomponenteista itsellisyyteen kuuluva yhteistyöhalu, sosiaalinen tuki, oikeudenmukaisuuden kokemus ja moraali kuvaavat luottamusta. Ne ovat sosiaalisia voimavaroja, jotka
työelämän verkostoissa auttavat nuoria aikuisia työllistymään (Li 2010, 176). Riskialttiissa ja
haavoittuvissa olosuhteissa luottamus ja kontrolli liittyvät yhteen myönteisellä tavalla, mikäli
työntekijät ovat sitoutuneet organisaation tavoitteisiin ja toimivat oma-aloitteisesti (O'Leary
ym. 2002). Henkilökohtaiset tavoitteet vahvistavat työhön sitoutumista ja lisäävät motivaatiota,
mikäli työyhteisön tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin työntekijällä (Häsänen 2010, 39). Arvot ja luottamus ovat vuorovaikutuksen osa-alueita, ja niiden kehittyminen työyhteisössä edellyttää, että toiminta on arvojen mukaista, muuten luottamus katoaa ja seurauksena on epävarmuus (Gillespie 2008a, 125; Markova 2008, 208).
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Sosiaalinen pääoma viittaa niihin normeihin ja verkostoihin, jotka mahdollistavat yhteistoiminnan. Sen ymmärretään yleensä olevan yhteisön vuorovaikutuksen luomaa luottamusta,
yhtenäisyyttä ja eheyttä. (Engeström 2001.) Sosiaalinen pääoma kehittyy yhteisöllisesti jakamisen, vaihtamisen ja tuottamisen vaikutuksesta. Sen merkitys voimavarana riippuu sekä verkostoon kuuluvien henkilöiden määrästä ja luottamuksen rakenteesta että siitä yhteiskunnallisesta ympäristöstä, missä verkosto toimii. (Bonacich 2004.)
Työelämässä nuorilla, koulutetuilla ja hyvin toimeentulevilla kansalaisilla sosiaalinen
verkosto onkin laajin, ja siihen kiinnittyvä vastavuoroinen tuki on yleensä vahvinta verrattaessa
nuoria työntekijöitä vanhempiin, vähemmän koulutettuihin ja heikommin toimeentuleviin työntekijöihin (Degenne ym. 2004, 70). Työelämässä miehillä on yleensä vahvemmat verkostot
kuin naisilla, jotka verkostoituvat epävirallisesti toisten naisten kanssa. Siksi naisilla on vaikeuksia saada johtotehtäviä. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt joutuvat ylittämään
kielellisen ja kulttuurisen muurin päästäkseen osalliseksi verkoston sosiaalisesta pääomasta, ja
naisten kohdalla myös sukupuolten välinen kuilu heikentää verkostoja. (Lin 2004, 148; Völker
& Flap 2004, 178.) Sosiaalisen pääoman hyvinvointia tuottavasta luonteesta johtuen sitä ei voi
mitata toimintaa ja tuloksia arvioimalla ilman, että pitäisi tutkia verkostoja. Yksilöllisen sosiaalisen pääoman mittaaminen käsittää kolme tasoa, joita ovat muutokset henkilön sosiaalisessa
verkostossa, muutosten tuottamien resurssien määrä ja laatu sekä yksilön suhtautuminen muutoksiin ja hänen mahdollisuutensa hyötyä niistä. (Van de Gaag & Snijders 2004.) Tämän tutkimuksen poikkileikkausaineisto mahdollistaa vain resurssien määrän ja laadun mittaamisen.
Verkoston muutosten analysointi edellyttäisi useampia mittauskertoja, koska muutos on ajallinen ilmiö.
Kontrolliodotusta kuvaavat komponentit
Kontrolliodotus (katso luku 3) on psykologian alaan kuuluva sosialisaatiokehitystä (Bandura, 1969, 1999; Bandura & Walters 1963) kuvaava käsite, jota on käytetty monissa aikaisemmissa työelämätutkimuksissa (esim. Riipinen 1997). Se määrittää yksilön suhteen muihin yksilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, ja se on kulttuurinen tapa suhtautua sosiaalisen elämän sääntöihin. Kontrolliodotusta kuvaavat väittämät poikkeavat muista väittämistä siksi, että kontrolliodotuksen vahvuutta sinänsä ei mitata, vaan sen sijaan mitataan, onko laatu sisäistä eli yksilön
autonomiaan kiinnittyvää vai ulkoista eli yhteisön harmoniaan kiinnittyvää. Yleensä kontrolliodotusta mitattaessa ei muodosteta kahta erillistä komponenttia, mutta tässä tutkimuksessa
käytetyt väittämät poikkeavat sisällöllisesti siten, että ulkoinen ja sisäinen kontrolliodotus erottuvat omiksi komponenteikseen. Muita asenteita mitattaessa analysoidaan asenteen vahvuutta.
Analyysi on tehty pakottaen väittämät kahteen komponenttiin, mutta muutenkin nämä väittämät
erottuvat selkeästi kahdeksi asennekokonaisuudeksi. Kolme väittämää jää komponenttien ulkopuolelle heikon kommunaliteetin vuoksi. Tuloksena on kaksi ulottuvuutta eli faktoria (liite
3, taulukko 16). Ne nimettiin seuraavasti: 6) sisäinen kontrolliodotus ja 7) ulkoinen kontrolliodotus.
6. Sisäinen kontrolliodotus kuvaa yksilön elämän haltuunottoa, jolloin hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan tapahtumiin. Henkilö voi kokea tapahtumien määräytyvän myös hänestä
itsestään riippumatta, mitä kutsutaan ulkoiseksi kontrolliodotukseksi. Länsimaisessa kulttuurissa sisäistynyttä tapaa säädellä tunteita sosiaalisissa tilanteissa pidetään tärkeänä valmiutena,
ja se yhdistetäänkin individualistisiin kulttuureihin, joissa tavoitellaan itsenäisyyttä. Se liitetään
elinvoimaisuuteen ja ulkoinen kontrolliodotus apatiaan ja elämänhaluttomuuteen (Lefcourt
1982, 184). Sisäinen kontrolliodotus saa ominaisarvon 3,0, ja se on tämän mallin muuttujien
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hajontaa selittävä komponentti. Sisäistä kontrolliodotusta kuvaavat väittämät tuottavat 25,5 %
selitysasteen. Kyselylomakkeessa sitä kuvaavat seuraavat väittämät:
Koulutusta ei kannata hankkia, koska kuitenkaan ei ole mahdollista saada työtä.
Jos hoidan asiani, voin välttää ongelmat.
Kykenen löytämään keinot tavoitteeni saavuttamiseksi, vaikka joku vastustaa minua.
Työhaastatteluun kannattaa mennä aina ja kysyä, mitä tarjottavaa työnantajalla on.
Kykenen aina ratkaisemaan vaikeat ongelmat, jos vain yritän tarpeeksi kovasti.

Sisäinen kontrolliodotus kiinnittyy yksilön sisäisiin voimavaroihin, itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja luottamukseen omiin mahdollisuuksiin. Seuraavassa taulukossa on iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot kontrolliodotusta kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 7. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät sisäistä kontrolliodotusta kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 2,1 prosenttia.
95 % Luottamusväli
Jälkiosite
Keskiarvo Keskivirhe
Alaraja
Yläraja
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

-0,0985

0,12024

-0,3355

0,1266

0,14719

-0,1637

0,1386
0,4168

-0,3484

0,16217

-0,6682

-0,0286

-0,2675

0,16041

-0,5837

0,0488

-0,3986

0,21393

-0,8204

0,0232

Sosiaalitoimiston 16–24 -vuotiaat naiset saavat ainoan negatiivisen keskiarvon, koska
ositteella 95 prosentin luottamusvälin ala- ja yläraja ovat negatiivisia, muut taas eivät poikkea
nollasta. Koska luottamusvälit ovat päällekkäisiä, erot ryhmien välillä eivät ole tilastollisesti
merkitseviä, mitä voidaan pitää positiivisena erojen kannalta, mutta keskiarvo on kovin matala.
Myös F-testin tulos (1,036) on matala, eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05).
Tulokset osoittavat, ettei sisäisen kontrolliodotuksen ja iän, sukupuolen tai työllistettävyyden
välillä ole riippuvuussuhdetta.
7. Ulkoinen kontrolliodotus yhdistetään joissakin tutkimuksissa yhteisöllisiin kulttuureihin, joissa tavoitellaan sosiaalista harmoniaa. Jos henkilö kokee olevansa avuton vaikuttamaan tärkeisiin tapahtumiin, hän helpommin luopuu toivostaan eikä halua yrittääkään. Ulkoinen kontrolliodotus saa näistä kahdesta komponentista heikomman ominaisarvon 2,2. Kokonaisselitysaste edellisen komponentin kanssa on 44,3 %. Väittämät on erotettu omaksi komponentikseen, koska vastausten perusteella niiden sisältö jää jossain määrin epäselväksi. Väittämillä on tavoiteltu sisäiselle kontrolliodotukselle vastakkaista asennetta. Lomakkeen väittämät "Työpaikan saaminen riippuu siitä, mihin työnantaja kiinnittää huomion", ”Menestyäkseen
työelämässä täytyy tehdä paljon työtä, onnella ei ole mitään merkitystä" ja "Jos työnhakija ei
jotakin pysty tai osaa, niin häntä ei saisi vaatia tekemään sellaista työtä" putoavat analyysista
heikon kommunaliteetin vuoksi. Ulkoista kontrolliodotusta kyselylomakkeessa kuvaavat väittämät:
Monet ikävyydet johtuvat huonosta onnesta.
Viranomaiset päättävät siitä mitä saan enkä voi itse vaikuttaa.
Valitettavasti ihmistä ei arvosteta siitä huolimatta, että hän yrittää kovasti.
Hyvän työpaikan saa, jos sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
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Ulkoinen kontrolliodotus kiinnittyy yksilön ulkopuolisiin tekijöihin kuten onneen, viranomaisiin ja muiden ihmisten arvioihin yksilön aktiivisuudesta työelämässä. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot kontrolliodotusta kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 8. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät ulkoista kontrolliodotusta kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 0,3 prosenttia.
Jälkiosite

Keskiarvo

Keskivirhe

Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto

-0,0124

Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto

-0,0157

Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,10508

-0,2196

0,1948

0,16774

-0,3464

0,3151

0,3331

0,16135

0,015

0,6513

0,1823

0,16886

-0,1506

0,5153

0,0984

0,17032

-0,2375

0,4342

Tilastollisia eroja ryhmien välillä ei ole. Luottamusvälit ovat päällekkäisiä, eivätkä erot
ole tilastollisesti merkitseviä. Ulkoinen kontrolliodotus on samaa tasoa kaikissa näissä ryhmissä, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Myös F-testin tulos (0,155) on matala, eivätkä
erot ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Tulokset osoittavat, ettei kontrolliodotuksen laatu,
sisäinen tai ulkoinen, ole riippuvuussuhteessa ikään, sukupuoleen tai arvioituun työllistettävyyteen.
Kontrolliodotus ja muut sisäiset tarpeet, kuten mielenterveys, eivät ole suoraan riippuvaisia toisistaan (Riipinen 1997, 377). Työolosuhteet vaikuttavat työntekijöihin yksilöllisesti.
Verrattaessa työolosuhteiden vaikutusta nuorten naisten ja miesten psyykkiseen terveyteen havaittiin, että työnantajan harjoittama kontrolli ja rehellisyys olivat tärkeämpiä miehille kuin
naisille. Samoin mitä suurempi työkuormitus ja pienempi palkka, sitä uupuneempia miehet olivat. Naiset eivät saaneet miehiä korkeampia tuloksia millään mitatulla osa-alueella. (Innanen,
Salmela-Aro 2013, 167.) Ammatillisen koulutuksen ja työllistymistä edistävien tukitoimien
puute johtaa huonoon asemaan työmarkkinoilla, ja se heikentää nuorten naisten henkistä terveyttä ja kykyä hallita omaa elämäänsä sekä aiheuttaa identiteettiongelmia (Bynner 2013, 43).
Henkilöt, joilla on vahva ulkoinen kontrolliodotus, voivat menestyä työelämässä yhtä hyvin
kuin sisäisen kontrolliodotuksen omaavat henkilöt, mikäli heillä on jokin ammatillinen vahvuus
korvaamassa ulkoisen kontrolliodotuksen vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin. Suomessa työssä
olevilla henkilöillä on keskimääräistä useammin sisäistynyt kontrolliodotus, ja he kokevat voivansa vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin, mutta ammatin vaatimukset voivat vaikuttaa sisäisiin
tarpeisiin. Vahvat sisäiset tarpeet eivät ole riippuvaisia siitä, onko kontrollin tunne sisäinen vai
ulkoinen (Riipinen 1997).
Elämänhallinnan tunnetta kuvaavat komponentit
Suomenkielisistä Antonovskyn luomista väittämistä on otettu tähän tutkimukseen 12
väittämää. Lisäksi tätä tutkimusta varten väittämiin on lisätty kaksi rahan käyttöä koskevaa
väittämää, jotka eivät kuulu alkuperäisiin elämänhallintaa mittaaviin asenneväittämiin. Väittämä ”Murehdin usein raha-asioitani” on lainattu Aini Jaarin (2004) tutkimuksesta. Toinen väittämä "Usein minusta tuntuu, etten voi olla varma, osaanko ennakoida taloudellisen tilanteeni
oikein" on muotoiltu tätä tutkimusta varten. Tässä tutkimuksessa niillä on perusteltu paikkansa,
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koska rahan käytön hallinta voi olla erityisen vaikeaa nuorille aikuisille, joilla tulot ovat pienet.
Tuloksena on kolme ulottuvuutta eli faktoria (liite 3, taulukko 17). Ne nimettiin seuraavasti: 8)
elämän ymmärrettävyys, 9) elämän mielekkyys, 10) ihmissuhteiden hallinnan tunne.
8. Elämän ymmärrettävyyttä kuvaava pääkomponentti saa tässä aineistossa korkeimman ominaisarvon 4,5. Ensimmäisen komponentin selitysaste on 20,2 %. Elämän ymmärrettävyyttä kuvaavat seuraavat väittämät:
Murehdin usein raha-asioitani.
Minulla on usein tunne, että olen oudossa tilanteessa.
Tietyissä tilanteissa koen usein olevani toisten ihmisten tiellä.
Päivittäisten tehtävien hoito on usein tuskallista ja ikävää.
Usein minusta tuntuu, etten voi olla varma, osaanko ennakoida taloudellisen tilanteeni oikein.

Elämän ymmärrettävyys sisältää luottamuksen omiin kykyihin hoitaa taloudellisia asioita. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot
elämän ymmärrettävyyttä kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 9. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät elämän ymmärrettävyyttä kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 2,5 prosenttia.
95 % Luottamusväli

Keskiarvo

Keskivirhe

Nainen 16–25 vuotta, Työvoimatoimisto

-0,1436986

0,09561943

-0,3322332

0,044836

Mies 16–25 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–25 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–25 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

0,1506388
-0,3764778
-0,2753101

0,17237695
0,17189673
0,17438273

-0,18924
-0,7154099
-0,6191438

0,4905177
-0,0375458
0,0685236

-0,1264295

0,19762072

-0,516082

0,263223

Jälkiosite

Alaraja

Yläraja

Sosiaalitoimiston 16–24 vuotiaat naiset saavat ainoan negatiivisen keskiarvon, koska 95
prosentin luottamusvälin ala- ja yläraja ovat negatiivisia, muut taas eivät poikkea nollasta. Luottamusvälit ovat päällekkäisiä, eikä tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä ole. Myös Ftestin tulos (1,28) on matala, eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Elämänhallinnan tunteen osa-alueista elämän ymmärrettävyys ei ole yhteydessä ikään, sukupuoleen tai
arvioituun työllistettävyyteen.

9. Mielekkyyttä tai elämän tarkoitusta kuvaava pääkomponentti saa ominaisarvon 1,5,
ja sen selitysaste on 38,1 % yhdessä edellisen komponentin kanssa. Elämän tarkoitusta tai mielekkyyttä kuvaavat seuraavat väittämät:
Minulla on usein sellainen tunne, etten välitä, mitä ympärilläni tapahtuu.
Päivittäisten tehtävien hoito on suuren mielihyvän ja tyydytyksen lähde.
Minulla on usein tunne, että minua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.
Tunteeni ovat usein ristiriidassa keskenään.
Elämäni tuntuu olevan vailla tarkoitusta ja päämäärää.

Elämän mielekkyys sisältää oikeudenmukaisuuden ja elämän tarkoituksellisuuden asenteet. Elämän kokeminen mielekkäänä parantaa motivaatiota, kun taas elämänhallinnan puute
näkyy välinpitämättömyytenä. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston
mukaisten ryhmien erot elämän mielekkyyttä kuvaavalla muuttujalla.

83
Taulukko 10. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät elämän mielekkyyttä kuvaavalla
komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 2,2 prosenttia.
Jälkiosite

Keskiarvo

95 % Luottamusväli

Keskivirhe

Alaraja

Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto

-0,0862626 0,11569305 -0,3143767

Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto

0,1218314
-0,1159913
-0,3714943
-0,4991058

Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

0,15116736
0,19074077
0,15161723
0,25824711

Yläraja
0,1418516

-0,1762281 0,4198909
-0,4920785 0,2600959
-0,6704409 -0,0725478
-1,0082965 0,0100849

Sosiaalitoimiston 16–24 -vuotiaat ja 25–29 vuotiaat miehet saavat negatiivisen keskiarvon, koska 95 prosentin luottamusvälin ala- ja yläraja ovat negatiivisia, muut taas eivät poikkea
nollasta. Koska luottamusvälit ovat päällekkäisiä, erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Eroja
ryhmien välillä ei ole. Myös F-testin tulos (1,11) on matala, eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Elämän mielekkyyden kokemusta eivät selitä ikä, sukupuoli tai arvioitu
työllistettävyys.
10. Hallinnantunnetta ihmissuhteissa kuvaava pääkomponentti saa ominaisarvon 1,2,
ja sen selitysaste edellisten komponenttien kanssa yhdessä on kokonaisselitysaste 52,5 %. Hallinnantunnetta ja pettymystä ihmissuhteissa kuvaavat seuraavat kaksi väittämää.:
Olen usein pettynyt ihmisiin, joihin luotin.
Olen usein yllättynyt sellaisten ihmisten käytöksestä, jotka olen uskonut tuntevani hyvin.

