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Aluksi ja kiitokset 
Pidän projekteista ja ihmisistä, olen huolissani oikeudenmukaisuudesta ja 
ympäristöstä, haluan edistää reiluutta ja hyvän elämän ehtojen mahdollisuutta kaikille 
tasapuolisesti. Kiinnostukseni ovat johtaneet siihen, että olen hankkinut kaksi 
akateemista koulutusta ja tehnyt pätkätöitä eri muodoissa lähes koko työurani. 

Muutamia vuosia sitten minusta alkoi tuntua, että pätkätyön teko oli muuttunut. Työn 
ehdot tuntuivat kiristyneen ja suorituskeskeisyys kasvaneen. Pätkän aikana piti saada 
aikaiseksi enemmän kuin 15 vuotta sitten, lisäksi hankkeen etenemistä piti jatkuvasti 
seurata, sitä piti arvioida ja raportoidakin hankkeen aikana moneen kertaan. Minua 
alkoi kiinnostaa, kertooko kokemukseni laajemmasta muutoksesta. 

Käännyin kiinnostuksineni TJS Opintokeskuksen opintojohtajan Merja Hanhelan 
puoleen syksyllä 2005, ja saimme pätkätyötä ja ammatillista identiteettiä käsittelevälle 
tutkimushankkeelle rahoitusta Opetusministeriöstä. Käynnistysavun lisäksi Merja on 
koko tutkimuksen ajan osallistunut tutkimuksen tekoon kommentoimalla, 
kannustamalla, keskustelemalla ja toimimalla ohjausryhmän jäsenenä, Merja on myös 
oikolukenut tämän tekstin. Olen hänen oikolukunsa jälkeenkin muokannut tekstiä, joten 
kaikki tekstin virheet ovat omiani. Valtavan suuri kiitos kaikesta avustasi! 

TJS Opintokeskuksen kulttuurisihteeri Inka Ukkola puolestaan on toiminut 
ohjausryhmän jäsenenä ja kommentoinut keskeneräisiä tekstejäni huolella ja 
kannustaen. Salmieh Hassan-Aintila on tarkistanut englanninkielisen tiivistelmän. 
Molemmille lämmin kiitos! Kiitos myös Päiville, Marikalle, Maikille ja Sinikalle ja TJS 
Opintokeskuksen työyhteisölle kannustuksesta!  

TJS Opintokeskuksessa työtäni on seurannut ohjausryhmä, johon Opettajien 
ammattijärjestö OAJ:n työelämäasiamies Marjatta Pitkänen ja Erityisalojen 
Toimihenkilöliitto ERTO:n työympäristöasiantuntija Jarmo Lahti ovat tuoneet oman 
asiantuntemuksensa. Siitä nöyrä kiitos. 

Sosiologian professorit Anssi Peräkylä ja Tuula Gordon ohjasivat työtäni ja 
kommentoivat ensimmäistä käsikirjoitustani ja kommentointi ohjasi työtäni 
akateemisempaan suuntaan, kiitos kommentoinnista. Keväästä 2007 professori Tuula 
Gordon on mukavasti ja asiantuntevasti ohjannut työtä eteenpäin, siitä suuret kiitokset! 
Sosiologian dosentti Sinikka Aapola-Kari luki toisen käsikirjoitusversion version ja 
neuvoi eteenpäin, tästä Sinikalle kiitokset. Sinikka luki myös myöhemmän version ja 
auttoi näkemään puutteet, joita korjasin viimeistelyvaiheessa kesällä 2008. 
Väitöskirjani esitarkastajia professori Leena Koskea ja dosentti Katri Komulaista kiitän 
lämpimästi erittäin asiantuntevista kommenteista. Useimpia esitarkastajien 
muutosehdotuksia olen noudattanut ja esitys on toivottavasti selkeytynyt. 

Viimeistelyvaiheeseen sain Työsuojelurahastolta kahden kuukauden 
työskentelyapurahan (hankenumero108139). Kiitos siitä. Olen vuonna 2008 saanut 
myös Suomen Valtiotieteilijöiden liiton apurahan ja Akava ry:n myöntämän Pohjola-
stipendin. Kiitos!  

Professori Anssi Peräkylän luotsaamat jatko-opintoseminaarit lukuvuosina 2005 – 
2006 ja 2006 – 2007 ovat tarjonneet tilaisuuden keskustella tutkimuksesta Anssin ja 
sosiologian jatko-opiskelijoiden kanssa. Etenkin Anna Vanhala, Pekka Mattila ja Tuula 
Immonen ovat kommenteillaan edistäneet työtä. 
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Työelämän Tutkimuspäivät vuosina 2006, 2007 ja 2008 ovat tarjonneet tilaisuuden 
törmätä ajatuksiin ja tutkimuksiin, joihin en oman ajatteluni ohjaamassa sähköisen tai 
paperisen kirjallisuuden tutkimisessa olisi törmännyt. Päivät ovat olleet suuri 
innostuksen lähde. 

Kustannustoimittaja Irina Björkman on lukenut käsikirjoituksen ja vaatinut minua 
korjaamaan räikeimpiä virheitä. Irina, olen yrittänyt. Kiitos avustasi! Kiitän lämpimästi 
myös Outi Kaasista keskusteluista ja käsikirjoituksen kommentoinnista! Pia 
Westerholmia kiitän kansikuvasta ja antoisista keskusteluista kirjoitusprosessin 
kuluessa. Useimpia ystäviä, tuttavia, naapureita ja sukulaisia joudun kiittämään 
kollektiivisesti: kiitos, että olette antaneet aina yhden syyn jatkaa työtä ja toisen juhlia! 

Suurin kiitos kuuluu kaikille 35 haastateltavalle henkilökohtaisen kokemuksen 
jakamisesta kanssani. Olen saanut teiltä uusia ajatuksia ja uusia näkemyksiä työhön, 
yhteiskuntaan ja tutkimuksen tekoon, johon ilman teitä en olisi voinut edes ryhtyä. 
Kiitos! 

Jouni on elänyt kanssani tämänkin vaiheen. Rauhallisena, itsenäisenä ja 
kannustavana kumppanina hän on säilyttänyt hyvän mielensä ja luottamuksensa myös 
työni etenemiseen silloinkin, kun omani on rakoillut. Kiitos Jouni! 

Elliä ja Hilppaa pätkätyö on kiinnostanut pätkittäin; kiitos kiinnostuksesta. Elli toivoi 
kiitosta kaikesta, joten: kiitos kaikesta, Hilppa ja Elli! Etenkin haitarinsoitosta ja 
elämäniloisesta hälystä, jota olette tarjonneet. 
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1. Johdatus tutkimukseen 
Tutkimuksen käynnistymisvaiheesta asti minua on motivoinut halu osallistua 
keskusteluun hyvästä (työ)elämästä ja sen ehdoista. Halu edistää yhteistä hyvää on 
myös tutkimukseni eettinen perusta. Koska pätkätyö on yleistynyt ja muuttunut 
pitkäkestoiseksi työllistymisen tavaksi, kohdistin tutkijana katseeni tähän osaan 
työelämää. Pätkätyötä tehdään erilaisissa osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, eri 
uravaiheissa, kirjavilla työehdoilla, monenlaisissa työyhteisöissä, erilaissa 
elämäntilanteissa ja vaihtelevin motiivein. Tällöin myös pätkätyön kokemukset ovat 
kirjavia. Erityisesti minua kiinnosti, millaista on korkeasti koulutettujen pätkätyöläisen 
työelämä ja miten he siitä kertovat. Suomessa on opittu luottamaan koulutukseen ja 
tuomaan sosiaalisen pärjäämisen ja jopa nousun mahdollisuuteen. Pohdin, miten 
pätkätyö vaikuttaa pätkätyötä tekevien tapoihin kuvata asemaansa ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksiaan. 

Pätkätyötä tekevät vastaavat osin työyhteisöjen eriytyneisiin työvoiman tarpeisiin (Nätti 
1993,28) ja osin he sijaistavat vakinaista työvoimaa sairaus-, äitiys-, 
vanhempainlomien tai vuorottelu- tai virkavapaiden ajan. Tutkimuksen käynnistymisen 
aikoihin pätkätyö sai julkisuudessa usein negatiivisen leiman eikä tuo leima mielestäni 
tuntunut tutulta tai oikealta. Lisäksi pätkätyö kuvattiin käsitettävän pysyvän työn 
puutteena (Lehto ym. 2005). Ajattelin, että tutkimalla pätkätyöläisten kokemuksia 
haastattelujen avulla saisin mahdollisuuden etsiä ilmiön sisäistä monimuotoisuutta ja 
tuoda esiin pätkätyöläisten tilanteelleen antamat monet, joskus myös myönteiset 
merkitykset. 

Minua innosti tutkimukseen myös halu tarjota pätkätyöläisille uusi mahdollisuus tulkita 
omia kokemuksiaan. Päädyin kerronnalliseen menetelmään, koska tässä 
lähestymistavassa tarkastellaan kertomuksia tiedon välittäjinä ja rakentajina: yksilöt 
puolestaan esittelevät kokemuksiaan kertomuksina. Kertomus on teksti, jossa juoni – 
tässä aineistossa työelämä ja sen eteneminen muodostaa yhden juonen – sitoo 
tapahtumat yhteen merkitykselliseksi, joskus sisäisesti ristiriitaiseksikin 
kokonaisuudeksi (Vanhala 2007,16). Kerronnallinen haastattelu tuo esiin version 
tapahtuneesta (Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). 

Laadullinen tutkimushaastattelu tarjoaa tilaisuuden kokemusten ja selviytymiskeinojen 
kartoittamiseksi (mm. Siltala 2004,261). Ajattelin, että myös lukijat saisivat tilaisuuden 
tulkita uudelleen oman työelämänsä tapahtumia ja muuttaa siten käsitystään itsestään 
ja tulevaisuutensa mahdollisuuksista, kun he vertaavat omia kokemuksiaan 
tutkimuksen avulla kartoitettuihin kokemuksiin ja selviytymiskeinoihin (Löyttyniemi 
2004,50). Halusin tarjota mallitarinoita, joiden avulla nykyhetken ihmissuhteissa (tai 
muissa suhteissa) vaikuttavia valtasuhteita ja yhteiskunnallisia rakenteita voisi jäsentää 
muutoinkin kuin oman psykologisen työskentelyn avulla. (Virkki 2004). Myös 
narratiivinen terapia ja narratiivinen lääketiede käyttävät tarinaa tietoisen muutoksen 
välineenä. 

Suomessa työelämän painopiste on muuttunut maatalous- ja teollisuustyöstä palvelu- 
ja tietotyöhön (Blom, Melin ja Pyöriä 2001,13 - 19) ja työsuhteet ovat muuttuneet 
joustavammiksi ja ennakoimattomammiksi (Siltala 2004,151 - 155). Pätkätyö on 
alkanut koskettaa yhä enemmän niitä korkeasti koulutettuja, jotka työskentelevät 
aikaisemmin pysyvän uran taanneilla aloilla (Palanko-Laaka 2005,59; Mäntylä 2006, 
Lehto ym. 2006). Työn epävarmuus sinänsä ei ole uusi asia: esimerkiksi 1940- luvulta 
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70-luvulle miehillä teetettiin työttömyystöitä ja maatalous rakentui pientilojen varaan, 
60- ja 70-luvuilla maalta lähdettiin Ruotsiin tai suomalaiseen kaupunkiin paremman 
pärjäämisen toivossa (Anttila ja Suoranta 2007,7 - 21). Kuitenkin pärjäämisen ja 
pätkätyön muuttuminen (Lehto ym. 2005,15) on yksi työelämän muutoksen 
murroskohdista; se on ilmiö (Jallinoja 2006,184 - 192), jonka avulla voi laajemminkin 
tarkastella jälkimodernin yhteiskunnan työmarkkinoita. Jos ilmiön politisoiminen on 
myös keino luoda pelivaraa ja vaihtoehtoja toimijoille itselleen (Suoranta 2009,87), sitä 
voi olla myös ilmiön tutkiminen. 

Pätkätyötä tutkimalla on mahdollista tarkastella myös sitä, onko suomalaisten 
orientaatio työhön muuttumassa eli onko työkeskeisyys vähenemässä vai kenties 
lisääntymässä. Karin Filander (2002) toteaa, että murroksen ja nopean muutoksen 
aikana vakiintuneet toiminnan perustelut, kulttuuriset puhetavat ja merkityssysteemit 
kyseenalaistuvat. Tällöin myös toiminnan jaetut uskomusjärjestelmät ja kulttuuriset 
perustelut tulevat uudella tavalla näkyviksi (Filander 2000,22). Siten se, miten 
pätkätyötä tekevät määrittävät haastattelussa itseään, voi heijastella yleisempääkin 
työorientaation muutosta: Suomessa yksilöt määritetään pitkälti työn, arvon ja ammatin 
kautta, esimerkiksi Kortteinen (1992) kytkee suomalaisen identiteetin tiiviisti työhön. 
Myös Kasvio ja Nieminen (Kasvio ja Nieminen 1999,178) toteavat suomalaisten 
pitävän työtä yhtenä tärkeimmistä elämänarvoistaan. 

Koulutustason noustua työltä kuitenkin odotetaan entistä enemmän itsensä 
toteuttamisen mahdollisuuksia ja mielekkyyttä (Julkunen, Nätti ja Anttila 2004). Työ 
sinänsä ei ehkä ole enää elämää tahdittava keskipiste ja yksilön identiteetti voi olla 
kytköksissä johonkin muuhunkin, esimerkiksi kulutukseen, kuten Kaj Ilmonen (1992) 
esittää. Näin ajateltuna palkkatyön merkitys saattaakin liittyä tapaan, jolla työ varmistaa 
yksilön kyvyn kuluttaa. Pätkätyö tuo palkanmaksuun katkoksia ja saattaa uhata tätä 
kulutuskykyä. Minua kiinnosti erityisesti se, miten pätkätyötä ja sen tuomaa 
taloudellista epävarmuutta käsitellään ja se, millaisia seurauksia pätkätyön tekemiselle 
elämänkokonaisuudessa kerrotaan. 

Suomessakin ammatilliset identiteetit ovat hämärtyneet. Monet työt näyttävät ulkoisesti 
samalta, niissä on sama nimike ja silti ne ovat aivan eri töitä (Jokinen ja Saarela 2008, 
Vähämäki 2006). On syytä kysyä, miten tämä hämäryys yhdistettynä työsuhteiden 
pätkittäisyyteen vaikuttaa korkeasti koulutettujen ammatilliseen identiteettiin, mikäli 
ammatillinen identiteetti hämärtyy normaalissa työsuhteessakin. Ajattelin, että 
pätkittynä työsuhteet eivät tarjoaisi ammatillisen identiteetin luomiseen vaadittua 
pitkäkestoista kokemusta koulutusta vastaavasta työstä (Eteläpelto ja Vähäsantanen 
2006) ja työyhteisön tavoista tehdä työtä (Miettinen 2007,52). Koska pätkittäiset 
työsuhteet johtavat katkoksiin ammatin harjoittamisessa, halusin tutkia millaisia 
kerronnallisia kudelmia kertojat kutovat päästäkseen näiden katkosten yli: miten he 
täyttävät keskiluokkaisen koherenssin (Linde 1993) vaatimuksen. Ammatti-identiteetti -
käsitteellä tarkoitan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena 
toimijana eli millaiseksi kullakin hetkellä ymmärrämme itsemme suhteessa työhön, 
mihin haluamme kuulua ja millaisiksi haluamme työssämme ja ammatissamme tulla 
(Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,26).  

Ammatillinen identiteetti tarjosi myös käsitteen lähestyä kuulumisen tunnetta. 
Tutkimuksen käynnistymisvaiheesta asti halusin nimittäin analysoida, haittaako 
pätkätyö ammatilliseen ryhmään tai työyhteisöön kuulumisen tunteen syntymistä tai 
ammatillisen uran kehittymistä. Uralla voidaan tarkoittaa henkilön työkokemusten 
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dynaamisesti kehittyvää järjestystä ajassa (Peltonen 1998), sitä voidaan pitää 
työkokemusten kautta saadun tiedon kertymänä (Ruohotie 2000) tai sitä voidaan 
tarkastella ihmisen ja organisaatioiden välisten suhteiden ja niiden kehittymisen kautta 
(Arthur, Hall ja Lawrence 1989). Tässä tarkoitan uralla yksilön työn ja siihen liittyvän 
kollektiivisen työidentiteetin historiallista, taloudellista, osaamiseen liittyvää 
horisontaalista tai etenemistä kuvaavaa vertikaalista, yksilöllis-psykologista ja 
sosiaalista muutosta työiän karttuessa (Eteläpelto 2006,107). Olin utelias pohtimaan, 
millaisia tulkintoja juuri pätkätyöurat saavat. Halusin tarkastella myös pätkätyöläisten 
uria uuden uratutkimuksen valossa. Tutkijat ovat esittäneet, että monimuotoiset 
proteaaniset (Hall ym. 1996) ja rajattomat (Komulainen ja Sinisalo 2006; Littleton, 
Arthut &Rousseau, 2000,101 - 113) uramuodot ovat syrjäyttäneet valmiiksi viitoitetut, 
hierarkkiset ja byrokraattiset urat. 

Tutkimuskysymyksen kehitysprosessissa kirjoittaminen, kirjoituksiin saadut kommentit 
sekä osallistuminen lukuisiin työtä ja pätkätyötä käsitelleisiin seminaareihin ja 
keskustelutilaisuuksiin ovat ohjanneet ajatuksiani ja tutkimustyötäni. Prosessissa 
koulutuksen, pätkätyön ja ammatillisen uran tai kuulumisen tunteen yhteys muuttui 
monisyisemmäksi ja yksilöllisemmäksi. Lopulta tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat 
seuraavat: mitä odotuksia ja pelkoja pätkätyöhön liittyy; millainen on pätkätyöläisen 
kokemus ja sen kerronta; miten katkoskohtien ylittämisestä kerrotaan ja mikä on 
kokemuksen yhteys kerronnalliseen ammatti-identiteettiin. Tutkimukseni erottaa 
yleisestä mielipiteestä tai kirjallisesta kuvauksesta sekä väitöskirjan muoto että tutkijan 
teoriavarastoni ja empiirinen aineistoni (Julkunen 2007,19). 

1.1. Esityksen rakenne 
Olen jakanut väitöskirjan neljään osaan. Lähden liikkeelle kerronnallisuudesta ja 
yksittäisten kertojien kokemuksesta ja etenen niistä haastattelujen sisältöjen 
analysoinnin avulla poimimieni teemojen kautta yleiseen. Pohdin kirjallisuuden ja 
haastattelujen avulla siitä, kuinka merkitystenannolla rakennetaan identiteettiä (osa II). 
Temaattinen analyysi (osa III) taas valottaa pätkätyöläisten haastatteluissa kertomia 
teemoja ja niiden yhteyttä ammatti-identiteettiin, toimijuuden tuntoon ja sosiaaliseen 
pääomaan. Täydennän kerronnallisten rakenteiden esittelyä teemojen esittelyllä. 
Käytän kahta lähestymistapaa, jotta aineiston moniulotteisuus tulisi esiin. 

Ensimmäisessä osassa kuvaan tutkimusmenetelmää ja pohdin kerronnallisuutta ja 
kerronnallista identiteettiä. Osassa avaan myös tarinatyyppien ja ammatti-identiteetin 
yhteyksiä. Lisäksi tarkastelen tarinatyyppejä selviytymisstrategioina tai asenteena ja 
pohdin käyttämiäni käsitteitä. 

Toisessa osassa analysoin haastateltavien kerronnallisia ratkaisuja vertaamalla 
aineistoa perinteisiin kulttuurisiin mallitarinoihin tai tarinatyyppeihin ja liitän tulkitsemani 
tarinatyypin kertojan merkityksenantoihin (Hänninen 1999, Siikala 1984,23). Näin 
korostuu urakerronnan kaksijakoinen luonne: ura tapahtumina ja ura tapahtumille 
annettuina merkityksinä (Goffman 1959). Esittelen ammatti-identiteetin 
rakentumiskertomuksista selkeimmin erilaisia kertomustyyppejä edustavat tarinat. Näin 
tyypitellyistä tarinoista löytyy aineksia myös muistakin tarinatyypeistä, vaikka yksi 
dominoi (Frank 1995). Haastattelussa kertojat valitsevat minäkäsityksensä mukaisesti, 
mitä kertovat. He kuvaavat niitä käännekohtia, jotka ovat johtaneet kerrontahetkellä 
vallinneeseen käsitykseen. Haastattelutilanne asettaa kerronnalle selkeät tavoitteet. 
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Haastattelun osapuolet asettuvat tilanteen rooleihin, jolloin keskustelua rakennetaan 
yhdessä haastatteluksi kysymys - vastaus vuoroparien kautta (Ruusuvuori ja Tiittula 
2006,26 - 29,52; Siikala 1984,144; Gubrium ja Holstein 2001). Vaikka kerronnallisissa 
haastatteluissa painopiste on tulevan rakentamisessa, myös menneisyyteen vedotaan 
taajaan. Haastateltavat hakevat mielekkyyttä ja jatkuvuutta tarpeen mukaan 
menneestä tai tulevasta. 

Neljässä tässä osassa esiteltävässä kertomuksessa dominoiva tarinatyyppi oli 
mahdollista tyypitellä tarinan rakenteesta ja moraalisista jännitteistä. Useimmat 
haastattelukertomukset kuitenkin horjuivat kahden tai useamman tarinatyypin välillä. 
Toisen osan lopussa avaankin kahta hankalammin tarinatyyppiin luokiteltavaa 
kertomusta, sillä ne edustavat aineistossa usein esiin tulleita näkökulmia. 

Kolmannessa osassa avaan haastattelutarinoita yhdistäviä aihepiirejä, joita tarkastelen 
selviytymisstrategioiden tai tarinatyyppien rakennuspalikoina. Esittelen teemoja, jotka 
kuvaavat pätkätyöläisen ydinkokemusta eli niitä aihealueita, jotka toistuvat 
haastattelusta toiseen ja joista puhuttaessa kerronta tihenee (Hyvärinen 2006). 
Analyysin lähtökohtana on se, että tihentymisistä löytyvien teemojen avulla voidaan 
tutkia kerronnan kulttuurista jäsentymistä. 

Tarkastelen haastatteluaineiston ja kirjallisuuden pohjalta myös sukupuolta ja 
pätkätyötä ja avaan pätkätyöläisen asemaa työelämässä. Lisäksi analysoin kerronnan 
tavoitteita, vertaan yksilö- ja ryhmähaastatteluja toisiinsa ja pohdin, mitä haastateltavat 
työelämältä toivovat. 

Neljännessä osassa vedän kirjan aiemmat pohdinnat yhteen ja mietin, millaista on elää 
pätkätyöläisenä työn yhteiskunnassa. Kysyn myös, onko yhteiskunta muuttumassa 
pätkätyön myötä. 

Päätän tutkimuksen kuvaamalla, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia pätkätyöllä voi 
olla eri aloilla. 

Esityksessä käytän lähinnä tarinan ja kertomuksen, identiteetin ja ammatti-identiteetin 
käsitteitä, mutta viittaan myös aikalaiskuvauksiin sekä toimijuudesta, sosiaalisesta 
pääomasta ja oppimisesta esitettyihin teorioihin ja tutkimuksiin. 

1.2. Tutkimuksen konteksti 
Tutkimukseni voi paikantaa kolmeen tutkimuskenttään. Ensinnäkin tutkimukseni on 
kerronnallinen taustaltaan ja toteutukseltaan, ja tavoitteeni on analysoida 
pätkätyöläisten kokemuksia. Kerronnallista tutkimusta voidaan pitää sosiaalisen 
konstruktionismin yhtenä suuntauksena, koska sen pohjalla olevan näkemyksen 
mukaan teemme itsestämme ja maailmastamme ymmärrettävää kertomalla siitä 
tarinoita toisillemme (Gergen 1999). Kerronnallisella tiedolla voi välittää kokemuksia, 
jotka avaavat lukijalle mahdollisuuden ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa ja omaa 
elämäänsäkin uudella tavalla (Löyttyniemi 2004, Hänninen 1999). Käsittelen 
kerronnallisuutta tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Toiseksi tutkimus liittyy teoreettisesti kirjavaan ja laajaan keskusteluun jälkimodernista 
yhteiskunnasta ja refleksiivisestä modernisaatiosta sekä elämänpolitiikasta (Giddens 
1991, Beck, Giddens & Lash 1995) ja työurien muutoksista (mm. Komulainen ja 
Sinisalo 2006, Collin & Young, 2000). Elämänpolitiikalla tarkoitetaan yksilön elämää 
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koskevien päätösten politiikkaa: elämä ei ole elämänpolitiikkaa, mutta elämän 
muokkaaminen eri tavoin on (Roos & Hoikkala 1998,12). Jälkimodernissa 
yhteiskunnassa joudumme yksilöinä yhä useammin valintatilanteisiin, joissa joudumme 
harkitsemaan ja reflektoimaan ratkaisujamme (Roos 1998). Olemme entistä 
paljaampina ja yksin jäsentämässä omaa suhdettamme sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
elämänpiirimme ja erityisesti joudumme enemmän kuin koskaan luomaan itse ja 
itseohjautuvasti (Arthut &Rousseau, 2000,101 – 113) omat uramme. Tällä 
itseriittoisuudella meidän pitää täyttää elämän edes osittaiseen ennustettavuuteen 
ilmestynyt aukko, jota vakaampi työ ja selkeämmät uramallit aiemmin tarjosivat 
(Richardson 2000, Komulainen ja Sinisalo 2006). Kehitystä vahvistaa psykokulttuurin 
valta (Virkki 2004, Kivivuori 1991). Psykokulttuurilla tarkoitan kulttuuri-ilmapiiriä, jossa 
meitä jatkuvasti kehotetaan tarkastelemaan itseämme ja sisintämme, ja käytämme 
tässä tarkkailussa psykologiatieteiden tuottamia käsitteitä (Saastamoinen 2006,140). 

Kolmannella tasolla tutkimus liittyy keskusteluun jälkikapitalistisesta yhteiskunnasta 
(Sennett 2002, 2006) ja erityisesti suomalaisesta työelämästä (Julkunen 2008, 
Alasuutari 2006, Jokinen, Peltokoski ja Virtanen 2006, Siltala 2004, Vähämäki 2003). 
Tässä lähestyn pätkätyöläisten työelämää kerronnallisuuden kautta. Vastaavasti 
esimerkiksi Varpu Löyttyniemi (2004) on tarkastellut lääkäreiden ja Anna Vanhala 
(2007) poliisipäälliköiden työuria. Työelämä tutkimuksen kohteena poikkeaa hieman 
kerronnallisen tutkimuksen elämänkulkua kartoittavasta pitkästä perinteestä Suomessa 
(mm. Roos 1987, Heikkinen ja Tuomi 2000, Jokiranta 2003). Työelämä ei kuitenkaan 
ole irrallaan muusta elämänkulusta, vaan työn ja muun elämän tapahtumat ja vaiheet 
limittyvät elämässä ja kerronnassa. Kerronnallinen näkökulma auttaa myös sitomaan 
yksilölliset uratapahtumat sosiaalisesti hyväksyttyihin ja uraa sääteleviin ajattelun, 
käyttäytymisen ja kerronnan malleihin (Komulainen ja Sinisalo 2006,151). 

Tutkimuksen taustalla ovat suomalaisen yhteiskunnan nopeat ja rajut muutokset 
viimeisen sadan vuoden aikana: itsenäistyminen, sota-aika, nopea modernisoituminen 
1960-luvulta alkaen, 1990-luvun alun lama ja siirtyminen globaaliin, jälkiteolliseen 
yhteiskuntaan. (Heiskala ja Luhtakallio 2006). Esimerkiksi Blom, Melin ja Pyöriä (2001) 
osoittavat kirjassaan, että tietotyön yleistyminen on johtanut siihen, että Suomi on 
jakautumassa yhä jyrkemmin voittajiin ja häviäjiin. Työelämä on vaatimuksiltaan 
armottomampi ja ristiriitaisempi kuin aikaisemmin. Myös Jussi Vähämäki (2003) toteaa, 
että työ ja työsuoritukset ovat muuttuneet siten, että työstä on tullut rajatonta ja 
loputonta, persoonaan perustuvaa virtuositeettia eikä työstä välttämättä jää pysyvää 
jälkeä. Työ on muuttunut niin paljon, että on perusteltua puhua uudesta työstä 
(Jakonen, Peltokoski ja Virtanen, 2006). Raija Julkusen (2008,11) mielestä ”työ 
tärähtää suoraan henkilöön”. 

Myös ammatillisen identiteetin kehittyminen on muuttunut. Esiteollisena aikana 
ammatillinen identiteetti ja osaaminen kehittyivät omaksumalla ja noudattamalla 
vakiintuneita traditioita ja ammatti-identiteetti kehittyi perinteeseen samaistumalla 
(Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,29). Modernisaation myötä saimme muodollisen 
koulutusjärjestelmän ja tehokkuuskultin (Eteläpelto ja Vähäsantanen, 2006). 
Siirryttäessä jälkiteolliseen tai jälkimoderniin yhteiskuntaan yksilöille avautui jälleen 
lisää mahdollisuuksia ja pakkoja valita ja ohjata elämäänsä (Beck, Giddens & Lash, 
1995), jolloin ammatillinen identiteetti korvautui identiteeteillä, joiden tuottaminen on 
sidoksissa paitsi työntekijän elämäkerralliseen tarinaan, myös - ja Catherine Caseyn 
(1995) mielestä yhä enemmän - siihen organisaation, jossa hän työskentelee. On 
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sanottu, että muutosten vuoksi kollektiiviset identiteetit ovat murentuneet ja vahva 
ammatillinen identiteetti on harvinaistunut (mm. Jokinen ja Saarela 2006,16). Voidaan 
ajatella, että modernin, hajautetun demokratian erilaiset valtasuhteet vaikuttavat 
yksilöiden identiteetin muodostamiseen ja yhteiskuntaa hallitaan identiteettien kautta 
(Alasuutari 2007,177). 

1.3. Aiempi suomalainen pätkätyötutkimus 
Suomessa pätkätyöläisyys on yleistä: erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa 
työskentelee noin puoli miljoonaa suomalaista. Vuoden 2005 ensimmäisellä 
neljänneksellä määräaikaisia oli 293 000 henkeä (Lehto ym. 2005,1). Määräaikaisuus 
kohdistuu Suomessa muuta Eurooppaa enemmän naisiin ja hyvin koulutettuihin. 
Esimerkiksi Kirsti Palanko-Laaka tarkentaa, että pätkätyöt keskittyvät erityisesti 
synnytysikäisille koulutetuille naisille (Palanko-Laaka 2005,59). 

Anna-Maija Lehto erottaa modernissa pätkätyöläisyydessä kaksi ryhmää, joista 
ensimmäisen muodostavat julkisella sektorilla terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalialan 
töissä työskentelevät hyvin koulutetut naiset. Heidän määräaikaiset työsuhteensa 
myös usein ketjuuntuvat. Toinen ryhmä koostuu ylemmistä toimihenkilömiehistä, joilla 
määräaikaisuus perustuu työn projektiluoteeseen tai määräaikaisen viran hoitamiseen. 
Tämän miesvaltaisen ryhmän tilanne näyttää paremmalta sekä työyhteisön aseman 
että määräaikaisuuden kokemisen kannalta. Suomessa korkeasti koulutettujen naisten 
on vaikea aloittaa pysyvää työuraa. (Lehto ym. 2005,13). 

Määräaikaisuuden kokemiseen vaikuttaa voimakkaasti se, miten vapaaehtoinen valinta 
määräaikaisuus on. Vuonna 1983 Lehdon tutkimista määräaikaisista 80 prosenttia 
kertoi työskentelevänsä määräaikaisessa työsuhteessa, koska ei ollut löytänyt 
vakinaista työtä (Lehto ym. 2005,16). Yksityisen yrityksen edustaja puolestaan oli 
tutkimuksen mukaan todennut, että määräaikaiset vakinaistetaan, jos he osoittautuvat 
ammattitaitoisiksi ja mukaviksi työkavereiksi (Lehto ym. 2005,32). Tämä on yksi tapa 
siirtää vastuu määräaikaisuudesta työntekijälle itselleen. Lehto toteaa, että vastuun 
siirtäminen työtekijöille lisää työntekoon liittyviä paineita, koska omavastuu painostaa 
määräaikaiset olemaan mukavia ja tekemään työnsä mahdollisimman hyvin, jotta 
työsuhde jatkuisi. Lehdon tutkimuksessa tämä suorittaminen korostui erityisesti 
terveydenhoitoalalla. (Lehto ym. 2005,136) Työnantajille määräaikaiset voivat olla 
mieluisia paitsi siksi, että heistä pääsee tarpeen tullen eroon ilman irtisanomista, myös 
siksi, että he ovat hiljaista porukkaa (Lehto ym. 2005,33,34). Ongelmista on hankala 
valittaa (Lehto ym. 2005,42). 

Naiset kokevat määräaikaisuuteen yhdistyvän epävarmuuden rankempana kuin miehet 
(Lehto ym. 2005,133; Lehto ja Sutela 2008, 39) Mitä korkeammin koulutettu nainen on, 
sitä useammin hän kokee määräaikaisen työn tuoman taloudellisen epävarmuuden 
hankalaksi. Työyhteisöissään määräaikaiset naiset eivät tunne voivansa vaikuttaa, 
mutta korkeasti koulutetut saavat mielestään äänensä kuuluviin myös pätkätöissä. 
Mies- ja naismääräaikaisten kokemukset erosivat myös koulutuksesta hyötymisen 
osalta: korkeasti koulutetut miesmääräaikaiset kokivat vähiten epävarmuutta ja 
vaikutusmahdollisuuksien puutetta työyhteisössään, mutta naisilla tilanne oli 
päinvastainen. Ylipäätään määräaikaiset naiset ja yli 30-vuotiaat kokevat työttömyyden 
uhkaa yleisesti. Korkea-asteen koulutuksen hankkineilla naisilla pysyvään 
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työsuhteeseen siirtyminen opiskelujen jälkeen näyttäisi kestävän kauemmin kuin muilla 
naisilla. (Lehto ym. 2005,141, 144, 127, 123). 

Akavan Laaser -projektissa (Suutari 2003) selvitettiin vuonna 1997 ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä syksyyn 2001 mennessä. Laaser -
tutkimuksen tutkittavilla oli ollut keskimäärin 2.4 työsuhdetta valmistumisen jälkeen. 
Määräaikaisesti työllistyvillä oli ollut enemmän uran rikkonaisuutta kuin pysyvästi 
työllistyvillä, vaikka myös pysyvästi työllistyneet vaihtoivat työpaikkaa. 
Valmistumishetken työttömyys ennakoi työttömyysriskiä myös myöhemmällä työuralla. 
Tutkimuksessa hahmoteltiin kolme erilaista urapolkua: yhden työsuhteen polku, 
kahden tai kolmen vaihdoksen polku ja yli kolmen työsuhteen polku. Kahden tai 
kolmen työsuhteen polkua kulkeneet eivät aina työllistyneet heti valmistumisen 
hetkellä, mutta pääosin he työllistyivät hyvin. Yli kolme kertaa työpaikkaa vaihtaneiden 
uraa voidaan pitää rikkonaisena. Koska työura kaiken kaikkiaan oli kestänyt vain 4-5 
vuotta, he olivat vaihtaneet työpaikkaa keskimäärin vuoden välein. Myös 
työttömyysjaksot työpaikkojen välillä olivat yleisiä. Myös tässä tutkimuksessa todettiin, 
että määräaikaisuus muodostui helposti pysyväksi työllistymisen tavaksi, erityisesti 
julkisella sektorilla työskentelevillä naisilla. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin, että 
hakeutuminen uran alkuvaiheessa koulutusta vastaamattomiin töihin lisää riskiä, ettei 
myöhempienkään työpaikkojen vaatimustaso vastaa koulutusta. Myös Suutaria 
laajempaa aineistoa tutkinut Juha Sainio (2008) esittää, että koulutusalaa tai -tasoa 
vastaamattomassa tehtävässä työskentely työuran alkutaipaleella kasvattaa riskiä 
työllistyä epätarkoituksenmukaisti myös myöhemmin. 

Marja-Liisa Kinnunen (2005) esittää psykologian alan väitöstutkimuksessaan, että 
epävakaa työura on terveysriski keski-ikää lähestyvillä henkilöillä. Kinnunen tutki 
terveyden biopsykososiaalista näkökulmaa allostaattisen1 kuorman mallin avulla. Hän 
selvitti erilaisten elämän haasteellisten tilanteiden merkitystä mahdollisina 
stressitekijöinä, jotka saattaisivat aiheuttaa terveysriskin eli allostaattisen kuorman 
nousun. Kinnunen selvitti, että 42-vuotiaana miehillä oli kaksi kertaa useammin korkea 
allostaattinen kuorma kuin naisilla (42 % miehistä, 22 % naisista). Niillä tutkittavilla, 
joilla oli korkea allostaattinen kuorma, oli muita enemmän psykosomaattisia oireita. 
Mikäli työura oli ollut epävakaa 27 ikävuodesta 36 ikävuoteen, oli korkean 
allostaattisen kuorman riski 42-vuotiaana sekä miehillä että naisilla yli kolminkertainen 
vakaaseen työuraan verrattuna. Epävakaalla työuralla Kinnunen tarkoittaa toistuvia 
työttömyysjaksoja, usein vaihtuvia työpaikkoja sekä omaa ammattia vastaamattomia 
pätkä- tai osa-aikatöitä. (Kinnunen 2005) 

Työterveyslaitoksen meneillään olevan Työsuhteiden muutokset ja elämisen 
voimavarat tutkimushankkeen julkaisuissa todetaan, että pätkätöissä työskentelevät 
kokevat voimavarojen puutetta ja vaikeuksia elämän perusasioiden hallitsemisessa 
(mm. Koivula 2003, Moilanen 2002). Määräaikaisuus heikentää työsuhteen laatua 
esimerkiksi siten, että henkilön palkkakehitys ei ole yhtä hyvä kuin pysyvästi 
työllistyneillä ja hänen mahdollisuutensa osallistua koulutukseen ja kehittää omaa 
osaamistaan ovat heikommat. Toisaalta, osa pätkätyöläisistä valitsee pätkätyön itse. 

                                                
1 Allostaattinen kuorma on fysiologisten stressireaktioiden kasautuva, pitkäaikainen seuraus, joka voi johtaa 
sairauksien syntyyn. Sitä on mahdollista kuvata sekä elimistön säätelyjärjestelmien välittäjäaineiden että 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijäryppään, metabolisen oireyhtymän, avulla. Metabolinen oireyhtymä 
koostuu huonontuneesta sokeriaineenvaihdunnasta, poikkeavista veren rasva-arvoista, ylipainosta – 
erityisesti keskivartalolihavuudesta – ja kohonneesta verenpaineesta.(Kinnunen 2005) 



 15 

Nuorille pätkätyö voi olla silta opinnoista työelämään, mutta vanhemmille se näyttäisi 
olevan loukku. 

Pätkätyösuhteissa työskentelevillä on havaittu suurempi riski sairastua psyykkisiin 
sairauksiin ja joutua työperäisiin onnettomuuksiin (Virtanen 2005). Marianne Virtanen 
toteaa myös, että pätkätyötä tekevät syövät masennuslääkkeitä enemmän kuin 
vakinaisissa työsuhteissa työskentelevät (Virtanen ym. 2007). Vaikka pätkätyöläiset 
ovat vähemmän sairauden takia poissa, heillä on suurempi kuolleisuusriski. (Palanko-
Laaka 2005,53) 

Liisa Lähteenmäki (2004) kuvaa kaksi strategialajia, joilla hänen haastateltavansa 
selviävät äiteinä pätkätyössä. Ensimmäinen strategialaji on sopeutuminen. Tässä 
strategiassa omia oikeuksia ei puolusteta, vaan kudotaan verkostoja, sinnitellään kohti 
vakinaisuutta, pidetään yllä uskoa parempaan tulevaisuuteen ja omaan osaamiseen ja 
turvaudutaan läheisten ja asiantuntijoiden tukeen. Toinen strategialaji on vastarinta ja 
se tarkoittaa suoraa toimintaa, jolla yksilö pyrkii pois huonoiksi kokemistaan oloista. 
Vastarinnassa yksilö ilmaisee vihaisuutensa ja etäännyttää itsensä työyhteisöstä. 
Molempien strategioiden päämääränä Lähteenmäki pitää toisaalta pärjäämistä ja 
jatkuvuuden hakemista, toisaalta oman elämänhallinnan säilyttämistä. Molempiin 
näistä strategioiden päälajeista sisältyy myös toiminnallisia, tiedollisia ja tunnepohjaisia 
strategioita, ja naiset käyttävät useita strategioita yhtä aikaa, osittain päällekkäin. 

Suomessa pätkätyön vaikutukset ammatilliseen identiteettiin ovat jääneet syrjään 
tutkimuksen keskiöstä. Kuitenkin identiteetin rakentumisessa on kyse sosiaalisen ja 
persoonallisen eli yksilön ja rakenteen välisestä suhteesta (Vähäsantanen 2007,157). 
Ammatillisen identiteetin luomiseen voidaan lukea yksilöllinen rakentaminen, ammattiin 
samaistuminen ja organisaatiokulttuuriin kiinnittyminen (Vähäsantanen 2007,159). 
Pätkätyössä ainakin organisaatiokulttuurin kiinnittyminen muuttuu. Siten oletus siitä, 
että pätkätyössä rakenteen ja yksilöllisen suhde on normaalityösuhdettakin 
monimuotoisempi, on tutkimukseni lähtökohta. 

2. Aineisto ja menetelmät 
Kerronnallisista haastatteluista koostuvan aineiston avulla haen yksilöllisen ja 
sosiaalisen leikkauskohtaa (Filander 2000,15; Hyvärinen 1998,312). Päädyin 
kerronnalliseen menetelmään, koska tutkimuksen kohteena on aikuisen ammatti-
identiteetti ja itseä paikantava toiminta. Matti Hyvärinen toteaa, että voimme 
kertomuksen kautta ymmärtää ja hallita menneisyyttämme ja siten identiteettimme 
rakentuvat suurelta osin kertomuksina. Hyvärinen esittää, että kertomus on sellaisen 
tietämisen muoto, joka auttaa meitä ymmärtämään ajallisuutta. Kertomisen avulla 
jäsennämme paikkaamme maailmassa (Hyvärinen 2006). 

Näen kerronnallisen tiedon korostavan kokemuksellisuutta, en niinkään tuovan esiin 
syitä ja seurauksia (Czarniawska 2004). Näin kerronnallisuus edustaa ei-positivistista 
tieteen käsitystä. Kertomisessa tärkeää on se, mitä kerronnasta seuraa, millaisia 
identiteettejä kertomistapahtumassa rakennetaan ja mitä merkityksiä näille 
identiteeteille annetaan. 

Kerronnallisilla menetelmillä voin myös huomioida aineiston yhteistuottajuuden (mm. 
Riessman 2001,706 – 707; Löyttyniemi 2004, Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). Tässä 
tutkimuksessa yhteistuottajuuden edut nousevat ajatuksesta, että identiteetti on 
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olemassa suhteessa toiseen ja haastatteluaineisto tuotetaan yhdessä. Ajatukseni oli, 
että tämä identiteetin riippuvuus toisesta (mm. Hall 1999) heijastuisi 
haastattelutilanteessa yhteisenä aineiston tuottamisprosessina. Näen haastattelun 
uuden tiedon tuottamisen paikkana, johon molemmat osapuolet osallistuvat (mm. 
Filander 2000,60). 

Kerronnallisuuden voimana pidän myös sitä, että sen avulla voimme ymmärtää 
olevamme yhtä aikaa oman elämämme kertojia ja samalla kiinni perinteissä. 
Kertomukset auttavat meitä ymmärtämään itseämme, ne kiinnittävät meidät aikaamme 
ja paikkaamme, kulttuuriimme ja toisiin ihmisiin. Kiinnittäessäänkään ne eivät 
kuitenkaan pakota meitä, vaan jokaisen tarinan kertominen ja kuuleminen tai 
lukeminen avaa uuden mahdollisen kokemushorisontin, joka voi muuttaa kertojan ja 
kuulijan kokemusta ja tapaa, jolla hän tulevaisuuteen suuntaa. (Löyttyniemi 2004,53) 
Kerronnallisuudessa menneisyys on läsnä kokemuksina ja tulevaisuus puolestaan 
odotuksina ja toiveina tai tapoina suhtautua menneisiin kokemuksiin. 

Kerronnallisuus on etenkin kokemuksen välittämistä, vuorovaikutusta, (Hyvärinen ja 
Löyttyniemi 2005) ja tarinat ovat oleellinen osa elämää. Tarinan kertominen itsessään 
on kokemus, tapahtuma, jonka avulla kertoja tavoittelee jotakin. Kun lapsi oppii 
puhumaan, hän perehtyy samalla ympäröivän kulttuurin tarinoiden rakenteeseen, 
juonellisuuteen ja erilaisiin kertomisen tapoihin esimerkiksi satujen ja keskustelujen 
avulla (Bruner 1987). Tutkimukseni takana on useita pätkätyökokemuksen ja 
kertomisen vuorovaikutteisia tasoja. Ensinnäkin on pätkätyön kokemuksen taso, josta 
haastateltavat ovat keskustelleet ystäviensä, sukulaistensa, työtovereidensa ja muiden 
kohtaamiensa henkilöiden kanssa ja josta he ovat muodostaneet jo aiemmin useita 
kertomuksia. Toiseksi he ovat myös lukeneet ja kuulleet mediasta tarinoita ja käsityksiä 
pätkätyöstä ehkä jopa jo ennen omakohtaista pätkätyökokemusta. Nämä aiemmat 
tarinat ovat vaikuttaneet haastateltavien kokemuksiin ja niistä kertomiseen. 
Kolmanneksi on aineistonkeruun eli haastattelun taso, jota tässä tutkimuksessa 
enimmäkseen käsittelen. Neljäntenä on haastatteluja lukeneiden haastateltavien ja 
käsikirjoitusta kommentoineiden kollegojen ja ystävien taso ja viidentenä on tämän 
kirjallisen esityksen kertomuksen taso. Toki nämä tasot limittyvät toisiinsa elämässä, 
kertomisessa, tutkimuksen teossa ja tässä esityksessä. Nämä monikerroksiset 
kokemukset ovat kokijalle ja tutkijalle tosia ja todellisia (Perttula 2007). 

Vaikka kokemuksen ja kertomuksen tasoja on siis useita, työelämäkertaa käsittelevälle 
kertomukselle asetetaan kulttuurisia vaatimuksia, eikä kertoja voi rakentaa kertomusta 
täysin riippumatta todellisuudesta. Haastattelukertomuskin on versio jostakin 
(Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). Kun tuon tekstiin suoran lainauksen aineistosta, lukija 
saa tilaisuuden arvioida tulkintaani siitä omien kokemustensa ja kohtaamiensa toisten 
tarinoiden avulla. 

Kerronnallisuuden tutkiminen on sosiaalisen konstruktionismin empiirinen sovellus. 
Tämän metateorian voi ymmärtää ”löyhäksi yläkäsitteeksi ajatuksille, joiden mukaan 
todellisuus sekä määritelmät hyvästä ja pahasta rakentuvat ihmisten välisessä 
kommunikatiivisessa toiminnassa, joka hyödyntää olemassa olevia kulttuurisia 
resursseja” (Saastamoinen 2006,175). En kuitenkaan esitä, että kaikki kokemukset, 
ajatukset tai vuorovaikutukset hakevat kertomuksen muotoa. Matti Hyvärinen käyttää 
kertomuksesta erkanevan kokemuksen esimerkkinä veden, tulen tai tuulessa huojuvan 
puun tuijottamista (Hyvärinen 2004,301). Tällöin kokemus ei hahmotu kertomuksen 
muodossa, sillä ei ole alkua, keskikohtaa tai loppua, ei tapahtumakulkua eikä se 
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suuntaudu tulevaan. On myös vuorovaikutusta, joka ei hahmotu kertomuksina, vaan 
pikemminkin häivähdyksinä: kun musiikki lohduttaa tai liikuttaa tai kun unesta 
koulutielle herätetty lapsi painaa poskensa poskeani vasten, en tunne alkua, loppua tai 
kerrottavaa käännettä. On vain tuo hetki ja sen tuoma inhimillinen lämpö. 

En myöskään esitä, että kulttuurin valtarakenteet, instituutiot tai muu materiaalinen 
maailma ovat pelkistettävissä ymmärrettäviksi vain kielellisellä alueella. Todellisuudella 
on muitakin kuin kielellisiä tasoja eikä tutkimukseni siten edusta sosiaalista 
konstruktivismia puhtaimmillaan. 

Vaikka elämä, kokemus ja kertomus eivät ole yhtä, jokaista tarinaa, etenkin 
elämäntarinaa, kerrotaan jatkumona, loogisena kehityspolkuna siihen 
elämäntilanteeseen, jossa kertoja kertomishetkellä elää (Linde 1993, Wortham 2001). 
Tähän hetkeen kuuluvat oleellisesti myös kertojan käsitykset omasta 
tulevaisuudestaan. Kerronnallisuus tulee yhtäältä haastattelun omaelämäkerrallisesta 
lähtökohdasta ja toisaalta pienistä kertomusmuotoisista kokemuksista (Hyvärinen ja 
Löyttyniemi 2005,218). 

Käytän käsitteitä narratiivi ja kertomus, narratiivinen ja kerronnallinen toistensa 
synonyymeinä (Heikkinen 2001), mutta Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005,189) 
esimerkin mukaan erotan tarinan (story) kertomuksesta. Kertomuksessa tapahtumat 
on juonen avulla sidottu yhteen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi, sen avulla 
organisoidaan tapahtunutta, kerrotaan miksi jotain tapahtui ja mitä merkitystä 
tapahtuneella kertojalle on. Kertomus moralisoi tapahtunutta (Hyvärinen 2006). Samat 
tapahtumat voivat olla usean eri kertomuksen juonen osasia (Vanhala 2007). Tarina 
puolestaan viittaa kertomuksen ilmaisemaan tapahtumakulkuun. 

Vallitsevat käsitykset ovat ohjanneet tutkimustani mm. siten, että kun ryhdyin 
haastattelemaan, kyselin pätkätyöstä sen käsityksen perusteella, että pätkätyö eroaa 
pysyvästä työstä työsuhteen katkoskohtien takia. Katkokset ovat epäjatkumoita 
lineaarisella elämänkululla ja ne on kurottava umpeen ainakin itseä paikantavalla 
kerronnalla (Hänninen 1999, Linde 1993). Näin jo aineiston syntyvaiheessa 
arkiajattelun vallitsevat käsitykset ohjasivat aineiston syntyä. 

Työelämätutkimukselle on tyypillistä monitieteellisyys. Siten, vaikka tutkimukseni 
edustaa sosiologiaa, menetelmien osalta turvaudun myös muihin tieteenaloihin, 
etenkin kirjallisuus- ja kielitieteisiin. Analyysini lähtökohta on, että narratiivisissa 
haastatteluissa on kiinnostavaa se, miten niissä rakennetaan yhteyttä menneen, 
nykyisen ja tulevan välille sekä miten haastatteluissa rakennetaan merkityksiä. (Smith 
2001,721). Näitä merkityksiä etsin tarinatyyppijaottelun avulla. Pätkätyötä 
käsittelevässä kerronnallisessa haastattelussa merkitysten ohella myös sisällöt 
sinänsä ovat kiinnostavia. Siksi tarkastelen myös puheen sisältöjä, teemoja.  

Kerronnallisessa tutkimuksessa validiteetin käsite perinteisessä mielessä on 
ongelmallinen, mikäli validiteetilla viitataan tutkimustulosten vastaavuuteen 
todellisuuden kanssa. Kerronnallisuuden sidos konstruktionistiseen ajattelutapaan 
tukee näkemystä, että todellisuus tuotetaan kertomusten välityksellä eikä todellisuus 
siten ole kertomusten ulkopuolella (Heikkinen 2001). Elämä ja kertomus ovat 
kiinteässä suhteessa toisiinsa (Hyvärinen 2004), ja kertomus tuo esiin toiminnan 
monimuotoisuuden. Kertomus työuran tutkimisen menetelmänä tuottaa tietoa kertojan 
asenteista, näkemyksistä ja tulevaisuuskuvista, joita ei muuten tutkimuksissa saada 
(Löyttyniemi 2004). 
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2.1. Aineisto 
Keräsin tutkimuksen aineistoksi 33 haastattelua. Haastatteluista kaksi oli 
ryhmähaastatteluja, joten haastateltavia oli 35. Tavoittelin yksilöhaastatteluja, mutta 
sopivan tilan ja ajan puutteen vuoksi päädyimme kolmen samassa työhuoneessa 
työskentelevän haastateltavani kanssa ryhmäkeskusteluun. Samasta syystä teimme 
myös kätilöiden uusintahaastattelun ryhmäkeskusteluna. Kätilöiden yksilöhaastattelut 
kokosin vuotta aiemmin. Yksilö ja ryhmähaastattelut eroavat tässä aineistossa 
toisistaan etenkin siinä mielessä, että ryhmässä puhuessaan osallistujat voivat käyttää 
omia ammatti- tai koulutusalaan liittyviä termejään. Huomioin tämän 
ryhmäkeskusteluaineiston erilaisuuden analyysissäni (Alasuutari199,151 - 155).  

Rajasin haastateltavani korkeasti koulutettuihin pätkätyöläisiin eli kaikilla on vähintään 
alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja kokemusta pätkätyöstä. 
Haastattelun kesto vaihteli tunnista kolmeen ja litteroituna (1,5 rivinväli Times New 
Roman 11 pistettä) aineistoa kertyi 484 liuskaa. Lisäksi Leena täydensi haastatteluaan 
viiden sivun kirjallisella selityksellä ja Kerttu kertoi kokemuksistaan kirjallisesti kolme 
liuskaa 1 rivinvälillä. Tutkimushenkilön on itse kirjoittamassaan kuvauksessa 
mahdollista paremmin hahmottaa, hallita ja kuvata työelämänsä kokonaisuutta ja 
luotavaa vaikutelmaa. Haastattelumuodossa syntyvää työelämäkertaa ohjailevat 
selkeämmin tutkijan tavoitteet. Olen kuitenkin rinnastanut nämä työelämäkerrat, koska 
ne molemmat on tarkoitettu kertojan ulkopuoliselle yleisölle (Hyvärinen ym. 1998,16). 

Tarkoitukseni oli tavoittaa haastateltavaksi korkeasti koulutettuja pätkätyöläisiä eri 
aloilta ja eri ikä- ja ammattiryhmistä, jotta tutkimus ei rajautuisi yhteen alaan tai 
ikäryhmään. Vaikka rajatummalla aineistolla tuloksena olisi ollut tarkempia kuvauksia 
jonkin tietyn ammattialan tai ikäryhmän tilanteesta, etsin vaihtelevissa työympäristöissä 
ja eri ammattialoilla työskenteleviä tavoittaakseni yleisempää, jaettua kokemusta 
pätkätyöläisyydestä. Erityisesti tavoittelin haastateltavia julkiselta sektorilta, koska 
siellä noin joka viides on määräaikaisessa työsuhteessa (valtio 22 %, kunta 20 %). 
Työolotutkimuksen (Lehto 2008, 35) mukaan määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä 
opetustyön (lähes 26 %) ja sosiaalityön (25 %) ammateissa; myös terveydenhoitotyön 
ammattiryhmässä lähes joka viides (19 %) on määräaikainen. 

Tavoittelin haastateltavia siten, että pyysin tutkimuksen toteutuspaikkani TJS 
Opintokeskuksen taustayhteisöjen, työmarkkinakeskusjärjestöjen Akavan ja STTK:n 
jäsenyhdistyksien2 toimijoita etsimään haastateltavaksi pätkätyöläisiä, ja he laittoivat 
ilmoituksen liittojensa Internet-sivuille (liite 3). Lisäksi hain ja sain haastateltavia 
lumipallomenetelmällä. Ensimmäiset haastateltavat ehdottivat haastateltavia, joilla he 
tiesivät olevan kokemusta pätkätyöläisyydestä. Kävi ilmi, että usein nämä ehdotetut 
haastateltavat olivat taistelleet oikeuksiensa puolesta ja joskus menettäneet taistelun 
takia työpaikkansa ja kärsineet aktiivisuudestaan (Leena, Liisa, Kaino, Vilppu). 

Haastateltavistani oli naisia 26 ja miehiä 9. Suhde kertoo myös pätkätyön 
keskittymisestä naisille. Ikäjakauma myötäili aiempien pätkätyötutkimusten (Lehto ym 
2005, Palanko-Laaka 2005) tuloksia: 1950-luvulla syntyneitä oli kaksi, 1960-luvulla 

                                                
2 Ammattiyhdistysliike koostuu eri perustein muodostuneista ammattijärjestöistä, liitoista. (Sauramo 2006, 
59, 60). Akava rakentaa olemassa olonsa akateemisten koulutusala liittojen ja STTK puolestaan 
koulutettujen toimihenkilöiden alakohtaisten liittojen varaan, molemmat ovat koulutettujen ammattijärjestöjä. 
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syntyneitä 18 ja 1970-luvulla syntyneitä 15. Kiinnostavasti kaikki alle 29-vuotiaat 
haastateltavat olivat terveydenhoitoalan naisia ja molemmat yli 45-vuotiaat olivat 
taustaltaan yhteiskuntatieteilijöitä, mies ja nainen. Taustatiedoista kokosin liitteen (liite 
1), jossa näkyvät haastatteluajat ja paikat sekä haastateltavien ikäryhmä ja 
koulutustausta. 

Haastateltavien ammattijakaumassa tutkijoiden määrä on suuri: 13 haastateltavaa, 
joista osa teki tutkimusta muun asiantuntijatyön ohella. Tutkijoiden määrä kasvoi 
suureksi ammattiyhdistyksen Internet -ilmoittelun ansiosta. Annoin ryhmään kuuluvien 
määrän kasvaa aineistossa, koska tutkijoista suurin osa työskentelee määräaikaisessa 
työsuhteessa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkijoista määräaikaisessa 
työsuhteessa työskenteli vuoden 2005 henkilöstöraportin mukaan 96,4 %. Tutkijat 
kuvasivatkin asemansa tukaluutta talvella 2006 eri medioissa: tämä aktiivisuus saattoi 
osaltaan vaikuttaa tutkijoiden hakeutumiseen haastateltavaksi. Tutkijoiden päätyminen 
haastateltaviksi oli luontevaa myös käyttämäni lumipallomenetelmän vuoksi: alussa 
haastattelemani tutkijat ehdottivat haastateltavaksi toisia tutkijoita samalta 
tieteenalalta. Näin haastateltavaksi päätyi tutkijoita luonnontieteen ja 
yhteiskuntatieteen aloilta. 

Kätilöiden (neljä) pienestä ammattiryhmästä on tavoitettu suhteellisen monia 
haastateltavia. Tämä määrällinen korostuminen aineistossa syntyi suurelta osin 
lumipallonmenetelmän tuloksena. Pyysin alussa haastattelemaani kätilöä ehdottamaan 
haastateltavia, ja hän ehdotti kätilöitä. Kiinnostuin, koska tutkimuksen käynnistyessä 
kätilöt tulivat vastavalmistuneina alalle, jolla työuran aloittaminen pätkätyösuhteessa on 
yleistä. Haastattelin kätilöitä aivan heidän uransa alussa ja uudestaan vuoden kuluttua. 
Vertaamalla heidän ensimmäisiä haastattelujaan ryhmässä tehtyyn 
uusintahaastatteluun halusin tavoittaa jotakin yleistettävää siitä, mihin suuntaan uran 
alun pätkätyösuhde alkaa ammatti-identiteettityötä viedä. Halusin myös selvittää, 
siirtyykö kerronnan painotus vuoden pätkätyökokemuksen myötä. 

Sopiessani haastattelusta haastateltavieni kanssa kerroin tutkivani pätkätyöläisyyttä. 
Haastattelutilanteen aluksi esittelin itseni ja kerroin uudestaan haastateltavalle 
haastattelun tarkoituksen ja pyysin luvan nauhoittamiseen antamalla haastateltavalle 
lyhyen esitteen tutkimushankkeesta (liite 2). Tällä nauhoituksen ulkopuolisella 
keskustelulla loimme luontevan pohjan suhteellemme haastattelutilanteessa (Mishler 
1999,27). Selvitin haastateltavien syntymävuoden myös ilman nauhuria, jotta edes 
nauhojen litteroija ei pystyisi tunnistamaan haastateltavia. Samalla saatoimme niitä 
näitä jutellen luoda ystävällismielistä tunnelmaa. (Ruusuvuori ja Tiittula 2005,24,25) 

Tarjosin haastattelun aluksi haastateltavalle syötävää ja juotavaa luodakseni 
miellyttävän tunnelman. Kahviloissa ja ravintoloissa haastateltava sai halutessaan 
myös lasin viiniä tai tuopillisen olutta. 

Haastattelun pääasiallinen tavoite oli selvittää, millainen on pätkätyöläisyyden 
kokemus, millä perusteella ja miten haastateltava rakentaa ammatti-identiteettiään. 
Lähestyin asiaa yleisten työelämää koskevien kysymysten avulla ja tarkensin niitä 
tarvittaessa. Kysyin elämäkerrallisia kysymyksiä siitä, miten haastateltava on päätynyt 
valitsemaansa koulutukseen ja ammattiin. Ensimmäisessä haastattelussa käytin 
tukenani paperista haastattelurunkoa (liite 4), mutta luovuin siitä, koska huomasin sen 
rajoittavan reagointiani haastateltavan puheisiin. Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005,203) 
mielestä onkin tärkeämpää olla luonteva kuin metodistaan hermostunut haastattelija. 
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Muistinpanovälineet pidin esillä ja käytin niitä kirjoittaakseni haastattelupäiväkirjaan 
tunnelmia ja ajatuksia, joita puheessa ei kuulu. Osin pidin muistiinpanovälineeni esillä 
myös siksi, että haastatteluyhteiskunnassa yleisesti tiedetään tutkimushaastattelijan 
tallentavan kuulemansa tutkimuspäiväkirjaan. (Gubrium & Holstein 2001). 

Ensimmäisessä haastattelussa esitin useita projekti- ja pätkätyöhön liittyviä 
kysymyksiä. Huomasin, että tarkat kysymykset saivat haastateltavan tuntemaan olonsa 
uhatuksi (Hirsjärvi 2004). Ensimmäinen haastateltava pyysikin jälkeenpäin, etten 
viittaisi lainkaan hänen haastatteluunsa. Olen noudattanut tämän haastateltavan 
toivetta. Seuraavissa haastatteluissa lähdin liikkeelle yleisestä kysymyksestä: ”Miten 
sinusta tuli sinä, pätkätyöläinen?” Lopulta kysymykseksi muodostui: ”Sinulla on 
kokemusta pätkätyöläisyydestä, kerrotko siitä?” 

Kerätyn aineiston litteroi suurimmaksi osaksi ammattilitteroija, mutta ensimmäisen ja 
teknisesti heikot tai vuorovaikutuksen kannalta ongelmalliset haastattelut litteroin itse. 
Lisäksi tarkistin nauhojen avulla kaikki litteroidut tekstit. Yhden nauhan lähetin 
ääniteasiantuntijalle, jotta hän poistaisi kuuluvuutta haittaavan taustakohinan. 
Litteroinnit ovat sanatarkkoja, mutta niissä ei ole merkitty äänenvoimakkuutta, 
intonaatioita tai epäröintejä. Pidemmät tauot ja selkeät sanan aloitukset on merkitty.  
Aineiston määrää ja riittävyyttä voi arvioida selittämisen näkökulmasta. Aineisto on 
riittävä, mikäli sitä tarkasti tutkittaessa löytyy se, mikä ilmiössä on merkittävää. 
(Suoranta 1996, Hirsjärvi ja muut 2004,171). Koska haastattelusta toiseen samat asiat 
toistuivat, katson, että haastattelujen määrä riittää ilmiön kuvaamiseen. 

2.2. Haastattelujen vuorovaikutuksesta ja aineiston synnystä 
Riitta Jallinoja (2006,36 - 37) kirjoittaa, että henkilökohtaisen kokemuksen käyttö on 
tieteessä yleinen lähestymistapa. Tällöin lähtökohtana on käsitys siitä, että 
henkilökohtainen kokemus tekee yksilöstä asiantuntijan. Jallinoja toteaa, että tässä 
tiedon tarkkuus ja totuudellisuus näyttävät olevan suoraan yhteydessä läheisyyden 
periaatteeseen: mitä lähempänä tiedon esittäjä on, sitä todemmalta tieto tuntuu. 
Kerronnallisessa haastattelussa tutkija selvittää haastateltavan kokemuksia (Jallinoja 
2006,36 - 37). Haastattelutilanteiden vuorovaikutus vaikuttaa haastattelukertomuksen 
syntyyn, siksi haastatteluprosessin huomioiminen ja selittäminen on kerronnallisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta keskeistä (Filander 2000,61, Gubrium 
ja Holstein 2001) 

Tutkimuksessa haastateltujen puhe kiinnittyy omaelämäkerran kertomisen perinteisiin 
ja tutkimushaastattelun traditioon. (Löyttyniemi 2004,43). Haastattelussa ovat läsnä 
molempien osapuolten tavoitteet ja odotukset, jotka koskevat sekä haastatteluhetkeä 
että haastattelun myöhempää käyttöä. Usein haastateltu näkee haastattelijan viestin 
välittäjänä, jonka tehtävä on viedä haastateltavan asiaa eteenpäin (Hyvärinen ja 
Löyttyniemi 2005,203). Molempien odotukset haastattelun etenemisestä muodostavat 
eräänlaisen ääneen lausumattoman punaisen langan, tien, jota pitkin edetä. Sen 
mukaan elämänkulkua tai työuraa luotaavassa haastattelussa edetään motivaatiosta 
kokemukseen ja tulevaisuuden odotuksiin ja samalla perustellaan erilaisia käänteitä. 
Tämä haastattelussa käytetty punainen lanka ei tarkoita sitä, että elämä olisi selkeä 
polku. Pikemminkin elämä erilaisine sattumuksineen on monikerroksinen ja 
monisuuntainen verkko, josta haastattelutilanteessa kerrotaan identiteettiä yhdessä 
valitun langan avulla (Mishler 1999). 
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Tutkija kertoo päämäärästään pyrkiessään rakentamaan yhteisyyttä haastateltavan 
kanssa ja etsiessään sitä tasoa, missä haastattelutilanne on jaettu. (Ruusuvuori ja 
Tiittula 2005,23). Haastattelun osapuolet myös neuvottelevat jatkuvasti siitä, mistä 
puhutaan ja miten. Joskus työelämää koskeva kerrontapyyntö sai haastateltavan 
aloittamaan elämäkerrallisen kerronnan. Työ ja elämä kietoutuivatkin haastatteluissa 
toisiinsa hyvin läheisesti ja voi olla, että toista on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, kertoa 
täysin ilman toista. Useimmat haastateltavat vain sivusivat työn ulkopuolista elämää ja 
keskittyivät selkeästi työhön ja sen pätkittäisyyteen. Toiset kertoivat pitkästikin 
perheestään ja taustastaan tai harrastuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. 
Esimerkiksi Sirri aloitti kertomuksensa lapsuuden kotitöistä ja käsitteli perhettään 
toistuvasti: hän toi kerrontaansa vanhemmat, tädin, sisarukset, puolison ja tulevat 
lapset. 

Sikke: Niin, sinulla on kokemusta pätkätöistä, kerrotko siitä? 

Sirri: Joo, elikkä tota minä olen tehnyt ihan lapsena jo niin kun vanhempien 
kotitilalla kaikkineen pientä hanttihommaa. Ja siitä lähtenyt siltä pohjalta, että 
sitä uskaltaa niin kun kokeilla kaikenlaisia erilaisia töitä. 

Koska osapuolet kokevat ja näkevät jaetun haastattelutilanteen, sen merkityksen ja 
tapahtumat eri tavoin, täytyy haastatteluissa etsiä tasoa, jossa haastattelutilanne on 
jaettu (Tiennari, Vaara ja Meriläinen 2005). Haastateltava voi osoittaa käsityksensä 
haastattelutilanteen tapahtumista paitsi suoraan, myös suuntaamalla puheensa 
haastattelijan sijaan jollekin toiselle yleisölle. Suuntaamista osoitetaan mm. yllättävin 
tyylimuutoksin tai persoonapronominin tai verbimuodon vaihdoksin. Helmi käyttää 
voimakkaita tunteita kuvaavia sanoja, hän esimerkiksi tekee hirvittävän päätöksen ja 
kohtaa kauhun paikkoja ja käyttää pakokeinoa. Nauhaa kuunnellessani huomaan, että 
meidän molempien yskä kiihtyy kohdissa, joissa Helmi kertoo raskaiksi kuvaamistaan 
asioista, jotka herättävät minussa voimakasta myötätuntoa. Kun myötätunto muuttui 
näin toiminnaksi, yskimiseksi, on mahdollista, että tämä osaltaan ohjasi myös 
kerrontaa toiminnalliseen suuntaan. 

Joskus haastateltava alkaa kerrontapyynnöstä huolimatta luetella faktoja, tosiasiallisia 
työsuhteita. 

Eija: No tosiaan minä valmistuin silloin 1999. Ja sitten tulin pääkaupunkiseudulle 
ja rupesin etsimään oman alan töitä. Ja ei, en löytänyt heti ensimmäiseen 
vuoteen, että tein ihan jotain muuta hommia tämmöisenä osa-aikaisena. Ja 
sitten kävi tuuri, pääsin sitten tänne. Tulin tosiaan heinäkuussa 2000. Ja tulin 
sellaiseen projektiin. Ja määräyskirja oli silloin marraskuun loppuun 2000, elikkä 
5 kuukautta. Sitten marraskuu alkoi loppua, niin sitten tuota sainkin jatkoa 
joulukuun loppuun 2000, elikkä siinä oli kuukauden pätkä. Sitten joulukuu läheni 
loppua, niin seuraavaksi tehtiin muistaakseni toukokuun loppuun. Eli siinä tuli 
sitten 5 kuukautta. 

Toisinaan kerrontapyyntö johtaa hämmennykseen ja termistön täsmentämiseen ja jopa 
pätkätyö -termin kieltämiseen. Näin haastattelija yrittää ohjata haastattelua 
valitsemillaan termeillä ja haastateltava joko käyttää haastattelijan tarjoamia termejä, 
hylkää ne tai määrittelee ne uudelleen. 

Sikke: Mikä on sinun kokemus pätkätyöläisyydestä?  
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Emma: Itse asiassa miksi minä tässä olenkaan, mutta vastaus on, että minulla ei 
ole pätkätöitä ollut. Siis en minä tiedä, että.(.) 

Sikke: Mutta onko määräaikaisia työsuhteita? 

Emma: On, on aina. Aina. 

Haastattelun aluksi Emma kiistää pätkätyö -käsitteen. Kun sisällytän pätkätyöhön 
määräaikaiset työsuhteet, Emma kertoo tehneensä niitä aina. Hän tekee eron työtä - ja 
työntekijää - väheksyvän pätkätyön ja hyväksyttävän määräaikaisuuden välillä. Hän luo 
pätkätyön leiman vastaista vastapuhetta, jonka avulla hän erottaa itsensä muista 
pätkätyöläisistä. Määräaikainen työsuhde edustaa tavallisuutta, lähes normaalia 
työsuhdetta, ja nimeämällä työsuhteensa näin Emma estää muita näkemästä häntä 
pätkätyöläisenä ja nostaa omat työsuhteensa tavanomaisten työsuhteiden kanssa 
samalle tasolle. 

Tekemieni haastattelujen alussa oli tutustumisluonteista jäykkyyttä, jonka tunnistan 
lyhyistä lauseista. Tämä jäykkyys nujerretaan yhdessä etsimällä yhteisiä normeja, 
tilanteessa jaettuja moraalisääntöjä ja yhteisiä käsityksiä tilanteesta ja sen tavoitteista. 
Kerronnallisessa haastattelussa vuorovaikutus myös muuttaa haastattelupuheen 
luonnetta kertomisesta kohti analyyttisempää, pohtivampaa puhetta, jossa arvioidaan 
tilannetta ja hahmotetaan toiminnan vaihtoehtoja. Esimerkiksi Markuksen 
haastattelussa hahmotamme tulevaisuusvaihtoehdoiksi pysyvän työn, jolloin 
ajanhallinta ja työnantajaan sitoutuminen saattavat parantua; tai määräaikaisuuksien 
jatkumisen, jolloin mielenkiintoisiin työtehtäviin voi keskittyä; tai määräaikaisuuden 
päättymisen, jolloin Markus riitauttaa työhistoriansa laillisuuden. Haastattelutilanteessa 
hyväksymme kaikki vaihtoehdot ja niiden tilannesidonnaisuuden. Tästä hahmottuvat 
myös jaetut käsitykset tai arvotukset työelämästä: määräaikaisuus on huonompi kuin 
jatkuvuus, työttömyys puolestaan pahin, mutta mahdollinen vaihtoehto. Uhkan 
torjuminen eli työttömyyden välttäminen vaikuttaa niin tärkeältä, että se voi johtaa 
määräaikaisuuksien hyväksymiseen silloinkin, kun ne ovat laittomia tai työn sisältö ei 
ole tyydyttävä. Vakinaisuuden tavoite taas voikin olla vain näennäinen ja työn sisältö 
on tärkeämpi valintakriteeri kuin työsuhteen muoto. Työyhteisöjen sisälläkin voi olla 
tarjolla erilaisia polkuja ammatti-identiteetin rakentumiseen. Uudelle tulijalle voi olla 
tarjolla vain perifeerisiä polkuja, jotka eivät johda työyhteisön täyteen jäsenyyteen tai 
pysyvään työllistymiseen (Heikkilä 2006,116). Markuksenkin työyhteisössä useimmat 
työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa. 

Jallinoja (2006) kirjoittaa, että omiin kokemuksiin vetoamisesta tulee vaikuttavaa vasta, 
kun kokemukset ovat suurelle joukolle yhteisiä ja ne tulevat julkisiksi. Tällöin syntyy 
sarja tarinoita, joista yhteinen kokemus tekee toistensa kaltaisia, ja kokemustarinat 
urautuvat eli hakeutuvat ainoalta oikealta tuntuvaan kerronnalliseen uomaan. Tämä 
urautuminen puolestaan tekee yksilön kokemuksesta yleisen ja kokemus saa 
painoarvoa ja voi muuttua poliittiseksi. Koska pätkätyö on ollut julkisuudessa melko 
laajasti ja aiheesta on teetetty erilaisia selvityksiä (Palanko-Laaka 2005, Miettinen 
2007), tutkimuksia (mm. Lehto ym. 2006, Lähteenmäki 2004) ja ohjeita (mm. Tehy 
2006), tulkitsen, että aihe on muuttunut ilmiöksi, joka ohjaa yksilön kerrontaa. Tällöin 
pätkätyön julkisuudessa saama negatiivinen3 leima korostuu ja kerronta urautuu 

                                                
3 Leiman negatiivisuutta perustelen myöhemmin, käytän määrettä tässä kuvaamaan urautumista ja 
valmistamaan lukijaa tuleviin esimerkkeihin ja niiden käsittelyyn. 
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yleisen mallin mukaiseksi. Kerronnallisen uoman mukaisesti pätkätyössä nähdään 
luonteva kokemuksen kerryttämisen keino, mutta tavoitteena kerrotaan olevan pysyvä 
työ (vrt. Sutela 2005, 2006). Solja hahmottaa kerronnallista uomaa näin. 

Solja: Minä yleensä esittelenkin itseni, jos on yliopistolla jotain tilaisuuksia: 
koulutuksia tai muita tällaisia, pätkätyöläinen tällä hetkellä. Se on, ihan 
mielellään tuo sen esiinkin. No jotenkin vaan, ehkä se on hyvä antaa niinkun 
kasvoja sillekin. Koska niin tavallaan tietyllä tavalla olen pitkän linjan 
yliopistolainen, olen ollut näissä töissä kauan. Ja moni luulee, että minulla on 
virka. Tai sitten tota sit aina käy ilmi jossain tilanteessa, että mikä se mun tilanne 
yliopistolla on ja kyllä ihmiset sitä hämmästelee.(.) Minun mielestä se nyt 
tavallaan.(.) Minun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää. 