Hallinnan tunne on välineellinen ja kuvaa luottamusta sosiaalisissa suhteissa. Seuraavassa taulukossa ovat iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien erot hallinnan
tunnetta kuvaavalla muuttujalla.
Taulukko 11. Iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät hallinnan tunnetta kuvaavalla komponentilla. Mallin selitysaste regressioanalyysilla on 1,5 prosenttia.
Jälkiosite
Nainen 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Mies 16–24 vuotta, Työvoimatoimisto
Nainen 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 16–24 vuotta, Sosiaalitoimisto
Mies 25–29 vuotta, Sosiaalitoimisto

Keskiarvo

Keskivirhe

-0,0200034
-0,0132945
-0,1346677
-0,0768766
0,7497146

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,10107929
0,17191744
0,17563887
0,13607289

-0,2193033
-0,3522673
-0,4809781
-0,3451741

0,1792966
0,3256784
0,2116428
0,1914209

0,13422355

0,4850634

1,0143657

Sosiaalitoimiston 25–29-vuotiaat miehet eroavat muista ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi positiiviseen suuntaan. Muiden ryhmien välillä ei ole eroja, koska muilla jälkiositteilla
luottamusvälit ovat päällekkäiset eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä. Myös F-testin tulos
(0,775) on matala. Voidaan pitää myönteisenä tuloksena, että sosiaalitoimiston 25–29-vuotiaat
miehet saavat parhaan tuloksen elämänhallinnan tunteen osalta
Elämänhallinnan tunnetta kuvaavat muuttujat muistuttavat sisällöltään aikaisemmissa
tutkimuksissa esitettyjä elämän ymmärrettävyyttä, elämän mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta

84
kuvaavia tekijöitä. Elämänhallinnan tunnetta kuvaavat elämän ymmärrettävyyden kokemus,
elämän mielekkyyden kokemus ja hallinnan tunne eivät ole riippuvuussuhteessa vastaajan
ikään, sukupuoleen tai arvioituun työllistettävyyteen. Elämänhallinnan tunne on kuitenkin
huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskitekijä (Karvonen & Kestilä 2014, 162), mistä syystä
jatkoanalyyseissa etsitään näitä yhteyksiä tarkemmin.
Asennekokonaisuudet sisältävät ne arvossa pidetyt asiat tai ominaisuudet, kuten itsellisyys ja aktiviteetti, jotka edistävät henkilön moraalista itsenäisyyttä (katso Wren 1991, 158).
Moraalikäsitykset ovat lähtökohtaisesti yksilöllisiä ja muuttuvia. Niihin vaikuttavat kunkin elämäntilanteessa esiintyvät sisäiset ja ulkoiset tekijät (Vainio 2003, 209). Moraalinen toiminta
edellyttää sekä kykyä ymmärtää toisen ihmisen ja ympäristön tarpeita että empatian, syyllisyyden ja häpeän tuottamaa motivaatiota toimia näiden tarpeiden edellyttämällä tavalla (SilfverKuhalampi 2008, 84).
Uusissa muuttujissa näkyy nuorten aikuisten hyvä itsetunto ja aktiviteetti työmarkkinoilla. Tarkoitan uusilla muuttujilla väittämistä 1–25 muodostettuja muuttujia, koska niitä ei
ole aiemmissa tutkimuksissa käytetty. Nuoret aikuiset eivät koe olevansa passiivisia tai passiiviasemassa. Erot yksilöiden välillä voivat kuitenkin olla suuremmat kuin käytettyjen ositteiden
välillä, koska pystyvyyden kokemus, toimintamahdollisuudet ja yksilöllinen toimintakyky ovat
yksilöllisiä ominaisuuksia. Tästä syystä analyysia jatketaan seuraavassa luvussa käyttäen ryhmittelyanalyysia. Aineistosta muodostetaan neljä uutta sisällöllistä luokkaa niin, että samalla
tavalla ajattelevat vastaajat kootaan samaan ryhmään. Kertoessaan elämänsä ongelmista nuoret
aikuiset toivat esiin työttömyyden ja työn hakemisen tuottamia vaikeuksia. Kaikilla heillä on
toiveita omasta urasta sekä palkallisesta työpaikasta. Itsenäinen elämä ja toimeentulo ovat heille
keskeisimmät tavoitteet arjessa. He ilmaisevat selkeästi olevansa aktiivisia työnhakijoita ja kuvaavat työmoraalinsa olevan hyvä. Seuraavassa tarkastellaan asenteiden välisiä suhteita ja eroja
nuorten aikuisten asenteissa kahden työhallinnon palvelupisteen asiakaskunnan muodostamassa tavoiteperusjoukossa.
Työn ja toimeentulon epävarmuus aiheuttaa paineita, mutta seuraukset elämänhallinnan
tunteen kehittymiselle ovat yksilöllisiä (Bernhard-Oettel 2008, 12). Riippuen kunkin elämäntilanteesta työn epävarmuus voi heikentää hyvinvointia, mutta joskus työn satunnaisuus ja epävarmuus voivat olla vapaaehtoinen valinta. Opiskelijat ja pienten lasten vanhemmat tarvitsevat
aikaa, eikä heillä välttämättä ole mahdollisuutta sitoutua vakinaiseen työsuhteeseen. Muitakin
henkilökohtaisia syitä saattaa olla. Työelämässä yksilön täytyy sopeutua monella tavalla ristiriitaisiin rooleihin ja niiden aiheuttamiin vaatimuksiin. Yhteiskunnan muutokset antavat yksilölle valinnanmahdollisuuksia tuottamalla uusia tehtäviä ja tapoja hankkia elanto, mutta ne aiheuttavat myös yhteentörmäyksiä, eivätkä vanhat toimintamallit aina toimi uusissa sosiaalisissa
suhteissa (Hämäläinen 2002, 84; Hage & Powers 1992, 180–181, 210). Toimintakyvyn ja hallinnan tunteen yhteys palkkatyöhön ja kulutukseen riippuu kuitenkin yksilöstä ja tämän aikaisemmasta työkokemuksesta (Taira 2006, 131–159; Nordenmark 1999, 12). Esimerkiksi nuoret
koulutetut työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat perheenäidit ja perheeseensä vahvasti
sitoutuneet työttömät sairastavat vähemmän kuin työssäkäyvät henkilöt keskimäärin (Nyman
2002, 136, 140; Poutanen 1999). Toimintakyvyn aktiivinen säilyttäminen palkkatyön ulkopuolella on mahdollista monella tavalla. Sosiaaliset suhteet ja niiden luoma tuki työyhteisöjen ulkopuolella ovat tärkeitä myös aktiivisessa työelämässä oleville henkilöille (Nyman 2002, 141).
Raha sinänsä aiheuttaa jännitteitä sosiaalisiin suhteisiin, koska se luo epätasa-arvoa yksilöiden
ja ryhmien välille (Nyman 2002, 134; Frey & Stutzer 2002, 73).
Seuraavissa analyyseissa vastaajat jaetaan neljään ryhmään käyttämällä kaikkia uusia
muuttujia sekä luokittelevana muuttujana vastaajan omaa arviota työkyvystään. Sitten tarkastellaan uusia muuttujia työkykyä ja ammatinvalintaa selittävinä tekijöinä. Lopuksi tarkastellaan
ryhmien ominaisuuksia ristiintaulukoiden avulla. Sosiodemografisia taustatekijöitä kuvaavia

85
moniluokkaisia vastauksia yhdistetään muutamaan mahdollisimman saman suuruiseen luokkaan, jotta nämä muuttujat olisivat tarkoituksenmukaisia analyysejä ajatellen. Kun luokkia on
vähemmän ja ne ovat suurempia, tulokset ovat selkeämpiä ja helpommin ymmärrettävissä.
6.2 Neljä tapaa kiinnittyä työelämään
Pääkomponenteista yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla laskettuja luokkakeskiarvoja vertailtaessa ei ole huomattavissa selkeitä ikään, sukupuoleen ja asiointitoimistoon liittyviä eroja. Keskiarvot eivät kuitenkaan paljasta näiden ryhmien sisäisiä yksilöllisiä eroja. Erottelemalla havaintoyksiköt sisällöllisiin luokkiin voidaan tarkastella työelämään kiinnittymiseen
merkittävästi vaikuttavia aktiivisuuden, elämänhallinnan, kontrolliodotuksen ja vastaajan oman
työkyvynarvion asenteita sekä näiden muuttujien välisiä suhteita. Tämä tutkimusosio toteutetaan käyttämällä K-means -klusterianalyysia.
Klusterianalyysissä käytetään molempien toimistojen aineistoa yhdessä (klusterianalyysi
Biemer & Lyberg 2003, 342; Everitt ym. 2001, 179; Everitt & Dunn 1983). Erottelevana muuttujana käytetään "oma arvio työkyvystä" -muuttujaa, koska sen yhteys muihin kategorioiden
asennekokonaisuutta kuvaaviin muuttujiin on ilmeinen. Analyysi tehdään painotetulla aineistolla, jotta tulokset olisivat paremmin yleistettävissä tavoiteperusjoukkoon.
Sisällöllisissä luokissa jäsenyys ei määrity järjestelmästä käsin vaan vastaajien oman arvion perusteella. K-means-klusterianalyysi ei ole hierarkkinen, vaan se erottelee toisiaan muistuttavat havaintoyksiköt samaan ryppääseen. Ryppäiden lukumäärä päätetään ennen analyysia.
Tarkoituksena on löytää ryppäät, jotka ovat mahdollisimman samansuuruiset ja homogeeniset
käytettyjen muuttujien suhteen. Tuloksissa ryppäät esitetään klusterianalyysin mukaisessa järjestyksessä. Uudet ryppäät, jotka on esitetty liitteessä 4, nimetään seuraavasti: "Haavoittuva
työmarkkina-asema" (25 %), "Horjuva työmarkkina-asema" (30 %), "Jäsentymätön työmarkkina-asema" (10 %) ja "Toiveikas työmarkkina-asema" (25 %). Tässä tutkimuksessa erottelevana muuttujana käytetään oma arvio työkyvystä-muuttujaa sen selkeyden vuoksi. K-means
klusterianalyysin etuna on, että ryppäiden määrittelyssä voidaan käyttää useita muuttujia. Luokitteleva muuttuja määrittää ryppäiden järjestyksen, mutta sitä ei ole välttämätöntä käyttää.
Luokkakeskiarvojen eroja tarkastellaan regressiomallin avulla.
Haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevista työttömistä nuorista aikuisista naisia on
hieman yli puolet (58 %). Ryppään jäsenistä pieni osa (2 %) ilmoittaa eronneensa, yli puolet
(58 %) ilmoittaa elävänsä parisuhteessa ja loput naimattomana. Pieni osa (12 %) ryppään jäsenistä asuu omistusasunnossa. Puolet (48 %) ryppään jäsenistä asuu vuokra-asunnossa, ja lähes
puolella (40 %) on muu asumismuoto, kuten alivuokra-asunto, kimppakämppä tai he asuvat
vanhempien tai muiden sukulaisten luona. Ryppään jäsenistä kolmasosa (40 %) on suorittanut
peruskoulun, ja kolme neljäsosaa (73 %) on suorittanut keskiasteen tai ylemmän koulutuksen.
Yli puolet (58,8 %) ryppään jäsenistä ei ole löytänyt omaa alaansa. Yli puolella (66 %) luokkaan
kuuluvista on työkokemusta vuosi tai vähemmän. Toimeentulotukea saa yli puolet (70 %) ryppään jäsenistä.
Horjuvaa työmarkkina-asemaa kuvaavassa ryppäässä miehiä on kaksi kolmasosa (66,7
%). Kolme neljäsosaa (75,3 %) on naimattomia ja vajaa kolmasosa (23,5 %) elää parisuhteessa,
mutta luokassa on muutama (1,2 %) parisuhteesta eronnut jäsen. Ryppääseen kuuluvista työttömistä nuorista aikuisista pieni osa (13,6 %) asuu omistusasunnossa. Yli kolmasosa (38,3 %)
asuu vuokra-asunnossa, ja puolella (48,1 %) asumismuoto on jokin muu. Ryppään jäsenistä
kolmasosa (30,8 %) ei ole suorittanut peruskoulun jälkeistä koulutusta. Kaksi kolmasosaa (67,9
%) ryppääseen kuuluvista työttömistä on suorittanut toisen asteen tai ylemmän koulutuksen.
Yli puolet (56,1 %) ei ole löytänyt oman koulutus- ja työalaa. Yli puolet (58 %) jäsenistä on
saanut työkokemusta vuoden tai vähemmän. Toimeentulotukea saa vajaa puolet (48,1 %).
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Jäsentymätöntä työmarkkina-asemaa kuvaavaan ryppääseen kuuluvista työttömistä nuorista aikuisista puolet (50 %) on naisia. Vajaa puolet ryppään jäsenistä on naimattomia (45 %)
ja parisuhteessa eläviä (40 %) sekä muutama (15 %) eronneita. Muutama ryhmän jäsen (4,8 %)
asuu omistusasunnossa. Yli puolet (52,4 %) asuu vuokra-asunnossa, ja vajaalla puolella (42,8
%) asumismuoto on jokin muu. Puolella (50 %) luokan jäsenistä ei ole peruskoulun jälkeistä
koulutusta, ja puolet (50 %) on suorittanut keskiasteen tai korkeamman asteen koulutuksen.
Omaa koulutus- ja työalaansa ei ole löytänyt yli puolet (65 %) ryppääseen kuuluvista työttömistä nuorista aikuisista. Yli puolella (57,2 %) ryppään jäsenistä työkokemusta on vuosi tai
vähemmän. Toimeentulotukea on saanut yli puolet (60 %) ryppään jäsenistä.
Toiveikas työmarkkina-asema on vertailuryhmä, jonka tuloksiin muiden ryhmien saamia
arvoja verrataan. Toiveikkaassa työmarkkina-asemassa olevista nuorista aikuisista lähes kaksi
kolmasosaa (60,4 %) on miehiä, naimattomia on noin puolet (49,1 %). Parisuhteessa elää vajaa
puolet (43,4 %), ja eronneita on muutama (7,5 %). Omistusasunnossa asuu muutama (7,7 %),
yli puolet (57,7 %) asuu vuokra-asunnossa, ja kolmasosalla (34,6 %) asumismuoto on jokin
muu. Ryppään jäsenistä kolmasosalla (36,5 %) ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta. Kahdella kolmasosalla (63,4 %) on keskiasteen tai sitä korkeampi koulutus. Lähes kaikki (81,1 %)
ryppääseen kuuluvista työttömistä nuorista aikuisista etsivät vielä omaa koulutus- ja työalaansa.
Sen sijaan toimeentulotukea heistä on saanut alle puolet. Työkokemusta on vuosi tai vähemmän.
Työelämään kiinnittyminen
Muodostettujen ryppäiden asenne-erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkitaan luokkakeskiarvoja vertaamalla. Mikäli ryppäät eroavat toisistaan merkitsevästi, vastaajien ryhmittely
asenteiden mukaisesti on mielekästä. Ryppäiden eroja tarkastellaan kymmenellä muuttujalla,
joita ovat: itsellisyys, aktiviteetti, sosiaalinen tuki, epäoikeudenmukaisuus, moraali, sisäinen ja
ulkoinen kontrolliodotus, elämän ymmärrettävyys, mielekkyys ja hallinnan tunne. Kontrolliodotusta ja elämänhallinnan tunnetta tarkastellaan siis osakomponentteina eikä asennekokonaisuuksina kuten aktiivisuuden osa-alueita. Yksikkö on selittävän muuttujan eli klusterianalyysissa muodostetun ryppään yksikkö. Toiveikas työmarkkina-asema saa arvon 0, ja se on vertailuryhmä, johon muiden ryppäiden tuloksia verrataan. Siten jokaiselle ryppäälle on oma estimaatti, kun otetaan vakiokerroin mukaan.
Taulukko 12. Lineaarinen regressio itsellisyydelle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
95 % Luottamusväli

Ryväs

Estimaatti

Keskivirhe

Alaraja

Yläraja

Vakio

0,329

0,192

-0,05

0,707

Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

0,154

0,216

-0,271

0,58

-0,438

0,221

-0,873

-0,002

-1,969

0,462

-2,879

-1,058

,000b

Selityskerroin 0,355; p-arvo. 0,000

Malli selittää itsellisyys-muuttujan vaihtelusta 35,5, % ryppäissä, jotka on luokiteltu vastaajan oman työkykyarvion mukaisesti. Riski sille, että johtopäätös eroista ryppäiden välillä
olisi väärä, on merkitsevän pieni (p < 0,001). Itsellisyyden tavoittelua kuvaavalla muuttujalla
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keskiarvojen ääripäät poikkeavat toisistaan. Itsellisyys on sitä korkeampaa, mitä suurempi keskiarvo on. Itsellisyyttä tavoitellaan haavoittuvassa työmarkkina-asemassa 0,3 yksikköä enemmän kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa ja 2,2 yksikköä enemmän kuin jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa.
Aktiviteetti työnhakijana ja työntekijänä on menestymisen edellytys. Työn etsiminen
oma-aloitteisesti edesauttaa oikean työpaikan löytämistä.
Taulukko 13. Lineaarinen regressio aktiviteetille, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
Ryväs

Estimaatti

Vakio
Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema

Keskivirhe

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

-0,196

0,211

-0,612

0,221

0,315

0,284

-0,244

0,874

0,16

0,236

-0,306

0,625

Jäsentymätön työmarkkina-asema

0,555

0,408

-0,248

1,359

Toiveikas työmarkkina-asema

,000b

Selityskerroin 0,027; p-arvo. 0,495

Mallin selitysaste on vain 2,7 %, ja erot ryhmien välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Aktiviteetti on samaa tasoa kaikissa näissä ryhmissä, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Malli ei selitä muuttujien vaihtelua työelämän aktiivisuuden suhteen. Sen voi
olettaa johtuvan tavasta korostaa henkilökohtaista työn hakemisen merkitystä. Yhteiskunta voi
velvoittaa työttömät työnhakijat esimerkiksi tekemään paljon hakemuksia, jota pidetään aktiivisuuden osoittimena.
Sosiaalinen tuki työelämässä on merkityksellistä nuorille aikuisille. Tunne siitä, että kuuluu työyhteisöön, edistää hyvinvointia. Sosiaaliseen pääomaan kuuluvana tekijänä koettu tuki
työelämässä osoittaa sen vaikuttavan työelämään kiinnittymiseen.
Taulukko 14. Lineaarinen regressio sosiaalisen tuen kokemukselle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
Ryväs

Estimaatti

Keskivirhe

Vakio

0,14

Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema

-0,917

Toiveikas työmarkkina-asema

,000b

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,209

-0,272

0,553

0,259

-1,428

-0,406

0,347

0,241

-0,128

0,822

-0,526

0,32

-1,156

0,105

Selityskerroin 0,265; p-arvo 0,000

Malli selittää 26,5 % sosiaalisen tuen kokemusta kuvaavan muuttujan vaihtelusta. Tulosten pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä ryppäiden välisistä eroista (p < 0,001). Sosiaalisen
tuen kokemusta kuvaavalla muuttujalla keskiarvot poikkeavat toisistaan. Sosiaalisen tuen kokemus on 0,3 yksikköä vahvempaa horjuvassa työmarkkina-asemassa kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa ja 1,2 yksikköä vahvempaa kuin haavoittuvassa työmarkkina-asemassa.
Horjuvassa työmarkkina-asemassa olevat vastaajat ilmaisevat saaneensa sosiaalista tukea, sen
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sijaan haavoittuvassa ja jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevat vastaajat eivät ole sitä
saaneet.
Koettu epäoikeudenmukaisuus työelämässä vaikuttaa yksilön hyvinvointiin merkittävästi muutoksissa ja epävarmuudessa. Työn oikeudenmukainen jakaminen ja osaamisen arvostus ovat nuorten aikuisten käsityksiä siitä, miten työelämä toimii oikein. Asenneväittämät ovat
kielteisessä muodossa, joten vahva asenne kuvaa työelämän moraalin paheksuntaa.
Taulukko 15. Lineaarinen regressio epäoikeudenmukaisuuden kokemukselle, selittäjinä klusterianalyysin
ryppäät.
95 % Luottamusväli
Ryväs
Estimaatti Keskivirhe
Alaraja
Yläraja
Vakio

-0,997

0,146

-1,285

-0,708

Haavoittuva työmarkkina-asema

1,638

0,195

1,253

2,024

Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

1,36

0,185

0,995

1,725

0,513

0,254

0,012

1,013

,000b

Selityskerroin 0,434; p-arvo 0,000

Malli selittää 43,4 % epäoikeudenmukaisuuden kokemusta kuvaavan muuttujan vaihtelusta, ja p-arvo on merkitsevän pieni (p < 0,001). Keskiarvot poikkeavat selkeän merkitsevästi
toisistaan. Tämä johtuu erityisesti siitä, että epäoikeudenmukaisuuden kokemus on hyvin korkea haavoittuvassa työmarkkina-asemassa (1,6 yksikköä suurempi kuin toiveikkaassa asemassa
olevilla). Jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevien kokemus epäoikeudenmukaisuudesta on lievästi korkeampi kuin samassa vertailuryhmässä.
Moraalinen asenne työelämässä sisältää sekä omien oikeuksien puolustamisen että muiden auttamisen ja luottamuksen omiin mahdollisuuksiin. Se vahvistaa itsetuntoa ja auttaa selviytymään vastoinkäymisistä (Skitka & Bauman 2008, 5, 20). Oman toiminnan määrittely moraaliseksi vaikuttaa työelämään kiinnittymiseen myönteisellä tavalla.
Taulukko 16. Lineaarinen regressio työelämän moraalisuudelle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
95 % Luottamusväli

Ryväs

Estimaatti

Keskivirhe

Alaraja

Yläraja

Vakio
Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema

0,499

0,181

0,142

0,856

-0,448

0,228

-0,899

0,002

-0,493

0,224

-0,934

-0,051

Jäsentymätön työmarkkina-asema

-1,964

0,316

-2,586

-1,342

Toiveikas työmarkkina-asema

,000b

Selityskerroin 0,276; p-arvo 0,000

Malli selittää 27,6 % vaihtelusta moraalia kuvaavalla muuttujalla. Siten ryppäät selittävät
työelämän moraalisuuden vaihteluita hyvin merkitsevästi, koska p-arvo on merkitsevän pieni
(p < 0,001). Moraalinen asenne on matalin jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevilla
ja korkein toiveikkaassa työmarkkina-asemassa olevilla (ero 1,9 yksikköä). Haavoittuvassa ja
horjuvassa asemassa olevat ovat samalla tasolla moraalisuuden ollessa vähäisempää kuin vertailuryhmällä, toiveikkaassa asemassa olevilla.
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Kontrolliodotus on käsite, joka kuvaa yksilön käsitystä siitä, voiko hän itse vaikuttaa
toimintaansa ja päätöksiinsä. Sisäinen kontrolliodotus kiinnittyy autonomiaan perusarvona. Ulkoinen kontrolliodotus liittyy harmonian tavoitteluun ja yhteisölliseen kulttuuriin. Kontrolliodotusta mitataan usein jatkumona sisäisen ja ulkoisen kontrolliodotuksen välillä. Tässä tutkimuksessa väittämät kuvaavat joko sisäistä kontrolliodotusta tai ulkoista kontrolliodotusta ja
muuttuja on erotettu toisistaan.
Taulukko 17. Lineaarinen regressio vahvalle sisäiselle kontrolliodotukselle, selittäjinä klusterianalyysin
ryppäät.
95 % Luottamusväli
Ryväs
Estimaatti Keskivirhe
Alaraja
Yläraja
Vakio
Haavoittuva työmarkkina-asema

0,507

0,08

0,349

0,664

-0,342

0,136

-0,61

-0,073

Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema

-0,374

0,12

-0,609

-0,138

-2,794

0,345

-3,475

-2,113

Toiveikas työmarkkina-asema

,000b

Selityskerroin 0,594; p-arvo 0,000

Malli selittää 59,4 % vaihtelusta vahvasti sisäistä kontrolliodotusta kuvaavalla muuttujalla ja on valituista muuttujista selkeimmin ryhmien välisiä eroja selittävä muuttuja, ja p-arvo
on hyvin pieni. Sisäinen kontrolliodotus on 2,8 yksikköä vähäisempää jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa. Sisäinen kontrolliodotus on 0,3
yksikköä heikompaa sekä haavoittuvassa että horjuvassa työmarkkina-asemassa kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa. Työelämään kiinnittymiselle sisäinen kontrolliodotus on merkittävä voimavara, jota tämä analyysi vahvistaa.
Ulkoista kontrolliodotusta käsitellään tässä tutkimuksessa erillisenä muuttujana. Vahva
ulkoinen kontrolliodotus merkitsee heikkoa sisäistä kontrolliodotusta, ja heikko ulkoinen kontrolliodotus merkitsee vastaavasti vahvaa sisäistä kontrolliodotusta.
Taulukko 18. Lineaarinen regressio vahvalle ulkoiselle kontrolliodotukselle, selittäjinä klusterianalyysin
ryppäät.
95 % Luottamusväli
Ryväs
Estimaatti Keskivirhe
Alaraja
Yläraja
akio
-0,502
0,11
-0,72
-0,285
Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema

1,44

0,209

1,029

1,852

0,361

0,141

0,082

0,639

Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

0,024

0,48

-0,922

0,97

,000b

Selityskerroin 0,314; p-arvo 0,000

Mallin selitysaste on varsin korkea. Siten myös mallin estimaatit (keskiarvoja suhteessa
vertailuryhmään) poikkeavat selkeän merkitsevästi toisistaan. Ulkoinen kontrolliodotus on 1,44
yksikköä vahvempaa haavoittuvassa työmarkkina-asemassa kuin toiveikkaassa työmarkkinaasemassa. Ero on selvästi pienempi (0,36 yksikköä) horjuvassa työmarkkina-asemassa olevilla,
mutta eroa ei ole jäsentymättömässä asemassa oleviin.
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Elämänhallinnan tunnetta mitataan elämän ymmärrettävyyttä, elämän mielekkyyttä ja
hallinnan tunnetta kuvaavilla muuttujilla. Se on yleinen selviytymistä mittaava asennekokonaisuus, ja edellytys työelämään kiinnittymiselle.
Taulukko 19. Lineaarinen regressio elämän ymmärrettävyydelle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
Ryväs

Vakio
Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

Estimaatti

Keskivirhe

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,35

0,166

0,023

0,678

-1,285
-0,084

0,219
0,218

-1,716
-0,514

-0,854
0,345

0,013
,000b

0,336

-0,649

0,675

Selityskerroin 0,29; p-arvo 0,000

Elämänhallinnan tunnetta mitataan ensimmäiseksi elämän ymmärrettävyyttä kuvaavalla
muuttujalla, jolloin mallin selitysasteeksi saadaan 29 prosenttia, mikä on varsin korkea. Elämän
ymmärrettävyyden kokemus on 1,3 yksikköä heikompaa haavoittuvassa työmarkkina-asemassa
kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa. Muiden ryppäiden väliset erot eivät ole merkitseviä.
Toiseksi mitataan elämän mielekkyyttä, jota kuvaavat oikeudenmukaisuuden kokemus,
tunteiden harmonia ja elämän tarkoituksellisuus. Elämän mielekkyyden kokemus kuuluu hyvinvoinnin perustekijöihin.
Taulukko 20. Lineaarinen regressio elämän mielekkyydelle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
Ryväs

Estimaatti

Keskivirhe

Vakio

1,014

Haavoittuva työmarkkina-asema
Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

95 % Luottamusväli
Alaraja

Yläraja

0,119

0,781

1,248

-0,989

0,188

-1,361

-0,618

-1,511

0,168

-1,842

-1,18

-1,716

0,256

-2,221

-1,21

,000b

Selityskerroin 0,413; p-arvo 0,000

Elämän mielekkyyttä kuvaavan muuttujan selitysaste, 41 prosenttia, on huomattavan
korkea. Korkeimman arvon saavat toiveikkaassa työmarkkina-asemassa olevat, joiden estimaatti on 1,7 yksikköä korkeampi kuin matalimman arvon ryppäässä jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevilla. Myös horjuvassa asemassa olevien elämän mielekkyyden arvo on
samaa matalaa tasoa, 1,5 yksikköä parhaan ryppään alapuolella. Melko matala on myös haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien arvo, 1,0 yksikköä vertailuryhmän alla.
Kolmantena elämänhallinnan tunnetta kuvaavana muuttujana on hallinnan tunne, joka
kiinnittyy sosiaalisiin suhteisiin (Taulukko 37). Ennustettavuus sosiaalisissa suhteissa vahvistaa luottamusta ja parantaa työelämään kiinnittymistä. Tämän selittäminen ryväsryhmillä ei ole
vahvaa, selitysaste on vain 10 prosenttia.
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Taulukko 21. Lineaarinen regressio hallinnan tunteelle, selittäjinä klusterianalyysin ryppäät.
95 % Luottamusväli
Ryväs
Estimaatti Keskivirhe
Alaraja
Yläraja
Vakio

0,36

0,199

-0,032

0,752

Haavoittuva työmarkkina-asema

-0,848

0,252

-1,344

-0,352

Horjuva työmarkkina-asema
Jäsentymätön työmarkkina-asema
Toiveikas työmarkkina-asema

-0,242

0,249

-0,733

0,249

-0,552

0,372

-1,286

0,182

,000b

Selityskerroin 0,102; -P-arvo 0,004

Merkittävimmin malli erottelee haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmän,
jonka elämän hallinnan tunne on 0,85 yksikköä vertailuryhmän alapuolella. Ero on merkitsevä,
mutta muut ryppäät eivät eroa vertailuryhmästä merkitsevästi, vaikka niiden arvo on negatiivinen.
Tuloksista nähdään, että aktiviteetti työmarkkinoilla ei eroa näissä sisäisten tekijöiden
määrittämissä työttömien nuorten aikuisten ryppäissä. Toiveikas työmarkkina-asema määrittyy
selkeänä itsellisyyden tavoitteluna. Toiveikkaassa työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret aikuiset kokevat saaneensa sosiaalista tukea työelämässä, ja he myös osoittavat vahvaa moraalista asennetta, kykyä puolustaa omia oikeuksia ja auttaa muita. Toiveikkaassa työmarkkinaasemassa sekä sisäinen kontrolliodotus että elämän ymmärrettävyyden, mielekkyyden ja hallinnan kokemus ovat vahvoja.
Jäsentymätön työmarkkina-asema määrittyy heikkona itsellisyyden tavoitteluna, heikkona sisäisenä kontrolliodotuksena ja heikompana sosiaalisen tuen kokemuksena kuin vakaassa
työmarkkina-asemassa. Työelämän epäoikeudenmukaisuuden kokemus on vahvempaa kuin
toiveikkaassa työmarkkina-asemassa. Jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret aikuiset kokevat olevansa moraalisia toimijoita työmarkkinoilla, mutta asenne ei ole
yhtä vahva kuin toiveikkaassa työmarkkina-asemassa. He kokevat elämän ymmärrettävänä,
mutta elämän mielekkyyden kokemus on heikko ja myös hallinnan tunne on heikompi kuin
toiveikkaassa työmarkkina-asemassa.
Horjuva työmarkkina-asema määrittyy yhtäältä hyvänä sosiaalisen tuen kokemuksena
mutta myös vahvana työelämän epäoikeudenmukaisuuden kokemuksena. Horjuvassa työmarkkina-asemassa työttömät nuoret aikuiset tavoittelevat itsellisyyttä heikosti, ja heidän moraalinen asenteensa ja sisäinen kontrolliodotuksensa ovat heikkoja. He ilmaisevat sekä tarvitsevansa
että saaneensa sosiaalista tukea. He kokevat elämänsä ymmärrettävänä, mutta hallinnan tunne
on heikko, eivätkä he koe elämänsä olevan mielekästä.
Haavoittuva työmarkkina-asema määrittyy selkeänä itsellisyyden tavoitteluna, mutta sosiaalisen tuen kokemus on huono ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus vahva. Itsellisyyden
tavoitteluun tässä tutkimuksessa vastaajat liittävät yhteistyöhalun ja sosiaalisuuden työyhteisössä, mikä edellyttää luottamusta sosiaalisissa suhteissa. Ryppääseen kuuluvat henkilöt eivät
koe, että voisivat pitää kiinni oikeuksistaan tai auttaa muita työelämässä, ja ulkoinen kontrolliodotus on erittäin vahva. Nämä asenteet vahvistavat kuvaa luottamuksen puutteesta ja alistetusta asemasta työmarkkinoilla. Nämä tekijät huomioiden on ymmärrettävää, että elämän ymmärrettävyyden ja mielekkyyden kokemus sekä hallinnan tunne ovat heikot.
Aktiviteettia kuvaavat muuttujat saavat samansuuntaisia arvoja kuin jo aiemmissa tutkimuksissa validoidut kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne. Itsellisyyden tavoittelua, sosiaalisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemusta ilmentävillä asenteilla on todennäköisesti mer-
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kitystä työelämään kiinnittymiselle. Näiden asenteiden merkitystä ei ole aiemmissa tutkimuksissa määritelty, mutta selittävinä tekijöinä ne näyttävät tukevan työelämässä menestymistä.
Mittausvirheen mahdollisuutta on vaikea tutkia, mutta vastauksissa ei ilmennyt mitään erityistä
vaikeutta, joka olisi johtunut esimerkiksi siitä, että vastaaja ei ymmärrä kysymystä. Näyttää
siltä, että laadullisen tutkimuksen perusteella työstetyt määrällisen tutkimuksen uudet muuttujat
ovat onnistuneita ja niitä voi käyttää tutkittaessa aktiviteettia työelämässä.
Työkyky ja ammatinvalinta työelämään kiinnittymisen taustalla
Seuraavassa analyysissa tutkitaan logistisella regressioanalyysilla (Long 2006; Menard
2002; Jaccard 2001) koulutus- ja työalan selkeyteen ja omaan työkykyarvioon vaikuttavia tekijöitä. Analyysit tehdään painotetulla aineistolla, jossa miesten vastaukset painottuvat naisten
vastauksia enemmän.
Muuttujien vaihtelua taustamuuttujien mukaan tarkastellaan ensin ristiintaulukoimalla
(Bohrstedt & Knoke 1988, 101, 114; Hellevik 1984, 3). Ristiintaulukoinnin avulla voidaan tarkastella muuttujien välisiä riippuvuussuhteita, mutta taulukoinnissa muuttujien määrä voi olla
vain kaksi. Logistisen mallin etuna on se, että selittäviä muuttujia voi samassa analyysissa olla
useita. Ensimmäisenä vaiheena tarkastellaan ristiintaulukoinnin avulla jo edellä käytettyjen iän,
sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisten ryhmien vastausten jakaumia. Kun tarkastelua jatketaan logistisella mallilla, voidaan mukaan ottaa useampia muuttujia. Näin saadaan työkykyyn
ja ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä tutkittua monipuolisemmin ja kompaktimmin eli siten, että esimerkiksi sekoittavien tekijöiden vaikutuksia saadaan pois.
Vastaajan omaa työkyvyn arviota selittäviä tekijöitä. Vastaajan arvio työkyvystään
osoittautui merkittäväksi muuttujaksi, jolla on selkeä yhteys niin aktiivisuuteen kuin itsellisyydentavoitteluun ja työkokemuksen määrään. Se on vastaajan itselleen antama arvosana, joka
kuvaa käsitystä omasta identiteetistä ja asemasta työmarkkinoilla. Vastaajan oma arvio työkyvystä -muuttuja on selitettävä muuttuja ja luokiteltu kaksiluokkaiseksi analyysia varten: 2–7 =
huono työkyky (0) ja 8–10 = hyvä työkyky (1). Analyysilla etsitään selittäviä tekijöitä hyvälle
oman työkyvyn arviolle. Verrattaessa iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaan määriteltyjen ryhmien arvioita omasta työkyvystään tulokset osoittavat, että valtaosa vastaajista arvioi
työkykynsä olevan hyvä. Tulokset ovat seuraavassa taulukossa.
Taulukko 22. Vastaajan oma arvio työkyvystään tavoiteperusjoukon jälkiositteita vastaavissa ositteissa.

Oma arvio työkyvystä

Huono
Hyvä
Yhteensä

%
%
LKM
%

Nainen 16–24
vuotta työvoimatoimisto

28,8
71,3
2031
100

Mies 16–24
vuotta työvoima- toimisto

24
76
2449
100

Nainen 16–
24 vuotta sosiaalitoimisto

50
50
113
100

Mies 16–
24 vuotta
sosiaalitoimisto

57,1
42,9
255
100

Mies 25–
29 vuotta sosiaali- toimisto

60
40
206
100

Yhteensä

28,4
71,6
5054
100
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Vain Sosiaalitoimiston alle 25-vuotiaista ja 25 vuotta täyttäneistä miehistä yli puolet arvioivat työkykynsä huonoksi. Sosiaalitoimiston alle 25-vuotiaista naisista puolet (50 %) arvioi
työkykynsä hyväksi. Painotetussa ryhmässä heitä edustaa kaksi havaintoyksikköä. Logistisella
regressioanalyysilla tutkitaan, vaikuttavatko sisäinen kontrolliodotus, sosiaalinen tuki ja aktiviteetti vastaajan omaan arvioon työkyvystään. Vetosuhde on laskennallinen todennäköisyys
sille, kuinka paljon selittävä tekijä vaikuttaa selitettävään tekijään. Jos regressiokerroin on negatiivinen, vetosuhde on käänteinen. Tulokset ovat seuraavassa taulukossa.
Taulukko 23. Logistinen regressio omalle arviolle työkyvyn hyvyydestä, selittäjinä aktiviteetin ja itsellisyyden faktorit ja työkokemus.
Muuttuja

Logit regressiokerroin

Keskivirhe

Wald

df

p-arvo

Vetosuhde

Aktiviteetti

-0,603

0,202

8,925

1

0,003

1,83

Itsellisyys

-0,575

0,171

11,248

1

0,001

1,78

Työkokemusta paljon
Vakio

0,509
-0,477

0,13
0,409

15,345
1,358

1
1

0,000
0,244

1,66
1,61

Hosmer Lemeshow 0,250; Nagelkerke 0,278

Vastaaja, jolla on enemmän työkokemusta, arvioi työkykynsä hyväksi 66 prosenttia todennäköisemmin (p < 0,001) kuin vastaaja, jolla työkokemusta on vain vähän. Vastaaja arvioi
työkykynsä hyväksi 83 prosenttia todennäköisemmin (p < 0,01), jos hän on arvioinut aktiivisuuden vahvaksi, ja 78 prosenttia todennäköisemmin (p < 0,01), jos hän on arvioinut itsellisyyden tavoittelun vahvaksi kuin jos hän on arvioinut nämä asenteet heikoiksi. Mallin pseudoselitysaste on 28 prosenttia. Selitysaste on ymmärrettävissä, koska työkyky lähtökohtaisesti on
lääketieteellisesti värittynyt, eikä tässä tutkimuksessa kysytty tietoa terveydentilasta. Analyysin
perusteella työkokemus, sosiaalisen tuen kokemus ja aktiviteetti vaikuttavat vastaajan arvioon
omasta työkyvystään. Vaikka työkyvyn arvioon vaikuttavat monet muut tekijät, psykososiaalisessa työssä on syytä muistaa etenkin sosiaalisen tuen merkitys.
Oma työkyvyn arvio saattaa liittyä käsitykseen omasta terveydentilasta, mutta se on
myös vahvasti yhteydessä kokemukseen osaamisesta. Henkilöt, jotka uskovat selviytyvänsä
vaativista tehtävistä, arvioivat työkykynsä paremmaksi kuin henkilöt, jotka epäilevät ammatillista osaamistaan (Gould & Polvinen 2006). Puutteellinen peruskoulutus ja työttömyys ovat
työkyvyn riskitekijöitä, joiden seurauksia voidaan lieventää ylläpitämällä nuorten aikuisten
psyykkisiä voimavaroja (Seitsamo ym. 2006). Tässä tutkimuksessa vastaajille annettiin ohjeeksi kuvata omaa työkykyä kouluarvosanalla, eikä sitä pyydetty lainkaan kuvaamaan sanallisesti. Tästä syystä arviot voivat perustua erilaisiin tunnusmerkkeihin eikä logistinen regressioanalyysi paljasta niitä kaikkia.
Koulutus- ja työalan selkeyttä selittäviä tekijöitä. Nuoren aikuisen tehtävä on löytää
itselle sopiva ja riittävän mielenkiintoinen ala ja hankkia välttämätön koulutus. Koulutus- ja
työalan selkeyteen yhteydessä olevia muita työelämään kiinnittymistä määrittäviä muuttujia
tutkitaan siten, että analyysissä koulutus- ja työalan selkeys -muuttuja on selitettävä tekijä.
Aiemmin esitetyllä tavalla selitettävästä muuttujasta on tehty kaksiluokkainen: joko koulutusja työala on selkiintynyt (1) tai koulutus- ja työala ei ole selkiintynyt (0). Tämä tarkoittaa, että
vastaaja on valinnut tämän vastausvaihtoehdon tai ei ole ilmoittanut koulutus- ja työalaansa
lainkaan. Seuraavassa taulukossa ovat ristiintaulukoinnin tulokset.
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Taulukko 24. Koulutus- ja työalan selkeys tavoiteperusjoukon jälkiositteita vastaavissa ositteissa.
Mies