Solja kertoo olleensa 15 vuotta samalla yliopiston laitoksella pätkätöissä ja hän 
korostaa toisten odotuksia hänen asemansa suhteen. Hän toteaa haluavansa antaa 
kasvot pätkätyöilmiölle ja hän kieltää pätkätyölle annetun negatiivisen leiman. Näistä 
hänen tulkinnoistaan hahmotan sekä yleisen odotuksen työn vakinaisuudesta ja 
vakinaistumisesta työn jatkuessa samassa paikassa että sen, että Solja on joutunut 
selittelemään työuraansa. Hän arvioi omaa tilannettaan omin ja ulkopuolisin silmin: 
ulkopuolisille pitkä ura yliopistolla tarkoittaa vakinaisuutta, vaikka hänelle itselleen ura 
on ollut epävarma, joskin keskeytymätön. Soljalla sekä pysyvän että pätkätyön 
kerronnalliset uomat ovat oman tarinan vierellä, malleina, joihin hän uraansa vertaa. 

Kerronnallisesta uomasta irtoaminen täytyy perustella. 

Joanna: Minä voisin ajatella niin, että kun minulla on ollut semmoinen olotila, 
että minä olen ollut yhtä tärkeä kuin kuka tahansa siellä olin toimilla tai ei. Eli 
minua on arvostettu osana työyhteisöä, ja minä en ole kokenut eriarvoisuutta 
siinä. Tämä on ollut minulla ainakin semmoinen juttu, minkä takia olen pystynyt 
olemaan paljon luottavaisemmin. Kun syntyy tämmöistä vuosien, niiden viiden 
vuoden aikana, minkä minä oikeastaan olin siellä. Plus sitten ne, kun ne tuli ne 
toimet auki, niin niille ne annettiin ihan ne perustelut. 

Joannan puheessa taustalta hahmottuu sama kerronnallinen uoma kuin Soljalla. Solja 
antaa negatiiviselle ilmiölle kasvot ja kieltää sitten ilmiön negatiivisuuden omalta 
kohdaltaan. Joanna puolestaan korostaa pätkätyön tavanomaisuutta, normaaliutta ja 
hän myös liittää pätkätyöhön yhteiskunnallisesti hyväksyttävän tasa-arvon normin. 

Pätkätyö käsitetään kulttuurisesti pysyvän työn puutteeksi (Lehto ym. 2005). Kun 
pätkätyöläinen pohtii syitä pätkätyöhön, saattaa hän kääntyä etsimään niitä itsestään. 
Puutteen kertominen ja vikojen etsintä voi leimata paitsi pätkätyöläisen kerrontaa, 
myös hänen käsitystään itsestään ammattilaisena. Haastateltava voi kertoa myös 
oman lähipiirinsä näkevän pätkätyösuhteen haastateltavan luonteen tai huonojen 
valintojen seurauksena. 

Marleena: Enemmänkin minun mielestä se oli, että tekee niitä pätkätöitä, että 
joutui sen sanomaan. 

Sikke: Miltä se sitten tuntuu? 

Marleena: No kyllä mulla oli niinkun semmonen olo, että minä olen niin kun 
huono. Eikö ne vieläkään vakinaistanut sinua, vaikka sinä olet vuosia siellä 
ollut? Vähän silleen, että tuossa taitaa olla jotain vikaa tuossa, vaikka itse kuinka 
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yrittäisi, että on meidän osastolla muitakin ja koko sairaala täynnä ja muuta. Niin 
semmonen, että jotain vikaa oikeasti on, kun tuota ei vakinaisteta. Esimerkiksi 
kun minä, meidän äitiä ajattelen, niin minun mielestä.(.)  Minullahan oli sitten 
aikoinaan se vakituinen paikka, josta minä menin sijaiseksi. Niin hän: ei olisi 
pitänyt lähteä sieltä vakituisesta paikasta. Siinä se tuli se virhe tehtyä. No sitten 
minä kun tänne tulin, että minulla on vakituinen paikka. No koeta sielläkin, että 
siirtäisivät sinut. 

Tässä Marleena puhuu kokemuksestaan siitä, miten ympäristö uusintaa jatkuvasti 
hänelle rakentuvaa pätkätyöläisen negatiivista identiteettiä, josta hänen täytyy kertoa 
itsensä eroon. Tämä on pelastautumisstrategiaa, jossa oma minä irrotetaan leimatusta 
ryhmästä ja siihen kiinnitetyistä ominaisuuksista. (Juhila 2004,30) 

Haastattelussa haastattelija osallistuu koko ajan keskustelun etenemiseen antamalla 
vähintään minimipalautetta (Ruusuvuori-Tiittula 2005,26) eli ynähtelemällä tai 
osoittamalla pienin sanoin, että kuuntelee ja ymmärtää. Toisinaan haastattelija voi 
myös yrittää muotoilla haastateltavan kannan valmiiksi termien tai lausemuotoilujen 
avulla. Joskus tästä seuraa kiistely siitä, kuka määrittää haastattelussa käytettävät 
termit ja kuka johdattaa haastattelua. 

Sikke: Neljätoista [vuotta pätkätöitä]. Tuntuuko se sillä lailla mielekkäältä, 
jaksaako sitä? 

Matti: No minähän en ole tehnyt pätkätyötä sinänsä, mun kannaltani. Minä tein 
ensin sitä lisensiaatin työtä vuoteen 1995. Sen jälkeen minä olen tehnyt 
väitöskirjaa 2004 kevääseen asti. Ja minullahan on nämä isot projektit, nämä 
muut on ollut sitä kylkiäistä, mikä on jotenkin liittynyt siihen. 

Tutkimushaastattelua tehdään aina molempien osapuolten odotusten ja ennakko-
odotusten vallitessa (Tiennari, Vaara ja Meriläinen 2005). Haastateltavat näkivät 
tutkimukseni ja asemani pätkätyöläisten viestin viejänä ammattiliitoille, koska kerroin 
haastattelun alussa ja antamassani esitteessä tekeväni tutkimusta kahden 
työmarkkinajärjestön opintokeskuksessa, vaikkakin Opetusministeriön rahoituksen 
turvin. Esimerkiksi Matti luonnehtii ammattiliittojen tehtävää. 

Matti: No siinä on tietysti tämän ammattiliittojen traditionaalinen tehtävä tulisi 
tärkeäksi. Eli rajoittaa sitä pätkätyöläisten kilpailua keskenään. Eli lyödä 
kollektiivisia normeja näille ehdoille. Että yksilöitä ei voitaisi kilpailuttaa toisiaan 
vastaan sillä tavalla, että tulee kohtuuttomia näitä määräyksiä ja työsopimuksia. 
Mitä pitää kahdessa vuodessa tai kolmessa kuukaudessa saa – pyramidin 
valmiiksi, joka ei sitten oikein onnistukaan. Eli oikeastaan ammattiliittojen 
traditionaalinen tehtävä, sanotaan näin. Ja tietyt kriteerit sille, että miten paljon 
sitä duunia tehdään. 

Yhteiskunnan suuren kulttuurisen muutoksen vuoksi kollektiiviset identiteetit ovat 
kuitenkin murentuneet ja vahva ammatillinen identiteetti on harvinaistunut (mm. 
Jokinen ja Saarela 2006,16). Tämä työvoiman rakenteen muutos heijastuu myös 
asenteeseen ay-liikkeettä kohtaan (Sauramo 2006). 

Haastattelutilanteessa nauhuri edustaa teknologiaa, joka ajassamme simuloi tunteita ja 
jonka välityksellä hankimme ja levitämme kokemuksia maailmasta (Dentzin 2001,834). 
Media ja teknologia - erityisesti elokuvat - muokkaavat kokemuksia ja etenkin niiden 
kerrontaa. 
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Jaakko: Se on vähän niin kuin tuossa Käenpesässä sanotaan – Yksi lensi yli 
käenpesän, tämä elokuva, että ’all work no play makes.(.) Se on tuo Hohto. 
Siinä sanotaan että all work no play makes Jack a dull boy” – sitä jotenkin väsyy. 
Ei mitään dramaattista tapahtunut, mutta tuli semmoinen olo, että nyt pitää 
vähän hellittää. 

Vetoamalla elokuvan repliikkiin Jaakosta tulee katsoja ja kokija, jonka kokemuksella on 
esikuvia tai kanssakokijoita. Vetoamalla näihin esikokijoihin Jaakko myös tekee 
haastattelijasta katsojan, toisten kokemusten tirkistelijän. Elokuvalainauksen puhujasta 
tulee Jaakon kertoman kokemuksen asiantuntija. Viittaamalla ensin mielisairaudesta 
kertovaan elokuvaan ja sitten kauhuelokuvaan, Jaakko tekee sairauden, jota on syytä 
välttää. Hän voi kertoa myös yhteiskunnan arvostuksesta elokuvan avulla: jos tekee 
vain töitä, muuttuu tylsäksi eikä saa lisää töitä. 

Haastateltavat osallistuvat haastatteluaineiston syntyyn ja myöhempään käsittelyyn 
ohjaamalla haastattelijan suhtautumista. 

Jaakko: Joo, se vaikuttaa sillä tapaa, että. Se vaikuttaa siihen, että jos 
ajatellaan, että minulla on kunnianhimoisia tavoitteita työni suhteen. Ei niinkään 
se, että etenenkö mä uralla, vaan, että sitten minä haluan tehdä mielekkäitä 
töitä, toimittajan hommia. Jos on freenä puhtaasti näitä tämmöisiä sinne tänne, 
kahdelle kolmelle isommalle työnantajalle – ja sitten sälää siihen päälle. Niin se 
on, tai ainakin minä yritin jakaa nämä hommat niin, että minä teen ihan 
semmoista puhdasta makkaraa elikkä semmoista tavallaan rutiinihommaa tietyn 
osan. Ja sitten minä yritän tehdä muutaman kunnianhimoisemman jutun silloin 
tällöin. Että tämmöinen uutistyöhän on tällaista rutiinityötä. Ja sitten osittain on 
tämmöisiä kevyempiä henkilöjuttuja, jotka on aika mukavia ja helposti 
tehtävissä. Mutta sitten kaikki vähän vaativammat hommat, niin ne sitten yritti 
että niitäkin on, koska muutenhan sitä, ainakin minä henkisesti en olisi jaksanut 
tehdä sitä. Eli minä arvioin, että tämä kaksi kolmasosaa tai puolet 
parhaimmillaan oli tämmöistä ns. makkaratehdasta. Ja sitten parhaimmillaan 
puolet oli tätä kunnianhimoisempaa työtä. Ja huonoimmillaan kolmasosa tai jopa 
vähemmän oli semmoista kunnianhimoisempaa. Raha kuitenkin tuli siitä muusta 
duunista. 

Jaakko asettaa kertomiselleen ehdon, jos ajatellaan. Tämä ehto kyseenalaistaa 
kertomista, jota hän kuitenkin jatkaa. Jatkoksi Jaakko arvottaa erilaisia asioita, töitä ja 
työnteon tapoja omaan arvojärjestykseen. Arvottamisten avulla hän erottautuu muista 
toimittajista. Pitkin haastattelua Jaakko osoittaa pienin sanoin, naurahduksin ja elein, 
että vaikka hän pystyy kertomaan uransa ehjänä tarinana ja näin hän tässä tekeekin, 
hän voisi kertoa tarinan toisin – kenties jopa kiinnostavammin – jossakin toisessa 
tilanteessa. Hän tuo tarinaan ironisen ulottuvuuden ja ottaa näin etäisyyttä omaan 
tarinaansa ja tekee siitä tässä tilanteessa mallitarinan ja ammattitaitonsa mukaisen. 
Ironisuudella Jaakko rakentaa etäisyyttä itsensä ja muiden välille ja vaatii samalla, ettei 
hänen ammatti-identiteettiään tämän haastattelukertomuksen perusteella voi 
määrittää. 

Osapuolet sopivat haastattelutilanteen lopettamisesta yhdessä. Esimerkiksi Sarin 
kanssa loppuun liittyi ensin sovittu nauhurin sulkeminen ja sen käynnistäminen 
uudelleen, jotta hän voisi lisätä vielä yhden puheenvuoron. Tämä nauhuri päälle ja pois 
-toiminta kertoo myös tilanteesta irrottautumisen vaikeudesta, kun tilanne on 
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molemmille osapuolille merkityksellinen, mutta merkitys on erilainen ja tilanne epätasa-
arvoinen. Kun haastateltava pyytää käynnistämään nauhurin uudelleen, hän myös 
vaatii itselleen oikeuden osallistua aineiston keruuseen, sen päättämiseen, mikä on 
merkityksellistä ja yleisölle suunnattua puhetta ja mikä taas tilannesidonnaista puhetta 
satunnaiselle haastattelijalle. 

Sari: Niin niin semmonen, että vaikka mä oon koko ajan niinkun haaveillut, että 
voisi tehdä jotain muuta, niin kyllä musta sitten loppujen lopuksi tuntuu, että se 
on hyvä, että on ollut työpaikka. Ja täälläkin mä nään niinkun monia hyviä 
puolia. Että mitä siellä tavallaan. Ja jotenkin, kun miettii niitä muita ihmisiä niin 
semmoinen syrjäytymisvaara tavallaan on olemassa. Kyllähän mä tässä koko 
ajan voin koko ajan opin uutta ja olen sillein niinkun yhteiskunnassa kiinni ja 
saan palkkaa ja voin rakentaa elämääni, että ennemmin sitten tosiaan. Ja koko 
ajan on kuitenkin mennyt pidempiin pätkiin ja sillein tasasemmaksi tämä. Tämä 
vielä.  

Sari toteaa lisäyksen olleen haastattelun loppukaneetti sanomalla: tämä vielä. Tällä 
loppukaneetilla hän määrittää myös analyysin sävyä: kaneetin jälkeen minun on 
tutkijana etsittävä haastattelusta haastattelussa aiemmin esitetyn pätkätyökritiikin 
lisäksi myös muita sävyjä ja kiinnitettävä huomiota ammatti-identiteetin sosiaalisiin, 
yhteiskuntaan kiinnittäviin puoliin. Loppukaneetti myös osoittaa, että Sari kokee 
pätkätyön lähinnä työttömyyden, ei pysyvän työn vaihtoehtona. Loppukaneetti voi 
kertoa siitäkin, että Sari tuntee kulttuurisen, selviämistä ylpeyden lähteenä korostavan 
eetoksen (Kortteinen 1992) ja tekee myönnytyksen tälle eetokselle. 

Yhtenä kerronnan tavoitteena oli omien vaikutusmahdollisuuksien määrittely. 
Esimerkiksi Markus sanoo yrittävänsä uskoa siihen, että hän itse voi toimillaan 
vaikuttaa sosiaaliseen tilanteeseensa. Hän kertoo monenlaisista keinoista varautua 
epävakaaseen työelämään: hän toteaa liittyneensä ammattiliittoon 
työttömyyspäivärahan vuoksi ja hankkineensa koulutusta häntä kiinnostaneelta alalta, 
jotta saisi mielenkiintoisen työn. Markus kertoo myös muuttaneensa takaisin 
kotiseudulleen, joka on tuttu. Näin hän linkittää työn muuhun elämään. 

Eeva Jokinen kirjoittaa, että tutkimushaastatteluun näyttäisi kuuluvan rehellisyys ja 
vakavamielinen suhtautuminen haastatteluun: haastatteluissa pyrimme kertomaan 
elämästämme tapahtuneen mukaisesti. Voimme kuitenkin tehdä puolihuolimattomasti 
erilaisia arviointivirheitä, koska pyrimme antamaan itsestämme myönteisen, 
”kelpoisen” kuvan. (Jokinen 2005,39). Suhteutettuna työkeskeisyyteen tämä voi 
tarkoittaa sitä, että pätkätyötä tekevä haastateltava korostaa ”työkelpoisuuttaan” eli 
ahkeruuttaan ja valmiuttaan sopeutua työnantajan ja työyhteisön ehtoihin. Vaikka tämä 
korostuminen on mahdollinen ja jossain määrin jopa todennäköinen, otan 
haastateltavien puheet sellaisina kuin he ne sanovat, enkä pyri arvioimaan tai 
arvailemaan heidän perimmäisiä tarkoitusperiään ja puheen totuudellisuusastetta. 

2.3. Yhdessä tuotettu 
Tutkimushaastattelun narratiivisuus vertautuu haastateltavan kertomuksen 
narratiivisuuteen. Molemmissa on alku, keskikohta ja loppu, vaikka tämä rakenne ei 
olekaan staattinen ja loput voivat jäädä avoimiksi (Hyvärinen 2006). Molemmilla on 
myös ennalta tunnettu tarkoitus ja tietty institutionaalinen rakenne. Molemmat etenevät 
järjestelmällisesti (Denzin 2001,838 - 839). Alkuun neuvotellaan kerronnasta ja sen 
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tavoitteesta ja herätetään kiinnostus. Keskikohdassa tai keskikohdissa kerrotaan 
kertojalle merkityksellisimmät asiat ja lopuksi kertoja ja kuulija päättävät kertomuksen 
ja varmistavat, että kertomus tuli kerrotuksi ja ymmärretyksi kertojan aikomalla tavalla, 
joka täyttää myös kuulijan toiveet. 

Myös Anni Vilkko (1997,78) korostaa, että elämäkerta on yhdessä tuotettu: kertojaa 
ohjaavat tuotantoehdot ja lukijaa lukijaehdot. Tutkimushaastattelun kerrontatilanteessa 
lukija on läsnä paitsi kuviteltuna myös haastattelijana. Haastattelija myös aktiivisesti 
osallistuu kertomuksen tuotantoon. (Hyvärinen 1998, Gubrium & Holstein 2001) 

Haastattelussa ei yksi ihminen ilmaise itseään vain itseymmärryksen tähden. 
Tilanteessa on läsnä useita osapuolia, osallisten lisäksi muiden muassa niin sanottu 
superkuulija (Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005,203). Tämä muiden osapuolten läsnäolo 
konkretisoitui nauhuriin. Esimerkiksi Helmin haastattelussa tarina ei lähde etenemään 
heti, koska Helmi kysyy: Äänittääkö se? Pitääkö sinun tarkistaa? Kysymys saattoi 
nousta siitä, että vilkaisin nauhuria, mutta kertoo myös nauhurille annetusta 
merkityksestä haastattelussa. Kysymyksellä myös rakennetaan yhteisyyttä: sen avulla 
todetaan nauhurin merkitys tutkimushaastattelussa. Samalla kysymys osoittaa, että 
asiantuntijahaastattelumallien mukaisesti Helmi on tässä tilanteessa pääroolissa eli 
kertoja, jonka puhe on arvokasta. (Gubrium & Holstein 2001) Myös muissa 
haastatteluissa puheen luonne muuttui, kun nauhuri pantiin kiinni. Puhe muuttui 
joksikin aikaa vapaaksi, ja haastateltavalle tuli mieleen asioita, jotka haastattelija tai 
haastateltava halusi nauhalle ja nauhuri painettiin jälleen päälle. Osa puheesta 
suunnattiin minulle, kuulijalle, osa puheesta suuremmalle yleisölle, jota nauhuri edusti 
(Gubrium ja Holstein 2001). 

Tulevien lukijoiden lisäksi haastatteluissa on läsnä muitakin. Esimerkiksi Helmin 
haastattelussa oli läsnä myös minulle Helmin yhteystiedot antanut Solja. 

Helmi: Joillain minun tutuilla on ollut hirveän hyviä tutkimusryhmiä. Pomot on 
kohdellut niitä hyvin ja oikeudenmukaisesti. Just Soljalla ja näillä. Se x:n ryhmä 
ja tuon y:n ryhmässä, niin se on varmaan joku paratiisi sitten. Kun minä olen 
kuunnellut tässä vieressä. 

Sekä Helmi että minä viittasimme Soljaan haastattelun aikana. Soljan avulla Helmi 
perusteli yhtä työelämän käännettään. Itsekin esittelin omia näkemyksiäni Soljan 
näkemyksiin verrattuna. Rakensimme Soljan avulla yhteisyyttä (Tiennari, Vaara ja 
Meriläinen 2005) ja hänestä tuli yksi loimi kerronnan kudelmaan. 

Tutkimushaastattelussa ovat läsnä myös Helmin työuran kanssakokijat, esimerkiksi 
työnantajien edustajat. 

Helmi: Mutta se on kai kuuluisa se järjestö muuten näistä sen systeemeistä.  

Kun Helmi vaikenee, minulle tulee tunne, että on kysyttävä, mikä järjestö oli. 

Sikke: Mikä järjestö se nyt on? 

Helmi ei heti vastaa, joten lupaan, että tutkimuksessa järjestön nimi ei tule näkyviin 
eikä Helmiä siten voida syyttää työnantajansa nimen lokaamisesta. 

Haastattelu on keskustelutilanne, jossa tutkijalla on päämäärä, joka ohjaa haastattelua. 
(Ruusuvuori-Tiittula 2005,23). Kuitenkin haastattelun osapuolet neuvottelevat 
jatkuvasti siitä, mistä puhutaan ja miten. Näin tuotamme haastattelukertomusta 
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yhdessä. Tutkimuksessa kuitenkin korostuu oma kokemus- ja merkitysmaailmani, sillä 
jokaista lausettani kirjoittaessani kuvittelen lauseelle sitä kriittisesti arvioivan lukijan. 
Lisäksi tutkimusprosessin tuottama kertomus eroaa haastattelukertomuksesta siinä, 
että siinä käsitellään aiemmin tapahtunutta vuorovaikutusta. Tutkimuskertomusta 
kirjoittaessani suuntaan katseeni menneeseen, mutta haastattelutilanteessa osapuolet 
suuntautuvat pitkälti haastatteluhetkeen ja tulevaan. 

Tutkimusta lukeva puolestaan ymmärtää tutkimusta ja esiteltävää haastattelua oman 
merkitysmaailmansa kautta. Näin yksi kertomus valmistuu vasta lukijan mielessä. (Jähi 
2004, Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). 

2.4. Tutkimusetiikasta 
Tutkimukseni eettinen lähtökohta on halu auttaa vähentämään inhimillisiä kärsimyksiä 
ja edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista työelämässä. Korkeasti koulutetuilla 
pätkätyöläisillä on mahdollisuuksia tuoda näkemyksiään esiin yhteiskunnassa, eivätkä 
he siten välttämättä kaipaa tutkijan ”ääntä” tuomaan näkemyksiään esiin. Halusin 
kuitenkin analysoida tämän työllistymisen tavan erilaisia puolia, jotta eriarvoisuus 
työelämässä vähenisi. 

Tutkimuksen eri vaiheissa olen noudattanut ihmistieteille asetettuja eettisiä 
vaatimuksia (Hallamaa, Lötjönen, Sorvali ja Launis 2006) ja kiinnittänyt huomiota 
erityisesti narratiiviseen tutkimukseen liittyviin kysymyksiin ja näen tutkijan työn 
moraalisena toimintana, joka pohjautuu ihmissuhdemoraaliin ja välittämisen etiikkaan 
(Syrjälä, Estola, Uitto ja Kaunisto 2006). 

Tavoittelin haastateltavia TJS Opintokeskuksen ja ammattiliittojen Internet -sivujen ja 
tuttavien avulla. Näin halusin toisaalta varmistaa, että haastateltavat hakeutuvat 
vapaaehtoisesti haastateltavaksi, ja toisaalta halusin tavoittaa ihmisiä eri aloilta. 

Varmistaakseni, että haastateltavat tietävät, mihin käytän haastatteluja (Syrjälä, Estola, 
Uitto ja Kaunisto 2006, 183), jaoin haastattelujen aluksi jaoin haastateltaville lyhyen 
esittelyn hankkeesta ja yhteystietoni (Liite 2). Lupasin, että he voivat olla myöhemmin 
yhteydessä, mikäli haluavat oikaista sanomisiaan. Haastatteluun ja sen 
nauhoittamiseen pyysin suullisen luvan. Kerroin, että tutkimuksesta kirjoitettavissa 
julkaisuissa piilotan haastateltavien henkilöllisyyden vaihtamalla henkilöiden ja 
paikkojen nimet. Tässäkin julkaisussa kaikki henkilöiden, yritysten, laitosten, 
ammattiryhmien ja paikkojen nimet on vaihdettu. Vuosiluvut ja iät on poistettu tai 
vaihdettu ja osassa lainauksia olen vaihtanut paikkojen ja alojen nimet yleisempiin 
vaikeuttaakseni haastateltavien tunnistamista (Syrjälä, Estola, Uitto ja Kaunisto 2006, 
183). Näistä henkilöhäivytyksistä huolimatta haastateltavan lähipiiri saattaa edelleen 
tunnistaa kertojan puhetavan tai tapahtumakulkujen perusteella. Olen kuitenkin 
pyrkinyt analysoimaan kerrontaa siten, että tästäkään ei koituisi haittaa haastateltaville. 
Yhden haastateltavan pyynnöstä en ole viitannut hänen haastatteluunsa tässä tai 
muissa töissäni. 

Yritin kuunnella haastateltaviani herkästi ja osoittaa siten kunnioitusta heidän 
selviytymiskykyään kohtaan: tämä kunnioitus vaikutti myös tutkimusmenetelmän 
valintaan. Ajattelen, että pätkätyöläiset itse ovat työelämänsä ja selviytymisensä 
asiantuntijoita (Maffesoli 1996), enkä siten voi ohjata haastateltavia keskustelemaan 
niistä teemoista, jotka minusta ovat keskeisiä. Kunnioittavista ja tilaa antavista 
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pyrkimyksistäni huolimatta välillä innostuin aiheesta ja puheeni alkoi ohjata 
keskustelua pois kerronnasta väittelyn tai yhteisen pätkätyön syiden analysoinnin 
suuntaan. Muutamassa – etenkin Senjan – haastattelussa hetkittäin jopa puhuin 
haastateltavan puheen päälle. 

Kerronnallisessa haastattelussa ja kerronnallisessa tutkimuksessa korostuu 
kuuntelemisen merkitys. Arthur W. Frankin mukaan kuunteleminen on vaikeaa, mutta 
se on samalla perustavanlaatuinen moraalinen teko. Postmodernin ajan parhaiden 
mahdollisuuksien toteuttaminen edellyttää kuuntelemisen etiikkaa. (Frank 1995,25; 
Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005,204), myös pätkätyöläisten kokoon kuivuneita toiveita 
esittelevien kertomusten. 

Kun etenin haastatteluista niiden analyysiin, eettinen pohdintani muuttui, kun etäisyys 
haastatteluhetken vuorovaikutukseen kasvoi. Kirjoittaessani olenkin pyrkinyt varomaan 
puheen arvottamista ja puheen käsittelemistä haastateltavaa loukkaavaan sävyyn. 
Toisaalta tämä varominen voi paikoin johtaa pelkkään haastateltavan puheen 
sanomiseen toisin. Tasapainoillessani analyysin ja kuvauksen välillä halusin varmistaa, 
että haastateltavat hyväksyvät ainakin tavan, jolla olen heidän henkilöllisyytensä 
häivyttänyt. Lähetin kullekin haastateltavalle hänen haastattelunsa ensimmäisen 
analyysin katsottavaksi. Tämä tarjosi haastateltaville tilaisuuden myös palautteen 
saamiseen. Analyysin lähettäminen antoi myös uuden mahdollisuuden 
yhteistuottajuuteen haastateltavien kanssa. Vaikka haastateltavien sähköpostin avulla 
tapahtunut kommentointi oli erittäin antoisaa ja ohjasi ajatuksiani uusille urille, olen itse 
vastuussa analyysistä ja tulkinnoista. 

Myös suhtautumiseni tutkimuksen subjektiivisuuteen muovautui tutkimuksen edetessä. 
Kerätessäni tutkimusaineistoa tunsin oloni välillä kiusaantuneeksi. Tuntui, että yritän 
haastattelemalla muita vain etäännyttää aiheen kauemmas itsestäni ja tutkivani 
pätkätyötä ymmärtääkseni itseäni. Narratiiviseen tutkimukseen kuitenkin sisältyy 
tutkijan asemointi (Syrjälä, Estola, Uitto ja Kaunisto 2006, 186) ja olen tätä tutkimuksen 
käynnistymisestä asti tehnyt. 

Pohdin myös, tuottavatko omat kokemukseni pätkätyöstä herkkyyttä tunnistaa 
ongelmat tai estävätkö ne näkemästä asiaa laajemmin. Matti Hyvärinen (Hyvärinen 
1994,135) kirjoittaa, että tutkija ei voi kysyä aineistolta kysymyksiä, joita ei ole kysynyt 
itseltään. Pitkäaikaisena pätkätyöläisenä olen kysynyt itseltäni pätkätyöhön liittyviä 
kysymyksiä varsin laajalti, joten voin kysyä niitä myös aineistolta ja löytää kysymyksiini 
vastauksia. 

Tutkimuksen teon subjektiivisuuden aiheuttamaa käytännön kiusaantumista olen 
pyrkinyt vähentämään hakemalla teoreettista tukea naistutkimuksen perinteestä. 
Koska aineiston tulkinnassa kuuluu tutkijan ääni, on tarpeellista esitellä tarkoin tekijät, 
jotka ovat vaikuttaneet tapaani tuottaa ja käsitellä haastatteluaineistoa (Hänninen 
1999, Ronkainen 1999,23). Siksi olen avannut asennettani tai tilanteiden 
vuorovaikutukseen vaikuttaneita tekijöitä tarvittaessa ja näyttänyt, miten asenteeni 
vaikuttaa aineiston analyysiin (Rastas 2005,95). 

3. Aineiston analyysi 
Vaikka kertomusten tutkiminen on yleistynyt, ei kerronnalliseen analyysiin ole tarjolla 
yhtä oikeaa menetelmää (mm. Hyvärinen 2006). Käytin analyysimenetelmänä 
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toistuvaa luentaa ja nauhojen kuuntelua, jolloin oli mahdollista löytää yhtäläisyydet eri 
haastattelujen välillä (mm. Eskola ja Suoranta 1998, Hyvärinen 1998, Jokiranta 2003). 
Ensimmäisellä luku- ja kuuntelu kerralla hahmotin yleiskuvaa aineistosta. Toisella 
kerralla muodostin käsityksen pätkätyöläisen arjesta ja tarkastelin haastattelujen 
sisältöjä. Kolmannella kerralla etsin tarkemmin analysoitavaksi tiheitä kohtia. 
Neljännellä lukukerralla tutkin kerronnan rakennetta ja tyypittelin haastatteluja 
tarinatyyppien avulla (liite 5, taulukko 1). Lisäksi analysoin haastattelujen kulkua ja 
vuorovaikutusta (liite 5, taulukko 3). Tyypittelyt ovat pikemminkin analyysin apuvälineitä 
kuin empiirisiä kuvauksia vallitsevasta tilanteesta (Jokinen ja Saarela 2006,122). 
Kirjoittaessani käsikirjoitusta palasin vielä tiheiden kohtien ja sisältöjen ohella koko 
aineiston pariin ja taulukoin aineistoa eri näkökulmista (liite 5). Katsoin myös, missä 
kohdin puhe käsittelee ammatti-identiteettiin liittyviä teemoja. Samalla linkitin 
kirjallisuuden avulla tulkintaani tutkimuksen sosiologiseen ja yhteiskunnalliseen 
kehykseen. 

Olen rakentanut teoreettista analyysimenetelmääni keräämääni aineistoa ja 
kirjallisuutta hyväksikäyttäen. Analyysiluvuissa kuvaan ja perustelen käytännöt ja 
operaatiot, joilla tuotan havaintoja aineistosta. (Alasuutari 1999,82; Eskola ja Suoranta 
1999) Tarkastelen asioita lyhyesti myös yleisellä tasolla, mutta en niinkään 
todentaakseni kulloistakin teoriaa haastattelulla, vaan osoittaakseni, kuinka teorioihin 
ja aikalaiskuvauksiin perehtyminen ohjaa havainnointiani. Esimerkiksi Anneli 
Eteläpellon ammatti-identiteetin (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006) määritykset 
ohjasivat teemojen poimimista. Jonkin toisen käsitteen ottaminen lähtökohdaksi olisi 
ohjannut havainnointia ja teemojen poimintaa toisin. 

Pohdin tutkimuksen edetessä myös sitä, miten omat teoreettiset lähtökohtani ovat 
suunnanneet haastattelua ja tutkimusta (Alasuutari 2006). Koska pätkätyöläisyys 
ilmiönä heijastelee yhteiskunnan ja arvojen muuttumista, viittan analyysiluvuissa myös 
jälkimodernista tai riskiyhteiskunnasta esitettyihin teorioihin. Näkökulmani on lähinnä 
se, että Suomessa hyvinvointivaltion mureneminen on johtanut eriarvoisuuden 
kasvuun (Heiskala ja Luhtakallio 2006) ja ammatti-identiteetit ovat hämärtymässä. 
Ammattikunnan avulla ei voi enää ilmaista ammatillista identiteettiään edes likimain 
kattavasti. Monet työt näyttävät ulkoisesti samalta, niissä on sama nimike, mutta ne 
ovat silti aivan eri töitä. Esimerkiksi media-alan ja rakennusalan projektipäälliköiden 
työt eroavat melkoisesti toisistaan, vaikka työnimike ja palkkakin voivat olla lähellä 
toisiaan. (Jokinen ja Saarela 2006, Vähämäki 2006). 

Emotionaalisuus on omaelämäkerran muistelu- ja kertomisprosessin keskeisiä tekijöitä 
(Vilkko 1997,182). Vilkko kutsuu empaattiseksi luennaksi tapaansa käsitellä omia 
aineistojaan. Hän pyrkii eläytymään lukemaansa ”siten, että puhekumppanin maailma 
ja sitä jäsentävät rakenteet hahmottuisivat ja yhtenäisyyden sekä erilaisuuden 
ymmärtäminen mahdollistuu”. (Vilkko 1997, 185). Olen eläytynyt haastateltavien 
tilanteisiin ja eritellyt haastattelutarinoita ja niiden teemoja sekä etsinyt yhtenäisyyksiä 
ja erilaisuuksia. Lukiessani olen kiinnittänyt huomiota kertomuksen sisällön ohella 
ydinretoriikkaan (Hyvärinen 1994), metaforiin (Vilkko 1998), juonentamiseen 
(Hyvärinen 2006) sekä asemiin, jotka kertoja ottaa suhteessa kertomukseensa ja 
yleisöönsä.  

Puheessa käytettävät metaforat ovat kokemuksen perusorientaatioita. Lakoff ja 
Johnson (1999) väittävät, että koko inhimillinen käsitejärjestelmä on perusluonteeltaan 
metaforinen. Metaforat ovat yhteisesti jaettuja ja tuttuja asioita, joihin liittyvät 
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mielikuvituksen, leikin ja ironian ulottuvuudet. Niiden avulla tiivistämme 
kokemuksiamme ytimekkääseen muotoon tai rajaamme ongelmia (Filander 2000,74 - 
75). Ne auttavat meitä jäsentämään kokemuksiamme ja tekemään niistä 
ymmärrettäviä ja niiden avulla tapahtumien välille etsitään samanlaisuuksia (Vanhala 
2007,14; Bruner, 1986,92)  

Tutkimuksen analyysiluvuissa olen käyttänyt näkökulmana ja tutkijan katseeni 
ohjaajana lähinnä odotusanalyysiä (Hyvärinen 1994), vaikkakin olen soveltanut sitä eri 
luvuissa hiukan eri tavoin. Tarinatyyppijäsennyksessä olen tarkkaillut laajoja, juonellisia 
kokonaisuuksia ja teemoissa lähinnä sisältöjä. Suomessa odotusanalyysiä on 
kehittänyt mm. Matti Hyvärinen. Sillä viitataan puheen odotusrakenteeseen ja sen 
murrokseen kertomuksen käännekohdissa (Hyvärinen 1994, Vanhala 2007,31). 
Odotusanalyysissä keskitytään kielen melko yksityiskohtaiseen tarkkailuun ja erityisesti 
odotuksen osoittimiin. Tällöin kertoja ilmaisee kuulijalle kertomuksen odotettavuutta, 
epätavallisuutta tai poikkeamista odotetusta ja korostaa näin kertomuksen jännitteitä ja 
tärkeitä tai tiheitä kohtia, joista kertoja varoittaa niistä etukäteen ja kiinnittää kuulijan 
huomion niihin. Tiheissä kohdissa haastateltavat puhuvat heille merkityksellisimmistä 
asioista ja niitä osoittavat esimerkiksi toisto, palaaminen, varaukset, kieltolauseet, 
sidesanojen käyttö, modaaliverbit, vahvistajat, arvioiva kieli, pitkä ja yksityiskohtainen 
puhe. Varauksilla tarkoitan puhetta täsmentäviä sanoja kuten jopa, todella, vain 
kuitenkin, tavallaan; modaaliverbit kuten pystyä ja täytyä ilmaisevat mahdollisuutta tai 
välttämättömyyttä. Olen myös tarkkaillut kertojan käyttämiä persoonamuotoja, joiden 
avulla kertoja määrittää kerrontansa näkökulmaa sekä kokemaansa etäisyyttä 
käsiteltävään asiaan. (Jokiranta 2003,142; Hyvärinen 1998,325) 

Tiheiden kohtien luokittelussa Norman K. Denzin (Hyvärinen 2006) käyttää epifanian 
käsitettä ja hän erottelee neljänlaisia epifanioita. 

1. Pienissä epifanioissa kerrotaan tärkeä jakso. 
2. Suuri epifania kuvaa koko tarinan muuttumispistettä. 
3. Toistuva epifania osoittaa esimerkiksi henkilön luonteen aina uudestaan. 
4. Kasautuva epifania esittää vaihetta, jonka kautta päästään suureen epifaniaan. 

Olen käyttänyt tätä epifanioiden luokittelujärjestelmää aineiston lukemisen kolmannella 
kierroksella. 

Lisäksi olen jäsentänyt kertomuksia tarinatyyppien avulla. Hahmotan tarinatyyppien 
analyysin kautta kertomuksen rakennetta ja niitä merkityksiä, joita kertoja rakenteen 
avulla tarinalleen antaa. Haastattelujen tarinatyyppijaottelussa olen käyttänyt apunani 
klassisten kertomustyyppien luokittelua Vilma Hännisen väitöskirjassaan (1999/2002) 
esittelemää tapaa soveltaen. Lajityyppijaottelun avulla kiteytyy urakerronnan 
kaksinainen luonne: ura objektiivisina tapahtumina ja tapahtumille annettuina 
henkilökohtaisina merkityksinä. Hyvärinen (2006) toteaa, että kertomuksen lajityyppejä 
käyttämällä voi liittää yhteen kertomuksen käsitteistön ja kertojan asenteen elämäänsä. 

Hänninen käytti tarinatyyppiluokittelun pohjana Kevin Murrayn länsimaisen perinteen 
neljää juonityyppiä: komediaa, tragediaa, romanssia ja satiiria (ironiaa). (Hänninen 
1999,96; myös Frye, 1969,1957) Sankaritarinassa tai romanssissa on vastakkain hyvä 
ja paha ja tarinan taistelussa sankari ja hyvä voittavat pahan. Sankari herättää ihailua. 
Tragediassa sankari ei onnistu voittamaan pahaa ja hän herättää myötätuntoa. 
Komediassa jokin ristiriita kärjistyy konfliktiksi ja konfliktin laukeamisen jälkeen 
tuloksena on parempi sosiaalinen yhteisyys. Komedian päähenkilö haluineen ja 
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heikkouksineen herättää sympatiaa, hänet hyväksytään ja hänen voittoaan juhlitaan. 
Satiirissa ei ole enää selkeästi hyvää ja pahaa, päähenkilö rikkoo sosiaalisia rajoja ja 
herättää ympäristössä hämmennystä. Satiirissa myös kertomusmuotojen puhtaus ja 
yksinkertaisuus kyseenalaistetaan. Hänninen esittelee lisäksi rikostarinan, jossa 
vastakkain ovat rikollisen henkilökohtainen etu ja yhteisön paras. Rikollinen on itsekäs 
ja herättää vihaa, pelkoa ja kateutta. Rikostarinassa myös pahuus kerrotaan itsen 
ulkopuolelle. Hänninen tarkentaa, että useimmat elämäkerrat ovat erilaisten 
kerrontatyyppien yhdistelmiä ja eri juonimallit seuraavat toisiaan saman kertomuksen 
sisällä. 

Kenneth ja Mary Gergen (1986) ovat kritisoineet jakoa neljään tarinaluokkaan, koska 
luokitus heidän mukaansa hämärtää kertomustyyppien moninaisuutta. Kenneth ja Mary 
Gergen ovat esittäneet, että kertomusten juoni rakentuu kolmen primitiivisen muodon 
ympärille ja keskeistä kertomuksen tyypittelyssä on päähenkilön suhde päämäärään. 
Progressiivisessa kertomuksessa päämäärä saavutetaan. Regressiivisessä 
päämäärien saavuttaminen estyy ja muuttumattomuuden kertomuksessa päähenkilö 
pysyy koko kertomuksen ajan samana suhteessa päämäärään. Kertomuksen 
progressiivisuus on haastattelutilanteessa luontevaa: tilanteen lähtökohta on ongelma 
eli tässä tutkimuksessa pätkätyö, jonka ratkaisemisesta haastateltava kertoo. Kun 
myös muutos (ammatti-identiteetin rakentuminen ja työuran eteneminen) on 
kertomuksen lähtökohta, päähenkilö ei voi kertoa pysyvänsä samana, mikäli haluaa 
säilyttää uskottavuutensa haastattelutilanteen asiantuntijana. Näistäkin syistä kaikki 
aineistoni kertomukset etenevät päämäärää kohti eikä Gergenien esittämä luokittelu 
toimi. 

Tässä tutkimuksessa luokittelu tarinatyyppeihin ei myöskään hämärrä kerronnan 
moniulotteisuutta, päinvastoin. Koska luokittelu on ajattelun luonnollinen ja välttämätön 
väline (Lakoff & Johnson 1999,17- 20), tässäkin luokittelu auttaa käsittelemään 
kerronnan moniulotteisuutta ja näkemään sen moniäänisenä, monisärmäisenä ja 
moneen suuntaan aukeavana. 

Lisäksi olen tarkastellut kerronnan rakenteita Labovin (1972) haastatteluaineistojen 
analysointiin kehittämän kerrontaskeeman avulla. Labovin mukaan narratiivit koostuvat 
kuudesta keskeisestä osasta: tiivistelmästä tai johdattelusta (abstract), orientaatiosta 
(orientation), tapahtumien mutkistumisesta (complicating action), evaluaatiosta 
(evaluation), ratkaisusta (resolution) ja loppujaksosta tai koodasta (coda). (Hyvärinen 
1994,1998; Vilkko 1997, Siikala 1984). Vaikka Vilkko (1996,91) on todennut, että 
kokonaisia kertomuksia analysoitaessa tämä malli toimii lähinnä viitteellisenä, 
työelämäkertoihin malli soveltui hyvin. Pätkätyöläiset vaikuttivat harjaantuneen 
kertomaan työelämästään perinteisenä, jäykkänäkin kertomuksena. 

Olen myös poiminut avattavaksi teemoja, joiden kautta pohdin pätkätyötä. Teemoilla 
tarkoitan koko kertomusta pienempiä kokonaisuuksia, jotka toistuvat haastattelusta 
toiseen. Teemojen tunnistamisessa tärkein apuvälineeni oli toisto eli se, että monet 
haastateltavat kertoivat samasta asiasta, vaikka kerronnan tapa saattoi vaihdella. 
Teema voi tarkoittaa myös minussa kuulijana ja tutkijana heränneitä kysymyksiä. 
Esimerkiksi sukupuoliteemaa ei kaikissa haastatteluissa käsitelty, mutta aineiston 
lukijana kysymys alkoi kiehtoa mieltäni. 

Linkitän yleisiä sosiaalis-rakenteellisia prosesseja (globalisaatio, riskiyhteiskunta, 
jälkikapitalismi) identiteettien tunnusmerkkeihin (elämänpolitiikka). Teen näin, vaikka 
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tätä toimintatapaa on voimakkaasti arvosteltu (Saastamoinen 2006,151). 
Identiteetteihin keskittyvä tutkimus liikkuu yksilöllisen ja sosiaalisen välimaastossa, 
joten tällöin sosiaalis-rakenteellisten prosessien sivuttaminen jättäisi identiteetin 
luomisesta ympäristön muutosprosessit ja niiden identiteettiin tuoman epävarmuuden 
kokonaan pois. Yksilöt eivät ole vapaita rakenteista ja niiden eriarvoistavista 
käytännöistä ja järjestyksistä (Gordon 2005,117) vaan yksilön ja ympäröivien 
yhteisöjen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Siksi teorioiden linkittäminen on 
hyödyllistä ja lisää tutkimuksen luotettavuutta: nämä teoriat ohjaavat havainnointiani ja 
niiden nimeäminen tarjoaa lukijalle mahdollisuuden seurata ajatusteni kulkua. 

3.1. Analyysinäyte 
Analyysini on aineistolähtöinen ja olen poiminut tiheitä kohtia analysoitavaksi käyttäen 
apunani Matti Hyvärisen kehittämää odotusanalyysia (Hyvärinen 1994, 1998, 2006; 
Löyttyniemi 2004, Vanhala 2007) ja epifanioiden luokittelujärjestelmää, jotka auttavat 
tutkijaa tunnistamaan tiheitä kohtia. Esimerkiksi Liisa palaa kerronnassaan toistuvasti 
tapahtumaan, jossa hän kieltäytyi turvautumasta keinotekoisiin tukijärjestelmiin oma 
työsuhteensa turvaamiseksi. Tapahtuma on kerronnan käännepiste eli suuri epifania. 
Kohdan tiheyttä ja tapahtuman merkittävyyttä osoittavat paitsi tapahtuman toistuva 
kertomine ja johdattelu, myös naurahdus, vaihtuvat näkökulmat, paikkaan 
keskittyminen ja adjektiivit (Hyvärinen 1998). Liisa kuvaa lähinnä kertojan 
mielenliikkeitä. 

Liisa: Ja sitten kun se rupesi loppumaan, niin sitten siinä tehtiin semmonen. 
Siinä on kauheen monimutkaisia järjestelyitä, minä en pysty oikein selittämään 
silleen hirveän tiiviisti, mutta. Joka tapauksessa se ihminen, jota minä olin 
sijaistamassa, niin sovittiin, että hän ei palaa enää siihen. Ja hän päätti lähteä 
vuorotteluvapaalle niin kun lisäksi, että sitten. No, kuitenkin oli siis päätetty, että 
hän ei tule enää siihen toimitukseen, vaan kun hän palaa vuorotteluvapaalta, 
niin hän menee toisiin tehtäviin. Siinä oli just se sitten, mikä oli minulle kova 
pala, tietenkin mä odotin ja ennen kaikkea mun lähimmät työtoverit odottivat, 
että mahtavaa, että nyt minä saan sen paikan, missä mä olen ollut 
sijaistamassa, että mut vakinaistetaan. Ja annettiin hyvinkin suoraan suullisesti 
siis ymmärtää. Että mut vakinaistettais sitten siihen tehtävään. Mutta sitten olikin 
niin, että minulle tarjottiin ensin sitä vuorotteluvapaasijaisuutta. Elikkä minun olisi 
ensin pitänyt ilmoittautua yhdeksi päiväksi kortistoon ja näin. Sitten minä jotenkin 
suutahdin siitä [naurahdus] ja en suostunut siihen järjestelyyn, koska oli niin 
hirveästi töitä. Oli tosi paljon töitä, ja ne työt jatkui ihan normaalisti. Ensin siis 
voinu hyväksyä sitä ja kieltäydyin siitä.(.) Minä ajattelin, että kai mä nyt voin 
vähän kiristää, että mä tiesin, että töitä on niin paljon, että pakkohan niiden on 
pitää minut siinä. 

Alussa Liisa määrittää sijaistamis -sanaa käyttämällä työsuhteensa pois negatiivisesta 
pätkätyöstä. Hän tekee laillista, kunnollista sijaisuutta. Rupesi loppumaan -ilmaisulla 
Liisa kuvaa työsuhteen loppumista, ehkä myös ilmaan haihtuneita lupauksia ja oman 
luottamuksen hiipumista. Liisa viittaa tulevaan sanomalla tehtiin semmoinen, tällä Liisa 
viittaa siihen, että lähestytään tarinan käännekohtaa eli pistettä, joka on Liisan tarinan 
keskeisin kohta. Viittauksen jälkeen Liisa taustoittaa vielä tulevaa tapahtumaa 
kuvaamalla toisen osallisen päätökset (vuorotteluvapaa) ja hänen työnantajan kanssa 
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tekemänsä sopimukset (palaa toisiin tehtäviin). Liisa kertoo itsensä syyttömäksi 
pätkätyöhönsä ja määrittää syyllisiksi johtajien kyvyttömyyden. 

Johdatellessaan tapahtumaan Liisa kertoo kolmesta näkökulmasta: kollektiivinen 
passiivi viittaa hallinnollisiin päätöksiin vuorotteluvapaalta palaavan tehtävistä, ja näihin 
päätöksiin hän sisällyttää koko työpaikan. Toiseksi oma näkökulma kertoo Liisan 
vakinaistamisen odottamisesta, samasta odotuksesta kertoo myös kolmas, lähimpien 
työtovereiden näkökulma. Ennen kaikkea lähimmät työtoverit odottavat Liisan saavan 
vakinaisen paikan, tietenkin myös Liisa odottaa. Lähimpien työtovereiden odotuksen 
merkitystä Liisa korostaa kertomalla odotuksen suorana lainauksena. Näin laaja 
odotus saa myös kuulijan odottamaan seuraavaa, yllättävää käännettä, joka on koko 
tarinan kannalta merkityksellinen. 

Kun Liisa etäännyttää työnantajan passiivin avulla, eivät kaikki työpaikan henkilöt enää 
ole vastuullisesti vaikuttamassa tapahtumien kulkuun ja Liisasta tulee lupausten kohde: 
annettiin hyvinkin suoraan ymmärtää, että vakinaistetaan. Nyt kuulija on virittäytynyt 
ikävää käännettä varten. Seuraavaksi Liisa kertookin tilanteesta, jossa työnantaja 
pyytää häntä ilmoittautumaan työttömäksi päiväksi, jotta saa Liisan palkkaamiseen 
yhteiskunnan tukea4. Näin Liisa asettaa työnantajan aiempien lupausten vastapainoksi 
tarjouksen vuorotteluvapaan sijaisuudesta. Lupauksen ja konkreettisen tarjouksen ero 
kasvaa ja vakinaisuutta odottavan työyhteisön ja Liisan pettymys korostuu. 

Liisa arvottaa työnantajan toimintatavan moraalisesti tuomittavaksi ja hän kertoo 
suutahtaneensa. Liisa määrittää naurullaan, että hän siirtyy uuteen jaksoon eli 
haastattelun kannalta tärkeimmäksi arvottamaansa asiaan (Kaivola-Bregenhøj 1988). 
Tässä on Liisan kerronnallinen käännekohta eli sankariteko, joka määrittää kerronnan 
luonteen. Liisa osoittaa tapahtuman merkittävyyttä paitsi toistolla ja naurahduksella 
myös korostamalla työtovereiden odotuksia. Liisa käyttää odotusta tehostamaan 
adjektiivia mahtavaa. Mahtava kuvaa paitsi työtovereiden odotuksia, myös vakinaisen 
työsuhteen merkittävyyttä työyhteisössä. Omaa toimintaansa hän perustelee 
vetoamalla tosiasioihin: toimituksessa on paljon töitä ja hän on jo siellä töissä. Omasta 
mielestään hän vain jatkaisi työsuhdettaan, jolloin ilmoittautuminen työttömäksi olisi 
yhteiskunnan varojen väärinkäyttöä omistajien voittojen kasvattamiseksi. 

Liisa perustelee arvottamisensa, ja kuulijan on se mahdollista hyväksyä. Arvottaminen 
seuraa tilannetta, jossa Liisan oma moraali ja oma hyvä eli työpaikan säilyttämisen 
ehdot ovat ristiriidassa. Arvottamisella Liisa osoittaa tapahtuman merkittävyyttä hänelle 
itselleen. Tapahtuma ikään kuin avaa Liisan silmät näkemään työnantajan moraalin, ja 
tapahtuman seurauksena esiin tulee uusi, työelämää paremmin ymmärtävä Liisa. 

Liisa kertoo, kuinka suutahtamisen jälkeen hän oli itsekin ajatellut voivansa toimia 
oman etunsa edistämiseksi. Hän on ajatellut voivansa kiristää työnantajalta pysyvän 
työsuhteen. Kiristää viittaa moraalisesti arveluttavaan, jopa laittomaan toimintaan 
oman hyödyn maksimoimiseksi. Arvotettua sanaa käyttämällä Liisa luotaa omaa 
moraaliaan ja tuo esiin omat halunsa ja kykynsä toimia aktiivisesti ja muokata 
ympäristöään siten, että hänen oma tilanteensa paranisi. Samalla hän luo moraalisen 
vastakkainasettelun: Liisa itse tarpeellisena ja osaavana työntekijänä asettuu 

                                                
4 Vuonna 2005 työvoimatoimistot myönsivät työnantajalle palkkatukea, mikäli tämä palkkasi työttömän 
henkilön vuorotteluvapaalle lähtevän vakinaisen sijaiseksi. 



 35 

vastakkain taloudellisia keinoja häikäilemättä hyödyntävän työnantajan kanssa. Liisan 
sankarikerrontaan tulee mukaan toinen, ei-sankarillinen taso. 

Liisa arvottaa hämäryyden ja epämääräisyyden talon toimintatavaksi. Työnantaja lupaa 
Liisalle toimeentulon freelancerina, mutta ilman työsuhteen tuomia etuja. Liisalla on 
mielestään hyvä työhistoria ja näyttöjä osaamisesta, joilla hän uskoi voivansa vaatia 
parempaa työsuhdetta. Työnantaja puolestaan järjestelee organisaatiota 
vähentääkseen kustannuksia vähentämällä työntekijöiden määrää ja siirtämällä 
mahdolliset katkot työtilaisuuksien välillä Liisan itsensä kustannettavaksi (vrt. Suoranta 
2009). Liisa kertoo, että hänet halutaan sulkea työpaikan ja työyhteisön 
turvarakenteiden ulkopuolelle suoraan riippuvaiseksi vaihtelevista työtilaisuuksista. 
Liisa vaikenee kesken lauseen. Liisa voi näin vahvistaa kuvaa, että työnantajan 
toimintatavat ovat moraalittomia tai epämääräisiä. Hän voi myös korostaa oman 
kokemuksensa järkyttävyyttä: se vaiensi. Myös Liisan oma muutos korostuu. Kertoja–
Liisa kuvaa päähenkilö–Liisan oppimista ja suhtautumistavan kehittymistä kohti 
nykyistä, paremmin todellisuutta vastaavaa suhtautumistapaa. 

Liisa kertoo kokemuksestaan keskittyen työpaikan tapahtumiin ja siellä tehtäviin 
sopimuksiin, keskusteluihin ja niissä luotaviin odotuksiin. Myös Liisan ajattelu tapahtuu 
työpaikalla, siellä hän suutahtaa ja yrittää kiristää. Ainoastaan yksi työyhteisön jäsen 
poistuu työpaikalta muualle, kun hän lähtee vuorotteluvapaalle. Paikan keskeisyys 
korostuu, kun työnantaja pyytää Lisaa poistumaan sieltä mennäkseen 
työvoimatoimistoon eli kortistoon. Työelämää käsittelevässä haastattelussa on 
luontevaa keskittyä työpaikan tapahtumiin. Sittenkin näin tiivisti paikkaan keskittyvä 
kerronta korostaa sekä tapahtuman merkitystä että Liisan työkeskeisyyttä, jälkimmäistä 
ainakin tässä haastattelussa. 

Liisa luo identiteettiään vastakkainasettelun, työyhteisöön kuulumisen, moniulotteisen 
sankaritarinarakenteen ja toimintamoraalin esittelemisen avulla. Edellä esitetystä ei 
kuitenkaan hahmotu Liisan tapa käyttää ironisia äänenpainoja ja ilmein tai nauruin 
tuoda satiirisia ulottuvuuksia kerrontaan. 

4. Identiteetistä ja keskeisistä käsitteistä 
Kerronnallisessa haastattelussa haastateltava kertoo työurastaan ja antaa sen 
tapahtumille merkityksiä. Juuri merkityksiä antamalla hän kuvaa ja luo identiteettiään. 
Tämä identiteetin käsite on tutkimukseni keskeisin käsite ja onkin syytä pysähtyä 
hetkeksi pohtimaan sitä. Rajoitun pohtimaan identiteetin käsitettä 
yhteiskuntatieteellisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta, vaikka minuuden ja identiteetin 
käsitteitä on pohdittu monilla tieteenaloilla viime vuosina. Käsitteen suosio heijastelee 
yksilönäkökulman kasvanutta merkitystä. Samalla suosio viittaa yhteiskunnan ja 
yhteisöjen kasvaneeseen monimuotoisuuteen ja muutokseen: traditionaalisessa 
yhteiskunnassa yksilön asema ja identiteetti määräytyi sen mukaan, mihin hän sattui 
syntymään. Nykyisin kunkin tulee rakentaa identiteettinsä suurelta osin itse. 

Karin Filander määrittelee identiteetin niiksi itsensä paikantamisen tavoiksi, joita 
yksilöillä on käytettävissään siinä kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa, jossa he 
toimivat. Filander toteaa, että identiteetit vaihtelevat sen mukaan, millaisen 
vakiintuneen puhetavan ja kulttuurisen kehyksen kautta henkilö kulloinkin määrittelee 
itseään. (Filander 2000,46) 
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Stuart Hall toteaa, että identiteetin käsite on voimakkaan uudelleenmäärittelyn 
kohteena. Hall katsoo identiteetin rakentuvan erojen kautta, mutta kaikki identiteetit 
paikantuvat kulttuuriin, kieleen ja historiaan (Hall 1999,16). Eroja tarvitaan, koska 
merkityksiä voi tarkentaa vain suhteessa toiseen (Hall 1999,154). Sosiologisessa 
käsityksessä identiteetti silloittaa henkilökohtaisten ja julkisten maailmojen välistä 
kuilua. Kun projisoimme ”itsemme” näihin kulttuurisiin identiteetteihin ja samalla 
sisäistämme niiden merkitykset ja arvot ja kun teemme niistä ”osan itseämme”, 
voimme liittää subjektiiviset tunteemme niihin objektiivisiin paikkoihin, joita asutamme 
sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa. Näin identiteetti kursii subjektin 
rakenteeseen. Se vakauttaa sekä subjektit että niiden asuttamat kulttuuriset maailmat 
ja tekee molemmista yhtenäisempiä ja ennustettavampia. Tosin sekä identiteetit että 
sosiaaliset ja kulttuuriset maailmat ovat jatkuvassa liikkeessä ja muokkautuvat alati 
uudelleen. Subjektit ottavat eri identiteettejä eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit 
ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi minkään eheän ”minän” ympärille. Hall esittää, 
etteivät identifikaatiot koskaan ole täydellisiä eivätkä loppuun saatettuja, vaan ne 
rakentuvat lakkaamatta uudelleen ja ovat sellaisina siirrettävyyden epävakaan logiikan 
alaisia. Ne ovat sitä ainesta, jota jatkuvasti pannaan järjestykseen, vahvistetaan, 
karsitaan, ja joka asetetaan kyseenalaiseksi ja joka välillä onnistutaan pakottamaan 
syrjään. (Hall 1999,270) 

Tätä Hallin kuvaamaa poststrukturalistista identiteettikäsitystä täydentää narratiivinen 
identiteettikäsitys, jota mm. Varpu Löyttyniemi (2004) väitöskirjassaan pohtii. Hänen 
kuvaa, kuinka kertomus myös nimeää ja sovittaa juoneen ne toiset, joille kertoja on 
vastuussa. Kertomus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yhtä aikaa ajallinen jatkuvuus, 
sisältää ja käsitellä elämän sattumavaraisuuksia ja ristiriitaisuuksia sekä luoda eroja 
toisiin kerrottuihin identiteetteihin tai leimattuihin ja pilattuihin identiteetteihin. 
Löyttyniemi viittaa Teppo Sintoseen kirjoittaessaan, että narratiivinen identiteetti on 
avoin toisille sanoille ja siksi ennustamaton. Mihail Bahtinia hän lainaa korostaessaan, 
että identiteetti syntyy dialogista, jota elämänhistorian eri vaiheiden äänet ja 
merkitykset käyvät tässä ja nyt. (Löyttyniemi 2004,60 - 74). Hallin kuvaaman 
identiteettikäsityksen tavoin myös narratiivinen identiteetti on jatkuvassa liikkeessä ja 
siinäkin kerrotaan eroja toiseen, myös menneeseen itseen. 

Aikuisen sosiaalisen identiteetin yksi osa on ammatti-identiteetti. Ammatti-identiteetti -
käsitteellä tarkoitan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena 
toimijana eli millaiseksi kullakin hetkellä ymmärrämme itsemme suhteessa työhön ja 
millaisiksi haluamme työssämme ja ammatissamme tulla. Ammatti-identiteettiin 
kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin tunnemme kuuluvamme ja samaistuvamme, mitä 
arvostamme ja mihin sitoudumme sekä työtä koskevat arvomme, tavoitteemme ja 
uskomuksemme. (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,26) 

Identiteetit, myös ammatilliset identiteetit, ovat avoimia ja jatkuvassa liikkeessä. Ne 
rakentuvat kielellisesti sosiaalisissa suhteissa, ajan ja kulttuuristen kertomusten 
pohjalta (Bruner 1991, Hyvärinen ym. 1998, Aro 2000, Löyttyniemi 2004). Identiteetin 
avoimuus ja jatkuvuus tarkoittaa sitä, että rakennamme identiteettiämme yhä uudelleen 
sekä oman kertomisen että toisilta saadun palautteen ja tulkinnan kautta (Mishler 
1999, Löyttyniemi 2004, Hall 1999). Yhtenä lähtökohtana ammatti-identiteetin 
kerrontaan on Brunerin näkemys siitä, että ajattelumme ja toimintamme määräytyvät 
sen yhteiskunnallisen ryhmän mukaan, johon kulloinkin kuulumme (Bruner 
1990,348;Tolska 2002,14). 
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4.1. Haastattelupuhe ja ammatti-identiteetin luominen 
Jerome Bruner kirjoittaa, että omaelämäkerta muodostuu kertojasta, joka on olemassa 
tässä ja nyt ja joka ottaa tehtäväkseen kuvata samannimisen päähenkilön kehityskulun 
tietyssä paikassa ja tiettynä aikana. Kertoja ja päähenkilö sulautuvat yhdeksi 
persoonaksi (Bruner 2001,25 - 27). Identiteettiä kerrottaessa elämän käänteet 
sovitetaan omaan elämäkertaan (Löyttyniemi 2004). Kerronnallisen 
elämänmuutostutkimuksen lähtökohta puolestaan on, että selviydymme 
elämänmuutoksista muovaamalla tapahtumille annettuja merkityksiä. Merkitysten 
muodostaminen nähdään yksilön elämäntilanteesta ja -historiasta nousevana, luovana 
ja kulttuurisia merkityksiä hyödyntävänä prosessina ja merkityksen muotoutuminen on 
aina monisäikeinen vyyhti. Muutoksen hahmottaminen antaa tarinalle juonen ja tarinat 
rakentuvat juuri muutoksen ympärille. Kerrotun muutoksen avulla kuvataan, kuka 
kertoja on ja miten hänestä tuli tämä (Hänninen 1999,73, 95; Löyttyniemi 2004,48, 49). 
Vaikka kertomus on tietämisen tulevaisuuteen suuntautunut muoto (Hyvärinen 2006), 
se myös kuvaa kertojan asennetta menneeseen, ja menneelle annettuja merkityksiä. 

Jotta tuntisimme itsemme hyväksi, sosiaalisesti kelvolliseksi ja vakaaksi yksilöksi, 
meillä on oltava koherentti, hyväksyttävä ja jatkuvasti korjattu elämäntarina. (Linde 
1993,3) Varpu Löyttyniemi (2004,29) toteaa, että koherenssin voi tulkita yksilön 
kaikenkattavaksi orientaatioksi maailmaan. Linde esittää, että (1993) tarinan 
koherenssia luodaan eri tasoilla. Näitä tasoja ovat: 

1. Tarinan rakenne. 
2. Adekvaattien tarinoiden syy- ja seuraussuhteiden jatkumo. Syyn on kuulijan 

mielestä oltava loogisesti yhteydessä sillä selitettyyn seuraukseen. 
3. Epäjatkuvuuskohdat on selitettävä. 
4. Asiantuntijoiden teorioiden käyttö tavalla, jolla jokainen niitä voi käyttää. 

Käytön yleisiä taustaoletuksia ovat: 
a) Ammatti on henkilökohtaisen valinnan tulos, ja valintaa rajoittavat 
henkilökohtaiset kyvyt ja psykologinen sopivuus, mutta eivät taloudelliset 
mahdollisuudet tai luokkataustat. 
b) Ammatinvalintaa ohjaa henkilökohtainen halu, ei esimerkiksi perheen 
painostus. 
c) Ammatinvalintaa voi selittää luonteella. 

Linde on tutkinut keskiluokkaisten työelämäkertoja ja löytänyt luetellut taustaoletukset 
ja ne sopivat myös tähän tutkimukseen. Mikäli tutkimuskohteena olisivat olleet 
taiteilijoiden, työväenluokkaisten työntekijöiden tai vaikkapa uussuomalaisten 
kokemukset, olisivat taustaoletukset ja ehkä jopa koherenssin rakentamisen tarve 
näyttäytyneet toisenlaisina. 

Tarinoilla me ilmaisemme, mitä olemme ja miten tällaiseksi tulimme. Lisäksi 
rakennamme itseämme ja neuvottelemme tästä minästä muiden kanssa. Käytämme 
elämäntarinaa myös jonkin ryhmän jäseneksi pääsemiseen ja ryhmään kuulumiseen. 
Elämäntarinalla rakennamme itseymmärrystämme, yhdistelemme elämämme 
tapahtumia oman identiteettimme kanssa sekä kuulijamme kanssa. (Heikkilä 2006, 
Löyttyniemi 2004). Elämäntarinaan tarvitsemme kulttuurin, kielen, käsitteet, mallitarinat 
ja jaetut merkitykset saadaksemme kuulijan ymmärtämään kertomustamme 
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(Löyttyniemi 2004,94). Kuulija puolestaan voi etsiä kertomuksesta juonta, 
juonentamisen keinoja, päähenkilöä tai kuunnella kertojan monia näkökulmia 
maailmaan. Tässä on kyse rinnakkaisista kuuntelemisen tavoista, ei niinkään kertojan 
ja kertomuksen monista identiteeteistä (Löyttyniemi 2004,73). 

Elämäntarinan koherenssi nousee tarinan ymmärrettävyydestä ja arvostettavuudesta. 
Tarinan on sovittava kertojan aiemmin osoittamiin kiinnostuksiin ja arvostuksiin eli 
tarinan on oltava looginen jatkumo. Toisaalta kerrottavien episodien on tuotava 
tarinaan jotain uutta tai oltava muutoin odotusten vastaisia, jotta tarina olisi kiinnostava. 
Kerrottavien episodien valintaan vaikuttaa myös kertojan ja kuuntelijan suhde sekä 
aika, joka on kulunut kerrottavan tapahtuman ja itse kertomisen välillä. Kaikkia tarinoita 
ei kerrota kaikille. (Linde 1993,22). Elämäntarinan kertojan on myös kunnioitettava 
omaa sosiaalista, kulttuurista, historiallista ja taloudellista todellisuuttaan ollakseen 
uskottava. (Löyttyniemi 2004,50) 

Haastattelu on yksi tilaisuus tehdä omasta elämästä tarinaa itselle ja muille. Sen avulla 
voi tehdä elämästä jatkumoa ja saada omalle asialle julkisuutta. Tällaiseen 
kertomuksena etenevään haastatteluun liittyy ajatus ydinepisodista, epifanista, joka 
jäsentää syntyvää kertomusta. (Denzin 2001, Hyvärinen 1994, Jokiranta 2003,46 - 47). 
Sekä elämäntarinan sisältö (se mitä kerrotaan) että sen muoto (tarinan rakenne) ovat 
tietyn kulttuurin tuotteita. Kertomus ja tarina ovat erotettavissa toisistaan. 
Kertomuksessa vuorovaikutteisuus, jatkuva muutos ja tilannesidonnaisuus ovat 
vahvasti läsnä. Tarina puolestaan on eräänlainen hitaammin kasvava runko. Kun 
puhutaan elämäntarinasta ja elämän tarinan kertomisesta käsitteet kuitenkin lähestyvät 
toisiaan. Elämäntarinan kertominen muuttaa tarinaa kertojan tilanteen mukaan. 
Kertojalle voi myös kertomistilanteessa syntyä oivalluksia, jotka muuttavat paitsi 
kertomista, myös itse elämänkulkua (Löyttyniemi 2004,53). Näin tarinakaan ei ole 
pysyvä rakennelma. 

Elämäntarinoilla tuotamme identiteetin lisäksi sosiaalisia rakenteita, joiden avulla 
elämänkulkuun tulee ennustettavuutta ja koherenssia. Toisaalta elämäntarinoiden laaja 
kirjo lisää valinnanmahdollisuuksia ja tuo elämänkulkuun hajontaa. Elämänkululla 
tarkoitetaan yksilön tai ryhmän elämäntaivalta merkittävien elämäntapahtumien, kuten 
syntymän, kouluun menon, avioitumisen, ammattiin sijoittumisen, vanhemmuuden, 
eläkkeelle siirtymisen ja kuoleman ketjuna (Antikainen 2000). Elämänkulku ja työelämä 
limittyvät kerronnassa. Käyttämällä elämänkulun ja työelämän käsitteitä korostan 
elämän ja työn prosessuaalisuutta, dynaamisuutta ja monimuotoisuutta (Vilkko 2000). 

Pätkätyöhön yhdistetään julkisissa keskusteluissa lyhytjännitteisyyttä, heikkoa asemaa 
työyhteisössä, haluttomuutta sitoutua ja epävarmaa toimeentuloa. Ylipäätään termiä 
leimaa vakinaisessa työsuhteessa työskentelevää heikompi asema. Termillä luodaan 
määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevälle pilattua identiteettiä. Toisaalta tätä 
negatiivista leimaa on julkisessa keskustelussa pyritty väheksymään. Pätkätyöläiset 
tulkitaan myös henkilöiksi, jotka valitsevat pätkätyön nauttiakseen vaihtuvista 
työsuhteista, uusista kokemuksista ja useista työpaikoista. (Filander 2000,28, 38) 
Haastateltava voi pienentää pätkätyön negatiivista leimaa ja rakentaa omaa positiivista 
identiteettiään asettamalla itsensä vastakkain toisten negatiiviseksi kerrotun 
identiteetin kanssa (Mishler 1999,136). Negatiivista leimautumista pätkätyöstä 
vähentää myös pätkätyön selittäminen opintojen tukemiseksi tai kokemuksen 
kerryttämiseksi. 
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Jokaisessa haastattelussa osapuolet neuvottelevat myös käytettävästä diskurssista. 
Filander (2000,49) tarkoittaa diskursseilla kulttuurisia, vakiintuneita puhetapoja, 
puhekäytäntöjä ja symbolisia muotoja ja visuaalisia mielikuvia. Suvi Ronkainen (1999) 
toteaa, että suhtautumisessa haastattelussa käytettäviin diskursseihin on kyse 
subjektiviteetin rakentamisesta. Omaelämäkerronnallinen kerronta onkin 
performatiivista. Siinä rakennetaan toimijuutta ja identiteettiä, tuotetaan koherenssia, 
sijoitetaan itseä aikaan ja paikkaan ja rakennetaan mielekkyyttä elämän kulkuun 
(Ronkainen 1999, Vilkko 1998). 

Myös arvoilla on identiteettiä tukeva merkitys ja ne kertovat siitä, millaisena ja millaisiin 
ryhmiin kuuluvana haluamme esittäytyä muille ja itsellemme. Ammattiin 
identifioituminen muovaa arvoja. Arvo viittaa yleisluonteisiin käsityksiin tai uskomuksiin, 
jota liittyvät toivottaviin lopputuloksiin tai toivottavaan käyttäytymiseen. Ne ohjaavat 
käyttäytymisvalintoja ja käyttäytymisen ja tapahtumien arviointia (Pohjanheimo 
2005,239). Kun jokin arvo, esimerkiksi tasa-arvo, ei toteudu omassa elämässä, se 
otetaan esiin (Pohjanheimo 2005). Pätkätyöläiset puhuvat tasa-arvosta, koska se ei 
heidän työelämässään toteudu, vaikka oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon katsotaan 
koskevan kaikkia yhteiskunnan jäseniä (Schwartz 2005). 

Kerronnallisissa ratkaisuissa haastateltavat korostavat ammattia, jonka edustajiksi 
itsensä kokevat. Esimerkiksi kätilöyttä kerrottaessa persoonallinen identiteetti (kuka 
olen) ja kollektiivinen identiteetti (keitä me kätilöt olemme) sovitetaan toisiinsa 
sopiviksi. Käsitys ammatillisuudesta ja sen vaatimuksista suuntaa työssä tapahtuvaa 
oppimista. Varila (2003,92) toteaa, että työssä oppimisessa kerrotaan yhä uudestaan 
ammatillista identiteettiä, ja sen kehittyminen on prosessi, joka kestää kauan. Ammatti-
identiteetti on samanaikaisesti samuutta johonkin ja eroavuutta jostakin. Se on 
kokemuksellista ryhmään samaistumista toisaalla ja toisaalla kokemuksellisen eron 
korostamista tai tuottamista eli samanlaisuuden neutralointia (Varila 2003,93 - 94). 

Kertomus on vain yksi tapa jäsentää identiteettiä ja olemista. Kertomus ei tavoita 
yksilön elämän ja kokemuksen kaikkia puolia. Elämä ja kertomus kuitenkin kietoutuvat 
yhteen myös keskustelussa kerronnallisesta identiteetistä (Löyttyniemi 2004,62 - 70). 
Kertomus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää muutos ja itsen jatkuvuus. Kertomuksen 
ristiriitaisten tapahtumien ja ihmisten sitominen yhteen tehdään juonen avulla. 
Juonentamisella kertoja arvioi omaa elämäänsä, perustelee sitä ja antaa tapahtumille 
ja henkilöille merkityksiä (Hyvärinen 2004,305). Juonentaminen myös antaa 
kerronnalliselle identiteetille joustavuutta. Terrell Carveria mukaillen: identiteettiä 
luodaan jatkuvasti kerronnallisin ja retorisin keinoin (Carver 1997). Identiteetti voi 
rakentua epäjärjestyksestä ja toisistaan voimakkaasti poikkeavista episodeista, joita 
sidotaan yhteen ja arvioidaan. Merkitystenanto on siten identiteetin rakentamista. Tosin 
kertoja ei rakenna esimerkiksi sankarin identiteettiä kertoessaan haastattelutilanteessa 
sankaritarinaa, vaan kertoo tarinaansa pääasiassa sankarin näkökulmasta. 
Identiteettityö ei myöskään pysähdy haastatteluun, vaan jatkuu haastattelun jälkeen ja 
haastattelutilanteessa kerrotulla kertomuksella voi olla vaikutusta identiteettityön 
jatkoon. Näin elämä, kertomus ja kerronta ovat erotettavissa toisistaan. Elämää 
eletään, mutta suhtautumista elämään voidaan suunnata kulttuurisen mallitarinan 
(tragedia, komedia, satiiri, rikostarina, sankaritarina) avulla. Mallitarinaan vertautuvalla 
kerronnalla kertoja puolestaan kertoo asenteestaan historiaansa kohtaan ja hän 
jäsentää kokemuksiaan kertomuksellisesti. Elämänsä aikana kukin kertoja käyttää 
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joustavasti ja vaihdellen eri mallitarinoita ja synnyttää omia kertomuksiaan. (Hyvärinen 
2004) 

Jotta moninaiset käsitteet eivät aiheuttaisi lukijalle sekaannuksia, selvennän 
seuraavaksi kuinka käytän koherenssin, jatkuvuustyön, juonentamisen ja 
identiteettityön käsitteitä. Koherenssilla kuvaan kertojan kokonaisvaltaista orientaatiota 
maailmaan (Löyttyniemi 2004,29), juonentamisella puolestaan kertojan kulloiseenkin 
kerrontatilanteeseen sidottua tapaa luoda kerronnallista identiteettiään (Carver 1997). 
Jatkuvuustyön ymmärrän kuvaavan kokonaisvaltaista kertojan omaan elämään liittyvää 
työtä, joka kantaa vaihtelevien tilanteiden yli ja identiteettityön ymmärrän 
tilannesidonnaisempana, joskin jatkuvana ja osittain julkisena toimintana. 

4.2 Toimijuuden käsitteestä 
Kun haastateltava kuvaa identiteettejään, hän kuvaa omaa, julkista käsitystään 
itsestään. Tässä tutkimuksessa tarvitsen kuitenkin myös käsitteitä kuvaamaan niitä 
mahdollisuuksia ja rajoituksia, jotka yksilö toiminnalleen hahmottaa. Siksi käytän 
identiteetin käsitteen ohella toimijuuden ja sosiaalisen pääoman käsitteitä. Siinä missä 
identiteetit liittyvät yksilön julkisiin käsityksiin itsestä, toimijuus liittyy käsityksiin 
ihmisestä itsenäisinä, vastuullisina, aloitteellisina ja sopeutuvinakin yksilöinä (Virkki 
2004). Toimijuuden tunteeseen liittyy yksilön käsityksiä omista mahdollisuuksistaan 
tehdä päätöksiä sekä näkemyksiä näiden päätöstentekojensa rajoituksista ja huolta 
omasta toimijuudesta (Gordon 2005,115). 

Toimijuudella tarkoitan sitä, että yksilö tai ryhmä irrottautuu annetusta tilanteesta ja 
tarttuu määrätietoisesti asioihin vaikuttamiseen ja siihen, millaiseksi toimijan 
tulevaisuus muodostuu. Toimijuus edellyttää tahtoa ja kykyä säädellä omaa toimintaa. 
Toimijuus valottaa ihmisten taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia paikkoja sekä oman 
elämän rakentamiseen liittyviä käsityksiä, kokemuksia ja tuntemuksia (Gordon 
2005,115). Toimija-aseman diskurssi toimii erojen varassa. Myös yhtenäistä kulttuuria 
luodaan rakentamalla eroja muihin. 

Toimijuuteen liittyvät kertojan omat käsitykset hänen toimintansa mahdollisuuksista ja 
rajoituksista sekä se konteksti, jossa hän toimijuuttaan luo (Gordon 2005,120 - 129). 
Siten toimijuuteen liittyvät kysymykset siitä, mitä yksilö kokee tahtovansa, 
kykenevänsä, osaavansa ja voivansa tehdä. Näitä mahdollisuuksia ja rajoituksia 
arvioimme refleksiivisesti (Lash 2000 yksin ja yhdessä. Muokkaamme itseämme, 
toimintaamme ja toimintaympäristöämme tutkailun, kokeilujen, havaintojen, arvioinnin 
ja saamamme palautteen avulla. Refleksiivinen arviointi perustuu pitkälti tunteisiin 
(Julkunen 2008,139). Esimerkiksi pelko työpaikan menettämisestä saa meidät 
arvioimaan tilanteitamme juuri tämän uhan pohjalta. 

Edellytämme toimijalta, että hän jäsentää itseään henkilönä, joka tekee ratkaisuja ja 
valintoja ja on vastuussa näistä ratkaisuista. Tähän vastuulliseen toimijuuteen liittyy 
olennaisesti jatkuvuus, jota luomme jatkuvuus- tai identiteettityöllä. Identiteetit ovat 
tämän jatkuvuustyön keskiössä ja niiden avulla yhdistetään ja rajoitetaan henkilön ja 
hänen tekojensa vuorovaikutusta suhteessa menneisyyteen, nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteen. Kerrottu identiteetti kuvaa myös koettua toimijuutta ja niitä ammatillisen 
toimimisen mahdollisuuksia, joita kertoja hahmottaa. Siksi käytän identiteetin käsitettä 
tässä työssäni, mutta toimijuuden käsitteellä korostan tarvittaessa sitä, miten kertoja 
kuvaa ammatissaan toimimisen mahdollisuuksia ja rajoituksia. 
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4.3 Sosiaalisesta pääomasta 
Identiteetti ja toimijuus eivät yksilökeskeisinä käsitteinä yksin riitä kuvaamaan 
pätkätyökokemusta. Tarvitsin käsitteen, jonka avulla voin tiivistää yksilöiden 
näkemystä yhteiskunnan ja erityisesti työpaikkojen muista toimijoista. Tällaisena 
käsitteenä käytän sosiaalista pääomaa, erityisesti luottamusta. 

Sosiaalinen pääoma on ilmiönä ja käsitteenä ollut laajan keskustelun kohteena. 
Esimerkiksi Martti Siisiäinen (1999), Kaj Ilmonen (2000), Harri Jokiranta (2003) ja 
Jaakko Koivumäki (2008) esittelevät käsitettä ja sen historiaa tutkimuksissaan. 
Sosiaalinen pääoma on sekä yksilön että yhteisön omaisuutta, se tarkoittaa ei-
materiaalista pääomaa, jota ei voi irrottaa kantajastaan ja jolla yksilö voi tehdä 
elämästään totta ja joka tässä merkityksessä samalla kumuloituu yhteisön 
voimavaraksi (Jokiranta 2003). Sosiaalinen pääoma on moniulotteinen ja 
määrittelijästä riippuvainen käsite, esimerkiksi Pierre Bourdieu liittää sosiaalisen 
pääoman jäsenyyteen samankaltaisten tai toisiaan arvostavien henkilöiden 
verkostossa (Bourdieu 1992). Tässä tutkimuksessa tarkoitan sosiaalisella pääomalla 
sosiaalisen rakenteen aineettomia ominaisuuksia, jotka liittyvät ihmisten välisiin 
verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, mitkä edistävät vuorovaikutusta, tavoitteita ja 
toimintaa (Putnam 2000). Sana pääoma viittaa taloudelliseen toimintaan, jossa 
sosiaalisilla resursseilla, taidoilla ja asemalla on merkitystä. (Ruuskanen 2001, Poikela 
2005) Sosiaalisen pääoman erityinen piirre on, että se välttämättä ole edes sitä 
hyödyntävien yksilöiden tiedossa (Ojala, Hakoluoto, Hjort ja Luoma-aho 2006,14). 

Robert D. Putnam (2000) esittää, että sosiaalisen pääoman osia ovat moraaliset 
velvollisuudet ja luottamus sekä sosiaaliset verkostot eli mm. vapaaehtoiset 
yhdistykset ja sosiaalinen pääoma merkitsee yhteisön toimivuutta ja kiinteyttä. 
Sosiaalisen pääoman tunnusmerkki on (Poikela 2005) luottamus siihen, että yhteiset 
asiat tulevat hoidetuksi. Myös maine liittyy sosiaaliseen pääomaan. Maine muodostuu 
toimijan menneen toiminnan kautta, kun taas luottamus on edellytys nykyiselle ja 
tulevalle toiminnalle (Ojala ym. 2006,16). 

Poikela nimeää sosiaalisen pääoman lähteiksi yksilön valistuneen rationaalisuuden, 
yhteisön vastavuoroisuuteen perustuvat normit, verkostot, yhteiskunnan lain ja 
oikeuden, konfliktien säätelyn ja avoimen tiedonvälityksen. Avoimeen tiedonvälitykseen 
katson kuuluvan myös tarinavarannon. Sosiaalisen pääoman mekanismeja ovat 
luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin, kommunikaatio, johon kuuluu informaation 
kulku ja ymmärtäminen jaettujen kognitiivisten kykyjen avulla. (Poikela 2005,15 - 16, 
kursivointi Poikelan) 

Sosiaalinen pääoma kasautuu verkoston, sen normien ja yhteisen identiteetin ja 
tietoisuuden rakentamisen tuloksena. Poikela toteaa, että sosiaalista pääomaa voidaan 
tuottaa luomalla olosuhteita ja edellytyksiä uuden tiedon ja oppimien 
mahdollistamiseksi työn, koulutuksen ja arjen yhteisöjen verkostoissa (Poikela 
2005,18), kuten työyhteisöissä (Oksanen ja muut 2008,8). 

Sosiaalista pääomaa syntyy sosiaalisissa verkostoissa. Jos sosiaalista pääomaa 
tuotetaan yhteisen identiteetin rakentamisen avulla ja tämä rakentaminen tapahtuu 
osin tarinoiden (mm. Löyttyniemi 2004) avulla, niin osa sosiaalista pääomaa on 
sosiaalinen tarinavaranto eli se kulttuuristen kertomusten joukko, joka yksilölle 
tarjoutuu. Esimerkiksi Kimmo Jokinen ja Kimmo Saarela (2006,22) käsittelevät 
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suomalaista yhteiskuntaa ja pohtivat yhteisöä kannattelevia kertomuksia. He väittävät, 
että elokuvat, kaunokirjallisuus ja populaarimusiikki tuottavat ja ylläpitävät symboli- ja 
kertomusmaailmaa, jonka varassa jäsennämme elämäämme ja määrittelemme 
itsemme kannalta suotavan, toivottavan kansallisen maiseman. Näistä näkemyksistä 
tulkitsen, että sosiaalinen pääoma sisältää kaikki ne tarinat, joita ihmiset kohtaavat 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. (Hänninen 
1999, Jokiranta 2003,172). Tämä sosiaalisen pääoman ja tarinavarannon yhteys 
havainnollistuu haastateltavien kuvatessa kokemuksiaan kirjallisten tai elokuvallisten 
esimerkkien kautta. Esimerkkien avulla he myös antavat kokemuksilleen merkityksiä. 
Siten tarinavarannon laajeneminen voi osaltaan vahvistaa sosiaalisen pääoman 
kertymistä. 

Putnam pelkää, että sosiaalinen pääoma on vaarassa rapautua (Putman 2000, Poikela 
2005,13). Rapautuminen kuvaa sitä, että sosiaaliseen pääomaan sisältyvät positiiviset 
merkitykset kuten yhteistyökyky, luottamus ja luovuus vähenevät. Putnamin ajatusta ei 
kuitenkaan voi suoraan siirtää suomalaiseen työelämään, jota säätelevät monet 
instituutiot (mm. ammattiyhdistykset) ja lait. Suomea on jopa sanottu 
luottamusyhteiskunnaksi (Alasoini 2006). Yksilön kannalta lakia noudattava 
työsopimus luo varmuutta ja ennustettavuutta elämään eli lisää luottamusta. 
Sosiologiassa luottamuksella viitataan tilanteisiin ja suhteisiin, joissa on petetyksi 
tulemisen mahdollisuus (Julkunen 2007,45). Julkunen (2007) toteaa tätä luottamusta 
olevan eniten ihmisillä, joiden elämänkulku on ollut onnekas ja joilla on paljon 
toimintaresursseja. Suomessakin tämä luottamus saattaa kuitenkin olla koetuksella, 
koska petetyksi tulemisen mahdollisuuden arvioidaan suurentuneen globalisaation 
myötä (Siltala 2004). Sosiaalisen tuen väheneminen työpaikoilla (Lehto ja Sutela 2003) 
sekä työolobarometrin huomiot työnteon koetun mielekkyyden (Alasoini 2006,53 - 54) 
laskusta ovatkin huolestuttavia.  
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OSA II: Merkitysten etsintää tarinatyyppijaottelun avulla 
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5. Klassisina tarinatyyppeinä lähestytyt kertomukset 
Tässä toisessa osassa tarkastelen kuuden pätkätyöläisen kertomusta. Aluksi vertaan 
kerrontaa kulttuurisiin tarinatyyppeihin, joita ovat sankaritarina (Murrayn romanssi), 
komedia, ironia ja tragedia (Hänninen 1991,96). Tarinatyypit tulkitsen tässä 
kattokäsitteiksi, joiden avulla pääsen tutkimaan kertojan merkityksenantoja (Hänninen 
1999, Siikala 1984,23). 

Tarinatyyppien avulla kertoja sekä ohjaa kuulijaa reagoimaan kerrontaan kertojan 
valitsemalla tavalla että ohjaa omaa kertomustaan osana suurempaa kokonaisuutta. 
Tarinatyyppi sitoo yksilöt yhteisiin kulttuurisiin normeihin ja antaa yksilölliselle 
kerronnalle ja yksilön kokemukselle kontekstin (Hänninen 1999/2002). Merkitysten 
ohella tarinatyyppi auttaa tutkijaa löytämään eri kertomusten väliset erot ja 
yhtäläisyydet. Lajityyppeihin jäsentäminen on kuitenkin vain analyysin apuväline, ei 
tutkimuksen tulos (Hyvärinen 2006). 

Löyttyniemi (2004,53) kirjoittaa: ”Kulttuuriset tarinamallit ovat henkilökohtaisen 
kerronnan kude ja loimi: ne kiinnittävät meidät aikaamme ja paikkaamme, kulttuuriin, 
toisiin ihmisiin.” Haastattelutilanteessa ääneen lausumaton tarinamalli tai tarinatyyppi 
toimii kerrontaa koossa pitävänä voimana (Mishler 1999). Tässä kirjoittamalla avattu 
tarinatyyppi jäsentää kerrottua, kuvaa sekä pätkätyötä tekevän kokemuksen 
moninaisuutta että kerrotulle tarinalle annettuja merkityksiä ammatti-identiteetin 
muodostamisen kannalta. Ajattelen ammatti-identiteettiä vastauksena kysymyksiin 
kuka olen, mihin kuulun ja mitä tavoittelen työssäni (Eteläpelto ja Vähäsantanen 
2006,26). 

Olen valinnut aineistosta esiteltäväksi ne kertomukset, joita analysoimalla 
tarinatyyppijaottelun avulla voin parhaiten nostaa esiin pätkätyökokemuksen 
moniulotteisuuden ja kokemukselle annetut merkitykset. Valitakseni esiteltävät 
kertomukset jaottelin koko aineiston tarinatyyppeihin (liite 4, taulukko1). Tässä 
jaottelussa luin haastatteluja ja etsin juonta, henkilöitä ja metaforia, joiden avulla 
kertomuksissa siirrytään yhdestä kulttuurisesta puhetavasta toiseen. Etsin myös 
kertomusten ydinretoriikkaa (Hyvärinen 1994), jolla kertoja liittää kertomuksensa 
osaset yhteen ja analysoin kerronnan rakennetta vaiheistamalla tarinoita 
kerrontaskeeman avulla (Hyvärinen 1994,1998, Vilkko 1997, Siikala 1984) 
tiivistelmään, taustan kerrontaan, komplikaatioon, arviointiin, ratkaisuun ja päätäntään 
(Suomi 2002,48; Vilkko 1998, Hyvärinen 1998, Siikala 1984,29). Jaotteluperusteena 
käytin juonentamista eli sitä, miten kertoja vie tarinaansa eteenpäin. Tarkkailin myös 
sitä, millaisen yleisvaikutelman sain. Yleisvaikutelma muodostui juonesta, kerrotuista 
tapahtumista, paikoista ja kerronnan näkökulmasta, kerrotuista anekdooteista, 
käsitellyistä aihealueista, kerronnan tyylistä ja sanallisen ilmaisun ulkopuolisista 
merkeistä. Kerrotulle asialle tai tapahtumalle annetaan tavanomaisen lisäksi muita 
merkityksiä esimerkiksi pienellä äänensävyn vaihdolla tai kulmakarvojen nostelulla. 
Pohdin myös, keitä kertoja asettaa kertomuksessaan itsensä kanssa vastakkain, keitä 
samalle puolelle ja mihin kerronta sijoittuu. 

Käyttämäni jaottelu on yksi mahdollinen tulkinta. Toinen mahdollisuus olisi ollut lukea 
aineistoni haastattelukertomuksia sankaritarinoina, sillä ne kaikki kertovat siitä, kuinka 
haastateltava on voittanut pätkätyöhön liittyneitä vaikeuksia. Kolmas mahdollisuus olisi 
ollut tutkia kertomuksia muutoskertomuksina. Katri Komulainen (1998) erotti 
väitöstutkimuksessaan naisten elämänkertomuksista muutoskertomukset, jotka 
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perustuvat menneen ja nykyisen minän eroon. Muutoskertomuksissa mennyt minä on 
Toinen, jonka avulla nykyisen minän kehittyneisyys kerrotaan. Komulainen erotti myös 
pysyvyyskertomuksia, joissa jatkuvuutta luodaan kertomalla päähenkilön 
alkuperäisestä kompetenssista. Itsensä löytämisen kertomukset Komulainen näki 
aidon minän retoriikkana. Jännitekertomuksissa kuvataan Komulaisen mukaan eri 
elämänalueilla ilmenevää psykologista jännitettä, jota hänen tutkimusaineistonsa 
naiset ratkoivat kouluttautumalla. Komulainen tutki, kuinka jatkuvuutta luodaan 
erilaisten minän retoriikkojen avulla. Itse tarkastelen lähinnä sitä, millaista uutta 
toimijaa kertoja kulloinkin luo. (Komulainen 1998,22 - 23) 

Alasuutari määrittää toimijan aseman asemaksi, johon yksilö tai ryhmä on kyseisen 
position haltijana asetettu. Se tarkoittaa niitä moninaisia positioita, jotka omaksutaan 
sosiaalisessa elämässä. Myös ammatin voi katsoa toimijan asemaksi. (Alasuutari 
2006,178 - 179) Olenkin etsinyt aineistosta kuvauksia kertojan toimijuuden tunnosta ja 
tunteesta (Gordon 2005). 

Tarinamallit ovat yksi jatkuvuus- tai identiteettityöhön tarjoutuva väline, joten malleihin 
nojautuvan analyysini lähtökohtana on käsitys siitä, että urakerronta on osa 
elämäkerrallista työtä, jonka avulla sidomme yhteen elämämme tapahtumia (Alasuutari 
2007,161 - 163), näin luomme jatkuvuuden tunnetta ja uskottavuutta myös uraamme. 

Urakäsitys tarkoittaa todenmukaista kuvaa itsestä ja urasta yhdistettynä 
uratavoitteisiin. Uraidentiteetin avulla yksilö voi määrittää, miten hän näkee itsensä 
työnsä kautta. Korkea uraidentiteetti tarkoittaa sitoutuneisuutta uraan, työhön ja 
ammattiin. (Polo 2004). Työura voidaan nähdä sekä monimuotoisena ja vaihtelevana 
polkuna jopa ammatista toiseen että perinteisenä etenemisenä valitulla alalla. Usein 
työurakerronnassa suodatetaan pois ennustamattomuus ja sattumanvaraisuus 
(Löyttyniemi 2004,37) ja uraa kerrotaan etenemisenä koulutuksen hankkimisesta 
työelämään tuloon ja kertojan nykytilanteeseen: työelämäkerta hakeutuu 
elämäkerralliseen uomaan. 

Tässä avaan seuraavia tarinoita: 

Liisa: Käsittelen Liisan kertomusta sankaritarinana, koska kertomuksessa keskeisenä 
elementteinä ovat hyvän ja pahan kamppailu ja kertojan moraalisuus. Lisäksi kertojan 
näkökulma hallitsee kerrontaa sankaritarinan tapaan. Liisa myös kuvaa muuttumistaan 
oppimisena. 

Vilppu: Vilpun kertomusta käsittelen tragediana, koska siinä kohtalokas erhe johtaa 
kertojan pyrkimysten kariutumiseen ja tämä muodostaa kertomusta koossa pitävän 
punaisen langan. Tragediamallin mukaisesti Vilppu kertoo myös uuden toivon 
syntymisestä. 

Aino: Ainon kertomusta käsittelen komediana, koska hänen kertomuksessaan on 
pienempiä kommelluksia, joista kertojan on selvittävä, jotta hän pääsee päämääräänsä 
ja saavuttaa suuremman sosiaalisen yhteyden työyhteisönsä kanssa sekä pääsee 
toteuttamaan ”aitoa minäänsä”. Kerronnan sävy on kertojan teot hyväksyvä ja yhteisön 
hyväksyntää tavoitteleva. 

Rauno: Olen luokitellut Rauno kertomuksen ironiaksi lähinnä haastattelutilanteen 
vuorovaikutuksen perusteella, mutta myös siksi, että kertomuksessa kyseenalaistetaan 
erilaisten kertomusmuotojen puhtaus ja kerrotaan tilanteita ja niille annettuja 
merkityksiä etäältä. 
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5.1. Liisa taistelee oikeudenmukaisuuden puolesta 
Liisa päätyi haastateltavaksi yhteisen ystävämme vihjeestä. Kysyi Liisalta halukkuutta 
haastateltavaksi sähköpostitse ja kerroin viestissäni ystävän suosituksesta. Liisa 
suostui ja tapasimme hänen ehdottamassaan kahvilassa.  

Liisa: No tota minun pätkätyöläisyyteni on ollut osittain tämmöistä niinkun ihan 
sijaistamista – oikeastaan koko ammatillinen urani. Se lähti liikkeelle siitä, että 
minä olin kolme kuukautta niinkun yliopistoharjoittelijana, jonka jälkeen minä 
sain ensimmäisen sijaisuuden, joka oli vuoden mittainen. 

Liisa aloittaa sankaritarinan tapaan: sankaritarinan aloitus ja lopetus ovat kaavamaisia, 
hyvä ja paha taistelevat ja hyvä voittaa, (Cohan & Shires 1988). Liisa määrittää 
pätkätyöläisyyden ja ammatillisen uransa sijaistamiseksi ja tuo esiin kertomuksen 
tapahtumaympäristön ja ajallisen keston. Näin hän arvottaa työuraansa, mutta 
hyväksyy sijaistamisen syynä määräaikaisille työsuhteille. Liisa lähettää 
pätkätyötarinansa liikkeelle alkupisteestä eli työharjoittelusta. Kerronnan 
tapahtumapaikaksi määrittyy työpaikka. 

Käynnistämisen jälkeen Liisa siirtyy uran komplikaatioihin. Juonirakenne etenee 
pätkimisen perusteluihin. Esimiehen vakinaistamisyritys on sankarillinen, mutta 
epäonnistuu, ja Liisan asema heikkenee entisestään. 

Liisa: Sitten minulle tarjottiin, se oli semmoinen niin kun pätkä, pätkä niinkun 
epämääräisesti määräaikaisesti sitten muutama kuukausi sitten toisessa 
toimituksessa töitä. Mutta siinä ei ollut kysymys sellaisesta, että joku henkilö olis 
pois, vaan ihan siis siitä että niillä oli sitten työvoimapulaa. Ja ne ei saanut 
hoidettua sitä sillä perusväkimäärällä. Ja sitten toimituksen päällikkö yritti silloin 
siinä vaiheessa saada itselleen siihen toimitukseen yhden toimittajan lisää. Ja 
yritti ajaa sitä asiaa, mutta ei saanut sitä läpi sitten ylemmällä taholla. Ja sitten 
minä olin siellä – olisinko minä ollut 5 kuukautta. Ja sitten se loppui ja sitä ei 
voitu enää jatkaa, vaikka niitä töitä kyllä oli. Ja sitten minä jatkoin niin kun 
freelancerina loppuun ne työt, mitkä minulla oli jäänyt osin kesken. Ja sitten osin 
myös jotain uusia projekteja. Sitten minä olin kolmisen kuukautta sillä lailla. Et 
edelleen minä olin oikeastaan työsuhteessa tähän samaan työnantajaan, mutta 
tein niin kun freenä niitä töitä. 

Episodin alussa Liisa kertoo tapahtumia omasta näkökulmastaan. Toisessa lauseessa 
hän häivyttää kertojan ja näkökulma on yleistetyn työnantajan. Kun toimitukseen 
halutaan palkata lisätyövoimaa määräaikaiseen suhteeseen, Liisan näkökulma 
muuttuu. Hän kertoo tapahtumia kuvaamalla ja arvioimalla esimiehensä toimintaa. 
Esimies yrittää ajaa Liisan asiaa eli saada hänelle kunnollisen työsuhteen, mutta ylin 
johto ei suostu. Liisa sanoo liittoutuneensa lähimmän esimiehensä kanssa johtoa 
vastaan. Liisa kritisoi ylimpien esimiestensä toimintatapaa epätäsmälliseksi ja 
monimutkaiseksi, jopa vastuuttomaksi. Samalla hän arvottaa esimiehensä toimintaa 
päämääriltään hyväksytyksi, mutta riittämättömäksi. Työnantajalla on töitä, mutta se ei 
halua tarjota työsuhdetta. Liisa kuvaa työnantajaa myös rationaalisena toimijana. 
Näkökulmien vaihtelu korostaa jakoa kertoja–Liisaan ja päähenkilö–Liisaan sekä eroa 
heidän välillään. Esimerkiksi Linde (1993,122 - 124) esittää, että kertoja on aina 
viisaampi ja etevämpi kuin hänen kuvaamansa päähenkilö, eikä hän syyllistyisi 
päähenkilön tekemiin virheisiin uudelleen. Vaikka tämä jako on kerronnassa selkeä, 
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tässä esityksessä käytän Liisa-sanaa kuvaamaan sekä kertojaa että kertomuksen 
päähenkilöä. Tarvittaessa täsmennän, kumpaa tarkoitan. 

Liisa kuvaa työpaikan kahden ryhmän epätasa-arvoisena ja hierarkkisena 
kilpailukenttänä, jossa alempi on riippuvainen ylemmästä, mutta ylempi ei osoita 
pätevyyttään tai eettisyyttään alemman silmissä. Liisa luo sankaritarinatyypin vaatiman 
hyvän ja pahan taisteluareenan, jossa käydään yhtä aikaa useita taisteluita, joista vain 
osaan Liisa on osallisena. Liisa kertoo aluksi sankarin näkökulmasta, mutta 
kerrontakulman vaihtuessa muuttuu myös fokalisaatio eli se, kenen mielenliikkeitä tai 
tavoitteita kuvataan (Hyvärinen 2006). Näin sankarina olemisesta tai sankaruudesta 
tulee tilapäistä ja sankarina voi olla kuka tahansa työyhteisön jäsen. Samalla työpaikan 
tilanne hahmottuu jännitteisenä ja ristiriitaisena. 

5.1.1. Sankariteko 
Liisa: Sitten minä jotenkin suutahdin siitä [naurua] ja en suostunut siihen 
järjestelyyn, koska oli niin hirveästi töitä. Oli tosi paljon töitä, ja ne työt jatkui ihan 
normaalisti. En siis voinu hyväksyä sitä ja kieltäydyin siitä.  

Liisa määrittää naurullaan kerronnallisen käännekohdan, hän siirtyy kertomaan 
haastattelun kannalta tärkeimmäksi arvottamaansa asiaa (Kaivola-Bregenhøj 1988). 
Tässä on Liisan sankariteko, joka määrittää kerronnan luonteen ja johon konfliktin 
odotuksen luominen on tähdännyt. Naurahduksen jälkeen Liisa toteaa, että ei 
suostunut ilmoittautumaan työttömäksi, koska työt jatkuivat. Liisa toistaa 
kieltäytymisensä, jolloin hän kertoo oman moraalinsa ehdottomana esteenä 
työnantajan järjestelyihin suostumiselle. Liisa korostaa sankaritekoa ja moraalista 
pohdintaansa. 

Liisa: Ja sitten – tän seurauksena sitten, sitä minulle ei kyllä suoraan heti 
sanottu – vaan minulle tarjottiinkin sitten pätkää, että minä saisin puolen vuoden 
työsopimuksen sit siinä vaiheessa eli niin kuin viime kesänä. Minä rupesin tietty 
siinä vaiheessa ajattelemaan, että nyt tässä on kyllä jotain hämärää. Mitähän 
tässä nyt suunnitellaan, kun minua ei kuitenkaan voida vakinaistaa, niin kun oli 
alun perin annettu ymmärtää. Sitten tosiaan osoittautui pikkuhiljaa sitten syksyn 
aikana niin, että tämä organisaatiomuutos oli aiheuttanut sitten sen, että niitä 
tehtäviä, joita minä olin aikaisemmin hoitanut, oli siirretty sille toiselle ihmiselle. 
Ja koska se toimitus oli siirretty osaksi sitä toista osastoa, niin katsottiin, että ne 
työtehtävät, mitä minulla oli ollut, että ne voidaan jakaa vakinaisissa 
työsuhteissa olevien kesken. Elikkä minulle sanottiin, että ei mitään. 
Freelancerina voisit kyllä tehdä, varmasti löytyy sinulle töitä. Ja sanottiin, että ei 
tarvitse olla huolissaan toimeentulosta ja näin, mutta että työsuhde päättyy. 

Liisa kuvaa työnantajan teot ja oman epäilynsä rinnakkain ja sitoo ne lopussa yhteen 
työsuhteen päättymisellä. Hän kertoo työnantajan toimintaa ahneuden näkökulmasta 
loogiseksi: työnantaja tarjoaa työtä ja toimeentuloa, mutta ei työsuhteen turvaa. 
Vastaavasti kuva työsuhteen turvaa vaativan Liisan ajattelusta muodostuu 
johdonmukaiseksi. Liisa vaihtaa neutraalin imperfektin preesensiin ja korostaa näin 
lainauksen suoruutta ja dramaattisuutta: työsuhteen päättymisestä tulee vakava ja 
lopullinen. Aikamuotojen vaihtelulla Liisa myös limittää menneisyyden ja nykyisyyden 
(Bruner, 2001,29; Vanhala 2007,15). Samalla kerronnassa alkaa hiljalleen rakentua 
pätkätyötilanteen synnyttämä uusi päähenkilö–Liisa. Uusi Liisa havahtuu muutoksiin ja 
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ihmettelee, miksi työnantaja ei pidä aiempia lupauksiaan, mutta entinen Liisa luotti 
niihin. Tällä minän muutoksen retoriikalla kertoja–Liisa luo siltaa eletyn (työ)elämän ja 
nykytilanteen välille (Komulainen 1998,23). 

5.1.2. Sankari vai antisankari 
Liisa: Totta kai minä sitten yön tunteina [naurua] niin pohdiskelin sitä, että olenko 
minä sittenkin tehnyt jotenkin väärin asioita? Ja yrittää miettiä, että enkö mä ole 
osannut hoitaa tämmöisiä niinku suhteita? Että enkö mä ole osannut huolehtia 
siitä, että minä nuoleskelen oikeita ihmisiä ja teen itseäni tykö niin kun oikeille 
ihmisille. Että olenko mä ollut väärässä, kun mä olen keskittyny vaan siihen 
työhön itseensä, että mä olen tehnyt sen hyvin. Totta kai sitä miettii, että onko 
sitten kauheita murheita, että kyllä me tykätään, tosi kivaa.(.) Sitten kuitenkin 
’kiitos ei’. Kyllä minä niin kun edelleen sitten luotin just niinkun niiltä muilta 
ihmisiltä saamani palautteen voimin siinä. 

Liisa vaihtelee aikamuotoa kuvatessaan sankaritekonsa taustoja. Kun hän pohdiskelee 
mennyttä, pohdiskelu on neutraalia, siksi hän käyttää imperfektiä. Dramaattinen 
preesens tuo menneen tapahtumaan kerrontahetkeen ja verbin valinta (nuoleskelen) 
osoittaa dynaamista, itse valittua toimintaa, jolla on kohde. Verbi tuo esiin myös 
kertojan itseironian ja itsekritiikin, ja näyttää kertojan vähemmän sankarillisena. 
Valitsemalla nuoleskelua -verbin Liisa voi myös paheksua entisen Liisan ajatuksia. 
Paluu neutraaliin imperfektiin näyttää entisen Liisan luottamuksen itsestään selvänä. 
Tätä kertoja vahvistaa kuvaamalla päähenkilön saamaa palautetta5. (Kaivola-
Bregenhøj 1988) Liisa kertoo sankarille ominaista voimakasta velvollisuudentuntoa 
omaksi, mutta kenties menneeksi ominaisuudekseen. 

Yön tunteina -ilmauksella Liisa kuvaa yksityisiä mietteitään työstään ja tilanteestaan. 
Kokemus on saanut Liisan valvomaan ja kärsimään unen puutteesta. Hän sanoo 
viettäneensä yönsä pohtimalla ammatillisena toimijana tekemiään ratkaisuja ja 
toimintatapoja. Tässä Liisan kerronta ensimmäistä kertaa poistuu työpaikalta. 

Liisa kuvaa saamaansa palautetta luottamuksen lähteenä. Luettelemalla kuulemiaan 
palautteita, hän korostaa työnantajan hänelle antaman ja Liisan luottamukseen 
johtaneen palautteen määrää ja kuvaa näin työnantajan myöhemmän petoksen 
suuruutta. Työnantaja kerrotaan konnana, joka ensin luo luottamusta ja sitten vie 
luottamukselta pohjan ja vaatii Liisaa rikkomaan oman moraalinsa, jotta työsuhde 
jatkuisi. Päähenkilö-Liisa alkaa epäillä sekä osaamistaan että sosiaalisia taitojaan. Hän 
pohtii, onko työyhteisössä sosiaalisiin suhteisiin keskittyminen varsinaisia työtehtäviä 
tärkeämpää ja olisiko hänen pitänyt keskittyä eri ihmisten miellyttämiseen. Kerronnasta 
hahmottuu esimerkiksi Vähämäen (2003) kuvaama pelko siitä, että sujuvapuheiset 
tyhjäntoimittajat vievät osaajilta työpaikat soljuvalla puheella ja huolitellulla 
esiintymisellä. Kerronta kuvaa myös työn muuttumista tiimikeskeiseksi. Työryhmä, 
ryhmän jäsenten hyväksyntä ja palaute antavat kuulumisen ja sosiaalisuuden tunteen 
lisäksi myös osaamisen ja ammatti-ylpeyden tunteen. Tätä tunnetta ei 
kommunikatiivisessa, alati uudelleen muotoutuvassa ja asiakaslähtöisessä työssä ole 
helppo saada; etenkään, mikäli pyrkii samaistumaan ammattinimikkeeseen tai 

                                                
5 Työyhteisön palaute on ammatillisen oppimisen lähtökohta. Se myös ehkäisee ristiriitojen syntymistä. 
(Poikela 2002) 
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ammattiliittoon (Casey 1995; Sennett 2002, 2006). Liisa sanoo kuulumisen työryhmään 
luoneen hänen tunteensa ammatillisesta toimijuudesta. 

Kuvatessaan suhtautumistapaansa Liisa kertoo arvottaneensa varsinaiset 
työtehtävänsä ja niiden hyvän hoidon miellyttämistä, nuoleskelua tärkeämmäksi ja 
tämän arvottamisensa saaneen työpaikalla työtovereiden yleisen hyväksynnän. Vaikka 
työtoverit kiittävät, ylin johto tuntuu vaativan muuta. Liisa kuvaa tunteneensa, että 
ollakseen johdon silmissä pätevä ja sopiva työntekijä, hänen pitäisi osata ja hyväksyä 
johdon epäeettiset toimintatavat. Liisa kertoo moraalien törmäyksestä. Hän kuvaa sitä, 
ketkä ovat päätöksentekoon osallisia ja keiden puolella hän haluaa olla. Liisa arvottaa 
työnantajan ahneeksi ja oman asemansa epävarmaksi, mutta moraalinsa vahvaksi. 
Työnantajan ahneuden ja työntekijän henkilökohtaisen moraalin törmäyksissä tulee 
esiin kertojan muutostoive: työnantajien moraalin olisi noustava. 

Liisa: On se tietysti tuonut jatkuvasti sellaista. Varsinkin kun niinkun just tää työ 
on sellaista, joka nimenomaan vaatii pitkäjännitteisyyttä ja pitäisi suuntautua 
koko ajan tulevaisuuteen. Tekee sitä työtä, mikä nyt on käsillä, mutta sit samalla 
pitää suunnitella pari, kolmekin vuotta eteenpäin. Niin kyllä semmoisen 
suunnitteleminen tuntui aina hirveän vaikealta. Ja siinä mielessä kärsi se oma 
tämmöinen ammatti-identiteetin [naurua] muodostaminen. Koko ajan oli vähän 
semmoinen olo, että mitä minä nyt tähän, kun ei välttämättä ole täällä. Tuntui 
niin kun pahalta se, että jos jotenkin innostui ja rupesi sanomaan, että nyt kun 
kävi esimerkiksi niin, että yksi mikä oli semmoinen isompi projekti, missä olin 
innostuneesti ollut, niinku sitä suunnittelemassa. [tauko, taustamelua] Tuntui tosi 
pahalta, kun se jäi kesken. 

Liisa kuvaa kokevansa voimakkaita tunnereaktioita, jotka syntyvät työn sisältöön 
liittyvän pitkäjänteisyyden ja työsuhteen lyhyyden ristiriidasta. Liisa kertoo, kuinka 
ammatti-identiteetin muodostaminen vaikeutuu, kun työtään ei näe valmiina. Pätkätyö 
estää ammatti-ylpeyden kehittymistä, koska työtä ei voi tehdä hyvin ja loppuun saakka. 
Ammatti-identiteetit Liisa arvioi haastattelun kannalta niin merkittäväksi, että käytännön 
esimerkin kertominen on perusteltua. Esimerkki korostaa Liisan vastuuntuntoa sekä 
työn loppuun saattamisen kulttuurista odotusta ja arvostusta, jonka opimme jo lapsina. 
Jos tätä odotusta ei voi täyttää, se tuntuu tosi pahalta. 

Liisa laajentaa kerrontaa velvollisuuden tunnon kautta. Kun Liisa sanoo, että pätkätyö 
pakottaa keskittymään omaan ammattitaitoon, hän kuvaa arvojaan ja toiveitaan: 
oikeastaan hän olisi velvollisuudentuntoisempi ja mielellään keskittyisi yhteiseen etuun, 
mutta ei pidä sitä mahdollisena. Laajennuksessa Liisa kertoo itsensä antisankarina. 

Liisa: Mutta ehkä se siinä jotenkin, kun on niin jotenkin alistunut siihen, että tämä 
on tämmöistä. Kun siitä niin paljon puhutaan. Ja kaikki ihmiset, joita mä tunnen 
siis ihan kaikki nuo tuttavat ja ystävät niin on samanlaisissa tilanteissa, vaikka ne 
olis eri aloillakin. Jotenkin sitä vain ajattelee, että tällaista tämä vain on ja tää nyt 
vain pitää vaan olla sitkeä ja kestää ja pitää keskittyä vaan siihen niinkun sen 
ammattitaidon luomiseen. Se on raskasta. 

Liisa kuvaa näkökulmien eroja: se, mikä yhdelle on järkevää ja taloudellisesti 
kannattavaa toimintaa, on toiselle järjetöntä tuhlausta. Samalla tulee esiin oman 
elämäntavan peilaaminen toisten elämäntapoja vasten. Liisalle ja hänen ystävilleen 
tarjoutuu lyhytkestoisia työsuhteita ja epävarmaa toimeentuloa, mutta toiset voivat 
sitoutua ja luottaa tulevaan. Työnantajat saavat maksimoida voittoja. Liisan ja hänen 
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ystäviensä sosioekonomiset mahdollisuudet rajoittuvat näin kerrottuina 
välttämättömyyden valintaan, jossa toivoa antaa tulevaisuudessa siintävä vakinainen 
työ. Liisa kuvaa toimijuuden tunnon syntymistä estäviä rajoituksia. Myös sankaruus 
rinnastuu välttämättömyyteen. Liisan on pakko toimia sankarillisesti, koska tilanne sitä 
vaatii. Liisa kuvaa tuttavien kesken puhumista, mutta kerronta keskittyy edelleen 
työpaikkaan. Liisa palaa sankarikerrontaan. 

Liisa: [ alusta poistettu pätkä] se oli todellakin epäoikeudenmukaista. Koska oli 
aivan selvästi annettu ymmärtää, että on jatkoa, ja vakinainen työpaikka koittaa 
minä hetkenä hyvänsä. 

Liisa toteaa, ettei hyväksy epäoikeudenmukaisuutta. Tässä moraali perustelee 
toimintaan ryhtymisen, kuten sankaritarinassa tehdään. Liisa kuvaa prosessia, jossa 
työnantaja on luonut hänelle ammatillisen toimijuuden tunnetta katteettomilla 
lupauksilla. Hän moittii työnantajaansa suullisen sopimuksen rikkomisesta ja 
luottamuksen pettämisestä. 

Liisa: Kyllä, mutta tietysti tässä on myös, että tämä ala on semmoinen, että 
tulijoita siis on mieletön määrä. Kirjallisuuden opiskelijoita ja suomenkielen 
opiskelijoita ja muita humanisteja, jotka haluaisivat tälle alalle. Siinä on myös 
hyvä keino työnantajalle silleen. Tavallaan se on tämmöinen, että ole kiitollinen, 
että olet nyt päässyt näinkin pitkälle ja saat tämänkin kokemuksen! Ja sit sitä 
onkin, koska tykkää työstä ja on oikeasti innoissaan ja kiitollinen siitä 
työnsaannista. Että on saanut tämmöisen tilaisuuden ja on päässyt oppimaan 
tänne. Kyllä siinä aika helposti sitten ottaa semmoisen nöyrän asenteen. Tuosta 
minä olen kieltämättä ylpeä, että minä siitä kieltäydyin – varsinkin nyt, kun mulle 
on käynyt hyvin. Kyllä minä ehdin siinä syksyn aikana niinkun surra sitä, että 
miksi minun piti nakella niskojani? Nyt minä olisin turvassa taas ensi vuoden 
loppuun saakka, jos minä olisin vaan kiltisti suostunut ottamaan vastaan sen 
vuorotteluvapaasijaisuuden. Ehdin kyllä soimata itseäni siitäkin, että kylläpäs 
tein tyhmästi. Mutta nyt se tuntuu tosi hyvältä. Meidän luottamusmies sanoi 
minulle, että olet kyllä mun sankaritar, kun niin hienosti teit, kun minä kieltäydyin 
siitä. 

Työpaikka on edelleen Liisan kerronnan keskus. Työpaikka on haluttu ja tungokseen 
asti ahdas: sinne tulijoita olisi mieletön määrä. Liisa kertoo perusteluksi alan 
työtilanteen, joka hänelle on yliopisto-opintojen alkuvaiheesta asti kuvattu surkeana. 
Hän kertoo työnantajan käskyn olla kiitollinen mistä tahansa työstä ja nimenomaan 
tämän talon tarjoamasta tilaisuudesta. Liisa tiivistää oman reaktionsa: ”Oikeasti sitä 
onkin”. Vakuudeksi Liisa kertoo myös, kuinka kiitollisena alan työstä hän on ottanut 
nöyrän asenteen työnantajaa kohtaan. Tämä korostaa koulutusta vastaavan työn 
merkitystä. Liisa kuitenkin etäännyttää itsensä ja kertoo asenteen omaksumista 
nollapersoonan6 (Laitinen 1995) avulla. Samalla Liisa arvottaa jälleen työnantajan 
moraalin alhaiseksi: työnantaja hyödyntää alan heikkoa työtilannetta. Liisa kertoo, 
kuinka työnantaja yrittää pakottaa hänet ohittamaan oman moraalinsa. Työnantaja 
antaa toivoa tulevaisuudesta lupaamalla jatkoa, mutta vahvistaa samalla Liisan pelkoa 
muistuttamalla, että Liisan tilalle on tulossa ihmisiä. Entisen Liisan sinnikäs pysyminen 
                                                
6 Nollapersoonaksi kutsutaan ilmipanemattoman lauseenjäsenen tulkintaa silloin, kun tarkoitetaan ketä 
hyvänsä ihmistä, usein myös tai nimenomaan puhujaa itseään. http://kaino.kotus.fi/cgi-
bin/julk1/termit.cgi?h_id=nCHDGHGGD. 
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työpaikassa ja suostuminen epämääräisiin työsuhteisiin tulee perustelluksi. Kertova 
Liisa määrittää kertomuksensa päähenkilö–Liisan luottamuksen työnantajan lupauksiin 
virheeksi ja kuvaa päähenkilöä mukautuvana työntekijänä. Näin kertova Liisa arvottaa 
olosuhteet päähenkilö–Liisan sankaruutta vahvemmiksi ja kontekstin merkitys 
toimijuuden luomisessa korostuu. 

Liisa palaa yksikön ensimmäiseen persoonaan jatkaessaan sankarillisen tekonsa 
kerrontaa. Liisa siirtyy puhumaan omasta kieltäytymisestään, jonka hän arvottaa 
selkärankaisuuden, moraalisen ylpeyden lähteeksi. Liisa kuitenkin kiistää ylpeytensä 
kertomalla, että on epäillyt tekonsa mielekkyyttä. Jälkikäteen, työasioiden järjestyttyä 
entistä paremmin, Liisa kertoo tuntevansa tyydytystä, kun on pitänyt kiinni omasta 
moraalistaan ja kieltäytynyt yhteiskunnan tukien väärinkäytöstä ja saanut tästä 
kiittävää palautetta työpaikaltaan. 

Kun Liisa kertoo toiminnastaan, sävy on helpottunut. Moraalinen toiminta on saanut 
palkkion (Liisa vakituisen työn) ja järjestys on horjumisen jälkeen palautettu. 
Järjestyksen vakautuminen korostuu, kun Liisa painottaa luottamusmiehensä 
määritystä sankarittarekseen. Vanhahtava, sukupuolta korostava sana sankaritar 
viittaa menneeseen aikaan, jolloin yhteiskunta oli vakaampi ja työpaikat pysyvämpiä. 
Sana tuo Liisan kerrontaan nostalgisen vivahteen ja korostaa sukupuolen merkitystä 
teolle. Liisan mielestä on arvokasta, että nainen taistelee oikeuksien puolesta ja 
voittaa. 

Liisa rikkoo rationaalisen kertomuksen sosiaalista odotusta, jonka mukaan hänenkin 
tulisi kertoa itsestään ja toimija-asemastaan sisäisesti johdonmukainen ja looginen 
kertomus (Filander 2000, 28; Linde 1993). Hän kertoo kokemuksistaan sankarin ja 
anti-sankarin näkökulmia vaihdellen: tämän kertojan aseman vaihtelun tulkitsen 
viittaavan tilanteeseen, jossa Liisa pohtii identiteettiään ja arvolähtökohtiaan. 
Näkökulmien vaihtelu ja ajoittainen johdonmukaisuuden heilahtelu tosin voi johtua 
myös siitä, että yhteinen ystävämme ja tilanteen välittömyys loivat välillemme riittävästi 
luottamusta, jotta Liisa luotti säilyttävänsä uskottavuutensa, vaikka kerronta 
poukkoilikin. Kuten Filander toteaa, voi olla, että sisäisesti loogista kertomusta 
vaaditaan vain vähemmän tutuilta henkilöiltä (Filander 2000). 

5.1.3. Uuteen 
Liisa kuvaa tulevaisuuttaan kahdesta suunnasta: toivon ja pelon. Hän esittää toiveen 
vakinaisesta työsuhteesta ja vahvistaa toivetta työpaikkahaastattelun kokemuksilla. 
Toisaalta hän kertoo pelosta ja vahvistaa sitä kuulemallaan tarinalla siitä, kuinka 
työhaastattelussa on annettu katteettomia lupauksia. 

Liisa: Joo. Toivotaan, että on vakituinen. Minä olen kuullut just inhottavan 
kertomuksen, että ihmisille on työhaastattelussa luvattu ja sanottu, että tämä työ 
on vakituinen, mutta sitten olikin tehty vuoden ajalle määräaikainen työsopimus. 
Koska minä en ole vielä tehnyt sitä työsopimusta. Tässä ei ole hirveän kauan 
aikaa, kun minä sain kuulla, että minä sain sen paikan, jota minä olin hakenut 
toisesta lehdestä. Sitten minä itse sanoin, että minulle sopii, että tehdään sitten 
se sopimus, kun minä tulen. Koska minulla ei ole tietysti mitään, että mun olis 
pitäny irtisanoutua jostain, niin minä ajattelin, että samapa tuo on, että tehdään 
se sitten. Joka tapauksessa minulla on ollut vasta tuo haastattelu, niitä oli kaksi 
ihmistä, niin hyvin suorin sanoin on sanottu, että se on vakituinen paikka.  
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Liisa asettaa itseänsä kuulijaksi. Näin Liisan kertojan roolista tulee tilanteeseen sidottu, 
mutta toisaalla hän on jotain muuta, esimerkiksi kuulija. Kun Liisa kertoo itsestään sekä 
kuulijana että sankarina, tulee sankarina olemisesta tilapäistä, mutta sankaruudesta 
jaettua. Sankaritarinassa kuulija juhlii sankarin voittoa, tämän päästyä päämääräänsä. 
Liisa arvottaa kuulemansa kertomuksen työhaastattelun lupauksien pettämisestä 
inhottavaksi. Arvottamisella Liisa vahvistaa näkemystään työnantajansa toimien 
moraalittomuudesta. Koska hänen kohta entinen työnantajansa on pettänyt myös 
muille antamiaan lupauksia, työsuhteen katkeamiseen johtanut tilanne ei ollut Liisan 
virhe, vaan työnantajan toiminnan yksi seuraus. Liisa antaa sankaritaistelulleen 
merkityksiä sekä painottamalla ympäristön luomia paineita että kuvaamalla teon 
seuraukset. Liisa epäilee, että luvattu vakinainen työpaikka ei ehkä olekaan 
vakinainen. Näin sankaruudesta tulee pätkätyötilanteen synnyttämää ja vähemmän 
ylevää. 

Kertomalla kotoa tulevasta mallista Liisa perustelee, miksi hän hahmottaa 
freelancerina toimimisen vaikutuksen pitkälle tulevaisuuteen. Kerronta on uuden 
työpaikan kautta irronnut aiemmasta työpaikasta ja Liisa voi kuvata 
elämänkokonaisuuden muiden osien heijastumista työasenteeseensa. Liisa asuu 
pääkaupunkiseudulla, josta hän on myös kotoisin. 

Liisa: Mun isällä ei ole mitään epäilystä omasta osaamisestaan ollut koskaan. 
Että sillä sen pätkätyöläisyys on lähtenyt vielä sillä lailla hyvin omaehtoisesti 
liikkeelle. Hän ite irrottautu yliopistolta, jossa olisi varmaankin ollut sellainen 
turvatumpi ura tiedossa. Mutta hän ei halunnut siellä olla, ja halusi tehdä muita 
asioita. Ja nimenomaan kaipasi vapautta siihen työntekoon. Kyllä hänellä 
ammatillinen itseluottamus on vahva, vaikka on kärsinyt paljon kolauksia ja ei 
ole saanut apurahoja sillä tavalla kuin olisi toivonut ja kuvitellut. Mutta kyllä 
ainakin minusta tuntuu, että sillä on se luottamus siihen ammattitaitoon hyvin 
vahva. Mutta kieltämättä hän nyt on suurten ikäluokkien edustaja, niin siinä 
mielessä niin kun epätavallinen. Ehkä minullakin on sitten sieltä tullut jotain 
omaan asenteeseen, että kotona on ollut semmoinen malli. 

Isä on valinnut pätkätyöläisyyden irrottautumalla itse vakinaisemmasta työpaikasta, 
Liisalla pätkätyöläisyys on muiden luoma pakko. Isä kaipasi vapautta ja luotti 
osaamisensa kantavan, Liisa haluaa sitoutua ja epäilee osaamistaan. Liisa kertoo nyt 
isäänsä sankarina ja itseään sankarin ihailijana. 

Vertaamalla itseään isäänsä ja isäänsä taas suuriin ikäluokkiin, Liisa kuvaa erilaisia 
sosiaalisia ympäristöjä ja aikoja. Hänen isänsä vielä poikkesi vakinaisissa työsuhteissa 
toimivista ikätovereistaan, mutta Liisa joutuu toimimaan ikäluokkansa tavoin. Liisan 
puheesta tulee esiin paitsi sukupolven, myös sukupuolen suhtautumistavan tai 
kulttuurisen odotuksen ero: isä on mies ja voi lähteä kulkemaan omia ammatillisia 
polkujaan. Naisena Liisa ei voi kertoa valinneensa itsenäisyyttä itse. Liisa kuvaa nyt 
ammatti-identiteetin osaksi vakinaisuuden, myös ulospäin näkyvän jatkuvuuden 
odotuksen.  

Liisa jatkaa kuvaamalla uravaihtoehtojaan ja tulevaisuuden odotuksiaan. 

Liisa: Ja kyllähän se freelancerina on täysin mahdollista, että silläkin lailla 
itsensä elättää – ja palkat ovat huonot tällä alalla, että ei se ees oo niin kauhean 
vaikeata ajatella, että. Kyllä sitä tulee suunnilleen yhtä hyvin toimeen, mutta 
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onhan siellä nyt turva, että ei tarvitse haalia niitä töitä ja miettiä ja suunnitella 
samalla tavalla. 

Sikke: Saa keskittyä tekemiseen? 

Liisa: Niin ja sitten kaikki nämä eläkemaksut ja muut hoituu. 

Sikke: Sinä mietit jo kolmekymppisenä eläkemaksuja? 

Liisa: Niin se on niin kun pakko miettiä. Monet pätkätyöläiset miettii ja varsinkin 
jos joutuu miettimään sitä free-asiaa, mitä kans aika usein tuputetaan. Kyllä niitä 
sit miettii. 

Kuvatessaan eläkeodotuksiaan Liisa toteaa, ettei hän luota yhteiskunnan 
turvaverkkoihin. Hän ennakoi myös riskejä. Beck väittää, että riskien ennakointi on 
riskiyhteiskunnassa (1992) pärjäämisen ehto. Tästä hahmottuu sekä toimijuus eli 
individualistinen käsitys ihmisestä autonomisena, itsenäisenä, vastuullisena, 
aloitteellisena ja sopeutuvana yksilönä (Virkki 2004) että toimijuuden ja yksilöllisen 
uravalinnan kritiikki: ura ei ole yksilöllinen itsensä toteuttamisen tapa, vaan ympäristön 
tarjonnan tulos, freelancerin uraa tuputetaan. Liisa kertoo lomittain sankaria ja uhria ja 
näyttää toimijuuden mahdollisuudet tuotettuina ja rajoitettuina. 

5.1.4. Kahden kerroksen tarina 
Sankaritarina vahvistaa uskoa normaaliin eli siihen elämäntapaan, jota useimmat 
jossain määrin toteuttavat. Se legitimoi normaalin. Joskus päähenkilön moraalinen 
ylivertaisuus johtaa alentuvaan suhtautumiseen tarinassa esiintyvien muiden ihmisten 
toimintaa ja moraalia kohtaan. 

Edellä Liisan tarinassa päähenkilö–kertojan ja muiden henkilöiden vaikuttimia 
kysellään ja pohditaan. Näkökulmia vaihtamalla Liisa esittää tekonsa milloin 
sankarillisena, milloin pakon sanelemana. Siten Liisa kertoo rinnakkain kahta tarinaa: 
sankaritarinaa ja sen kyseenalaistavaa rinnakkaistarinaa. Tällä kaksoiskerronnalla 
Liisa kuvaa kahden maailman olemassaoloa: on normaali, jota vahvistetaan ja 
legitimoidaan ja siitä poikkeavaksi tuotettu vastavoima, marginaali.  Tarkoitan 
marginaalilla lähinnä keskuksen reunoja, joiden avulla määritellään sekä marginaalia 
että normaalina pidetyn rajoja ja tiloja. Marginaali ei kuitenkaan ole yksi ja yhtenäinen 
reunapaikka (Jokinen 2004,76). Normaalin rajojen muuttumista ajassa Liisa luotaa 
esittelemällä isänsä uraa. 

Sankaritarinassa vastakohtaisuudet ovat jyrkkiä: hyvät ovat hyviä ja pahat pahoja eikä 
tätä jakoa kyseenalaisteta. Liisa kuitenkin osoittaa kerrontakulmaa vaihtamalla, että 
sekä hyvien että pahojen tekojen takaa löytyy järkevä perustelu. Liisa määrittää eri 
osapuolten moraalin erot jyrkiksi. Moraalisena normaalina hän esittää 
oikeudenmukaisuuden sekä solidaarisuuden luottamushenkilön ja työtekijän välillä 
sekä työyhteisön sisällä. Tätä moraalista normaalia määräävänä ja rajoittavana 
marginaalina Liisa kuvaa työnantajan kieroilua ja hyväksikäyttöä. Näin kertoja–Liisa 
erottaa paitsi teot ja moraalin, myös järjen ja moraalin toisistaan: rakentuu hyvä, oikea 
ja tosi jaottelu (Haapanen 1996). 

Tarinan kerroksellisuudella Liisa luo itselleen kerronnallista vapautta, joka vertautuu 
toiminnalliseen vapauteen. Loppuyhteenvedossa Liisa käyttää sankaritarinarakenteen 
mukaisia intiimejä tunnereaktioita kuvaavia verbimuotoja, ja näin hahmottuu 
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tapahtuman merkitys Liisalle ja kuulijalle. Kun lopussa hyvä on tullut palkituksi ja pahan 
kohtaloa ei juuri valoteta, sankarirakenne todentuu. Kuitenkin, Liisa kertoo tarinan 
pahan eli ahneuden koko yhteiskunnan toiminnan arvoksi, jota ei pääse karkuun 
mihinkään, ei edes vakituiseen työpaikkaan. Näin Liisa jättää uhan leijumaan 
normaalin sisälle. 

Kaksoiskerronta kertoo Liisan sankaruuden lisäksi sen, miten olisi voinut käydä. Vaikka 
hyvä voittaa ja kertojalle käy hyvin, Liisa kertoo uhan lähes yhtä voimakkaana kuin 
voiton. Tämä kerronnan kaksoisrakenne näyttää, että kertoja tuntee suojattomaksi 
jäämisen uhan läheiseksi ja mahdolliseksi ja kuvaa pelon ja toivon välisen tilan 
kapeana. Sankaruus ja onnistuminen näyttävät sattumanvaraisilta. 

Sankaritarina rakentaa voimakkaasti ammatti-identiteettiä. Sen mukaan kertojan 
toimien päämääränä on työntekijöiden yleinen hyvä, oikeudenmukaisuuden ajatus ja 
sen edistäminen työnantajan vastakkaisista pyrkimyksistä huolimatta. Näin 
hahmottuvat ammatti-identiteettiin kuuluvat arvot ja sitoutumisen kohteet (mm. 
Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). Ammatti-identiteetin ulottuvuuksia ajatellen 
sankaritarina onkin mallitarina, jota käytetään, kun työssä tehdyt valinnat ovat tuoneet 
myös onnistumisen kokemuksia ja kertojan arvojen mukaista menestystä. 
Sankaritarina korostaa myös koulutusta vastaavalle työlle annettua merkitystä: kun 
hankkii korkean koulutuksen, työlle asetetut odotukset kasvavat (Julkunen, Nätti, 
Anttila 2004). 

5.2. Vilppu vaihtaa uraa 
Kaikki sankarit eivät onnistu saamaan teoillaan aikaan tavoiteltuja seurauksia. Kertojan 
pyrkimysten kariutuminen, tragedia, tulikin esiin monissa haastattelukertomuksissa 
(Teresa, Juhani, Kaino, Anita, Vilppu). Useimmiten kariutuminen kerrottiin tilapäisenä, 
jopa kertaluonteisena tapahtumana, josta selvinnyttä kertojaa siivitti eteenpäin uusi 
toivo. Vilppu nosti kerronnan keskeiseksi tapahtumaksi pyrkimystensä kariutumisen. 
Uudesta toivosta huolimatta Vilpun kerronnassa tragedian ulottuvuudet dominoivat. 

Vilppu tuli haastateltavaksi ammattiliittonsa Internet-ilmoituksen perusteella. Hän 
valmistautui kertomaan pätkätyöstä, aiheesta, joka on hänelle niin tärkeä, että hän 
toimii aktiivisesti. 

Haastattelin Vilppua melko täydessä ravintolassa. Etukäteisodotukseni ja tilan 
levottomuus vaikuttivat siihen, että yhteisyyden hakeminen oli haasteellista. 
Haastattelijana kaipasin luottamuksellista puhetta, mutta Vilppu puolestaan empi, 
koska kaipasi todisteita luotettavuudestani ja halukkuudestani kuunnella juuri häntä. 
Odotin tragediaa ja Vilppu odotti myötämielistä kuulijaa, ja nämä kiusaantuneet 
odotukset sävyttivät keskusteluamme. Kun luen haastattelun litterointia, huomaan 
mollivoittoisen yhteisyyden lopulta syntyneen ja Vilpun alussa tapahtumia selostaneen 
puheen muuttuvan haastattelussa tapahtuneen käänteen tai testin jälkeen 
henkilökohtaisemmaksi, reflektoivammaksi ja enemmän kokemuksesta kertovaksi. 

Haastattelutilanteessa Vilpun kertomus herätti minussa myötätuntoa, jopa ahdistusta. 
Vilppu kuitenkin korosti toimijuuttaan ja torjui liiallista myötätuntoani. Hän esimerkiksi 
aloitti käyttämällä arvottavaa ja tunnetasoa kuvaavaa sanaa kauh-, mutta korjasi sen 
taistelua -sanaksi, joka korostaakin toimimista. Vilpun kertomuksen tulkitseminen 
tragediaksi perustuu juonen rakenteeseen ja omiin reaktioihini. Aristoteles kirjoittaa 
runousopissaan, että tragediassa on alku, keskikohta ja loppu ja siinä kuvataan 
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henkilöitä, jotka kohtaavat ansiottaan murheellisen kohtalon. Tärkeässä roolissa on 
”harmartia”, traaginen erehdys, jonka seurauksena tarinan sankari ajautuu 
onnettomuuteen. Vaikka erehdys on hyväluonteisen päähenkilön vapaaehtoisesti 
tekemä teko, hän on olosuhteiden tai tietämättömyytensä armoilla. Tragedian tarkoitus 
on herättää kuulijassa ensin vihaa ja sääliä. Myöhemmin kuulija voi puhdistua, oppia 
itsestäänkin ja kehittyä. Aristoteleen mielestä tragedian tavoite on lisätä 
ihmistuntemustamme ja edistää henkistä tasapainoamme. (Palmgren 1986,420 - 431, 
Aristoteles 1997) Tragediassa ei kuitenkaan jäljitellä ihmisiä, vaan toimintaa ja elämää, 
onnellisuutta ja onnetonta kohtaloa, ja siten tapahtumat ja juoni ovat keskeisiä. 
(Aristoteles 1997,165) 

5.2.1. Pohjustus 
Vilpun haastattelu käynnistyy kerrontapyynnöstä. Vilppu selostaa yhteensä 
vuosikymmenen kestäneet pätkätyösuhteensa. Vilppu kertoo määräysten aluksi olleen 
pidempiä, mutta viimeisessä työpaikassa Vilppu kertoo määräyskirjoja olleen ainakin 
kaksikymmentä. Hän toteaa määräysten lyhentymisen syyksi palkanmaksun vaikeudet. 
Vilppu osoittaa ymmärrystä työnantajaa kohtaan ja hän luo välillemme kertojan 
ymmärtämiseen tarvittavaa yhteisyyttä luottamalla siihen, että tunnen hänen 
työnantajansa maantieteellisen sijainnin. (Kaivola-Bregenhøj 1988, Tiennari, Vaara ja 
Meriläinen 2005). 

Vilppu: Välillä palkka tuli sillai, että joutui – se ei ehtinyt mihinkään 
palkanmaksuun – niin täytyi tuosta palkkatoimistosta niin käydä. Sieltä kassasta 
sai sitten palkkarahat, että myöhästyi sitten niin paljon ne. Kaikki määräysten 
kirjoittamiset ja tämmöiset. 

Vilppu kertoo valmistuneensa laman aikaan, jolloin oli huono työtilanne. Hän teki 
yliopistolla tuuraushommia ja muutti toiseen kaupunkiin täydentämään opintojaan 
kasvatustieteillä. Vilppu toteaa, ettei saanut opettajan pätevyyttä. Hän sanoo: loppujen 
lopuksi en koskaan tiennyt, että mikä pätevyys minulle siitä tuli. Vilppu toteaa 
lisäkoulutuksestaan, että siellä ei ollut lainkaan tenttejä, joihin Vilppu oli koko ajan 
varautunut. Tässä Vilppu kritisoi koulutusta, jonka tuloksena hän ei saanut mitään 
selkeää pätevyyttä. Hahmotan kritisoinnin suuren muutoksen kertomisen 
pohjustamiseksi. 

Vilppu: No kesäkuun jälkeen ei sitten, se ei sitten tuo. Mä en muista, siinä oli 
paljon selityksiä, oli selityksiä laitoksen johdolla, että ei - tuo - ole nyt sitten 
palkkarahaa eikä jatkaa eteenpäin. Ja sitten joku professori hankki palkkarahaa, 
mutta ei se sitten kumminkaan kelvannut. Mikä ihme sitten olis kelvannu mun 
palkkarahaksi, vaikka niitä olis sitten löytynytkin? 

Vilppu epäröi, mutta pitää kerrontaa edelleen entisessä työpaikassaan. Toistuva tuo -
sana viittaa pätkätyöuran päätepisteeseen. Vilppu kertoo, että ei muista tai löydä 
selityksiä syntyneelle tilanteelle, mutta kertoo oman kokemuksensa. Samalla Vilppu 
arvottaa kuulemansa syyt selityksiksi. Selitykset ovat väittämiä, jotka jälkikäteen 
perustellaan päteviksi ja oikeutetuiksi (Komulainen 1998,76; Linde 1993,90 - 94). 
Selitykset eivät anna toimijalle mahdollisuutta korjata tehtyä tai vaikuttaa tapahtumaan 
sen muuttamiseksi toivomaansa suuntaan. Näin Vilppu kuvaa omat 
toimintamahdollisuutensa pieninä ja hän keskittyy työyhteisön hänen toimijuudelleen 
asettamiin rajoituksiin. Vilppu kertoo, että päätöksentekoon tarvittavaa valtaa ei ollut 
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hänellä eikä hierarkkisen työpaikan ylimmällä eli professorillakaan. Vilppu jatkaakin, 
että olisi tarvittu ihme, jotta hän olisi saanut pysyä työpaikallaan. Ihme -metafora viittaa 
harvinaisiin ja hämmästyttäviin tapahtumiin, joilla voi olla yliluonnollisia piirteitä. Vilpun 
tulossa oleva käänne on pohjustettu näin myyttiset mitat saavaksi tapahtumaksi, jonka 
avulla Vilppu selittää elämäntapaansa uskottavasti. Samalla kuulijan kiinnostus ja 
myötätunto on herätetty. 

5.2.2. Käänne 
Tulkitsen, että Vilpun epäröinti on puolustamista tai pohjustamista ja yritän Vilpun 
puolesta kertoa, mitä hän on tehnyt. 

Sikke: Sen kesän, sinä olet sen jälkeen ollut sitten työttömänä? 

Vilppu: Ei, minä pääsin tuonne, minä olen tuolla Rautaruukilla ollut syyskuun 
puolesta välistä asti. Minä ajattelin, että minä menen hakemaan semmoista 
työtä, joka on täysin erilaista mitä tuo. Minä haluan tehdä tätä aivan ruumiillista 
työtä vaihteeksi. Se on leikkisästi niin hirveän raskasta tuolla yliopistolla tai 
oikeastaan nyt se viimeinen vuosi. 

Huomaan, että Vilpun edelliset puheenvuorot olivatkin olleet tämän äkillisen 
urakäännöksen pohjustusta. Vilppu pääsee muualle, hakeutuu täysin erilaiseen työhön 
omasta halustaan. Vilppu viittaa jälleen pätkätyöuraan yliopistolla sanalla tuo ja näiden 
viittausten määrä korostaa siellä saatujen kokemusten keskeisyyttä. Nyt Vilppu 
perustelee muutosta yliopistotyön raskaudella, hän kuvaa henkistä työtä raskaana ja 
ruumiillista raatamista kevyenä. Vertaus hymyilyttää Vilppua, ja hän varmistaa, että 
kuulijana huomaan huvittavuuden. Tarkennus viimeisen vuoden raskaudesta vetää 
keskustelun takaisin käännekohtaan ja muuttaa sävyn taas vakavaksi. 

Vilppu: Se on semmoista ihan, on se tietysti palkkatasoltaankin erilaista, on se 
silleen huonompaa. Oon kumminkin tykänny siitä, minulla on kaksi kilometriä 
työmatka, se on sillai lyhyt. Minulla oli just semmoinen, että minä en mitään 
halunnut hakea tämmöistä oman alan lainkaan, silloin kun se loppui. 

Vilppu arvottaa uuden työn viihtyisäksi ja urakäännös tulee perustelluksi, työmatkakin 
on lyhyt. Tässä tulee esiin (ammatti-)identiteetin yhteys jakamattomaan, varjon 
jättävään ruumiiseen. Lyhyt työmatka viittaa vaivan vähenemiseen ja elämän 
helpottumiseen. Rautaruukilla aloittamisen jälkeen Vilppu kertoo palkkansa laskeneen: 
Tämä on esimerkki yhteiskunnallisen aseman ja statuksen kertomisesta. Akateemisen 
koulutuksen hankkineen Vilpun voi tulkita siirtyneen toiseen yhteiskuntaluokkaan 
hänen vaihdettuaan ruumiilliseen, vähemmän koulutusta vaativaan työhön. Vilppu 
kertoo ammatti-identiteetin tilannesidonnaisina ratkaisuina, joihin sekoittuvat kaikki 
elämän kokonaisuuden osat. Kerronta liikkuu nyt selkeämmin koko elämän alueella. 

Vilppu vahvistaa kuulijan käsitystä, että uuden työn takana on Vilpun oma päätös. Hän 
sanoo, että yliopistotyön päätyttyä hänestä tuntui, että ei halua jatkaa samalla alalla. 
Näin muodostuu kuva Vilpusta toimijana. 

Vilppu: Tuli, oli sillain, että haluaa tehdä jotain ihan päin vastaista. Jossain 
vaiheessa ajatellut, että haluaisi ehkä jotain tuonne kaupalliselle alalle – 
ennemmin semmoista. Minulla on aina tuossa luonnontieteilijän työssä ollut 
semmoinen probleema, joka on tietysti oma vika, että minulla ei ole mikään 
kauhean hyvä kielitaito ollut koskaan. 
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Sikke: Niin kun englannin kielen? 

Vilppu: Joo, niin kun joku sanoikin, että jos sitä ei opi lukiossa oikein kunnolla, 
niin sitten sitä ei tahdo oppia oikein koskaan, sillain. Esimerkiksi, jos 
luonnontieteilijän paikkaa haetaan, vaaditaan erittäin hyvää englannin kielen 
taitoa. Ja en minä viitsi hakea semmoista, minä en niin kun siinä.(.)  Tietysti se 
on itsestä kiinni, kun kouluttaisi itsensä, opiskelisi, mutta ei ole oikein saanut 
aikaiseksi. 

Vilppu toteaa, että hänelle tuli halu tehdä koulutus- ja kokemustaustastaan poikkeavaa 
työtä. Halu ei tule yllättäen, vaan Vilppu hahmottaa sille historian ja sanoo, että jossain 
vaiheessa oli ajatellut kaupallista alaa. Urakäännöksen perusteluksi Vilppu esittää 
myös puutteita (kielitaito) omassa osaamisessaan. Hän selittää kielitaidon puutteen 
yleiseksi määrittämällään näkemyksellä siitä, että nuorena on opittava. Vilppu kertoo 
jakavansa käsityksen, että persoonallisuus vaikuttaa oppimiseen (Snow, Corno ja 
Jackson 1996, 247). Vilppu aloittaa puheensa nollapersoonassa (Laitinen 1995), 
etenee yksikön ensimmäisen kautta passiiviin ja takaisin minä -muotoon. Tämä 
aktiivisuusasteen vaihtelu kuvaa Vilpun kokemaa etäisyyttä kuhunkin käsiteltävään 
asiaan (Kaivola-Bregenhøj 1988,200). 

Vilppu kuvaa tragedian kaavan mukaisesti viattomalta näyttänyttä erhettä, jonka hän 
sanoo johtavan mittasuhteiltaan ennakoimattomiin seurauksiin. 

Vilppu: Minä olin siellä kehitystä, toimintaa tukeva ihminen. Sanotaan, että siellä 
laitoksella – sillä osastolla oli aina ollut yksi luonnontieteilijä töissä. Ei minulla 
olisi, tuo se, ei ollut.(.)  Minä olin siellä tutkijan nimikkeellä aina, joka oli sillai ihan 
virheellinen. Minä en tutkijan töitä siellä koskaan.(.) Se vaikutti myös siihen, että 
meillä upj – nämä palkkaneuvottelut, niin meillä oli semmoiseen kategoriaan, 
joka oli siis ihan pieleen. Väkisin täytyi sieltä ottaa. No sitten kun minulla ei ollut 
lisensiaatin tutkintoa, niin sehän oli sitten siitä pykälä alemmas. Vaikka työn 
kannalta olisi pitänyt olla sen muun henkilöstön – siihen kategoriaan. Mutta minä 
en tietysti siihen päässyt, koska jos on tutkijan nimikkeellä, niin semmoisen 
ihmisen – siis sellaisen ihmisen työsuhteen loppuminen, se on helpompi selittää, 
kun se ei ole millään muulla. Kyllä sen huomasi ihan niin kun lävitse, että mistä 
se johtuu. 

Vilppu oikaisee käsitykseni hänestä tutkijana: hän ei sitä ollut. Määritysyritykseni 
rinnastuu työyhteisön virheeseen. Tutkija -nimikkeellä työskentelystä vastoin työn 
sisältöä tulee Vilpun kerronnassa erhe, joka johtaa traagiseen käänteeseen. Tässä 
tapahtuu myös haastattelun käänne, jonka jälkeen Vilppu puhuu työpaikastaan nimellä 
ja osoittaa näin luottavansa minuun haastattelijana. Vilppu hahmottaa epäreilun 
kohtelun kestoa. Virheen syvyys hahmottuu lauseesta: ”Kategoria meni siis ihan 
pieleen.” Tämän jälkeen Vilppu toteaa, että hän ei voinut vaikuttaa nimikkeeseen, vaan 
se oli pakko ottaa. Vilppu kuvaa olleensa tilanteen armoilla. Seuraavassa lauseessa 
Vilppu kertoo työnantajan toiminnan tarkoituksen. Tästä hahmotan tragediakerronnan 
tavoitteen: kertoja–Vilppu osoittaa tragedian avulla päähenkilö–Vilpun ymmärryksen 
kasvaneen ja tarjoaa tähän mahdollisuuden myös kuulijalle (Aristoteles 1997). 

Vilppu jatkaa vallankäytön kerrontaa ja kuvaa kokeneensa, että hänen työtään ei 
arvostettu. 
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Vilppu: Siellähän ainakin minun hommassa tuntui silleen, että silloin niitä 
työmääräyksiä löytyi hyvin eikä ollut sellaisia ongelmia, jos meidän akatemiaan 
tekee siitä hakemuksen – se menee aika hyvin läpi. Ja viime vuosina ne meni 
aika huonosti. Mutta yleensä se motivointi, niin se tuli ehkä sitten, kunhan jotain 
työtä oli. Eikä nyt ollut semmoista kiikarissa, että jotain muutakin olisi hakenut. 
Ja sitten tietysti, että minullakin on tuota perhettä ja lapsia, niin tuntui, että 
jostakin on rahaa saatava. Mutta se motivaatio ei sitten taas riittänyt mihinkään 
semmoiseen, että olisi tosiaan alkanut itseänsä olisi alkanut johonkin 
jatkokouluttaa – jotenkin silleen. Kyllä se ainakin tuntui siinä työssä, että niin 
kauan sitä saa tehdä, kun on rahaa – ja ulkopuolelta tulee. Mutta sitten jos ei 
tullut, sitten se työ loppuu. Sillä työllä ei ole mitään semmoista arvoa, että 
haluttaisiin saada se jatkumaan. Vaan että jos loppuu, palkkarahat loppuu, niin 
jätetään se sitten tekemättä. 

Vilppu tuo äkillisen uran käännöksen perusteluksi sekä työpaikan huonon kohtelun että 
vastuullisen ja jatkuvan toiminnan perheen isänä. Tässä hahmottuvat odotusten 
sukupuolisidonnaisuuden ohella myös rajallisen toimijuuden tunnon tuoma 
tulevaisuuden toivon vähyys pätkätyösuhteiden aikana, kun ei ollut mitään semmoista 
kiikarissa. Vilppu kertoo työsuhteen epävarmuuden vaikuttaneen 
koulutushalukkuuteen: ”Se motivaatio ei sitten taas riittänyt.” Vilppu kertoo toimijuuden 
tilaa pienemmäksi ja herättää kuulijan myötätuntoa. Vilppu kiistää individualistisen 
käsityksen siitä, että yksilön mahdollisuudet ovat hänen omissa käsissään ja irrallaan 
esimerkiksi työsuhteista ja niiden luomista tuntemuksista. 