Koulutus- ja työalan sel- Nainen 16–24 vuotta
vuotta työvoivoimakeys
matoimisto
misto

Ei ole selkiintynyt %
%
On selkiintynyt
LKM
%

Yhteensä

16–24
Nainen 16–24 Mies 16–24 Mies 25–29
työvuotta sosi- vuotta sosi- vuotta sositoiaali- toimisto aali- toimisto aali- toimisto

Yhteensä

31,8
68,2
2031

37,5
62,5
2449

66,7
33,3
113

50
50
255

40
60,0
206

36,0
64,0
5054

100

100

100

100

100

100

Lähes kaikissa ryhmissä enemmän kuin puolet vastaajista on löytänyt oman alansa, kun
ristiintaulukoidaan iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaiset ryhmät sekä koulutus- ja työalan selkeyttä kuvaava muuttuja. Työvoimatoimiston alle 25-vuotiaista naisista suurin osa (68,2
%) samoin kuin miehistä (62,5 %) ilmoittaa oman koulutus- ja työalansa. Sosiaalitoimiston alle
25-vuotiaista miehistä yli puolet (50 %) on löytänyt oman alan. Saman toimiston 25 vuotta
täyttäneistä tai sitä vanhemmista miehistä puolet (60 %) ilmoittaa oman koulutus- ja työalansa.
Vain Sosiaalitoimiston alle 25-vuotiaista naisista vajaa puolet (33,3 %) ei ole löytänyt omaa
alaansa. Logistisen regressioanalyysin avulla tutkitaan, vaikuttavatko sisäinen koulutusaste, aktiviteetti ja koettu elämän mielekkyys koulutus- ja työalan selkeyteen. Tulokset ovat seuraavassa taulukossa.
Taulukko 25. Selittävien muuttujien vaikutus koulutus- ja työalan selkeyteen. Aktiivisuutta kuvaavaa
faktoria ei ole käännetty analyysia varten, joten sille on laskettu käänteinen vetosuhde.
Muuttuja

Logit regressiokerroin

Keskivirhe

Wald

df

P-arvo

Vetosuhde

Ammatillinen tai korkeakoulutus
Aktiviteetti

0,534
-0,864

0,207
0,197

6,613
19,212

1
1

0,01
0

1,705
2,369

Elämän mielekkyys
Vakio

0,756
-0,757

0,19
0,602

15,781
1,584

1
1

0
0,208

2,129
2,1329

Hosmer Lemeshow 0,197; Nagelkerke 0,306

Koulutus- ja työalan selkeyttä selittäviä tekijöitä ovat elämänhallinnan tunnetta kuvaavista komponenteista elämän mielekkyys sekä aktiviteetti ja koulutusaste. Nuoren aikuisen
työnhakijan oma ala on selkiintynyt kaksi kertaa todennäköisemmin (p < 0,000), jos hän kokee
elämänsä mielekkäänä. Mikäli vastaaja on ilmoittanut aktiivisuutensa työnhakijana ja työntekijänä olevan vahva, oma koulutus- ja työala on selkiintynyt kolme kertaa todennäköisemmin (P
< 0,000) kuin jos hän on vastannut aktiivisuuden olevan vähäistä. Koulutusaste vaikuttaa oman
alan selkeyteen. Mikäli vastaajalla on peruskoulun jälkeistä koulutusta, oma ala on selkiintynyt
70 prosenttia todennäköisemmin (P < 0,5) kuin jos koulutus on vähäistä. Malli selittää noin 30
prosenttia perusjoukkoon kuuluvien nuorten työnhakijoiden kokemasta koulutus- ja työalan selkeydestä. Oman alan löytyminen on pitkäaikainen prosessi, joka tutkitun tiedon valossa kestää
aina 25 ikävuoteen saakka. Tässä tutkimuksessa on käytetty poikkileikkausaineistoa, joka selittää ilmiön vain yhteen ajankohtaan kiinnittyvänä asennekokonaisuutena.
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Tässä tutkimuksessa koettu aktiviteetti näyttää olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä
selittävä tekijä niin vastaajan omalle arviolle työkyvystään kuin koulutus- ja työalan selkeydellekin. Elämän mielekkyyden kokemus koulutus- ja työalan valintaa selkeyttävänä tekijänä samoin kuin itsellisyys työkyvyn arviota parantavana tekijänä ovat huomioon otettavia seikkoja
psykososiaalisessa työssä. Mikäli työttömän nuoren aikuisen elämänhallintaa tuetaan niin, että
hänen kokemuksensa sosiaalisesta tuesta ja elämän mielekkyydestä paranevat, hän todennäköisesti aktivoituu kouluttautumaan ja työllistymään.
Neljä sisällöllistä ryvästä
Seuraavaksi tutkitaan tarkemmin, millaisia muodostetut neljä sisällöllistä ryvästä ovat.
Ryppäät muodostettiin K-means-klusterianalyysilla ryhmitellen vastaajat siten, että luokittelevana tekijänä on oma arvio työkyvystä -muuttuja. Luokat nimetään arvioiden yksilön sisäisten
tekijöitten merkitystä työelämään kiinnittymiselle. Ensimmäinen luokka saa heikoimman arvosanan oma arvio työkyvystä -muuttujalla ja heikot keskiarvot kaikilla mittarin osa-alueilla, ja
sille on annettu nimi "haavoittuva työmarkkina-asema". Toinen luokka saa joillakin osa-alueilla
paremman keskiarvon kuin ensimmäinen luokka, mutta sille on annettu nimi "horjuva työmarkkina-asema". Kolmas luokka saa kaikilla osa-alueilla paremmat keskiarvot kuin kaksi edellistä
luokkaa ja on siksi "jäsentymätön työmarkkina-asema". Neljäs luokka on vahvin kaikilla osaalueilla ja on siksi "toiveikas työmarkkina-asema". Kyselylomakkeen lopussa oli avoin kysymys siitä, millaisessa työssä vastaaja arvioi olevansa kahden vuoden kuluttua. Tämän kysymyksen vastauksia on poimittu kuvaamaan kapealta osaltaan kuhunkin luokkaan kuuluvien
vastaajien ajatuksia omista työllistymismahdollisuuksistaan. Sosiodemografisia taustatekijöitä
tarkastellaan ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset ovat liitteessä 4.
Haavoittuva työmarkkina-asema. Työmarkkinoilla on mahdollisuuksia mutta myös
suuria haasteita. Työllistyminen on epävarmaa, ja vaihtoehtoja näyttää olevan rajoitetusti.
"Teen musiikkia eri projekteihin Tai jatkan arkkitehtinä pilvilinnoja suunnitellen. ”Mies 24v.

Haavoittuvassa työmarkkina-asemassa asenteet paljastavat, että näiden työttömien nuorten aikuisten itsetunto on herkkä. Voimavarat näyttävät vähäisiltä, ja se herättää kysymyksen,
kuinka pitkään nuori aikuinen voi kestää työelämän paineita. Oman työkyvyn ja elämänhallinnan tunteen arviointi heikoksi tai parhaimmillaankin kohtalaiseksi antaa viitteitä voimattomuudesta. Ilman asianmukaisia tukitoimia nämä nuoret aikuiset ovat ilmeisen suuressa vaarassa
syrjäytyä työmarkkinoilta. Nuoren aikuisen heikko työkyky voi johtaa jopa ennenaikaiseen eläköitymiseen. Toki on muistettava, että nuorilla elämänmuutokset tapahtuvat nopeasti myös
edulliseen suuntaan. Vailla työllistävää koulutusta oleva työnhakija voi koulutuksen myötä
työllistyä ja hänen elämänsä suunta muuttua ratkaisevalla tavalla. Heikko työkyvynarvio voi
johtua elämäntilanteen aiheuttamista seikoista, ja yksilöllisen tuen avulla arvio kohenee ilman,
että terveydentilassa tapahtuisi suuria muutoksia.
Horjuva työmarkkina-asema. Vastaajalle sijoittuminen työmarkkinoille on selkeä tavoite, mutta kouluttautuminen on luultava vaihtoehto.
"luultavasti en juuri missään työssä, sillä olen luultavasti opiskelemassa. Toki jonkinlaiset vapaat /
satunnaiset hanttihommat voisivat olla yksi mahdollisuus, mutta ei missään nimessä vakituinen työsuhde." Nainen 18 v.
"Lasten aamu-ilta päivä ohjaaja tai sitten ammattikoulussa" Mies 21 v.
"säännöllisessä, luovassa ja käytännönläheisessä" Nainen 24v.

Horjuvassa työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret aikuiset arvioivat sekä oman
työkykynsä että sisäisen kontrolliodotuksensa jonkin verran paremmiksi kuin haavoittuvassa
työmarkkina-asemassa olevat nuoret aikuiset. Huolta aiheuttaa kuitenkin heikko tai korkeintaan
kohtalainen elämänhallinnan tunne, joka tässäkin ryppäässä on vähäinen, kun sitä vertaa varsin
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vahvaan aktiivisuuteen. Aineisto-otteiden perusteella ryppään jäsenillä onkin tavoitteena vielä
kouluttautua ja saada elämän eväitä sitä kautta.
Jäsentymätön työmarkkina-asema. Koulutus on ilmeinen tavoite vastaajan pyrkiessä
työmarkkinoille.
"Arvioin olevani kahden vuoden kuluttua opiskelija, ehkä ohella myös ilta- /viikonlopputöissä." Mies
19 v.
"En osaa sanoa vielä. Todennäköisesti opiskelen tai olen ammatillisessa koulutuksessa" Mies 26 v.

Jäsentymättömässä työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret aikuiset arvioivat niin
oman työkykynsä kuin elämänhallinnantunteen vahvoiksi. Aineisto-otteiden perusteella heistä
moni suunnittelee vielä koulutusta. Ryppään jäsenten työllistymisen esteenä näyttää olevan lähinnä työkokemuksen puute, mistä syystä toimeentulo voi olla niukkaa. Koulutus- ja työalan
selkiintymättömyys on heille suuri ongelma, ja ilmeisesti usea heistä hyötyisikin työhallinnon
tarjoamista tukitoimista, kuten ammatinvalinnan ohjauksesta tai työkokeilusta.
Toiveikas työmarkkina-asema. Työmarkkinoilla vaikuttaminen ja itsensä kehittäminen
ovat vastaajalle keskeisiä tavoitteita.
"Työssä jossa voin vaikuttaa omiin asioihin ja muihin ihmisiin." Mies 20 v.
"toivottavasti mielekkäässä työssä jossa voin kehittyä urallani." Nainen 24 v.

Toiveikkaassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien nuorten aikuisten vastauksissa
kuvastuu vahva itsetunto eikä ongelmia näytä olevan lainkaan. Aineisto-otteiden perusteella
ryppääseen kuuluvat ovat tulevaisuuteen suuntautuvia nuoria aikuisia, joilla on selkeät näkemykset omasta urakehityksestään. Todennäköisesti he kykenevät vaikuttamaan omaan ammatilliseen kehitykseen toivomallaan tavalla. Ryppäässä on joitakin jäseniä, joilla on puutteellinen
koulutus. Samoin työkokemuksen määrä näyttää vielä vähäiseltä.
Taulukko 26. Yhteenveto työmarkkina-asemaa kuvaavista muuttujista sisällöllisissä ryppäissä.
Työmarkkina-asema
Osio
Haavoittuva
Horjuva
Jäsentymätön