Vilppu arvostelee yliopiston toimintatapoja. 

Vilppu: No siellä tietysti valtion yliopistolla on tottunut, että ketään siellä ei 
arvosteta sillain. 

Vilppu perustelee suostumistaan huonoon kohteluun yliopiston yleisellä käytännöllä. 
Vaikka Vilppu kuvaa, että työyhteisössä ei saa palautetta hyvästä työstä tai 
sitoutumisesta, hän toteaa kuitenkin, että työyhteisön kirjoittamattomien sääntöjen 
rikkomisesta rangaistaan. Vilppu kertoo asemansa vaikeutuneen sen jälkeen, kun hän 
otti ammattiliittoon yhteyttä pätkätöidensä ketjuttamisesta. Tässä Vilppu kuvaa 
itseymmärryksen kasvamista. 

Vilppu: Niin kyllähän minä huomasin heti, että minun asemani vaikeutui sen 
jälkeen. Ja että aikaisemmin, ne oli ollut vähän semmoisia läpihuutojuttuja, että 
oli kirjoitettu määräyskirja. Mutta kyllä siinä sitten yllättäviä vaikeuksia alkoi 
ilmenemään. Sen jälkeen kyllä minä sen ihan sitten suoraan ääneen voinut 
sanoa, että haluttiin pois sellainen ihminen, joka oli uskaltanut tehdä tällain. 

Yllättävät vaikeudet on tässä ironinen ilmaus, jolla Vilppu vahvistaa ja oikeuttaa 
epäilyä, että ammattiliittoon tukeutuminen hankaloitti työsuhteen jatkumista. Ihan 
ääneen sanominen viittaa siihen, että aiemmat päämäärähakuiseksi, mutta salatuksi 
kerrotut vallankäyttäjät ovat olleet läsnä ohjaamassa Vilpun toimintaa, mutta enää hän 
ei heistä piittaa. Hän todentaa aiemmat epäilynsä ja vahvistaa kokemuksen 
kerronnallista rakennetta: hän oli ymmärtämättömyytensä vanki ja siksi teki 
kohtalokkaan erheen. Vilppu kertoo vakuuttuneensa, että hänestä haluttiin eroon. Näin 
hän arvostelee yliopistoa ja rakentaa siihen etäisyyttä. Samalla hän kertoo uuden 
Vilpun esiintulosta (Komulainen 1998). 
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5.2.3. Salattu menneisyys 
Vilppu: Että en minä esimerkiksi täällä Rautaruukilla, niin en minä ole omaa 
taustaani kertonut lainkaan. Tai tietysti se papereista näkyy, mutta en minä ole 
semmoista viitsinyt kertoa, kun ei sitä kukaan silleen kysellyt, niin en minä ole 
viitsinyt puhua. Mutta kyllä se sillai on, että ei siitä mihinkään pääse, siitä 
luonnontieteilijästä itsessään vaikka sit jotain muutakin tekis, niin. 

Vilppu pitää koulutuksensa piilossa uudella työpaikallaan, hän ei viitsi siitä puhua, 
mutta perustelee viitsimättömyyttään sillä, että kukaan ei kysy. Salaaminen on Vilpun 
mielestä tilanteen synnyttämää. Hän sanoo kuitenkin taustan olevan tärkeä ja pysyvä. 
Kysynkin, mitä Vilppu tarkoittaa sanomalla, että ei luonnontieteilijästä itsessään pääse 
eroon. 

Vilppu: En minä nyt tarkkaan tiedä, mutta minä voin sanoa, että luonnontieteilijä, 
vaikka ihminen tekisi kuinka rutiinityötä, niin kumminkin jotenkin se ajattelu on 
kumminkin semmoista, että se haluaa ottaa asioista selvää. Ja semmoista on 
kiinnostunut ja innostunut. Se on minun mielestä tyypillistä just tuommoisella 
alalla. Just jos tulee ongelmatilanne, niin sen haluaa heti selvittää sitä, jos se 
liittyy vähänkin omaan alaan, vaikka sillä ei ole sitten sen työn kannalta sitten 
kumminkaan mitään merkitystä. Niin kun just jos tulee tuommoisia kysymyksiä ja 
ongelmajuttuja, niin ei sillain myönnä että tämä me ei saatu selville, että so 
what? Sitä haluaa kumminkin aina jonkun ratkaisun löytää. 

Lauseella en minä tarkkaan tiedä, Vilppu tuo kääntäen esiin koulutustaustansa ja 
vaatimuksen, että pitäisi tietää tarkkaan ja kiinnostua. Sitten Vilppu paikantaa itsensä 
luonnontieteilijäksi ja sen taas työnteosta irrotettavaksi tavaksi ajatella ja haluksi ottaa 
asioista itse selvää. Lähestymistavasta nousevaksi kuvattava identiteetti tuntuu 
Vilpusta niin selkeältä, että hän tarkentaa sitä just -lisäyksin. Luonnontieteilijän 
tarkkuuden vastakohdaksi Vilppu kertoo välinpitämättömän suhtautumistavan. 
Kumminkin, jotenkin ja muut tilkesanat lisäävät tämän kerronnan merkittävyyttä. 

Vilppu: Tuossa missä nykyinen työpaikka, niin siinä tuo – se on kumminkin 
vähän niin kun tervehenkinen työpaikka. Ei siellä, ei se semmoisessa 
kaupallisessa firmassa pärjäisi semmoiset ihmiset, tietyt ihmiset ku tuolla 
yliopistolla. Ei ne pärjäisi yhtään, jotka vaan – se työ menee siihen peliin. 
Semmoiseen pelaamiseen, että kuka tykkää kenestäkin ja näin. Ei tuommoisissa 
kaupallisen alan firmoissa semmoset ihmiset ja johtajat kyllä pärjäisi, kun taas 
yliopistomaailmassa pärjää kyllä. 

Vilppu vertaa nykyistä työpaikkaansa entiseen, johon hän viittaa jälleen tuo -sanalla. 
Vilppu liittää tasa-arvo-odotuksen ja tervehenkisyyden kaupallisuuteen. Uuden 
työpaikan kuvaaminen tervehenkiseksi toimii urakäänteen perusteluna. Toisto korostaa 
asian merkitystä. 

Vilppu kertoo kokeneensa, että määräaikaisessa työsuhteessa oli eri asemassa kuin 
muut. 

Vilppu: Aina tietysti tuntu olevansa erilainen kuin muut kun muut oli toistaiseksi 
olevilla työsopimuksilla. Ja itsellä oli aina sitten taas, että mistä sen mahtaa 
palkkaraha tulla 
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Vilpusta tuntui, että häneen sovellettiin eri moraalisääntöjä kuin muihin. Tässä Vilppu 
kuvaa tuntemuksiaan ja samalla suuntaa puhetta entiselle työyhteisölleen – 
mahdollisesti muillekin työyhteisöille, joissa on erilaisia työsuhteita – ja haastattelusta 
tulee väline ja haastattelijasta viestinviejä. 

Vilppu siirtyy vertaamaan nykyisen ja entisen työnantajan toimintatapoja. 

Vilppu: Mutta kyllä niistä aina sitten ennen kuin määräys loppui, niin kuukautta 
ennen sitä taas alettiin kyselemään, että tuota millain – se jatko löytyy? Kyllä se 
sillä lailla oli. Nyt on henkisesti paljon helpompaa aikaa, kun tietää että on 
palkkapäivä, niin se tulee. Ei siinä ole niin kauh.(.) Ei ole aina sitä taistelua. 
Koska siinä just puuttui se, että jos nyt ne työt kauhean hyvin tekee, niin 
varmasti saan sitten jatkoa. Sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että se 
tulisi. 

Vilppu kertoo nykyistä työpaikkaansa levolliseksi ja kritisoi entistä työpaikkaansa siitä, 
että työn hyvä suoritus ei ollut sidottu palkan saamiseen tai kohteluun työpaikalla. Työ, 
palkka, jatkuvuus ja kuuluminen työyhteisöön näyttäytyvät irrallisina palasina, joiden 
yhteensovittaminen on Vilpulle vaikeaa. Tragediakerrontamallin mukaisesti Vilppu 
herättää kuulijassa vihaa epäoikeudenmukaisesti toimineita vallankäyttäjiä kohtaan ja 
sääliä päähenkilöä kohtaan. 

Vilppu kuvaa pätkätyösuhteen vieneen motivaation ja energian, jota oman osaamisen 
kehittäminen olisi vaatinut. 

Vilppu: No sillä lailla voisi sanoa, että varmaan, jos ei olisi ollut tällaisilla pätkillä, 
niin varmaan osaisi enemmän ihan sen takia, että se olisi motivoinut itseä 
kumminkin semmoiseen lisäopiskeluun. Mutta sitä ei ole jaksanut semmoista, 
kun ajattelee, että mitä sillä sitten väliä? Tietysti toiset ovat sen luontoisia 
ihmisiä, vaikka niillä olisi kuinka pätkää ja epävarmaa, niin ne silti saa itsestään 
irti, että ne opiskelee. Minä en ole taas sen tyyppinen. Minulla kun ei ole mitään 
semmoista motivointia sitten, se puuttuu. Kyllä se ihan selvästi vaikutti siihen, 
että ei ole jaksanut sitä omaa ammattiosaamista kuitenkaan kehittää sen 
enempää, kuin mitä se työn kannalta niin kun tarvitsee. Ei mitään sellaista 
ylimääräistä, mikä olisi ollut ihan hyödyllistä, niin ei siihen sitten tuntunu jäävän 
mitään energiaa. Kyllä. 

Vilppu tarkentaa toimijuutensa ehtoja vertaamalla itseään heihin, joilla energiaa 
osaamisen hankintaan oli riittänyt epävarmasta työtilanteesta huolimatta. Vilppu sanoo 
tarvinneensa kannustusta ja järkisyitä. Näin hän tarkentaa toimijuuden ehtoja ja luo 
jatkuvuutta omaan ammatilliseen toimijuuteensa. Hän myös perustelee virhettään, 
kertoo aiempaa uskoaan koulutukseen ja uskossa pettymisen syvyyttä. 

Vilppu vertaa itseään heihin, jotka jaksavat epävarmuuden keskellä kehittää itseään ja 
opiskella. Hahmottuu etäisyys näihin toisiin, jotka voisivat olla Risto Eräsaaren (1998) 
kuvaamia reflektiovoittajia. Näiden voittajien menestymisen avain on selkeä tietoisuus 
omista tavoitteista, joihin he epävarmuuden keskelläkin pääsevät vahvalla itsekurillaan. 
Eräsaari väittää, että ilman sosiaalisten kykyjen tietoista hallintaa olemme tuuliajolla. 
Siksi meidän tulee olla päättäväisiä, päämäärätietoisia, tarmokkaita, voittamishaluisia 
ja kyetä harkitsemaan ja arvioimaan toimintaamme eri tilanteiden antamien 
mahdollisuuksien rajoissa. Eräsaaren voittaja -termin kääntöpuolella ovat häviäjät, 
kapinoijat ja yleisö. Eli he, jotka eivät halua, kykene tai viitsi tiedostaa, hallita ja 
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artikuloida pyrkimyksiään. Vilppukin viittaa usein siihen, että hän ei viitsi. 
Viitsimättömyys on toisaalta aktiivinen oma valinta ja toisaalta keino kuvata rajoituksia, 
joita Vilppu kertoo toimijana kokevansa. Kuvaamalla kokemansa rajoitukset 
vaatimuksiksi, joiden mukaisesti ei viitsi toimia, Vilppu arvottaa vaatimukset 
kohtuuttomiksi. Viitsimättömyys muodostuu Vilpun kerronnassa keinoksi kapinoida 
pätkätyörakennetta vastaan. 

5.2.4. Arviointi 
Vilppu kertoo tekemänsä ratkaisut nykytilanteesta käsin. Hän arvottaa valintojaan ja 
sitoo työn muuhun elämään. 

Vilppu: Se on suurta viisautta, kun ei sitä hankkinut. Ei tullut sellaista paniikkia, 
että olisi pitänyt asuntolainaa lyhentää. 

Vilppu kuvaa vastuullisten tekojensa polkua menneestä nykyisyyteen. Lisäksi hän 
kuvaa vanhempiensa suhtautumisesta hänen pätkätyöhönsä. 

Vilppu: Ne eivät niin kun tajunnut yhtään. Kun ne on vanhemman sukupolven 
ihmisiä, niin ne oli tottunut siihen, että jos johonkin työhön pääsee, niin hieno 
juttu. 

Vilppu kuvaa sukupolvieroa ja toteaa, että vanhempien asenne työtä kohtaan on 
säilynyt suhteellisen samana läpi elämän (Virtanen 2003,121), vaikka työelämä on 
muuttunut. 

Vilppu ihmettelee, miksi hänen uransa ei etene, vaikka hän kouluttautuu, tekee työnsä 
hyvin ja muuttaakin työn takia. Hänelle lankeaa kohtalokas erhe, mutta Vilppu toteaa, 
että se on vastoin kulttuurista odotusta ja tuntuu epäreilulta. Vilppu sanoo luottaneensa 
aiemmin siihen, että työelämässä menestyy, kun hankkii koulutuksen ja tekee työnsä 
hyvin. 

Vilppu: Mutta kyllä se välillä, sanotaan nyt tuollakin laitoksessa 
hallintohenkilökunta.(.) Tai ainakin osa olisi ollut semmoisia, mitä siellä oli 
ennen, niin tuo suhtautuminen olisi ihan toinen. Sattuu olemaan sellaisia ihmisiä, 
jotka saa päähänsä joku, että täällä ei luonnontieteilijöitä vaikka tarvita lainkaan, 
vaikka se ei pidä paikkaansa. Ei sille sitten mitään voi. Semmoisessa tilanteessa 
voi ajatella, että se on tuurista kiinni. (naurua) Minulle tuli ihan semmoinen olo. 
Tämmöinen, voisiko sanoa ihan uskonnolliseksi, tietyn tyyppiseksi. 

Tahdoton ja tarkoitukseton sattuma elämää ohjaavana tekijänä on vastoin Vilpun 
odotuksia. Kielenkäytön ristiriitaisuudet korostavat hänen näkemystään. Vilppu kertoo, 
että hänen tilanteeseensa ovat vaikuttaneet monet ihmiset, mutta kuitenkin vain yksi 
saa päähänsä, ettei luonnontieteilijöitä tarvita. Kielenkäyttö voi olla myös keino kertoa 
sattumaa kauemmaksi itsestä. Jos yksi hahmo määrää Vilpun kohtalosta, sattumalle ei 
jää sijaa. Nauramalla väitteelleen, että ura on tuurista kiinni Vilppu osoittaa 
hämmennyksensä oman kerrontansa ja tilanteensa edessä. Hän kommentoi 
sanomaansa ja jakaa kerrontaansa jaksoihin (Kaivola-Bregenhøj 1988,252). 

Vilppu: Kun siellä laitoksella sillon lopussa – kaikki kävi niin vaikeaksi. Niin joku 
tuttu sanoi sitten sillä lailla, joka käyttää tällaisia vertauksia, että ihan niin kun 
minut pakotettaisiin sieltä pois, kun kaikki kävi vaikeaksi. Hän kääntäisi asian 
ihan silleen, että sinulla on odotettavissa jotain parempaa jossain muualla. Sinut 
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nyt ihan pakotetaan nyt tuolta pois, muuten sinä jäät sinne koko loppuiäksesi. 
Minusta se oli aika hauskasti ajateltu niin kun tälleen se asia. Tieteellisessä 
maailmassa yleensä ei asioita ajatella, mutta joku voisi sanoa, että se oli se 
kohtalon johdatusta sitten. 

Vilppu arvottaa hauskaksi ja hänen luonnontieteellisen ajattelutapansa vastakohdaksi 
tavan ajatella, että jokin suurempi voima ohjaa hänenkin elämäänsä. Vilpun toiminnan 
ja toimijuuden perustaksi rakentuu näin johdonmukaisuus, vastuullisuus ja 
tutkimukseen perustuva ajattelu. Toisaalta Vilppu myöntää, että joku voi luottaa 
johdatukseen ja arvottaa näin tuttavan uskon osin oikeutetuksi. Vilpun pohdinta siitä, 
mihin hän itse uskoo ja millaisia malleja on tarjolla, kertoo ammatti-identiteetin 
rakentamisesta. Lisäksi se kertoo, että Vilppu on haastatteluhetkellä ammatillisessa 
käännekohdassa eli tilanteessa, jossa on pohdittava omia ajatus- ja toimintatapojaan, 
jotta voi laatia tulevalle toiminnalleen suunnitelman. 

Vilppu puhuu pätkäuran viimeisestä, merkittävimmäksi määrittyvästä vuodesta. 
Kertomalla, että tuttukin kehotti hakeutumaan muualle, Vilppu tuo yhden uuden 
perustelun urakäänteelleen. Urakäänteestä tulee tarinaa koossa pitävä tapahtuma, 
jonka avulla Vilppu rakentaa itsestään kuvaa toimijana ja väistää uhrin roolin. Kun 
Vilppu johdatusmallia tarjottuaan toteaa, tietysti sillä voisi kaikki asiat vääntää 
tämmöiseksi, hän osittain kiistää uskovansa johdatukseen tai kohtaloon. Vilppu 
vahvistaa kuvaa toimijasta, joka itse teki urakäännöksen. Kuitenkin Vilppu kertoo 
tarinaansa kuin elämässä olisi jokin salattu voima, joka on ohjannut häntä toimimaan ja 
varautumaan takaiskuihin. Tästäkin hahmottuu tragedian rakenne. 

5.2.5. Tragediasta tulevaan 
Vilppu rakentaa toimijuuttaan korostaen ympäristön sille asettamia rajoituksia. Hän 
kuvaa tilannettaan aiemman ammattiuransa tuottaneen pettymyksen ja uuden 
työpaikan kautta sekä perheen isänä, jolle on tärkeätä, että saa lapsille sanoa, että isä 
lähtee töihin. Tulevaisuus ja jatkumo hahmottuvat isyydestä. Sukupolvien ketjussa 
Vilppu kertoo tapahtuneen muutoksen. 

Vilppu: Sitten ajattele, niillä ihmisillä on ollut vanhempana hyvät eläke-edut. Ei 
semmoista sukupolvea enää tulekaan, mitä ne olettaa. On sanottu, että 
nuoremmat sukupolvet on ensimmäistä kertaa ehkä köyhempiä mitä niitten 
vanhemmat. Kun aina on totuttu että lapset ja niillä on asiat paremmin. Silloin on 
ollut varmat työpaikat, jos ei nyt kauheasti ole mokaillut, niin kumminkin. Se on 
ollut paljon helpompaa. 

Tässä Vilppu kuvaa tulevaisuuteen liittyvää epäilyään siitä, etteivät hänen työasiansa 
kuitenkaan järjesty eikä taloudellinen turvallisuutensa parane. Vilppu kertoo, että 
kulttuurinen odotus siitä, että seuraava sukupolvi on edeltävää vauraampi, on 
osoittautunut vääräksi. Myös myöhäismodernia pohtivien aikalaiskriitikoiden 
näkemyksen mukaan sosiaalisen nousun reitti koulutuksen avulla on tukossa (Jokinen 
ja Saarela 2006,110; Beck 1998). Vilppu kuvaa yksilötason muutoksia toteamalla, että 
häntä isänä huolestuttaa se, ettei hänen lapsilleen ehkä käy paremmin kuin hänelle, 
vaikka hän sitä toivoo ja sen eteen tekee töitä. Vilppu toteaa, että menneisyydessä oli 
paremmin, koska oli varmuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Vilpun kertoman tragedian 
jakso päättyy tulevaisuuden loppumiseen, toivon ja omien odotusten kuolemaan. 
Haastattelu ei lopu kuitenkaan tähän. Keskustelu jatkuu ja puhumme työstä, urasta, 
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ammattiliitosta, työnhausta ja Vilpun kokemuksista niistä. Traagisesta lopusta nousee 
esiin uusi päähenkilö–Vilppu. 

Vilppu määrittää haastattelussa itsensä Rautaruukin työntekijäksi, luonnontieteilijäksi, 
isäksi, fyysiseksi olennoksi, puolisoksi, pojaksi, kaveriksi, tutuksi, työyhteisön 
jäseneksi, opiskelijaksi ja vielä ”minäksi”. Ymmärtäjiä ja liittolaisia Vilppu ei juuri 
esittele, vaan enimmäkseen hän asettaa päähenkilö–Vilpun perheineen vastakkain 
ympäristön kanssa. Vilppu kuvaa identiteettiä ajassa ja paikassa, sosiaalisten 
vuorovaikutusten ja reflektoinnin ansiosta jatkuvasti muuttuvana prosessina, jolla ei 
kuitenkaan ole progressiivisesti etenevää luonnetta. Vaikka siinä on muuttumattomia 
osia, se ei ole pysyvä eikä kehity tiettyyn suuntaan, vaikka sillä onkin yhteys 
jakamattomaan ruumiiseen. Identiteetti on myös tiukasti sidottu ympäristön 
ammatilliselle toimijuudelle tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sen asettamiin rajoituksiin. 

Vilppu puhuu yhteiskunnan vaatimusten ja omien odotusten ristiriidasta. Tätä ristiriita 
on kuvannut myös Richard Sennett (1998). Hän esittää, että nyky-yhteiskunnassa 
olemme jättämässä hyvästejä koherenteille minuuksille. Ihmisten on opittava 
joustamaan, muuttumaan, oppimaan, kehittymään, sopeutumaan ja mukautumaan 
jatkuvasti uusiin vaatimuksiin. Sennett väittää, että tämä ei sovi länsimaiselle 
luonteenrakenteelle, johon kuuluu pitkäjänteisyys ja ajan mukana tapahtuva 
eteneminen tai kokemusten ja taloudellisen menestyksen kerryttäminen. 

Vaikka tragedia on kertomus kuolemasta, silläkin voi perustella yhä jatkuvaa työuraa 
luomalla tragedian avulla uutta päähenkilöä (Komulainen 1998). Uusi Vilppu on 
kokenut suuren urakäänteen, hylännyt erheen myötä kariutuneen vanhan uransa ja 
etsii uuden toivon sitoutumisesta uuteen työhön ja ammatti-identiteettiin sekä 
perheeseen. Jatkuvuustyön mallina tragedia kuvaa kokemukset toimimisesta 
koulutuksella hankitussa ammatissa pettymyksiksi ja kertojan ammatilliseen 
toimijuuteen kohdistuneet rajoitukset kohtuuttomiksi; kertoja ei ole kokenut voivansa 
toimia ammatissaan, vaikka itse työn osaisikin. Kertoja kuitenkin löytää jatkuvuuden 
omien arvojensa mukaisesta uudesta työstä. Tragediamalli kuvastaa koulutuksella 
hankitun ammatin suurta merkitystä kertojalle. Toisaalta tragediamalli korostaa 
voimakkaasti ympäristön ja sattuman tuomia ennakoimattomia muutoksia ja rajoituksia 
ammatillisen toimijuuden luomiselle. 

5.3. Aino haluaa työyhteisön arvostuksen 
Ystäväni valmistui kätilöksi samoihin aikoihin, kun käynnistin tutkimustani. Seurasin 
hänen uransa alkuvaiheita ja kysyin, voisinko haastatella häntä ja muutamaa hänen 
kurssikaveriaan. Yksi ystäväni nimeämistä oli Aino. Näin haastattelutilanteessa Ainoa 
ja minua yhdisti yhteinen ystävä. Tiesimme myös etukäteen, että olemme molemmat 
vaihtaneet alaa aikuisina. Aino opiskeli ja työskenteli pääkaupunkiseudulla. Aino sitoo 
nykyisen ammattinsa menneisyyteen kertomalla haaveestaan. 

Aino: Se on ollut minun pitkäaikainen haave. Ja oikeastaan sen sitten (.) 
vahvistus sitten, kun minä ensimmäisen lapseni tein 1991. Silloin se tuli ihan 
varmaksi. En minä tiedä oikein, mitä siinä on, mutta minä olen aina tykännyt 
lapsista, minä olen tykännyt tämmöisestä hoitamisesta. Minä olen huomannut 
aikuisiällä, koska mähän oon myöhäissyntyinen alan vaihtaja, että minä olen 
tehnyt ihan muita töitä ennen tätä. 
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Myöhäsyntyinen alan vaihtaja viittaa erheisiin eli kommellukseen, joka on ylitettävä, 
jotta haaveesta tulee totta. Aino juonentaa kertomustaan ja kuvaa valintojensa takana 
olevia aiempaa henkisiä prosesseja, joiden tuloksena hän on vaihtanut alaa. 
Juonentaminen ei lopu alan vaihtoon, vaan jatkuu kerrotun käänteen jälkeen ja sen 
avulla kertoja arvioi tapahtumia (vrt. Hyvärinen 2004,305). 

Aino kertoo alan valintaa erheeksi myös ystävänsä puhetta lainaamalla. 

Aino: Toimistotöissä olin toistakymmentä vuotta, tarkalleen olin 12 - 13 vuotta. 
Ja tota ja minulla on aina ollut, siis minulla on oikeastaan kuulunut harrastuksiin 
tämmöinen, minä olen ollut kiinnostunut naisen terveydestä. Minä en tiedä, että 
minkä ihmeen takia, mutta minulla on ollut aina niin kun.(.) Ja minun ystävät ja 
kaikki tämmöiset, silloin ennen tätä kouluakin, niin sanoi, että miksi sinä et hae 
hoitoalalle? Että sä olet ihan selkeästi hoitoalan ihminen. Ja minä olen itse 
harrastanut tämmöistä kansan terveyden edistämistä. 

Lainaus korostaa virheen suuruutta. Lainauksen avulla Aino kuvaa itseään 
epäitsenäisenä, hitaasti aikuistuvana henkilönä eli alentaa itsensä. Äänensävystä voi 
kuitenkin päätellä, että epäitsenäisyys ja hitaus koskevat vain ammatinvaihtotilannetta. 
Aino arvottaa aiemman uransa epäkiinnostavaksi, koska uuden ammatin perustelut 
löytyvät hänen pitkäaikaisesta kiinnostuksestaan ja luonteestaan. Tässä Aino luo 
jatkuvuutta minän retoriikoilla. Hän kuvaa, kuinka hänen luonteensa sopii nykyiseen 
ammattiin paremmin kuin entiseen. Luonteella tarkoitan tässä sitä osaa kertoja-
päähenkilön itsetietoisuudesta, jota hän ei jatkuvasti työstä. (vrt. Komulainen 1998). 

Aino kertoo uudelleen toisen silmin aiempaa uravalintaansa virheeksi. Tällä kertaa hän 
lainaa työvoimatoimiston ammatinvalintatestaajan sanoja ja vetoaa näin asiantuntijaan. 

Aino: Menin ammatinvalinnan psykologin testiin. Ja hän teki ne ja sanoi, että 
miten ihmeessä sinä, sinunlainen ihminen voi istua tuolla seinien sisällä – ja 
tietokonetta tuijottaa päivät? Minä sanoin, että no niin. 

Lopussa Aino lupaa seuraavaksi kertoa omista toimistaan oikealle alalle pääsemiseksi. 
Kerronnassa Ainon tavoitteeksi hahmottuu hiljalleen kehittyvä suurempi yhteys hänen 
luonteensa, koulutuksensa ja ammattinsa välillä. 

Tässä vaiheessa hahmotan hänen kerrontansa rakenteen komediaksi. Komediassa 
erilaiset kommellukset estävät sankaria toteuttamasta annettua tehtävää ja päähenkilö 
esitetään vähempiarvoisena ja häneen liitetään jokin puute. Myös päähenkilön 
arvokkuus kärsii. Komedian lopputuloksena on entistä parempi sosiaalinen yhteisyys, 
usein häät, ja päähenkilö hyväksytään sellaisena kuin hänet esitetään. Komedia 
herättää hilpeyttä, mutta ei pilkkaa. Komediassa kiinnostusta ylläpidetään huvittavin 
sattumin ja kuulija jännittää, mitä kaikkea tapahtuu, ennen kuin päähenkilö pääsee 
tavoitteeseensa. (Palmgren 1986,432 - 436) Aristoteleen runousopin mukaan komedia 
on kehnompien ihmisten jäljittelyä siten, että se ei aiheuta tuskaa (Aristoteles 
1997,163). 

5.3.1. Kompuroiva eteneminen 
Aino kertoo pienin sanoin ja episodein komedian rakennetta. Aino nimeää olosuhteet, 
jotka vaikuttivat ammatin vaihtoprosessiin: työpaikan naapurissa ollut työvoimatoimisto 
ja ammatinvalintatesti sekä myötämielinen työnantaja. 
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Aino: Ja sitten minä aloin selvittämään sitä, että miten minä voisin tälle alalle 
vaihtaa? Silloin työnantajani oli tosi myötämielinen tämmöisiin opiskeluihin, ja 
sain opintovapaata ihan tuosta noin. Mutta ennen tätä kuitenkin tein niin, että 
minä nostin peruskoulun päästötodistuksen numeroita. Otin selvää, että mitkä 
voisi olla ehkä tämmöisen kätilökoulutuksen niin kun, mitä painotetaan. No ne ei 
ollut kuitenkaan: minä nostin historiaa ja maantietoa [Sikke: Ne ei ollut ne mitä 
painotetaan, yhteistä naurua] No ne ei ollut. Mutta minä halusin paremman 
keskiarvon. Minä ajattelin, että jos se keskiarvo vaikuttaa siihen kouluun 
pääsyyn. Ja tiesin, että okei minulla on pitkä tie edessä, koska minulla ei ollut 
lukiopohjaa. Eikä minulla ollut mitään ammatillista koulutusta, ammattikoulun olin 
jättänyt kesken. Oon sitä kyllä käynyt, mutta en ihan loppuun asti, niin tuota? 
Niin tota. Minä nostin ne, tentin yläasteen historian ja maantiedon kutosesta 
ysiin, nostin ne. Ja sitten tota rupesin miettimään, että miltä se lukeminen sitten 
maistuisi? Siitä sitten hain kouluun. Olisin päässyt heti tuonne sosiaalialan 
oppilaitokseen, mutta minun tätini, joka on alalla, hän sanoi, että älä mene 
sosiaalialan oppilaitokseen, mene terveydenhuoltoalan oppilaitokseen. Ja sitten 
minä hain tänne, ja minä pääsin sinne ja aloitin lähihoitajaopinnot. Sitten minä 
tota noin niin aloitin ne opinnot ja jäin töistä opintovapaalle. Se oli vielä niin hyvä, 
kun minä sain siitä sellaista jotain rahaakin. Niin niin minulle ei silleen 
taloudellisesti ollut mikään kauhean suuri menetys eikä tappiokaan sitten lähteä 
kouluun. 

Aino kertoo esteistä, jotka hänen oli selvitettävä päästäkseen toteuttamaan itseään 
työelämässä. Hän kuvaa itseään vastuullisena toimijana, joka huomioi toimeentulon 
vaatimuksen ryhtyessään opiskelemaan ja kokeilee ennen varsinaiseen ammatilliseen 
opiskeluun ryhtymistä, miten opiskelu sujuu. Näin suunnitelmallisuus ja yhteyden 
tavoittelu työn ja oman luonteen välillä korostuu. Aino kertoo myös tekemistään 
virheistä: ammattikoulu oli jäänyt kesken eivätkä peruskoulun päästötodistuksen 
numerot olleet kovin korkeita. Liitän myös virheiden eli päähenkilön puutteiden 
kertomisen komedialliseen rakenteeseen, joiden avulla tapahtumia kuljetetaan 
eteenpäin kohti päämäärää. Aino kuvaa saamaansa tukea ja ohjausta kertomalla 
tädistään, joka antoi käytännön neuvoja. Tuomalla tädin kerrontaan Aino kertoo 
teoilleen kommentoivan yleisön, joka hyväksyy hänen tekonsa ja seuraa työuran 
etenemistä ja päämäärän lähestymistä. Yhteisyyttä rakennamme nauramalla Aino 
päästötodistuksen numeroiden korottamiselle. Jotain rahaa -ilmaisulla Aino arvottaa 
aikuisopintorahan suuruutta. 

Aino kertoo suunnitelmallisuudelleen uuden yleisön, koulun, jossa tiedetään alusta asti 
hänen aikovan jatkaa opintojaan. Hän myös kertoo etenemisestä seuraavalle asteelle. 

Aino: Ja koulussa tiedettiin alusta lähtien, että minä olen jatkamassa kätilöksi 
opintoja. Sitten minä olin, ennen kuin olin edes papereita saanut, niin minä kävin 
siellä pääsykokeissa – ja pääsin sitten eka kerralla sinne sisään ja. Mutta meillä 
oli omassa elämässä talonrakennusprojekti juuri silloin päällä. 

Päämäärään eteneminen häiriytyy jälleen, nyt talonrakennukseen. Aino vaihtaa 
kerronnan näkökulmaa ja laajentaa osallisten piiriä. 

Etenemisen päätteeksi Aino kertoo kokemuksiaan kahdesta sairaalasta. 

Aino: Tämä on isompi talo, täällä on isompi henkilökunta. Täällä on myös niitä 
persoonia paljon enemmän, että jos joku asia niin kun – miten minä sanoisin – 



 66 

on miinus tässä työssä, niin on se, että kätilöt on omituisia. Ne on olevinaan niin 
kauhean mahtavia. Ne aina tuputtaa kaikille sitä, että kuinka nöyrä pitää olla, 
että aina pitää olla vaan nöyrä ja nöyrä, mutta he ei itse sitten koskaan ole 
nöyriä – vaikka sanoo niin. Mitään sinä et saa osata täällä liian hyvin. Jos sinä 
olet liian nokkela, tulee näpeille – ja harvoin päin naamaa, tulee selän takana. 
Jos sinä et taas osaa mitään, niin sinä olet ihan surkea. Opiskelijana mitattiin 
sitä, että miten näppärä ja osaava opiskelija on, että sehän osaa tehdä tosi 
hyvin, tuo pitää saada meille töihin! Sitten, kun tuletkin työntekijänä, sinä et saa 
mennä, tiedätkö, sinä et saa olla uhka vähääkään sille vakihenkilökunnalle. 

Aino sanoo, että sijainen ei saa uhata vakituisessa työsuhteessa olevan asemaa. 
Tässä haastattelutilanteeseen tulee lisää kuviteltuja läsnäolijoita (vrt. Denzin 2001). 
Vaikka Aino puhuu minulle omista kokemuksistaan, läsnä ovat kuviteltuina myös 
hänen työyhteisönsä. Aino kuvaa sosiaalista konfliktia tai valtataistelua. Hänen 
mielestään hoitoalalla opiskelija, vakituinen ja määräyskirjalla työskentelevä ovat 
työyhteisön sisällä erilaisissa asemissa, ja heiltä odotetaan erilaista osaamista ja 
erilaista osallistumista työyhteisön toimintaan. Aino kokee, että ainoastaan vakituisella 
henkilökunnalla on yhteisön täysjäsenyys, mutta muut ovat tarkkailtavana ja koeajalla. 

Aino kuvaa opiskeluaikojen tuntemuksiaan lainaamalla muiden puhetta. Näkökulmaa ja 
persoonamuotoa vaihtamalla hän luettelee kommentteja, joita hänestä on sanottu 
opiskeluaikana. Aino luo pärjäämisen odotuksen. Seuraavassa lauseessa hän kääntää 
tämän odotuksen toimintaedellytysten rajoittamisen kuvaukseksi, nyt hän kertoo sinä -
muodon kautta tunnoistaan. 

Aino kertoo kokemustaan siitä, kuinka asiantuntijuuden kartuttamista hallitaan 
toimintakapasiteetin ja luottamuksen kautta: kun työyhteisön jäsenillä on sama 
koulutus, työyhteisön eriarvoiset asemat synnyttävät konflikteja ja alempiarvoisia 
jäseniä voidaan jopa estää toimimasta. Sosiologisen tutkimuksen perinteisissä 
määrittelyissä asiantuntijan tärkein ominaisuus on se, että hän soveltaa koulutuksensa 
aikana hankittua teoreettista tietämystä ja älyllisiä tekniikoita tavallisten ihmisten 
jokapäiväisiin ongelmiin (Pirttilä 1997). Ulpukka Isopahkala-Bouret (2005) puolestaan 
kirjoittaa, että asiantuntijuuteen tarvitaan relevanttia tietoa, luottamusta ja 
toimintakapasiteetti. Aino kertoo luottamuksen luomisen vaikeuksista, pätkätyön 
tuottamista rajoitusten kokemisista ja siitä, että pätkätyössä oppii, kuinka työyhteisössä 
tulee toimia. Samalla hän määrittää yhdeksi työn tavoitteeksi yhteisön hyväksymien 
toimintatapojen oppimisen ja yhteisön jäseneksi pääsemisen eli sosiaalisen yhteyden 
rakentumisen. 

Komediarakenne hahmottuu Ainon kerronnasta siinä, kuinka hän kuvaa itseään 
hierarkkisen organisaation alimmalla portaalla. Hän myös määrittää tavoitteekseen 
yhteyden löytymisen sekä hänen luonteensa ja työnsä että hänen ja työyhteisönsä 
välillä. 

5.3.2. Päämäärässä 
Opintoja kuvatessaan Aino korostaa tienneensä, että ala oli hänen juttunsa. 

Aino: Ja opinnot meni tosi hyvin minun mielestä. Minä tunsin koko aika, että 
tämä on kyllä ihan oikeasti minun juttu. Ja kaikki ystävät, tuttavat, ketkä nyt 
sitten kuulikin näistä valinnoista, niin niin sanoivat, että et olisi enää niin kun 
paremmin voinut valita. Kyllä minusta itsestänikin tuntui se, että kyllä minä olen 
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niin elementissäni tuolla, kun minä noiden äitien ja.(.) Jotenkin ne tuntuu niin 
luonte (.). Silleen ne tuntuu niin osuvan, ne tuntuu sit niin omilta asioilta, että 
niistä nyt puhuu silleen – ihan niin kuin minä olisin aina niistä puhunut. 

Imperfektillä Aino (yllä) korostaa kerronnan neutraaliutta. Kun Aino siirtyy kertomaan 
nykyisestä tilanteestaan, hän vaihtaa aikamuotoa preesensiin ja korostaa näin 
jatkuvuutta: työ on suora seuraus menneistä opinnoista. Aino määrittää työn keinoksi 
toteuttaa itseään, kun hän sanoo olevansa omassa elementissään ja kuvaa työn 
tekoaan luontevaksi, itselleen sopivaksi. Hän kuvaa etäisyyttä aiempaan työuraansa 
toteamalla, että nykyinen työ tuntuu kuin hän olisi tehnyt sitä aina. Näin nykyinen ura 
näyttää kestävältä ja kantavalta. Luontevuuden kautta ruumiillinen ulottuvuus korostuu 
ja ruumiista tulee eletyn kokemuksen ja sen reflektoinnin paikka (Ronkainen 1999,47). 

Aino: Ja minä luotan itseeni ainakin työntekijänä silleen, että minä tingin kyllä 
omista ruokatauoistani hyvin helposti – ja omista vessassa käynneistänikin. 
Mutta muistan myös sen, että se oma jaksaminen ja terveys on, totta kai, se on 
ihan se, mihin pitää panostaa. Nyt yksi päivä menee kyllä tälleen, että 
aamukahvin voimalla on paahtanut menemään koko päivän, yhdellä leivällä. 

Näin Aino kuvaa ruumiin kontrolloituna, sävyisänä ja tulkintansa mukaisen työkulttuurin 
edellyttämien toimintatapojen mukaan säädeltynä. (Ronkainen 1999,56,57,61). Hän 
kertoo kokemuksistaan, arvottaa työn vaatimuksia ja kuvaa omaa arvojärjestystään 
työssään. Aino toteaa asettavansa työn ruumiin tarpeiden edelle. Arvojärjestyksellä 
Aino kuvaa ammatillista identiteettiään. Komedian vaatimuksiin suhteutettuna ruumiin 
tarpeista tulee yhteisyyden tavoitteelle alisteisia. 

5.3.3. Arviointi 
Kun Aino arvioi opintojensa sujumista, hän kertoo kankean alun jälkeen keskittyneensä 
hyvän ryhmähengen ylläpitoon ja huvitteluun. 

Aino: Se tuntui sitten alkuun pari vuotta semmoiselta takkuamiselta. Ja minä olin 
semmoinen vähän tota suulaskin silleen, että minä annoin kyllä kuuluakin sen 
tyytymättömyyteni siellä koulussa. En minä nyt oikeasti kai pahemmin millekään 
mustalle listalle joutunut, koska lopussa ainakin niin kun kuulosti siltä, että olin 
ollut ihan esimerkki kuitenkin muutamille – tai useimmille. Liekö kenties jopa 
kaikille jollain lailla kollegiaalisuudessa ja tämmöisessä – sain siitä semmoisen 
maininnan. Ihan mukavaa, ja kyllähän minä tykkäsin siitä semmoisesta 
ryhmähengen semmoisesta, että pidetään porukka hyvässä hengessä ja 
järjestettiin kaikkea ohjelmaa. Minä olin siellä huvitoimikunta vähän.(.) Kaikkea 
sitä jaksoikin opiskelujen lomassa tekemään. Voisi kuvitella, että jos senkin ajan 
olisi käyttänyt lukemiseen. Eipä silti, minä olin erittäin tyytyväinen todistukseen. 
Minä sain hyvän todistuksen mielestäni, yli minun omien odotusten. 

Aino kertoo omien odotustensa ylittymisestä, hyvistä arvosanoista. Hän kuvaa 
sosiaalisen yhteisyyden luomista, yhteyden arvostamista ja siinä onnistumista. Hän 
kertoo myös eroa opiskeluaikaisen Ainon ja nykyisen Ainon välille: nykyinen Aino 
keskittyisi enemmän itse opiskeluun. Nykyinen Aino kuitenkin ymmärtää mennyttä ja 
hyväksyy tuloksen (vrt. Komulainen 1998). Aino kertoo jatkuvuutta komedian tavoitteen 
eli sosiaalisen yhteyden parantamisen tasolla. 

Aino kertoo työstään ja korostaa palautteen ja sosiaalisen yhteyden merkitystä. 
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Aino: Ei saa olla liian nokkela vaan. No tänään oli kyllä ihan mukavaa, täytyy 
sanoa. Semmoinen vanhempi työntekijä tuolta osastolta sanoi minulle itse 
suoraan näin: ”Minä kuule sanoin osastonhoitajalle tänään, että tuosta Ainosta 
meidän pitää kyllä pitää kiinni.” Mä olin ihan että ”Ohoh, kuinkas tämä näin? 
Tämähän tuntuu mukavalta, tämä tuntui mukavalta kuulla.” Se sanoi, että: ”kyllä 
hän on monenlaisia nähnyt, kyllähän sinusta pitää pitää kiinni.” Kyllähän se 
tietysti nuoren vihreän kätilön tämmöistä itsetuntoa hivelee suuresti. Ja sitten 
tämmöinen onnistunut päivä kun on ollut, että on hoitanut ensimmäisen, vaikean 
kuitenkin, suhteellisen vaativan työn itse ja onnistunutkin siinä. Vaikka on 
mennyt koko päivä siinä siihen miettimiseen, että olenko minä nyt kaikki ne 
temput tehnyt, mitkä minun piti tehdä. Ja onko minulla nyt sitten se muistilista, 
koko aika lista mielessä. Sitä semmoista hahmotusta, että sinä näet sen 
tilanteen, niin sinä osaat siitä jo hahmotella paljon asioita on niin kun.  

Painottamalla, että tänään oli mukavaa, Aino korostaa työpaikan ilmapiirin 
vaihtelevuutta. Lainaamalla vanhemman työntekijän puhetta ja kertomalla juuri sen 
hivelevän itsetuntoa, Aino osoittaa hyväksyvänsä työpaikan arvojärjestyksen. Hän 
kertoo toiveestaan sitoutua työpaikkaan ja saada arvostusta työssään. Aino tosin tuo 
osaamisensa arvostamisen rinnalle omat epäilynsä. Korostamalla, kuinka hän 
työpäivän päättymisen jälkeen miettii työasioita ja soittaa työpaikalleen, Aino osoittaa 
vastuuntuntoa. Kuitenkin hän korjaa luottavansa työtovereidensa ajattelutaitoon ja 
vastuunottoon ja vähentää näin oman vastuunottonsa merkittävyyttä. Hän näyttää 
oman odotuksensa ja arvostuksensa sekä ympäristön arvostuksen välisen kuilun ja 
sen ylittymisen eli molemmin puolisen hyväksymisen lopputuloksena. 

Komediassa tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavaisesti. Kun kommellukset on ohitettu 
ja päämäärä saavutettu, uusi kommellus voi odottaa ja sankari selviää siitäkin. 

Aino: Mutta minulla on kyllä taas sitten luvassa töitä myös muualla, että mulla on 
tässä silleen aika kiva tämä tilanne. Minä voin melkein valita, että mihin minä 
menen töihin. 

Aino kertoo tavoittelevansa työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi pääsemistä. 

Aino: Mutta se on, minä tiedän, että se on tätä alkua, kun kaikki on vähän 
vierasta, niin sitä niin kun hirveän kuumeisesti haluaa oppia ne talon tavat ja 
päästä äkkiä siihen remmiin niin kun mukaan. Se on yleensä uusissa 
työpaikoissa aina se mun vahva juttu ollutkin, että mä ajan itseni aika äkkiä 
sisään. 

Aino kuvaa ammattitaidon kahta osa-aluetta: on yleinen alue, joka opitaan koulutuksen 
aikana ja kulloisenkin työpaikan oma alue eli työpaikan omat tavat tehdä ja organisoida 
työtä. Hän arvioi olevansa nopea oppimaan kunkin talon tavat. Näin Aino korostaa 
sosiaalisia taitojaan ja sosiaalisen yhteyden merkitystä hänelle itselleen. 

5.3.4. Komedia vaatimuksena 
Ammatillisen identiteetin rakentumisessa komediamallia seuraileva kerronta voi olla 
uraansa aloittelevan kerrontaa. Tällöin lähtökohtana on koulutuksella hankittuun 
ammattiin ja ammattikuntaan pääsylle annettu suuri merkitys. Kolmen uransa 
alkuvaiheessa olevan kätilön (Saara, Essi, Aino), tuoreen sairaanhoitajan (Lotta) ja 
suhteellisen uuden toimittajan (Senja) kerronnassa komediamalli dominoi. Mallin avulla 
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voi kertoa tarpeesta tulla hyväksytyksi uutena työntekijänä ja tuoreena ammattilaisena, 
ja näin voi paljastaa virheensä ja osaamispuutteensa ja silti tulla hyväksytyksi 
sellaisena kuin on. Malli antaa mahdollisuuksia oman ammatillisuuden etsimiselle, kun 
kertoja-päähenkilö kuvataan alempiarvoisena ja suurempaa yhteyttä hakevana. Lisäksi 
komediakerronnalla voi arvostella työn organisointia asettamatta itseään vastakkain 
työyhteisön muiden jäsenten kanssa. 

Komediakerrontaa sävyttää kuitenkin myös torjunnan pelko. Aino vahvistaa 
komediallista selviämistään tuomalla kerrontaan kiittävää palautetta antavia ystäviä ja 
opiskelu- ja työkavereita. Hän myös esittää kritisoivia ja jopa moittivia palautteita. Tällä 
tavalla Aino kertoo komediaan varjoisan ulottuvuuden: yhteinen nauru helisee juuri nyt, 
mutta yksinäiset kyyneleet on koettu. Komediakerronnasta tulee yhteisön sanelema 
pakko. 

Komediakerronta voi olla myös keino vahvistaa kertojan ja kuulijan uskoa 
määräaikaisen työn tavoitteellisuuteen, pysyvän sosiaalisen yhteyden rakentumiseen 
työpaikalla. Keskustelussa vakuutetaan kertojaa ja kuulijaa siitä, että on parempi 
työllistyä määräaikaisesti ja hankkia työkokemusta kuin työttömänä etsiä pysyvää 
työtä. Näin komediakerronnan tavoitteena voi olla paitsi ammatillisuuden hakemisen 
korostus, myös pysyvän työn etsimisen merkityksen nosto. Komediakerronta voikin 
kuvata pysyvyyden merkitystä ammatilliselle identiteetille: ilman pysyvyyttä 
ammatillinen kehitys on hankalaa (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). Komediallinen 
kerronta on toiveikkuuden sävyttämää. Kertoja luottaa päämääräänsä ja 
mahdollisuuksiinsa saavuttaa tuo päämäärä. 

Tolska toteaa, että komediallinen rakenne on keino rakentaa älyllistä identiteettiä 
(Tolska 2002,106) ja siten yhteisö ja haastattelutilanteen asetelma voi jossain määrin 
vaatia ja tukea komediarakennetta korkeasti koulutetuilta. 

5.4. Rauno ironisoi 
Satiiria voi pitää länsimaisena tarinamallina (Hänninen 1999,74) ja yhtenä komedian 
erityislajina. Satiirissa asia, tilanne tai maailma esitetään huvittavana, ja satiirisella 
kertomuksella on poliittisia, sosiaalisia ja/tai moraalisia päämääriä. Nämä päämäärät ja 
ironinen sävy erottavat satiirin perinteisestä komediasta. 

Kerronnallisissa haastatteluissa satiiri ilmenee ironian käyttönä. Ironia tulee esiin 
äänensävyinä, ilmeinä, sanajärjestyksinä tai ylimalkaan kuivana huumorina, jolla 
kertoja tuo asiansa esiin etäältä nähtynä. Ironian tulkitseminen on sidoksissa tulkitsijan 
subjektiiviseen näkemykseen. 

Toini Rahtu (2006) tutki väitöskirjassaan, milloin viestin voi tulkita ironiseksi. Hän 
toteaa, että tulkintaa selittäviksi käsitteiksi osoittautuvat koherenssi ja inkoherenssi. 
Kun viesti tuntuu kuulijasta kontekstissaan oudolta, syntyy hänelle elämys 
inkoherenssista eli viestin epämielekkyydestä tai epäyhtenäisyydestä. Jos kuulija 
kuitenkin uskoo puhujan haluun ilmaista jotakin, hän yrittää tulkita inkoherenssin 
mielekkääksi. Tällöin kuulija suhteuttaa viestin sosiokulttuuriseen kontekstiin, ja 
huomaa viestin pinnan alla piilevän epäsuoran sanoman ja näin korjaa inkoherenssin 
kokemuksensa koherenssiksi ironisen tulkinnan avulla. Rahtu esittää, että tämä 
koherenssi löytyy, jos viestistä havaitaan ironian viisi komponenttia: 

1) kielteinen sanoma  
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2) sanoman intentionaalinen tuottaja  
3) kohde  
4) uhri  
5) sanoma kätkee jonkin/joitakin muista merkityskomponenteista tahallisen 

monitulkintaiseen esitystapaan. 

Ironisella ilmaisulla on siten sekä tietty, kielteinen merkitys että tietty ilmaisutapa. Ironia 
voi sekä täyttää että pettää odotuksia ja sen tulkintaa ohjaavat sekä koodi että 
konteksti. Näin ironia on keino havainnoida hiukan syrjästä, antaa uusia merkityksiä ja 
puhua harkiten, mutta ironisen näkökulman kertominen ja havaitseminen on 
voimakkaasti tulkinnanvaraista. Ironian avulla voi luodata maailmaa ja valottaa sen eri 
puolia, näyttää vallitsevat arvojärjestykset ja kuten Bahtin (1995) ehdottaa, myös 
karnevalisoida vallan rakenteita. 

Lisäksi ironia on keino rakentaa identiteettiä: kun ironisoidaan se, mitä muut tekevät, 
samalla korostetaan itseä toisenlaisena ja rakennetaan eroa itsen ja toisten väliin. 
Ironisella kerronnalla voi esittää yksilön ja yhteisön ristiriidan. Kun ironikko käsittelee 
omaa tilannettaan työelämässä hieman etäämmältä, voi etäisyyden ottoa pitää tapana 
suojata minuuksiaan (Jakonen, Peltokoski, Virtanen 2006). 

Ironia tarjoaa keinon käsitellä muutosta ja tehdä identiteettityötä. Identiteettityöllä 
tarkoitan työtä, joka yksilön on tehtävä, jotta voi kääntää eteen tulevat uudet, opittavat 
asiat, toimintatavat tai muutokset voimaksi. Identiteettityö on hyvän elämän etsintää ja 
luonteen kasvatusta (Niemelä 1999,119; Niemelä 2002,87, 88). Vähämäki (1998,143) 
kuvaa ironiaa keinona, jonka avulla modernille ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus löytää 
suvereeni asema suhteessa siihen kontekstiin, johon hän kuuluu. Kun etsii ironian 
kärjen, voi löytää sen kontekstin, jonka suhteen ironikko rakentaa itsenäistä 
asemaansa. Samalla voi löytää sen, mitä ironikko pyrkii uudistamaan (Bahtin 1995). 

Richard Sennett (2002,124 - 125) väittää, että ironinen ihminen on nykykulttuuriin uusi 
luonnetyyppi. Sennett keskittyy ironian negatiivisiin, etäisyyttä pitäviin ja valtasuhteita 
noudattaviin puoliin. Ironia ei kuitenkaan ole puhtaasti negatiivista, vaan siinä on 
mukana halua uudistaa ja synnyttää uutta. Sen avulla itse kerrotaan mukaan maailman 
alati kuolevaan ja uudelleen syntyvään kokonaisuuteen (Bahtin 1995). Vaikka nykyisin 
ironiassa korostuu sen sarkastinen (kohdetta kaksoismerkityksillä pilkkaava) tai 
negatiivinen ulottuvuus, voi Bahtiniin nojaten ironian tulkita rakentavana tapana 
lähestyä työelämän tuomia paineita. Ironia voi olla tapa kohdata vieraaksi muuttunut 
maailma, voittaa kohtaamisen synnyttämä pelko ja muuttaa se vapauttavaksi, jopa 
parantavaksi nauruksi. Se voi olla myös tapa rakentaa yhteisyyttä.  

Ironia voi toimia myös ammatillisena suojakilpenä ja vastarinnan resurssina kuten 
Filander (2000,73, liite 5) väitöstutkimuksessaan osoittaa. Ironian avulla yksilö voi 
asettua henkisesti johtotehtävissä toimivien yläpuolelle. 

5.4.1. Ironisesta sopimuksesta pätkäuran ironisointiin 
Koska ironia syntyy haastattelijan ja haastateltavan yhteispelinä, minun on 
osoitettava, että ymmärrän ja hyväksyn Raunon kaksoisviestin. Minun on asetuttava 
hänen kanssaan kansan puolelle nauramaan yhdessä virallisille näkemyksille, 
elämään karnevaalia ja luomaan tuttavallista kontaktia (Bahtin 1995). Sopimus tästä 
ironisesta yhteydestä tehtiin ensimmäisen puhelinkeskustelun aikana. Rauno soitti 
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minulle nähtyään ammattiliittonsa Internet-sivuilla ilmoituksen (liite 3). Puhelun aluksi 
hän esitteli itsensä ”todellisena pätkätyöläisenä” korostaen sanan monia merkityksiä. 
Ilahduin soitosta ja Raunon monimerkityksellisestä kielenkäytöstä ja ilmaisin tämän. 
Puheluhetkellä olin kuitenkin liikkeellä, enkä pystynyt sopimaan haastatteluaikaa, ja 
pahoittelin kyvyttömyyttäni juosta, puhua ja selata puuttuvaa kalenteria yhtä aikaa. 
Rauno huvittui ja antoi minulle sähköpostiosoitteensa, ja myöhemmin sovimme 
haastattelusta sähköpostitse. Näin ilahduimme toistemme tavasta ilmaista itseä jo 
ensimmäisten sekuntien aikana.  

Puhelun myötä minulle syntyi käsitys Raunon verkostoista: hän seuraa ammattiliittonsa 
tekemisiä tarkoin. Raunolla puolestaan oli ilmoituksen perusteella käsitys minusta 
ammattiliittojen sivistysjärjestössä työskentelevänä pätkätyön pätkätutkijana. Tulkitsen, 
että Rauno näki minut itsensä kaltaisena työväkeen kuuluvana. Tämä hänen etukäteen 
tekemänsä asemointi vaikutti siihen, että Rauno esitti asiansa vapaamuotoisesti, 
ilmaisuaan karnevalisoiden. 

Tapasin Raunon vilkkaassa ravintolassa ja tarjosin tuopillisen olutta. Käsitykseni 
Raunon verkostoitumisesta sai vahvistusta, kun Rauno vastasi puheluun juuri nauhurin 
käynnistämisen jälkeen. Puhelun jälkeen Rauno ohjasi keskustelun pätkätyön 
määrittelyyn. 

Rauno: Joo, no se on justiinsa se, että mitä sillä pätkätyöllä halutaan määritellä. 
Yleisesti ottaen tietysti pätkätyöllä määritellään tämmöisen niinkun 
pääsuuntautumisen ja oman alan pätkätöitä, niin kuin esimerkiksi nyt tässä. 
Minä olen valmistunut biologiksi, niin biologin hommia ja tuota.(.) Yliopistossa 
ollut siitä lähtien, 1996 lähtien [tarkka urakuvaus poistettu] Projektin nimi ei ollut, 
että valmistun tohtoriksi, vaan sille projektille keksittiin tai löydettiin aina joku 
työnimi. Ensimmäisessä vaiheessa oli, että tehdään sivuaine loppuun 
sivuainegradu tuli tehtyä siinä. Sitten tehtiin tämmösiä, niinkun haettiin erilaisia 
projekteja, joihin saatiin rahoitusta. Siinä oli toki merkittävässä asemassa 
tutkimusryhmän johtaja, joka nämä projektit saneli ja rahoituksen etsi. Siinä ei 
päässyt itse niin sanotusti sanomaan, että minä teen nyt tämän, vaan se 
sanottiin, että sinä otat tämän. Mikäs siinä: se, joka maksaa, niin se käskee. 
Sitten tavoitteita siinä maisterintutkinnon jälkeen niin oli tietysti sitten seuraavana 
tietysti hyvin selkeästi lisensiaatin tutkinto, koska siitä oli jo määritetty, että kun 
saa lisensiaatin tutkinnon valmiiksi, saa lisää palkkaa. 

Rauno puhuu itsestään yleisen ilmiön yksittäisenä tapauksena. Rauno sisällyttää 
pätkätyöhön nimenomaan oman alan töiden tekemisen. Tällä tavalla pätkätyön 
kielteinen sävy rajautuu: vaikka työsuhteet ovat lyhyitä, on itse työ vaativaa 
ammattityötä. Määrittelemisen jälkeen Rauno selittää työuransa. Rauno kertoo minä -
muotoa käyttäen valmistuneensa maisteriksi, mutta siirtyy sen jälkeen kuvaamaan 
asemaansa jatko-opiskelijana ja tutkijana sinä -muodon avulla. Näin perusopinnot ovat 
Raunon omia, mutta sen jälkeen työtä ja opintoja on määrännyt projektin vetäjä ja 
Rauno kertoo itseään toiminnan kohteena, jonka vaikutusmahdollisuudet työn 
sisältöihin, rahoitukseen tai etenemisen suuntaan ovat heikommat. Rauno puhuu 
itsestään ”hänenä tai heinä”, joka toimii ryhmän jäsenenä. Horjuminen voi olla merkki 
arvoristiriidasta: työelämä asettaa ehtoja ja arvoja, joita Rauno ei hyväksy. 

Rauno jatkaa edeten elämäkerrallisen kerronnan mallin mukaisesti ammatinvalinnan 
perusteluihin. Charlotte Linde kirjoittaa, että meidän tulee kyetä selittämään 
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ammattimme ja se, miten päädyimme ammattiimme, jotta voimme kertoa elämän 
tarinaamme loogisena kehityspolkuna menneestä nykyisyyteen (Linde 1993). 

Rauno: Ja tuota minä olen hyvänen aika, jos ajatellaan, että yläasteen 
seitsemännellä ensimmäisen kerran annetaan kirja käteen, ja huomaa, että 
tämä on mukavaa. Ja lukiossa sitten huomaa, että tämähän voisi olla jopa 
sellaista, että tätä voisi tehdä niinkun vaikka ihan huvikseen. Ja lukion jälkeen 
sitten tuota hakeutuu yliopistoon ja huomaa, että tästähän saattaa joku maksaa 
jopa palkkaakin. Ja nyt sitä sitten tekee, niin minusta on aika ihmeellistä sanoa 
tässä vaiheessa elämää, että perkele kun tuli valittua huono reitti – huono 
valinta. Sinällään se, mikä tästä tekee omalla tavallaan hyvän, niin on tämä 
opetussysteemi. Minä olen kuitenkin aina tykännyt opettamisesta, myös olla 
opetussysteemissä mukana – ja tutkijana on myös. Nyt on, tutkimus on tuossa 
hommassa jäänyt lasten kenkiin verrattuna tähän opetuspuoleen johtuen siitä, 
että kun on tullut uutena taloon, kaikki kurssit on pitänyt tehdä uudestaan. Ei ole 
semmoista vanhaa tutkimus tämmöstä kontekstia, ympäristöä siinä. Ei tiedä 
projekteja kunnolla, missä mennään, mitä tehdään, siinä joutuu aloittamaan aika 
lailla alusta – tarjoutumaan ja survoutumaan sinne, mutta ei siinä mitään. 

Rauno selittää uravalintansa jatkumona ensimmäisestä kosketuksesta alaan nykyiseen 
työpaikkaansa. Rauno kertoo hakeutuneensa opiskelemaan ja kuvaa itseään 
aktiivisena ja määrätietoisena toimijana. Toisaalla hän toteaa valinneensa 
opiskelukaupunkinsa huolella, koska opiskelemaan lähtö edellytti muuttoa toiselle 
paikkakunnalle. Hän sanoo arvostavansa koulutusjärjestelmää ja omaa työtään 
järjestelmän osana. Sitten hän kuvaa, kuinka jokaisessa vaiheessa hän joutuu 
opettelemaan uutta, sopeutumaan vaihteleviin ympäristöihin ja niiden toimintatapoihin. 
Rauno määrittää oppimisen systemaattiseksi jatkumoksi ja kuvaa, kuinka jatkumo 
kerryttää kokemusta ja tuo meriittejä, jotka puolestaan edistävät urakehitystä. 

Rauno toteaa, että hänestä ei olisi mielekästä kyseenalaistaa omaa 
ammatinvalintaansa tässä vaiheessa. Rauno saattaa kritisoida yleistä ajatusmallia, 
jossa jatkuvasti pitäisi kyseenalaistaa omia valintojaan, reflektoida itseään ja olla 
valmis tekemään uusia valintoja kuin entisiä ei olisikaan (Giddens 1990,1991; Eräsaari 
1998). Kun tutkimus jää lasten kenkiin, se toki tarkoittaa, että sille ei ole aikaa. Vertaus 
osoittaa myös Raunon nykyisen työn tärkeysjärjestyksen: opetus ja 
yliopistobyrokratiaan liittyvät hankkeet ensin. Kuitenkin tutkimusmeriittien perusteella 
Rauno on työhönsä valittu ja tutkimus on hänen suurin kiinnostuksen kohteensa. Näin 
lasten kenkiin ilmaus on myös osoitus siitä, että Raunon työ ei aivan vastaa hänen 
odotuksiaan ja toiveitaan. 

Rauno: Yliopisto on ollut minulle, yliopistolaitos, mikä tämä nyt on? 
Opetusministeriön budjettirahat, mikä on tälleen totta, niin se on antanut 
vuodesta 1994 antanut sellaisen nimellisen ateriakorvauksen. 

Rauno (toisaalla): Jos joku antaa ruokaa letkussa, niin mikäs siinä – ja pitää 
lämpimänä öljylämmitystalon. Ja hoitelee lapset, niin ehkä se sitten onnistuisi, 
mutta resurssit siihen. 

Rauno kuvaa työnantajaa, palkkaa ja ruumiillisia tarpeitaan ironisesti. Bahtinin mukaan 
tarpeiden kuvaaminen näin on tyypillistä keskiajan satiirille. Niissä kosminen, 
sosiaalinen ja ruumiillinen ovat erottamatta yhtä ja muodostavat iloisen, hyväntahtoisen 
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kokonaisuuden. Ruumiista ei näytetä porvarillisena yksilönä, vaan ikuisesti 
uudistuvana kansan osana, joka tuottaa lapsia. (Bahtin 1995,19, 20) 

Raunolla kerronnan tapahtumapaikat vaihtelevat ja joskus jäävät hämäriksi. Rauno 
myös poistaa yliopistolta sidonnaisuuden maatieteelliseen paikaan ja kertoo 
työnantajakseen ministeriön budjetin. Paikan toisarvoisuus kerronnassa korostaa työn 
sisällön merkitystä Raunolle, mutta voi kertoa myös siitä, että Rauno on joutunut usein 
muuttamaan paikkakunnalta toiselle työn tai opiskelun vuoksi. 

5.4.2. Kerronnan kärki 
Rauno kertoo, että työkokemus kertyy myös pätkätyösuhteessa. Hän kuvaa pätkätyön 
kuitenkin rajoittavan tutkijan mahdollisuuksia. 

Rauno: Koska tuota ei ne opetustulokset, opetuskokemukset, niin työn kautta 
tulevat, ei ne mihinkään häviä, vaikka ns. joutuisi seuraavalla katkolla poiskin. 
Kyllähän ne ovat meriittejä siinä meriittilistassa joka tapauksessa. Viisi vuotta on 
jo kuitenkin sellainen systeemi kuitenkin, missä pystyy jo itse sitä, myös 
sanotaan vaikka sitä omaa tutkimuskenttääkin hahmottamaan vähän ja 
ajattelemaan ja aloittelemaan ja vetämään ja menemään eteenpäin, kun 
semmoisen sauman saa paikalleen. Yksittäisissä, näissä mitä oli vuoden 
projekteja, niin ei niissä hirveästi rupea miettimään, että tekisikö jotain tuota 
tämmöistä ylimääräistä niin sanotusti. Jos sinulle sanotaan, että tutki miksi 
punainen on punaista. Niin sinä tutkit kyllä, miksi punainen on punaista, vaikka 
tekisi mieli miettiä sitä, että miksi vesi on märkää? Ei ole aikaa, ei viitsi, jos on 
vuoden juttu, jos pitää saada selville se punaisuuden syy. Ja sitten kun sen saat, 
sitten toivoo, että jospa taas saisi rahaa ja selvittää vaikka sinisyyden syy. Ehkä 
toivoo, että joskus jos pääsisi miettimään, että miksi vesi on märkää? Se on niin 
kun semmoinen. Nyt tässä systeemissä on jo mahdollisuuksia siihen. 

Pätkätyöstäkin syntyy Raunon mielestä jatkumo, mutta siihen sisältyy epävarmuutta, 
sillä seuraavalla katkolla voi joutua pois. Hän sanoo meriittilistansa olevan hänelle 
merkittävä, sitä hän rakentaa. Samalla hän osoittaa, että on lähinnä sitoutunut omaan 
uraansa, oman ansioluettelonsa kasvattamiseen sellaiseksi, että sillä jatkossakin saa 
töitä. Rauno arvioi pätkittäisen rahoituksen vaikuttavan tutkimuksen tasoon ja 
suuntautumiseen, jolloin perustutkimus jää tekemättä. Hän painottaa myös pelkoa 
työpaikan menetyksestä. 

Rauno kertoo, että esimies sitoutuu vain tiettyyn rajaan (väitöskirja) asti ja sen jälkeen 
hyväkin työntekijä saa lähteä. 

Rauno: Ryhmä pysyi kasassa siihen asti kunnes väitöskirja on valmis, ja sitten 
ihmiset lähtee – tai ne lähetetään. Ikään kuin hullu emäntä ajaa tuota minut 
pihalle. 

Hullu emäntä ajaa pihalle on voimakkaasti arvottava ja feminiininen kuvaus lähdön 
syistä. Vaikka Rauno toisaalla kertoo, että itse on halunnut lähteä muualle töihin, tässä 
hänet ajaa pihalle joku muu, vieläpä nainen. Vertauksesta hahmottuu myös yliopiston 
toimintatavan kritiikki: Raunon mielestä ei ollut järkevää ajaa häntä pois juuri, kun 
opetus ja oppiminen olisivat voineet muuttua tuottavaksi tutkimiseksi. 

Rauno: En minä näe, että siinä mitään hyötyä on. Jotkut ihmiset tykkää, mutta 
en minä usko, että tällä alalla kukaan tykkää. Jos minä olisin putkimies, niin se 
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voisi olla hyvä, että tietää, että tämä projekti joskus loppuu. [Putkimiehen 
toimintaa tarkentava pätkä poistettu.] Silloin jos on puhtaasti kilpailutettavasta 
kentästä, että pääsee niinkun todellakin omalla tieto-taidollaan kilpailemaan, niin 
silloin sillä pätkätyöllä ja projektihommalla on etua. Oma etunsa nimenomaan 
siinä, että tekee määräaikaisen työsuhteen ja tekee sen homman siihen 
määräaikaan pois, niin sen jälkeen voi neuvotella uudestaan, että mitenkä on? 
Jatketaanko tätä hommaa, vai lähdenkö minä kiitämään? Mutta et sinä voi sitä 
sanoa, jos sinulla ei ole sitä paikkaa, mihin mennä. Minulla oli siinä mielessä, 
kun puhuin aikaisempaan, että minä menin esimiehelleni kysymään. Minulla on 
paikka, minulle on luvattu tuo paikka, että onko sinulla rahoitusta kolmeksi 
vuodeksi? Jos hänellä olisi ollut ja hänhän olisi voinut ikään kuin lyödä 
kilpailuetuna sen, että ei tarvitse muuttaa, kun jäätte tänne. Mutta kun hänellä ei 
ollut. Siis ei ole yliopistomaailmassa semmoista joustovaraa, että no selvä, minä 
maksan enemmän kuin joku naapuri. Se, että minkälaista olisi sitten 
tämmöisenä luonnontieteilijänä toimia tuolla niinkun yksityisellä sektorilla? Se 
voisi olla siellä vähän toisenlainen tilanne. Mahdollisuus hypätä projektista 
toiseen. 

Rauno määrittää etenkin korkeasti koulutetun pätkätyöläisen aseman ahtaaksi. 
Syvällistä osaamista voi hänen mielestään toteuttaa vain pitkäkestoissa työsuhteissa ja 
niitä ei pätkätyöläisellä ole. Yliopistomaailmassa pätkätyöläinen ei voi kilpailuttaa 
työnantajia ja rahoittajia. Vaikka Rauno kertoo itse kyenneensä kilpailuttamaan 
työantajia, hän myös esittää yliopistomaailman jäykkänä yksityiseen sektoriin 
verrattuna. Ironialla Rauno korostaa näkemystään, että suomalaisen työelämän 
todellisuus ei ole yhdenmukaista. Ironisella kerronnalla kertoja korostaa todellisuuden 
monikerroksisuutta ja monimuotoisuutta, sitä, että todellisuus ei ole kaikille sama ja 
samoille asioille voi antaa eri merkityksiä (kts. Jokinen ja Saarela 2006,61- 68). 

Rauno käyttää yritysmaailmasta peräisin olevia termejä kuvatessaan työuraansa. 
Tällöin termit ohjaavat myös ongelmien havaitsemista, tavoitteiden asettamista, 
ratkaisumalleja ja potentiaalisia toiminnan kohteita (Kantola 2006; Summa 1989,2). 
Hän sanoo, että kilpailuttaminen on mahdotonta, kun tosiasiallisia vaihtoehtoja 
työnantajaksi ei ole. Tässä osaamisen kilpailuttaminen on havainnon lähtökohta, joka 
ohjaa ratkaisua. Rauni ei kyseenalaista kilpailuttamista sinänsä, vaan toteaa sen 
sopivan juuri tähän työhön huonosti. 

Rauno kuvaa pätkätyöläisyyttä vaihtoehdottomuuden seuraukseksi, osaksi 
yhteiskunnan muutosta. Kun yhteiskunta on muuttunut ja sosiaalinen on liudentunut 
taloudelliseen, on syntynyt käsitys, että yksilön oikeutus kumpuaa kyvystä tehdä 
palkkatyötä ja tukea taloutta ja kasvua (Julkunen 2004,180) ja kilpailla. Tällaiseksi 
kerrotussa tilanteessa ironia voi olla tapa säilyttää kasvonsa ja suojella kertojaa uhrin 
asemalta (Goffman 1986) tai se voi olla tapa arvostella virallista hallintaretoriikkaa ja 
näyttää pilaillen sen onttous (Bahtin 1995) ja kertoa ekonomistien termeille uutta 
sisältöä (Siltala 2004). Kuitenkin kerronnan kärki osoittaa taloudellista ajattelua kohti. 
Kuulijalle syntyy ajatus Raunon ironisen tarinamallin keskiöstä: ”Tämä taloudellinen 
maailma on kertojalle vieras”, Rauno kertoo olevansa sivullinen7. 

                                                
7mm. Colin Wilsonin The Outsider on kuuluisa kertomus sivullisuudesta. Uskoakseni jokainen meistä tuntee 
jossakin suhteessa ja joskus olevansa sivullinen. 
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Haastattelussa eksytään keskustelemaan teknologisista saavutuksista, mutta Rauno 
palaa miettimään pätkätyöläisyyttä. Pätkätyöläinen joutuu etsimään varmuutta, pysyviä 
osia elämänkokonaisuuden hallintaan. 

Rauno: Noin niin kun pätkätyöläisyyssysteemissä, just se, että aina siinä joutuu 
perhesuunnittelua tekemään. Tai semmoista niin kun perheen elämää 
suunnittelemaan ja katselemaan, että kenenkä mukaan ja mitenkä? Joku 
varmuuspohja joutuu olemaan. 

Sikke: Niin kun joutuu etsimään sitä? 

Rauno: Joutuu etsimään omalla tavallaan työtä tai työsysteemiä. 

Rauno kuvaa, kuinka pätkätyöläisperhettä uhkaa tilanne, missä molemmat ovat 
yhtäkkiä tyhjän päällä. Jos edes toisella on vakituinen työ, perhe pysyy paikoillaan. 
Rauno korostaa voimakasta sitoutumista perheeseen. 

Rauno:[tutkijaksi] valikoituu sellaiset, jotka tekevät sitä semmoisena pyyt... 
Omalla tavallaan, miten sen nyt sanoisi? Kyllä, jos sinä tykkäät laulaa, niin 
sinähän laulat, sinä laulat vaikka vähän enemmänkin. 

Raunon haastattelussa on läsnä usko tieteen sankaruuteen. Tiedemiehet pelastavat 
maailman ja tekevät sen, koska ovat innostuneita ja asialle omistautuneita. Tämän 
ideaalitilan Rauno sanoo olevan ristiriidassa elämän muiden vaatimusten ja 
käytänteiden kanssa. Lastenhoito ja asuntolainat, määräyskirjat ja palkkataulukot 
näyttävät Raunon haastattelussa esteiltä omistautua tieteen teolle. Rauno kuvaa 
arvojaan mainitsemalla myyttiset sankaritarinat askeettisista tiedemiehistä, jotka 
sinnittelevät pienellä rahoituksella ja unohtavat innossaan jopa syödä ja tekevät sitten 
suuren tieteellisen läpimurron. Kerrotun myytin ja kerrotun todellisuuden ristiriita johtaa 
Raunon haastattelussa ironiaan. Raunon kerronnassa suurin ongelma ei olekaan 
rahoituksen pienuus tai pätkittäisyys, vaan se, että hän ei voi suunnata taitoaan oman 
innostuksen mukaisesti. Raunon on tutkittava sitä, mitä rahoittaja määrää. Näin omaa 
työtä koskeva päätösvallan pienuus on yksi kerronnan kärjistä. 

Rauno sanoo aloittaneensa täydennyskoulutuksen turvatakseen tulevat työpaikkansa. 
Lisäksi hän kuvaa, kuinka pätkätyö on vaikuttanut perheen valintoihin, mm. siihen, 
millaisen asunnon perhe hankkii ja mistä. Asunnon on oltava sellainen, että se on 
helposti myytävissä, mikäli uusi muutto on edessä. Aina on se pelko siitä, että jos 
kuitenkin joutuu lähtemään. Pelko estää Raunoa toteuttamasta unelmiaan asumisen 
suhteen. Kuitenkin pätkätyö näyttää Raunon puheissa sitovan perheen tiukemmaksi 
yksiköksi, joka hakee jäsenilleen töitä ja pohtii asumisen, työssäkäynnin ja elämisen 
ehtoja yhdessä. 

Riitta Jallinoja kirjoittaa (2006) familismin uudesta tulemisesta. Jallinoja toteaa, että 
pelon kulttuuri (mm. Barbalet, J. M. 2001, Furedi 1997) saa ihmiset hakemaan 
perheestä entistä enemmän yhteisyyttä. Kun Ulrich Beck (riskiyhteiskunta) puhuu 
teknologian tuomista uusista uhkista, Frank Furedi (1997) painottaa yksityiselämän 
uhkia. Pelko tai riskien arviointi saa yhä määräävämmän osa ihmisten 
elämäsuunnittelussa. Ainakin Rauno kertoo perheineen suunnittelevansa elämäänsä 
sen mukaan, miten työttömäksi jäämisen riski minimoidaan. Tämän pelon kohtaaminen 
voi olla ironisen kerronnan kärki, ja pelolle yhdessä nauraminen ja pelosta 
vapautuminen naurun myötä on kerronnan tavoite. Tässä mielessä ironisella 
kerronnalla on rakentava, vapauttava tavoite. 
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Ammatti-identiteettiin suhteutettuna ironinen kerronta osoittaa ristiriidan sen välillä, 
miksi itse itsensä ammatissaan mieltää ja millaiseksi tarjolla olevat 
työskentelyolosuhteet muokkaavat työtä. Työskentelyolojen tuomat pettymykset 
värittävät ironista kerrontaa tummin sävyin, vaikka kertojan sankaruus hahmottuu sekä 
pärjäämisestä työskentelyolojen tuomilla ehdoilla että näiden ehtojen paljastamisesta. 
Vaikka ironisessa kerronnassa yksilön ja yhteisön välinen ristiriita jää ratkaisematta, 
kertojan arvot, sitoutuminen työhön ja työntekijäluokkaan sekä kertojan omalle työlleen 
asettamat tavoitteet korostuvat. Katsonkin ironisen kerronnan olevan ammatillisen 
asemansa vakiinnuttaneen etuoikeus: haastateltavistani ironista kerrontaa käyttivät 
pitkään oman alansa töitä tehneet miehet: Rauno, Jaakko, Markus ja Matti. Toki 
ironinen ulottuvuus tuli esiin muissakin haastatteluissa, mutta se ei dominoinut yhtä 
selkeästi. 

5.5. Perinteiset tarinamallit ja ammatti-identiteetti 
Olen edellä jäsentänyt kerrontaa analysoimalla esimerkkejä tarinatyyppien avulla. 
Seuraavassa kokoan yhteen luvun löydöksiä, ja sitä, miten kertojat hahmottavat 
toimijuutensa mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä ammatti-identiteettejään. 

Sankaritarinamallin avulla voi vahvistaa normaalia ja myös kritisoida ja määrittää sitä 
uudelleen tarinaan upotetun vastavoiman avulla. Mallissa voi erottaa teot, järjen ja 
moraalin toisistaan. Samalla rakentuu retoriikan tavoite eli hyvä, oikea ja tosi -jaottelu 
(Haapanen 1996). Tarinamallista hahmottuu sekä toimijuus eli individualistinen käsitys 
ihmisestä autonomisena, itsenäisenä, vastuullisena, aloitteellisena ja joskus 
sopeutuvanakin yksilönä (Virkki 2004) että toimijuuden ja yksilöllisen uravalinnan 
reunaehdot: ura ei ole vain yksilöllinen itsensä toteuttamisen tapa, vaan pitkälti 
ympäristön tarjonnan tulos. Mallissa toimijuuden mahdollisuudet voi kuvata yhtäältä 
tuotettuina ja toisaalta rajoitettuina. Lisäksi malli voi korostaa työelämän 
monimutkaista, jopa ristiriitaista todellisuutta ja kuvata pelon ja toivon välisen tilan 
kapeana. 

Ammatti-identiteetin ulottuvuuksia ajatellen sankaritarina on tarinatyyppi, jota 
käytetään, kun uravalinnat ovat tuoneet onnistumisen kokemuksia ja myös kertojan 
arvojen mukaista menestystä. Se tuo esiin ammatti-identiteettiin liittyvät arvot ja 
sidokset, korostaa sankarin vastuuntuntoa, uskollisuutta kulttuurisille odotuksille ja 
halua toimia moraalisesti oikein. 

Tragedia, päähenkilön pyrkimysten kariutuminen, tulee sivujuonena esiin monessa 
kertomuksessa. Tragediakerronnassa myönteinen juonne löytyykin siitä, että entinen 
päämäärä ja entinen minä kerrotaan menneeksi ja uusi päämäärä nostetaan entistä 
päämäärää paremmaksi. Tragediakerronnalla voi tuoda esiin ammatti-identiteetin 
muuttumisen ajassa ja paikassa ja korostaa ammatti-identiteettiä sosiaalisten 
vuorovaikutusten ja refleksiivisen8 arvioinnin ansiosta jatkuvasti muuttuvana 
prosessina. Tällä tavalla kertoja kiistää ammatti-identiteetille asetetun odotuksen sen 
progressiivisesti etenevästä luonteesta. Vaikka ammatti-identiteetissä on 
muuttumattomia osia, se ei ole pysyvä eikä kehity tiettyyn suuntaan. 
Tragediaulottuvuus korostaa muutoksen sattumanvaraisuutta, mutta vahvistaa myös 
uuden ammatti-identiteetin luomisen mahdollisuutta. Viitsimättömyys voi olla 
tragediamallin sisälle upotettu keino kuvata vastarintaa, jopa vähätellä vastarinnan 

                                                
8 Refleksiivisellä arvioinnilla tarkoitan itseään muokkaavaa arviointia (Hänninen 1999,62). 
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voimaa. Viitsimättömyys myös tuo tragediakerrontaan uuden juonteen, kun kertoja 
kuvaa toimijuuttaan toimintatapojen jatkuvuuden ja luonteensa kautta9. 

Kun pätkätyötilanne sysää sankarin menestykseen ja koulutusta vastaavalla alalla 
pysyminen vahvistuu, tragedian päähenkilölle vastaava tilanne tarjoaa uuden 
ammatillisen alun. Vaikka molemmissa tarinamalleissa puolustetaan samoja moraalisia 
oikeuksia ja uusi päähenkilö syntyy (Komulainen 1998), ratkaisujen ero kertoo myös 
toiminnan ehtojen tulkinnan moninaisuudesta ja sattuman vaikutuksesta. Pätkätyön 
sidonnaisuus sattumanvaraiseen ympäristöön ja ympäristön merkitys toimijuuden 
ehtojen tulkitsemisessa korostuvat. 

Kutsumusta korostavia kertomuksia sävyttää eteneminen ja selviäminen, vaikeuksien 
jälkeen löydettyjen kykyjen ja luontaisen sopivuuden kerrotaan johtaneen nykyiseen 
ammattiin. Luokittelen nämä komediamallin mukaan eteneviksi tarinoiksi. Uraansa 
aloittelevan on luontevaa kertoa työtilannettaan komediamallia seuraillen. Mallin avulla 
voi kertoa tarpeesta tulla arvostetuksi uutena työntekijänä ja tuoreena ammattilaisena. 
Sillä voi hakea hyväksyntää ja paljastaa virheensä ja osaamispuutteensa ja silti tulla 
hyväksytyksi sellaisena kuin on. Mallin käyttö vakuuttaa kertojaa mahdollisuuksista 
päästä päämääränsä. Se antaa keinoja oman ammatillisuuden etsimiselle, kun kertoja 
näytetään alempiarvoisena ja suurempaa yhteyttä hakevana. Komediakerronnalla voi 
myös arvostella työn organisointia asettamatta itseään vastakkain työyhteisön muiden 
jäsenten kanssa. 

Komediakerrontaa sävyttää suuremman yhteisyyden tavoittelu kertojan ”todellisen 
minän” ja ammatin, koulutuksen ja kokemuksen sekä kertojan ja hänen työyhteisönsä 
välille. Siinä häivähtää yhteisyyden tavoitteen rinnalla torjunnan pelko. 
Komediakerronnasta tulee näin yhteisön sanelema pakko. Komediakerronta voikin olla 
keino vahvistaa kertojan ja kuulijan uskoa määräaikaisen työn tavoitteellisuuteen eli 
pysyvän työn tavoittelun mielekkyyteen. 

Satiirimalli ja ironinen kerronta karnevalisoi pätkätyön ja sen takana olevat 
vallankäytön rakenteet sekä kertojan oman tilanteen. Kertoja myös luo yhteisyyttä 
naurun avulla (Bahtin 1995). Ironisella kerronnalla on rakentava, vapauttava ulottuvuus 
ja sillä luodaan kertojalle lisää vapautta. Ironialla on myös etäisyyttä korostava 
merkitys: sillä rakennetaan eroa itsen ja toisten välille, toiset kerrotaan joko onttoina 
vallankäyttäjinä tai sen vallankäytön voimattomina uhreina. Ironia suojelee kertojaa 
uhrin asemalta (Goffman 1986) ja vähentää pelon valtaa elämänkokonaisuutta 
reflektoitaessa. Ironia kuitenkin kertoo ainakin osittaisesta pettymyksestä omiin 
odotuksiin. Lisäksi ironisessa kerronnassa on mukana halua uudistaa ja synnyttää 
uutta. Sen avulla voi luoda itsenäistä asemaa työelämän paineissa ja kertoa 
taloudelliseen hallintaan ja tehokkuuden tavoitteluun liittyville termeille uutta sisältöä, 
vaikka se on myös sarkastista ja kohdetta kaksoismerkityksillä pilkkaavaa. Ironia voi 
myös toimia vastarinnan resurssina ja se korostaa todellisuuden monimuotoisuutta ja 
kerrostuneisuutta. Analysoidun esimerkin kerronnassa kerronnan kärki osoittaakin 
kahtaalle: yhteiskuntaa hallitsevaa taloudellista ajattelua ja kertojan omaa työtä 
koskevan päätösvallan pienuutta kohti. 

                                                
9 Tähän luonteen tai tavan jatkuvuuden kautta rakentuvaan toimijuuteen palaan tarkemmin seuraavissa 
luvuissa. Pidän sitä kuitenkin keskeisenä ammatillisen identiteetin kannalta, koska näin painotus siirtyy 
osaamisesta toimintatapoihin. 
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Ironinen kerronta osoittaa ristiriidan sen välillä, miten tekijä itsensä ammatissaan 
mieltää ja millaiseksi tarjolla olevat työskentelyolosuhteet muokkaavat työtä. 
Työskentelyolojen tuomat pettymykset värittävät ironista kerrontaa, vaikka kertojan 
sankaruus nousee sekä pärjäämisestä työskentelyolojen tuomilla ehdoilla että näiden 
ehtojen paljastamisesta. Vaikka ironisessa kerronnassa yksilön ja yhteisön välinen 
ristiriita jää ratkaisematta, kertojan arvot, sitoutuminen työhön ja työntekijäluokkaan 
sekä kertojan omalle työlleen asettamat tavoitteet tulevat selkeästi esiin. Ammatti-
identiteetti esittäytyy kerronnassa osaamisena. Ironinen kerronta on mahdollista 
ammatillisen asemansa vakiinnuttaneille miehille. Ironia voi toki olla vakiintumista 
enemmän sidoksissa kertojan sukupuoleen, se voi antaa vapauden rikkoa myös 
sukupuolelle tyypillisiä kerronnan tapoja. Esimerkiksi Alasuutari (1999,145) toteaa, että 
miehet puhuvat ”aroista”, henkilökohtaisista aiheista huumorin avulla. Koska työ on 
miehelle perinteisesti ollut ”kunnia” (Kortteinen 1992), ironinen puhe pätkätyöstä 
saattaakin kertoa siitä, että kyseessä on henkilökohtaisesti arka asia. 

Perinteiset tarinatyypit näyttävät toimivan kokemuksen ja kerronnan jäsentäjänä, kun 
haastateltavat kuvaavat toimimistaan nykyisessä työelämässä. Tarinatyyppeihin on 
kuitenkin kerrottu säröjä: komedialla on katve, sankaruuden rinnalla uhrina oleminen, 
tragedialla kieltäytyminen uhrin roolista ja satiirissakin erilaisia sävyjä. Syntyneet säröt 
tulkitsen ympäröivään yhteiskuntaan kohdistuneiksi moitteiksi tai arvokonflikteiksi, jotka 
kertovat uuden työelämän ja yksilön henkilökohtaisten odotusten 
kohtaamattomuudesta, jopa uuden talouden vastarinnasta. Uudella taloudella tarkoitan 
ilmiötä, jota leimaavat joustavat tuotanto- ja organisaatiomallit (mm. Kortteinen 1992,23 
- 27). 

Vastarinnan esiintulo on ymmärrettävää, sillä juuri korkeasti koulutetut pätkätyöläiset 
kokevat tämän joustavuuden konkreettisesti. Heidän työpaikkansa, palkkansa ja 
työyhteisöjäsenyytensä ovat suoraan sidottuja joko sijaisuuteen, tietyn projektin myötä 
ulkopuoliseen rahoitukseen ja sen kestoon, tai muuhun työantajan näkökulmasta 
joustoa vaativaan rakenteeseen. Vastarinta tarjoaa tällöin mahdollisuuden rakentaa 
toimijuutta. Haastateltavien vastarinta kohdistuu paitsi työnantajaan, osalla myös 
selkeästi kapitalistiseen järjestelmään. Nämä haastateltavat kritisoivat kapitalismia ja 
sen ahneutta ruokkivaa rakennetta, vaikka he siinä kykenevät toimimaan ja jopa 
menestymään. 

Tarinamallijaottelussa jokaisessa tarinassa löytyi eroja entisen ja nykyisen päähenkilön 
ja kertojan välillä (Linde 1993). Haastateltavat perustelivat muutostaan yksilöinä 
kertomillaan kokemuksilla pätkätyöstä. Muutoksessa pätkätyökokemus kuvataan 
opettajana, jonka avulla kertojan silmät avautuvat ja kertoja alkaa nähdä ammatillisen 
toimijuutensa ehdot uudenlaisina. Muutoskuvauksista voi hahmottaa, että kertojat 
arvottavat muutoksen kypsymiseksi tai kehitykseksi. Entisiä käsityksiään toimijuutensa 
ehdoista kertojat kuvaavat paitsi valheellisina, myös koulutuksen, vanhempien tai 
aiempien työntekijäsukupolvien tuomina näkemyksinä. Tämä arvottaa 
pätkätyökokemusta ja tekee kertojan nykyisistä käsityksistä ammatillisesta 
toimijuudesta hierarkkisesti ylempiarvoisia ja kertojan omia. Muutoksen perusteleminen 
pätkätyöllä on sidoksissa haastattelutilanteeseen ja kertoja muokkaa kertomustaan 
juuri tähän tilanteeseen sopivaksi. 

Tämä kerrottu muutos kuitenkin nostaa näkyviin pätkätyölle annetun merkityksen 
erityisen suojattomana työsuhteena. Pohtiessani, miksi pätkätyösuhteessa yksilö 
tuntee olevansa suoraan toisten armoilla, lähden liikkeelle mm. Jukka Relanderin 
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(2000) esittämästä ajatuksesta, että ihmisen sosiaalinen identiteetti10 on 
persoonallisuuden kerrostuma, joka suojelee yksityisyyttä regressiivisiltä impulsseilta, 
joita latautuu massojen vuorovaikutuksessa. Työpaikoilla joukon jäsenille luodaan 
sosiaalinen identiteetti päivittäisen tai toistuvan kanssakäynnin, jaettujen kokemusten, 
sääntöjen sekä yhteisen työmoraalin avulla. Tähän sosiaaliseen minään liittyy 
kokemus jakamisesta ja ajallisesta jatkuvuudesta: ”Nämä ihmiset ovat kanssani 
huomennakin, tässä tilanteessa, näillä ehdoilla”. Pätkätyössä olevat kertovat 
kokevansa tämän jaetun luottamuksen huomiseen, jatkuvuuteen ja ehtojen 
tasavertaisuuteen heikompana. Työyhteisön ei koeta luottavan pätkätyöläisen 
pysymiseen eikä pätkätyöläinen luota siihen, että työyhteisön säännöt ja moraali 
ulottuisivat häneen asti. Pätkätyöläinen kokee olevansa asemansa vanki. Jos työtön 
elää suojatta ilman yhteisöllistä kannattelua (Kortteinen ja Tuomikoski 1998,175), niin 
pätkätyöläisen yhteisöllinen kannattelu lähenee haurasta ja reikäistä verkkoa. 

6. Etsimisen ja selviytymisen tarinat 
Useimmat haastattelutarinat horjuivat kahden tai useamman tarinatyypin välillä. 
Esimerkiksi Jaakko kertoi sekä satiiria että sankaritarinaa ja sävytti kerrontaa vielä 
komedian keinoin. Seuraavissa luvuissa avaankin kahta hankalammin tarinatyyppiin 
luokiteltavaa tarinaa, jotka kuitenkin edustavat aineistossa usein esiin tulleita 
näkökulmia: moraalin etsintää ja työelämässä selviytymistä. Katson näitä 
tarinatyyppejä erityisesti uutta työtä ja työelämää (Sennett 2002, Jakonen, Peltokoski 
ja Virtanen 2006) kuvastavina kertomuksina ja etsin niiden takaa kulttuurista 
mallitarinaa (Löyttyniemi 2004; Hänninen 1999,94 - 95). 

Mallitarinalla tarkoitan kollektiivisia kertomuksia, joiden avulla voimme rakentaa 
itsellemme toimijaidentiteettiä; tässä etenkin ammatillisena toimijana. Mallitarinat voivat 
vaihdella konkreettisista kertomuksista abstrakteihin narratiivisiin moraliteetteihin 
(Hänninen 1999,94), ja julkisuuden esittämällä sosiaalitieteellisellä tutkimuksella on 
suuri merkitys mallitarinoiden joukon muovaajana. Tutkimusten merkitys korostuu 
korkeasti koulutetuilla. 

Tarkastellessani Helmin haastattelutarinaa lähden liikkeelle ajatuksesta, että 
kertomuksella voi katsoa olevan ainakin kaksi tehtävää: selostava ja arvioiva. Arviointi 
on henkilökohtaisen kertomuksen välttämätön osa (Siikala 1984,35). Arviointi on 
erityisen tärkeää silloin, kun välitavoite on saavutettu ja tulevaa varten tehdään uutta 
suunnitelmaa. Tällaisessa vaiheessa haastattelin Helmiä. Helmin puheessa 
ydinretoriikkana toimii epäily, reflektointi ja katumus. Hän rakentaa juonen, jossa 
yksinäinen päähenkilö etenee päämääräänsä vaikeuksien kautta, joskin moraalisena 
voittajana. Helmi tuo kertomukseensa vaadittua kiinnostavuutta kertomalla tapahtumia 
ja epäilemällä niiden syitä. Tästä retoriikasta hahmottuu myös Helmin asenne 
työhistoriaansa. (Bruner 2001, Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005, Linde 1993) 

Tarkastelen Helmin kerronnan rakennetta Labovin (1972) haastatteluaineistojen 
analysointiin kehittämän kerrontaskeeman avulla. Mallia mukaillen vaiheistan hänen 
tarinansa tiivistelmään, taustan kerrontaan, komplikaatioon, arviointiin, ratkaisuun ja 
päätäntään. (Suomi 2002,48; Vilkko 1998, Hyvärinen 1998, Siikala 1984,29). 

                                                
10 Relander käyttää termiä minä, mutta vaihdan sen tässä sosiaalisuutta korostavaan 
identiteetti termiin. 
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Vaikka ironista asennetta on pidetty uudelle työelämälle tyypillisenä (mm. Jakonen, 
Peltokoski ja Virtanen 2006), aineistoni perusteella esitän, että ironia vaatii kohtuullisen 
vakaata ammatillista asemaa ja uraa. Toisaalta komediallinen kepeys ura-asenteena 
saattaa kertoa eniten tuoreen työntekijän toiveista. Uuden työelämän tyypillinen 
mallitarina onkin selviytymistarina, jota esittelen Sarin haastattelun analysoinnin avulla. 
Tässä tarinamallissa selviytyminen ei ole sankarillista kamppailua, eikä sillä tavoitella 
suurempaa yhteyttä ympäristön kanssa. Toisaalta, se ei ole pelkkää epätyydyttävien 
olojen sietämistä (Honkasalo ym. 2004), vaan kertoja tavoittelee olosuhteiden 
muuttamista, esimerkiksi Sari opiskelun avulla. 

6.1. Helmi etsii 
Helmi lähtee haastattelussa liikkeelle uran juonen tiivistämisestä. Hän kertoo 
keränneensä johdonmukaisia paloja uraansa eri suunnista. 

Helmi: Niin. Miten mä sen sanon. No on siinä katso joku johdonmukaisuus 
kuitenkin, että kaikki on ollut sellaista tutkimustyötä tai nyt viime vuosina 
kehittämistyötä. Että kyllä siinä ihan se.(.)  Sillä lailla, kun voisi, minun tuli äkkiä 
semmoinen mielleyhtymä, että ne on niin kun sieltä täältä, tuolta, ylhäältä, 
alhaalta, sivulta, vasemmalta, oikealta. Kyllähän niistä joku järki on, joku 
logiikka, että tuota.(.)  Tietysti se alku – odotas nyt – alkoi siitä, kun minä rupesin 
tekemään tätä väitöskirjaani. 

Helmi osoittaa kulttuurisen oletuksen pysyvästä työurasta pätkätyöuran vastakohtana 
vääräksi. Hän kuvaa myös pätkätyöuraa jatkumona, jota ohjaa työntekijän päämäärä. 
Näin Helmi heti haastattelun alussa kiistää oletuksen pätkätyöläisestä 
sitoutumattomana ajelehtijana. 

Kieltäytymällä uhrin asemasta haastateltava määrittää itsensä aktiiviseksi toimijaksi. 
Samalla Helmin aloitus kertoo siitä, että määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät 
ovat tottuneet selittelemään työpaikanvaihdoksiaan. Aloituksesta hahmottuvat yleiset 
työuraa koskevat odotukset: työuralta odotetaan edelleen pysyvyyttä, mutta samaan 
aikaan omien tavoitteiden toteuttamista. 

Tämä monista suunnista aloittaminen toimii johdatuksena sille, että tarinassaan Helmi 
katsoo ja kertoo uraansa monesta näkökulmasta, mutta johdonmukaisesti ja 
jatkuvuutta etsien. Helmi etsii myös kertomuksen osallisia ja kytkee heidän avullaan 
kertomuksensa muuttuvaan sosiaaliseen maailmaan (Cohen & Mallon 2001,52). 
Helmin urakerronnassa leikkaavat koulutus ja vaihtelevat työympäristöt, 
työnantajainstituutiot ja työtehtävät luoden limittäisen ja raidallisen kudelman, jolle 
Helmi itse luo jatkuvuuden ja merkityksen uran epävarmuuden yli (Linde 1993, Vilkko 
1998). Jatkuvuuden avulla kertoja-päähenkilö nousee kerronnan keskiöön. 

Lainauksessa Helmi korostaa työn sisällön merkitystä sekä työuran jatkuvuutta. Näin 
haastateltava määrittää itsensä aktiiviseksi toimijaksi. Kerronnan performatiivisuudella 
hän myös rakentaa subjektia, tuottaa koherenssia ja sijoittaa itseään aikaan ja 
paikkaan eli tuottaa tietoisen tarinan avulla (Ronkainen 1999, Vilkko 1998) identiteettiä 
(Fornäs 1997,273). 

Helmi lupaa, että aikoo osoittaa tutkijalta vaadittua ongelmanratkaisukykyä, 
monipuolisten näkökulmien käyttöä sekä tavoitteellista etenemistä alusta kohti 
määriteltyä tavoitetta (Suomi 2002, Vilkko 1997). Ammatti-identiteetin luomisen ohella 
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Helmi noudattaa yleistä odotusta siitä, että tarinat etenevät aikajärjestyksessä ja 
poukkoilevienkin episodien välille luodaan jatkuvuutta loogisesti etenevällä kerronnalla 
(Hyvärinen 1998, Linde 1993). Helmi käyttää myös mielikuvia ja metaforia kerronnan ja 
ajattelun välineenä. Mielikuvien avulla hän laajentaa kerrontaansa sanallisen ilmaisun 
yli. Metaforat ovat yhteisiä ja jaettuja ja ne liittävät kertojan oman elämän yhteiseen 
kulttuuriseen kokemukseen (Vilkko 2000,78). 

6.1.1. Taustat 
Helmi: Sitäkin minä mietin, että menenkö minä yliopistoon? Minulle akateeminen 
maailma oli ihan vieras. Minä ajattelin mennä käsityö- ja 
taideteollisuusoppilaitokseen. Mutta sitten minun yksi työkaveri silloisessa 
kesätyöpaikassa sanoi, että – se oli itse toimittaja – että yritä nyt toimittajan 
uralle tai näin. Miten se saikin minut sitten puhuttua ympäri? 

Omaa nuoruudenaikaista ajatusmaailmaansa Helmi kuvaa käsityöalan oppilaitoksen 
avulla: oppilaitos asettuu akateemisen maailman vastakohdaksi ja samalla mennyt 
Helmi nykyisen. Esiin tulee Helmin kerronnan ensimmäinen osallinen eli työkaveri, joka 
puhui hänet akateemiselle uralle vastoin Helmin omia aikeita. Työkaveria voi 
tarkastella syyllisenä huijaukseen tai tarinamallin mukaisesti tehtävän antajana, 
lähettäjänä (Cohan & Shires 1988,69). Tässä Helmi rakentaa tarinaan ensimmäisen 
käänteen, jossa hän on toiminut ulkopuolisten neuvojen mukaan. Nykyinen Helmi jää 
reflektoimaan tilannetta ja ihmettelee, kuinka työkaveri onnistui ylipuhumaan hänet. 
Entisen ja nykyisen Helmin vastakkainasettelulla hän kuvaa nykyisen Helmin 
toimijuutta. Kuulijalle syntyy myös käsitys Helmin tilanteesta uransa alussa, jolloin hän 
lähti omaa toivettaan vastaamattomalle uralle ja kuilu ”todellisen, menneisyydelleen 
uskollisen” Helmin ja akateemista uraa tavoittelevan ”työelämä” Helmin välille alkoi 
syntyä. Kerronta lähestyy tässä komediakerrontaa. 

Helmi palaa työyhteisöön ja siihen, kuinka tuossa ensimmäisessä työyhteisössä oli 
luonnollinen kulku tutkimusapulaisesta väitöskirjan tekijäksi. Tässä Helmi näyttää 
tukevan yleistä odotusta, että urakerronta noudattaa elämänkulkukerronnan kulttuurisia 
tapoja ja jopa geometrisia muotoja: Helmi kuvaa uraansa kulkuna, tämä kulkemisen 
metafora yleistää Helmin uran ja asettaa kerronnan kulttuuristen puhetapojen 
varantoon perustuvien ilmaisumuotojen varaan. Niiden avulla Helmi käy vuoropuhelua 
kuulijan kanssa (Vilkko 1998,35). 

Helmin haastattelussa ura toistuvana tapana kuvata työn etenemistä viittaa 
uurastukseen, siihen, että Helmi jakaa protestanttisen etiikan mukaisen käsityksen 
työstä ja palkinnon ansaitsemisesta raadannan päätteeksi (Weber 1990). Uran kuuluisi 
mennä matkan kaltaisesti eteenpäin. Ura viittaa myös koulutettujen ammatilliseen 
etenemiseen kohti itsenäisempää ja statukseltaan korkeampaa asemaa 
ammattikuntansa sisällä, joten ura on työkokemusten kehittyvää järjestystä ajassa 
(Peltonen 1998). 

Tämän jälkeen Helmi käy läpi sukunsa koulutustason. Suvun esittelyllä Helmi 
pohjustaa tulevaa kerrontaa. Helmin ilmaisuista on erotettavissa kuinka 
työväenluokkaisessa ympäristössä akateeminen kunnianhimo ja ura erotetaan 
käytännön työstä (mm. Sennett 2004). Sukuselvitys kasvattaa kuulijan käsitystä 
kuilusta menneisyyden Helmin ja työuralla toimineen Helmin välillä. Esittelemällä 
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sukuaan ja työtovereitaan Helmi alkaa jakaa tarinan henkilöitä osallisiin ja sivullisiin. 
Roolit määräytyvät sen mukaan, kuinka lähelle itseään Helmi heitä kertoo. 

6.1.2. Komplikaatio 
Helmi selostaa, miten sai ensimmäiset apurahat ja keräsi tutkimusaineistoa. Sitten 
väitöskirjatyö keskeytyi, mutta tutkimuksen aihe veti hänet takaisin työn pariin. Näin 
hän näyttää tutkijan työn kutsumuksena jota hän pääsee toteuttamaan, kun työtilat 
järjestyvät ja hänelle löytyy työyhteisö. Helmi tosin arvioi, että työyhteisö ei ollut kiva, 
siellä pomo kohteli eri alojen ihmisiä eri tavalla. Ensin Helmi selostaa uran etenemistä 
ajassa. Sitten hän osoittaa jakavansa tasa-arvon kulttuurisen odotuksen, mutta sanoo, 
että hänen esimiehensä rikkoi tätä odotusta.  

Helmi kertoo työn edenneen kunnes hän meni rahoituksen päätyttyä uuteen 
työpaikkaan. 

Helmi: Ja sitten se [esimies] sanoi, että hän on ajatellut, että jos sinä jatkat sitten 
joulun jälkeen, kun sinä et ole nyt sitä väikkäriäsi saanut vielä valmiiksi. Rupeat 
tekemään julkaisuja, niin saat niistä aina palkkion. Minä olin, että no ei onnistu, 
että en minä nyt rupea teille mitään julkaisuja tehtailemaan jostain rahasta. Minä 
tahdon kokopäivätyön, että minä olen perheellinen. Ei onnistu! Sitten minä otin 
liittoonkin yhteyttä. Sitten se säikähti oikein pahasti, että kun minä otin liittoon 
yhteyttä. 

Helmi korostaa esimiehen käytöksen nöyryyttävyyttä esittämällä lainaukset sekä 
esimiehen puheesta että omasta vastauksestaan. Hän arvottaa esimiehen toiminnan 
moraalittomaksi. Hän sanoo vaativansa työltään laatua (ei halua tehtailla julkaisuja) ja 
vakaata toimeentuloa (kokopäivätyö). Helmi kuvaa sitoutumistaan ammattiin, 
ammattiylpeyttään ja ammatti-identiteettiään. Lisäksi hän kuvaa perheen toimeentulon 
työn motivoijana ja limittää näin työn muuhun elämään. Hän kuvaa esimiehensä 
ahneena ja itsensä vilpittömänä ja vastuullisena perheen elättäjänä. Lopussa hän 
fokalisoi kerronnan esimiehensä reaktioihin ja kertoo tämän säikähtäneen Helmin 
aktiivisuutta. Hän esittää ammattiliiton moraalisen toiminnan linnakkeena, jonka 
puoleen voi kääntyä. Helmi kertoo itseään aktiivisena toimijana, joka osaa hyödyntää 
yhteiskunnallisten instituutioiden tarjoamia mahdollisuuksia. 

Helmi toteaa saaneensa kiinnostavan työn ja hauskat työtoverit, mutta itse työtä hän 
kuvaa alipalkatuksi urakaksi. Tämän jälkeen hän pääsee kansainväliseen projektiin, 
jossa työskentelyn hän arvottaa kiinnostavaksi ja työtoverit maailmalla suureksi 
rikkaudeksi. Työn ehdot hän arvottaa surkeiksi (tuntikorvauksiin perustuva osa-
aikatyö). Huonoksi ja epäreiluksi määrittämänsä työelämän suivaannuttamana hän 
kertoo hakeutuneensa lisäkoulutukseen. Helmi nimeää halunsa ymmärtää ja auttaa 
työelämän tragedioita kokeneita kaltaisiaan koulutuksen motivaatioksi. Näin hän 
korostaa omien motiiviensa vilpittömyyttä sekä omaa jatkuvaa oppimistaan. 
Korostamalla kokemuksista oppimista Helmi asettuu tukemaan näkemystä, jonka 
mukaan oppiminen on identiteetin kehityksen ja muutoksen keskeinen prosessi (Repo 
ja Gustafsson 2006,55). Helmi kuitenkin tulkitsee yhteiskunnallisen ongelman myös 
yksilölliseksi ja siksi etsii siihen myös yksilöllistä ratkaisua (Bauman 2002, 
Saastamoinen 2006). 

Helmi vertaa omaa uraansa muiden ammattiryhmien uraan. Hänellä on takana noin 
viisitoista vuotta määräaikaisia tutkimus- ja projektitöitä. Projektitöiden ohella hän on 
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viimeistellyt väitöstään ja hankkinut lisäkoulutuksen. Nyttemmin Helmillä on toistaiseksi 
voimassaoleva työsopimus. Lisäkoulutuksen hankkimista Helmi perustelee myös 
tarpeellaan selvittää omaa kurjaa työhistoriaansa. 

Haastattelijana tartun Helmin arvottamiseen. 

Sikke: Onko nämä pätkätyöt - tai sinä sanoit, että sinun työhistoria on kurja. Niin 
onko se vaikuttanut siihen, että miten hyvin sinä tunnet osaavasi työsi? Tai 
kyseenalaistatko sinä omaa osaamistasi tai itseäsi tämän kurjan työhistorian 
takia? 

Helmi: En oikeastaan, se tuota.(.)  Minä olen tällaisen selityksen ke- tai 
tällaiseen johtopäätökseen olen tullut, että minulla ei ole ollut kunnon 
seniorisuhteita. Pitäisi olla semmoinen mentori-seniorisuhde hyvä, että pääsisi 
eteenpäin [akateemisella uralla]. Minä olisin päässyt eteenpäin, että minä olen 
ollut vähän mä olen ollut hölmö – no osittain, koska minä en ole totellut niitä 
senioreita, mitä minulla on ollut. En minä itsestäni mitään sankaria tässä aio 
tehdä enkä sillä lailla. Mutta minä olen vissiin vähän semmoinen vastarannan 
kiiski, että minulla ei ole näitä kunnon tälläsia suojelevia mesenaatteja ollut. Nyt 
minulla on hyviä yhteistyökuvioita samanikäisten kollegojen kanssa, joilla on 
vakipaikat. Ja sitten me tehdään tutkimuksia, mutta on sekin vähän tylsää, että 
minä teen niitä viikonloppuisin ja iltaisin sitten. Kyllä minua vituttaa, niinkun. 

Helmi kertoo oman toimintansa seniorisuhteen puutteen seurauksena, kun hän toteaa, 
ettei noudattanut löytämiensä seniorien neuvoja. Tässä hän arvottaa entisen Helmin 
käytöstä hölmöksi, mutta osoittaa myös ymmärrystä aiempaa käytöstään kohtaan. Hän 
kieltää kuitenkin olevansa ylpeä menneen Helmin toimista kiistämällä sankaruuden. 
Helmin kuvausta vastahankaisuudesta, vastarannan kiiskinä olemisesta, voi katsoa 
sisäänpäin kääntyneenä selityksenä sille, että hän ei ole saanut tai halunnut vakituista 
työpaikkaa. Kuitenkin Helmi arvottaa olleensa oikeassa vastustaessaan senioreitaan ja 
kertoo olevansa ylpeä siitä, että ei ole toiminut senioreiden vaateiden mukaan. Hän 
kuvaa vastarinnan resurssia ja keinoa rakentaa itsenäistä toimijan asemaa. Helmi 
vahvistaa ilmauksella toimijuuttaan ja samalla määrittää osan akateemista yhteisöä 
vastapuolelle. Itsensä kanssa samalle puolelle hän asettaa saman ikäiset 
tutkijakollegat. Hän kuvaa työelämäänsä vastakkaisten intressien taistelukenttänä. 

Kun Helmi kuvaa, kuinka hänen täytyy tehdä kiinnostavat ja antoisat työt vapaa-ajalla, 
hän painottaa yhtä tietotyön tunnetuista riskeistä: elämä työkeskeistyy ja yksityiselämä 
marginalisoituu (Casey 1995, Hochschild 1997). Helmi korostaa riskiä kertomalla, että 
hän tekee tutkimustöitä kotonaan, jolloin työn ja muun elämän raja entisestään 
haurastuu. Samalla hän luokittelee työt ja kasvattaa eroa niiden välille: on 
tutkimustöitä, joilla tavoitellaan toimeentuloa ja toisia, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
perehtyä kiinnostaviin asioihin toivotun ryhmän kanssa eli toteuttaa itseään ja luoda 
ammatillista identiteettiään. Helmi sanoo, että ryhmän samanikäisillä kollegoilla on 
vakituiset työpaikat, joten häntä onnekkaammat voivat yhdistää nämä tavoitteet. 
Helmin kerronta lähestyy komediakerrontaa siinä, että hän näyttää työuran tavoitteeksi 
suuremman yhteyden kutsumuksen ja palkkatyön välillä. 

Helmin ylpeyden vastahankaan olemisesta voi katsoa myös nousevan siitä, että Helmi 
on rikkonut taustansa ja lähtenyt sukunsa ensimmäisenä yliopistouralle. Vaikka 
tällainen sosiaalinen liikehdintä on Suomessa melko yleistä ja mahdollista hyvien 
koulutusmahdollisuuksien vuoksi, Suomessakin akateemisten alojen ihmisillä on 
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useimmiten taustallaan koulutetut vanhemmat (mm. Karisto 1998,90). 
Yhteiskuntatieteen koulutuksen saaneena Helmi tuntee nämä puolet uravalintojensa 
taustoista ja tuo niitä esiin. Ne ovat hänelle (ja asetelman vuoksi hän tietää, että myös 
minulle) tunnettuja ja yleisesti hyväksyttyjä tosiasioita. Näiden kautta on mahdollista 
rakentaa toimijuutta haastattelussa. 

6.1.3. Arviointi 
Haastattelun alkupuolella Helmi on pitänyt uraansa virhearviona. Helmi palaa tähän. 

Helmi: Niin, katso minulle jäi se juttu kesken, että kun minä olen, minä katson 
jälkeen - taaksepäin elämässäni, niin minua kaduttaa se, että minä lähdin tälle 
akateemiselle uralle. Minun olisi ilman muuta pitänyt mennä vaan 
sosiaalityöntekijäksi, tekemään tärkeätä työtä ihmisten kanssa. Minä olisin 
voinut sitä kautta sitten lähteä vaikka tota jatkokouluttamaan itseäni 
projektityöntekijänä tai jotenkin. Ja sieltä käytännöstä, että se olisi kyllä ollut 
ehdottomasti minun juttu. Minä olen kyllä kärsinyt tästä itseni pakottamisesta 
johonkin muottiin. Ja sitten se on ihan helvetin yksinäistä ollut välillä – ja minä 
inhoan sitä. Yksinäisyys on tosi kova pala minulle. (.) Itsenäinen työntekijä minä 
olen aina ja sitten semmoinen pärjääjätyyppi. Pienestä pitäen on pitänyt pärjätä 
kauheasti. Ei se minun ihanne ole. Minun ihanteeni on semmoinen, että ihmiset 
tukisi ja kannustaisi toisiaan – ja olisi hyvä tahto. Ja sitten joku, jos olisi 
ristiriitoja, niin ne käsiteltäisiin. Mutta se on ihan naiivia, ei elämä sellaista ole.  

Ensimmäisen valinnan arvottaminen virheeksi korostaa kuilua menneen Helmin ja 
työuralla edenneen Helmin välillä. Akateemisen taustan puutteen tuoma etäisyyden 
kokemus asettuu vastakkain yhteisyyttä ja käytännöllisyyttä ihailevan menneen Helmin 
kanssa. Helmi kertoo, että työväenluokkaiseen taustaan sosiaalityön tekeminen olisi 
sopinut paremmin ja etäisyyden tai yksinäisyyden kokemusta ei olisi tullut: tässä hän 
kertoo vaihtoehdosta, jossa olisi toteutunut suurempi yhteys työelämä–Helmin ja 
entisen–Helmin välillä (Komulainen 1998). Kuitenkin vaan sosiaalityöhön ilmaisulla 
Helmi kuvaa etäisyyttä myös tätä vaihtoehtoa kohtaan. 

Helmi kertoo työuran yksinäisyyden ja itsenäisen pärjäämisen olevan varhempaa 
perua. Pienestä pitäen Helmin on pitänyt pärjätä kauheasti. Näin pärjäämisestä tulee 
pakotettua ulkoisten vaatimusten täyttämistä ja syntyy kuilu pärjänneen Helmin ja 
tukea kaivanneen Helmin välille. 

Helmi antaa toiveelle ja sen pysyvyydelle merkityksiä kertomalla säilyttäneensä 
haaveensa tuesta ja kannustuksesta, vaikka arvottaa tämän naiiviksi toiveeksi. Helmi 
tarkentaa naiiviuden koskemaan vain itseään. Helmi epäilee tukea ja kannustusta 
löytyvän akateemisen maailman sisällä sellaisille, joilla on akateeminen suku ja 
akateemisuuden sosiaalinen osaaminen takanaan. Tässäkin Helmi rakentaa 
vastakkainasetteluja. Toisilla on tukea, josta hän jää osattomaksi. Toisaalla on Helmin 
unelma, jossa hyväntahtoinen yhteisö tukee toisiaan ja toisaalla on todellisuus, jossa 
Helmi jää yksin. Näin hän jää yksinäiseksi antisankariksi ja kerronta lähestyy 
rikostarinaa. 

Helmi kertoo kokemuksistaan asiantuntijoiden yhteistyöstä. 
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Helmi: Sellaisia kuningattaria ja kuninkaita, että ei toista mahdu samaan 
huoneeseen. Ihan mahdotonta meininkiä. Se yhteistyö on aivan hirveän 
vaikeata. 

Hän toteaa, ettei ymmärrä, miksei akateemisista ole yhteistyöntekijöiksi. Nimeämällä 
toiset kuninkaiksi ja kuningattariksi Helmi kuvaa paitsi vallankäytön, myös sukupuolen 
keskeisyyttä akateemisissa yhteisöissä. Kommentin mukaan osa akateemisia ottaa ja 
käyttää valtaa ja vie tilan ilman koko yhteisön suostumusta. Tässä kohtaa kerronnassa 
on ironisia ja jopa traagisia sävyjä. 

Helmi pohtii suhdettaan ihmisiin läpi haastattelun. 

Helmi: Vaikka minä en noitten herrojen kanssa tule toimeen enkä noitten rouvien 
kanssakaan. Tai semmoisten kauhean paskantärkeitten. Tai minä en osaa 
sitten. Kyllä minä tulen ihmisten kanssa toimeen ja totta kai minä haluan 
miellyttää ja minä olen kiltti ja miellyttävä ja tuommoinen. 

Vaikka Helmi ensin epäilee sosiaalisia taitojaan, hän kuitenkin heti sanoo tulevansa 
ihmisten kanssa toimeen. Ristiriita kertoo sekä Helmin tasapuolisuuden vaatimuksesta 
että sen kulttuurisesta odotuksesta; ihmisten kanssa Helmi tulee toimeen, toisin kuin 
herrojen ja rouvien. Tässä hahmotan tarinan rikolliset eli henkilöt, jotka toimivat vastoin 
Helmin moraalia ja sivulliset, joita kerronnassa tarvitaan luomaan rikollisille 
vastapainoa. Helmi määrittää etäisyyksiä sivullisiin. 

Helmi jatkaa pohdintaansa siitä, miten hän on käyttäytynyt. Hän kuvaa olleensa 
omapäinen, tuittupäinen. Hän kertoo kuinka on pyytänyt apua esimieheltään, mutta 
esimies on avun kieltänyt. Tämän jälkeen Helmi kertoo, kuinka aktiivisesti hän 
rakentaa toimijuuttaan arvojensa ympärille. 

Helmi: Minä jotenkin olin loukannut sitä minun pomoa. Minä en ymmärrä, miksi 
se suhtautui minuun sillä lailla? Kyllä minä katsoin puurona siinä. Ja aina oli niin 
kun, että tämä on väärin. Kyllä minä varmaan aina muistutin melkein jokaisessa 
kokouksessa, että nämä on väärin, täällä kohdellaan ihmisiä väärin. Täytyy 
myöntää, että minä en tajua, että mulla, miten minä ärsytin niitä? Tai sitten minä 
olin tyytymätön, mutta kun minulla ei ole tapana selän takana haukkua.(.) 

Helmi asettuu vastakkain esimiehensä kanssa. Hän kääntää toiminnan oman roolinsa 
pohdinnaksi: miksi moraalisesti oikeutettu vääryyksien esiin tuominen ärsytti 
työyhteisön muita jäseniä. Näin Helmi toteaa, että moraalisena toimijana hän jäi yksin 
ja muista työyhteisön jäsenistä tulee osallisia esimiehen toimintaan. Vaikka hän näin 
jää moraalisesti yksin, hän kuvaa edellä katsomistaan puurona. Puuro11 voi viitata 
jaetun kärsimisen tuomaan tasaveroisuuteen, mutta tässä tulkitsen sen entisen Helmin 
aseman ja toimintatavan ironisoinniksi. Hän päättää kuvauksen arviointiin sanoen, että 
nykyinen Helmi ei ymmärrä, miksi entinen Helmi ärsytti työyhteisöä. 

Nykyinen Helmi ymmärtää entistä Helmiä, koska tavat säilyvät: Helmillä ei ole tapana 
toimia selän takana. Tavat ja niiden noudattaminen ovat nähtävissä myös vastarinnan 
resursseina, koska Helmi toteaa toimivansa niiden mukaisesti sosiaalisista paineista 
huolimatta. Kuitenkin tavan korostamisesta hahmottuu Helmin mahdollisuus olla 
                                                
11 Tero Jartti: Puuro. 3 minuutin lyhytelokuva hiljaisen kärsimyksen muovaamasta tasavertaisesta 
toveruudesta, pakon sanelemasta luovuudesta ja ystävien välisestä luottamuksesta. Digital Cinema Mattila & 
Röhr Oy yhteistyössä YLE Yhteistuotannot. 
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noudattamatta tapojaan (Jokinen 2005,32 - 33). Tavan korostaminen myös nostaa 
henkilökohtaiset ominaisuudet ammatillisen osaamisen tärkeäksi ulottuvuudeksi (mm. 
Vähämäki 2003, Jakonen, Peltokoski ja Virtanen 2006). 

Haastattelun kuluessa Helmi vertaa itseään samaan aikaan aloittaneisiin tutkijoihin, 
joiden menestyksen mittarina Helmi käyttää työpaikan vakinaisuutta. Verratessaan hän 
kuvaa uraansa suhteessa vakinaisiin työpaikkoihin ja määrittää uraansa niiden 
puutteena. Samalla hän määrittää pätkätyön työksi, josta puuttuu menestymisen 
kannalta oleellinen jatkuvuus. Näin työn arvo rakentuu erolle, vakinaisuuden puutteelle. 
Oman osaamisensa puutteeksi Helmi kertoo sen, ettei hän pidä yksinäisestä työstä, 
josta ei saa suoraa palautetta. Peilaamiskykynsä ja itsetuntemuksensa 
kehitysmahdollisuudet Helmi kuvaa lupaavina. Tätä peilaamiskykyä, jatkuvaa 
reflektointia kuuluu mm. Anthony Giddensin (1991) mukaan jälkimodernissa 
yhteiskunnassa osoittaa. Peilaamiskyvyllä tarkoitan tässä refleksiivisyyttä eli taitoa ja 
toimintaa, jossa yksilö asettuu itsestään matkan päähän ja arvioi elämäänsä, 
valintojaan ja mahdollisuuksiaan erilaisissa asiayhteyksissä (Jokinen 2005,48). Tästä 
Tuija Virkki (2004) käyttää ilmaisua reflektiokompetenssi. Ilmaisulla Virkki tarkoittaa 
kykyä pohdiskella ja työstää omia tunteitaan ja itseään sekä kykyä muuttaa elämäänsä 
lisääntyneen itsetuntemuksen myötä. Kyky tehdä omista kokemuksista kertomuksia on 
resurssi, joka ei ole yhtä lailla kaikkien käytettävissä ja siten pääoman eri lajeiksi 
muutettavissa. Tämä lähtökohtaluokkaero punoutuu sekä sukupuoleen että 
yhteiskuntaluokkaan (myös Jokinen 2005,136). 

Helmi: Siitä sitoutumisesta, niin kyllähän ihminen sitten kun innostuu, niin kyllä 
sitten sitoutuu. Mutta sitten jos tulee jotain vastoinkäymisiä, eikä saa omia 
ideoitaan läpi, niin kyllä siinä sitten ottaa – no joo, tehdään nyt niin kuin sanoitte. 
En minä sitten, en minä turhaan päätäni iske sinne seinään turhan päiten. 

Helmi sanoo pystyvänsä joustamaan ja sitoutumaan omista motiiveistaan käsin, hän 
toteaa täyttävänsä nykytyöelämän ja notkean modernin vaatimuksia (Bauman 2002). 
Puhe on osin suunnattu kuvitellulle ja laajemmalle yleisölle; ihminen innostuu, ei 
kertoja itse. 

Vaikka puhe välillä suuntautuu vaihtelevalle yleisölle, kielenkäytön tasolla Helmi tulee 
lähelle, kuule, odotas nyt ja kato kun ilmaisut toistuvat haastattelussa. Hän suuntaa 
puhetta juuri minulle juuri tässä haastattelutilanteessa. Hän rakentaa identiteettiään 
tässä tilanteessa ja tällä ainutkertaisella tavalla. Samalla Helmi ottaa itselleen 
sisällöllisen johtajan roolin. Asiantuntijahaastattelumallin mukaisesti hän on tilanteessa 
se, jolla on tietoa jostakin, mistä haastattelija haluaa sitä saada (Gubrium ja Holstein 
2001). Ainoastaan yhdessä kohdassa Helmi vaihtaa puheen tyyliä kesken sanan (Minä 
olen tällaisen selityksen ke- tai tällaiseen johtopäätökseen olen tullut, että minulla ei ole 
ollut kunnon seniorisuhteita.) Huolellinen sanavalinta ja se, että myös verbien taivutus 
on kirjakielen mukaista osoittaa, että tällä asialla on Helmille suuri merkitys, eikä siitä 
voi puhua kevyesti. Helmi on valinnut koulutustaan vastaavan kielenkäytön tyylikseen 
ja tavakseen rakentaa identiteettiään. Hän suuntaa puhetta entisille senioreilleen ja 
kritisoi heitä ja mallia, jossa epätasa-arvoinen seniorisuhde on välttämätön uran 
etenemiseksi. Helmi myös kritisoi haastattelijaa epäasiallisesta toiminnasta tilanteessa 
eli oman tulkinnan tarjoamisesta. Horjuminen kahden puhetavan välillä kuvaa 
välimatkaa ”työelämä” Helmin akateemisen muodollisuuden ja suhdeverkoston sekä 
kansanomaisen taustan välillä. 
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Haastattelun kuluessa Helmi määrittää työtovereiden, esimiesten ja seniorien 
merkitystä uran edistäjänä ja sosiaalistajana akateemisuuteen. Ikätovereiden tukea 
lukuun ottamatta hän jää yksin. Helmistä rakentuu yksinäinen etsivä, jonka moraali 
säilyy puhtaana, vaikka hän näkeekin yhteisön moraalin horjuvan. Oman moraalin 
säilyminen jättää hänet kuitenkin eettisesti yksin. Rikostarinan rakenteella Helmi 
kääntää alistumiselta näyttävän sisäänpäin katsomisen voimaantumiseksi eli 
kokemukseksi, josta on hyötyä, kun hän auttaa muita työelämän pyörteissä kärsineitä. 
Samalla hän kertoo pahan eli tässä akateemisen työelämän epäreilulta tuntuvat 
rakenteet pois itsestään ja rakentaa identiteettiään vakautuvaksi. Puheet 
tulevaisuudesta vahvistavat kuvaa Helmistä aktiivisena toimijana, joka haluaa muokata 
itse omaa elämänkulkuaan. 

Helmin haastattelusta hahmotan vertailua sekä ammattiryhmien välillä että 
ammattiryhmän sisällä. Vertailussa oman ammattiryhmän sisällä Helmin huomiota 
kiinnittävät kokemuksen kertyminen, tuki, omaan kiinnostukseen perustuva työ sekä 
kollegiaalisuus, kuuluminen ryhmään. Myös sukupuoli tai kapean asiantuntemuksen 
vahva perinne voi Helmin mielestä olla ryhmän menestyksen, hyvän kohtelun ja 
ryhmän kiinteyden takana. 

Helmi: Ja sitten kato Suomessa on kauhean vahva perinne [pätkä poistettu] Se 
on semmoinen miesten ryhmä ja jos, kun sinne on naisia päässyt, niin niitä on 
kyllä kohdeltu hyvin. Niillä on mennyt hyvin. Mutta kun minä olen tutkinut sitten 
naisjuristin vetämässä ryhmässä – ei minulla siinä hyvin käynyt, 
yhteiskuntatieteilijänä ei käynyt hyvin. 

Yllä olevan voi tulkita myös erottautumisen (Bourdieu 1984) tai keskiluokan 
sirpaloitumisen ilmentyminä (Sulkunen 1992). Kertomus menneestä 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta on nykyisen Helmin tulkinta ja se toimii perusteluna 
hänen kerronnallisille vastakkainasetteluilleen. Kertomus myös vahvistaa Helmin 
rakentamaa roolia moraalin vartijana. 

Helmi puhuu monessa kohdassa tuen merkityksestä urakehitykselle. Kerran hän 
kertoo kysyneensä esimieheltään, miksi tämä kohtelee saman ryhmän jäseniä 
eriarvoisesti: miksi joillekin järjestyy rahoitusta ja määräaikaisia työsuhteita, mutta 
Helmi joutuu etsimään rahoituksen laitoksen ulkopuolelta. 

Helmi: Ja mikä hurjinta, niin tota hänen ryhmässään on tietysti sitten ollut näitä 
muita jatkokoulutettavia, niin ne ovat saaneet häneltä rahoitusta. Ne ei ole 
onnistunut saamaan apurahoja ja sitten ne saa määräaikaisia työsuhteita. On se 
paljon parempi saada määräaikainen työsuhde kuin apuraha. Kyllä minusta on 
niin kun perkeleen väärin. Ja minä olen sanonut suoraan niille. 

Helmi: He kieltää sen, että se ei muka ole totta. Ei tietenkään se ihminen, joka 
saa niitä määräaikaisia työsuhteita, eihän se kiellä tätä, mutta se pomo kieltää. 
Ja yhtäkkiä palkattiin silloin 2002, kun minä lähdin siitä ryhmästä, niin palkattiin 
yhtäkkiä yksi juristi tuolta Kuopiosta vakipaikkaan. Se ei ollut edes meidän 
ryhmässä ikinä. 

Helmi kertoo esimiehen kieltäneen eriarvoisen kohtelun ja toteaa, että määräaikaisia 
työsuhteita saanut ei tapahtunutta kiellä, mutta vaikenee. Korostaessaan 
epätasaveroista kohtelua Helmi haastaa esimiehensä ja vaatii häntä toimimaan 
kulttuurisesti hyväksytyllä tavalla eli kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti. Vertailuilla 
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Helmi myös arvostelee työpaikkansa arvojärjestystä ja rakentaa roolia moraalisena 
sankarina. Hän arvottaa tasa-arvon korkealle: tämä on ammatti-identiteettiin liittyvää 
omien arvojen pohdintaa (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). 

6.1.4. Ratkaisu ja päätäntä 
Helmi: Ihan kouluttamattomien vanhempien ensimmäisen sukupolven 
kaupunkilaistyttö. Lähtee sitten akateemiselle uralle ja sosiaalistuu sitten siihen. 
Ja yrittää - kerää sitä rohkeutta siihen väitöskirjan tekoon – ja kerää sitä 
osaamista. Mutta nyt minä olen [ikä poistettu] sitten mahdollisesti valmis ja 
minulla on hurjasti näkemyksiä ja mielipiteitä – ja perusteltuja sellaisia. Nyt minä 
en.(.) olen aika rohkea, aika rohkea, mutta minä olen eksynyt ehkä tälle uralle. 

Tarinan ratkaisuksi paljastuu Helmin varmistunut väitöstilaisuus lähitulevaisuudessa. 
Tämän jälkeen Helmi kertoo uuden elämän alkavan. Voimakkaasti eteenpäin 
tähtäävästä ja mennyttä pohtivasta kuvauksesta hahmottuvat nykyisyyden monet tavat 
vaikuttaa kerrontaan (Hyvärinen 2004). Koska ratkaisuun on päästy, voi yksinäinen 
etsivä-kertoja todeta onnistuneensa ja palata yhteisön jäseneksi, eivätkä tarinan 
esimiehet enää voi horjuttaa hänen asemaansa.  Helmi puhuu alussa itsestään 
nollapersoonan (Laitinen 1995) kautta, tässä persoona on häivytetty ja verbimuodot 
ovat passiivissa. Episodin lopussa Helmi puhuu minä -muodossa. Näin hän tekee eron 
uralle lähteneen ja päämääräänsä päässeen välille. Samalla kuitenkin kuilu entisen 
Helmin ja työelämä–Helmin välillä voi pienentyä. 

Kysyn Helmiltä, mikä on hänen ammattinsa. 

Helmi: Niin minä olen tuommoinen moniosaaja. Ja sitten minä. (.) 

Sikke: Niin, siis moniosaaja? (.) 

Helmi: Niin, minä olen semmoinen. Mutta minä olen sitä itsekin miettinyt, että 
onko hyvä olla tämmöinen generalisti, yleismies, yleisnainen Jantunen?  

Helmi myöntyy rooliin, jota hänelle tarjoan, mutta kieltäytyy arvottamasta sitä. Helmi 
näyttää sukupuolen liukuvana. Hän aloittaa sukupuolineutraalista, mutta 
vierasperäisestä generalistista, palaa kansankielen ilmaisuun yleismiehestä, tarkentaa 
sen omaan sukupuoleensa sopivaksi, mutta pysyy yleensä miehistä käytettävässä 
sukunimestä lähtevässä mielikuvassa. Mielikuva viittaa jälleen Helmin 
maaseututaustaan, yleismies Jantunen oli Kankkulan Kaivo -nimisen 
maaseutupitäjästä kertoneen radiohupailusarjan keksijä, Kankkulan julkisen 
kulkuvälineen Puskabussin rakentaja ja kuljettaja, joka esittelee höyrypäisiä 
keksintöjään tai Puskabussiin rakentamiaan outoja lisävarusteita 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Kankkulan_kaivolla). Mielikuvan avulla Helmi asemoi 
itseään kansan edustajaksi ja vastapuolelle tulee virallinen, kaavamainen eliitti. 
Toisaalta mielikuva vahvistaa Helmin epäilyä omien toimiensa sopivuudesta, ovathan 
keksijä Jantusen tuotokset höyrypäisiä ja outoja. 

Helmi rikkoo sukupuolisidonnaisen kerronnan kaavaa, vaikka hän kertoo itseään 
moniperspektiivisesti (Vilkko 1997) ja kiertelee työyhteisöstä toiseen. Hän korostaa 
omaa yksinäistä taisteluaan oikeuden ja tasa-arvon ja itsensä puolesta. 

Sikke: Tavallaan tämä on rohkeuden keräämiskertomus myös tämä 
pätkätyökertomus. 
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Helmi osin hyväksyy määritelmän. 

Helmi: Niin, mutta en minä tosiaan tulevaisuudesta tiedä. Kyllä minä syvästi 
ihmettelen, että jos minun osaamiselle ei ole käyttöä. 

Seuraavaksi Helmi esittää tulevaisuuden toiveen 

Helmi: Mutta tuota voihan olla, tai kyllä minä olen silleen vähän ajatellut, että jos 
siitä sitten tulisi jotain joskus vähän pidempää työsuhdetta siltä alalta. 

Silti mennyt työura harmittaa Helmiä. Tota noin sanat ennen ihmissuhdetyötä kuitenkin 
lieventävät akateemisen uran katumista. 

Helmi: Paska tämä on, ihan se on paskareissu koko homma ollut. Minä olen nyt 
ajatellut aikuisena, tai näitten kokemusten jälkeen, että minun olisi pitänyt lukea 
ja mennä tota noin ihmissuhdetyöhön.  

Helmi kuvaa identiteettiään tuomalla keskusteluun työyhteisönsä, perheensä, sukunsa, 
opiskelukaverinsa ja oman suhtautumisensa mainittuihin. Sanavalinnoillaan (purnaa, 
kerjää, surkeaa, kaduttaa, viitsii) Helmi muokkaa itsestään kuvaa toimijana, joka reagoi 
herkästi toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Asuinympäristökin on muistutus, että missä 
mennään ja millaisessa maailmassa eletään. Helmi kertoo puutteitaan ja tekemiään 
valintoja ja arvottaa niitä. Väliin Helmi kertoo ratkaisujaan omin, väliin kuin ulkopuolisen 
silmin. Omien valintojen katumus ja tehtyjen ratkaisujen pahoittelu korostuvat 
kerronnassa. Helmi tekee itsestään yksinäistä antisankaria, jonka moraali on rikkeetön, 
mutta arvioi, että ympäröivä maailma ei tätä rikkeettömyyttä ole arvostanut. 

Aktiivinen ote tulevaisuuden muokkaamiseen korostuu, kun Helmi puhuu 
lisäkoulutuksen hankkimisesta, julkaisuluettelosta, omasta osaamisestaan ja 
samanikäisten kollegojen kanssa rakentamastaan työyhteisöstä. Aktiivisen toimijuuden 
rinnalle muodostuu kuva Helmin menneistä ja tulevista odotuksista sekä kuva 
vaihtoehtoisesta urasta ihmissuhdetyössä. Menneisyyden toiveita sävyttävät pettyneet 
sanakäänteet ja tulevaisuuden toiveita epävarmuus. Tässä on myös Helmin puheen 
riitasointu: tulevaisuuden työn odotukset ja niihin valmistautuminen rinnastuvat jo 
koettuun epävarmuuteen siitä, onko ylipäätään mitään työtä tarjolla juuri Helmille. 
Kerronnallisella rakenteella Helmi kertoo asemaansa vakautuvana. Kun moraali on 
kerrottu vahvaksi, Helmi on turvassa. Rakenne myös vahvistaa yhteistä uskoa siihen, 
että oikeudenmukaisuus lopulta voittaa. 

6.1.5. Juonen kulku 
Juonen avulla kertoja integroi elämänsä tapahtumia ja tulkitsee niitä eli juonentaa 
elämäänsä. Juonentaminen on tapahtuma, joka on käynnissä sekä tarinaa 
kerrottaessa että sitä vastaanotettaessa. (Hyvärinen 2006). 

Helmi aloittaa tiivistämällä (Hyvärinen 1998) uransa monisuuntaiseksi etenemiseksi 
tarinan alkupisteen eli uravalinnan jälkeen. Tämän jälkeen hän kertoo taustan uralleen. 
Sitten hän esittelee työelämässä kokemansa takaiskut tai komplikaatiot. Helmi etsii ja 
löytää erilaisia syitä ja tuloksia uralleen ja arvioi mennyttä toimintaa. Hän kuvaa sekä 
katumusta että ylpeyttä menneestä. 

Emotionaalisuus on omaelämäkerran muistelu- ja kertomisprosessin keskeisiä 
tekijöitä, toteaa Vilkko (1997,182). Hän kutsuu tapaansa lukea omia aineistojaan 
empaattiseksi luennaksi, Vilkko pyrkii eläytymään lukemaansa ”siten, että 
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puhekumppanin maailma ja sitä jäsentävät rakenteet hahmottuisivat ja yhtenäisyyden 
sekä erilaisuuden ymmärtäminen mahdollistuu”. (Vilkko 1997, 185). Kun luen Helmin 
haastattelukertomusta eläytyvästi ja erittelevästi, löydän rikoskertomusrakenteen, joka 
korostaa kertojan eettistä yksinäisyyttä ja jossa etsitään johonkin rikokseen 
syyllistyneitä. Löydän myös komediaulottuvuuden, jonka avulla Helmi etsii suurempaa 
yhteyttä työelämä–Helmin ja entisen tai aidon Helmin välille. Ironisiakin juonteita Helmi 
tarjoilee. 

Tulkitsen Helmin etsivän rikostarinallaan syyllisiä sille, että hänen uransa ei ole 
edennyt hänen toivomallaan tavalla ja ehkä myös sille, että yliopistotutkijan identiteetti 
tuntuu Helmistä vieraalta. Tarinatyypillä Helmi vahvistaa omaa ja 
haastattelutilanteessa jaettua uskoa eettisen toiminnan mielekkyyteen, vaikka oma 
eettinen päämäärä jättääkin Helmin yksin työssään. Hän sanoo, että lohtu yksinäiseen 
työhön löytyy vapaa-ajalla tehdyistä yhteisistä hankkeista, joissa Helmillä ja hänen 
tutkijakollegoillaan on jaettu eettinen päämäärä. Näin Helmi kertoo, että hänen 
unelmansa, työelämän ideaali, voisi toteutua toisenlaisessa maailmassa. Toinen 
maailma tulee mahdollisemmaksi kerronnan rakenteen avulla. Lopussa Helmin asema 
on vakaa ja kuvattu toivemaailma lähempänä. Komediallinen juonne tukee tämä 
tavoitetta. 

Helmi kertoo pätkätyöstä rikostarinan avulla, jolloin pätkätyö rinnastuu rikokseen ja 
Helmin kokemus ahdistukseen. Rakenne korostaa myös idealisoidun uraodotuksen ja 
todellisuuden välistä eroa: kulttuurinen odotus on, että koulutuksen hankkimisesta 
palkitaan, mutta Helmi joutuu taistelemaan toimeentulostaan. Samalla tavalla rakenne 
vihjaa, että pysyvä, yhteinen perusta ammatti-identiteetin rakentamiselle puuttuu. 
Nymanin (1997) mukaan rikostarinafiktio nousi yhteiskunnan nopeasta muutoksesta ja 
idealismin kadottamisesta, Helmin kerronnassa rakenne viittaa nopeaan 
globalisaatioon ja sen aiheuttamaan työelämän muutokseen. 

Rikostarinarakenteella työstetään eettisiä näkemyksiä ja asemoidaan itseä. 
Rikostarinarakenne ei kuitenkaan hahmotu selkeästi hyvän ja pahan taisteluna, vaan 
pikemminkin moraalisten erojen kautta ja kertojan eettisenä yksinäisyytenä. Se on 
tarina paitsi oman moraalin noudattamisesta, myös tarina vastarinnasta ja 
selviytymisestä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jota ei hyväksy: Helmi kertoo 
vastustaneensa sosiaalisia paineita ja pärjänneensä aina itse. Vastustamisesta ja 
pärjäämisestä tulee näin tapa, jota Helmi on noudattanut, ainakin kerrontahetkeen asti. 
Lisäksi kerronnassa päämäärän kautta kertomisesta, progressiivisuudesta tulee 
keskeistä, jolloin korostuu näkemys itsensä toteuttamisesta työn avulla. Vähämäen 
mukaan tällainen reflektointi näyttäisi olevan tietylle historialliselle ajalle ominainen 
subjektiivisuuden tuottamisen muoto (Vähämäki 1998,129), jota Foucault (2000) nimitti 
biovallan politiikaksi. Biovalta on historiallisen kehityksen tulos: valta on levinnyt 
kaikkialle ja hajonnut jokaista inhimillistä elämää yksilöllisesti kontrolloivaksi. Tällainen 
valta on kykyä ohjata yhteiskunnan jäsenten toimintaa niin, että yhteiskunta pystyy 
uusiutumaan ja pysymään pystyssä. (Vähämäki 1998,141 - 142, Jokinen 2005,142) 

Yksilöllistyneet kontrollit voivat olla sekä ulkoisia pakkoja että yksilön harjoittamia itsen 
työstämisen tekniikoita, joita voi kutsua myös identiteettityöksi (Niemelä 2002). Helmi 
arvioi mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan ammatillisena toimijana mm. rinnastamalla 
vaihtoehtoja; määrittämällä omaa asemaansa työyhteisöissä; kuvaamalla tapojaan; 
korostamalla moraalisia eroja, käyttämällä metaforia ja kuvaavia ilmaisuja; vertaamalla 
ammattiryhmiä toisiinsa ja vertaamalla yksilöitä ammattiryhmien sisällä; mallintamalla 
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omia kokemuksia; siirtämällä puheen pois työstä ja säätelemällä etäisyyttään puheena 
olevaan asiaan. Kun pätkätyöhön keskittyvä haastattelutilanne saa kertojan 
käyttämään näin monia tekniikoita, voi päätellä, että pätkätyö korostaa identiteettityön 
tarvetta. Identiteettityössä on myös mukana vastarinnan mahdollisuus: Helmikin voi 
suunnata tarmonsa ja osaamisensa työelämän ulkopuolelle tai sen rakenteita vastaan. 

6.2. Sari selviytyy 
Matti Kortteinen (1992,43) löysi tutkimuksessaan työelämäntarinamallin, jossa on 
kolme perusosaa. Tarinamallin mukaan kertojalla on vaikeaa, hän yrittää selvitä ja 
lopuksi kertoja toteaa, että on selvinnyt ja on siitä ylpeä. Kortteinen (1992,50) esittää, 
että selviytyminen on kulttuurinen pakko. Kortteinen löytää ajattelutavan takaa Weberin 
(1980) ammattikutsumuksen käsitteen, jossa työtä tehdään rahan vuoksi ja silti työlle 
omistaudutaan. Lisäksi Kortteinen nostaa esiin kansalliset myytit12, joissa suomalaiset 
uhraavat itsensä selvitäkseen ja pääsevät näin vahvemmaksi osaksi kollektiivista 
yhteisöä (Kortteinen 1992,74). 

Kortteinen liittää elämän kovuuden tunteeseen koulutuksen, alueellisen ja sosiaalisen 
liikkuvuuden sekä markkinasuhteiden rakenteistaman yksilöiden välisen kilpailun. Mitä 
kovempi kilpailu, sitä aidompi yhteiskunnallinen perusta on selviytymisen eetokseen 
perustuvilla merkityksenannoilla. Markkinasuhteet tuottavat sosiaalisia jännitteitä ja 
kilpailutilanteen, jossa pärjääminen on kunnia-asia. (Kortteinen 1992,124). 

Analysoidessaan selviytymistä Mikko Saastamoinen puolestaan viittaa Frank Furediin. 
Saastamoinen (2006,161 - 162) määrittää selviytyjyydeksi sen, että pysyy hengissä 
huolimatta aikamme katastrofeista, kuten luonnonmullistuksista tai syövästä. 
Saastamoinen toteaa, että selviytyjyys kertoo kuitenkin lähtökohtaisesta uhrin 
asemasta: maailma ymmärretään paikaksi, jossa selviytyminen on saavutus. 

Selviytymistä korostavassa tarinamallissa Sari hahmottaa nykyisiä mahdollisuuksiaan 
ammatillisena toimijana vertaamalla toteutunutta uraansa tarjolla oleviin ja uran alussa 
olleisiin malleihin, sekä analysoimalla työelämän tilaa. Kertoja–Sarikin vertaa 
työuraansa pysyvään uraan, mutta kuvaa omaa tilannettaan urana, jossa ammatin 
vaatimat tiedot ja taidot syvenevät, vaikka asema ei välttämättä parane. 

Sari: Olkoon sitten tuota tai tätä ja vähän eri tahoilta, mutta tämän yhden alueen 
sisällä niin – minä olen tehnyt koko ajan sen alueen töitä. Jos olisi lähtenyt 
pomppimaan, niin olisi varmaan enemmän hajalla – siitä minä olen ihan 
tyytyväinen, kyllä. Ja silleen.(.) Minä luulen, että se näyttää ihan 
yhtenäiseltäkin.(.) 

Sari nostaa ulkoisesti näkyvän yhtenäisyyden ja jatkuvuuden työsuhteiden 
pätkittäisyyden yläpuolelle. Kerronta pysyy työn sisältöalueella ja sisällön avulla kertoja 
luo jatkuvuutta uraansa. Keskittämällä kerronnan työn sisältöön Sari kuvaa ja arvottaa 
hajanaisemman työuran mahdollisuuden yhtenäistä uraa alemmaksi. 

Sari toteaa, että oman ydinosaamisen ympärille rakentuva ansioluettelo on hänelle 
tärkeä. 

Sari: No tietysti se on niin kun itselle (.)(uusi nauha) minä olen normaali. Tai siis 
tavallaan sitten kun näkee sen ja huokaa – tämä näyttää ihan hyvältä! Vaikka 

                                                
12 Väinö Linnan Täällä pohjatähden alla ja Tuntematon sotilas 
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minä olen ollut näin pätkätöissä, että onhan sekin tavallaan tärkeää. Tietysti se 
niin kun – minä sillein aika sisäisesti katson noita. Se oma tyytyväisyys olisi 
tärkeä ja sen takia minä tosiaan olen tai yritän hakea sitä itselleni oikeaa. En 
tiedä, onko sellaista vai ei, vahvasti epäilen, mutta silleen, että onhan se 
tärkeää, että on työ ja sitten toimeentulo. 

Kun mennyt työura on kirjattu yhtenäiseksi työsuhteiden jatkumoksi, se vakuuttaa 
myös Saria siitä, että hän on normaali. Normaalin vaade painottuu sekä menneisyyden 
että tulevaisuuden odotusten kerronnassa. Tässä normaaliuden odotus on, että 
henkilöllä tulee olla erikoisalue, jossa hän jatkuvasti kehittyy. Tätä vaatimusta 
tärkeämmäksi Sari kuitenkin arvottaa oman viihtymisensä työssä eli sen että työ on 
juuri hänelle sopiva. Sari etsii sisältään nousevaa suhdetta työhön: Työnkin tulee olla 
”se oikea” ja hän korostaa tätä fokalisoimalla kerronnan omiin ajatuksiinsa. Sari kuvaa 
työtä persoonallisena valintana ja keinona toteuttaa itseään. Sari kuitenkin toteaa 
epäilevänsä, että hän ei löydä työtä, jossa itsensä toteuttaminen onnistuu. Tämä epäily 
kuvaa Sarin kokemuksen sisäistä ristiriitaisuutta. 

Sari erottaa työn ja toimeentulon toisistaan ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen: ensin 
työ ja sitten toimeentulo. Toimeentulo on välttämätöntä, mutta Sarin mukaan työn 
merkitys ei tule ainoastaan toimeentulosta, vaan hän haluaa työn tarjoavan myös 
jotakin muuta. Tässä Sari kertoo haluavansa äsken arvostelemaansa tilannetta, jossa 
itseä toteutetaan työn avulla. Ristiriita kertoo Sarin pätkätyökokemuksen 
mutkikkuudesta. Haastattelun loppupuolella kerronnassa tulee esiin myös moraalinen 
opetus: kertojaa oppii sietämään tätä mutkikasta tilannettaan ja selviää siinä (kts. 
Hyvärinen 2006). 

Sari arvioi identiteettiään katsomalla ansioluetteloaan. Näin hahmottuu näkemys siitä, 
että ammatillinenkin identiteetti muodostuu yhä enemmän siitä, miltä ihminen näyttää 
ja millainen hänen imagonsa ja tyylinsä on (Vanttaja ja Järvinen 2006,38; Kellner 
1998,295 - 296). Toisaalta ansioluettelon arviointi on kertoja–Sarin tapa kuvata 
päähenkilö–Sarin uraa ja arvioida nykyisiä ammatillisen toimijan mahdollisuuksiaan 
toteutuneiden työsuhteiden avulla. 

Sari tarkentaakin selviytymisen ajatustaan. 

Sari: Että minä olen sellainen, mä ajattelen, että minulla on sellainen selviytyjä 
identiteetti. Vaikka minulla on kuitenkin. Toisaalta niinkun tuntuu että on huono 
itsetunto ja tuntuu että ei osaa itseänsä arvostaa. Mutta kuitenkin jotenkin se, 
että aina on.(.) Kuitenkin on mennyt ihan ok. Siinä on kuitenkin tällainen, että 
uskoo itseensä. Ja tuota sitten kun on nähnyt sen, että ”hei, minä olen saanut 
niitä työpaikkoja” – ja minä pystyn nopeasti ottamaan ne haltuun, ja sopeutuun. 
Minulla on jotenkin minun persoonassa, että se on helppoa. Tai on ollut helppoa, 
mutta kyllähän siinä nyt tosiaan väsyy. Tavallaan tietää, että selviytyy. Ehkä 
siinä on se, että kun minä olen elänyt tässä näin kauan, niin tietää, että selviytyy. 