Toiveikas

Oma työkyvyn arvio
Elämänhallinnan tunne

Heikko
Heikko

Kohtalainen
Heikko

Vahva
Vahva

Vahva
Vahva

Kontrolliodotus

Ulkoinen

Sisäinen

Sisäinen

Sisäinen

Moraali
Epäoikeudenmukaisuuden kokemus

Kohtalainen
Vahva

Kohtalainen
Vahva

Heikko
Heikko

Vahva
Heikko

Sosiaalinen tuki
Itsellisyyden tavoittelu

Heikko
Vahva

Vahva
Heikko

Heikko
Heikko

Vahva
Vahva

Vastaajien oman arvion mukaisesti muodostetut ryppäät paljastavat työllistymisen ongelmien yksilöllisyyden ja syrjäytymiskehityksen monet muodot. Nuoret aikuiset ovat tietoisia
omista vahvuuksistaan mutta kykenevät erittelemään myös ongelmiaan. Useimmille vastaajista
työllistyminen on tärkeä päämäärä, vaikka oma koulutus- ja työala ei olisi vielä selkiintynyt.
Heikoksi työkykynsä arvioivat kokevat ongelmia useilla elämänalueilla, ja he todennäköisesti
hyötyvät moniammatillisten tukipalvelujen tarjoamasta sosiaalisesta tuesta. Sosiaalinen tuki
auttaa tuntemaan työkykynsä paremmaksi verrattuna tilanteeseen, että sosiaalinen tuki on vähäistä. Hyväksytyksi tulemisen tunne, kuuluminen työyhteisöön, hyvä kohtelu ja säännöistä
kiinni pitäminen tukevat nuoren aikuisen kiinnittymistä työelämään. Aikaisempien tutkimusten
perusteella sosiaalinen tuki on kuitenkin tärkeämpää naisille kuin miehille (Volanen 2011).
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6.3 Yhteenvetoa
On hyvin luonnollista, että tieto nuorten aikuisten asenteista työelämää kohtaan vanhenee
ajan kuluessa, ja siksi niitä on syytä tutkia aina uudelleen (Brief 1998). Kun työmoraalia tarkastellaan yksilön henkilökohtaisena kokemuksena, työelämään kohdistuvat odotukset ovat
työelämään kiinnittymisen keskeisiä lähtökohtia. Tutkimuksen sekä laadullisessa haastatteluaineistossa että määrällisessä kyselyaineistossa itsellisyyden tavoittelu on nuorten aikuisten keskeinen elämän päämäärä. Työelämään kiinnittyminen saa välineellisen merkityksen. Itsellisyyden tavoittelua kuvaava komponentti saa ominaisarvon, joka on lähes yhtä suuri kuin viiden
muun komponentin yhteenlaskettu ominaisarvo. Sen sijaan aktiviteetti työmarkkinoilla ei vaikuta tutkimusaineiston analyysin mukaan työelämään kiinnittymiseen. Nuorten aikuisten itsellisyyden tavoittelu on sosiaalinen ilmiö, jolla on vahva yhteys sosiaalisen tuen, yhteistyöhalun
ja oikeudenmukaisuuden kokemukseen osaamisen ja työn tasapuolisena jakamisena. Myönteisinä kokemuksina nämä asenteet osoittavat nuoren aikuisen osallisuutta työyhteisön tai työmarkkinoiden sosiaaliseen tukeen. Nuoret aikuiset, jotka tuntevat vahvaa sosiaalista tukea, luottavat itseensä ja mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla. He arvioivat työkykynsä hyväksi ja pyrkivät määrätietoisesti kehittämään työuraansa. Sen sijaan ne, joiden kokemukset sosiaalisesta
tuesta ovat vähäisiä, epäilevät työkykyään ja kokevat elämänhallinnan heikoksi.
Nuorille aikuisille sosiaaliset arvot, kuten yhteistyö ja sosiaalinen pääoma, ovat merkityksellisiä työelämään kiinnittymistä tukevia tekijöitä. Sosiaalisesta elämänkatsomuksesta huolimatta he arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja muihin ihmisiin. Työn mielekkyys ja
urakehitys ovat tärkeitä motivoivia tekijöitä. Nuorilla aikuisilla arvot, asenteet ja odotukset
siitä, että työnantaja antaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen työyhteisössä, poikkeavat
aikaisempien sukupolvien odotuksista (Hietamäki 2013). Vanhemmat sukupolvet ovat arvostaneet enemmän työn tarjoamia uusia haasteita kuin nuoremmat. Mahdollisesti työn saamisen
haasteet, lisääntynyt vapaa-aika ja työn välineellinen luonne ovat tasoittaneet tietä sosiaalisemmille arvoille, mikä olisi hyödyllistä ottaa huomioon työllistävässä nuorisososiaalityössä.
Työyhteisön identiteettiä luova vaikutus perustuu kollektiivisen muistin rakentamaan
kertomukseen yhteisestä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta (Boje 2008). Sekä
työnantaja että mahdolliset asiakkaat lujittavat työntekijän identiteettiä ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka kiinnittyy arvoihin ja toimintakulttuuriin (Cooke ym. 2005). Organisaatio voidaan nyt ymmärtää sosiaalisena kokonaisuutena, jonka ovat luoneet toistuvat vuorovaikutuksen mallit ja jotka edelleen kehittävät organisaatiota ja tekevät sen tunnistettavaksi.
Organisaatio muuttuu kulttuurisen ja sosiaalisen kamppailun tuloksena, mihin kysymykset vallasta olennaisesti kuuluvat. (Kuusela & Kuittinen 2008.) Muutokset organisaatiossa vaikuttavat
sitä voimakkaammin yksilön tunne-elämään ja hänen omaksumaansa sosiaaliseen työidentiteettiin, mitä sitoutuneempi hän on työhönsä (Koch 2011). Yksilö ei voi kuitenkaan usein kiinnittyä
tiettyyn ammattiin tai työyhteisöön, koska vain harvoin työn kuva on pysyvä ja työsuhteet pitkäaikaisia (Grimshaw ym. 2005).
Yleensä yksilö määrittelee minuutensa ryhmäjäsenyyksien avulla luodakseen myönteisen identiteetin (Kusstatscher & Cooper 2005, 161). Yksilön ja ryhmän suhde on vastavuoroinen sosiaalinen rakenne, jossa tieto ja havainnot sekä toiminnan perusteet liittävät yksilön
osaksi ryhmää. Uskomusten ja asenteiden jakautuminen ryhmän sisällä aiheuttaa ryhmän jakautumisen alaryhmiin (Brewer 2003, 24). Yksilön asenteet kehittyvät sitä vahvemmiksi, mitä
lujemmin hän on sitoutunut johonkin alaryhmään. Tarve määritellä minäkuva ja identiteetti
motivoivat yksilöä omaksumaan ryhmän yhtenäisen sosiaalisen identiteetin, joka vahvistaa samanlaista ja pysyvää käsitystä itsestä. (Kuittinen 2008.) Moraalisesti vahva minäkuva työelämässä antaa varmuutta käytökseen ja oikeuskäsitykseen. Huolehtivainen, myötätuntoinen,
reilu, ystävällinen, suurpiirteinen, auttavainen, ahkera, rehellinen ja hyväntahtoinen työntekijä
harvoin tuntee itsensä poikkeavaksi. Moraali voi aiheuttaa ristiriitoja ja vaikeuttaa ongelmien
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ratkaisua, koska se vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen voimakkaammin kuin auktoriteetin tai
laillisuuden tavanomaisesti hillitsevä vaikutusvalta. (Skitka & Bauman 2008, 5, 20.) Hyvin ja
oikein toimivalla työntekijällä on tavoite toimia ennen kaikkea yhden tai useamman eettisen
ohjeen mukaisesti. Hän myös toimii aikomallaan tavalla. Hänellä on siis riittävä motivaatio, ja
perimmäinen tarkoitus olla moraalinen (Batson 2002, 97).
Riippumatta elämänhallinnan tunteen vahvuudesta kielteiset elämäntapahtumat heikentävät sitä (Volanen 2011). Kaikilla nuorilla aikuisilla verkosto ei ole yhtä vahva, mikä vaikeuttaa työllistymistä. He voivat elää eristäytyneenä myös asuinalueensa sosiaalisista suhteista, joiden rooli yhteiskuntaan sopeutumiselle on erittäin merkittävä (Albers 2000, 123). Modernissa
kaupungissa asukkaat ovat pääosin toisilleen vieraita, mikä tuo vuorovaikutukseen omat haasteensa. Ihmiset luokittelevat toisiaan kategorioihin, sosiaalisiin asemiin ja ryhmiin, mikä aiheuttaa ongelmia niin vuorovaikutukseen kuin ihmisten välisen luottamuksen suhteen (Gillespie 2008b, 287). Työyhteisöjen ulkopuolella työtön on sidottu työttömän roolin erilaisiin variaatioihin, jotka työtä hakiessa määrittävät hänen asemansa verrattuna muihin hakijoihin. Äärimmäisessä merkityksessään verkostoituneen vallankäytön objektivoiva vaikutus saa työttömän kokemaan subjektiivisia torjutuksi tulemisen tunteita ja surua siitä, ettei ole hyväksytyssä
yhteiskunnallisessa asemassa, sekä suuttumusta, vihaa ja kiukkua. Jos yksilö vieraantuu yhteisöstä ja yhteiskunnasta, hän saattaa alkaa käyttäytyä aggressiivisesti muita kohtaan ja heijastaa
tunteensa omasta pätemättömyydestään tuntemattomaan ihmismassaan (Rojek 2004, 62).
Työyhteisöjen ilmapiiri ja työsuhteiden vakaus tukevat hyvinvointia työelämässä. Samoin elämänhallinnan tunnetta vahvistavat työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon ja
työn kuormittavuuden tasapainottaminen. (Volanen 2011.) Työyhteisöön kuuluminen parantaa
mahdollisuuksia osallisuuteen ja ystävyyteen yksilöllisesti, ja niillä on selvä vaikutus työhyvinvointiin. Henkilöt, jotka luottavat sosiaaliseen verkostoonsa ja saavat sosiaalista tukea, arvioivat työkykynsä paremmaksi kuin henkilöt jotka eivät saa tukea (Pensola & Järvikoski 2006;
Waris 1999; Westlander 1999). Henkilöt, joilla on vahva luottamus sosiaalisiin verkostoihin,
onnistuvat myös saavuttamaan tavoitteensa paremmin kuin ne, joilla ei ole luottamusta tai se
on heikko (Riedl & Van Winden 2004, 100). Verkostot ja niiden avulla luodut kontaktit ovat
osa työelämän hyvinvointia tuottavaa sosiaalista pääomaa (Håkansson 2011, 47; Field 2003,
14). Sosiaalinen tuki ja osallisuus eivät kuitenkaan ole itsestään selviä asioita työyhteisössäkään
vaan edellyttävät tavoitteellista kehittämistyötä. Ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä vahvistaa ryhmään kuulumattomien henkilöiden luokittelu ulkopuolisiksi (Ahponen 1999), ja siksi työyhteisön ristiriitatilanteet voivat eskaloitua työpaikkakiusaamiseksi. Se on jatkuvaa ja harkitusti pahansuopaa kohtelua, jonka uhrina on tarkoituksellisesti valittu henkilö. Kiusaaminen ilmenee
esimerkiksi jatkuvana ärsyttämisenä, painostuksena, pelotteluna, vähättelynä, syyllistämisenä,
sivuuttamisena ja uhkailuna, ja se tuottaa kiusatulle henkilölle vaikeuksia. Uusi työntekijä on
herkemmin kohde näille työpaikkakiusaamisen muodoille.
Aktivoivan sosiaalipolitiikan tavoitteena on työllistettävyyden parantaminen, millä tarkoitetaan yksilön työmoraalin, työhalun, muun tarmokkuuden ja tahdon lujittamista (Kotiranta
2008, 155–169). Työttömien suhde työhön on vahvan arvolatauksen sisältävä yhteiskuntamoraalinen kysymys. Työttömyys, köyhyys ja hyvinvoinnin puutteet liittyvät vahvasti yhteen. Hyvinvointivaltioissa köyhyys on pysyvä ilmiö kuitenkin niin, että sosiaalisen ja taloudellisen tuen
tarve vaihtelee yksilöllisesti (Behrendt 2002, 208; Laaksonen 1998). Yksilön vastuuta tähdentää aktiivisuuden tukeminen ja aktivoitumisen esteiden poistaminen paremmin kuin työttömän
velvollisuuksien korostus. Aktivoinnilla voisi olla myös yksilöllisiä tavoitteita, jotka olisi tärkeää saada näkyviin yhteiskunnallisen tason tavoitteissa. (Kotiranta 2008.) Monet asiakkaat
ovat kokeneet aktivoinnin kielteisenä eivätkä ole suostuneet osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan tai muihin palveluihin, mikä voi johtua juuri aktivointipalveluiden luonteesta. Yksilön vastuuta korostava näkökulma on osoittautunut ongelmalliseksi, koska yhteiskunnassa on
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niitä, jotka eivät onnistu tavoitteissaan, joita kohtaa epäonni tai joille ei ole suotu riittävän hyviä
lähtökohtia tavoitella onnellista elämää (Björklund 2008, 371).
Palvelujen oikea kohdentaminen on sekä nuoren aikuisen että palvelujärjestelmän etu.
Kyse on arvovalinnoista, siitä mihin edellytyksiin palvelutarpeen arvio perustuu. Mikäli ongelmiin ei puututa riittävän varhaisessa vaiheessa, niiden ratkaiseminen voi vaikeutua olennaisesti.
Sosiaalisen muutostyön tavoitteena on vahvistaa nuoren aikuisen työllistävää verkostoa ja parantaa hänen luottamustaan omiin mahdollisuuksiinsa. Aktivoinnin lähtökohtana on, että nuori
aikuinen arvio omia vahvuuksiaan ja tuen tarvettaan, kun tarkoituksena on vahvistaa hänen
pyrkimystään työllistyä avoimille työmarkkinoille. Julkisen järjestelmän ongelmana ovat kuitenkin palvelujen hajanaisuus ja pitkät palveluketjut (Kuure & Tarvainen 2008). Syrjäytymisen
ehkäiseminen edellyttääkin eri sektorien ylittävien toimintakäytäntöjen kehittämistä niin, että
hyvinvointipalvelujen rakenteet vahvistuvat (Murto 2004). Hyvä palvelujärjestelmä tuottaa
moniammatillista tukea joustavasti, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria autetaan toimien yhdessä. Jotta nuorten ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti, on nuorten työttömien sosiaalityölle asetettava selkeät tavoitteet ja kehitettävä paikallista eri toimijoiden välistä yhteistyötä
(Pelto-Huikko & Säkäjärvi 2008). Mikäli asiantuntijuus määrittyy sosiaalisesti vuorovaikutuksena ja kumppanuutena, palvelujärjestelmä tuottaa yksilöllisiä palveluja ja mahdollistaa asiakkaiden oman asiantuntijuuden käyttämisen niiden tuotannossa (Kohl 2006). Moniarvoistuvassa
yhteiskunnassa yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on välttämätöntä, jotta oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus on mahdollista turvata.
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7 Johtopäätökset
Suomessa sosiaalipolitiikan arvot ovat muuttuneet kansalaisen sosiaalisia oikeuksia puolustavista arvoista kansalaisen velvollisuuksia ja yhteiskunnan kontrollitehtävää korostaviksi,
kuten muissakin länsimaissa on tapahtunut. Suomessa kehitys voimistui 1990-luvulla ja 2000luvun alussa lähdettiin kehittämään uusia säädöksiä aktivointipolitiikan hengessä. Sen jälkeen
lakeja on tiukennettu ja uusia on säädetty tarkoituksena vastikkeellistaa sosiaaliturva. Tämä on
vaikuttanut myös sosiaalityön kontrollitehtävän vahvistumiseen etenkin nuorisososiaalityössä.
Nuorten aikuisten työllistymistä tukevia palveluja järjestävät sosiaalitoimi yhdessä työhallinnon, opetustoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Mikäli nuorilla aikuisilla on ongelmia terveyden, sosiaalisten olosuhteiden, ihmissuhteiden tai muiden henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, moniammatillisen yhteistyön keinoin heille pyritään järjestämään saatavilla oleva tuki, mikä edellyttää yksilön subjektiviteettiin vaikuttavaa arviointia ja puuttumista
yksityisyyteen.
Työttömyys aiheuttaa pettymyksen tunteita, etenkin jos työ on nuorelle aikuiselle hyvin
merkityksellinen ja tarpeellinen. Nuorten käsityksiin työllistymisen ja työttömyyden syistä vaikuttaa heidän saamansa palaute työyhteisöissä sekä erityisen voimakkaasti lapsuuden perhe,
koulukaverit ja muut viiteryhmät (Feather 1990, 139). Työelämä on säännelty aktiivisen toiminnan alue, jota sekä demokraattisesti päätetyt ja valvotut lait että sosiaalisten ryhmien ylläpitämä normalisoiva valta rajoittavat, ja ne asettavat ehtoja yksilön toiminnalle. Nuoret kokevat
ongelmana sen, että työyhteisöissä toimiva erilaisista yksilöistä koostuva ryhmä tai useat ryhmät, pyrkivät objektivoimaan ja kontrolloimaan heidän toimintaansa. Nuoret aikuiset, jotka
ovat oman työuransa sisääntulovaiheessa, tarvitsevat mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja opetella työelämässä tarvittavia aktiivisen toiminnan tapoja. Jotta he voivat kehittyä aktiivisesti
toimiviksi ja työtä tekeviksi kansalaisiksi, heillä täytyy olla mahdollisuus toimia vapaasti ja
kontrolloida itse sekä omaa toimintaansa että niitä tilanteita, joissa he toimivat (Pennonen 2011,
56; Volpert 1982, 47). Kontrolli kuuluu työelämään henkilön sisäisenä ennakointina. Nuoret
aikuiset, kuten yleensä kaikki aikuiset, pyrkivät kontrolloimaan riskejä elämässään. Tämä liittyy kulttuurista omaksuttuun ihanteeseen vahvasti kontrolloidusta minuudesta, ja sen tarkoituksena on välttää epäonnistuminen. Nuorilta odotetaan kuitenkin tehokkuutta ja vastuunottoa heikommasta työmarkkina-asemasta huolimatta. Riippuen kulttuurisista käsityksistä riskinotto
voidaan käsittää myös myönteisenä avoimuutena ja itsenäisyytenä (Tulloch & Lupton 2003,
133), joka aidosti toteutuessaan auttaa nuoria aikuisia menestymään työelämässä. Yhteiskunta
tarvitsee yksilöitä, joilla on pitkälle kehittyneet kyvyt saavuttaa monitahoisia tavoitteita myös
vaikeissa olosuhteissa. Lyhyissä työsuhteissa, työssäoppimisen jaksoilla, tuetussa työssä ja
etenkin työtä hakiessa mahdollisuudet taitojen kehittämiseen ovat rajalliset. Nuorten aikuisten
suhtautuminen muiden ihmisten mielipiteisiin ja kontrolliin on yksilöllistä. Yleensä henkilöt,
joiden itseluottamus perustuu vahvasti pystyvyyteen, jännittävät, kuormittuvat ja ovat hyvin
herkkiä muiden arvioidessa ja pyrkiessä hallitsemaan heidän työtään, kun taas vähemmän pystyvyyttä korostavilla henkilöillä saattaa olla parempi itsetunto (Blom 2011, 45; Vansteenkiste
ym. 2010, 127). Aktivoinnin nähdään ulkoisena puuttumisena rohkaisevan ja kannustavan työntekoon ja yritystoimintaan. Työvoimapoliittisen koulutuksen ja tuetun työn aktivoiva vaikutus
perustuu yksilön motivointiin. Aktivoivassa sosiaalityössä on hyvä muistaa, että yksilön motivaatio edellyttää henkilökohtaista tavoitteellisuutta, mahdollisuutta tutkia ja hallita ympäristöään. Myös työpaikalla nuorella pitäisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua omaa työllistymistään koskevaan keskusteluun. Osallisuus omista asioista päätettäessä lisää kaikkien
työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota, mikä luonnollisesti pätee myös työelämään siirtyviin nuoriin aikuisiin.
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Normalisoiva valta nuorten aikuisten kerronnassa
Foucault'n ajatusjärjestelmä tavoittaa yksilön kaksoisroolissaan; yksilö on sekä alistettu
että toimiva. Itsellisen kansalaisen aseman lunastaminen edellyttää nuorelta aikuiselta alistumista normalisoivan vallan alle. Tässä tutkimuksessa työelämään kiinnittymisen määrittelyn
teoreettisen viitekehyksen muodostaa Michel Foucault'n filosofinen ajatusjärjestelmä, joka ei
anna suoraan vastauksia siihen, miten normalisoiva valta vaikuttaa nuoren aikuisen urakehitykseen. Moraalia käsittelevissä tutkimuksissaan Foucault ei analysoi diskurssien ja valtasuhteiden
kytköksiä vaan pyrkii osoittamaan, kuinka moraalikysymysten problematisointi on historiallisesti muuttuva tapa käsittää jokin ilmiö ongelmalliseksi, erityistä pohdintaa ja huomiota vaativaksi. Moraalisesti toimivan yksilön omaksuma käsitys ominaisuuksistaan ja niiden arviointi
hyväksi tai huonoksi on suhteellisen pysyvä asenne, ja aikuisena käsitysten muuttaminen voi
olla haastavaa. Työpolitiikan määrittelyt hyvän työntekijän ja normaalin kansalaisen ominaisuuksista vaikuttavat koko yhteiskunnassa tuottaen subjektiviteetteja, muokaten yksilön käsitystä ominaisuuksistaan ja määritellen normaalin ja epänormaalin rajan. Tämän rajan ylittämiseen Foucault'n filosofia haastaa jokaista tutkijaa.
Foucault tarkastelee diskurssia ennen kaikkea vallan käytön välineenä, joka vaikuttaa
subjektiviteettiin. Subjekti käsitteenä sekä sitoo yksilön identiteettiinsä tietoisuudella että saa
merkityksen niin riippuvuuden kuin yhteisön harjoittaman kontrollin kautta. Nämä molemmat
merkitykset viittaavat vallan muotoon, joka alistaa ja tuottaa subjekteja. (West 2010, 190.) Foucault'n mukaan vapautta on yksilön mahdollisuus vastustaa valtaa käyttävää yhteisöä, ja jos
vapautta ei ole, kyseessä on voiman käyttö. Koska vastarinta paljastaa normalisoivan vallan
käytön, haastatteluaineistosta analysoitiin pääosin vain niitä kertomuksia, joissa haastatellut
henkilöt kertoivat kohtaamistaan tilanteista, jotka herättivät vastustusta ja kielteisiä tunteita.
Normalisoiva valta saattaa näyttäytyä absurdina itseään vastaan kääntyneenä persoonattomana
voimana. Päätösvaltaa käyttävien viranomaisten yhteydenpito ja aktiivisuus huipentuvat kirjallisessa päätöksessä, joka kertoo paljon heidän rutiineistaan (Rock 1988, 102), ja toiminta näyttäytyy pirstaleisena ja irrallisena. Aktivointipolitiikassa olennaista on työnhakijan henkilökohtainen vastuu työllistymisestä, ja tätä vastuuta ovat poliittiset päättäjät lisänneet uusia lakeja
säätäessään. Työnhakijoiden todellista tahtoa ja motivaatiota työn hakemiseen ja vastaanottamiseen tai oman yrityksen perustamiseen arvioidaan julkisen hallinnon järjestämässä palveluverkostossa, joka päättää taloudellisen tuen myöntämisestä työttömille. Palaute työsuorituksista
ja yksilöllisistä ominaisuuksista vaikuttaa voimakkaasti nuoriin aikuisiin tunnetasolla, mutta se
pakottaa heidät myös arvioimaan elämänsä tavoitteita ja mahdollisuuksia muuttua ihmisenä ja
työntekijänä. Työelämässä yksilön kehitykseen vaikuttavat monet erilaiset yhteisöt ja niiden
normit, joita hän kohtaa uransa aikana. Nuoret aikuiset tuovat kertomuksissaan esille ristiriitoja
omien tavoitteidensa ja työelämän suomien mahdollisuuksien välillä. Vaikka he ovat omaksuneet yleisesti hyväksytyt arvot, heitä ei hyväksytä työyhteisöön tasavertaisena kumppanina,
vaan he kokevat olevansa heikommassa ja alisteisessa asemassa työtä hakiessaan ja työyhteisössä toimiessaan.
Normalisoiva valta ja sen asettamat rajat subjektiviteetin eli oman yksilöllisyyden tiedostamiselle ovat Foucault'n ajatusjärjestelmässä yhteisön ominaisuuksia. Foucault ei anna välineitä yksilön harjoittaman vastarinnan tutkimiseen, vaan se on ymmärrettävä kerronnan monitahoisista asiayhteyksistä. Kertojan tietoisuus omista yksilöllisistä ominaisuuksistaan ja siitä
kumpuava vastustus normalisoivaa valtaa vastaan voidaan tulkita kerronnallisesta kokonaisuudesta. Työyhteisöissä muodostuneet normit ja nuorten aikuisten omaksumat arvot eivät aina
kohtaa. Normalisoiva valta vaikuttaa myös työyhteisöihin, joiden kulttuuri on herkkä ulkoisille
vaikutteille. Yhteiskunnan moniarvoistuessa työyhteisöihin kohdistuu paineita, jotka pakottavat ne muuttamaan toimintaansa ja arvojansa. Nopeasti tapahtuvat muutokset saavat aikaan
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epävarmuutta, mikä heijastuu työilmapiiriin erilaisina kielteisinä ilmiöinä. Työyhteisöt hajoavat, epäluottamus lisääntyy, ihmissuhteet kärsivät sekä monet yksilön ja yhteisön hyvinvointia
uhkaavat käytännöt yleistyvät.
Työelämäkertomukset ovat työllistävän nuorisososiaalityön tutkimuksen keskeistä aineistoa. Kerronnallisen analyysin keskiössä on se, miten puheessa ilmenevä sosiaalinen vuorovaikutus luo rakenteellisia kuvauksia arkitodellisuudesta määritellessään retorisesti ilmiöitä,
kuten oikea ja väärä, identiteetti ja suhteet, vaikutin ja kiinnostus (Potter ym. 2008, 255; Edwards 1997, 139–146). Menneisyys antaa nykyisyydelle merkityksiä ja nykyisyys menneisyydelle. Kertojan subjektiviteetti on osin myös tämän vuorovaikutuksen tuottamaa. Se voi olla
toisenlainen tutkimushaastattelussa tuotettuna kuin esimerkiksi kaveripiirissä, koska se on
myös fiktiivisesti määräytynyt ja kertoja voi kokemuksia jakaessaan luoda tarkoituksellisesti
merkityksiä. Kerronnallisen haastattelun etuna strukturoidun teemahaastattelun suhteen on, että
kertomuksen keinoin haastateltava voi muodostaa epäjatkuvista kokemuksista johdonmukaisen
ja tarkoituksellisen merkityksen eletylle elämälleen. Se antaa haastateltavalle mahdollisuuden
luoda kertomuksen keinoin sosiaalisia tilanteita, joissa tilan ja ajan luoma kehys antaa merkityksiä kokemuksille ja ajatuksille.
Vallan ja subjektiviteetin kertomuksista muodostuu asteikko, jonka toisen ääripään muodostaa pärjääminen työmarkkinoilla ja toisen ääripään pärjäämättömyys tai ulossuljetuksi tuleminen. Sopeutumisen kertomuksessa kertoja on tasa-arvoinen kumppani työyhteisössä, ja hän
on onnistuneesti kiinnittynyt työelämän normatiivisiin vaatimuksiin. Kuuliaiseksi kasvamisen
kertomuksessa kertoja on epävarma siitä, hyväksytäänkö hänet työyhteisöön. Normatiivinen
valta on sekä hyvä että paha, se vetää puoleensa, mutta se myös jättää hänet työyhteisön ulkopuolelle. Kertoja ilmaisee voimattomuutensa, jota ristiriitainen tilanne saa hänessä aikaan. Hän
yrittää mukautua normatiivisiin vaatimuksiin, mutta ei saa siihen aitoa mahdollisuutta dialogin
puuttuessa. Alistumisen kertomus on kertomus valtataistelusta, jossa kertoja ymmärtää työyhteisön odotukset häntä kohtaan, mutta ei voi niitä hyväksyä. Hänellä ei kuitenkaan ole valtaa
vaikuttaa omaan asemaansa, vaan hänen täytyy joko alistua tai lähteä työyhteisöstä niin kuin
hän sitten tekeekin. Irtisanoutumisen kertomuksessa vastavuoroisuuden puuttuminen saa kertojan tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Dialogia kertojan ja työyhteisön välillä ei ole, tai se on
häiriintynyttä. Kertoja ei koe olevansa poikkeava, mutta ymmärtää työyhteisön näkevän hänet
sellaisena.
Normalisoiva valta ryhmän ominaisuutena kytkeytyy sen käyttämään kieleen tai ryhmän
pelaamaan kielipeliin, jolle on luonteenomaista määritellä alistetussa asemassa olevan yksilön
toiminta ilman, että tämä voisi vaikuttaa siihen (Harre 2007). Yksilö kuitenkin ymmärtää alistetun asemansa ja pyrkii muuttamaan omaa toimintaansa suotuisaan suuntaan saadakseen hyväksynnän vastineeksi uhrauksistaan. Tämä subjektiviteettia muokkaava alistavan vallan ominaisuus voi aiheuttaa vastarintaa, joka ilmenee myös puhutuissa ja kirjoitetuissa kertomuksissa.
Vastarinta voi työelämäkertomuksissa ilmetä esimerkiksi auktoriteetin vastustuksena, koettuna