Kertoja–Sari puhuu päähenkilö–Sarin huonosta itsetunnosta lähtökohtana. 
Seuraavaksi tapahtuu muutos, jossa päähenkilö–Sari saa työpaikkoja ja alkaa uskoa 
itseensä. Hän alkaa nähdä omat mahdollisuutensa laajemmin ja hän huomaa 
oppivansa nopeasti ja sopeutuvansa uusiin oloihin. Hänen luottamuksensa tulevaan ja 
toimijuuden tunne alkavat tukeutua havaitulle selviytymiselle. Kertoja–Sari perustelee 
sopeutumista uusiin tilanteisiin päähenkilö–Sarin toimintatavalla: Sarilla on tapana 
selviytyä ja sopeutua. Selviytymisen tavasta tulee osa ammatillista identiteettiä. 
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Sari kertoo selviytymisestä pärjäilynä, joka ei täysin tyydytä hänen ammatillisia 
toiveitaan. Tätä ristiriitaa tai työtyytyväisyyden vajetta Sari korostaa nollapersoonan ja 
aktiivisen minämuodon vaihtelulla. Nollapersoona (Laitinen 1995) väsyy jatkuvaan 
sopeutumiseen, mutta minä selviytyy. 

Sari kertoo toistuvasti olevansa ylpeä siitä, että on ylipäätään saanut töitä. Näin 
pätkätyö asettuu lähinnä työttömyyden vaihtoehdoksi. 

Sari: No kyllä minua jossain vaiheessa otti päähän. Mutta ehkä se oli tavallaan 
se – se oli myös selviytymisstrategiaa, että hei en minä tätä oikeasti haluakaan. 
Ja sitten minä olen vähän semmoinen.(.) Tai olen ehkä ihan ylpeä siitä, että on 
kuitenkin töitä. Ja silleen ei ole kauhean pitkiä työttömyysjaksoja. Tai onhan 
sekin tavallaan ihan ok. Mutta sitten minä olen aina ajatellut, että kyllä minä aina 
jotain keksin. Ja välillä niinkun on sitten tuntunut että vähän tota lepäilee. 

Kun Sari vertaa työnsaantia työttömyyden mahdollisuuteen, korostuvat ylpeys ja 
selviäminen. Kun pysyvän uran malli on vertailun lähtökohta, Saria harmittaa. Hän 
arvottaa ura-asenteensa selviytymisstrategiaksi ja kuvaa työttömyyden ansaittuna 
lepona raskaan pätkätyön välissä. Tämä viittaa siihen, että palkkatyöllä ei ole Sarin 
identiteetin luomisessa yhtä merkittävää sijaa kuin osaamisella, kehittymisellä ja 
itsensä toteuttamisella työn avulla. Työn kuvaamista itsensä toteuttamisena voi tulkita 
uuden työelämän yhtenä tunnusmerkkinä (Jakonen, Peltokoski ja Virtanen 2006). 

Sarin kerrontaa sävyttää pettymys: omat, entistä uramallia noudattavat pysyvän uran 
odotukset eivät toteutuneet. Toisaalta kerrontaa leimaavat ylpeys selviytymisestä 
muuttuneessa tilanteessa, sattuman merkitys selviämisessä sekä tietoisuus tilanteen 
tavallisuudesta ja epäonnistumisen mahdollisuuden läheisyydestä. Nämä piirteet 
tulevat esiin myös Liisan sankaritarinassa, Vilpun tragediassa, Ainon komediassa ja 
Raunon ironisessa kerronnassa, mutta Sarilla selviäminen korostuu erityisen 
voimakkaasti. Työelämä jaksottuu työttömyyden avulla, eikä lepäily aiheuta 
kunniattomuuden tai epäonnistumisen tunnetta. 

Sari jatkaa arkipäivästään ja työn rasittavuudesta. 

Sari: No nyt oikeastaan, kun minä opiskelen niin tiiviisti, niin nyt minä en pysty 
tekeen ylitöitä. Mulla on itse asiassa pikkuisen miinuksia. Täällä saa olla 10 % 
miinusta. Tuota, muuten voisi olla ehkä tarvetta venyttää siitä päivää, mutta 
jotenkin, mutta minä en jotenkin jaksa. Minä en ole kyllä kauheesti – sellaista 
riittämättömyyttä tuntee tosi usein, että pitäis tehdä enemmän. En minä.(.) Minä 
vaan olen sitten joskus kello neljä niin puissa, että en jaksa. Sillä tavalla minä en 
ole lähtenyt kilpailemaan tai yrittämään. 

Sari kertoo tuntevansa riittämättömyyttä. Sari kuvaa väsymistä ja tiivistä työn ohella 
opiskelua toimijuuden rajoitukseksi. Kerronnasta hahmottuu, että työpäivän 
venyttämistä käytetään aseena työpaikkakilpailussa. 

Riitta Jallinoja (2000) kirjoittaa ajan käytöstä, työajasta ja sitoutumisesta. Oleellista 
Jallinojan mielestä ei ole se, pakotetaanko ihmisiä ottamaan vastaan sitoutumista 
vaativia tehtäviä vai hakeudutaanko niihin vapaaehtoisesti. Oleellisia ovat työkulttuuria 
hallitsevat mekanismit, jotka ihanteellistavat työhön sitoutumista niin, että kaikki 
joutuvat punnitsemaan omaa sitoutumistaan. Kaikkia mitataan samoilla mittareilla kuin 
menestyjiä. Jos näissä mittauksissa menestyy huonosti, joutuu ”luuserien” eli häviäjien 
kastiin ja sitä on voittaja saa kaiken -kulttuurissa vaikea kestää. (Jallinoja 2000,131) 
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Työhön sitoutumisen pohdinta on myös Sarin haastattelussa tärkeää. Hän mittaa 
sitoutumistaan kellokortilla, jossa hänellä on vähän miinusta. Tämän verran miinusta 
työnantaja sallii, mutta tästä huolimatta Sari toteaa, että hän tuntee tarvetta tehdä 
pidempiä päiviä. Hän kuitenkin sanoo, että ei tee pitkiä päiviä. Tämän ristiriidan 
kerrottujen tunteiden ja tekojen välillä voi tulkita sitoutumisen pakon kritiikiksi tai 
ihmettelyksi siitä, miksi pitäisi yrittää enemmän kuin on sovittu. Toisaalta Sarin 
jatkamista sallitulla miinustasolla voi pitää oman edun, oman ajan ja tilan 
maksimointina. Samaa maksimointia Kortteinen (1992) löysi pankkitoimihenkilöitä ja 
koneistajia käsitelleessä tutkimuksessaan. Sari poikkeaakin muista haastateltavistani, 
jotka kertovat tekevänsä ylimääräistä työtä varmistaakseen työnsä jatkumisen. 

Epävarmuuden ja syrjäytymisvaaran lisäksi Sari haluaa kertoa haastattelutarinalleen 
onnellisen lopun. Hän arvottaa työuransa ja kertoo, että pätkien piteneminen on uralla 
etenemistä. Haave siitä, että todellinen työ voisi olla muualla, saa rinnalleen reaalisen 
havainnon siitä, että nykytilannekin on aika tyydyttävä. 

Sari kuvaa pätkätyöläisen tuntemaa syrjäytymisriskiä ja kertoo tuntevansa tyydytystä 
syrjäytymisen vaihtoehdon torjumisesta. Kortteisen (Kortteinen ja Tuomikoski 1998,102 
- 103) mukaan syrjäytymisen käsite nousee ranskalaisesta ajatusperinteestä, jossa 
korostetaan ihmisyhteisöjen muodostamia moraalisia kollektiiveja. Yhteisöissä ihmisiä 
yhdistävät taloudellisten ja sosiaalisten suhteiden lisäksi näitä suhteita jäsentävät 
arvot, moraaliset koodit, säännöt ja velvollisuudet, jotka määrittävät sen, mikä 
kenellekin kuuluu, mikä on oikein ja mikä on kohtuullista. Tästä perinteestä käsin 
sosiaalisen syrjäytymisen voi ymmärtää prosessiksi, jossa yksilö irtoaa tai menettää 
luottamuksena siihen, että näillä arvoilla ja säännöillä on merkitystä. 

6.2.1. Uravaihtoehtojen kartoituksesta työhön rakastumiseen 
Sari on tietoinen haastattelun päämäärästä. Hän pelkää, että ei ole hyvä haastateltava, 
koska kartoittaa muita vaihtoehtoja. Hän poukkoilee pätkätyön ympärillä ja valottaa sitä 
eri näkökulmista. 

Sari: Nyt kun mietin, että olenko sillein minä vähän huono haastateltava, kun on 
varmaan paljon niitä ihmisiä, jotka ovat siinä toiveammatissaan pätkätyössä ja 
haluais vakituiseksi. Minä olen nyt silleen kuitenkin vähän - vielä haen. 

Sari reflektoi työtilannettaan ja haastattelutilanteen tavoitteita jatkuvasti. Hän arvioi 
omia mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan vertaamalla niitä ’toisten’ mahdollisuuksiin. 
Näin hän kutoo tarinansa vertaamalla yksittäistapauksia yleiseen ja luo 
yksittäistapauksien virrasta poukkoillen etenevän puron. Sari sanoo poikkeavansa 
vakituista työtä tavoittelevista pätkätyöläisistä, joten hän kuvaa itseään yleisen ilmiön 
poikkeustapauksena. Samalla Sari ottaa itse vastuun tilanteestaan: hän ei ole 
määräaikaisia työsuhteita tarjoavan työnantajan uhri, vaan on pätkätöissä, koska vielä 
etsii tapaa, jolla parhaiten toteuttaisi itseään työelämässä. Kun haluamme olla vapaita, 
erilaisia ja toteuttaa itseämme, haluamme pääosin tehdä näin normaalilla tavalla eli 
lähinnä kuluttamalla, palkkatyötä tekemällä ja kouluttautumalla. (Rose 1999,61 - 67). 
Sarikin korostaa kykyään ja haluaan tehdä valintoja omasta tahdostaan (mm. 
Saastamoinen 2006). 

Sari: Tuota siinä valmistuessani haaveilin, että minusta tulisi toimittaja. Sitten 
kun se tuntui, että se on niin kilpailtu ala. Tai jotenkin minä ajattelin, mulla on 
varmaan oikeesti ollu niin huono itsetunto että nyt näen sen, vielä pelkään niin 
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kun silloin, että.(.) Ja eihän niitä toimittajan töitä ole niin tarjolla. Ja että siinä olisi 
pitänyt olla vaan freelancerina ja sitten vaan tunkee itteänsä – vaan yrittää. Mä 
en jotenkin sitä tajunnu. 

Sari kertoo, kuinka haave törmäsi todellisuuteen ja hän koki, että kouluttautumisen 
ohella myös luonne pitäisi muokata vastaamaan työelämän vaatimuksia. Yksilön 
itsetutkiskelun kautta tapahtuva luonteen ja osaamisen, ehkä koko (ammatti-
)identiteetin räätälöinti olisi näin keino toteuttaa haave ammattiin pääsystä. Tässä 
alkaa hahmottua uusi Sari, joka kertoo menneen Sarin toimijuuden rajoituksista ja 
uuden Sarin kehittymisestä. Huono itsetunto -ilmaus vihjaa hänen oppineen 
psykokulttuurin (Virkki 2004) mukaiset selitystavat: hän käyttää psykologian termejä ja 
kuvaa, kuinka yksilönä hän on ollut hauras ja tuntenut olevansa kyvytön kohtaamaan 
kilpailua. Hän ei kuitenkaan jatka kuvaamalla menneitä pelkojaan, vaan alkaa kertoa 
kokemistaan toimijuuden rajoituksista kuvaamalla työpaikkatarjontaa ja sitä kautta 
yhteiskunnan rakenteita ja yhteiskunnallista tilannetta hänen valmistumisensa aikoihin. 
Hän kuvaakin pätkätöiden vastaanottoa rationaalisen vaihtoehdon valintana. Näin 
hahmottuu hänen käsityksensä itsestään järkevänä, tarjolla olevia mahdollisuuksia 
käyttävänä toimijana (mm. Gordon 2005). 

Sari: Sitten minä olen ajatellut silleen, että pätkätöitä on helppo saada. Niitä on 
tarjolla ja jotenkin, että työuransa alussa, että tuosta minä niin kun aloitan. Ja 
sitten tavallaan jossain vaiheessa siinä oli vielä energiaa, kun oli valmis meneen 
sitten lyhkäseksi ajaksi. Ja sitten jotenkin minä en halunnut jäädä työttömäksi. 

Luonteen räätälöinnin sijaan Sari päätyykin pätkätöihin niiden saatavuuden vuoksi. 
Hän kertoo ajatelleensa, että pätkätyö olisi keino edetä työuralla. Tässä nykyinen Sari 
muistelee viatonta, työuralle vasta lähtenyttä Saria ja puolustaa entisen Sarin valintoja. 
Menneisyys ulottuu nykyisyyteen kokemusten kertymisen kuvauksena. Jälleen hän 
kuvaa pätkätyön työttömyyden vaihtoehtona. 

Sari kuvaa pätkätöiden tekemistään sanoen, että hän oli koko ajan puoliksi jalka 
ulkona.  

Sari: No silleen jotenkin, että minä olin ajatellut, että omasta syystäni sitten, 
vaan jotenkin olen tässä roikkunut. Ja nyt kun opiskelee, niin ei jaksa hakea 
muita töitä. Mutta silleen jotenkin, että tosi hienoa ja innostu tästä ja jotenkin 
turvattu ja työmotivaatio nousi ja olo on kuin olisi rakastunut. Sitten niin kun 
oikeasti voisi harkita, että olisiko sittenkin tämä. Kyllä se varmaan ja sitten 
jotenkin myöskin liittyy tämmöseen itsetuntoon, että ”hei minä olen 
samanarvoinen tässä porukassa muiden kanssa”. 

Sari kertoo, että yksi hänen puolustuskeinonsa pätkätyötä vastaan on opiskelu. Hän 
suorittaa töiden ohella toista tutkintoa. Kun työ näyttää muuttuvan vakinaiseksi, hän ei 
enää roiku siinä, vaan innostuu ja olo muuttuu: on kuin olisi rakastunut. Rakastumisella 
Sari kuvaa haluaan sitoutua työhön uudella tavalla ja mahdollisuuttaan tulkita nykyisen 
työnsä ”omaksi jutuksi”. Nyt tulevaisuuden toive alkaa kannatella kertojaa ja Sari 
hahmottaa toimijuuden mahdollisuuksia myös nykyisessä työyhteisössään. 

Tartun Sarin kuvaukseen ja pyydän kertomaan lisää työyhteisöön kuulumisesta. Hän 
toteaa vastauksessaan, että roikkuminen ja sitoutumattomuus on työsuhteen 
tuottamaa. Vasta vakinaisuus tarjoaa mahdollisuuden sitoutua työhön ja työyhteisöön 
ja arvostaa itseään. 
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Sari: Asema työyhteisössä? Ei sitä silleen nyt, kun on ollut pitkään, niin ei sitä 
niin ehkä niin huomaakaan. Mutta ehkä se itsen kannalta on. Nyt minä huomasin 
sen tuossa, kun tuli yhtäkkiä mahdollisuus olla koko, siis vakituisessa 
työsuhteessa, niin tuntuu, että se hei – arvo nousee omissa silmissä. Jotenkin, 
että minun sanalla on väliä, sillä on väliä, että mä saan koulutuksia. Sitten on 
ehkä se, että enemmän panostaa myös työnantajaan, jotenkin. 

Sari kertoo epätasa-arvon kokemusta pysyvyyden mahdollisuuden kautta. Sari kertoo, 
että määräaikaisen asema työpaikalla ja hänen omissa silmissään kohoaa, jos hänellä 
on selvä mahdollisuus vakinaistaa työnsä. Työpaikan vakinaisuus tarjoaa parempia 
toimintamahdollisuuksia. Myös työsuhteeseen liittyvät edut, kuten kouluttautumisen 
mahdollisuudet, tuntuvat paranevan. Oman aseman vakiintuminen vaikuttaa myös 
suhtautumiseen työnantajaan ja jälleen tulee esiin uusi Sari. Entinen Sari panosti 
omaan osaamiseen, mutta uusi Sarin voi paneutua työn kehittämiseen ja huomioida 
työnantajan tarpeita ja toiveita. 

Aiemmin Sari kertoi yleisen ajatuksen itsensä elättämisen pakosta syyksi hyväksyä 
pätkätyö. Nyt hän palaa perusteluun. 

Sari: Se muuten oli oikeastaan yksi syy, minkä takia minun oli pakko saada töitä, 
koska minä en ole kuulunut liittoon. Ja minulle oli kertynyt niitä, mutta kun minä 
halusin sinne yhteen liittoon ja minä en ollut tajunnut silloin, että toiseen liittoon 
olisi voinut liittyä. Niin sitten se jossain vaiheessa minä tajusin sitten liittyä tähän 
toiseen, mutta mulla ei ollut tarpeeksi kuukausia sitten siihen 
[ansiosidonnaiseen]. Se oli varmaan yksi syy. Ja se mua jotenkin niinkun 
harmitti hirveästi se, että sotkeuduin tommoseen. 

Nykyinen Sari kertoo entisen Sarin toimijuuden rajoituksia: oli pakko ottaa vastaan 
pätkätyötä, kun muuten ei pystynyt itseään elättämään. Sari harmittelee, ettei osannut 
tehdä vaihtoehtoista toimintastrategiaa tilanteen sitä vaatiessa. Uusi Sari moittii entistä 
Saria reflektoinnin puutteesta eli siitä, ettei kartoittanut mahdollisuuksia riittävästi 
hallitakseen omaa elämäänsä. 

Mm. Eeva Jokinen (2005) on tapaa ja tapaisuutta käsitellessään kyseenalaistanut 
rationaalisen toimijan käsitteen sisältöä. Sarinkaan kerronnassa ei päähenkilö-kertoja 
pode epätoivoa kausittaisen työttömyyden vuoksi sinänsä, vaan siksi, että ei osannut 
ennakoida ja toimia ”oikein”. Harmia ei siis aiheuta työttömyyden tuoma toimijuuden 
muutos sinänsä, vaan tulojen lasku. Sarin kuvaamassa toimijuudessa hahmottuu 
edelleen rationaalisuus ja tietävä, tunteva, haluava ja tekevä subjekti, mutta 
rationaalisuus edellyttää nyt yhteiskunnallisten tukirakenteiden hallintaa ja kykyä toimia 
vaihtelevissa tilanteissa. Toisaalta Sari tavoittelee koulutustaan ja kiinnostustaan 
vastaavalla alalla pysymistä, tämän päämäärän asettaminen taloudellisen selviämisen 
edelle kuvaa työn merkitystä. 

Sarin kerronnasta hahmottuu hyvinvointiyhteiskunnan muutos, sillä nyttemmin 
sosiaaliturva on selkeämmin sidottu yksittäisten toimijoiden intresseihin ja 
voimavaroihin ja työelämään osallistumiseen (mm. Julkunen ja Pärnänen 2005). 
Samalla puhe viittaa työuran muuttumiseen epävarmaksi. Kun epävarmalla työuralla 
käsitetään työn vastentahtoista keskeytymistä ja työttömäksi joutumista, huokoinen 
työura (Julkunen ja Pärnänen 2005,62) tarkoittaa työn keskeytymistä halutun opinto- 
tai vuorotteluvapaan vuoksi tai työajan lyhentymistä. Käytännössä työttömyyskin voi 
tarjota tervetulleen tauon työelämään, mikäli taloudellinen toimeentulo on turvattu 
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ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla ja työttömyysjaksosta tulee määräaikaisissa 
työsuhteissa työskentelevien keino levätä ja/tai hankkia työelämässä tarvittavia uusia 
taitoja. 

Sari sanoo, että hänellä on pätkätyöidentiteetti. Hän lähestyy asiaa pohtien omia 
haaveitaan ja niiden toteutumismahdollisuuksia työelämässä. Toivealalla pätkätyöt 
ovat yleinen käytäntö, joten hän varautuu tulevaisuudessakin olemaan pätkätöissä. 

Sari: Silleen, nyt se taas kulminoituu tähän vakinaistamisjuttuun, mutta mä olin, 
mulla oli pätkätyöidentiteetti. Mä ajattelin, et mulla oli. Jotenkin minä olen silleen, 
että minä olen täällä vähän aikaa ja sitten kun minä haaveilin jostain muista. Ja 
sillä alalla on tavallaan vielä enemmän pätkätöitä kuin tällä alalla, mutta sitten 
kai minä olen – sielläkin tuun oleen pätkätöissä – ja jotenkin minulla oli 
semmoinen vahva pätkätyöidentiteetti. 

Sari kertoo, että vakinaisen mahdollisuuden myötä hänen pätkätyöidentiteettinsä on 
pian entinen.  hän tarkentaa kuvaustaan pätkätyöidentiteetistä. 

Sari: Siksi että se on eri asia - nyt alkanut miettimään – että silloin, kun sinä olet 
niin kun nuori. Nyt on tavallaan, nyt on sen ikänen, että tulee potentiaalisesti 
raskaaksi. Sitten katsotaan, että ei ole enää niin dynaaminen.(.)  Ei tuo sitä 
nuorta verta siihen työyhteisöön, että on niitä nuorekkaampia. Nyt on alkanut 
miettiä, että ehkä se ei ole enää ok. Sitten ehkä myös se pätkätyöidentiteetti voi 
olla myös semmoista uuden oppimisen halua, että oon monipuolisesti 
kiinnostunu asioista. Onhan se paljon semmoista niin kun pakon sanelemaa. Se 
on kehittymisvaran voi myös ottaa niin kun vakituisessa työssä, jos ottaa – 
esimerkiksi täällä sitten. Kehittää itteään ja edetä. 

Sari sitoo pätkätyön nuoruuteen, dynaamisuuteen ja energisyyteen sekä työntekijän 
haluun oppia uutta. Sari kertoo jakavansa yleisen käsityksen pätkätyöstä tapana tulla 
työmarkkinoille. Näin hän kuvaa pätkätyötä vastuullisen toimijan valintana. Toisaalta 
hän arvottaa pätkätyön pakon sanelemaksi ja ei-toivotuksi eli pätkätyö ja 
pätkätyöidentiteetti ovat valintoja, jotka hän joutuu tekemään, kun tarjolla ei ole muita 
ammatillisen toimijuuden mahdollisuuksia. 

Sari perustelee suostumistaan pätkätöihin sillä, että näin muutkin tekevät. Hän kuvaa 
pätkätyötä tavallisena, hyväksyttävänä ratkaisuna. Hän kuitenkin siirtyy kritisoimaan 
pätkätyön pitkittymistä ja alkaa moittia entistä itseään siitä, että asetti työuran alussa 
toiveet liian matalalle, vaikka ymmärtääkin tuolloisen Sarin ratkaisun. Nykyinen Sari 
tekisi toisin eikä uskoisi yleisesti hyväksyttyyn näkökulmaan pätkätyöstä 
ponnahduslautana pysyvälle työuralle. 
Sarin kerronnassa entinen, nuori ja pätkätyötä tekevä Sari rajoitettuine 
pätkätyöidentiteetteineen kuuluu menneeseen. Kerrontatilanteessa kertojan katse on 
kääntynyt tulevaan Sariin ja nykyinen Sari hahmottaa tulevalle Sarille ikää, lapsia ja 
vakinaisen työn. 

6.2.2. Mittarina normaali 
Sari toteaa, ettei pätkätyö yksin ole syynä valintoihin, vaan kaikki hänen valintansa 
liittyvät toisiinsa. 
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Sari: Sitten lapsia ei ole tullut vielä hankittua, mutta se on enemmän se, että 
mulla on ollut siis minä olen siitä tuota.(.)Tässä nyt kai pikkuhiljaa voisi aatella. 
Kyllähän niihinkin vähän ne taloudellisetkin vaikuttaa.(.) 

Sarin haastattelussa eri elämänalueet näyttäytyvät jatkumona, joissa sarja tapahtumia 
johtaa päämäärään. Työelämässä päämääränä on vakituinen, kiinnostava ja luova työ 
ja yksityiselämässä parisuhde, johon kuuluu lapsia ja turvattu talous. Hän kertoo 
siirtävänsä perheen aikaa tuonnemmaksi, jolloin hän uskoo taloudellisen tilanteensa 
olevan turvatumpi ja itsensä kypsempi. Näin parisuhde ja perheellistyminen 
näyttäytyvät Sarin kertomuksessa jatkumona, jossa edetään päämäärää kohti, mutta 
epävarma työelämä on syy siirtää lasten hankintaa. Sennettin mukaan joustavat 
työmarkkinat ja niitä ylläpitävät arvot ovat uhka identiteeteille ja perheiden pysyvyydelle 
(Sennett 1998,25,84): tämä uhka konkretisoituu lasten hankinnan myöhentämisenä. 

Sari kritisoi pätkätyömallia sekä yksilön että yleisen odotuksen kannalta ja vaatii, että 
pätkätyökokemusta ei pidä luokitella ja ajatella sen olevan kaikille sama. 

Sari: Minulla on ystäviä, joilla on sama koulutus. Kaikki tosi fiksuja naisia, 
suunnilleen saman ikäisiä. Heillä tosiaan on sama tilanne, että on ollut kauan 
pätkätöissä. Ja tuntuu, että niin kun – no niilläkin on.(.) Jotkut kärsii kauheasti ja 
jotkut on ottanut kanssa semmoisen selviytymisstrategian kunhan niitä töitä 
saa.(.) Sitten kun jossain vaiheessa ei voi ajatella sitä, että lapsia, että voisi 
jäädä. Niin, sitten se jossain vaiheessa. Mutta kyllä minä uskon, että.(.) Tai siis 
jotenkin tuntuu niin jännältä, että miten niin moni on.(.) 

Työn pätkittäisyys näyttää Sarin kerronnassa olevan ristiriidassa (työ)elämäntarinalta 
kulttuurisesti vaaditun jatkuvuuden, koherenssin kanssa (mm. Linde 1993). Yleinen 
oletus on, että työsuhde on pysyvä. Pätkätyöläisen on päivittäin kohdattava tämä 
yleinen oletus, jonka ulkopuolelle hän jää. Hän joutuu selittämään työsuhdettaan ja 
korostamaan työsuhteen poikkeavuudesta huolimatta tavallisuuttaan ja kuulumistaan 
normaaliin. Haastateltavan toistuvat puheet pätkätyöstä verrattuna vakituiseen työhön 
kertovatkin paitsi työelämän vallitsevista arvojärjestyksistä, myös olemassa olevien 
hierarkioiden legitimoinnista (Kinnunen 2001) ja ”tavallisuuden julmuudesta” (Jokinen 
2005,27). Jokinen toteaa, että arjella on taipumus tukea ja vahvistaa doksamaisia 
(yleisesti tiedettyjä, reflektiovapaita, jaettuja ja arkisia) toiminnan ja ajattelun tapoja. 
Pätkätyöläisen arjessa vakituinen työ vahvistuu hierarkkisesti hänen omaa työtään 
ylemmäksi ja tämä tuo pätkätyöhön epäoikeudenmukaiselta – ehkä julmaltakin – 
tuntuvan painon. 

Työelämän aikalaisdiagnoosien yhteinen piirre on väite epävarmuuden lisääntymisestä 
(mm. Bauman 2002, Beck 1992, Sennett 2002, 2006). Beck (1992) esittää, että 
riskiyhteiskunnassa yksilöiltä edellytetään aktiivisuutta oman elämänkulkunsa 
muotoilussa. Elämä on sekä aktiivista että yksilöllistä ja ulkoisten pakkojen ohjaamaa. 
Keskeistä Beckin ajatuksessa on väite palkkatyön ajallisesta ja tilallisesta 
joustavoitumisesta. Elinikäiset ja varmat työpaikat ja pysyvät ammatti-identiteetit 
uhkaavat kadota ja työuran ennakointi käy hankalaksi. 

Myös suomalaiset palkansaajat kokevat ennakoimattomat muutokset uhkana (Lehto 
ym. 2006). Siten se, että selviää epävarmuuden oloissa, on jo saavutus sinänsä ja sen 
varaan voi rakentaa kertojan toimijuutta. Kääntäen: tämä toimijuuden rakentamisen 
tapa kuvaa työelämän epävarmuutta kokemustasolla. 
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Sari kuvaa itseään toiveidensa, tavoitteidensa ja työtapojensa avulla, jotka määrittävät 
hänen kerrottua identiteettiään enemmän kuin se, mitä hän tällä hetkellä tekee 
työkseen. Samalla myös Kortteisen (1992) kuvaama työn eetos saa uudenlaisen 
sisällön. Eetoksella tarkoitan tässä perimmäisiä perusteluja, joihin keskusteluissa on 
totuttu viittamaan ja joilla tarkoitan moraaliin ja sosiaaliseen oikeutukseen liittyviä 
katsomistapoja (Filander 2000,14). Kun Kortteinen tutkimuksessaan löysi 
kunniantunnon selviytymisen perimmäiseksi syyksi, Sari vertaa tilannettaan kahteen 
kulttuuriseen tarinaan eli pysyvän työuran mallitarinaan ja toisaalta työttömän, 
syrjäytyneen mahdolliseen mallitarinaan. Syntyy sävykäs kuva normaalin rajalla 
olemisesta, josta on mahdollisuus kellahtaa suuntaan tai toiseen ja jossa kunniantunto 
ei ole työstä, vaan toimeentulosta kiinni. Voi tulkita, että sosiaalinen on liudentunut 
taloudelliseen. 

Selviytyminen on taloudellista toimeentuloa ja yhteiskunnassa tarjolla olevien 
tukirakenteiden sulavaa hallintaa, mutta yksilöllisestä urasta haetaan identiteettiin 
liittyviä merkityksiä. Nämä kahtaalle suuntautuvat, joskus vastakkaisetkin vaateet 
lisäävät pätkätyön rasittavuutta. Olisi sekä selvittävä sulavasti että löydettävä ja 
toteutettava omaa työ-identiteettiä, vaikka pysyvää paikkaa työ-identiteetin 
rakentamiselle ei ole. Niinpä pysyvyyden mahdollisuus herättää Sarissa rakastumiseen 
verrattavaa onnen tunnetta. 

6.3. Hauras tarinatyyppi ja identiteetti 
Kertomusten merkitys yksilölle itselleen on jälkimodernissa yhteiskunnassa entistä 
olennaisempaa. Kertomukset muotoavat ajan etenemistä (Hyvärinen 2006) ja esittävät 
syitä eri asioille ja niiden seurauksille. Sekä etsimisen että selviämisen tarinoissa 
kertoja-päähenkilöt rakentavat tarinaansa jatkuvuutta pitkälti tavan avulla. Toisella on 
tapana pärjätä ja puhua suoraan, toinen tapaa sopeutua ja oppia nopeasti. Koska 
molemmat kertojat ovat erittäin hyvin koulutettuja, käyvät töissä, esittelevät 
ystäväpiiriään ja sukuaan, heillä on sekä sosiaalisia että taloudellisia edellytyksiä 
eheän kertomuksen tuottamiseen. Kuitenkin tempoileva työura vaihtuvine 
työpaikkoineen saa kertojat korostamaan yksilöllistä toimintatapaansa ja 
pidättäytymään selkeiden tarinamallien käytöstä. Pätkätyön yksilöllisyyttä korostava 
mekanismi voikin löytyä juuri tästä: jatkuvien muutosten keskellä yksilön toimijuus 
rakentuu toistuvalle toimintatavalle. Tapa on kuitenkin muutoksille altis ja epävakaa ja 
se voi muuttua sekä refleksiivisyyden että ulkoisen muutoksen vuoksi. Tavat 
synnyttävät toimintaa, joka puolestaan synnyttää uusia tapoja ja muovaa vanhoja 
(Jokinen 2005,76). Tapa keinona rakentaa ammatti-identiteettiä ei myöskään sido 
ammatillista identiteettiä koulutukseen, osaamiseen, ammatissa kehittymiseen ja 
etenemiseen. Tapa syrjäyttää tai ainakin täydentää pätevyyttä. Tapa ja sen 
noudattaminen ovat kuitenkin myös keinoja sitoa työ muuhun elämään. 

Etsimisen tarinassa toimijuutta tuotetaan tavan korostamisen lisäksi muillakin 
tekniikoilla. Kertoja jakaa tarinaansa tulossa olevan käännekohdan (väittely) avulla. 
Alussa tuohon päämäärään tähdätään, sitten alkaa saavutuksen jälkeinen uusi elämä. 
Kertoja sitoo eri osat toisiinsa epäilyn ja reflektion avulla ja tällä keinolla hän rakentaa 
urastaan mm. rikostarinaa eli kertomusta, jota syyllisten etsiminen hallitsee. Kertoja 
etsii syyllisiä sille, että hänen uransa ei etene eikä hän omaksu yliopistotutkijan 
ammatti-identiteettiä. Lopussa kertojan asema on kuitenkin alkua vakaampi eikä 
rikollinen, rikollisuus tai pahuus enää heilauta häntä. Rikostarinana luettuna tarina 
viittaa erityisen voimakkaisiin tunteisiin ja moraalisiin kamppailuihin. Tämän 
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tarinamuodon avulla rakennettava ammatti-identiteetti hahmottuukin pitkälti eettisen 
pohdinnan kautta ja sen tavoitteena on vahvistaa yhteistä uskoa 
oikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuuden etsintään liittyvä tarinatyyppi voi 
yleistyä, kun yhä useammilla on vaikeuksia luottaa tilanteensa oikeudenmukaisuuteen. 

Alasuutarin mukaan yritämme omaksua sellaisen asenteen ja näkökulman työhömme, 
että pystymme sietämään annettuja olosuhteita. Tällöin näemme työmme 
mielekkäänä, kykenemme säilyttämään itsekunnioituksemme ja pystymme jopa 
saamaan työstämme nautintoa. Tätä teemme selviytymisstrategioiden avulla. 
Selviytymisstrategioita voidaan rakentaa erilaisten motiivien ympärille, ja vaikka 
yksilöiden strategiat ovat ainutlaatuisia, käytämme samoja rakennuspalikoita ja 
käytämme aineksia, joita julkinen keskustelu tuottaa. (Alasuutari 2007,189). 
Alasuutarin esittämään tulkintaan nojaten jokaista tutkimusaineistoni haastattelutarinaa 
voi pitää selviytymistarinana, mutta esittelin edellä vain yhtä. Esitellyssä tarinassa 
pätkätyön tuomat muutokset kiteytyvät näin: palkkatyö ei ole selviytymisen kannalta 
ensiarvoista, vaan yhtä tärkeää on hallita monenlaiset keinot elintason turvaamiseksi. 
Ammatti-identiteetin luomiseen selviäminen ei riitä, vaan kertoja kuvaa identiteettiään 
toiveiden, tavoitteiden ja tapojen avulla. Kertojan kuvaamaa vastakkainasettelua 
pysyvän ja määräaikaisen työn välillä voisi pitää yhteiskunnan tai työpaikkojen 
yhteisöllisyyden hajontaa lisäävänä suuntauksena. 

Etsimisen ja selviytymisen kertojat kuvaavat työn ja toimeentulon jatkuvaa 
epävarmuutta. Tästä epävarmuudesta ja sen kuvauksesta syntyy toimijuutta, joka on 
lähinnä reflektointia, pärjäilyä ja joustamista. Siihen liittyy mahdollisuuksien 
tunnistaminen eri kentillä ja luottamus siihen, että osaa käyttää näitä mahdollisuuksia, 
esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tällaisen toimijuuden yhteys 
ympäröivään yhteisöön on monivivahteinen (Gordon 2005) ja oman ammatillisen 
toimijuuden mahdollisuudet voivat näyttää pirstaleisilta ja niistä voi olla vaikeaa 
hahmottaa mahdollisuuksia oman ammatillisen kehittymisen ohjaamiseen. 
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OSA III: Pätkätyökokemuksen keskeiset teemat 
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7. Kapeassa tilassa 
Edellä olen hahmotellut pätkätyöläisen ammatti-identiteettiä aineiston 
haastattelukertomusten tarinatyyppien ja niiden avulla tehtyjen merkitystenantojen 
analysoinnin perusteella. Muodostamme ja ilmaisemme ammatillisia identiteettejämme 
monin tavoin, eivätkä haastattelukertomukset tuo esiin esimerkiksi sitä, miten 
haastateltavat pukeutuvat, keiden kanssa aikaansa viettävät, miten toimivat muissa 
kuin haastattelutilanteessa, mihin uskovat tai mitä rinnakkaisia vaihtoehtoja heillä on. 
(Hyvärinen 2006). Täydentääkseni muotoutunutta kuvaa pätkätyölle annetuista 
merkityksistä tarkastelen seuraavaksi kokemuksen kannalta keskeisiä aihealueita. 

Analysoin teemoja, joilla haastateltavat kuvaavat kokemustaan pätkätyöstä. 
Aineistonkeruun tilanteessa haastateltavat arvioivat mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan 
toimia työelämässä juuri pätkätyötilanteestaan käsin. He pohtivat, miten pätkätyö 
vaikuttaa heidän ammatilliseen toimijuuden tuntoonsa ja tunteeseensa. (Gordon 2005) 

Teoreettisia viitekehyksiäni ovat aikalaiskritiikit, etenkin Ulrich Beckin (1992,1995) 
esittämä riskiyhteiskunnan ajatus sekä Anthony Giddensin (1990,1991,1992) 
kuvaukset modernista yhteiskunnasta. Eeva Jokisen (2005) nimeämä arjen julmuus 
puolestaan valottaa prosesseja, joilla marginaalissa eläviä suljetaan normaalin 
ulkopuolelle. Sosiaalinen pääoma ja luottamus ovat käsitteitä, joiden avulla kiteytän 
löydöksiäni. Sosiaalisella pääomalla tarkoitan sosiaalisen rakenteen aineettomia 
ominaisuuksia, jotka liittyvät ihmisten välisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. 
Ne edistävät vuorovaikutusta, tavoitteita ja toimintaa. (Ruuskanen 2001, Poikela 2005). 
Luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin on puolestaan sosiaalisen pääoman 
mekanismi (Poikela 2005,15 - 16). 

Lähden liikkeelle mm. Anneli Eteläpellon ja Katja Vähäsantasen (2006) esittämästä 
määritelmästä, jonka mukaan ammatillisessa identiteetissä tärkeitä ovat suhde työhön 
ja ammatillisuuteen eli se, millaiseksi työssä ja ammatissa haluaa tulla, mihin haluaa 
kuulua ja samaistua, mitä pitää tärkeänä työssä ja mihin siinä sitoutuu, millaiset työtä 
koskevat arvot ja eettiset sitoumukset henkilöllä on, mitä tavoitteita työssä on ja 
millaisia uskomuksia siihen liittyy. Näin ammatillinen identiteetti vastaa kysymykseen 
kuka olen, mihin kuulun ja mitä tavoittelen työssäni ja ammatissani (Eteläpelto ja 
Vähäsantanen 2006,26 - 28), ja siinä ovat mukana sekä henkilöhistoria että 
tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. 

Käsittelen ensin kuulumista työyhteisöön ja laajemmin yhteiskuntaan. Koska 
kuuluminen on osa ammatti-identiteettiä, kuulumisen toive on myös toive 
ammatillisuudesta, se tarkoittaa hyväksymistä ammattikunnan täysjäseneksi. 
Ammatillisen identiteetin ja ajan suhteen pohtimisen jälkeen keskityn 
ansioluettelokerrontaan ja moraalin etsintään. Sitten siirryn vaihtoehdottomuuden 
kokemuksen kautta työttömyyden pelkoon. Koska pätkätyö heikentää palkkakehitystä 
ja palkkatasa-arvon toteutumista (Lehto 2006), käsittelen myös pätkätyön tuomaa 
taloudellista epävarmuutta, vaikka taloudellinen epävarmuus sinänsä ei ole uutta 
(Anttila ja Suoranta 2007). 

Haastatteluista hahmottuu pätkätyökokemuksen moniulotteisuus. Pätkätyö on harvoin 
työntekijän oma valinta. Pätkätyö vaikeuttaa toimeentuloa, elämän suunnittelua, uran 
hallintaa ja pitkäjänteistä oman osaamisen kehittämistä. Pätkätyö lisää huolta ja pelkoa 
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tulevaisuudesta ja elämässä selviytymisestä tulee riittävä tavoite. Samalla 
pätkätyöläinen keskittyy oman osaamisensa ja ansioluettelonsa kehittämiseen eikä 
välttämättä sitoudu työn, työyhteisön tai työnantajan päämääriin tai saa edes 
mahdollisuuksia tähän sitoutumiseen. Koulutettu pätkätyöläinen pelkää koulutustaan 
vastaavan työn menetystä ja pelkää tekevänsä virheitä työssään tai sitä, että ”jotain 
tapahtuu”. 

7.1. Osallisuuden toivo 
Tarinatyyppejä analysoidessani tulkitsin komediakerronnan nousevan toiveesta 
pysyvän sosiaalisen yhteyden syntymisestä eli sitoutumisesta sekä työyhteisöön että 
koulutuksella hankittuun ammattitaitoon. Niissäkin tarinoissa, joissa komediallinen 
yhteyden hakeminen ei hallinnut kerrontaa, tuli esiin toive ja tavoite työyhteisöön 
kuulumisesta. Osallisuus eli kuuluminen johonkin ja tunne mukana olosta on yksi 
hyvän elämän edellytyksistä. Se merkitsee myös omakohtaisesta sitoutumisesta 
nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista (Poijula ja 
Ahonen 2007,42). Myös Anneli Eteläpelto (2007,101) korostaa osallisuuden 
merkitystä. Hän toteaa, että mikäli yksilön osallisuus yhteisössä toistuvasti torjutaan 
niin, ettei hän saavuta haluamaansa osallisuutta, hän alkaa marginalisoitua. 
Marginalisoitumisella taas voi olla tuhoisia seurauksia hänen käsityksilleen itsestään. 
Korkeasti koulutetuilla osallisuus liittyy myös siihen, että henkilön on päästävä 
osalliseksi sekä tekemisestä että tekemistä koskevista neuvotteluista (Isopahkala-
Bouret 2008,88), jotta hän kokee saavansa osaamiselleen arvostusta. Kolmen tutkijan 
ryhmähaastattelussa Irmeli tiivisti pätkätyöläisen aseman työyhteisön osallisuuden 
rajalle näin. 

Irmeli: Ei meillä ole sellaista, ei meihin katsota ja kumarreta kohti meitä, kun 
puhutaan meistä, että sinä olet se, joka tästä tosi paljon tietää 

Irmeli: Koska ei ole annettu mitään sellaista isoa vastuuta. 

Pätkätyö tuntuu synnyttävän puutteellisen osallisuuden tunnetta. Irmeli toteaa 
työsuhteen pysyvyyden kertovan työntekijälle, että hän on haluttu jäsen työyhteisössä. 

Irmeli: No kyllä minä mielelläni haluaisin jäädä. Olisihan se semmoinen tietty 
pysyvyys, tuntuisi, että halutaan työntekijäksi. Eikä tarvitsisi olla semmoisella 
herran haltuun asenteella sitten olla liikenteessä. Välillä tulee semmoinen fiilis, 
että ei ole kauhean haluttu työntekijä, kun on määräaikaisena. Vaikka ei se 
varmaan niin olekaan, mutta se tuntuu sellaiselta. 

Se, tuntuuko yksilöstä, että hänet otetaan mukaan yhteisöön vai ei, on sidoksissa sekä 
yksilön henkilöhistoriaan että työyhteisön käytäntöihin. Työyhteisöissä työntekijä 
suljetaan yhteisön ulkopuolelle pienillä sanoilla, jolloin tämä sulkeminen on eräänlaista 
tavallisen julmuutta (Jokinen 2005). Tutkimusaineistostani löysin kuvauksia 
kommenteista, joilla työyhteisö tekee pätkätyöläisen asemasta ei-tavallisen ja laventaa 
kuilua normaalin työsuhteen ja pätkätyösuhteen välillä. 

Leila: Täälläkin joskus saattaa kuulla semmoisia, no, vähän tyhmiä letkauksia. 
Jotkut saattaa sanoa, että olisitte tyytyväisiä, että teillä on työpiste ja tietokone. 



 104 

Leila kuvaa, kuinka työyhteisöissä ei-osalliseksi joutumisen kokemusta tuotetaan ja 
siitä selvitään pienillä sanoilla. Pienten sanojen merkitystä Leila täsmentää 
arvottamalla kuulemansa letkautukset tyhmiksi. 

Luottamuksen ja osallisuuden luomiseen tarvitaan molempien osapuolten tahtoa ja 
toimintaa. Sirri kuvaa tilannetta, jossa määräaikaisuutta käytetään perusteluna sille, 
että työyhteisö ei ota pätkätyöläistä mukaan kehittämistyöhön. 

Sirri: Mutta nyt tässä työssä on ihan selvästi tullut, useimpien sijaisten kohdalla 
on nähnyt sen, kuinka työyhteisön niin kun esimiehet alkavat niin kun 
väheksymään kautta syrjäyttämään sinut semmoisissa asioissa, mitkä sinä voisit 
aivan hyvin olla mukana. Sen takia, kun sinä olet nyt jäämässä pois ja näin. Sitä 
ei sanota ääneen, mutta se kyllä osoitetaan, että sinä voisit nyt tehdä tämän ja 
sinä voisit mennä tuonne. Ja sinähän voisit päivystää nyt ja näin.  

Sirri toteaa, että määräaikaiset suljetaan työyhteisön ulkopuolelle, koska tiedetään, että 
määräaikainen lähtee kohta pois. Työsuhteen luonteen tuoma asema määrää 
työntekijän mahdollisuuksia osallistua työyhteisöön työntekijän henkilökohtaisista 
ominaisuuksista riippumatta. Myös aiemmissa tutkimuksissa on todettu määräaikaisten 
pääsevän vakinaisia harvemmin mukaan koulutuksiin tai työyhteisön kehittämiseen 
(Lehto, Lyly-Yrjänäinen, Sutela 2005; Sutela 2005; Miettinen 2007,55) 

Pätkätyöläisenä voi toki tuntea kuuluvansa työyhteisöön, etenkin, jos ei ole yhteisön 
ainoa pätkätyöläinen. Saara kuvaa pätkätyöläisen asemaa suhteessa työyhteisöön.  

Saara: No tuolla, kun siellä on ihmisiä, jotka on ollut 5 vuotta töissä – ja niillä on 
edelleen pätkäsopimuksia. Niin sillä ei ole hirveästi merkitystä, että minkälaisella 
sopimuksella sinä siellä olet. Tuo kyseinen työyhteisö on semmoinen, johon on 
helppo tulla. Minusta siellä on niin kun on aika iisiä olla. [pätkä poistettu] Mutta 
minusta on ihana olla työyhteisössä. Minusta on ihanaa, että siellä on 
suhteellisen pysyvä joukko ihmisiä, joista sitten tietää, että ainakin nämä 
lähikuukaudet minä nyt teen näitten kanssa töitä. Eikä minun tarvitse aina, niin 
kuin aina harjoitteluissa, muutaman kuukauden välein pompata taas uuteen 
paikkaan ja ruveta katselemaan, että minkälaisia ihmisiä täällä on? Ja kenen 
kanssa keskustellaan mistäkin. 

Saara vähentää pätkätyön leimaavuutta määrittämällä pätkätyön työpaikan yleiseksi 
käytännöksi. Myös Miettinen (2007,55) toteaa, että kun määräaikaisia on paljon, 
heidän asemansa on melko hyvä vakinaisiin verrattuna. Saara arvottaa suhteellisen 
pysyvässä työyhteisössä olemisen ihanaksi ja perustelee arvottamista sillä, että 
pysyvässä työyhteisössä ei tarvitse jatkuvasti tutustua uusiin ihmisiin eikä siten joudu 
säätämään omaa käytöstään toistuvasti uudelleen. Pysyvässä työyhteisössä Saaran 
mukaan pystyy myös ennakoimaan työkavereiden käyttäytymistä.  

Tulkitsen Saaran kertovan sosiaalisen luottamuksen rakentamisesta ja samalla 
kuvaavan itseään aktiivisena ja yhteisvastuullisena toimijana. Kortteinen ja Tuomikoski 
kirjoittavat, että korkea sosiaalinen luottamus – se, että luottaa toisiin ihmisiin ylitse ja 
ohitse laskelmoinnin – on hyvin lähellä yhteisöllisten suhteiden käsitettä. Kortteinen ja 
Tuomikoski olettavat oman aineistonsa nojalla, että korkea luottamus liittyy 
kokemuksiin sellaisesta yhteisöllisestä elämästä, jossa ihmiset käyttäytyvät suhteessa 
toisiinsa ennakoitavasti yhteisten arvojen mukaisesti. (Kortteinen ja Tuomikoski 
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1998,102). Pätkätyössä työyhteisön jäsenten toiminnan ennakoitavuudesta syntyvä 
luottamus täytyy muodostaa uudestaan työpaikan vaihtuessa. 

Liitän Saaran puheen myös työryhmän normatiivisuuteen. Työsopimuksen tehdessään 
yksilö sopii työnantajan kanssa työtehtävistä, työajasta ja palkasta. Samalla työntekijä 
sitoutuu työryhmään ja työryhmän kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin ja antaa 
tälle työryhmälle eräänlaisen valvojan roolin ja sallii ryhmän myös rajoittavan omaa 
vapauttaan. Näin työyhteisöstä tulee normatiivinen viiteryhmä (Niemelä 2002). 
Työpaikan vaihtuessa tämä viiteryhmä muuttuu. 

Täysi osallisuus työyhteisössä koetaan täysien toimijan mahdollisuuksien 
edellytyksenä. Esimerkiksi Kristina kuvaa pätkätyöläisen aseman vaikutuksia toimijan 
mahdollisuuksiinsa. 

Kristina: Ongelmallista se on sitten, että jos haluaisin vaikuttaa, niin sitten se 
minun asema pois potkittavana tai pois lähtevänä. Mutta kuitenkin tämmöisen 
prekariaatin tekee vaikeaksi se, että kuinka pitkälle uskallan mennä, jos olen eri 
mieltä. Jollain tavalla niin kun siinä on semmoinen haavoittuvuus mukana. Ja 
kuinka paljon se sitten merkitsee niin?  

Ammatillinen identiteetti nähdään nykytutkimuksissa jatkuvasti muuttuvana 
tasapainotilan hakemisena persoonallisen ja sosiaalisen välillä. Ammatillinen 
identiteetti neuvotellaan työyhteisöissä, joissa identiteetit rakentuvat osallisuuden 
myötä. (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,41 - 45). Pätkätyössä osallisuus ja oma 
asema työyhteisössä tuntuvat epävarmalta. Kristina kuvaa pätkätyöläisen aseman 
ahtaana, mutta politisoi pätkätyön ja nostaa sen henkilökohtaiselta tasolta yleiselle 
käyttämällä prekariaatti -käsitettä13. 

Ammattitaidon kehittämisen kannalta osallisuudella eli kuulumisella työyhteisöön on 
merkitystä (Eteläpelto 2007). Työyhteisön ammatillinen palaute sekä auttaa yksilöä 
kehittämään omaa osaamistaan että ottaa hänet jäseneksi ammattikuntaan, jolloin 
syntyy osallisuuden tunne. 

Aino: Niin sitä peilaa sitten aika paljon sitä osaamista ja sitä kehittämistä sitten 
kyllä niinkun toisten kautta. Ne on erilaisia tilanteita, ne on joskus, niitä vaan 
aistii jotenkin ilmasta. Ei niitä välttämättä suoraan sanota, mutta, että joku on 
menny hyvin, joku on menny niin kuin se menis jollakin konkarillakin niin. Joku 
muu olis tehny ihan samalla tavalla, samat ratkasut ja päätökset kuin minä, niin. 
Niin siitä tulee semmonen, että en mä nyt ihan varmaan ihan hakoteillä 
kuitenkaan ole. Sitä päätöksentekoahan sitä monesti miettiikin. 

Aino toteaa, että oman osaamisen reflektointi toisten reaktioiden tarkkailun avulla on 
osa ammatillista kehittymistä. Hän kuvaa, kuinka vuorovaikutus edistää työssä 
oppimista, etenkin työhön liittyvien päätösten tekoa. Hän esittää mallioppimisen, 
palautteen ja oman toiminnan arvioinnin oppimisen lähtökohtina. Aino kuvaa 
ongelmalähtöistä oppimista, jossa arviointia korostetaan keskeisenä (Poikela 2002,28). 
Hän sanoo arvioivansa ammatillista toimintaansa pitkään alalla olleiden toiminnan 
kautta. Hän määrittää ideaalitoiminnan, jota haluaisi oman toimintansa mukailevan. 

                                                
13 Työelämän prekarisaatiolla tarkoitetaan kaikenlaisen epävakauden lisääntymistä. Prekarisaation 
vastapainoksi prekariaatti vaatii perustuloa, jonka turvin työelämän epävarmuus ja tulojen satunnaisuus olisi 
turvatumpaa kohdata (Vähämäki 2007, Jakonen ym. 2006) 
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Näin syntyy käsitys Ainon ammatillisen kehityksen suunnasta ja tavoitteesta, mutta 
myös kuilu konkarin ja alalle tulleen Ainon välillä todentuu. 

Myös osittainen jäsenyys työyhteisössä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen 
oppimiseen. Lotta kertoo, että pätkätyö on tarjonnut mahdollisuuksia muokata omaa 
ammatti-identiteettiä. 

Lotta: Minä luulen, että se tulee siitä, että.(.)  Se on ehkä alkanut kehittyä sieltä, 
minä olen lähihoitajakoulupohjalla, minä olen käynyt sen. Sitten sen jälkeen olin 
vähän aikaa töissä. Sitten lähdin jatkamaan sairaanhoitajakouluun. Minä olen 
ajatellut ainakin silleen, että se on siinä koko ajan siinä kehittynyt, ja minä olen 
ruvennut muokkaamaan sitä semmoiseksi oman näköiseksi.  Ehkä sitten se, että 
se oma – siis tämmöinen, mikä se on – sisäinen identiteetti tai tämmöinen, on 
itse itsensä kanssa tasapainossa. Ja arvostaa itseä ja arvostaa työtä ja arvostaa 
työkavereita; ja tykkää siitä työstä. Ja sitten kokee, että on myös mahdollisuus 
vielä kehittyä ja haluaa kehittää itseään, niin ehkä se muotoutuu siitä. 

Lotta korostaa työyhteisön merkitystä ammatti-identiteetin kehittymiselle. Yhteisöltä 
oppii toimintamalleja ja saa palautetta työstä ja ajan myötä mallioppimisen ja 
palautteen yhteisvaikutuksesta oma identiteetti kehittyy prosessina. (Heikkilä, 2006) 
Lotta kuvaa identiteetin jatkuvaa liikettä (myös Mishler 1999, Hall 1999, Wenger 1999) 
ja toteaa, että se vaatii aikaa kehittyäkseen. Identiteetillä on ikään kuin elämänkulun 
kaltainen kulku, jossa hankittu koulutus, kokemus ja kuuluminen yhteisöön sekä oma 
sisäinen motivaatio muodostavat palaset, joiden mukaan kulku kohti yhä osaavampaa 
ammattilaista etenee. Samalla hahmottuvat Lotan arvot ja eettiset sitoumukset: hän 
määrittää työmoraalikseen tavoitteen tehdä työ hyvin ja arvostaa jatkuvaa työssä 
kehittymistä. 

Ammatillinen identiteetti voidaan nähdä osana yksilön suhdetta ympäröivään 
yhteiskuntaan. Identiteetin avulla yksilö voi hahmottaa paikkaansa, asemaansa ja 
osallisuuttaan yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa (Eteläpelto ja Vähäsantanen 
2006,45). Esimerkiksi Marleena arvottaa kuulumisen työyhteisöön sekä työn ja 
itsenäisen pärjäämisen tärkeäksi elämään mielekkyyttä tuovaksi asiaksi. 

Marleena: Tulee [aikuisen identiteettiä] ja sitten tämä työyhteisö ja nämä minun 
asiakkaat. Oli se sitten tämä tai mikä tahansa työ, niin on se musta kamalan 
tärkeä mennä töihin. Ja meidän töissä ja minun työkaveri ja.(.)  Ja sitten kun 
minäkin ajattelen, että se mikä ilo näistä on ollut näistä pätkätöistä, niin onhan 
niistä kaikista jäänyt työkavereita. Joka paikasta on joku ystävä. 

Marleena kuvaa työn ulottuvan myös työpaikan ulkopuolelle: työ tuo identiteettiä ja 
sosiaalisia suhteita. Myös työssä syntyneet tiiviit sosiaaliset suhteet ovat kerryttäneet 
hänen ja ympäröivän yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Vaikka liian tiivis sosiaalinen 
suhde voi koitua jossain tapauksissa vahingolliseksi, sosiaaliset suhteet ovat 
ongelmineenkin osa normaalia luottamusta ja sosiaalista pääomaa (Ojala ym. 2008,28 
- 29). 

Myös Aino ulottaa ammatillisen identiteetin koko elämän alueelle. 

Aino: Ihana, täytyy hei kertoo tää, vaikka tää on tämmönen vähän hassu juttu, 
mutta niin ylpee täytyy sanoo olevansa kyllä tästä ammatista, että tota noin kyllä, 
että kyllä mä joskus saatan (naurua) meillä on semmoset peilikaapit siellä 
niinkun makkarissa, katosta lattiaan asti peilejä. Niin mä saatan siinä sitten 
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Pekalle, että miltäs tuntuu mennä kätilön kanssa samaan sänkyyn nukkumaan. 
(Saaran naurua) Eiks oo ihana. Hei tää on kätilö, ootsä ajatellu sitä ollenkaan, 
että tää on kätilö ja tää menee nyt tähän nukkumaan sun viereen. Ihan oikee 
kätilö. 

Aino kuvaa, kuinka ylpeys kuulumisesta ammattiryhmään vaikuttaa työn ulkopuoliseen 
elämään. Kerronnasta välittyy näkemys kätilön työn arvostamisesta.  Työn, itsensä ja 
työyhteisön arvostus ovat tärkeitä osia ammatti-identiteetissä – ammattilainen on ylpeä 
työstään (Varila ja Ikonen-Varila, 2002). Asiantuntijan työssä oman alan perusteiden 
hallinta yhdistyy työssä koeteltuun tilanneherkkyyteen, joustavuuteen ja valmiuteen 
sopeutua uudenlaisiin ympäristöihin (Eteläpelto 1997). Asiantuntija on ylpeä taidostaan 
käyttää osaamistaan tarpeen mukaan ja kyvystään seuloa olennainen 
epäolennaisesta. Ammattiylpeys ei kuitenkaan rajoitu tiukasti ammatilliseen toimintaan. 
Aino kuvaa kertomuksen tapahtumaympäristöksi yksityiselämän henkilökohtaisimpiin 
alueisiin kuuluvan makuuhuoneen peileineen. Paikan esittely korostaa ammatillisen 
identiteetin venymistä muun elämän ja identiteetin alueille. Aino kertoo, että ylpeys 
ammatillisuudesta alkaa kannatella häntä myös kotona ja yksityisissä ihmissuhteissa. 

Sosiaalisen pääoman ja kuulumisen tunteen ohella osallisuuden toive on myös toive 
saada osallistua tiedon tuottamiseen. Erityisesti korkeasti koulutettujen työ on pitkälti 
tiedon tuottamista. Tästä kertoo myös Inari. 

Inari: Sitten kun kuitenkin kaikki liittyy niin hirveästi siihen organisaatioon, missä 
sinä olet töissä. Täällä esim. jotkut strategiat ja tämmöiset, mihin monet 
työryhmät liittyy, niin sitten pitää oppia hirveän hyvin. Täytyy olla monessa 
työryhmässä mukana ennen kuin tajuaa, että mistä on kyse – kunnolla. Aluksi 
tämä on ollut vähän enemmän vähän tämmöistä sihteerin työtä. Sitä kautta 
minun mielestä oppii. Ja sitten jotenkin semmoisia yleisiä linjoja kuitenkin aina 
haluaa yrittää löytää kaikista, että ei vaan ajatella asiaa vain tämän 
organisaation kannalta, vaan ajatellaan sitä kaikkien organisaatioiden kannalta – 
joskin ne teettää työtä. 

Työelämän tutkimuksissa on todettu, että uudessa työssä tieto luodaan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa (Vähämäki 2006). Tietoa tuotetaan työyhteisöjen käytäntöjen ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla ja työyhteisöjen tarpeisiin. (Poikela 2002, Virno 
2006). Kun yksilö suljetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen reunalle, suljetaan hänet pois 
tiedon tuottamisesta. Inari kuvaa työssäoppimisen sosiaalista prosessia kertoessaan, 
kuinka hän kerää tietoa toimimalla eri työryhmissä. Hän korostaa omaa vastuutaan 
oppimisesta: toimiminen työryhmissä antaa mahdollisuudet, mutta opin Inari hankkii 
ylimääräisellä työllä. Inarin kuvaus korostaa hänen ammatillisen toimintansa 
tavoitteellisuutta. Hän haluaa edetä sihteerin asemasta täysvaltaiseksi asiantuntijaksi. 
Inari vahvistaa ammatillisen toimijuuden tunnettaan tämän päämäärähakuisuuden 
avulla. 

Osallisuudella kerrotaan olevan myös kääntöpuoli eli osallisuus kuvataan 
velvoittavana. Lotta sanoo työyhteisön vaativan, että on oltava hyvä työkaveri. 

Lotta: Tavallaan voi olla niinku semmoinen luottavainen, kun tekee työnsä hyvin 
ja silleen, niin sitten ne työt jatkuukin. Jos on semmoinen työkaveri, ei ole 
sellainen, että haukkuu niitä ja tekisi sitä työilmapiiriä – olisi sillä lailla 
huonontamassa. 
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Niin, niin, on se tietenkin jok- (.)  ei kenelläkään ole aina se hyvä päivä ja 
semmoinen. Jokaisella on sitten kuitenkin niitä huonojakin päiviä. Ja jos on 
semmoinen oma itsensä ja semmoinen, niin ehkä minäkin saan niiltä sitten sen 
luottamuksen. Ja semmoisen, että nekin ajattelee: no okei, tuokin on ihan hyvä 
työkaveri, että sun kanssa on kuule mukava tehdä töitä. 

Lotta puhuu työyhteisön jäsenten välisestä luottamuksesta, joka perustuu jäsenten 
keskinäiseen tuntemiseen, ei niinkään luottamuksesta organisaatioon työnantajana. 
(Erilaisista luottamuksista mm. Seligman 1997, Greed & Miles 1996) Henkilöiden 
välisen luottamuksen Lotta kuvaa synnyttävän myös tunteen omasta toimijuudesta eli 
siitä, että kertojalla on kestävä mahdollisuus toimia ammatissaan. 

Lotan kuvauksessa työtiimin merkitys korostuu. Työtiimit ovat Catherine Caseyn (1995) 
mukaan uudessa työssä keskeisiä. Työtiimi ja se, että tuntee ja osaa tarvittaessa 
muidenkin tiimin jäsenten tehtävät, on osa osaamista ja ammatti-identiteettiä. 
Työntekijä on riippuvainen työtiimin hyväntahtoisuudesta ja sen halusta ottaa hänet 
mukaan alati muuttuviin tehtäviin. Työtiimeistä tulee ”perheitä” ennen kaikkea, koska 
tuotantoon tarvitaan oleellisena osana sosiaalista kanssakäymistä ja intohimoista 
omistautumista työlle. Tiimi ylläpitää minuutta kuulumisen lupauksilla (Casey 1995, 
163), mutta toisaalta uhkaa minuutta vaatimalla tietynlaista käytöstä ja näin 
rajoittamalla ja pienentämällä yksilön toimintatilaa14. Vaateiden korostuminen ja 
vaateisiin sopeutuminen voi kertoa myös sitoutumisesta koulutuksella hankittuun 
alaan. Lehto ja Sutela (2006,93) ovat havainneet, että koulutuksen hankkineet eivät 
halua luopua alasta, jolle ovat kouluttautuneet ja he sitoutuvat ammattiinsa tiukasti. 
Epävarmuus työn jatkumisesta taas kannustaa sitoutumaan työhön tunteen voimalla 
(Kortteinen ja Tuomikoski 1998) ja tämäkin korostaa työyhteisön roolia toimijuuden 
tunnon syntymisessä. Pätkätyösuhde voi synnyttää työntekijässä tunteen, että häntä 
tai hänen osaamistaan ei arvosteta eikä häntä huolita ammattikuntaan. Tämä tunne 
puolestaan vaikuttaa ammatillisen identiteetin luomiseen. 

Ammatti-identiteetin merkitys ja sen sosiaalisuus painottuvat haastatteluissa jo 
tutkimusasetelmankin takia, mutta Bauman (2002) toteaa, että identiteetin 
korostumisessa on kyse nimenomaan siitä, että yksilöille on luotu tarve ja velvollisuus 
suoriutua yhteisöllisesti tuotetuista riskeistä ja ristiriidoista. Notkeanakin ammatti-
identiteetti ja sen jatkuva rakentaminen tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää 
identiteettityö. Se tarjoaa näkökulman, josta tarkastella erilaisia sosiaalisia verkostoja 
ja tilanteita ja omaa asentoaan niissä eli eräänlaisen mittatikun jatkuvaan reflektointiin. 

7.2. Aika ja ammatti-identiteetti 
Ajallisuuden kautta voi hahmottaa, mihin kerronnallisuutta käytämme. Matti Hyvärinen 
toteaa, että ” elämäkertaan liittyy aina muistin hapuileva liike taaksepäin: kuka olikaan 
se menneisyyden lapsi, josta kertomus alkaa?” Kertomuksessa kertoja tiivistää 
tapahtumat kokonaisuudeksi ja tulkitsee niitä kulttuuristen merkitysten kautta. 
Kertomus on elämän aktiivisen työstämisen tulos. (Hyvärinen 2006).  

                                                
14 Caseyn kirjan keskeinen kysymys on, tapahtuuko identifioituminen työtiimiin sosiaalisten prosessien 
tuloksena vai eksistentiaalisena minuuden luomisena. Casey painottaa sosiaalisia prosesseja sekä etenkin 
työn ja tuotannon tapojen vaikutuksia minuuden prosesseihin. 
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Haastatteluissa ajallisuus hahmottuu polkuina lapsuuden kiinnostuksista ammattiin. 
Haastateltavat liittävät ammatti-identiteettiin koulutuksen päättymisen ja siirtymisen 
työelämään. Tämä siirtymä on käännepiste: kerronta ei enää perustele ammatin 
valintaa, vaan kertoja siirtyy kuvaamaan nykyisyyttä ja tulevaa.  Vaikka kerronta 
etenee käänteenkin jälkeen kehämäisesti, loikkien ja taaksepäin palaten, ajan ja 
työuran rinnakkaisesta etenemisestä tulee ammatillisen identiteetin ja kertomuksen 
ehto. Menneen ja tulevan välille rakentuva silta kannattelee kertojaa nykyhetkessä: 
vuoroin kummastakin suunnasta löytyy perustelu sille, miksi on tässä ja nyt. 
Tulevaisuutta luodaan tämän hetken toimilla ja nämä toimet taas nousevat 
menneisyydestä ja muuntavat sitä. Toimet voivat tuntua ylpeiltä, pelokkailta, 
ahdistuneilta tai turvatuilta, ja näiden tunteiden kuvausten avulla menneisyyttä 
arvotetaan. Toki arvotuksia tehdään myös nykyhetken ja tulevan suhteen, mutta 
menneen arvotukset ohjaavat nykyisiä valintoja. Näitä arvotuksia etsin haastatteluista. 
Esimerkiksi työuran katuminen kuvaa tunnetta, jossa kokemukset ja tulevaisuuden 
odotukset väistämättä kietoutuvat toisiinsa ja jossa mennyttä arvotetaan voimakkaasti 
(Barbalet 2001,187). 

Laura: Siis kyllähän minulla niin kun valmistumisen jälkeen oli semmoinen tunne 
ja semmoinen hyvä fiilis, että tästä se lähtee. Ja olen ollut luottavaisin mielin niin 
kun sen työtilanteen suhteen, ja sen suhteen, että nykypäivänä pulaa on. Ja 
sitten sitä kautta niin uskon siihen, että töitä riittää. Se hyväksi kätilöksi 
tuleminen tulee sitten ajan kanssa. 

Terveinä työikäisinä toimimme kohti mahdollista tulevaisuutta ja poispäin koetusta 
menneisyydestä. Tästä hahmottuu kokemus ajasta eli kuten Laura sanoo: ”tästä se 
lähtee.”  

Etsin haastatteluaineistosta arvotuksia ja kokemuksia ajasta myös siksi, että ammatti-
identiteetin rakentuminen tapahtuu ajan kuluessa koulutusta vastaavassa työssä (mm. 
Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). Pätkätyötä pidetäänkin ongelmallisena ammatillisen 
identiteetin muodostumisen kannalta. Esimerkiksi Miettinen esittää Väestöliiton 
pätkätyötä käsitelleen tutkimushankkeen (Miettinen 2007,52) tuloksena, että lyhyet 
työsuhteet eivät juuri edistä oppimista, joka syntyy pitkällä aikavälillä työtehtäviä 
suorittamalla ja samassa työyhteisössä toimimalla. 

Pirkko kuvaa käsitystään siitä, että asiantuntijan identiteetin kehittyminen ja 
vakiintuminen vaativat paitsi koulutusta ja sitä vastaavaa työtä, myös aikaa. 

Pirkko: No minulla on varmaan identiteetti kauhean vahva, koska minulla oli – 
siis minulla oli seitsemän vuotta virka siellä maakunnassa. 

Pirkko toteaa, että aika ja pysyvän työsuhteen muodossa osoitettu arvostus antoivat 
tilaisuuden luoda vahvaa ammatillista identiteettiä. Vaikka Pirkko kertoo ehtineensä 
kehittää ammatti-identiteettiään ennen pätkäuraansa, hän kuitenkin epäilee, että 
pätkätyö sinänsä syö ammatillista itseluottamusta. 

Pirkko: Minulla ei sinänsä ole ongelmia olla pätkissä varmaan niinkään paljon 
kuin joka aloittaa sitä työntekoansa. Koska minulla on hyvin vahva identiteetti jo 
alani osaajana – ja minä uskoin itseeni, että olin saanut kokeilla siipiäni; ja kaikki 
oli sillä lailla hyvin. Mutta minun oli hirveän helppo ymmärtää, että kun oot 
tuommoisissa pätkissä. Ensimmäiseen vuoteen se ei haittaakaan, sitten rupeaa 
jo vähän haittaamaankin. Sitten rupee tulee semmoinen tunne, että onkohan 
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minussa jotain vikaa, kun ei mua vakinaistetakaan. Ja sitten se rupeaa kyllä 
syömään sitä itsetuntoa. Ei varmaan heti, kun on innoissaan, ja on uusia töitä ja 
ajetaan sisään ja kaikkea. Mutta niin kun pitkän päälle hyvälläkin itsetunnolla 
varustettu ihminen – minä uskon kyllä, että se syö sitä itsetuntoa sitten. 

Pirkko kertoo itsestään pätkätyöläisten eliittiin kuuluvana ja tuo ongelmia esiin toisten 
avulla. Hän korostaa etäisyyttään muihin pätkätyöläisiin vaihtamalla yksikön 
ensimmäisestä persoonasta toiseen. Kun hän persoonan häivyttämisen kautta palaa 
yksikön ensimmäiseen persoonaan, kokemus tulee Pirkon omaksi. Samalla hän 
osittain kiistää alussa esittämänsä käsityksen omasta vahvasta ammatillisesta 
identiteetistään. Aukeaa kuilu Pirkon vakinaisessa työssä pysyväksi ja vahvaksi ja 
pätkätyössä hupenevaksi kokemien ammatti-identiteettien välille. Pirkko epäilee 
ammatillisen identiteetin ylläpidon vaativan jatkuvasti käytännön työtä, kokemusten 
työstämistä sekä luottamusta työn jatkuvuuteen. Näistä syntyy tunne omasta 
toimijuudesta, toimijuuden mahdollisuuksista ja rajoituksista (Gordon 2005). Pirkko 
yleistää kokemuksensa ja kertoo, että pätkätyöuran alkuvaiheessa luottamusta ei vielä 
pohdi, mutta alun jälkeen pätkätyösuhteet voivat heikentää luottamusta omaan 
osaamiseen tai soveltuvuuteen. Hän kuvaa lopulta syntyvän tilanteen, jossa 
pätkätyöläinen ryhtyy etsimään itsestään syytä työsuhteen vakinaistamattomuuteen. 
Kuvauksesta tulee esiin myös voimakas kulttuurinen odote: työsuhdetta voi arvostaa 
vain, jos se on pysyvä. Pirkko esittääkin pysyvyyden sekä ulkoisen että oman sisäisen 
arvostuksensa mittarina. Mittari puolestaan vääjäämättä mittaa kohdettaan ja vaikuttaa 
samalla vääjäämättömyydellä itsearvostukseen. Näin kerrottuna työsuhteen muoto tai 
sen pituus irtoaa työn sisällöstä ja työn muista tavoitteista ja työsuhteen muodosta 
tulee ammatillisen identiteetin ja toimijuuden tunteen rajoite. 

Pirkko: Ja siis tuntuu.(.) Minusta kyllä tuntuu, että minulla on kuitenkin asiat 
mennyt ihan mielettömän hyvin. Ja minulla on hyvä itsetunto näiden vuosien 
aikana. Ja minulla on ammatillinen identiteetti kehittynyt ja kaikki muu. Sitten 
minua hämmästytti se, että minuakin se rupesi syömään se pätkissä oleminen. 
Silloin minä tajusin sen, että se minua syö, jolla on asiat kaikki ihan hyvin, niin 
miten se syö niillä, joilla ei näin hyvin olekaan? Se oli semmoinen oikein hyvä, 
että minäkin koin sen. 

Haastattelussa juuri pätkätyö tarjoaa kertomuksen luomiselle yhden juonen. 
Esimerkiksi Anita kertoo kokemuksen määräaikaista työstä seuraavan mukana myös 
pysyvään työhön.  

Anita: Jotenkin tulee semmoinen epävarmuuden tunne, mikä tulee siitä, kun 
tekee jonkin aikaa pätkätöitä. Niin se jää, vaikka sitten olisikin vakituisessa 
työsuhteessa hyvinkin pitkän aikaa. Ja sitten se, että minä olen tehnyt hyvin 
paljon projektitöitä, niin se tuo sen epävarmuuden että tavallaan niillä projekteilla 
sinä, sinulla koko ajan on se. Ja se sanotaankin ihan avoimesti, että sinun 
palkkasi tulee jostakin tietystä projektista ja sinun täytyy hankkia sinun 
palkkarahat. Se on se, mikä tuo sen tunteen siitä, että on pätkässä, pätkätyössä, 
vaikka olisi vakituisessa työsuhteessa. Se tuntuu tuommoiselta, niinkun että se 
työ on epävarmaa, kun sinä et tiedä, mitä sinä seuraavassa kuussa esimerkiksi 
teet. 

Anitan kertomuksessa pätkätyö johtaa siihen, että työntekijä oppii luottamaan vain 
itseensä, omaan kykyynsä hankkia itselleen (ja alaisilleen) töitä ja palkkarahat. Työssä, 
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jossa itse vastaa töidensä jatkuvuudesta, hyväksyy sen, että palkkaa ei tule ilman 
projekteja. Anita arvottaa yksinäisen vastuun raskaaksi ja näin hän arvostelee 
työnantajaansa palkkarahojen hankintavastuun siirtämisestä työntekijän kannettavaksi. 
Samalla Anita kiistää yksilön mahdollisuuden hallittuun ja suunnitelmalliseen työuraan: 
projektityössä ei voi tietää, mitä kuukauden kuluttua tekee. Kuvatessaan tunteitaan 
Anita etäännyttää itseänsä ja nostaa kokemuksen yleiselle tasolle käyttämällä sinä -
muotoa. Anita kertoo työn sisältöjen jatkuvan muuttumisen luovan epävarmuutta myös 
työn jatkuvuudesta. Nostamalla pätkätyökokemuksen keskeiseksi juoneksi, Anita 
irrottaa työn tosiasiallisen jatkumisen työsuhteen muodosta ja koetusta 
epävarmuudesta. Pätkätyön tuomasta epävarmuuden tunteesta tulee näin kerrottuna 
toimijuuden ja ammatillisen identiteetin muodostamisen este. 

Yksilön epävarmuuden tunne ja työhön liittyvä suunnitelmallisuuden vaatimus ovat 
pätkätyössä ristiriidassa keskenään, ja tämä ristiriita saattaa vahvistaa epävarmuuden 
tunnetta. Esimerkiksi Kristina erottaa projekti - ja prosessityön toisistaan ja perustelee 
näiden erottamista kokemuksillaan. 

Kristina: Projekteissa koko toiminta ajotetaan sen mukaan. Ja se on minusta 
jotenkin niin kun helposti ymmärrettävä. Sitten se jakaantuu sellaiseen pätkään. 
Ja sitten sinä tiedät varustautua siihen, että jos näyttää, että tälle ei 
jatkorahoitusta haeta – tai sinä et sille saa – niin sinä alat suuntautua siihen, että 
sinä haet.(.)  No nyt minä hoidan, minä olen niin kun ollut erilaisilla sijoituksilla 
täällä muilla rahoituksilla, minä hoidan pitkiä prosesseja. Minä suunnittelen ja 
koordinoin sellaisia niin kun viranomaisten yhteistoimintoja, jotka ulottuvat 
tuonne vuosien päähän. Ja se on usein aika hankalaa sitten ylittää se oma. Jos 
oma perspektiivi ulottuu kuukauden päähän tai näin. Aina ne nämä saumapaikat 
on sellasia hankalia. 

Kristina määrittää aiemmat projektityönsä ymmärrettävämmiksi kuin nykyisen 
tilanteensa, sillä projektityössä hankkeen kesto on ennalta tunnettu ja siihen voi 
varautua. Nykyisessä työssään Kristinan pitäisi suunnitella asioita kauemmas kuin 
hänen määräaikainen työsopimuksensa jatkuu. Asettamalla kokemuksensa ja 
tuntemuksensa entisistä työpaikoista jatkumoon nykyisen työpaikan synnyttämien 
ajatusten kanssa Kristina luo jatkuvuutta työuralleen. Kristina sitoo uraansa 
kehitykseksi ajassa ja samalla hän tekee eroa entisten työpaikkojensa ja nykyisen 
työpaikan välillä. Eroa tekemällä hän kertoo ammatillista identiteettiään ja pohtii, kuinka 
se on kehittynyt. Kertomalla oman ja työnsä aikaperspektiivien ristiriitaa Kristina 
luettelee perusteita sille, miksi hänen työnsä pitäisi vakinaistaa. Puheen 
tavoitteellisuudesta hahmottuu Kristinan toive ja odote vakinaisuudesta. 

Aika tulee ymmärretyksi kertomuksina, ja ajasta tulee kertomusten avulla inhimillistä. 
(Hyvärinen 2004) Rauno sanoo nykyhetken kuvauksessaan, kuinka ajalle on 
tapahtunut jotain, mitä hän ei ymmärrä. 

Rauno: Jotenkin se aika vain häviää. Sitä ei ole enää käytössä, sitä ei pysty itse 
sillä lailla pitämään kasassa. 

Raunon kerronnassa ajan häviäminen rinnastuu uran ja urakertomuksen 
pilkkoutumiseen. Raija Julkunen (2004) kuvaa ajan tunnon muutosta eli sitä, että 
koulutetuilla on nykyään vähemmän vapaa-aikaa kuin ennen: kaikki aika on 
mahdollista työaikaa, eivätkä ihmiset tunne pystyvänsä vaikuttamaan ajankäyttöönsä. 
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Työajan lyheneminen loppui 1990-luvulla, ja nykyisin yhä useammat korkeasti 
koulutetut tekevät yli 40-tuntista työviikkoa. 

Pätkätyötä puolustetaan mahdollisuutena tutustua työhön ja työyhteisöön ja valita 
itselle sopiva tapa tehdä työtä. Kuitenkin monelle haastateltavalleni tutustuminen on 
ollut hyvin pitkäaikaista, pisimmillään jopa kaksikymmentä vuotta. Tällöin työsuhteen 
määräaikaisuus on työnantajan sanelema ehto työsuhteen solmimiselle ja se tuntuu 
työntekijästä pakolta. 

Kun haastattelin kätilöitä juuri heidän valmistumisensa jälkeen, he olivat iloisia 
valmistumisestaan ja työllistymisestään. Noin vuoden kestänyt pätkätyö on tuonut 
kerrontaan hieman vakavampia sävyjä, mutta silti he vakuuttavat luottamustaan 
työuran kantavuuteen. 

Laura korostaa työmarkkinatilannetta ja sitä, että tällä hetkellä töitä on tarjolla kaikille 
työhaluisille. 

Laura: Tänä päivänä, jos on valmis töitä tekeen, niin kyllä töitä on. 

Saara kertoo löytävänsä turvallisuutta hänen jälkeensä tulleiden asemasta. Puheesta 
hahmottuu odotus, että viimeisenä tulleet joutuvat työn loppuessa ensimmäisenä pois.  

Saara: Mun ja työttömyyden välissä on jo kaksi mun jälkeen tullutta. 

Aino liittyy jatkuvuuden kertojiin.  

Aino: Täytyy siitä lukee kato rivien välistä, että jatkuu ne työt. 

Aino: Jos sanotaan esimerkiks, että ens jouluna sun ei, sä et sitten ole töissä, 
kun sä olit tänä jouluna töissä, niin silloin se tarkottaa sitä, että jouluun asti 
ainakin on [Saara: tod. näk.] on töitä. Vaikka olis määräyskirja huhtikuun 
loppuun. 

Aino sanoo työyhteisön antavan ristiriitaisia signaaleita työn jatkuvuudesta. Toisaalta 
sanotaan, että Aino jatkaa, mutta toisaalta ei kirjoiteta työsopimusta. Aino toteaa, että 
usko jatkuvuuteen täytyy muodostaa itse epäsuoria vihjeitä lukemalla. Vuosi kätilönä 
on siten saanut etsimään jatkuvuuden takeita, joita Aino ei työllistymisen riemussa 
kaivannut. Osittain epävarmuutta ruokkii virallisen työsopimuksen määräaikaisuuden ja 
työyhteisössä hyvästä työsuorituksesta luvatun jatkuvuuden ristiriita. 

Määräaikaisessa palkkatyösuhteessa on lausuttu julki, mihin asti työ jatkuu. Siinä on 
kuitenkin mukana julkilausumaton sosiaalinen sopimus siitä, että työ saattaa jatkua 
pidempään, mikäli työntekijä on pätevä ja työnhaluinen eli valmis käyttämään itseään 
työnantajan toivomalla tavalla sovittua korvausta vastaan (Kevätsalo 1999). Tästä 
sanotun ja sanomatta sovitun ristiriidasta ja työn loppumisen pelosta syntyy 
ammatilliseen identiteettiin vaje. Syntyy tarve jatkuvasti todistaa työkelpoisuuttaan ja 
osaamistaan ja tällöin työ myös saa suuremman roolin elämässä ja identiteetin 
luomisessa: vakinaiseen työhön voi suhtautua rationaalisemmin (myös Kortteinen ja 
Tuomikoski 1998). Tällä tavalla katsottuna pätkätyö hahmottuu työttömyyden 
vaihtoehtona ja pysyvä työ itselle tavoittamattomaksi koettuna haavekuvana. 

Haastatteluista hahmotan myös korkeasti koulutettujen työlle asettamat odotukset. 
Työn tulisi olla mielekästä ja koulutusta vastaavaa, kohtuullisen hyvin palkattua, sen 
pitäisi tarjota mahdollisuuksia toteuttaa itseään, kehittyä ja tarjota myös kokemuksia 
kuulumisesta työyhteisöön ja laajemmin yhteiskuntaan. Työlle asetetaan suuria 
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vaatimuksia ja näistä vaatimuksista tingitään vastahakoisesti: vain yksi haastateltava 
kertoi olevansa valmis mihin tahansa työhön toimeentulonsa turvaamiseksi. 

Kaikissa haastatteluissani keskusteltiin työn sisällöstä ja työn tarjoamista oppimisen 
mahdollisuuksista. Repo ja Gustafsson kirjoittavat (2006,55), että oppiminen on 
minuuden ja identiteetin kehityksen ja muutoksen keskeisin prosessi. Se, mitä yksilö 
kokee olevansa, haluaa tai ei halua olla, ohjaa hänen oppimistaan ja opiskelunsa 
suuntautumista. Pätkätyötä voikin pohtia kuudesta oppimiseen vaikuttavasta 
ulottuvuudesta käsin: oppimiseen vaikuttava työjako, työn luonne, työn autonomisuus, 
työn tarjoamat mahdollisuudet taitojen käyttöön, sosiaalinen vuorovaikutus ja työn 
stressaavuus. Pohjaoletuksena hyväksytään, että oppiminen tapahtuu sosiaalisena 
prosessina, kun työntekijät jakavat tulkintojaan ja kokemuksiaan ja samanaikaisesti 
rakentavat identiteettiään suhteessa työyhteisöihinsä sekä poliittisiin ja kulttuurisiin 
yhteisöihinsä (Heikkilä 2006,27). Pätkätyö näyttäytyy oppimisen hidasteena, koska itse 
pätkätyötilanne stressaa, asema työyhteisön reunalla hankaloittaa oppimista ja 
autonomisuutta ei sallita pätkätyöläiselle etenkään hierarkkisissa työyhteisöissä. 
Esimiehet voivat myös rajoittaa pätkätyöläisten mahdollisuuksia käyttää monipuolisesti 
taitojaan tai hankkia kouluttautumisella uusia taitoja. 

Motivaatio, oppiminen ja identiteetti kuuluvat kiinteästi yhteen. Heikkilä viittaa Ilmoseen 
(Ilmonen 1999,306) puhuessaan työhön sitoutumisen monisyisyydestä. Ihmisellä on 
erilaisia, yhtäaikaisia ja rinnakkaisia motiiveja tehdä työtä. Tämän moninaisuuden 
hahmotan haastatteluista. Selviytyminen ja pysyminen kiinni työelämässä hahmottuvat 
nekin monivivahteisina. Toiset haastateltavat kuvaavat työttömyyttä tervetulleena 
lomana raskaiden pätkätyöjaksojen välillä, toisille työttömyys on mieltä jäytävä uhka. 

Haastatteluissa kiinnitän huomiota myös ammatti-identiteetin ja työuran kerronnan 
samankaltaisuuteen elämäntarinan kerronnan kanssa. Työ kerrotaan osaksi 
elämänkokonaisuutta. Biografinen oppimispolku on suhteessa identiteettiin. Myös 
Wenger (1999) toteaa, että identiteetti ei ole pysyvä, vaan jatkuvan neuvottelun 
alainen. Identiteettityöllä rasittava tilanne tai menneisyys käännetään voimaksi. 

Karin Filander tutki aikuiskasvatuksen kehittäjien toimintaa murrostilanteessa. Hän 
tunnisti esimerkkihaastattelustaan ristiriitaisia kulttuurisia puhetapoja, joiden avulla 
haastateltava määritti toimija-asemaansa saman haastattelun aikana. Filander toteaa, 
että haastateltavan ristiriitaiset identiteettimäärittelyt viittaavat tilanteeseen, jossa 
identiteetin määrittelyn ja kulttuurisen identiteetin tukipisteinä toimineet sosiaaliset 
yhteisöt tai samaistumisryhmät ovat hämärtyneet tai kadonneet. Tukipisteiden 
katoaminen aiheuttaa epävarmuutta ja yksinäisyyttä ja pakottaa muodostamaan ja 
tulkitsemaan omaa identiteettiään yhä uudelleen. Identiteettityöstä tulee näin toimintaa 
kokoava jäsentäjä. (Filander 2000,109). Tämän työn tukipisteen hämärtymisen tai 
toistuvan vaihtumisen tunnistan myös omassa aineistossani, työyhteisöt eivät 
tarjonneet pysyvää samaistumisryhmää tai sosiaalista yhteisöä, eli tukipistettä 
pätkätyöläisille. 

Identiteettityö on hyvän elämän etsintää ja oman luonteen kasvatusta. Identiteettityö 
voi olla myös puuhastelua, joka vahvistaa ihmisen itsekkyyttä. Jotta identiteettityö 
vahvistaisi yhteistyötä ja vastavuoroisuutta, tarvitaan Niemelän mainitsemia 
normatiivisia viiteryhmiä (Bauman 1997,44; Niemelä 1999,119). Ne vahvistavat ja 
korjaavat jäsentensä tekoja. Yksilö antaa vapaaehtoisesti ryhmälle eräänlaisen 
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valvojan roolin ja sallii ryhmän myös rajoittavan omaa vapauttaan. Tämä edellyttää 
molemminpuolista suurta luottamusta ja suoraa kommunikaatiota. 

Pätkätyössä jokaisen työpaikan vaihdossa vaihtuu myös tämä normatiivinen 
viiteryhmä. Siksi pätkätyöntekijä pyrkii löytämään jokaisen uuden työpaikan kirjoitetut 
ja kirjoittamattomat säännöt, joita sitten joko noudattaa tai ei. Se, tukeeko identiteettityö 
itsekkyyttä ja epäluottamusta vai luottamusta ja vastavuoroisuutta on sidoksissa sekä 
työpaikkojen että yhteiskunnan sosiaalisiin, poliittisiin ja hallinnollisiin ratkaisuihin, jotka 
muokkaavat sosiaalisia rakenteita. (Niemelä 2002,87,88) 

7.3. Ansioluettelokerronta 
Ansioluettelopuhe on haastateltavan ja haastattelijan yhteistä neuvottelua siitä, mitä 
haastateltava osaa, mitä on kokenut, millaisissa asemissa on ollut ja mitä on oppinut. 
Ansioluettelo on yhteisen reflektoinnin väline, jolla luodaan jatkuvuutta haastateltavan 
ulkoisesti katkonaiseen tai pätkittäiseen työuraan. (Linde 1993, Gubrium & Holstein 
2001, Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005) Ansioluettelon keräämistä ja käyttöä voisi kuvata 
kehityskaarena, jossa ensin luetteloidaan työsuhteet ja työkokemus, jotta tulevaisuus 
esimerkiksi tutkijana olisi mahdollista hahmottaa (Teresa). Luettelo nähdään myös 
hankitun ammattitaidon todentajana (Solja) ja lopulta ansioluettelo on osoitus 
urakehityksen suunnitelmallisuudesta ja ammattitaidon jatkuvasta syvenemisestä 
(Lauri). Kaikissa vaiheissa ansioluettelo toimii välineenä työpaikan tai rahoituksen 
hakemisessa ja oman ammatti-identiteetin rakentamisessa. Etenkin Teresan 
kerronnasta hahmottuu, kuinka haastattelutilanteessa ansioluetteloa voi käyttää 
välineenä oman osaamisen kertomisen harjoitteluun, tarinallistamiseen ja sitä kautta 
identiteettityöhön. Tarinallistamisen ja uran näkyväksi tekemisen avulla voidaan Salme 
Hännisen mukaan vahvistaa ammatillisen identiteetin kehittymistä. (Hänninen 
2006,191 - 192). 

Teresa: Mutta niitä on ollut niin hirveästi, että jos minä en olisi jossain vaiheessa 
ruvennut tekemään tuota ansioluetteloa, niin olisipa nykyvaiheessa hirveän 
vaikea palauttaa mieleen, että mitä on tehnyt. Just printtasin ansioluetteloni, 
koska minä olen hakemassa apurahaa. Sitten itse asiassa minulle mieleen, että 
jaaha nyt itse asiassa, kun tässä tulee tämä haastattelu, niin täältähän löytyy 
eilinen luettelo näistä työsuhteista. 

Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat työhön liittyvät tulevaisuuden tavoitteet, toiveet ja 
sitoumukset (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). Yksilö voi sitoutua esimerkiksi 
työnantajaan, työn tavoitteisiin, työyhteisöön tai työn sisältöihin. Solja toteaakin 
pyrkivänsä ajattelemaan itseään yrittäjänä. 

Solja: Itse pyrkii enimmäkseen ajattelemaan sillä lailla, että ehkä minä olen 
yrittäjä. Minulla on se osaaminen vertauskuvallisesti CV-ote. Ja minä sitten 
myyn tuotteen jollekin joksikin aikaa, että ne ostavat minulta sen tuotteen. 

Solja toteaa näyttävänsä osaamistaan ansioluettelon avulla ja sen avulla hän myy 
tuotetaan eli osaamistaan. Näin hän kuvaa yrittäjäasennettaan (Julkunen 2007). Tällä 
tavalla kerrottuna määräaikaisuus on oman osaamisen hallintaa ja oman toimijuuden 
mahdollisuuksien määrittelyä toteutuneiden työsuoritusten kautta. Määräaikaisuus ei 
näin tunnu niinkään pysyvän työpaikan tai pysyvän rahoittajan puutteelta, eikä 
osaamis- tai kelpaamiskysymykseltä. Solja kuvaa yrittäjyyttä hänelle vieraana, mutta 
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oloa helpottavana ajatusmallina: yrittäjyyden avulla voi luoda itsenäistä asemaa ja 
kasvattaa toimijuuden tunnetta tilanteessa, jossa ympäristö ei tarjoa tähän muita 
mahdollisuuksia. Solja korostaa, että hän ei ole riippuvainen määräaikaisista 
työsuhteista, vaan luo oman turvansa omalla osaamisellaan (vrt. Komulainen ja 
Sinisalo 2006). Persoonan häivyttäminen verbimuodosta korostaa Soljan kokemaa 
etäisyyttä osaamisen myymiseen. 

Ammatillisen identiteetin myötä määrittelemme, mihin joukkoon haluamme kuulua ja 
samaistua. Esimerkiksi Lauri korostaa vertailuryhmän korkeaa tasoa; tällä tavalla hän 
korostaa myös omaa osaamistaan.  

Lauri: Ne virat, mitä on ollut, niin on tässä avautunut vasta ihan viime vuosina. 
Ja sitten ennen kaikkea meidän, niin meidän alalla just tällä sektorilla niin on 
hirveän kova kilpailu. Meillä on erittäin korkeatasoinen se tutkimusyhteisö, että 
siinä on ollut sitten sen verran enemmän senioritutkijoita, jotka on mennyt 
monessa virantäytössä minun ohitseni. Nyt minä alan itse olla siinä vaiheessa, 
että minä menen muiden ohitse. Mutta sitä pitää olla sitten 45-vuotias, että 
pääsee siihen asemaan. 

Lauri kuvaa osaamisen tasoon perustuvan kilpailun reiluna ja sääntöjen mukaan 
etenevänä. Lauri kertoo suunnitelmallisuuden välttämättömyydestä pätkätyössä. 

Lauri: Joo, no se on hirveän tärkeä, jos tekee pätkätöitä, niin siinä on eräällä 
tavalla niin kuin yrittäjä. Pitää niin kun mieltää se sillä tavalla, että sinun pitää 
aina tehdä se tutkimussuunnitelma sitä kautta, miettiä, että mistä sitä rahaa 
saisi. Mutta sitten toisaalta niin kun kaiken aikaa pitää sitä omaa eräällä tavalla – 
pitää olla semmoinen pitkän linjan tavoite siinä, että mihin oikein pyrkii siinä 
omassa asiantuntijuudessaan. Että jos sitä ei ole, että menee vaan pätkästä 
toiseen, niin siinä käy sitten silleen, että sinä et pysty kehittämään itseäsi. Ja 
sitten se niin kun tota ne pätkät rupeaa dominoimaan sitä työuraa. Sinä et pysty 
enää itse kontrolloimaan sitä asiaa, vaan sinä menet sitten muiden ehdoilla. 
Että. Sinusta tulee vähän semmoinen, sinä et ole enää yrittäjä, vaan sitten sinä 
olet tämmöinen niin kun ihan palkkatyöläinen, joka on muiden armoilla. Kyllä se 
pitää, kyllä siinä pitää olla semmoinen selkeä linja itsellä, että mihin pyrkii ja se 
oma kehittämisen idea kaiken aikaa. 

Hän kuvaa itseään yrittäjänä ja luo näin itsenäistä asemaa suhteessa työnantajiin tai 
tutkimuksen rahoittajiin. Laurin mukaan oma linja suojaa muiden armoilla olemiselta ja 
luo toimijuuden tunnetta. Toisaalta omasta linjasta tulee vaatimus: jos linjaa ei ole, ei 
ole mitään myytävääkään. Kerronta korostaa tutkijan työn itsenäisyyttä ja kaivaa kuilua 
palkansaajan ja tutkijan välille. 

Teresan, Soljan ja Laurin lainausten avulla esittelemäni kehityskaariajattelun rinnalle 
haastatteluista hahmottuu myös instrumentaalinen tapa käyttää ja tulkita 
ansioluetteloa. Tällöin ansioluettelosta kaivetaan esiin kulloisessakin tilanteessa 
tarvittava asiantuntijuus ja ammattitaito. 

Matti: Jos minulta kysytään – työhaastattelussa – niin kyllähän minä sitten 
määrittelen itseni tutkijaksi ja tarpeen vaatiessa myös asiantuntijaksi, jos on 
tämmöinen.(.) Jos vaikka työ, siinä hakuilmoituksessa kysytään, että mikä on 
asiantuntijuus tai osaamisen, joka – siinä niin totta kai mä sitten kaivan sen esille 
ja luettelen siinä kaikenlaista. Minä olen tämmöinen oman työn asiantuntija. En 
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minä itse ajattele itseäni asiantuntijana. (.) No joku voi tietysti sanoa, niin kuin 
minä sanoin, jos tulee työnantaja, tilaisuus, niin kyllä minä nimitän itseäni sitten 
asiantuntijaksi niinkun punastelematta. Mutta sitten kun se on ohitte, niin en 
minä sitten enää pidä. 

No nyt voisi tietysti ajatella, että opettaja on se minun ammattini, koska minulla 
on se pätevyys siihen. Muodollisesti minun ammattini on oikeastaan opettaja. 
Mutta sehän on niin naurettavaa, koska opettajaa varten minä olen lukenut sen 
35 opintoviikkoa työn ohessa. Ja tätä yhteiskuntatiedettä minä olen harrastanut 
yli 20 vuotta. Eihän minä itse nyt missään nimessä voi ajatella, että minä olen 
opettaja – ja tuo muu on harrastusta. Mutta niin kun sanottu, niin kyllä minä 
työhönottotilanteissa sitten esiinnyn opettajanakin. En minä sitä, koska 
minullahan on muodollinen pätevyys. 

Matti määrittää itsensä oman työnsä asiantuntijaksi ja kieltää määritelmän saman tien. 
Hän kritisoi asiantuntijuutta sinänsä ja sitoo asiantuntijuuden työnantajaan ja tarjolla 
oleviin tilaisuuksiin. Tässä Matti korostaa, että ura ei ole yksilön hallittavissa vaan se 
on voimakkaasti sidottu ympäristön tarjontaan. Punastelematta vihjaa, että Matilla on 
todellista osaamista asiantuntijuutensa vakuudeksi. Asiantuntijuutta on viime aikoina 
tutkittu ja määritelty monin tavoin (esim. Parviainen 2006; Eteläpelto ja Onnismaa 
(toim.) 2006; Eteläpelto, Collin ja Saarinen (toim.) 2007). Tässä käytän asiantuntijuutta 
kuvaamaan tietoihin, taitoihin ja kokemukseen perustuvaan osaamista. Tällainen 
asiantuntijuus on subjektiivista ja relatiivista ja pitää sisällään eettisen asiantuntijuuden 
sekä yhteisöllisyyteen ja verkostoihin liittyvät ulottuvuudet (Helakorpi 2005). Matti 
arvottaa muodollisia vaatimuksia ilmausten (esim. esiinnyn opettajanakin) avulla. Hän 
kuitenkin laittaa oman osaamisensa eri alueet järjestykseen perehtymisen ajallisen 
keston sekä tiedon opintoviikoilla tai vuosilla mitatun laajuuden mukaan. Matti erottaa 
toisistaan oman näkemyksensä osaamisestaan ja sen, miten hän sitä työtilaisuuksien 
mukaan esittelee. Ansioluettelosta tulee työnhaun väline. 

Ansioluettelon keräämineen kerrotaan joissakin haastatteluissa vaihtoehdottomana, 
pakotettuna toimintatapana. Esimerkiksi Marja toteaa, että pätkätyö hämärtää 
osaamisen ydinalueen. 

Marja: Mutta kyllä se sitä ennen oli vähän vaikea hahmottaa sitä, että mitä on ja 
mitä haluaa just sen asian takia. Koska aina oli hyvin epäselvää, että miten 
seuraava paikka on? Onko se siinä samassa paikassa vai pitääkö lähteä 
hakemaan jotain uutta paikkaa? Ja mikä se oikeasti se osaamisalue on? [pätkä 
poistettu]. Toisaalta se on antanu monipuolisuutta, mutta se ei toisaalta antanut 
sitä vaihtoehtoa, että olisi yhteen tiettyyn asiaan pystynyt sellaisella tarmolla 
paneutumaan kuin mitä sitten taas tämmöinen vakituisempi, pidempi työsuhde 
tuo tullessaan. 

Marja sanoo, että lyhyet pätkät eivät riitä syventämään ja kehittämään osaamista 
hallitusti ja halutulla tavalla. Näin toisaalta siksi, koska epävarmuus työn jatkumisesta 
vie syyn kehittää osaamista ja toisaalta siksi, koska työstä selviytymisen ohella on 
jatkuvasti etsittävä seuraavaa työpätkää. Erilaisten työtehtävien tuoman 
monipuolisuuden Marja kuvaa pakon seuraukseksi. Oli pakko kehittyä monipuolisesti, 
kun ei voinut keskittyä ydinosaamiseen. Marja jatkaa sinä -muodon käytöllä ja samalla 
hän kertoo etäisyyttä entiseen Marjaan. Nykyinen Marja oli haastatteluhetkellä 
vakituisessa työsuhteessa. Hän kertoo näkemyksenään, että asiantuntijuus ja 
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asiantuntijapuhe on sidottu työskentely-ympäristöön (myös Ulpukka Isopahkala-Bouret 
2005). Työskentely-ympäristö määrittää, millainen puhe on esittelykelpoista ja millaisen 
puheen ympäristö tunnistaa osaamiseksi. Tästä seuraa se, että pätkätyöläisen 
muuttuva työympäristö pakottaa hänet tunnistamaan itse osaamisensa ja hänen on 
saatava se muiden tunnustamaksi monenlaisissa ympäristöissä. 

Osaamisen tunnustaminen on asiantuntijan työn saamisen ehto. Esimerkiksi Anita 
kuvaa, kuinka asiantuntijuuden tunnustamiseksi tarvitaan kokemusta koulutusta 
vastaavasta työstä. 

Anita: Muutenkin se markkinointityö oli todella kovaa. Sit sen jälkeen tosiaan 
minä pääsin yliopistolle töihin. Siihen kului semmoinen nelisen vuotta 
valmistumisesta. Ei oikeastaan kulunut kuin kolme. Kolme vuotta tein näitä 
tämmöisiä pätkähommia. Ja hain, siis satoja, satoja paikkoja, ihan älytön määrä 
hakemuksia, mitä minä sitten hain. Minä olin aika harjaantunutkin jo niiden 
hakemusten tekemisissä, mutta todella vähän niin kun haastatteluja, kun oli 
vasta valmistunut. 

Anita määrittää myös työhakemusten teon ammattitaidoksi, jonka oppimiseen 
vaaditaan toistoa. Kun Anita korjaa, että hänellä oikeastaan kului pätkätöissä vain 
kolme vuotta, hän sekä osoittaa hallitsevansa haastattelumenetelmän lähtökohdan 
(haastateltavan on pysyteltävä totuudessa) että vähättelee pätkätöidensä kestoa. Anita 
kertoo 90-luvun lamaan ajoittuneesta työnhausta suuressa kaupungissa. Tuolloin 
ahkeraakaan hakemista ei palkittu työhaastatteluihin pääsyllä. 

Anita toteaa, että asiantuntijuuteen ei riitä, että on tarvittava koulutus, vaan tulee olla 
myös monipuolista työkokemusta (myös mm. Kirjonen, Remes, Eteläpelto (toim.) 
1997). Asiantuntijuuden todistamisessa yhä useampi tarvitsee henkilökohtaisen port 
folion eli saavutusten kirjan (Lähteenmaa 2006), jossa voi esitellä omaa 
koulutushistoriaansa, työkokemuksen tuottamia asiakirjojaan ja muita todisteita 
osaamisestaan. Erityinen merkitys on työssä olon aikana tapahtuvalla 
jatkokouluttautumisella ja uusien tehtävien harjoittelulla. Saavutusten kirjan 
kerääminen perustuu yksilön henkilökohtaiseen osaamiseen, ei niinkään jonkin tietyn 
ammatin oletettuihin vaatimuksiin. 

Ansioluettelon esittelyn voi nähdä myös pätkätyöilmiön kritisointina. Esimerkiksi 
Leena15 kirjoittaa, että pätkätyön ammattilaisen osaamiselta puuttuu nimi. Nimi tai 
käsite on kuitenkin avain siihen, että ongelmat voi havaita ja ratkaista (Kantola 2006; 
Summa 1989). Kun puhutaan vain pätkätyöstä, ongelman näkeminen jää helposti 
työsuhteen keston ja laillisuusasteen tasolle, eikä enää pohdita pätkätyön vaikutuksia 
osaamiseen, tuottavuuteen, työyhteisöihin tai yhteiskuntaan laajemmin. 

Leena16: ”Mutta tämä on siinä mielessä laaja-alaista asiantuntemusta, että se ei 
edusta minkään ryhmän näkemystä. Ja siinä mielessä huvittavaa, että en ole 
koskaan suunnitellut tai tavoitellut tämän alan asiantuntijuutta. Enkä olisi sitä 
voinut saavuttaa minkäänlaisen ammattitutkinnon kautta. Se on myös 
asiantuntijuutta, jolla ei ole nimeä eikä se voi tulla samalla tavoin 

                                                
15 Leena korjasi hänelle haastattelusta kirjoittamaani analyysiä ja lainaus on kirjallisesta selityksestä. 
Haastattelussa Leena kertoi saman asian, mutta nauha tallensi hänen puhettaan heikosti. 
16 Koska lainaan Leenan kirjoitusta, en kursivoi lainausta, vaan osoitan sen suoruuden lainausmerkein. 
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yhteiskunnallisesti arvostetuksi kuin johonkin ammattiryhmään identifioituva 
asiantuntijuus.” 

Leena korostaa kirjoituksessaan, että pitkäkestoinen pätkätyö luo uusia ammattiryhmiä 
ja uudenlaista, monimuotoista osaamista, jota on vaikea hahmottaa koulutuksen tai 
ammattiryhmien kautta. Hän kertoo kokevansa hahmottamisen vaikeuden myös 
yhteiskunnallisen arvostuksen puutteena. Pätkätyö tuottaa osaamista 
sattumanvaraisten työsuhteiden jatkumon kautta, tällaista osaamista ei voi 
suunnitelmallisesti kerätä. Silloin on vaikea hahmottaa sitä, millaiseksi työssään ja 
ammatissaan haluaa tulla. Leenan kirjoituksessa pätkätyö hahmottuukin pitkälti 
ammatillisen identiteetin toimijuuden tunnon rajoituksena. 

Ammatillisen kehittymisen ja kokemuksen karttumisen lisäksi ansioluettelo kertoo myös 
sen haltijalle, että hän on kelvannut työelämään aiemminkin, joten sen varaan voi 
rakentaa toivon nykyisyyden laajenemisesta tulevaisuuteen. Jäsennämme maailmaa 
kahdella eri tavalla: loogis-rationaalisesti ja narratiivisesti (Tolska, 2002). 
Ensimmäisellä pyrimme formaaleihin, tarkkoihin kuvauksiin ja selityksiin, 
objektiivisuuteen ja yleistyksiin. Toisella eli narratiivisella ajattelulla hahmotamme 
omaa ja muiden ihmisten elämää (Tynjälä 2000,162). Molemmissa jäsennystavoissa 
on mahdollista tukeutua ansioluetteloon. 

Ansioluettelopuhetta voi tulkita ammatillisten identifikaatioiden kautta. Identifikaatiot 
ovat yrityksiä kuulua johonkin ja tuntea lojaaliutta jotakin kohtaan. Ne ovat monimielisiä 
ja ruumiillisuutta risteäviä yrityksiä osallistua yhteiselämään. Ne ovat ”meidän” 
kerrostumista kaikkien minuuksien rakentumisessa. Identifikaatiot eivät ole koskaan 
täydellisiä eivätkä loppuun saatettuja ja ne rakentuvat lakkaamatta uudelleen. (Hall 
1999,270; Butler 1993,105). Ammatti-identiteetti on jatkuvan ammatti-
identifikaatioprosessin tila, johonkin hetkeen sidottu ja jossakin tilanteessa kerrottu 
käsitys siitä kuka on, mihin kuuluu ja mitä työssään ja ammatissaan tavoittelee 
(Eteläpelto 2006). Identiteetti vaihtelee ajan ja paikan muuttuessa, vaikka siinä on 
pysyviä osia. Ansioluettelon voikin ajatella tarjoavan mittarin, jota vasten tätä ajassa 
etenevää muutosta voi mitata. Mittaria voi pitää sekä ulkopuolelta tyrkytettynä pakkona 
että oman toimijuuden mahdollisuuksien hahmottamisen välineenä. 

7.4. Vaihtoehdottomuutta ja toimijuuden rakentamista 
Sutela ja Lehto (2006,24) toteavat, että määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen on 
johtanut siihen, että työsuhteen määräaikaisuus on yhä harvemmin työntekijän toive. 
Kun määräaikaisessa työsuhteessa on vastoin tahtoaan, kokemus 
vaihtoehdottomuudesta syvenee ja laajenee. Irmeli ja Eija sanovat saavansa toisiltaan 
tukea vaihtoehdottomuuden kanssa selviämiseen. 

Irmeli ja Eija: Se on pakko. Ei ole vaihtoehtoja. 

Sikke: Saatteko te sitten mistään tukea, kannustusta? 

Leila: Toisiltamme. [yhteistä naurua] 

Kolmen tutkijan ryhmähaastattelussa vaihtoehdottomuuden toteaminen kirvoitti 
yhteisen naurun. Yksilöhaastatteluissa haastateltavat kertoivat tarkemmin 
vaihtoehdottomuuden tunteesta ja sen seurauksista, esimerkiksi Marleena puhui 
kilpailun lisääntymisestä. 
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Marleena: Plus sitten se, että kun meitä oli paljon, niin sitten minä hyvä, sinä 
huono! Minä joustan, minä voin vaihtaa vuoroa, minä voin tehdä ylityötä. Ihan 
semmoista! 

Marleena sanoo kilpailun tulevista määräaikaisuuksista ja viroista kiristyvän, kun 
pätkätyöläisiä on useampia. Marleena esittää, että kilpailussa käytetään 
henkilökohtaisia ominaisuuksia ammattitaitoa enemmän: joustavuus ja mukautuminen 
ovat osaamista tärkeämpiä kilpailuvälineitä. Marleena korostaa tässä kerronnan 
dramaattisuutta suorilla lainauksilla ja preesensillä (Kaivola-Bregenhøj, 1988). Hän 
jatkaa määräaikaisen tilanteen kuvausta. 

Marleena: Jos sinä olet sijainen, niin sinä et pääse koulutuksiin. [Marleenan 
näyttelemä esimies:] Tai sinä olet sijainen, niin sinä olet sitten joulun töissä – 
jouluaattoillan. Meillä sitten sijaiset ovat laittaneet sitten viimeisinä tuohon 
lomalistaan – tai pääsiäistöihin tai muihin. 

Marleena kertoo kokeneensa, että määräaikaiset eivät pääse työnantajan maksamiin 
koulutuksiin ja he joutuvat joustamaan loma- ja työaikojen valintatilanteissa. Hänen 
mielestään sijaisena ei myöskään sovi vaatia oikeuksiaan. Marleena kuvaa hoitotyön 
käytännöt virallisista määräyksistä poikkeaviksi. Marleena käyttää sinä -muotoa sekä 
osoittamaan, että joutuu työyhteisön toimintatapojen kohteeksi että kuvaamaan, kuinka 
toimintatavat rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan rakentaa itsenäistä toimijan asemaa 
ammatissaan. Muoto nostaa kokemuksen yleiselle tasolle ja korostaa sijaisen heikkoja 
mahdollisuuksia vaikuttaa käytäntöihin. Käyttämällä sinä -muotoa Marleena esittää 
myös, että tunnistaa käytännöt lain vastaiseksi. Lain mukaan työnantajan tulee lomia 
sijoittaessaan noudattaa tasapuolisuutta työntekijöiden kesken ja kysyä aina 
työntekijän mielipidettä loma-ajastaan (Saarinen 2005,201). Lainauksia käyttämällä 
Marleena kuvaa väliin liittolaisuutta lainatun henkilön kanssa ja väliin skeptisyyttä 
kuvattua asiaa, tapahtumaa tai lainaamaansa henkilöä kohtaan (Kurri 2005,20). 
Kuvauksessa työyhteisön suhtautumisesta pätkätyön tekijään tulee toimijuuden ja 
ammatillisen identiteetin määrätietoisen rakentamisen este. 

Toimijuuteen liittyy se, että yksilö muokkaa toimintaansa refleksiivisesti. Esimerkiksi 
Marleena kertoo muuttaneensa toimintaansa pätkätyöuransa loppuvaiheessa. 

Marleena: Tässä viimeisessä sitten, ehkä seitsemännen kerran, ajattelin silleen, 
että minä olin aikuisempi ja hankkinut tän uusimman tai tän lisäkoulutusta. Siinä 
minä syksyllä tein ihan niin sitten tämmöisissä kokouksissa, että minä en osaa 
sanoa ensi kuusta, koska minulla on vaan helmikuun loppuun – tai tammikuun 
loppuun määräyskirja. Minä en osaa sanoa helmikuusta, että en tiedä, että ei ole 
vielä ilmoitettu. 

Marleena kuvaa, kuinka hän alkoi puhua työsuhteensa jatkumisen epävarmuudesta 
ääneen, vaikka puhuminen asiasta on vastoin työyhteisön kirjoittamattomia 
käytössääntöjä. Hän perustelee käytöksen muuttamista lisäkoulutuksellaan ja pitkään 
jatkuneella pätkätyöllään. Marleena korostaa muutoksen dramaattisuutta vaihtamalla 
kesken selostuksen menneestä nykyiseen aikamuotoon17. Hän arvottaa käytöksensä 
muuttamisen itselleen tärkeäksi: muutoksen kertominen rakentaa Marleenasta 
itsenäisempää toimijaa.  

                                                
17 Iso suomen kielioppi http://www.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?h_id=nBCGGGCEA 
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Marleena: Ja siellä oli, ja on edelleen kuulemma, niinkun se kulttuuri, että sinun 
pitää olla mukava ja kiva – ja sopeutuvainen. Mutta sitten, kun sinä alat 
kyseenalaistaa, kysymään ja sanomaan mielipiteitäsi, niin sen jälkeen niinkun 
sinä et ole kiva. 

Marleena kertoo kokemuksensa ilmapiiristä sinä -muodon kautta. Hän korostaa oman 
kokemuksensa yleisyyttä toteamalla ilmapiirin säilyneen samana hänen lähtönsä 
jälkeen. Marleena siirtyy näyttelemään esimiestään ja nyt sinä -muoto kertoo suoraan 
kertojaan kohdistetusta kritiikistä. 

[Marleenan näyttelemä esimies:] Sinä et ole mukava, kun meillä on täällä ollut 
aina kiva ilmapiiri – ja täällä ei ole kukaan niinkun kyseenalaistanut.  

Kuvatessaan vastinettaan esimiehen suoraan arvosteluun Marleena tulkitsee 
toimineensa asiallisesti.  

Marleena: Sitten minä sanoin, että en minä mielestäni, minun mielestäni tämä 
on ihan asiallista, eikä tämä ole kritiikkiä. Vaan nämä ovat kysymyksiä, että 
miksi täällä tehdään näin? Hän sitten sanoi, että hän niinkun miettii sitä, että 
oletko sinä nyt sopiva tähän? Koska hän haluaa, että täällä on niinkun kivaa. 

Marleena kuvaa itseään järkiperäisenä toimijana, joka pystyy pitämään puolensa 
epäoikeudenmukaisen arvostelun edessä. Hän arvostelee esimiestään työntekijän 
osaamisen ja kehittämisinnon väheksymisestä ja myöntyväisyyden asettamisesta 
niiden edelle. 

Marleena sanoo epävarmuuden toisten hyväksymisestä kulkeneen hänen mukaan 
vakinaiseen työpaikkaan.  

Marleena: Minä olin aluksi täälläkin semmoinen, että voinko minä täällä sanoa? 
Koska varmaan täälläkin sanotaan sitten, että sinä et ole kiva. Mutta se on ollut 
nyt tässä kauhean kiva. Minä mietin just sitä, että onko sitä itselläkin sitten 
vapautuneempi olo, että minä en olekaan niin tavallaan kireä koko ajan. Minulla 
on täällä työpaikka. Nyt minulla on ensi vuonna kesälomat. Ja minun ei oikeasti 
tarvitse joka kolmen kuukauden kuluttua käydä kysymässä osaston hoitajalta, 
että jatkuuko minulla tämä sijaisuus vai eikö tämä jatku? 

Tilanteiden kuvauksissa toistuu rakenne, jossa Marleena vaihtaa dramaattiseen 
preesensiin, hän vuorottelee sinä - ja minä -muotoja18 sekä näyttelee kohtauksia ilman 
johtolauseita. Rakenne korostaa pätkätyöläisen aseman tuomaa ahtauden kokemusta. 
Rakenne myös painottaa pätkätyöläisen aseman keskeisyyttä Marleenan ammatillisen 
toimijuuden tunnon rajoitusten pohdinnassa. 

Marleena kertoo, että hierarkkisessa työyhteisössä, kuten sairaalassa, määräaikaiset 
työsuhteet tarjoavat mahdollisuuden nöyryyttämiseen tai eriarvoiseen kohteluun, ja tätä 
mahdollisuutta säännönmukaisesti käytetään. Marleena kuvaa tuntemuksiaan 
työyhteisössä sanoen: ’oli kuin polvillaan koko ajan.’ Hän paikantaa työsuhteeseen 
liittyvän vallan voimakkaasti työnantajan puolelle, jolloin pätkätyösuhde ei hahmotu 

                                                
18 Sinä -muoto ei ole selkeästi passiivi eikä yksikön toinen persoona. Se voi olla anglisismi ja kuvata ilmiön 
yleisyyttä, tai olla imperatiivi. Minä -muotokaan ei kuvaa pelkästään Marleenan kokemuksia. Lisää aiheesta 
Hakulinen ym. 2004. 
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kahden tasaveroisen osapuolen sopimuksena. Vallan paikantaminen jatkuu, kun 
Marleena sanoo esimiesten ottaneen pätkätyön itsestään selvyytenä. 

Marleena: Sitten, kun kysyin, että jatkuuko minulla tämä? He sanoi, että ei vielä 
tiedä ja täytyy katsoa ja sitten. Kun muistan, kun yhden toisen kanssa sanottiin, 
että tämä on niin ikävä tämä tilanne, että minä elän kuin kolmen kuukauden 
elämää. Sitten tämä esimies sanoi, että jos se niin on, että tämä ei miellytä, niin 
sitten pitää vaan mennä muualle. Koska silloin oli sellainen tilanne, että ei 
missään muuallakaan mitään vakinaista ollut. Tietysti siinä oli se vaan, että 
tämä.(.) tavallaan, että anteeksi kun kysyin, että jatkuuko tämä tai. 

Esimiehen ehdottama lähteminen muualle ei ollut mahdollista, sillä sairaanhoitajille ei 
ollut tarjolla vakinaisia töitä. Marleena kertoo alan yleisen työtilanteen toimijuuden 
muodostamisen rajoitteena ja omat mahdollisuutensa työsuhteidensa ohjaamiseen tai 
valitsemiseen pieninä. 

Marleena kuvaa, kuinka työyhteisö hänen mielestään kohteli työntekijöitä eriarvoisesti. 
Esimerkiksi eri paikoissa hankittu koulutus toi erilaisen palkan. Tämän Marleena kertoo 
tuntuneen epäreilulta ja vakuudeksi Marleena esittää kohtauksen palkkakeskustelusta 
esimiehensä kanssa. 

Marleena: Eli ne, jotka oli – nuoret – jotka oli valmistunut sieltä, ne sai heti sata 
euroa parempaa palkkaa. Niin sitten minä sanoin: no nyt kun nyt mulla on, 
enhän minä voi palata siihen takasin, että saanko minä myös sen palkan, kun 
nyt mullahan on kanssa se.(.) 

[näytelty esimies:] No et sinä saa, kun tämä koulutus on taas eri! 

[Marleena:] Sitten minä sanoin, että meillähän on, ammattikorkeakoulun idea se 
– näin olen ainakin ymmärtänyt - että kun siellä opetellaan tätä tutkimuksen 
tekemistä ja kriittistä tutkimuksen tarkastelua – ja tämmöistä. Minä kyllä osaan 
tehdä tämän jälkeen saman ihan samalla tavoin kuin toisetkin. 

[näytelty esimies:] Joo, mutta tämä ei taas koskekaan sinua. 

Marleena kertoo itsestään oikeutensa tuntevana toimijana, joka osaa vaatia tasa-
arvoista kohtelua. Hän arvottaa työympäristön epätasa-arvoiseksi ja sanoo, että hän ei 
hyväksynyt sitä. Epätasa-arvoista kohtelua ja sen loukkaavuutta korostaa myös toisto: 
toisaalla Marleena kertoo maksaneensa itse ammatin vaatiman erikoistutkinnon, jonka 
vakinaisille työntekijöille maksaa työnantaja. Esimerkeillä hän tuo konkreettiselle 
tasolle eron, jonka hän näkee vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan 
mahdollisuuksissa saada osaamiselleen arvostusta ja luoda ammatillista identiteettiä. 

Marleena sanoo pätkätyöläisten keskinäisen kilpailun heikentävän työyhteisön 
toimivuutta ja hän kuvaa työpaikkansa asemaan tai persoonaan perustuvaa 
vallankäyttöä.  

Marleena: Koska sekin syö kyllä tosi paljon sitä työyhteisöä. Siinä tavallaan 
kilpaillaan esimiehen silmissä ja siinä kilpaillaan niitten vahvojen persoonien, 
jotka tekee sen esimiehen kanssa niitä päätöksiä.  

Marleena kuvaa tilannetta, jossa pätkätyöläisen on tunnistettava työyhteisön viralliset 
ja epäviralliset päätöksentekijät. Vallankäyttäjien ja heidän valtansa tunnistaminen on 
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osa pätkätyöläisen arkea, sopeutumista kuhunkin työyhteisöön ja toimimista 
työyhteisön tarjoamilla ehdoilla. 

Marleena arvottaa pätkätyön raskaimmaksi kokemukseksi huonommuuden tunteen, 
siitä, että jää vaille normaalia työsuhdetta. Jatkuva pätkätyö pakottaa reflektoimaan ja 
miettimään, miksi ei saa vakinaista työpaikkaa.  

Marleena: Se on tosiaan ehkä se huonommuuden tunne. Tai ei ehkä. Miksi minä 
en saa ikinä tuota vakipaikkaa? 

Marleena kertoo määräaikaisuuden nöyryyttävyyden ulottuvan työtä pidemmälle.  

Marleena: Mutta silloin kun on pätkätyössä. Sitten ei ole perhettä ja on yli 35, 
niin kyllä siinä tulee semmoinen hylkiö olo. ’Tuo raukka ei ole saanut itselleen 
edes ukkoa hommattua, eihän sitä vakinaisteta siellä töissäkään, niin onhan 
siinä kyllä oltava jotain outoa. Kai se on aina suuna päänä joka asiassa, että ei 
ole mikään ihme, että tuota ei siellä töissäkään vakinaisteta tai kukaan ei halua 
tuollaista.’ 

Normaalin mittareiksi Marleena kertoo parisuhteen, vakinaisen työn ja muita 
miellyttävän luonteen. Esiin tulee myös hänen ympäristönsä – hän asuu 
suomalaisittain suuressa kaupungissa, mutta on kotoisin pikkukaupungista – näkemys, 
että määräaikaisuus, perheettömyys ja särmäinen käytös sopii nuorille, mutta ei keski-
ikää lähestyville. Työ on tällöin osa aikuisen itsellisen elämän pyrkimystä. Marleena 
kuvaa tavoitteekseen itsenäisen toimijan aseman myös työn ulkopuolisen elämän 
alueella.  

Sosiaaliseen pääomaan kuuluu luottamus kanssatoimijoita kohtaan. Työpaikoilla 
vaadimme esimiehiltä oikeudenmukaista ja reilua kohtelua. Erityisesti esimiehen 
eräreilu kohtelu vaarantaa sosiaalisen pääoman muodostumisen työpaikalla (Oksanen 
ym. 2008,10 - 14). Marleena kertoo luottamuksen vaarantumisesta. Hän toteaa, että 
tasa-arvoisten työtehtävien tekijöitä on vaikea asettaa järjestykseen, jos ennakolta 
sovittua vakinaistamisen järjestystä tai vertailuperustetta ei ole. 

Marleena: Vaikutti se varmaan silleen, että esimerkiksi, kun joku virka oli 
avautumassa tai määräyskirja päättymässä, niin ehkä se jollain tavalla vielä 
kiristi tahtia. Kyllä minä ajattelen, että minä aina olen aina tehnyt hyvin töitä, 
mutta sitten että ehkä jotkut osaa vielä paremmin sen, minä en osannut kauhean 
hyvin tätä että. Olen tehnyt sitä ja tätä ylimääräistä, mutta että jotkut osasi sen 
todella hyvin. Taas kun sanoi, että oli tehnyt sellaisen työn, mitä me ollaan kaikki 
täällä tehty, mutta sen osasi sanoa, että se oli tavallaan extraa. 

Pätkätyöläisen asemaa ei koeta samanlaisena kaikissa työyhteisöissä, eikä edes 
saman alan eri työyhteisöissä. Kokemus on yksilöllinen ja voimakkaasti sidoksissa 
ympäristöön sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen. Pätkätyössä on 
mahdollista myös saada luottamuksen kokemuksia ja kasvattaa sosiaalista 
pääomaansa. 

Lotta: Ainakin minusta tuntuu, no ainakin tuossa, tuolla osastolla on 
mahdollisuus päästä koulutuksiin. Ja on mahdollisuus silleen saada semmoista, 
näitä – mikä se oli? Eli se oli tämmöinen osastonhoitajan kanssa käyty 
semmoinen keskustelu, mikä se oli? [Sikke: Kehityskeskustelu] Joo, just 
semmoinen! Semmoisiin kaikkiin on tuota päässy. Koulutuksiin on mahdollisuus 
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päästä ja sitten on osastonhoitajan kanssa käyty kehityskeskustelut ja tehty 
tavoitteet ja kaikki tälleen näin. Ja sitten voi sanoa, esittää toiveen, että voisinko 
minä päästä nyt tämmöiseen koulutukseen sitten. Kuitenkin sitten annetaan 
tavallaan myös pätkätyöläiselle mahdollisuus osallistua niille, samoihin 
koulutuksiin, mitä vakituisillakin on. Varmaan se riippuu sitten osastosta, mutta 
ainakin tuolla osastolla on annettu mahdollisuus siihenkin. Ja ainakin itsestä 
tuntuu, että on silleen samanarvoisessa asemassa itse sitten kuin ne 
vakituisetkin. Ei ole silleen kuitenkaan eriarvoisessa, että vaikka onkin niinku 
määräyskirjalainen. 

Lotta kertoo nykyisestä työyhteisöstään ja sanoo, että siellä vakinaiset ja pätkätyöläiset 
ovat käytännössä tasa-arvoisia. Hän kuitenkin lisää, että tasa-arvoinen toiminta on 
osastokohtaista ja sidottu osastonhoitajan käyttäytymiseen. 

Lotta jatkaa vielä työyhteisön sisäisestä arvojärjestyksestä. 

Lotta: Jokainen siellä osastolla tietää, että kuka on määräyskirjalla ja kuka tekee 
ketäkin silleen. Se ei niin kun, tietenkin se on varmaan persoonakohtainen. Ja 
sitten se, että miten sinä olet päässyt sinne työyhteisöön mukaan, että miten 
sinuun työkaverina suhtaudutaan ja silleen. Mutta ainakin itse kokee, että on 
ihan samanarvoinen kuin muutkin. Niinku tämmöiset vakituiset. 

Lotta kertoo, että hän kokee itsensä samanarvoiseksi työyhteisöstä huolimatta: näin 
Lotta ja työyhteisö asettuvat vastakkain. Lotan kerronnassa luottamus jää yksilön 
vastuulle, toisaalla hän myös arvottaa työyhteisönsä toimintatavan järjettömäksi. Näin 
Lotta väittää, että kukaan ei ota vastuuta toimintatavoista tai yritä muuttaa niitä 
työntekijäystävällisemmiksi. Tästä ja siitä, että hän puhuu työsopimuksesta 
yksipuolisena määräyskirjana, tulee esiin hänen näkemyksensä pätkätyöstä ei-
toivottuna työsuhteen muotona. Samalla tulee esiin Lotan epäluottamus työnantajaa 
kohtaan. Hän myös paikantaa vallan työantajan puolelle. 

Lotta korostaa, ettei pätkätyöläisiä saisi niputtaa samanlaisiksi. Pätkätyöläisissä on 
eroja ja he toivovat erilaisia työsuhteita. 

Lotta: Osa on tyytyväisiä, osa ei. Osa haluaisi sitten jo vakituisempaa tointa. Osa 
haluaa pitempää määräyskirjaa, osa sitten ei. Tai ne, jotka haluaisivat pitempää, 
niin ne on sitten jotenkin väsyneitä siihen, että kun kirjoitetaan kuukauden, 
kahden, kolmen määräyskirja, kun ei voi suunnitella omaa elämään eteenpäin, 
pitemmälle. Ja onhan siinä sitten tietty se, että jos ei ole tointa, niin ei 
välttämättä pysty sitten suunnittelemaan mitään isompia asioita – vaikka 
asunnon hankkimista niin helposti. Tai auton ostoa tai mitä sitten onkaan tai 
perheen lisäystä ehkä ei niin helposti. Tai kokevat, että se on sitten sillein 
hankalaa tai riskialtista. 

Lotta perustelee, miksi pätkätyö ei ole työntekijälle paras mahdollinen työsuhde. Tässä 
hän puhuu toisten kokemista vaikeuksista. Muilla elämänkokonaisuuden hallinta kärsii 
ja se väsyttää heitä. Lotan luottamus oman pätkätyönsä jatkuvuuteen saattoi olla 
tietoinen kerronnallinen valinta, kuten hän itse haastattelun jälkeen sanoi. Toisaalta, se 
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voi kertoa myös siitä, että Lotta tiesi tilanteensa osastolla olevan hyvä19 ja hän luotti 
asemaansa. 

Lotta ja Marleena rakentavat toimijuuttaan erilaisilla tavoilla. Siinä missä Marleena 
kuvaa luottamuksen karisemista, Lotta sitoo luottamuksen omiin toimiinsa. He 
molemmat kertoivat kuitenkin muuttaneensa työn vuoksi synnyinpaikkakunnaltaan. 
Richard Sennett (2002) väittää työn, tulojen ja asuinpaikan epävakauden läpäisevän 
myös perhe-elämää enemmän. Myös Manuel Castells (1996) toteaa, että työvoima 
pakotetaan liikkuvammaksi ja sen asema muuttuu epävarmemmiksi verkostoiksi 
muuttuneissa entisissä byrokratioissa. Castells epäilee muutoksen johtavan työvoiman 
pirstaloimiseen ja yksilöllistämiseen sekä yhteiskunnallisten jakojen lisääntymiseen. 

Merja Kinnunen (2001,156) kirjoittaa, että ”Sosioekonomisen aseman luokitus ei 
kuitenkaan vain numeroin laske ja mittaa olemassa olevaa todellisuutta, vaan luokitus 
sisältää ryhmien nimeämisen ja erottelujen perustelut.” Kinnunen ei käsittele 
tutkimuksessaan pätkätyötä, vaan erilaisia ammattiluokituksia. Kuitenkin myös 
pätkätyösuhteet tilastoidaan, niiden määrää, syitä ja kohdentumista seurataan ja 
laillisuutta tarkkaillaan. Tämä sekä erottaa normaalista että laventaa kuilua tarjolla 
näkyvien mahdollisuuksien ja koetun vaihtoehdottomuuden välillä. Se määrittää heidät 
yhtenäiseksi ryhmäksi, vaikka pätkätyöläisten ryhmä on sisältä katsottuna erittäin 
monimuotoinen. Ryhmään sulkeminen korostaa pätkätyöläisen kokemuksen 
erityisyyttä ja kuilua työttömyyden pelon ja pysyvän työn etäisen toivon välissä. 
Toisaalta se kannustaa luomaan itsenäistä toimijan asemaa pätkätyön tarjoamilla 
ehdoilla. 

7.5. Työmoraalia etsimässä 
Perinteisesti moraali on jaoteltu kognitioon, tunteisiin ja toimintaan. Eri tieteen alueilla 
on erilaiset tutkimusperinteet ja paradigmat. Rest (Rest, Narvaez, Bebeau, ja Thoma 
1999) alkoi kuvata moraalin moniulotteisuutta jakamalla moraalisen toiminnan neljään 
osatekijään. Restin mallissa moraali koostuu moraalisesta sensitiivisyydestä, 
moraalisesta ajattelusta ja päätöksenteosta, valmiudesta toimia moraalisen motivoinnin 
pohjalta sekä moraalisesta selkärangasta. Sensitiivisyydellä Rest tarkoittaa tilanteen ja 
osapuolten määrittelyä ja tulkintaa eri osapuolien oikeuksien ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta ja vaihtoehtoisten skenaarioiden huomaamista. Moraalinen ajattelu ja 
päätöksenteko puolestaan liittyvät oikeudenmukaisimman toimintavaihtoehdon 
valintaan. Moraalinen selkäranka kuvaa kykyä ja rohkeutta toimia moraalisten 
periaatteiden mukaan. Mallissa tunne ja kognitio ovat yhteen kietoutuneita. Restin 
mallia on käytetty asiantuntija-ammateissa työskentelevien moraalin tutkimiseen. 
Tutkimuksissa (mm. Myyry 1997) on selvinnyt, että kyky tulkita moraalisia ongelma 
kehittyy ammattieettisen opetuksen myötä. 

Pätkätyössä työskentelevä luotaa sekä omaa että työyhteisönsä moraalia. Työyhteisön 
toimintamoraalia luodaan yhdessä ja moraalin luotaaminen ulottuu myös 
henkilökohtaisen alueelle. Kolmessa eri sairaalassa työskentelevän neljän kätilön 
ryhmähaastattelussa pohdimme, vaaditaanko työssä ulkonäöstä huolehtimista. 
Keskustelussa tunnistamme eroja henkilöiden suhtautumisessa ulkonäköön, mutta 
                                                
19 Muutama kuukausi haastattelun jälkeen Lotan työ vakinaistettiin. 
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myös eroja työpaikkojen käytännöissä. Eri työpaikkojen toimintakulttuurit eroavat 
toisistaan ja vaativat erilaisia toimintatapoja. Sen vuoksi työntekijän on pohdittava 
omaa suhtautumistaan työpaikkakohtaisiin toimintakulttuureihin sekä mahdollisesti 
muovattava omia toimintatapojaan. Ryhmähaastattelussa yhteiseksi sopimukseksi 
syntyi Saaran esittämä keskustelun lähtökohta. 

Saara: No ei sitä nyt ihan rantapirulta voi näyttää, kun menee töihin. 

Ammatillisen identiteetin etsintä on myös ammatillisen moraalin etsimistä. 
Seuraavassa kätilöt pohtivat suhdetta potilaan hyvinvoinnista huolehtimisen ja oman 
osaamisen osoittamisen välillä. 

Aino: Mutta sitä, just sitä prosessointia, että sää kehität sitä omaa toimintaasi 
sitten oman näköiseksi. Niin se menee. Et jos on yksin siellä huoneessa ja siellä 
jotain niinkun esimerkiksi puhkoo suonia muutamaan kertaan ja [poistettu pätkä] 
ja sitten yrität selitellä siinä sitten ehkä jollain ovelalla tavalla sitten tälle äidille 
[poistettu pätkä] mutta jotenkin siinä sitten luikertelee niin, että hennot on, pitää 
vielä koittaa ohuemmalla neulalla, kokeilla vielä tota yhtä. Mut se, sitä niinkun 
yksinään siellä on ollessaan, niin kyllä niinkun niistä tilanteistä selviää sillein 
menettämättä kasvojaan kuitenkaan. 

Aino kuvaa pohdintaansa ja toimintaansa tilanteessa, jossa yksinkertainen toimenpide 
ei onnistu. Hän määrittää tavoitteeksi toimenpiteen onnistumisen, mutta myös omien 
ammattilaisen kasvojensa säilyttämisen. Tapahtuneet erheet on onnistuttava 
selittämään siten, että asiakas ei epäile erheen tehneen ammatillista osaamista. 
Ryhmähaastattelun muut kätilöt osoittavat kommenteillaan, että kokemus ja toiminta 
tilanteessa on heille tuttu. Tätä ammatin hallinnan osoittamista voi pitää ammatissa 
toimimisen keskeisenä kysymyksenä. Anu Kantola (2002,185) kirjoittaa, että hallinnan 
ytimenä voi pitää hallinnan eetosta, hallinnan tapaa perustella ja oikeuttaa toimintansa. 
Yksilö rakentaa itselleen eettisen paikan, josta käsin hän asemoi itsensä ja toimintansa 
suhteessa muihin oikean ja väärän tai hyvän ja pahan ulottuvuudella. 

Vahva tietoisuus ammatin tarkoituksesta ja tehtävästä edellyttävät työyhteisön, 
työnantajan ja oman työmoraalin luotaamista (Vanhalakka-Ruoho 2006,136). Pohdinta 
vaatii aikaa, jota etenkään asiakkaiden tahdittamassa (hoito)työssä ei aina ole. 
Haastattelemieni kätilöiden kerronnassa moraalikoodin luominen on yksi keskustelun 
tavoite, se on työpaikan kollektiivisten arvojen kerrontaa ja etsimistä. Tiimityötä ja 
tasaveroista asiakkaiden kohtelua vaativalla työpaikalla yksilö ei voi toimia pelkästään 
oman moraalinsa mukaan, vaan hänen on toteutettava myös yhteistä ammatillista 
moraalia. 

Sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa esitetään, että moraalikonfliktin tyyppi määrittää, 
miten moraaliongelmasta puhutaan. Toisten ihmisten tarpeisiin suuntautuvat 
moraalikonfliktit kirvoittavat huolenpitoon perustuvaa argumentointia. Rikkomuksia ja 
kiusauksia pohtivat moraalikonfliktit tuottavat pääasiassa oikeudenmukaisuuteen 
perustuvaa argumentointia (Juujärvi ja Myyry 2005,82). Vaikka huolenpito voi olla 
myös yksilön toimintaa ohjaava eettinen periaate (Juujärvi ja Myyry 2005,83), hoitoalan 
haastateltavieni puheissa pohdittiin potilaan tai asiakkaan asemaa ja kohtelua ja omaa 
ammatillista moraalia. Esimerkiksi toimittajat ja tutkijat puolestaan pohtivat 
oikeudenmukaisuutta ja työntekijöiden eriarvoisia asemia. 
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Jaakko: Mutta kyllä minä siellä näitä vähän nuorempia katselin, niin ne teki aivan 
hirveästi töitä ja älyttömiin aikoihin välillä. Ja sitten eivät ilmeisesti oikein 
osanneet vaatia muuta.  

Työelämässä moraali liittyy yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen suhteisiin. Eettiset 
kysymykset ovat mukana myös töiden yhteiskunnallisessa järjestämisessä. Ammatit 
edustavat niille yhteiskunnallisesti legitimoitua valtaa, mihin liittyy myös vastuu. Jaakko 
puhuu myös työhön liittyvästä vaihtosuhteesta, joka on oman työn hallinnan perusta 
(Ikonen-Varila 2005). Jaakon mielestä nuoret tekivät liikaa töitä, koska eivät hallitse 
ammattietiikkaa, eivät osanneet vaatia muuta. Jaakon kommentissa korostuu yksilön 
oma vastuu tilanteestaan: hänen on hankittava tietoa ja taitoa ja käytettävä sitä työn 
tekemiseen liittyvien moraalisten toimien perustana (Ikonen-Varila 2005,96 - 97). 

Ammatillista identiteettiä luodaan persoonallisen ja sosiaalisen vuoropuheluna 
(Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,43 - 44) ja ammatillista moraalia luodataan 
pohtimalla omaa sitoutumista. Esimerkiksi haastattelemani sairaanhoitajat korostavat 
työyhteisöön ja työhön sitoutumisen vaikeutta. Sitoutuminen on ammatillisen 
identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää: hoitaja oppii yhteisöltä toimintamalleja, saa 
palautetta työstään ja näiden myötä hänen ammatti-identiteettinsä kehittyy. Ammatti-
identiteetin kehittymisessä hankittu koulutus, kokemus ja kuuluminen yhteisöön sekä 
omat arvostukset ja tavoitteet muodostavat palaset, joiden mukaan kulku kohti yhä 
osaavampaa ammattilaista etenee. Työn määräaikaisuus heikentää ryhmään 
kuulumisen tunnetta ja voi käydä niin, että määräaikaiset eivät osallistu 
kehittämistyöhön lainkaan. Tämä puolestaan vaikuttaa sekä ammatillisen osaamisen 
että toimijuuden tunnon kehittymiseen. 

Marleena: Ei minulla ainakaan niissä paikoissa, missä minä olin pätkätöissä, 
kiinnostanut se kehittäminen. Riitti, kun teki sen perustyön. Kehittäköön ne, jotka 
on täällä vakituiseen. Nehän täällä joka tapauksessa ovat. 

Merja Ikonen-Varila (2005,110) toteaa, että ”työelämässä työmoraalin ja eettisen 
toiminnan motivaatioperusta lepää mahdollisuudessa ja kyvyssä arvostaa oman työn 
hallintaa ja työn laatua.” Työn hallintaan olennaisesti liittyy osallistuminen työn 
kehittämiseen ja työssä tehtäviin päätöksiin, työn hallinta liittyy puolestaan 
ammattiylpeyden kehittymiseen. Pätkätyöläisen asema kehittämisen ulkopuolella 
saattaa aiheuttaa tunnetta työn hallinnan mahdollisuuksien kapeudesta sekä estää 
pätkätyöläistä tuntemasta ylpeyttä työstään ja sen hyvästä hoidosta. Ammattiylpeys 
puolestaan on ammatti-identiteetin ja ammattiin sosiaalistumisen tärkeä osatekijä 
(Varila ja Ikonen-Varila 2002). Ammattiylpeyden puute heikentää luottamusta omiin 
mahdollisuuksiin toimia ammatissa. Esimerkiksi Saara toteaa, että hän sitoutuu työhön 
voimakkaasti, mutta työyhteisöön ja työnantajaan heikommin. 

Saara: Se vaikuttaa varmaan siihen, miten minä sitoudun työnantajaan. Elikkä 
siis, kun minä nyt ajattelen sitä, että työnantajahan satsaa aika lailla siihen, että 
se perehdyttää minua. Ja osin siellä tota niin, minulle on, minä olen kuitenkin – 
nyt minä en ehkä enää ole. Minä olen monta viikkoa ollut vuorossa aina 
ylimääräisenä. Sehän on jonkinmoinen satsaus. Mutta minä en koe itseäni 
kauhean sitoutuneeksi sikäli, että jos kävisi niin, että minä saan elokuussa 
tietää, että okei nyt olisi töitä sitten lapsivuodeosastolta, et niin en minä 
välttämättä jäisi siihen taloon. Sitten minä voisin katsoa töitä muualta. 
Työyhteisöön – se on vähän semmoinen, että kun minä olen muulloinkin, 



 127 

muutenkin, aiemminkin tottunut tekemään töitä projekteissa sillä lailla, että on 
intensiivinen sitoutumisen kausi työyhteisöön, mutta rajallisen ajan. Se ei 
hirveästi vaikuta minun sitoutumiseen tuohon työyhteisöön, että minä sitoudun 
samalla tavalla kuin muutenkin. [poistettu pätkä] Tavallaan siihen sitoutuu joka 
synnytykseen niin, että minä hoidan tämän tilanteen tässä nyt niin hyvin kuin 
minä pystyn. Se on sitten taas ihan sama, että tapahtuuko se täällä, vai 
tapahtuuko se jossain toisessa sairaalassa – vai niin kun metsämökissä? 

Saara toteaa, että suhteessa työnantajaan laskelmointi on sallittua: on sallittua laskea 
paljonko työnantaja panostaa Saaraan ja paljonko Saaran kannattaa vastavuoroisesti 
panostaa työnantajaan. Hänen mielestään tässä on kyse normaalista 
yhteiskunnallisesta palkkatyösuhteesta. Kätilömoraalista tulee käsityöläismoraalia: työ 
tulee pyrkiä aina tekemään mahdollisimman hyvin (kts. myös Sennett 2006, Volanen 
2006). Saara laajentaa kerrontaansa oman tilanteensa ulkopuolelle, muutoinkin, 
muutenkin, aiemminkin Saara on toiminut Saaran tavalla. Moraalisesta toimintatavasta 
tulee osa Saaran kertomaa ammatti-identiteettiä. 

Ammattilaisuuteen kuuluu paitsi taitojen ja tietojen kokonaisuus, myös toiminta 
moraalisena persoonana, joka toimissaan toteuttaa arvojaan. Tähän perustuvat myös 
ammattilaisen oikeudet, valta ja vastuu (mm. Aaltonen 2006). Juujärven ja Myyryn 
mukaan nykyinen työelämä asettaa suuria haasteita moraaliselle toiminnalle. 
Esimerkiksi pienellä henkilöstöllä toimivassa vanhustenhoitolaitoksessa asiakkaiden 
yhtäaikaiset tarpeet aiheuttavat eettisiä ristiriitoja ja riittämättömyyden tunteita. 
(Juujärvi ja Myyry 2005,72 - 79). 

Juujärvi ja Myyry (2005,85) toteavat, että moraalinen kehitys peilaa muuttuvaa 
suhdetta itsen ja toisten välillä. Kasvaminen kohti sosiaalista osallisuutta tarkoittaa sitä, 
että yksilö sisäistää sosiaaliset arvot ja normit ja lunastaa paikkansa sosiaalisessa 
yhteisössä. Tämä lisää hänen itsearvostustaan. Samalla yksilö itse on suljettu 
huolenpidon piiriin. 

Ammatillinen identiteetti neuvotellaan työyhteisön sosiokulttuurisissa konteksteissa 
(Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006,45). Niissä luottamusta, työyhteisöön kuulumista ja 
käsityksiä ammatillisen toimijuuden ehdoista luodaan myös työtehtävien ulkopuolisissa 
tilanteissa. Alla Aino kertoo, että työyhteisö vaatii osallistumista yhteiseen ajanviettoon. 

Aino: Joo se on ihan, mieluummin sitten haukkukoot jotkut siitä, että et istu 
koskaan heidän seurassa kahvilla tai, että käyköhän se edes vessassa, kun se 
on niin kauhean tehokas. Tehokkaasti tehnyt noita töitä. Mieluummin vaikka niin 
päin kuin se, että siihen ei voi luottaa, mitähän se puuhastelee noissa 
huoneissa. Mitäköhän se, tekeeköhän se mitään kunnolla. 

Aino arvottaa työtehtävien hyvän hoidon yhteistä ajanviettoa tärkeämmäksi ja tuo näin 
esiin oman moraalisen valintansa. Tämä on osa yksilön itsenäisen ammatillisen 
aseman ja toimijuuden luomista. Kun ryhmähaastattelussa keskusteltiin siitä, ehtivätkö 
haastateltavat syödä ja juoda päivän mittaan, summasi Saara keskustelun jälkeen 
itsestä huolehtimisen ammattitaidon osaksi. 

Saara: Niinkun mun mielestä se on osa ammattitaitoa että myös pitää itsestään 
huolta. Että pitää koneen kunnossa sillä, että syö ja juo ja käy vessassa. 

Saaran vertauksessa yksilö voi olla isomman tuotantokoneen osa, joka huolehtii itse 
virheettömästä toiminnastaan, jotta konekin toimisi. Kone-vertaus jättää vähän tilaa 
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yksilön ulkopuolisille moraalisille pohdinnoille ja toimijan valinnoille. Se saattaakin 
kertoa Saaran työssään kokemasta kiireestä tai tehokkuutta ja hallintaa korostavista 
vaatimuksista. Tällöin moraalin pohtiminen pätkätyössä voi jäädä koneen osana 
toimimisen tasolle. Juha Siltala (2004, Suoranta 2009,193) esittää, että työntekijän 
itsesäätelyn keskeisin sisältö on oikeus hallita omaa ruumistaan, työtä ja työtahtia. 
Konevertauksella tämäkin itsesäätely muuntuu ulkoapäin ohjatuksi ja työntekijän 
toimijan mahdollisuudet kuvataan rajoitetuksi. Toisaalta pätkätyö ohjaa sitoutumaan 
itse työtehtäviin ja niissä toteutettavaan moraaliin. Se myös antaa tilaisuuksia 
tarkastella useiden työyhteisöjen toiminnan moraalia ja neuvotella omasta 
ammatillisesta identiteetistään vaihtuvissa ympäristöissä. 

7.6. Työtä vaille jäämisen pelko 
Scott Lashin (2000) refleksiivisen arvioinnin käsitteessä "objektiivisen ja realistisen" 
uhan arvioinnin rinnalla vaikuttaa yhä enemmän refleksiivinen arviointi. Refleksiivinen 
arviointi perustuu tunteisiin, jotka ovat vaikuttavimmillaan pohjautuessaan vaikkapa 
pelkoon (Barbalet 2001). Esimerkiksi pelko työpaikan menettämisestä saa ihmiset 
arvioimaan tilannettaan juuri tämän uhan pohjalta. Epävarmuus ja pelko johtavat 
tiukempaan, tunteen palolla tehtävään sitoutumiseen työhön. 

Pätkätyössä huoli työsuhteen jatkumisesta ja pelko sen päättymisestä ovat jatkuvasti 
läsnä. Tämä korostaa työhön sitoutumista ja synnyttää tunteen siitä, että työhön kelpaa 
vain virheettömänä. Työyhteisökin voi pätkätyöläisestä tuntua vain tarkkailevan 
virheitä. Esimerkiksi Lotta kuvaa työkavereiden arvioita työn jatkumisen 
mahdollisuuksista. 

Lotta: Kun ollaan osaston hoitajan kanssa juteltu ja niin siellä työkaveritkin kaikki 
katsoo, että no ei sinulla ole mitään hätää, sinulla varmasti on töitä. Nyt on 
tavallaan luvattu jo siis se, että minulla on töitä. Sitä vaan luottaa, että kyllä 
minulla on. Jos ne jostakin syystä yhtäkkiä sanoo, että olet sössinyt juttusi, lähde 
vetään, niin se on sitten minun moka. Minä olen sitten sössinyt juttuni. 

Vaikka osastonhoitaja ja työyhteisö lupaavat työn jatkuvan, Lotta epäilee, että virheen 
sattuessa ne käskisivät hänen lähteä. Toisto korostaa virheen pelon merkittävyyttä. 
Työpaikkakeskeisen kerronnan sisällä lähde vetään -ilmaisu korostaa työpaikalta pois 
joutumisen mahdollisuuden merkittävyyttä. Pätkätyö työttömyyden vaihtoehtona 
korostuu. 

Haastatteluista hahmotan pätkätyössä koettua eriarvoisuutta. Pätkätyöläinen tuntee 
olevansa suoraan suhdanteiden, virheiden ja kiusaamisen armoilla ja näkee viran tai 
toimen haltijan olevan vakauden tuomassa turvassa. Tätä eroa pohti lähes jokainen 
haastateltava. Haastateltavat pitävät vakinaista työsuhdetta myös työyhteisön 
arvostuksen mittarina. 