epäoikeudenmukaisuutena tai elämänkriisinä. Kertomukset kuvaavat nuorten aikuisten kokemuksia työelämässä sekä normalisoivan vallan kohtaamisen aiheuttamia tunnereaktioita. Odotusten osoittimien avulla kertoja luo kuvaa tavoitteistaan, joihin normatiiviset paineet vaikuttavat. Vastarinta paljastaa useimmissa kertomuksissa sen tahon, joka on estänyt kertojaa saavuttamasta päämääräänsä. Normalisoiva valta yhteisön ominaisuutena kiinnittyy joko yhteen tai
useampaan kertomuksessa esiintyvään henkilöön.
Ristiriidat ja vastustus kertomuksissa paljastavat valtasuhteita. Konfliktit ovat sosiaalisiin suhteisiin kuuluva luonnollinen ilmiö etenkin työelämässä, koska työntekijöiden edut, kiinnostuksenkohteet sekä käsitykset asioiden tai tehtävien tärkeysjärjestyksestä eivät aina ole samansuuntaisia. Individualismin myötä konflikti on yhä voimakkaammin paikannettu yksilön
sisäiseksi kontrollin puutteellisuudeksi, vaikka kyse on sosiaalisen elämän ilmiöstä. Konflikteilla on myös uutta luova merkitys, mikä työelämässä usein unohtuu. (Spicer & Boussebaa
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2009, 164.) Yhteisön ominaisuutena hierarkkinen valta aiheuttaa yksilölle ristiriitaisia tuntemuksia, mikäli hänelle tarjotaan subjektiviteettia, joka poikkeaa paljon hänen omasta käsityksestään. Normalisoivan vallan käyttö estää subjektin vapaan toiminnan ja rajoittaa subjektiviteettia, mikä herättää yksilön vastarintaan. Vastarinta kehittyy, kun henkilön oma käsitys poikkeaa työelämän sosiaalisten ryhmien määrittämästä subjektiviteetista. Kun työmarkkinoilla
keskeiseksi muodostunut arviointiperuste on autonominen toimijuus, yksilölliset erot korostuvat. Itsensä huonoksi tai poikkeavaksi tunteva nuori aikuinen saattaa kokea normatiiviset vaatimukset kohtuuttomiksi, kun taas työelämän arvot sisäistänyt nuori aikuinen tuntee itsensä vahvaksi ja näkee työelämän haasteet mahdollisuuksina. Vastarinta on kuultavissa myös haastateltujen nuorten aikuisten kertomuksissa. Mikäli työyhteisön toimintakulttuuriin kuuluu nuorten
aikuisten yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja rakentavan palautteen antaminen, heidän työhön
kiinnittymisensä helpottuu olennaisesti ja he voivat kokea työnteon mielekkäänä. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen auttaa työntekijää kehittymään työssään, mutta kontrolli ilman tukea ja yksipuolinen kielteinen palaute voivat murentaa hänen itsetuntonsa. Olennaista on, millä tavalla työyhteisö suhtautuu työntekijään. Nuoret aikuiset kokevat olevansa
samanarvoisia työntekijöitä kuin pitempään alalla työskennelleet, ja he ovat oppineet keskustelemaan avoimesti havainnoistaan ja tunteistaan, mikä taas voi olla jossain määrin vierasta joissakin työyhteisöissä eikä ole niiden arvojensa mukaista.
Kerronnassa vastustus ilmenee usein kielteisinä arvioina normalisoivaa valtaa käyttävästä yhteisöstä. Nuoret aikuiset nimeävät valtaa käyttävän tahon harvoin, ja se jää lukijan tulkittavaksi. Työyhteisöstä saattaa erottua yksi tai muutama henkilö, joihin kertoja liittää arvionsa. Mutta monet heistä ilmaisevat ulkopuolisuuden ja alistetuksi tulemisen kokemuksia.
Useissa kertomuksissa nuori aikuinen ilmaisee kokevansa sisäisiä ristiriitoja, pelkoa, ärsyyntymistä, suuttumusta ja epävarmuutta. Normalisoiva valta jää leijumaan epämääräisenä ja ahdistavana, eikä kertoja osaa sitä yksilöidä. Jotkut haastatelluista nuorista aikuisista esittävät parannusehdotuksia, jotka voisivat vaikuttaa sekä työyhteisön toimivuuteen että heidän omaan asemaansa työyhteisössä tai työnhakijana työmarkkinoilla. Kaikesta huolimatta he suhtautuvat tulevaisuuteensa toiveikkaasti.
Ristiriidat sosiaalisissa suhteissa voivat johtua myös muista seikoista kuin valta-asetelmasta. Työyhteisössä yksilö ja hänen subjektiviteettinsa joutuu kohtaamaan erilaisia sosiaalisia
paineita. Ristiriitoja kokevat kaikki työyhteisön jäsenet, ja se heijastuu siihen, miten nuoria aikuisia työyhteisössä kohdellaan. Eri sukupolvien välillä arvojen ja odotusten erilaisuus saattaa
aiheuttaa ongelmia. Myös maahanmuutto luo uusia edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle yhteistyölle. Siitä huolimatta, etteivät kaikki ongelmat lähtökohdiltaan johdu normalisoivan vallan käytöstä, yhteisön luomat normit vaikuttavat tapaan käsitellä ristiriitoja. Koska normit ovat
usein tiedostamattomia tai ääneen lausumattomia, uuden tai nuoren työntekijän voi olla vaikea
ymmärtää niitä. Työyhteisöjen ja työelämän verkostojen sosiaaliset suhteet heikkenevät sosiaalisen vuorovaikutuksen muuttuessa kielteisemmäksi. Sosiaalisissa suhteissa hyvinvointia
tuottavat niiden kolme keskeistä ominaisuutta, jotka ovat vastavuoroisuus, yhteisesti jaetut normit ja tiedonkulku verkostoissa. Työyhteisön sosiaaliset suhteet, mikäli ne tuottavat vastavuoroista luottamusta, vahvistavat sekä yksilön että yhteisön käsitystä osaamisesta ja yhdessä toimimisen taidoista. Se edellyttää tasa-arvoista keskustelua yhteisistä arvoista ja kehitystavoitteista, mikä vähentää ristiriitoja.
Koettu identiteetti psykososiaalisen työn lähtökohtana
Nuoret aikuiset, joiden motivaatio on sisäinen, kokevat työnsä mielekkäänä. Ulkoinen
motivaatio vaikuttaa päinvastoin. Nuorilla työntekijöillä on usein vain vähän mahdollisuutta
vaikuttaa työhönsä, eikä heillä siksi ole henkilökohtaista suhdetta työn tavoitteisiin etenkään,
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jos ovat työttömänä tai työsuhteiden ollessa lyhyitä. (Ainley 2010, 236; Elfving 2008, 167;
Lundsten 2008, 76; Nuttin 1984, 158.) Menestys työtehtävissä, osaaminen ja muiden osoittama
arvostus ovat merkityksellisiä tätä tutkimusta varten haastatelluille nuorille aikuisille. Työttömyys koetaan henkilökohtaisena ja epäoikeudenmukaisena tragediana, eikä oikeuksien puolustaminen työtä hakiessa tai epäkohtien esiin tuominen työyhteisöissä ole helppoa. Haastateltavat
kokevat olevansa aktiivisia työnhakijoita ja työntekijöitä. Ongelmia he ovat kohdanneet työyhteisöissä, joissa he eivät ole kokeneet olleensa tervetulleita tai tasa-arvoisia.
Kyselytutkimukseen osallistuneista työttömistä nuorista aikuisista yli puolet ilmoitti
koulutus- ja työalansa, mutta osa vailla ammatillista koulutusta olevista ei kyennyt nimeämään
sitä. Jatkoanalyyseista ilmenee, että aktiviteetti sekä elämän mielekkyyden kokemus näyttävät
vaikuttavan koulutus- ja työalan selkeyteen nuorilla aikuisilla. Kyselytutkimuksessa vastaajat,
jotka ovat aktiivisia työelämässä, tavoittelevat itsellisyyttä enemmän. Ne, joilla on työkokemusta enemmän, arvioivat työkykynsä paremmaksi verrattuna niihin, jotka eivät ole yhtä aktiivisia työelämässä, jotka tavoittelevat itsellisyyttä vähemmän ja joilla on työkokemusta vähemmän. Tällä tilastollisella mallilla voidaan selittää enemmän kuin neljännes niistä tekijöistä, jotka
vaikuttavat nuorten aikuisten arvioon omasta työkyvystään.
Työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisiin tukipalveluihin ohjataan työttömiä
työnhakijoita sosiaalitoimen ja työhallinnon työntekijöiden tekemän palvelutarvearvion perusteella. Kun iän, sukupuolen ja asiointitoimiston mukaisia jälkiositteita verrataan klusterianalyysilla muodostettuihin sisällöllisiin ryppäisiin, nähdään, että palvelujärjestelmä ohjaa tukipalveluihin hyvin eri tavalla työelämään kiinnittyneitä nuoria aikuisia. Näyttää jopa siltä, että
osa työvoiman palvelukeskukseen ohjatuista nuorista aikuisista ei näitä palveluja tarvitse. Tulosten perusteella työttömien nuorten aikuisten välillä yksilölliset erot ovat huomattavasti suurempia kuin sukupuolten väliset erot, kun kyse on työelämään kiinnittymisestä. Yksilöllisten
erojen vaikutus nuorten aikuisten arkielämään on kauaskantava. Työttömien nuorten aikuisten
vastauksissa on havaittavissa, kuinka ongelmat voivat kasautua. Ne vaikeuttavat työllistymistä,
ja siten myös itsellisen elämän edellytykset ovat heillä puutteelliset ja tuen tarve ilmeinen. Ongelmien pitkittyessä nämä nuoret ovat alttiita syrjäytymään työmarkkinoilta. Elämänhallinnan
tunteen tukeminen niin, että nuoren aikuisen kokemus oman elämänsä mielekkyydestä paranee,
auttaa heitä todennäköisesti aktivoitumaan työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Aikaisempien tutkimusten perusteella etenkin miehet hyötyvät siitä, että heidän kokemuksensa elämän mielekkyydestä vahvistuu.
Yhteistyö nuorten aikuisten työllistävissä verkostoissa
Työllistymisen viivästyessä henkilökohtaisia tavoitteita saattaa olla tarpeen arvioida uudelleen. Moniammatillisissa tukipalveluissa oikea-aikainen palvelutarpeen arvio ja nuoren aikuisen tarpeista lähtevä moniammatillinen tuki ovat keskeisiä välineitä työllistymisvalmiuksien
ylläpitämiseksi ja ongelmien korjaamiseksi silloin, kun ne ovat kehittyneet työllistymisen esteeksi. Nuoren aikuisen osallisuus yksilöllisiä tukitoimia suunniteltaessa ja niitä järjestettäessä
on ensimmäinen askel, kun tavoitteena on vahvistaa hänen itsellistä elämäänsä ja itsenäistä toimeentuloansa. Mikäli palvelujärjestelmä näyttäytyy hänelle ristiriitaisena ja persoonattomana
vallankäytön välineenä, yhteistyön edellytykset ovat heikot. Nuoren aikuisen sosiaalisten,
psyykkisten ja fyysisten tarpeiden sekä hänen elämismaailmansa ja kokemustensa ymmärtäminen on tarpeen, jotta työ hänen työllistymisensä eteen olisi tuloksellista. Hyvin toimiva asiakassuhde auttaa myös nuorta aikuista ymmärtämään paremmin omia tarpeitaan, toiveitaan ja
tavoitteitaan. Ongelmista huolimatta hän voi saavuttaa riittävän hyvät työllistymisvalmiudet ja
osallistua täysipainoisesti työelämään, mikä on lähes kaikkien nuorten aikuisten tavoite, kuten
tämänkin tutkimuksen sekä laadulliset että määrälliset tulokset selkeästi osoittavat.
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Aktivointipolitiikkaan on omaksuttu käsitys, joka korostaa yksilön vastuuta, mutta se ei
huomioi yksilön elämäntilanteen ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta havaittuun aktiivisuuteen.
Nuorten aikuisten työttömyysaste on pitkään ollut korkeampi kuin keskimääräinen työttömyysaste, mikä merkitsee sitä, että kymmenet tuhannet nuoret aikuiset kamppailevat paikastaan työmarkkinoilla vuodesta toiseen. Koulutukseen sekä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin hoitoon varatut resurssit ovat rajalliset, ja siksi niiden käytön pitäisi olla asianmukaista. Tukemalla
nuorten aikuisten mahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia sekä auttamalla heitä saavuttamaan
omat tavoitteensa on seurauksena se, että hyvinvointi työelämässä kasvaa ja huono-osaisuus
vähenee. Miten sitten sosiaalityötä ja työvoimapalveluja voisi vielä kehittää, jotta ne ottaisivat
paremmin huomioon nuorten omat näkemykset? Millä tavalla työvoimapolitiikassa ja siihen
liittyvissä palveluissa pitäisi ottaa huomioon sekä yksilölliset voimavarat että elämäntilanteeseen vaikuttavat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät?
Työllistävän nuorisososiaalityön tavoitteena työelämään kiinnittyminen on monitahoinen ja haasteellinen tehtävä. Tavoitteena on kohdentaa palvelut ja rakenteelliset muutokset niin,
että ne parantavat eniten tukea tarvitsevien hyvinvointia ja todellisia mahdollisuuksia. Huonoosaisuuden oikea-aikainen arvioiminen ja varhainen tuki ovat työvoimapolitiikan tavoitteena
välttämättömiä, jotta syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja näin torjua yksilöllistä kärsimystä. Matalan kynnyksen palvelut ja palveluohjauksen keskittäminen edellyttävät saumatonta yhteistyötä palveluverkostossa aina työnantajiin ja työyhteisöihin saakka. Nuorten yhteiskuntatakuun
keskeiset keinot ovat ammatillisen koulutuksen järjestäminen, etsivän nuorisotyön ulottaminen
koko maahan ja nuorten palkallisten ja palkattomien työmahdollisuuksien lisääminen. Vastuu
nuorisotakuun toteutumisesta on vahvasti opetus- ja työvoimaviranomaisilla, mutta yksilöllisen
huono-osaisuuden kasautuessa sosiaalityön vastuu palvelujen järjestämisessä kasvaa.
Syrjäytymisen ehkäiseminen alkaa jo varhaislapsuudessa elinoloja parantamalla, varhaiskasvatuksella ja kouluvalmiuksia tukemalla. Nuorten aikuistuessa heidän vastuunsa omasta
hyvinvoinnistaan vahvistuu, ja he ovat tasa-arvoisia toimijoita palvelua tuottavien ammattilaisten kanssa. Aktivointitoimenpiteitä toteuttavassa palvelujärjestelmässä toimivat ammattilaiset
käyttävät normalisoivaa valtaa, mikä voi vaikuttaa kauas nuorten aikuisten tulevaisuuteen niin
hyvässä kuin pahassakin. Nuoria aikuisia työllistävät verkostot muodostuvat toimijoista ja yhteisöistä, joissa normalisoiva valta vaikuttaa sosiaalisissa suhteissa ja tukee pärjäämistä mutta
myös sivuuttaa, alistaa ja sulkee työyhteisön ulkopuolelle. Tasa-arvoinen ja ymmärtävä vuoropuhelu työntekijän ja asiakkaan välillä tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten
aikuisten sosiaalisten ja työelämävalmiuksien kehittymistä, kun taas kontrolli aiheuttaa jännitteitä. Ymmärrys normalisoivan vallan merkityksestä sosiaalisissa suhteissa on edellytys sille,
että valtaa käytetään tietoisesti heikossa asemassa olevien auttamiseen. Nuorten aikuisten tietoisuuden lisääminen normalisoivan vallan käytännöistä sosiaalisissa suhteissa ja yhteisöissä
antaa heille mahdollisuuden kehittyä tasa-arvoisina toimijoina. Objektiivinen yksilöllisten riskien arviointi on välttämätöntä palvelujen järjestämiselle, eikä pelkästään asiakkaan tai työntekijän subjektiivisten arvioiden perusteella voida tehdä oikeita johtopäätöksiä palvelun tarpeesta, sen laadusta tai määrästä. Puolueeton arviointi edellyttää standardoitujen mittausmenetelmien käyttöä yksilöhuollon työprosesseissa. Jotta syrjäytymistä voidaan ehkäistä vielä aikuisiällä, riskien riittävän varhainen huomioon ottaminen on välttämätöntä. Työhallinnolla on
velvollisuus järjestää aktivointitoimenpiteitä kolmen kuukauden aikana siitä, kun nuori aikuinen on ilmoittautunut työnhakijaksi. Jotta toimenpiteet vaikuttavat toivotulla tavalla, yhteistyö
työhallinnon, opetus- ja sosiaalitoimen välillä on edellytys palvelujen oikealle kohdentamiselle.
Tällä hetkellä sosiaalityön käytössä on varsin rajoitetusti sellaisia välineitä, jotka mittaavat huono-osaisuuden monimuotoisuutta. Kuten Amartya Sen (Wiebke 2005) on todennut, pelkästään ulkoisia tekijöitä tarkastelemalla, kuten työnhaun aktiivisuuden kontrollointi, taloudellista tilannetta mittaamalla tai sosiodemografisia taustatekijöitä analysoimalla ei yksilön todellisia mahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia voida arvioida. Yksilön psyykkisiä ominaisuuksia
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tutkitaan perinteisesti psykologiatieteen alalla, mutta standardoidut mittausmenetelmät ovat olleet sosiaalityön kentällä melko tuntemattomia. Kuitenkin sosiaalityön painopisteen siirtyessä
korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn, palvelujen säätelyyn, arviointiin ja laadun varmennukseen yksilöllisten mahdollisuuksien arviointi on välttämätöntä, jotta palveluilla olisi toivotut vaikutukset. Vaikka standardoidut mittausmenetelmät eivät suoraan osoita palveluntarpeen
laatua tai määrää, ne toimivat objektiivisen arvioinnin apuna keskusteltaessa asiakkaan kanssa
hänen elämäntilanteestaan ja tavoitteistaan. Myös palvelujen tavoitteellinen kehittäminen ja
vaikuttavuuden arviointi edellyttävät luotettavaa tietoa niistä toimintavalmiuksista, jotka edistävät pärjäämistä työelämässä, sekä toimenpiteistä, jotka edesauttavat näiden valmiuksien kehittymistä vielä aikuisiällä.
Nuorten aikuisten auttamistyössä vallan sosiaalisen luonteen ymmärtäminen voi edesauttaa palvelujen laadun kehittämistä. Kertomuksissa ilmenevä vastustus paljastaa valtasuhteen
olemassaolon, ja kertojan arvio tapahtumista voi lisätä ymmärrystä niistä ongelmista ja ratkaisuista, jotka vaikuttavat pärjäämiseen työelämässä. Sisäisten tekijöiden merkitys hyvinvoinnille
ja menestykselle työelämässä on ilmeistä. Nuoren aikuisen käsitykset ominaisuuksistaan ovat
kehittyneet koko lapsuuden, ja nuoruuden ajan, ja niitä on vaikea muuttaa. Siksi vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevien nuorten aikuisten auttaminen edellyttääkin yksilöllisten tarpeiden mukaisia tukitoimia ja työelämän kehittämistä niin, että työpaikat olisivat diversiteetiltaan
vaihtelevampia. Jokaisella nuorella aikuisella pitäisi olla oikeus kokea työniloa ja turvata toimeentulonsa. Sosiaalityön kehittäminen niin, että nuoret aikuiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon ja ymmärtää päätösten ja toimenpiteiden perusteet, edellyttää tietoa heidän arkipäivän
selviytymisestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Julkinen palvelujärjestelmä voi auttaa heitä
vahvistamalla sosiaalisen tuen verkostoja niin, että ne tukevat elämänhallintaa sekä työssä että
työttömyyden aikana.
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8 Lopuksi
Nuorten aikuisten tärkeimmäksi tavoitteeksi osoittautui itsellisen elämän saavuttaminen.
Itsellisyys kiinnittyy länsimaisessa kulttuurissa autonomiaan, jonka uskotaan olevan onnellisuutta tuottava tunteiden säätelyn keino. Yksilöiden keskinäinen riippuvuus ja harmonian vahvistaminen ovat tällöin toisarvoisia. Vastuun kantaminen työelämässä ja omien asioiden hoitaminen ovat olennainen osa itsellisen aikuisen arkipäivää. Mikäli nuorella aikuisella ei ole mahdollisuutta osallistua tasavertaisesti työhön tai hänellä ei ole tuloja maksaa elinkustannuksiaan,
hän kokee olevansa huonossa ja alistetussa asemassa. Hyvinvointiin kuuluu vastavuoroisuus
työyhteisössä, mutta nuoret aikuiset joutuvat usein kokemaan, etteivät he ole yhtä vahvoja kuin
vanhemmat työntekijät. Myös palvelujärjestelmä näyttäytyy herkästi pelkästään kontrolloivana
ja ahdistavana, ja itsellinen elämä tuntuu olevan tavoittamattomissa. Useat haastatelluista nuorista aikuisista kertoivat vuorovaikutuksesta työpaikoilla sekä työhallinnon ja sosiaalitoimen
palveluissa.
Itsellisyys sisältää nuorten aikuisten vastauksissa sosiaalisen luottamuksen ja yhteiset
normit, mikä viittaa itsellisyyden sosiaaliseen luonteeseen. Itsellisyyden lisäksi nuorten aikuisten vastauksista voidaan päätellä, että sosiaalinen tuki, yhteisesti jaetut normit ja oikeudenmukaisuus työelämässä ovat heille merkityksellisiä hyvinvointia tuottavia tekijöitä. Itsellisyyden
tavoittelu ja sosiaalisen tuen kokemus ovat jossain määrin toisilleen vastakkaisia tavoitteita,
mutta ne ovat ymmärrettäviä, kun ajatellaan työn välineellistä luonnetta. Työyhteisön sosiaaliset suhteet tukevat nuorta aikuista saavuttamaan itsellisen kansalaisen aseman. Vapaus ei tarkoita sitä, että nuori aikuinen ei kohtaa alistavaa ja tuottavaa valtaa sosiaalisissa suhteissaan,
kuten työyhteisössä, vaan että hän voi aina valita mahdollisuuden toimia toisin. Valinta saattaa
tuottaa työttömyyttä, mutta siitä huolimatta se voi olla vapaaehtoinen. Sen sijaan auttamisjärjestelmä käyttää voimaa, jota nuori aikuinen ei voi vastustaa, jos hän on täysin riippuvainen
siitä. Vapaa kansalainen ei ole sidoksissa auttamisjärjestelmään. Itsenäisen elämän tukeminen
nuorisososiaalityössä on haasteellista, mikäli asiakkaana olevalla nuorella aikuisella ei ole auttamisjärjestelmän rinnalla todellisia vaihtoehtoja. Silloin auttamisjärjestelmälle jää elämää kannatteleva tehtävä ja yksilön mahdollisuudet hallita itseään ovat rajalliset.
Eettisen itsesuhteen kehittämisen voidaan ajatella tuottavan sekä hyvinvointia että pahoinvointia. Ajattelun käytäntöjen, elämänhallinnan eetoksen, sosiaalisia suhteita määrittävän
kontrolliodotuksen ja itsellisyyden tavoittelun viitekehyksessä yksilön käsitykset ominaisuuksistaan saavat merkityksen normaalin ja epänormaalin välisellä jatkumolla, ja yksilö arvioi
oman työmarkkina-arvonsa joko hyväksi tai huonoksi. Nuoren aikuisen hyvinvoinnin tukeminen on palvelujärjestelmän tehtävä, silloin kun kyseessä olevalla yksilöllä on siihen tarvetta.
Foucault osoitti tuotannossaan kantansa sosiaalityöntekijöiden toimintaan ja arvioi heidän käyttävän normalisoivaa valtaa usein yhteiskunnan edun mukaisesti yksilön edun kustannuksella.
Heikommassa asemassa olevia voidaan auttaa parempaan tietoisuuteen valtasuhteista, jotka
vaikuttavat heidän käsityksiinsä ominaisuuksistaan. Mikäli nuoret aikuiset ymmärtävät oman
asemansa työelämän valtasuhteissa, he itse voivat vaikuttaa asenteisiinsa ja parantaa työmarkkina-asemaansa.
Yli puolet työttömistä nuorista aikuisista vastaajista kokee omaavansa hyvät tai jopa vahvat edellytykset menestyä työelämässä. Tässä tutkimuksessa hyvään työmarkkina-asemaan valikoituneilla vastaajilla oli kovin vähän työkokemusta, mikä saattaa vaikeuttaa työpaikan saamista. Useat vastaajat ilmoittivat hakevansa aktiivisesti opiskelupaikkaa, mikä heidän elämäntilanteessaan vaikuttaa asianmukaiselta ratkaisulta. Nuorten aikuisten kokema identiteetti ja
vahvuudet työelämässä ovat niitä voimavaroja, joille tulevaisuuden työelämä rakentuu. Työelämässä pärjäämisen tukeminen on merkityksellistä, sillä nuorten aikuisten elämässä muutokset sekä hyvään että huonoon suuntaan voivat tapahtua nopeasti. Voimavarat suojaavat ikävissä
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kokemuksissa, joita jokainen työnhakija kohtaa väistämättä. Hyvä elämänhallinta auttaa jaksamaan monien paineiden keskellä ja keskittymään niihin asioihin, jotka ovat edellytys tavoitteiden saavuttamiselle.
Kontrollin sijaan palvelujärjestelmän tärkeä tehtävä on tukea nuoria aikuisia ja auttaa
heitä ymmärtämään normalisoivan vallan käytäntöjä, kun he rakentavat elämäänsä ja hyvinvointiaan. Huonoksi tai vailla valtaa olevaksi itsensä tuntevat nuoret aikuiset voivat lisätä osallistumisen mahdollisuuksiaan, mikä on tarkoituksenmukaista heidän itsensä vuoksi, mutta
myös työelämän ja valtiontalouden kannalta. Nuori aikuinen jää helposti yksin ja hänet luokitellaan poikkeavaksi, mikäli hän on omaksunut työkulttuurista poikkeavia vuorovaikutuksen
tapoja. Vaikka normalisoiva valta perustuu yhteisön arvoihin ja valtaa käyttävä yhteisö pyrkii
vaikuttamaan yksilön ominaisuuksiin, yksilö voi vaikuttaa yhteisöön, mikäli sen jäsenet kohtelevat häntä tasavertaisesti. Nuoret aikuiset ovat avainasemassa työyhteisöjen toimintakulttuuria
kehitettäessä. Jos työyhteisössä osataan hyödyntää heidän omaksumiaan sosiaalisia arvoja, se
voi kehittyä paremmaksi kaikille työntekijöille. Omien mahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen on niin nuorelle aikuiselle kuin vanhemmallekin työnhakijalle ja työntekijälle keino kasvattaa hyvinvointia. Yksilöhuollon sosiaalityössä nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä
voidaan tukea antamalla avoimia mahdollisuuksia sekä hyödyllisiä välineitä ja keinoja.
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Liite 1.
The 13-item Sense of Coherence Questionnaire. (Simmons & Lehmann 2013)
1. Do you have feeling that you don’t really care about what goes on around you?
Answer: very seldom (1) - very often or never (7)
2. Has it happened in the past that you were surprised by the behaviour of people whom you
thought you knew well? Answer: very seldom (1) - very often or never (7)
3. Has it happened that people whom you counted on disappointed you? Answer: very seldom (1) very often or never (7)
4. Until now your life has had: no clear goals or purpose at all (1) - very clear goals and purpose
(7).
5. Do you have the feeling that you’re being treated unfairly? Answer: very seldom (1) - very often
or never (7)
6. Do you have the feeling that you are in an unfamiliar situation and don’t know what to do?
Answer: very seldom (1) - very often or never (7)
7. Doing the thing you do every day is: a source of deep pleasure and satisfaction (1) - a source of
pain and boredom (7).
8. Do you have very mixed-up feelings and ideas? Answer: very seldom (1) - very often or never
(7)
9. Does it happen that you have feelings inside you would rather not feel? Answer: very seldom very often or never
10. Many people – even those with a strong character – sometimes feel like sad sacks (losers) in
certain situations. How often have you felt this way in the past? Answer: never - very often
11. When something happened, have you generally found that: you overestimated or underestimated its importance (1) - you saw things in the right proportion (7).
12. How often do you have the feeling that there’s little meaning in the things you do in your
daily life? Answer: very seldom (1) - very often or never (7)
13. How often do you have feelings that you’re not sure you can keep under control?
Answer: very seldom (1) - very often or never (7)

138

Liite 2
Taulukko 1. Vastaajien lukumäärä toimistoittain otoksessa, kummankin toimiston asiakasmäärä
vuonna 2011.
Otos

Toimisto

Perusjoukko

Lukumäärä

Työvoimatoimisto
Sosiaalitoimisto
Yhteensä

%
121
83
204

Lukumäärä

59
41
100

%
7440
574
8014

93
7
100

Taulukko 2. Vastaajien ilmoittama ikä vuosina vastaushetkellä. Vastaajat on luokiteltu
toimistoittain.
Lukumäärä
Ikä vuosina

Työvoimatoimisto

Sosiaalitoimisto

16
17

5
2

0
1

5
3

18
19

21
23

5
1

26
24

20
21

18
10

10
15

28
25

22
23
24
25
26
27

10
18
9
0
0
1

13
7
13
5
4
3

23
25
22
5
4
4

28
29

1
0

3
3

4
3

118

83

3
204

Puuttuva tieto
Yhteensä

Yhteensä
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Taulukko 3. Työvoimatoimiston vastaajien lukumäärä sukupuolen ja iän mukaisesti ryhmiteltynä.
Kaksi henkilöä eivät ole vastanneet kysymykseen.
Otos

Sukupuoli

Perusjoukko

Lukumäärä

Nainen 16 - 24 vuotta
Nainen 25 - 29 vuotta
Mies 16 - 24 vuotta
Mies 25 - 29 vuotta
Yhteensä

%
79
1
40
1
121

Lukumäärä

65
1
33
1
100

%

2031
1354
2449
1606
7440

27
18
33
22
100

Ikäryhmät yhteensä

45
55
100

Taulukko 4. Sosiaalitoimiston vastaajien lukumäärä sukupuolen mukaisesti ryhmiteltynä. Yksi
henkilö ei ole vastannut kysymykseen.
Otos

Sukupuoli ja ikä

Perusjoukko

Lukumäärä

Nainen 16 - 24 vuotta
Mies 16 - 24 vuotta
Mies 25 - 29 vuotta
Puuttuva tieto
Yhteensä

%
31
36
15
1
83

Lukumäärä

37
43
18
1
100

Taulukko 5. Vastaajien ilmoittama asumismuoto toimistoittain.
Asumismuoto

Lukumäärä
Työvoimatoimisto Sosiaalitoimisto Yhteensä

Omistusasunto

13

6

19

Vuokra-asunto
Alivuokra-asunto

56
5

50
1

106
6

30
5
12
121

18
4
4
83

48
9
16
204

Sukulaisten luona
Kimppakämppä
Ei pysyvää asuntoa
Yhteensä

%
113
255
206

20
44
36

574

100
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Taulukko 6. Vastaajien ilmoittamat perhesuhteet toimistoittain.
Perhesuhteet

Toimisto
Työvoimatoimisto Sosiaalitoimisto

Naimaton
Parisuhteessa
Eronnut
Yhteensä

Yhteensä

69
47

61
20

130
67

5
121

2
83

7
204

Taulukko 7. Vastaajien ilmoittama koulutusaste toimistoittain sekä perusjoukossa.
Lukumäärä
Koulutus
Peruskoulu kesken/ Alempi perusaste
Peruskoulu
Ammatillinen koulu /Lukio
Korkeakoulu
Koulutus tuntematon
Yhteensä

Perusjoukko 1

Työvoimatoimisto

Perusjoukko 2

Sosiaalitoimisto

100
2 801
3 367
725
447

3
39
71
7

2
72
23
0

4
42
36
0

7 440

120

3
100

82

141

Taulukko 8. Vastaajien ilmoittamat koulutus- ja työalatiedot toimistoittain.
Koulutus- ja työala

Lukumäärä
Työvoimatoimisto Sosiaalitoimisto

Yhteensä

Tieteellinen, tekninen tai
humanistinen ala

13

5

18

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

14

5

19

Hallinto, toimisto. matkailu ja it-ala

5

0

5

14

8

22

Kuljetus ja liikenneala

2

1

3

Rakennus ja kaivosala
Teollisuusala

6
9

4
13

10
22

Palveluala
Muu
Ei selkiintynyt

12
4
19

5
1
20

17
5
39

Puuttuva tieto

23
121

21
83

44
204

Kaupallinen ala

Yhteensä

Taulukko 9. Vastaajien ilmoittamat tiedot koulutus- ja työalan selkeydestä verrattuna ilmoitettuun
viimeksi suoritettuun koulutusasteeseen.
Koulutus- ja työala
Koulutus

On selkiintynyt

Ei ole selkiintynyt

Yhteensä

Peruskoulu kesken
Peruskoulu
Ammatillinen koulu

6
23
69

1
58
2

7
81
71

Lukio
Korkeakoulu

14
7

22
0

36
7

Puuttuva tieto

2
119

83

2
204

Yhteensä
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Taulukko 10. Koulutus- ja työalan selkeys verrattuna toimistoittain.
Lukumäärä
Koulutus- ja työala

Työvoimatoimisto

On selkiintynyt
Ei ole selkiintynyt

Sosiaalitoimisto

79
42
121

Yhteensä

Yhteensä
42
41
83

121
83
204

Taulukko 11. Vastaajien ilmoittamat työkokemuksen määrää koskevat tiedot. Viisi henkilöä ei ole
vastannut kysymykseen.
Lukumäärä
Työkokemuksen määrä
Alle 3 kk
3 - 6 kk
6kk- 1 v
1- 2v
2- 4v
4- 6v
Yli 6 v
Puuttuva tieto
Yhteensä

Työvoimatoimisto

Sosiaalitoimisto

Yhteensä

22
21

18
21

40
42

27
16
19
7
6
3
121

16
17
6
3
0
2
83

43
33
25
10
6
5
204
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Taulukko 12. Vastaajien ilmoittamat tiedot työsuhteitten laadusta toimistoittain. Kaksitoista
henkilöä ei ole vastannut kysymykseen.
Lukumäärä
Työsuhteitten laatu

Työvoimatoimisto

Sosiaalitoimisto

Yhteensä

Kokopäiväinen
Osa-aikainen
Vakinainen
Määräaikainen

32
31
6
34

23
21
3
22

55
52
9
56

Opiskelun ohessa
Puuttuva tieto

11
7

9
5

20
12

121

83

204

Yhteensä

Taulukko 13. Vastaajien ilmoittamat tiedot toimeentulotuen asiakkuudesta toimistoittain.
Lukumäärä
Toimeentulotuen asiakkuuden aika
Alle 3 kk
3- 6kk
6kk- 1v
1- 2v
Yli 2 v
Ei toimeentulotukea
Yhteensä

Työvoimatoimisto Sosiaalitoimisto
7
15
3
10
23
63
121

1
4
5
20
36
17
83

Yhteensä
8
19
8
30
59
80
204

144

Taulukko 14. Vastaajien ilmoittama oma arvio työkyvystä toimistoittain. Yhdeksän henkilöä ei ole
vastannut kysymykseen.
Toimisto
Oma arvio työkyvystä

Puuttuva tieto
Yhteensä

Työvoimatoimisto

Sosiaalitoimisto

Yhteensä

2
4
5
6
7
8

0
0
3
6
22
37

1
5
3
14
21
24

1
5
6
20
43
61

9
10

23
23
7
121

6
7
2
83

29
30
9
204
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Liite 3
Taulukko 15. Pääkomponenttianalyysi aktiivisuutta työelämässä osoittavista asenneväittämistä.
Osio

Olen tehnyt paljon työtä.
Olen opetellut työssä tarvittavia taitoja pienestä
pitäen.
Olen koko ajan hakenut työtä ja yrittänyt kovasti.
En jätä asioita puolitiehen vaan teen kaiken
todella hyvin.
Työelämä kiinnostaa, koska silloin saa aikaiseksi
jotakin.
Menen työhaastatteluun aina, jos pääsen.
Haluan saada sellaista työtä, jossa on hyvä
palkka.
Minun on turha edes yrittää hakea työpaikkaa.
Työpaikalla haluan tehdä yhteistyötä toisten
kanssa.
Tulen hyvin toimeen työtoverieni kanssa.

Komponentti
1

2

Kommunaliteetti
3

4

5

,007

,820

,288

,054

,012

,759

,222

,668

,163

,175

,099

,563

,451

,675

-,027

-,036

,017

,661

,655

,429

-,009

-,122

,204

,670

,739

,324

,094

-,093

,185

,703

,745

,230

,195

,121

,048

,663

,672

,146

-,031

,111

-,038

,488

-,390

-,213

-,387

-,160

-,084

,380

,501

,161

,471

-,077

,320

,607

,559

,260

,552

,030

,223

,735

Noudatan työssä sääntöjä.

,707

,109

,189

,179

,212

,625

Työssä jokaisen pitää hoitaa omat tehtävänsä.

,791

-,094

,107

,142

,100

,677

Toivon, että saisin tehdä työtä pääosin yksin.
Työpaikalla olen tuntenut kuuluvani työyhteisöön
ja minua on kohdeltu hyvin.
Jotkut työntekijät ovat kohdelleet minua huonosti
työpaikalla.
Minulla on vaikeita kokemuksia työelämästä.

,107

-,124

-,846

-,031

,024

,744

,470

,204

,475

-,180

-,059

,524

-,425

,204

-,142

,561

,147

,579

-,484

,088

-,361

,381

,078

,523

Kaikenlainen osaaminen on arvokasta.

,665

,116

,201

,139

,376

,657

Minulla on vaikeuksia käyttää tietokonetta.

-,468

,042

-,040

-,262

-,315

,390

Pidän itse kiinni oikeuksistani.

,055

-,270

,108

,085

,663

,535

Minulla on vahva työmoraali.
Koen, että voin auttaa muita ihmisiä ja muuttaa
maailmaa ympärilläni.
Haluaisin elää itsenäisesti, mutta tukien varassa
se ei ole mahdollista.
Työtä pitäisi jakaa tasapuolisemmin kaikille.
Osaamista menee paljon hukkaan nykyisessä
yhteiskunnassa.
Mietin paljon epäoikeudenmukaisuutta
työelämässä.

,409

,223

-,047

-,026

,686

,691

-,002

,261

-,012

-,073

,615

,452

,514

,053

-,270

,217

-,018

,388

,297

-,239

-,044

,519

,344

,536

,192

,108

,175

,718

-,059

,598

,178

,018

-,058

,702

-,091

,536

7,728

2,266

1,875

1,443

1,372

Prosenttia varianssista

30,911

9,065

7,500

5,772

5,489

Kumulatiivinen prosentti

23,915

33,843

42,396

Ominaisarvo

50,754 58,738
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Taulukko 16. Pääkomponenttianalyysi sisäistä ja ulkoista kontrolliodotusta osoittavista
asenneväittämistä.
Komponentti

Osio

1

2

Kommunaliteetti

Koulutusta ei kannata hankkia, koska kuitenkaan ei ole mahdollista saada työtä.

-,590

,412

,518

Monet ikävyydet johtuvat huonosta onnesta.

-,129

,639

,424

Jos hoida asiani, voin välttää ongelmat.

,761

-,080

,586

Kykenen löytämään keinot tavoitteeni saavuttamiseksi, vaikka joku vastustaa minua.

,669

,077

,453

Viranomaiset päättävät siitä mitä saan enkä voi itse vaikuttaa.

-,346

,546

,418

Valitettavasti ihmistä ei arvosteta siitä huolimatta, että hän yrittää kovasti.

,012

,715

,511

Työhaastatteluun kannattaa mennä aina ja kysyä, mitä tarjottavaa työnantajalla on.

,827

,074

,690

Työpaikan saaminen riippuu siitä, mihin työnantaja kiinnittää huomion.

,404

,485

,399

Kykenen aina ratkaisemaan vaikeat ongelmat, jos vain yritän tarpeeksi kovasti.

,725

,099

,536

Hyvän työpaikan saa, jos sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Menestyäkseen työelämässä täytyy tehdä paljon työtä, onnella ei ole mitään
merkitystä.
Jos työnhakija ei jotakin pysty tai osaa, niin häntä ei saisi vaatia tekemään sellaista
työtä.

,401

,529

,441

,001

-,214

,046

,142

,532

,303

Ominaisarvo

3,079

2,246

Prosenttia varianssista

25,656

18,718

Kumulatiivinen prosentti

25,552

44,374

Taulukko 17. Pääkomponenttianalyysi elämänhallinnan tunnetta osoittavista väittämistä.
Osio

Komponentti
1

2

3

Kommunaliteetti

Murehdin usein raha-asioitani.

,654

-,018

,124

,443

Minulla on usein tunne, että olen oudossa tilanteessa.

,727

,201

,088

,577

Tietyissä tilanteissä koen usein olevani toisten ihmisten tiellä.

,626

,325

,014

,498

Päivittäisten tehtävien hoito on usein tuskallista ja ikävää.
Minulla on usein sellainen tunne, etten välitä, mitä ympärillä
tapahtuu.
Kun jotain on tapahtunut, olen usein jälkikäteen todennut, että olin
yli- tai aliarvioinut asian merkityksen.
Päivittäisten tehtävien hoito on suuren mielihyvän ja tyydytyksen
lähde.
Olen usein pettynyt ihmisiin, joihin luotin.
Olen usein yllättynyt sellaisten ihmisten käytöksestä, jotka olen
uskonut tuntevani hyvin.
Minulla on usein tunne, että minua kohdellaan
epäoikeudenmukaisesti.
Usein minusta tuntuu, etten voi olla varma, osaanko ennakoida
taloudellisen tilanteeni oikein.
Tunteeni ovat usein ristiriidassa keskenään.

,543

,400

,090

,463

,125

,545

,360

,442

,371

,383

,068

,289

,306

-,677

,218

,599

,188

,085

,896

,846

,095

,130

,895

,827

,383

,500

,307

,490

,683

,062

,204

,513

,366

,619

,203

,558
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Elämäni tuntuu olevan vailla tarkoitusta ja päämäärää.
Tähänastisen elämäni tarkoitus ja päämäärät ovat olleet täysin
selvät.

,352

,543

,090

,426

-,151

-,594

-,075

,381

1,275

4,567

1,512

Prosenttia varianssista

32,620

10,797

9,108

Kumulatiivinen prosentti

20,203

38,174

52,525

Ominaisarvo

148

Liite 4
Taulukko 18. Ryppäiden koot lukumääräisesti ja prosentteina painotettuna sukupuolen mukaisesti.
Ryhmä

Vastaajaa Tavoiteperusjoukossa Prosenttia

Haavoittuva työmarkkina-asema

50

2004

25

Horjuva työmarkkina-asema

81

3206

40

Toiveikas työmarkkina-asema

20

801

10

Vakaa työmarkkina-asema

52

2004

25

204

8014

100

Yhteensä

Taulukko 19. Vastaajien sukupuolijakauma ryppäittäin.
Sukupuoli

Työmarkkina-asema
Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Toiveikas

Yhteensä

Nainen

%

58,00

33,30

50,00

39,60

42,60 %

Mies

%

42,00

66,70

50,00

60,40

57,40 %

50

81

20

52

204

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

LKM
Yhteensä

%

Taulukko 20. Vastaajien perhesuhteet ryppäittäin.
Työmarkkina-asema
Perhesuhteet

Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Toiveikas

Yhteensä

Naimaton

%

58,00

75,30

45,00

49,10

61,30 %

Parisuhteessa

%

40,00

23,50

40,00

43,40

34,30 %

Eronnut

%

2,00

1,20

15,00

7,50

4,40 %

50

80

20

52

204

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

LKM
Yhteensä

%
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Taulukko 21. Vastaajien asumismuoto ryppäittäin.
Työmarkkina-asema

Asumismuoto

Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Yhteensä

Toiveikas

Omistusasunto

%

12,0

13,6

4,8

7,7

10,8%

Vuokra-asunto

%

48,0

38,3

52,4

57,7

47,1%

Alivuokra-asunto

%

4,0

1,2

14,3

1,9

3,4%

Sukulaisten luona

%

30,0

28,4

9,5

17,3

24,0%

Kimppakämppä

%

4,0

6,2

0,0

0,0

3,4%

Ei pysyvää asuntoa

%

2,0

12,3

19,0

15,4

11,3%

LKM

Yhteensä

%

50

81

20

52

204

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Taulukko 22. Vastaajien ilmoittama viimeksi suoritettu koulutus ryppäittäin.
Työmarkkina-asema

Koulutus

Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Toiveikas

Yhteensä

Peruskoulu kesken

%

0,0

1,2

20,0

0,0

2,5%

Peruskoulu

%

40,0

29,6

30,0

36,5

34,0%

Ammatillinen koulu

%

44,0

45,7

25,0

44,2

42,9%

Lukio

%

16,0

21,0

15,0

11,5

16,7%

Korkeakoulu

%

0,0

1,2

10,0

7,7

3,4%

Puuttuva tieto

%

0,0

1,2

0,0

0,0

,5%

LKM

50

81

20

52

204

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Yhteensä

%

Taulukko 23. Koulutus- ja työalan selkeys ryppäittäin.
Koulutus- ja työalan selkeys

Työmarkkina-asema
Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Yhteensä

Toiveikas

Ei ole selkiintynyt

%

58,8

56,1

65,0

81,1

64,1%

On selkiintynyt

%

41,2

43,9

35,0

18,9

35,9%

50

81

20

52

204

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Yhteensä

LKM
%
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Taulukko 24. Työkokemuksen määrä ryppäittäin.
Työmarkkina-asema

Työkokemus

Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön

Yhteensä

Toiveikas

Alle 3 kk

%

14,0

16,0

38,1

9,6

16,2%

3–6 kk

%

30,0

13,6

4,8

17,3

17,6%

6kk - 1 v

%

22,0

28,4

14,3

34,6

27,0%

1–2 v

%

12,0

16,0

9,5

19,2

15,2%

2–4v

%

16,0

12,3

9,5

9,6

12,3%

4 –6 v

%

2,0

6,2

0,0

9,6

5,4%

yli 6 v

%

4,0

2,5

9,5

0,0

2,9%

Puuttuva tieto

%

0,0

4,9

14,3

0,0

3,4%

LKM

50

81

20

52

204

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Yhteensä

%

Taulukko 25. Toimeentulotuen asiakkuus ryppäittäin.
Työmarkkina-asema
Toimeentulotuki

Haavoittuva

Horjuva

Jäsentymätön Toiveikas

Yhteensä

Kyllä

%

70,00

48,10

60,00

48,10

54,70 %

Ei

%

30,00

51,90

40,00

51,90

45,30 %

50

81

20

52

204

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

LKM
Yhteensä

%
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Liite 5

Kysely alle 30-vuotiaille työnhakijoille
Millaisia kokemuksia Sinulla on työnhakijana ja työelämästä yleensä? Koulutus
ja työllistyminen ovat mahdollisuus itsenäiseen elämään. Kehittämällä
ammattitaitoasi ja työelämävalmiuksia voit löytää paikkasi työmarkkinoilla.
Osana työllistymispolkua voivat olla kuntoutus ja erilaiset ammatilliset
koulutusjaksot.
Osallistumalla tutkimukseen voit auttaa lisäämään tietoa nuorten aikuisten
kokemuksista työnhakijana ja työntekijänä työyhteisöissä, siksi jokainen
vastaus on tärkeä. Tiedot tallennetaan ilman tunniste- ja henkilötietoja.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja jokainen voi vastata oman
harkintansa mukaan, kuitenkin niin että jokainen kohta tulee täytetyksi.
Tarkoituksena on käyttää saatua tietoa sosiaalityön kehittämiseen.

Raili Leskisenoja
sosiaalityöntekijä VTM
p. 310 56 258 (9 – 10)

Alapuolella on väitteitä erilaisista aiheista. Ne on kerätty haastattelemalla ihmisiä, joilla on
erilaisia asenteita. Väittämät eivät ole oikeita tai vääriä vaan monet ihmiset tuntevat juuri
niin kuin väitteissä esitetään.
Ole hyvä, ja valitse laittamalla rasti ruutuun jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1 = olen täysin
samaa mieltä, 2 = olen jossain määrin samaa mieltä, 3 = en ole samaa enkä eri mieltä 4 =
olen jossain määrin eri mieltä tai 5 = olen täysin eri mieltä. Kommentoi jokaista väittämää.
1. Olen tehnyt paljon työtä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

2. Olen opetellut työssä tarvittavia taitoja
pienestä pitäen.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

3. Olen koko ajan hakenut työtä ja yrittänyt kovasti.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

4. En jätä asioita puolitiehen vaan teen kaiken todella hyvin. 1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
5. Työelämä kiinnostaa, koska silloin saa aikaiseksi jotakin. 1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
6. Menen työhaastatteluun aina jos pääsen.
7. Haluan saada sellaista työtä missä on hyvä palkka.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

8. Minun on turha edes yrittää hakea työpaikkaa.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

9. Työpaikalla haluan tehdä yhteistyötä toisten kanssa.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

10. Tulen hyvin toimeen työtoverieni kanssa.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

11. Noudatan työssä sääntöjä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
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12. Työssä jokaisen pitää hoitaa omat tehtävänsä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

13. Toivon että saisin tehdä työtä pääosin yksin.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

14. Työpaikalla olen tuntenut kuuluvani työyhteisöön
ja minua on kohdeltu hyvin.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

15. Jotkut työntekijät ovat kohdelleet minua
huonosti työpaikalla.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

16. Minulla on vaikeita kokemuksia työelämästä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

17. Kaikenlainen osaaminen on arvokasta.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

18. Minulla on vaikeuksia käyttää tietokonetta.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

19. Pidän itse kiinni oikeuksistani.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

20. Minulla on vahva työmoraali.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

21. Koen että voin auttaa muita ihmisiä ja
muuttaa maailmaa ympärilläni.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

22. Haluaisin elää itsenäisesti mutta tukien varassa
se ei ole mahdollista.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

23. Työtä pitäisi jakaa tasapuolisemmin kaikille.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

24. Osaamista menee paljon hukkaan nykyisessä
yhteiskuntajärjestelmässä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

25. Mietin paljon epäoikeudenmukaisuutta työelämässä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

26. Koulutusta ei kannata hankkia, koska kuitenkaan
ei ole mahdollista saada työtä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

27. Monet ikävyydet johtuvat huonosta onnesta.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

28. Jos hoidan asiani, voin välttää ongelmat.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

29. Kykenen löytämään keinot tavoitteeni saavuttamiseksi,
vaikka joku vastustaa minua.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

30. Viranomaiset päättävät siitä mitä saan
enkä voi itse vaikuttaa.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

31. Valitettavasti ihmistä ei arvosteta siitä
huolimatta että hän yrittää kovasti.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

32. Työhaastatteluun kannattaa mennä aina ja
kysyä mitä tarjottavaa työnantajalla on.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

33. Työpaikan saaminen riippuu siitä,
mihin työnantaja kiinnittää huomion.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

34. Kykenen aina ratkaisemaan vaikeat ongelmat,
jos vain yritän tarpeeksi kovasti.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
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35. Hyvän työpaikan saa, jos sattuu olemaan oikeassa
1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

paikassa oikeaan aikaan.
36. Menestyäkseen työelämässä täytyy tehdä
paljon työtä, onnella ei ole mitään merkitystä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

37. Jos työnhakija ei jotakin pysty tai osaa niin
häntä ei saisi vaatia tekemään sellaista työtä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

38. Murehdin usein raha-asioitani.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

39. Minulla on usein tunne, että olen
oudossa tilanteessa.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

40. Tietyissä tilanteissa koen usein olevani
toisten ihmisten tiellä.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

41. Päivittäisten tehtävien hoito on usein
tuskallista ja ikävää.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

42. Minulla on usein sellainen tunne,
etten välitä, mitä ympärilläni tapahtuu.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

43. Kun jotain on tapahtunut, olen usein jälkikäteen
todennut, että olin yli- tai aliarvioinut asian merkityksen. 1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r
44. Päivittäisten tehtävien hoito on suuren
mielihyvän ja tyydytyksen lähde.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

45. Olen usein pettynyt ihmisiin, joihin luotin.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

46. Olen usein yllättynyt sellaisten ihmisten
käytöksestä, jotka olen uskonut tuntevani hyvin.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

47. Minulla on usein tunne, että minua
kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

48. Usein minusta tuntuu, etten voi olla varma,
osaanko ennakoida taloudellisen tilanteeni oikein.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

49. Tunteeni ovat usein ristiriidassa keskenään.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

50. Elämäni tuntuu olevan vailla tarkoitusta ja päämäärää.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

51. Tähänastisen elämäni tarkoitus ja päämäärät
ovat olleet täysin selvät.

1 r ........ 2 r ........ 3 r ........ 4 r ........ 5 r

Vastaa vielä muutamiin kysymyksiin rastittamalla oikeat vaihtoehdot.
52. Syntymävuosi: _________
53. Sukupuoli: r nainen
54. Asumismuoto:
r omistusasunto
kimppakämppä r ei
55. Perhesuhteet:

r mies
r vuokra-asunto r alivuokra-asunto
pysyvää asuntoa

r naimaton

r parisuhteessa

r eronnut

r sukulaisten luona

r leski

r
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56. Mikä on viimeisin suorittamasi koulutus:
r peruskoulu kesken
ammatillinen koulutus
r lukio
r korkeakoulutus
57. Koulutus- ja työala: r tieteellinen, tekn, taiteell ja humanistinen työ
sosiaaliala
r hallinto-, toimisto-, matkailu- ja IT-ala
r kaupallinen työ r kuljetus ja liikenne r rakennus- ja
kaivosala r teollisuus: vaatetus, kone, puu, sähkö ja
maalaus.
r palvelutyö
r muu mikä: ______________________________________ r
oma ala ei ole selkiintynyt: _________________________
58. Sinulla on työkokemusta:
r 2 – 4v r 4 – 6v r yli 6 v

r peruskoulu

r

r terveydenhoito ja

r alle 3kk r 3 – 6 kk r kk – 1v r 1 – 2v

59. Työsuhteesi ovat useimmiten olleet:
r kokopäiväistä työtä r
osa-aikaista työtä r
vakinaista työtä r
määräaikaista r työtä
opiskelun ohessa
60. Jos olet saanut toimeentulotukea, merkitse kuinka kauan aikaa: _____vuotta _____kuukautta
61. Miten arvioit työkykysi kouluarvosanoilla 4 (heikko) – 10(erinomainen): ____________
62. Millaisessa työssä arvioit olevasi kahden vuoden kuluttua:
_____________________________________________________________________________
___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
63. Kerro jotakin harrastuksistasi, yhteiskunnallisesta osallistumisestasi ja esim. vapaaehtoistyöstä:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