Inari: Joskus se, ehkä semmoinen, että tuntuu joskus, että ei arvosteta niin 
paljon. [poistettu pätkä] joskus tekisi mieli puhua niistä – ja niin kun sanoa, mitä 
ajattelee muutenkin. Sitten jostain älyttömistä hommista, mitä minä saan, missä 
ei ole minusta mitään järkeä. Niistä tekisi mieli sanoa, että tässä ei ole mitään 
järkeä. Tai jos saa jotain tyhmää palautetta, niin tekisi mieli sanoa vastaan, 
mutta kyllä siinä huomaa, että kun ei ole tavallaan sitä.(.) Vaikka ei se nyt 
välttämättä vaikuttaisi siihen, että saanko jouluna jatkaa tässä vai en? Mutta 
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koko ajan taka-alalla on semmoinen ajatus, että ei viitsi kauheasti sanoa, että 
minä olen kuitenkin määräaikainen. Että ei tavallaan pääse kehittämään sitä 
omaa työtä, eikä sitten muittenkaan puolesta puhumaan. Sen takia, että 
kuitenkin on siellä taka-alalla se pelko, että ei jatkuisi työt. 

Inari toteaa, että epävarmuuden lisäksi pätkätyöhön liittyy tunne siitä, että ei saa 
arvostusta eikä voi osallistua oman työn kehittämiseen tai muutoin ilmaista 
ajatuksiaan. Tauko jättää toiveen turvasta tai virasta ilmaan ja korostaa eroa 
vakinaisessa työsuhteessa työskentelevien saamaan arvostukseen. Inari pohtii myös 
sitä, että hänen tekisi mieli puhua omien työntehtäviensä mielekkyydestä ja 
työyhteisön ongelmista, mutta hän ei uskalla. Omaa vaikenemistaan hän perustelee 
sillä, että pelkää työnsä päättyvän. Pelko alkaa näin hallita Inarin valintoja ja toimintaa. 
Toimijuudesta tulee sosiaalisesti rajoitettua. Näin taloudellinen epävarmuus vaikuttaa 
myös yksilön identiteettiin tai toimijuuden tunteeseen ohjaamalla tekoja ja valintoja, 
joita yksilö tuntee voivansa tehdä. 

Marleena kertoo, että pelko työn päättymisestä sai hänet menemään 
työvoimatoimistoon. 

Marleena: Kävin kerran työvoimatoimistossa – niin mä olin siellä ihan huuli 
pyöreänä. Minä sanoin, että minä haluaisin laittaa itseni työpaikan hakijaksi. Ne 
sanoivat, että ei se onnistu, täytyy tulla infotilaisuuteen. Minä sanoin sitten, että 
en mä tuu mihinkään infotilaisuuteen ja sanoin, että minä haluaisin työpaikan.  

[Marleenan esittämä Virkailija:] Ei voi hakea työpaikkaa, jos et tule sinne 
pakkoinfoon.  

Marleena: Minä sanoin, että minulla on nyt ainakin tämän kuukauden, 
tammikuun loppuun tämä määräyskirja. Minä sanoin, että en tule mihinkään 
infoon pitkäaikaistyöttömien kanssa. Siellä minulle tuli ihan semmoinen fiilis, että 
no niin nyt ollaan tässä tilanteessa, nyt ollaan jo täällä työvoimatoimistossa 
roikkumassa! Minä olen ollut 13-vuotiaasta asti kesätöissä. En ole onneksi ollut 
ikinä työttömänä. Minä sanoin, että on tämäkin nyt, niin että nyt ei saa edes.(.)  

Marleena korostaa pelon vaikutusta toimintaansa kuvaamalla käyntiään 
työvoimatoimistossa, jonka käytäntöjä hän kritisoi. Marleena lainaa työvoimatoimiston 
virkailijaa todentaakseen käytäntöjen vierautta itselleen. Hän kertoo myös, että hänelle 
työttömäksi jääminen on uhka, nyt ollaan jo tässä, jo työvoimatoimistossa 
roikkumassa. Marleena rakentaa identiteettiään itsenäisenä ammattilaisena, joka on 
työmarkkinoilla oman aktiivisuutensa ja osaamisensa varassa. 

Toisaalla Marleena kuvaa, että pelko työtä vaille jäämisestä on todellinen, ”koska 
joltakin aina loppuu se sijaisuus”. Hän toteaa aloittaneensa täydennyskoulutuksen 
turvatakseen tulevat työpaikkansa. Lisäksi Marleena kertoo, että pätkätyö on 
vaikuttanut hänen valintoihinsa mm. siten, että hän ei ole hankkinut omistusasuntoa. 
Pelko tai riskien arviointi on saanut osan Marleenankin elämäsuunnittelusta, kuten 
esimerkiksi Furedi (2005) on esittänyt (myös Beck 1992). 

Marleenan määräyskirjaksi nimittämä työsopimus kuvaa työsuhteen ehtojen koettua 
yksipuolisuutta. Yksipuolisuuden kokemus korostuu, kun hän toteaa esimiestensä 
kehottaneen häntä elämään päivä kerrallaan. Näin hänet on työsuhteen 
määräaikaisuudella pakotettu rajoittamaan nykyhetki vain nykyhetkeen ja poistamaan 
hetkeltä tulevaisuuden odotteet. Marleena poikkeaa nuoremmista haastateltavista 
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(mm. Sirri, Inari, Sari) siinä, että hän ei pidä työttömäksi jäämistä tervetulleena lomana 
tai työpaikkojen välisenä etsimisen tilana, vaan selkeänä epäonnistumisena. 

Pelko sitoo ihmiset jatkuvaan riskinarviointiin monilla elämänalueilla (Jallinoja 2006). 
Epävarmuutta kuvastaa myös Sirrin kuvaus siitä, että hänen on itse huolehdittava 
jaksamisestaan, työkokemuksensa kertymisestä ja siitä, että hänen luonteensa on 
sopiva kulloiseenkin työhön. 

Sirri: Toivoisikin niin, että se tavallaan kantaisi ja antaisi etua siitä, että sinä olet 
monipuolisesti kouluttautunut ja monipuolisesti kerännyt työkokemusta. Se on 
ehkä niitä, kun sinä haet sitä, että millä tavalla sinä pystyt irrottautumaan siitä 
työstä. [poistettu pätkä] Sitten tämä toisesta huolehtiminen ja niin kun pitäminen, 
että kuuntelet ja olet eläytyvä ja näin ja mukautuva. 

Sirri [myöhemmin]: Elikkä mikä on se sinun oma, oma aika ja mikä on se 
työaika? Ja mitä sinä teet omalla ajallasi? Onko sinulla joku harrastus, mikä on 
täysin poikkeava siitä työstä. Joka itse asiassa useimmiten olisi aina parempikin, 
että olisi semmoinen harrastus, että täysin pystyis irrottautumaan siitä työstä, 
että se ei vie liiaksi sinun olemistasi. Ja sinä saat, jaksat siinä työssä sitten 
kuitenkin. Sitten yksi semmoinen ihan, minkä huomaa tässä – niin se, että sinun 
on kuitenkin koko aika ylläpidettävä itse sitä sinun ammatillista osaamista. 

Sirri toivoo, että kouluttautuminen ja pätkätyössä kerätty työkokemus helpottaisivat 
työllistymistä jatkossa. Hän myös pohtii työnsä rasittavuutta ja jaksamista ja kuvaa 
harrastusta keinoksi irrottautua työstä. Sekä koulutususko että elinikäinen 
kouluttautuminen ja huoli jaksamisesta olivat haastattelun aikaan suomalaisessa 
työelämäkeskustelussa ja esimerkiksi hallitusohjelmassa20 voimakkaasti esillä (mm. 
Mäkinen, Olkinuora, Rinne ja Suikkanen 2006). Kiinnitän Sirrin puheen Ulrich Beckin 
(1992,1995) riskiyhteiskunta-ajatukseen, jonka mukaan vanhat yhteiskunnalliset 
sidokset, ryhmittymät ja ideologiat korvautuvat entistä yksilöllisimmillä strategioilla ja 
rakenteilla. Lisäksi yhteiskunnan eriarvoisuuden kokemus yksilöllistyy. 

Taloudellinen epävarmuus voi käytännössä tarkoittaa varautumista 
työttömyysjaksoihin, tukeutumista perheeseen tai muita taloudellisen selviytymisen 
keinojen, kuten säästämisen ja sijoittamisen, pohtimista, säännöllisten menojen 
pienenä pitämistä tai vaikkapa perehtymistä ennakolta yhteiskunnallisiin 
tukijärjestelmiin. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa yksilöllisten strategioiden ohella 
on tarjolla myös kollektiivisia turvajärjestelmiä yksilön hyödynnettäviksi. Sirrikin liittää 
ammattiyhdistyksessä toimimisen yksilön keinoihin, joilla toimia epävarmassa 
työelämässä. 

Sirri: Aktiivinen ihminen liittyy ammattiliittoon ja työttömyyskassaan, eikä jää 
nurisemaan tyhjän päälle [pätkä poistettu] niin on kuitenkin semmoinen etu 
päästä vaikuttamaan asioihin. Ja olla mukana niin kun semmosessa 
päätöksenteossa kautta kuulla ennakkoon semmoisia asioita, jotka sitten 
myöhemmin tulee julkisiksi asioiksi. Ja keskustella niiden käytännön 
kenttätyöntekijöiden kanssa niissä kokouksissa, mitä kentälle kuuluu, ne on aika 
oleellisia viestejä. 

                                                
20 www.netra.fi/nc/doc/download.asp?id=Hallitusohjelma_Vanhanen_II;3031;%7BF8CA154B-A073-4B1E-
B40F-1685ABDBF9FE%7D 
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Sirri sanoo ammattiliiton tarjoavan mahdollisuuden tuntea kuuluvansa päätöksenteon 
sisäpiiriin, eliittiin, joka tietää asioista jo ennen kuin ne tulevat julkisuuteen. Tämän 
tiedon hän esittää keinona hallita omaa työuraansa. Perusteeksi 
ammattiliittotoiminnalleen hän kuvailee myös aktiivisen luonteensa. Hän rakentaa 
jatkuvuutta ja toimijuutta tavan kautta. Samalla tulee esiin toiminnan mallitarina 
(Hänninen 1999,94), joka puolestaan ohjaa kerrontaa. Sirrin asettaa itsensä vastakkain 
nurisijan kanssa ja kertoo noudattavansa aktiivisen ihmisen toimintamallia. 

Sirrin puhuessa ammattiliitostaan ja toiminnastaan siinä hahmottuu myös vapaa-
ehtoisuuteen ja omaan aktiivisuuteen perustuvien järjestöjen kasvanut merkitys. Martti 
Siisiäinen (2003) nojaa Alain Touraineen, kun hän kuvaa subjektin (yksilön yritys tulla 
toimijaksi) taiteilua perittyjen ominaisuuksien ja yhteisöllisyyden (perhe, suku, 
lokaliteetit) ja rationaalisuuden (markkinat, valtakeskusten määrittämät normit, roolit, 
instituutiot) maailmojen ja oman subjektiviteettinsa luomisen välillä. Siisiäinen toteaa 
vapaaehtoisjärjestöjen merkityksen tässä taiteilussa kasvaneen. Ammattiyhdistysliike 
on yksi vapaaehtoisjärjestö ja työn muuttuessa myös ammattiyhdistysliike kohtaa 
uudistuspaineita. Raija Julkunen (2008,59) toteaa, että yhteiskunnassamme on tilausta 
sellaiselle ay-strategialle, jossa paikallinen tai yritystasoinen ay-toiminta orientoituu 
oman yrityksen menestykseen ja tuottavuuteen yrittäen parhaansa mukaan yhdistää 
siihen työehtoja ja työelämän laatua koskevia tavoitteita. Julkunen epäilee tosin, että 
ay-liike sulkee suojelunsa piiriin vain tarkoin valikoimiaan yksilöitä. Hän myös toteaa 
suojattuna olemisen merkitsevän myös uhattuna olemista. Tällöin turvattomuuden 
tunne kumpuaa kuilusta, joka repeää sosiaalisesti tuotetun turvallisuusodotuksen ja 
yhteiskunnan odotukseen vastaamiskyvyn väliin (Julkunen 2008,60). 

Turvattomuuden tunne ja pelko ohjaavat voimakkaasti käyttäytymistä (Barbalet 2001). 
Anita laajentaa työttömyyden pelkoa muille elämän alueille. 

Anita: Semmoisia pelkoja kauheasti tulevaisuuden vuoksi, pelottaa, että tämä 
menee huonosti. Jotain tapahtuu tai sitten ei onnistukaan tai sitten ihan 
pienistäkin ei tämä varmaan onnistu, mitä mä olen tekemässä. 

Kortteisen ja Tuomikosken mukaan syrjäytymisen käsite nousee ranskalaisesta 
ajatusperinteestä, jossa korostetaan ihmisyhteisöjen muodostamia moraalisia 
kollektiiveja. Yhteisöissä ihmisiä yhdistävät taloudellisten ja sosiaalisten suhteiden 
lisäksi näitä suhteita jäsentävät arvot, moraaliset koodit, säännöt ja velvollisuudet, jotka 
määrittävät sen, mikä kenellekin kuuluu, mikä on oikein ja mikä on kohtuullista. Tästä 
perinteestä käsin sosiaalisen syrjäytymisen voi ymmärtää prosessiksi, jossa yksilö 
irtoaa tai menettää luottamuksena siihen, että näillä arvoilla ja säännöillä on 
merkitystä. (Kortteinen ja Tuomikoski 1998,102 - 103) Luottamuksen horjuminen voikin 
olla pätkätyön keskeisiä seurauksia. 

Ammatillinen identiteetti vaatii jatkuvaa ylläpitoa (Sennett 2002, Eteläpelto ja 
Vähäsantanen 2006) ja siksi työtä vaille jäämisen pelkokin vaarantaa ammatillisen 
kehittymisen. Toisaalta ammatillinen identiteetti on yksilön identiteetin osa-alue (Varila 
2003), jolloin muutokset toisilla identiteetin alueilla vaikuttavat myös ammatilliseen 
identiteettiin ja toisinpäin. Saara kertoo tästä todetessaan, että ammatti vaatii tasaisen 
henkilökohtaisen elämän. 

Saara: Niin no olis varmaan vaikee tehdä tätä duunia, jos vaikka oma elämä olis 
ihan palasina. Et olis sattunu jotain kauhean traagista tai niinkun jotenkin 
muuten olis kauhean onneton. Kyllä jotenkin niinkun pitää olla suht tasasta. 
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Saaran kommentti kuvaa sitä, kuinka elämä on sidottu työhön ja toisinpäin. Kommentti 
kuvaa myös pätkä- ja/tai hoitotyön kuormittavuutta. Saara ei kestäisi lisäkuormitusta 
muilta elämän aloilta. 

Antero Kiianmaa on tutkinut työhön sitoutumista modernissa, keskiluokkaistuvassa 
Suomessa. Kiianmaa on osoittanut, että työhön sitoutumiseen liittyy eriasteista 
sosiaalista integroitumista työpaikan keskeisiin symboleihin ja työyhteisöön. Jos tulee 
irtisanotuksi, tulee irtisanotuksi tästä yhteydestä. Mitä lujemmin on sisäistänyt 
työpaikan ja -työyhteisön kollektiiviset arvot, sitä kipeämpi kokemus on. (Kortteinen ja 
Tuomikoski 1998,170) Kiianmaa on löytänyt kaksi erilaista työorientaation muotoa: 
sitoutumisen ja samaistumisen.  Sitoutuminen on korostuneesti tavoiterationaalia ja 
laskelmoivaa. Samaistuminen taas sisältää enemmän emotionaalisia elementtejä. 
Kiianmaa osoittaa, että toimihenkilötyössä näiden sitoutumismuotojen painoarvot 
vaihtelevat sen mukaan, millainen on palkansaajan asema töissä. Mitä vakaammassa 
ja korkeammassa asemassa palkansaaja on, sitä enemmän hänellä on varaa 
suhtautua työhönsä etäältä, refleksiivisesti etujaan harkiten. Mitä epävarmempi, 
heikompi ja tilapäisempi on asema, sitä enemmän tunteita ja toiveita työhön kiinnittyy. 
(Kortteinen ja Tuomikoski 1998, 25). Tätä tulkitsen siten, että pätkätyösuhde sinänsä 
johtaa emotionaalisempaan sitoutumiseen työhön. 

Aikaisemmin tutkimuksissa on todettu, että pätkätyö johtaa taloudellisen tilanteen 
heikkenemiseen ja taloudellisen epävarmuuden kokemiseen etenkin naisilla (mm. 
Lehto ja Sutela 2005). Lapsettomassa liitossa elävät naiset pitivät määräaikaisuutta 
rasittavana, koska se vaikeutti tulevaisuuden suunnittelua. Niitä, joilla oli jo lapsia, 
rasitti määräaikaisuuteen liittyvä taloudellinen epävarmuus. (Palanko-Laaka 2005,54) 

Työsuhteen epävarmuuden ja taloudellisen turvan puutteen voi myös ohittaa 
korostamalla työn sisällön merkitystä. Lauri tuo esiin käsityksen tutkijan työstä 
kutsumuksena, jossa pätkittäinen rahoitus pitää palkan pienenä. 

Lauri: Mutta ehkä se vastaa sitä vanhaa mielikuvaa sellaisesta tutkijasta tai tota 
taiteilijasta, joka niin kun tota kärsii nälkää – ja tekee sitä omaa työtään. [Sikke: 
Nälkätaiteilija tai tutkija] Kyllähän niitä paljon on esim. tutkijoita, kyllä minä siis 
hyvin tiedän omassakin työyhteisössä et tota, ei siellä ihmiset taloudellisesti 
hirveän vahvoilla ole. Ne tulee toimeen, mutta ei ne pysty pröystäilemään 
mitenkään. Jos ajattelee sitä, mikä niiden koulutustausta on, kuinka pitkään 
koulutettuja ihmisiä on. Siihen nähden se palkkataso sitten jää aika alhaiseksi. 
Siinä akateemisten alojen pätkätyöläisyydessä ei tule sitä hyötyä, että siinä niin 
kun. (.) Yksityissektorilla siinä on kuitenkin, siihen liittyy se lyhytaikaisiin 
työsuhteiseen liittyy ehkä riski. Mutta sitä riskiä kompensoidaan jollakin tapaa 
sillä palkkatasolla, että se voi olla korkeampikin. Akateemisella puolella se on 
pikemminkin päinvastoin, että mitä lyhyemmät työsuhteet, sitä huonompi palkka. 

Lauri erottaa akateemisen pätkätyöläisyyden muusta pätkätyöläisyydestä ja luo erojen 
avulla identiteettiä (Hall 1999). Lauri arvottaa epäoikeudenmukaiseksi sen, että 
akateemiseen pätkätyöläisyyteen ei sisälly pätkätyön tuoman taloudellisen ja 
terveydellisen riskin korvaamista paremmalla palkalla, vaan lyhyt työsuhde tarkoittaa 
myös huonompaa palkkaa. Myös Matti irrottaa taloudellisen toimeentulon työn 
sisällöstä. 

Matti: Siinä [työn ja elämän kokonaisuudessa] pitäisi saada pari juttua, että 
kuinka tämän raha-asian kanssa tulee toimeen, siis rahallisesti. Sitten ovat 
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nämä kaikki muut mikä on sen työn sisältö, miten paljon aikaa se vie päivässä, 
vuodessa jne. Nämähän ovat eri aspekteja näin, se raha on itse asiassa vain 
yksi niistä, tärkeimpiä tietysti, mutta että. Siinä on vaan iso ero, että jos näkee 
tämän vaan rahaongelmana, ja näin haluaakin – sanoisin. Rahaongelma täytyy 
jollain tapaa ratkaista, mutta rahaongelmat ovat eri asia, mitä tämä sisältö on. 

Muutama perheellisistä haastateltavista kertoi saavansa taloudellisen turvan 
perheestään. Pirkko kuvasi omaa taloudellista asemaansa näin: 

Pirkko: Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että minä olen ollut etuoikeutetussa 
asemassa siinä mielessä, että minulla on tämä mies ollut töissä. Ja minulla on 
koko ajan ollut ne lapset siellä kotona ja minä olen koko ajan voinu ajatella niin, 
että jos tämä loppuu, niin minun maailmani ei siihen kaadu. Siinä mielessä 
tietysti joku yksinhuoltaja on aivan eri tilanteessa. Ja osittain mä oon kokenu, et 
sen takia varmaan mun elämä on nyt niin kauhean hyvällä tolalla, koska minä 
olen kokeillu jo muuta niin ei tää mihinkään pieneen asiaan kaadu. Tavallaan 
onni, että voi sillä tavalla elää tietenkin. 

Toisaalta perhe kerrottiin myös syynä hakeutua turvatumpiin työsuhteisiin. 

Leena: Mutta sitten kun tämä apurahatyöskentely tuntui vähän tämmöiseltä 
tiukanpuoleiselta. Sitten oli kolme lasta ja rahaa piti saada. Sitten mieli teki 
saada vakituisempaa työtä. 

Leena perustelee vakituisuuden toivetta perheen vaatimuksilla. Hän kertoo luottavansa 
omaan selviämiseen, mutta sanoo, että pätkätyö on pakottanut tekemään valintoja 
siten, että selviytyminen ei vaikeutuisi. 

Leena: Kyllä se nyt sillä lailla tietysti on joutunut tekemään ratkaisuja. Esim. ei 
ole asuntolainaa, kun ei koskaan voi tietää, voiko sen maksaa vai ei? Koska ei 
ikinä, minulla ehkä on jonkinlainen perusluottamus, että niin kun selviää, mutta 
aina paremmin selviää, jos ei tämmöisiä muita asioita.(.) Mekin asutaan vuokra-
asunnossa.(.) Ei ole mitään huippulukaalia. 

Leena valottaa pätkätyön turvattomuutta omistusasunnon hankkimisen kautta. Koska 
hänellä ei ole taattua työtä, Leena perheineen ei uskalla hankkia omistusasuntoa. 

Pätkätyön tuoma taloudellisen aseman epävarmuus voitiin kertoa myös tarinan 
juonena, jonka avulla perusteltiin monia asioita. Esimerkiksi 60-luvulla syntynyt Anita 
kertoo työn aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden kokemuksesta. 

Anita: No tuota tietysti silloin alussa se epävarmuus, onhan se vaikuttanut 
kaikkeen semmoiseen niin kun omaan ajatteluun, että aina olisi muka tiukkaa 
noin niinkun rahallisesti. Sitä mieltää, että on tiukat ajat. Siinä kun valmistui, oli 
isot opintolainat. Siihen aikaan kun mä olen opiskellut, niin meitähän suoraan 
kehotettiin, että kannattaa ottaa opintolainaa. Ja sitten Esko Ahon hallitus nosti 
korot pilviin. Ja just kun minulla oli se valtava lainamäärä, niin minähän olen 
maksanut jumalattomia korkokuluja. [pätkä poistettu] Sen takia minä opiskelen, 
että minulla olisi turvattu se työpaikka, että minä saisin mieleistä työtä. 

Anita kuvaa pätkätyön vaikutuksia arvioimalla pätkätyötä kulttuurisia odotuksia ja lama-
ajan poliitikkojen toimia vasten. Hän määrittää yleisen koulutususkon ja 
koulutuskannustuksen toimintansa motiiviksi ja toteaa sen osoittautuneen vääräksi. 
Hän maalaa kuvaa, jossa ympäröivä yhteiskunta toimii tavalla, jota hän ei hyväksy. 
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Hän myös arvottaa kulttuuriset hokemat (oppimalla ammattiin) huijaukseksi ja rakentaa 
näin itseään kykenevänä ja rehellisenä toimijana. Olisi muka tiukkaa -kuvaus osoittaa, 
että koettu taloudellinen tiukkuus jatkuu kuviteltuna ja toisto korostaa tunteen 
merkitystä. Anita laajentaa näin määräaikaisen työntekijän aseman ahtauden 
ulottumaan kauemmaksi sekä menneen tulkintojen että tulevan odotusten avulla. Hän 
kuvaakin työttömäksi joutumisen omaa identiteettiään määräävänä kokemuksena. 

Anita: Minä muistan, että minä olin ollut aika kauan siellä yliopistolla, niin minä 
työkavereille esittelin mun portfoliota tai jotain, mitä minä olin tehnyt. Ja tuota 
sitten minä vain sanoin, että minulla on edelleenkin tämmöinen työttömän 
identiteetti. Vaikka minä olen täällä vuosikaudet täällä ollut, mutta.(.) Nehän ne 
minun työttömyysjaksot olivat hyvin lyhyitä loppujen lopuksi, mutta se mielikuva 
siitä, että sinä olet työttömänä. Ja tuntui, että kun yrität selviytyä niistä 
opintolainamaksuista, niistä koroista jo pelkästään. Se tuntui niin kuin, että minä 
en pääse irti siitä työttömän mielikuvasta siitä, että minä olen työtön. 

Anita toteaa, että kokemus siitä, että ei ole kelvannut töihin ja on ollut taloudellisesti 
ahtaalla, on johtanut selviytymistaisteluun, joka on jättänyt pysyvät jäljet. Hän sanoo, 
että parannukset tulivat liian myöhään, vaikka työttömyys ei kestänyt kauan ja 
taloustilannekin kohentui. Kohdan merkittävyyttä korostaa kerronnallinen silmukka 
julkisesti esitetystä identiteetistä passiivin kautta omaan kokemukseen. Anita myös 
toteaa työsuhteiden epävarmuuden erottaneen hänet oman ikäluokkansa osasta, joka 
selvisi 90-luvun lamasta ilman työttömyyttä.  

Anita: Tavallaan se pihistäminen ja kaikki! Ja sitten kun aina ollut sellainen 
tunnollinen, että haluaa selvitä niistä maksuista ja vaikka miten päin hoitaa 
maksunsa. Kaikesta muusta pihistää. Nytkin vaikka niinkun on väljempää, eikä 
ole enää niitä opintolainoja, eikä muutakaan tämmöistä niin kun kauheata 
velkataakkaa, niin silti minä pihistän edelleenkin. Nimenomaan itse, omista 
tämmöisistä henkilökohtaisista niinkun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Että eipä 
sitä ole tullut satsattua itseensä näitten vuosien aikana. 

Anita kuvaa tunnollisuutensa lisänneen taloudellisen tiukkuuden ahdistavuutta. 
Tunnollisuus, etenkin velkojen hoito, on kuitenkin arvostettu luonteenpiirre ja 
toimintatapa. Anita kritisoi tässä sitä, että hän on noudattanut yleistä toimintatapaa ja 
kärsinyt itse. Hän näyttää itsensä marttyyrinä, mutta osoittaa, että ei arvosta 
marttyyrinä oloa. Anitan puhuessa itseensä satsaamisesta hän kritisoi omalle 
ikäryhmälleen asetettuja odotuksia markkinoinnin kohteena. Esimerkiksi 
naistenlehtien21 markkinoinnissa, mainonnassa ja juttujen sisällössä noin 40-vuotiaiden 
oletetaan tottuneen itseensä panostamiseen kuluttamalla. 

1990-luvulla määräaikaisuuden arveltiin liittyvän vakiintumattomaan 
elämäntilanteeseen. Tämä alkoi vuosikymmenen lopulla muuttua ja vähintään 40-
vuotiailla äideillä määräaikaiset työsuhteet olivat yleisempiä kuin muilla naisilla (Sutela 
2006, 225 - 226). Tämän tilastollisen muutoksen takana voi olla myös se, että laman 
aikana valmistuneet naiset lykkäsivät lasten tekoa taloudellisen epävarmuuden vuoksi. 
Anita kertoo siirtäneensä suuria ratkaisuja kymmenellä vuodella eteenpäin. Tässä 
Anita kertoo itsestään olosuhteiden uhrina ja kuvaa kokemustaan mahdollisuuksien 
rajoittumisen kautta. 

                                                
21 mm. Sara, Jade 
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Anita: Sitten vielä kun siihen vielä lapset, kun huomas, että okei nyt tää 
vakituinen työpaikka on tässä. Tämä ehkä jatkuukin näin. Niin tota uskalsi niitä 
lapsia vihdoin ruveta miettimään. Siinä meni pari vuotta ennen kuin niitä alkoi 
sitten saamaan. Sitten olinkin jo nelikymppinen. Onhan se vaikuttanut niinkun 
kokonaan, että miten sen oman elämänsä on rakentanut. Ne lapset on tullut 
tehtyä paljon myöhemmin kuin mitä olisi ehkä tehnyt, jos olisi vakituinen 
työsuhde ollut käsillä silloin, kun on valmistunut. Että tota. Kyllä jos nyt 
taaksepäin katsoo, niin tuota kyllä minä ainakin olisin tehnyt kolmikymppisenä 
mieluummin ne lapset kuin nelikymppisenä. Jaksaahan siinä ihminen paljon 
enemmän. Enemmän kolmikymppisenä kuin nelikymppisenä, siinä on kuitenkin 
jo kymmenen vuotta. Se on siirtynyt kymmenellä vuodella eteenpäin sen oman 
elämän rakentaminen. Tietysti asunnon hankinta kaikki nekin siirty, elettiin 
vuokralla siihen aikaan. 

Haastateltavat heijastavat oman elämänsä epävarmuutta asunnon ostamisen tai 
ostamatta jättämisen kautta. Sen avulla hahmotetaan ontologista turvallisuutta, jonka 
Anthony Giddens määrittää tarkoittamaan luottamusta oman identiteetin jatkuvuuteen, 
muihin ihmisiin ja yhteiskunnan toimintojen jonkinasteiseen pysyvyyteen. 
Perusluottamus, jota tämä ontologinen turvallisuus vaatii, syntyy rutinoiduissa arjen 
toiminnoissa ja niiden haltuun ottamisessa. (Giddens 1990; 1991, Jokinen 2005, 120). 
Jokisen mukaan Giddens yksinkertaistaa perusluottamuksen (kyky) ja ontologisen 
turvallisuuden (toiminnan edellytys) välisen yhteyden. Jokinen viekin Giddensin 
ajatusta eteenpäin ja kirjoittaa ontologisen turvallisuuden rakentamisen olevan 
toimintaa, jota pitää vaalia, harjoittaa ja reflektoida – siitä huolimatta, että se näyttää 
itsestään selvältä ja jossa syntyy valtasuhteita ja joka muokkaa habituksia. 
Pätkätyössä ontologisen turvallisuuden rakentaminen näyttäisi vaativan erityisen 
paljon. 

Katkokset työsuhteiden välillä selittävät määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän 
alhaisempaa tulotasoa. Katkokset vaikuttavat myös tulevaan eläkekertymään. 
Esimerkiksi Helmi, Kristina, Rauno ja Liisa olivat huolissaan siitä, synnyttääkö pätkätyö 
myös uuden pienituloisen eläkeläisryhmän. He ulottavat pätkätyössä koetun huolen 
toimeentulosta nykyhetkeä kauemmaksi. 

Kortteinen (1992) määritti palkkatyön talouden kehitykseen kiinnittyväksi 
yhteiskunnalliseksi rakenteeksi, jossa työnantajan ja palkansaajan vaihto- ja 
valtasuhteet muuttuvat tekniikan ja politiikan myötä. Tätä muutosta globalisaatio on 
kiihdyttänyt ja toisaalta palkansaajan arkea on kiristänyt julkisten palveluiden 
yksityistäminen. Yksityistämisen myötä työn sisältö ja työsuhteen luonne ovat 
muuttuneet. Perheet myös joutuvat sijoittamaan yhä suuremman osan palkkatuloistaan 
asumiseen, työmatkoihin, lastenhoitoon, koulutukseen ja harrastuksiin (Vähämäki 
2006). Nämä osaltaan lisäävät huolta taloudellisesta selviämisestä työuran 
mahdollisesti katketessa. Huoli taloudellisesta toimeentulosta on vain yksi pätkätyön 
tuomista rasitteista, vaikkakin ehkä tärkeimpiä. Yksilön elämään pätkätyö vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti. 

8. Sukupuoli ja pätkätyö 
Katri Komulainen (1998,68) toteaa, että naisen ja miehen yksinkertaistava 
vastakkainasettelu helposti peittää näkyvistä esimerkiksi ikään tai yhteiskuntaluokkaan 
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liittyviä eroja. Sukupuoli on kuitenkin yksi vahvimmista yhteiskunnallista elämää 
järjestävistä suhteista (esim. Kinnunen ja Korvajärvi 1996). Sukupuoli on järjestys, joka 
kytkee yhteen välittömimmän arjen ja etäisimmät rakenteet, eivätkä hyvinvointivaltio, 
työllisyys tai muu vastaava voi rakenteistua sukupuolten suhteista riippumattomalla 
tavalla (Suoranta 2009,235). Pätkätyökään ei ole sukupuolineutraalia (Kinnunen ja 
Korvajärvi 1996,236), vaan pätkätyöt keskittyvät korkeasti koulutetuille naisille ja 
naisvaltaisille hoiva- ja sosiaalialoille (Lehto ym. 2005, Sutela 2006, Miettinen 2007). 
Lisäksi määräaikaisena työskentelevät naiset ja miehet edelleen kokevat asemansa 
työyhteisössä eri tavalla: miehet muun muassa kokevat naisia yleisemmin, että heidän 
mielipiteensä otetaan työpaikalla huomioon siinä missä vakinaisenkin henkilökunnan ja 
naisia puolestaan määräaikaisuuden tuoma taloudellinen epävarmuus rasittaa 
enemmän (Lehto ja Sutela 2008,38,39) eivätkä naiset luota mahdollisuuksiinsa saada 
uutta työpaikkaa (Lehto ja Sutela 2008, 28). 

Naisen ja miehen vastakkainasettelun vaaroista huolimatta tarvetta käsitellä 
sukupuolta myös tässä tutkimuksessa vahvistivat haastateltavien puheet sukupuolesta 
ja sille annetusta merkityksestä pätkätyössään. Osalle pätkätyö näyttäytyi naisten 
ongelmana ja sellaiseksi pätkätyö on julkisuudessa leimattukin. Seuraavaksi 
tarkastelen, millaisia sukupuoleen liittyviä odotuksia ja merkityksiä haastateltavat 
liittävät pätkätyöhön. Keskityn sukupuolittaviin käytäntöihin sellaisena kuin ne 
aineistossa ilmenevät eli tarkastelen sukupuolta tekemisenä (Oinas 2004,213). 

Taulukoin, millaisia tarinatyyppejä miehet ja naiset suosivat (liite 4, taulukko 2). Sain 
tulokseksi, että haastattelemani naiset suosivat komediaa ja sankaritarinaa ja miehet 
ironiaa. Osin tämä voi johtua siitä, että haastattelin eri uravaiheessa olevia miehiä ja 
naisia. Haastattelemani naiset olivat uran alkuvaiheessa ja miehet puolestaan 
edenneet urallaan pätkätyön avulla. Sukupuoli ohjaa kerrontaa (Löyttyniemi 2004) ja 
kerrontatilanteen vuorovaikutusta (Alasuutari 1999). Sittenkin väitän, että sosiaalista 
yhteisyyttä ja päähenkilön melko alhaista statusta painottava komedia ja uralla 
pysymisen merkitystä korostava sankarimalli tarjoutuvat naisten kerrontamalleiksi. 
Ehdotan, että tässä on kyse siitä, että naiselle uralla pysyminen on haasteellisempaa 
(Naumanen 2004) tai uranvaihto tarjoutuu vaihtoehdoksi, kun ensimmäistä uraa on 
yrittänyt luoda näkymättömän sukupuolisopimuksen vastaisesti (Jokinen ja Saarela 
2006,125) ja lasikatoksi sanottu sukupuolisidonnainen este tulee vastaan. Termillä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa korkeasti koulutettujen naisten ura- ja palkkakehitys 
pysähtyy tietylle tasolle tilanteessa, jossa miesten ura- ja palkkakehitys yhä jatkuu 
(Suoranta 2009,173). 

Lisäksi monet haastattelemistani naisista kertoivat jatkuvasta opiskelustaan työn 
ohella, mutta miehet eivät. Tämä elinikäisen oppimisen kertominen saattoi painottaa 
kerrontaa sankaritarinan suuntaan. Toisaalta se saattaa kuvata sitä, että naisille ei 
kerry asiantuntijuutta tai heidän pätevyyttään ei tunnusteta sosiaalisissa ympäristöissä. 
Kirjallisuuden (Komulainen 1998) ja aineistoni analyysin perusteella on kuitenkin 
enemmän kyse siitä, että opiskelu näyttäytyy juuri naisille itsen tai oman sosiaalisen 
position etsimisen keinona. Naisille koulutus näyttäytyy myös keinona kompensoida 
sukupuolen vaikutusta omaan arvostukseensa työmarkkinoilla (Naumanen 2004). 
Miehet eivät kerro tavoittelevansa työn avulla suurempaa itsenäisyyttä, kehittymistä 
yksilönä tai suurempaa yhteyttä aidon minän ja työ–minän välillä. Vaikka miehet eivät 
näistä tavoitteista puhu, se tuskin tarkoittaa, ettei heillä ei niitä ole. 
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Taulukoin seuraavaksi kerrottuja uran vaihdoksia (liite 5, taulukko 5). Laadin taulukon 
siten, että otin huomioon vain laajaa kouluttautumista vaativat uravaihdokset. 
Projektityöt luokittelin samaan luokaan, vaikka työnantajat ja projektien sisällöt 
muuttuivat. Myös toimittajan työt luokittelin samaan luokkaan, vaikka työtä saatettiin 
tehdä eri tiedotusvälineessä. Seuraavaksi katsoin, oliko uravaihdosten määrällä 
yhteyttä tarinatyyppiin. 

Vakaasti etenevällä uralla työskennelleet miehet suosivat ironiaa. Yhden tai 
useamman uravaihdoksen kokeneet naiset taas käyttivät komediaa ja sankaritarinaa. 
Naiset myös kertoivat uravaihdoistaan. Ainut uraa vaihtanut mies (Vilppu) kertoi 
vaihtonsa pakotetuksi. Tosin hän oli myös ainoa, joka luopui koulutustaan vastaavasta 
työstä. Naiset kertoivat vaihtaneensa uraa päästäkseen paremmin toteuttamaan 
itseään (Lotta, Aino, Sari, Essi, Senja) tai saadakseen mielekkäämmän työn (Saara, 
Helmi, Laura, Kristina, Sirri, Emma). Tästä ei voi päätellä, että naisten on vaikeampi 
löytää itseään tyydyttävä paikka työelämässä tai, että miehelle työuran vaihto on 
vaikeampaa. Sukupuolierojen takana on sukupuolisidonnaisia tapoja tehdä 
identiteettityötä tai kertoa yksilön työelämän kululle jatkuvuutta. Ehdotan, että naiselle 
sallitaan rikkonaisempi ura ja mieheltä odotetaan suoraviivaisempaa etenemistä 
hierarkiassa ylöspäin. 

Tämän jälkeen vertasin saman tarinatyypin mukaista miehen ja naisen kerrontaa. Sekä 
Helmin että Kainon kerronnassa epäily oli keskeisessä asemassa. Kainon puheesta 
puuttui miehiseen kerrontaan liittyvä odote suunnitelmallisesta ja määrätietoisesta uran 
edistämisestä (Löyttyniemi 2004). Kaino puhui sattumasta, epäilyistä, nöyrtymisestä ja 
perheen odotusten täyttämisestä. Hän myös kertoi automaattisesti jatkuneiden 
pätkäpestien jälkeen järkyttyneensä, kun hänet oli viranhaussa arvioitu vähiten 
päteväksi. Tästä hahmotan Kainon luottamuksen omaan osaamiseen ja työn 
jatkuvuuteen. Kun luottamus rakoilee, Kaino kertoo uupuneensa, menettäneensä 
kykynsä nukkua, ja hän toteaa jääneensä uupumuksen vuoksi sairauslomalle ja 
lyhyeksi aikaa työttömäksi. Toivuttuaan Kaino nöyrtyy22 soittamaan entiselle 
työnantajalle ja kysymään töitä, joita hän myös saa. Kaino ei vaihda uraa ja kertoo 
näkevänsä pätkätyöläisyytensä ja työttömyytensä syyt itsensä ulkopuolella, lähinnä 
yliopiston pätevyysarvioinneissa, joissa opetuskokemusta ja -taitoja arvostetaan 
tutkimusmeriittejä vähemmän. Hän kuitenkin kuvaa oppineensa aikaisemmasta 
kokemuksestaan. 

Kaino: Siinä oli sitten sen syyskuun alusta sinne vuoden loppuun järjesty 
semmoinen määräys. Ja minä menin sinne sitten asenteella, että keskityn 
siihen, mitä minä pidän niin ku olennaisempana ja koetan unohtaa nämä 
hötkyilyt. 

Tulkitsen Kainon tarkoittavan hötkyilyillä työsuhteeseen liittyneitä kiistoja ja tunteitaan 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. 

Kaino: Kyllä se varmaan teki semmoisen hyvän efektin, että sen jälkeen vasta, 
kun nämä kaikki anteeksipyynnöt sun muuta ja ne syyskokouksen yhteishenkeä 
luovat puheenvuorot pidetty, niin tuli sitten taas tietoa. 

Kaino kertoo ryhtyneensä ilmapiirin parantamiseen työpaikallaan. Hän sanoo 
pyytäneensä anteeksi aiempaa käytöstään ja muutenkin yrittäneensä kohentaa 
                                                
22 termi on Kainon haastattelussa käyttämä 
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yhteishenkeä. Hän toteaa tämän panostuksen johtaneen työllistymiseen. Filander 
(2000,213 - 214) toteaa, että kehittämisen asiantuntijoilla miesten me-puhe osoittaa 
samaistumista johtoryhmään. Yliopistoillakin työ on pitkälti jatkuvaa kehittämistä 
(Mäntylä 2007), joten tulkitsen tässä, että Kainon yhteishenkeä luovat puheet ovat me-
puhetta, jonka avulla hän samaistuu johtoryhmään, joka puolestaan tuntee Kainon 
jäsenekseen ja palkkaa hänet. 

Helmi puolestaan epäilee itseään ja sopeutumistaan akateemiseen maailmaan: hänkin 
löytää syyllisiä, mutta ei syytä pätkätyörakennetta sinänsä. Helmi ei esitä me-puheita, 
vaan kertoo arvostelleensa esimiehiään. 

Sankaritarinatyypin vertailussa analysoin Liisan ja Laurin haastatteluja. Liisa kertoo 
sankaritarinaansa siten, että kuulijalle tulee käsitys sattumanvaraisesta sankaruudesta. 
Lauri kertoo menestymisen ja etenemisen oman, ahkeran ja pitkäjännitteisen työn 
tuloksena. Lauri kritisoi pätkätyörakennetta ja Liisa pohtii pätkätyön seurauksia yksilön 
elämässä. Lauri puhuu työyhteisön tasaveroisista riippuvuussuhteista ja Liisa 
hämäristä ja epäreiluista käytännöistä. Tässä on toki nähtävissä myös 
tilanneodotusten erot: Liisa puhuu toiselle naiselle henkilökohtaisesta (työ)elämästään 
ja Lauri puolestaan on statukseltaan korkeampi miestutkija ja lähestyy aihetta 
kollegiaalisuuden kautta. Sittenkin Laurin tapa korostaa tasaveroisuutta ja omia 
vaikutusmahdollisuuksiaan eroaa selvästi Liisan sattumanvaraisuutta korostavasta 
kerronnasta. Syntyy kuva kuin vain Laurilla miehenä olisi toimijan mahdollisuudet ja 
luottamusta kanssatoimijoitaan kohtaan. 

Tragediakerronnassa vertasin Vilpun tarinaa Anitan tarinaan. Vilppu löysi tilanteelleen 
syyllisen työpaikaltaan. Anita nimesi hänen valmistumisen jälkeiselle työttömyydelleen 
oli monia syyllisiä. Vilppu kertoo tragediaa uuden uran aluksi. Uudella uralla on etuna 
tervehenkisyys ja asioiden sujuva hoituminen. Anita kertoo tragedian jatkuvan 
varsinaisen työttömyyden loputtua, koska hänen vakinaisessa työssään työn kesto oli 
täysin sidottu hänen kykyynsä hankkia projektirahoituksia tai tilattuja konsulttitöitä. 
Anita kertoo työttömyyden jatkuneen pelkona. Mies päättää tragedian ja saa 
vapautuksen, hän nousee kohti uusia mahdollisuuksia: naisella pyrkimysten 
kariutuminen jatkuu ainakin kokemustasolla. Perinteistä komediaa ei yksikään mies 
kertonut. Tarinaa hallitsevalla tavalla ironiaa käytti vain yksi nainen (Solja). 

Siirryin katsomaan perusteluja, jotka miehet ja naiset antavat ammatillisille 
valinnoilleen. Molemmat sukupuolet perustelevat ammatinvalintaa luonteellaan ja 
kiinnostuksellaan. Lisäksi naiset kertovat merkittäväksi vastuun lapsista ja halun 
viettää heidän kanssaan aikaa ja kuvaavat tätä kulttuuriseksi käytännöksi. Perhe 
vaatiikin naiselta enemmän, sillä suomalaiset naiset tekevät keskimäärin kolme tuntia 
25 minuuttia kotitöitä päivässä ja miehet kaksi tuntia. (Jokinen 2005,46) Tämä ajalla 
mittaaminen ei kuitenkaan tuo esiin sitä, että naisten tekemä kotityö on usein 
intensiivisempää tai tehokkaampaa miesten vastaaviin suorituksiin verrattuna (Holvas 
ja Vähämäki, 2005). Intensiivisempänä kotityö myös rasittaa enemmän. 

Tutkimuksissa pätkätyön on todettu rasittavan erityisesti naisia (Palanko-Laaka 2005). 
Kristina perustelee näkemyksensä pätkätyön rasittavuudesta nimenomaan naisille ja 
jatkaa myöhemmin omista valinnoistaan. 

Kristina: Minun näkökulma siihen asiaan on mennyt tämän työn ja perheen 
yhdistämisen kautta, ja perheellistymisen vaikeuksien kautta. Ja siitä, että kun 
ne kohdistuu jossain määrin enemmän naisiin – ja vaikka ei niinkään olisi, niin 
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minä väittäisin näin, että niin kauan kuin naiset kantaa suuremman vastuun. 
Esimerkiksi naiset käyttää eniten perhevapaita ja tekee enemmän ratkaisuja siitä 
lähtökohdasta käsin, niin se on rankempaa naisille. 

Kristina: Ja nyt minä kauhulla odotan ensi syksyä, että jos minä olen täällä, niin 
miten minä sitten sovitan sen, että rakas tyttäreni aloittaa koulun. Tuntuu vaan, 
että en meinaa riittää niin kun siihen kaikkeen. Toisaalta minä koen sen 
kuitenkin, että minun täytyy katsoa, että minä helposti naksahdan jonkinmoiseen 
työnarkomaniaan. Niin ne lapset jollain tavalla suojaa siinä, koska ne on 
ehdottomasti se kaikista tärkein. Meillä on ollut semmoinen vitsailu lasten 
kesken, että jos raha kasvaisi puussa, niin sitten ei tarvitsisi käydä töissä. Ja 
tuossa aamulla sanoin, kun tyttäreni aloitti sitä juttua taas, mä sanoin, että kyllä 
se on kuitenkin niin, että äiti tykkää käydä töissä. Se ei ole pelkästään sitä, että 
äidin on pakko käydä töissä. Mutta jos minä voisin valita, niin minä tekisin 
nelipäiväistä työviikkoa. 

Kristina kertoo kokemuksiaan perheen ja työn vaatimusten yhteensovittamisesta. 
Molemmat ovat hänelle tärkeitä, mutta työ voisi vaatia vähemmän, jotta perheen 
tuomia vaateita ei tarvitsisi etukäteen ”kauhulla odottaa”. Kun Kristina aloittaa yleisestä 
kulttuurisesta tilanteesta ja etenee yksityiseen, tulee kuulijalle käsitys siitä, että Kristina 
toteuttaa näitä kulttuurin yleisiä tapoja, mutta samanaikaisesti kritisoi niitä. Hän 
ylläpitää kulttuurista rakennetta toiminnan tasolla, mutta uudistaa sitä puheen tasolla. 
Syntyy käsitys ristiriidasta, joka jättää niukalti tilaa kertojan omille valinnoille ja 
toimijuudelle. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon esteet löytyvät joidenkin tutkijoiden mukaan juuri 
perhe-elämän alueelta ja uuden työn myötä kotityölle asetetut vaatimukset lasten, 
miesten ja naisten siisteydestä, ravinnosta, ulkonäöstä ja perheenjäsenten sosiaalisten 
suhteiden hoitamisesta ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Kuitenkaan kotitöitä ei voi 
mitata siten, että miesten ja naisten töistä tulisi yhteismitallisia, koska tällöin katoaisi 
sekä parisuhteen osapuolten kokemus yhteisymmärryksestä että ruumiillinen 
ulottuvuus. Mittauksella tavoiteltava muodollinen tasa-arvo ei kykene huomioimaan 
parisuhteen osapuolten yhteisöresursseja eli ei-mitattavissa olevaa osaa työstä, joka 
kuitenkin on hyvän työsuorituksen kannalta olennaista. (Holvas ja Vähämäki 2005,73 - 
78) 

Naiset myös kertovat miehiä enemmän persoonan alueelle kohdistuvista 
vaatimuksista.23 Essi toteaa työn asiakassidonnaisuuden lisäävän persoonalle 
asetettuja vaatimuksia. 

Essi: Niin ja sitten kun ei tiedä koskaan, mitä sieltä ovesta tulee, niin täytyy vaan 
olla niinkun sillain mukautuvainen, että okei. Nyt onki tämmönen pariskunta ja et 
tulis toimeen. 

Tosin myös Kaino ja Vilppu kuvaavat sopeutumisen vaatimusta ja toimintaansa 
vaatimuksen kanssa. Naiset kuitenkin korostavat pätkätyön raskautta kuvaamalla heille 
asetettuja käytösnormeja. Pätkätyössä pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, olla kiltti, hyvin 
hoidettu ja iloinen, ja pitää suunsa kiinni epäkohdista. Tätä esimerkiksi kätilöt korostivat 

                                                
23 Hoitoalalla vaatimukset voivat korostua ja haastattelin vain alalla toimivia naisia. Yhtään hoitoalalla 
työskentelevää miestä ei tarjoutunut haastateltavaksi. 
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sanoessaan, että töihin ei voi mennä rantapirulta näyttävänä eikä saa olla uhka 
vakituiselle henkilökunnalle. 

Joissakin tutkimuksissa on esitetty, että työpaikoilla miehet luottavat enemmän toisiin 
miehiin kuin naisiin ja naiset puolestaan johtoon miehiä enemmän (Koivumäki, 
Kankaanpää, Melin ja Blom 2006,82 - 90). Kaikissa tutkimuksissa tätä eroa ei ole 
havaittu. Se, että naiset kokevat pätkätyön raskaampana kuin miehet, saattaa 
kuitenkin johtua siitä, että erityisesti johtavassa asemassa oleviin, projektityötä tekeviin 
miehiin luotetaan ja alhaisessa asemassa oleviin pätkätyönaisiin ei. 

Toisaalta kyse voi olla yleisemmästä luottamusvajeesta, jota naiseus korostaa. Eeva 
Jokisen (2005,16) esittää, että 30 – 40 -vuotiaat ovat kasvaneet hyvinvointivaltion 
kylläisimpänä aikana, mutta aikuistuneet ja valmistuneet ammattiin yleisimmin 1990-
luvun laman aikana. Jokinen toteaa, että he ovat ylikoulutettuja ja alipalkattuja, ja että 
he ovat syntyneet mahdollisuuksien tasa-arvon yhteiskuntaan, mutta viime 
vuosikymmenien talouskehitys ja poliittiset päätökset ovat johtaneet siihen, että etenkin 
nuorten naisten on vaikea työllistyä ja äitiys on köyhyysriski. 

Vertasin kahden yhtä koulutetun ja samanikäisen tutkijan puhetta tutkiakseni 
tarkemmin sisältöjen eroja. Ulla ja Lauri tekivät haastattelun aikoihin määräaikaisia 
opettavan tutkijan töitä yliopistolla. Ulla kertoo kokemuksiaan sukupuolisidonnaisesta 
kohtelusta. 

Ulla: Joskus se on etu. No sanotaan sellaisissa tilanteissa siitä, se mä en, (.) 
Meillä on tutkijana, meiän alalla, sanotaan kolme neljäsosaa on miehiä. Ja sitten 
meillä on vielä yhteistyötä, ollaan tekemisissä.(.) Se on mulle, se on näyttänyt 
siltä, että tässä nyt (.). Miehet saa paikkansa helpommin, viranhauissa suositaan 
miehiä.(.) Naiselta se vaatii, sen että (.) tuo itse enemmän esille sitä, että minä 
tiedän, että minä osaan hyvin. Minä muistan ensimmäiset kokoukset, ne oli aika 
omituisia tilanteita sitten. Minä kysyin jotakin – ja minun vieressä seisovalle 
miehelle vastataan. Enemmän se on sitä. Kyllä se. Edelleen se on. 

Sitten, ehkä kun pieninä pikku lipsahduksina. semmoista ehkä sanotaan 
söpöksi. Se on tarkoitettu ystävälliseksi, että mä olen pieni tyttö. Mutta minä olen 
keski-ikäinen nainen, mutta kuinkahan pitkään minä olen vielä pieni tyttö? 

Ulla toteaa, että arkisissa tilanteissa naiseus vaikuttaa kohteluun, jota saa osakseen. 
Hän kokee, että naiselta vaaditaan enemmän työsuorituksen ulkopuolisia 
ominaisuuksia, mm. itsensä aktiivista esiin tuomista. Hän arvottaa pienen tytön rooliin 
asettamisen vähättelyksi. Pieni tyttö -termi ammatillisissa ympäristöissä viittaa 
sosiaalisen arvostuksen puutteeseen. 

Ulla kertoo hakemastaan virasta. 

Ulla: Kun siinä on kuitenkin semmoinen usko tulevaisuuteen, että kun teen ja 
olen aktiivinen, niin ehkä minut tavallaan sitten palkitaan. Ja siksi, kun oli taas 
tämä viran haku, niin silloin tuntui hirveän pahalta se, että siinä on niin paljon 
sitä peliä.(.) Sillä meriitillä ei, se ei olekaan se, mitä katsotaan. 

Ullan puhetta leimaa pettymys yhteisön toimintaan: luvattu ansioilla eteneminen ei 
toteudukaan ja hän toteaa sen tuntuvan pahalta. Laurin kuvaus vastaavasta 
hakukokemuksesta on varsin erilainen ja hänen puheestaan (lainaus luvussa 7.3.) 
hahmottuu käsitys siitä, että ainoastaan ansiot ratkaisevat kilpailumenestyksen ja että 
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se on Laurista oikein. Ainakin tässä tapauksessa Laurin ja Ullan puheet vastaavat 
Filanderin löydöstä: miehille on tyypillisempää samaistua johtoryhmään ja naisille on 
tyypillisempää minä- ja kamppailupuhe (Filander 2000,99 - 103). Voi olla, että tässä 
näkyvät myös yliopistojen vahvasti sukupuolittuneet vaikenemisen, sivuuttamisen, ja 
suosimisen käytännöt (Oinas 2004,203; Husu 2001). Päivi Korvajärvi puolestaan 
(1998,92) on todennut, että miehinen sukupuoli on työelämän käytännöissä sanellut 
työn tekemisen normaaliehdot siinä määrin, että hallinnon ja kehittämistyön 
maskuliinisia käytäntöjä ja ajattelutapoja ei pystytä edes havaitsemaan. 

Kerronnallisen haastattelun sisältöä katsomalla voi myös tarkastella asentoa tai 
asennetta, jonka kertoja ottaa sukupuolikysymykseen. Esimerkiksi Rauno pohtii tasa-
arvon puutetta yliopistolla. 

Rauno: Jos rupeaa olemaan jo 60 % aloittavista naisia. Valmistuvistakin on tällä 
hetkellä on yli 50 % naisia, niin minkä takia professuureista ei ole kuitenkaan 
vielä samassa suhteessa? Johtuuko se siitä, että ne on ne vanhat pierut vielä 
siellä, että niistä ei ole vielä henki lähtenyt tai ne ei ole löytänyt oikeita töitä? 
(naurua) Elikkä ei ole paikkoja auki, mutta kun paikkoja on auki ja niihin sitten 
valitaan ihmisiä. Niin, mistä se johtuu, että – ja onko näin - että se on kuitenkin 
miesvoittoista. 

Raunon nauru tässä korostaa hänen näkemystään siitä, että jatkuvuuden tai 
mielekkyyden etsiminen yliopiston tasa-arvon edistämiseen tähtäävästä toiminnasta on 
hankalaa. Nauru myös osoittaa, että Rauno ei samaistu yliopiston käytäntöihin. 
Tilastojen valossa yliopistot ovat epätasa-arvoisia työpaikkoja. Yliopistoilla on 
hierarkkiset virkaportaat, paljon määräaikaisia työsuhteita, osa tutkijoista työskentelee 
ilman työsuhdetta apurahojen turvin ja naisten osuus hierarkian yläpäässä ei ole 
suhteessa naisten osuuteen opintojen aloittavista. Rauno perustelee näkemyksensä 
tasa-arvon puutteesta luvuilla, vaikka muualla hän ei esitä täsmällisiä lukuja. Tämäkin 
korostaa ongelman suuruutta. Sukupuolten tilastoinnin voisi katsoa olevan myös 
tilanteen legitimointia. Kuten Merja Kinnunen (2001) esittää, luokitukset ovat ilmauksia 
ja muunnelmia yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteista. 

Olen tarkastellut haastatteluja sukupuolinäkökulmasta ja havainnut, että 
pätkätyöläisenä työskentelevien naisten ja miesten asemat ja pätkätyöurasta 
kertominen eroavat toisistaan myös sukupuolen vuoksi. Pätkätyö osaltaan syventää 
epätasa-arvoa sukupuolten välillä.  
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9. Työolojen ja uraodotusten arvostelua 
Analyysini perustana ovat edelleen kuvaukset jälkimodernista yhteiskunnasta, josta 
mm. Ulrich Beck (1992, 2000) kirjoittaa normaalin, kokoaikaisen ja jatkuvan työsuhteen 
olevan väistymässä. Hän toteaa, että elämme murrosaikaa. Muutos näkyy siinä, että 
ammatin varaan on yhä vaikeampi rakentaa identiteettiä (Jokinen ja Saarela 2006,105 
- 107). Käsittelen edelleen kerronnasta esiin nousseita teemoja, mutta tässä luvussa 
painotan jaettuja kokemuksia ja kerronnan kohdetta työelämässä. 

Länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtunut taloudellistuminen vaikuttaa arkeemme, 
identiteettiimme ja myös haastattelutilanteen etenemiseen ja perusteluihin, joita 
haastateltavat esittävät. Talousrationaaliset perusteet ulottuvat mitä pienimpiin ja 
arkisimpiin asioihin (Lehtonen 1999) ja niillä perustellaan yhä laajemmin inhimillistä 
olemista. Tehokkuudesta ja tuottavuudesta on tullut pääasiallisia termejä, joilla 
yrityksiä, julkisia palveluita, politiikkaa ja työntekijöitä arvioidaan (Heiskala ja 
Luhtakallio 2006). Samalla suomalainen hyvinvointivaltio on muuttanut 
sosiaalipoliittisia linjauksiaan voimakkaasti. 1970- ja 1980-luvuilla koulutus-, sosiaali- ja 
terveyspalvelut rakentuivat kukin omalle perustalleen tehtäväalueensa mukaisesti. 
1980-luvun lopulla käynnistettiin hyvinvointivaltion reformi kilpailulainsäädännön 
uudistuksen, valtion liikelaitoslain ja hallinnon hajauttamista koskevan mietinnön avulla 
(Alasuutari 2004). Kun 1990-luvulla valtion virastoja liikelaitostettiin, siirryttiin 
tulosohjaukseen, uudistettiin valtio-kunta-suhde, vapautettiin rahamarkkinat, 
joustavoitettiin työmarkkinat ja käynnistettiin sosiaalipolitiikan sopeuttaminen uuteen 
tilanteeseen, kävi hyvinvointivaltio läpi valtavan murroksen. Tuloksena oli ja on tilanne, 
jossa yksilöiden on ansaittava sosiaaliturva osallistumalla työhön (Julkunen 2001, 
2006) ja oltava oman elämänsä itsevastuullisia toimitusjohtajia. Tämän uuden sosiaali- 
ja veropolitiikan myötä tulo- ja terveyserot ovat kasvaneet (mm. Sosiaalibarometri 
2005), hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkko on heikentynyt ja pysyvä köyhyys näkyy 
katukuvassakin esimerkiksi leipäjonoina. 

Syrjäytymisen uhka koetaan entistä voimakkaampana myös siksi, että talouden 
mittatikulla mitattavia menestyjiä on vertailukohtina näkyvissä. Kun toisilla menee 
erittäin hyvin, ne, joilla ei mene, tuntevat epäonnistuneensa (mm. Julkunen 2000). 
Suomessa tapahtunut taloudellinen eriarvoistuminen (mm. Taimio 2007) näkyy 
haastatteluistani vaihtoehdottomuuden korostumisena. On pysyttävä kiinni 
pätkittäisenkin työn tarjoamassa turvassa ja elintasossa, kun muuta turvaa ei ole. 

Raija Julkunen (2008,11) ja Juha Siltala (2004) esittävät, että työelämän jännitteet ja 
turhaumat kanavoituivat ennen kollektiiviseksi vastarinnaksi ja työelämän osapuolten 
välisiksi vastakkainasetteluiksi. Nyt vastakkainasettelut ja turhaumat käsitellään 
yksilöiden ongelmina. Haastattelutilanteessa muodostamme jaetun käsityksen muun 
yhteiskunnan työlle asettamista toimintaehdoista ja arvostuksista. Tällöin puheeseen 
kuuluu yhteinen valtasuhteiden tunnistaminen ja niiden tunnustaminen, se on yksi 
kerronnan tavoite. Nämä valtasuhteet hahmotan paikoin selkeinä 
vastakkainasetteluina uuden tai vanhan työn (Julkunen 2008,18 - 19), vakinaisen tai 
määräaikaisen henkilöstön tai työnantajan ja työntekijöiden välillä. Paikoin 
alistussuhteet tai vastakkainasettelut näyttäytyvät ikäpolvien tai henkilöiden välisinä. 
Kuitenkin valtasuhteiden tunnustaminen haastattelussa saa meidät samalla 
hahmottamaan sen hetkisen käsityksen yhteiskunnallisesta tilanteesta. Tämä 
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yhteiskunnallinen tilanne puolestaan määrittää tilanteen osapuolten toimijan aseman ja 
se määrittää myös toimijoiden poliittiset ja taloudelliset edut (Alasuutari 2007,180). 

Ajattelen toimijan aseman hahmottamisen olevan poliittista asemointia, koska kuvaus 
pätkätyöläisen asemasta on samalla tulkinta, joka järjestelmällisesti muovaa kuvailun 
kohdetta (Alasuutari 2007,183). Puheeseen kuuluva yhteinen alistussuhteiden 
tunnistaminen ja niiden tunnustaminen korostuu myös, jos ajatellaan työtä minuuden 
ilmauksena, kuten jälkimodernissa yhteiskunnassa tapahtuu (Kaitila ja Lahikainen 
2006,337). Akseli Virtanen (2006) kirjoittaa, kuinka nykymaailmassa työt voivat näyttää 
ulkoisesti samalta, vaikka ne vaativat erilaisen koulutuksen, kasvatuksen ja erilaisia 
kokemuksia. Niinpä identiteetin yhteiseen luomiseen haastattelutilanteessa kuuluu 
koulutuksen selvittäminen. Kokemusten kertomisen lisäksi tulee osapuolten yhdessä 
määrittää käsitykset siitä, kenen joukossa he seisovat ja millä ehdoilla.  

Koska puheen tuottaminen on yhä useammin työn tavoite (Vähämäki ja Holvas 2005), 
myös asemaa ja identiteettiä määrittää sekin, kenelle ja mihin tarkoitukseen työntekijä 
tuottaa puhetta. Kun tuottaa puhetta tietylle ryhmälle, syntyy tunne siihen 
kuulumisesta. Maffesoli (1996) toteaa, että nyky-yhteiskunnissa elämä järjestäytyy 
heimojen eli pienten ja sirpaleisten ryhmien johdolla. Heimoutumisessa on keskeistä 
se, että me etsimme ihmisiä, jotka tuntevat ja ajattelevat samoin kuin me. Käytämme 
myös (työ)elämäkertaa jonkin ryhmän jäseneksi pääsemiseen ja ryhmään 
kuulumiseen. Toisin sanoen rakennamme identiteettiämme kuulumisen kautta 
(Heikkilä 2006). Tällöin kuitenkin samaistumme helpommin työntekijänäkin 
ammattikunnan tai ammattiliiton sijaan ryhmään, joka edustaa johtaja-puolta. Otamme 
tämän ryhmän ongelmat ja tavoitteet kantaaksemme. Tässä saatamme ohittaa 
työnantajan ja työntekijän osin vastakkaiset edut, jotka koskevat sitä, kuka 
työpanoksemme omistaa. Julkusen mielestä (2008,53) on liian yksinkertaista palauttaa 
kollektiivisuuden muutos tai murtuma yksilöiden orientaatiomuutokseen, sillä on 
tunnistettava myös taustalla olevat rakenteelliset muutokset, työnantajan intressit ja 
kansalliset erityispiirteet. Yksilöiden orientaatiot eivät ole irrallaan ympäristöstä, vaan 
yksilöt ja ympäristö käyvät jatkuvaa vuoropuhelua, joka muokkaa molempia. 

9.1. Yksin, ryhmässä ja ryhmittäin 
Modernissa yhteiskunnassa ihmiset usein määrittävät itsensä – ja tulevat pitkälti myös 
sosiaalisesti määritellyiksi – tekemänsä työn kautta. (Casey 1995,28) Siksi jaottelin 
tutkimusaineiston viiteen ryhmään (kätilöt, projektityöntekijät, sairaanhoitajat, 
toimittajat, tutkijat). Etsin kuhunkin ryhmään kuuluvien yksilöiden haastatteluteksteistä 
eroja ja samankaltaisuuksia. 

Aluksi vertasin kätilöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluja toisiinsa. Keskityin erityisesti 
kerronnan tihentymiin ja niissä esiintyviin teemoihin (Hyvärinen 1994). 
Yksilöhaastatteluissa korostuu hoitotyö kutsumuksena. Essi painottaa valintansa 
onnistumista toistamalla asian kahteen kertaan. Kätilön ammatti näyttää näin 
kerrottuna kutsumukselta, joka täytyy löytää. 

Essi: Kyllä ihan se, ihan just se oikea. En tiedä, että onko sitten ollut vähän joku 
kohtalo ja tuuri johdattanut, mutta ihan kerrassaan loistava 

Sekä yksilö että ryhmähaastattelussa kätilöt kuvaavat työtään antoisaksi ja 
mielekkääksi, mutta lisäksi ryhmähaastattelussa korostuu työyhteisön 
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kollegiaalisuuden ja yhteisten toimintatapojen luominen työyhteisön jäsenten välille. 
Saara toteaa, että työpaikan pakollisen raportoinnin voi tulkita valvontana ja 
vallankäyttönä, kollegiaalisuuden rakentamisena tai yhteisymmärrystä lisäävänä 
vuorovaikutuksena. 

Saara: Ja muut niinkun ottaa tosissaan, että mitä mä siellä touhuan. Ja eikä, ei 
mulla ole ollut missään vaiheessa kauheen semmosta, kyllä mä tiedän, että 
meitä tuolla kaikkia alussa tarkkaillaan, että kyllä mä olen jossain vaiheessa 
tiennyt sen, että on vähän sillein niinkun silmälläpidon alla ja mitä se siellä 
huoneissa puuhaa. Niin tota enää ei oo sellasta oloa. Et voi niinkun olla ihan 
rauhassa. Ja sit jos on joku ongelma niin sitten, vaikka kyllä mä yleensä 
raportoin vastaavalle, vaikka ei oo mitään ongelmaakaan. Mä kerron vaan, että 
mä oon nyt menossa tässä ja tässä, että 

Saara kuvaa, että työyhteisön luottamus hänen osaamiseensa on kasvanut hiljalleen. 
Toisaalta hän kertoo, että alussa valvonnalta tuntunut raportoinnin vaatimus muuttuu 
tavaksi ja osaksi rutiinia. Työntekijä alkaa itse valvoa itseään, mikä on valvonnan 
tehokkain muoto (Saastamoinen 2006). 

Korkeasti koulutettujen työssä työn sisällön osaaminen on osa ammatti-identiteettiä. 
Esimerkiksi Aino kuvaa kätilön työn vaativan keskittymistä kulloiseenkin tehtävään. 

Aino: Niin, just se myös, että salin puolella töitä tekevänä niin niin. Jos tekee 
jotain vähän hassua, niin sitä pystyy niin kun nauraan ittelleenkin. Vähän 
vitsaileen siitä omasta, jostakin hölmöstä liikkeestä, minkä tekee esimerkiks. 
Vähän hajamielisyyksissään jotakin. Niin sen pystyy jotenkin niinkun sillä lailla 
kääntään niin, että se ei välttämättä niin kun ihan koko uskottavuutta vie 
(naurua) siihen hommaan. 

Aino kertoo joutuvansa selittelemään hajamielisyyttään ja virheitään, jottei menetä 
uskottavuuttaan. Hänen ei ammattilaisena sovi herättää hämmennystä toimiensa 
tarkoitusperistä tai epäilystä osaamisestaan tai toimintansa johdonmukaisuudesta. 
Aino myös kertoo, kuinka hänen puheensa tarkoitus on joskus vakuuttaa potilas 
toimiensa ammattimaisuudesta tai joskus huvittaa häntä. Erving Goffman (1986) 
osoittaa, että ihmiset yleensäkin pyrkivät toimimaan tilanteiden vaatimalla tavalla 
menettämättä kasvojaan. 

Analysoidessani kätilöiden yksilö- ja ryhmähaastatteluja huomaan painotuseroja. 
Katson erojen johtuvan siitä, että yhdessä pätkätyösuhteen voi sanoa ikäväksi. Kun 
pätkätyötä moittii yksin, siitä tulee henkilökohtainen ongelma ja yksilöä leimaava 
ominaisuus, joka kerrotaan tilapäiseksi ja vain hiukan häiritseväksi 
asiaksi. Ryhmäpuhetta myös leimaa kätilöiden yhteinen halu ylläpitää toistensa 
kätilöyttä ja pätkätyön käsittely jää syrjemmälle. Alasuutari (1999, 152, lainausmerkit 
Alasuutarin) kirjoittaa, että yksilötilanteessa voi kuvailla ryhmäänsä ja kertoa 
kulttuurista, mutta ryhmätilanteessa ryhmä on ”läsnä” ja puhuessaan keskenään 
kulttuurisen ryhmän jäsenet voivat käyttää ”sisäpiirin” termejä. Uransa alkuvaiheessa 
haastatelluilla kätilöillä halu kulttuurisen ryhmän sisäisiin keskusteluihin korostui. 

Tutkijoiden haastatteluissa haastateltavien esittämät mielipiteet muodostavat jaetun 
käsityksen muun yhteiskunnan työlle asettamista toimintaehdoista ja arvostuksista. 
Vaikka Ulla ja muut haastattelemani tutkijat kuvaavat työtään kutsumuksena, he 
toisaalla korostavat, että he eivät saa valtaa, palkkaa tai arvostusta, joka heille 
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koulutuksen ja työn merkittävyyden mukaan oikeastaan kuuluisi (mm. Barbalet 
2001,68). Näin rakennamme yhdessä sosiaalista pätkätutkijaluokkaa24. 

Yksilöhaastattelutilanteessa kerrottu tunne ei kuitenkaan välttämättä ole ryhmätasolla 
sama. Lisäksi tunne on tilannesidonnainen ja tulee selvimmin esiin juuri näissä 
haastatteluissa. Arvostuksen puute voi olla myös keino rakentaa yhteisyyttä eli todeta 
yhdessä, että arvostuksemme, palkkamme ja työehtomme ovat huonot suhteessa 
koulutukseen. Henkilökohtainen kutsumus ja työn palkitsevuus jatkuvine 
ongelmanratkaisutilanteineen toimivat yhteisenä selityksenä sille, ettemme kuitenkaan 
hakeudu muualle. Vastaavaa yhteisyyden muodostamista ovat kuvanneet Tiennari, 
Vaara ja Meriläinen (2005,111 - 112). 

Tutkijoiden yhteiskunnallinen asema muodostuu tutkijoiden haastatteluissa 
lähtökohdaksi. Esimerkiksi Ulla toivoisi ymmärrystä työtään kohtaan. 

Ulla: Kun puhun ihmisten kanssa, jotka ei ole, no ne ei ole kauheasti tekemisissä 
yliopistojen kanssa, tai tän maailman. Heillä on semmoinen käsitys, että nämä 
on nyt niitä valtion virkamiehiä, joille tippuu palkka automaattisesti, eikä tee 
yhtään mitään. Ja että siellä vaan istutaan ja leimaillaan kellokortteja ja toimitaan 
sääntöjen mukaan. Joskus toivois, että ihmiset tietäisi, että tässä tehdään aika 
isolla sitoutumisella. 

Ulla toteaa, että ympäristö pitää tutkijoita laiskoina sääntöjen noudattajina, vaikka 
tutkijan työtä tehdään sitoutuneesti. Hän asettaa vastakkain ympäristön käsitykset ja 
tutkijoiden todellisuuden. 

Ammatti-identiteetin osana muodostamme käsityksiä siitä, mitkä ovat työtä koskevat 
arvomme ja sitoumuksemme (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006). 

Ulla: Niin ja sitten ehkä se, että minulla oli tietynlainen ideologiakin takana. Mä 
olen ollut tällainen luontoharrastaja ja maailmaparantaja ja minulle on unelmien 
täyttymys, että voin omalta pieneltä osaltani auttaa luonnon suojelussa.  

Ulla liittää työhönsä maailmanlaajuisia päämääriä, joiden avulla hän kertoo työstään ja 
omia arvoistaan. Työn mielekkyyden kannalta on tärkeää tuntea olevansa yhteisön 
hyödyllinen jäsen (Anttila 2005). 

Tutkijoiden haastatteluissa tutkijan asema ja työhön liittyvät tavoitteet hallitsevat 
keskustelua, ja esimerkiksi Solja kertoo, että juuri haastattelun aikoihin hän pohti 
työuraansa tavallista enemmän ja sanoo keskustelleensa ystäväpiirissäänkin 
tilanteestaan. 

Solja: Kyllä ainakin ehkä nyt viimeisen vuoden, parin ajan, niin olihan siitä 
tahkottu. (.) Just ystäväpiirissä ja tässä, moni on samassa tilanteessa. Se on 
jotenkin niin pinnalla. Ehkä juuri se, pari vuotta sitten meni tuo tasavuosi 
rajapyykki myös. Josko sitten jotenkin, (.) jotenkin vaan alkaa tuntua, että olisi 
niin kun aika olla jotain vähän etabloituneempaa. Tää on ehkä hyvä ajankohta 
tehdä tää haastattelu, koska tämä vuosi oikeastaan niinkun tulee olemaan 
minulle ratkaiseva vuosi, että vedänkö johtopäätökset ja häivyn jonnekin 

                                                
24 Luokalla tarkoitan tässä ryhmää, jonka jäsenet ovat yhteiskunnassa suunnilleen samassa sosiaalisessa ja 
taloudellisessa asemassa. Luokkaa voi määrätä koulutustaso palkkatasoa enemmän. 
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muualle. Vai niinkun aukeaako jotain pysyvämpää? Jos ei aukea, niin sitten mä 
aktiivisesti hakeudun johonkin muualle, josta löytyisi jotain pysyvämpää.  

Solja painottaa tuntevansa ongelman laajasti kertomalla, että monet hänen ystävistään 
ovat samassa tilanteessa. Solja toteaa tavoittelevansa pysyvämpää työsuhdetta. 
Tavoitteen hän kytkee ikäänsä ja pitkään kokemukseensa pätkätyöstä. 
Pätkätyökokemuksista huolimatta Solja sanoo haluavansa jatkaa yliopistolla, mutta 
pysyvämmissä työsuhteissa. Solja reflektoi sekä työuraansa että haastattelutilannetta 
ja kertoo jättävänsä yliopiston, mikäli pysyvyyttä ei löydy. Solja hahmottaa itsenäistä 
tutkijan asemaa ja ammatillisen toimijuuden ehtoja. 

Ylipäätään tutkijoiden kerronnan tavoitteena oli tutkijoiden aseman parantaminen, Lauri 
ja Solja konkretisoivat tavoitteekseen tenure track -järjestelmän25 rakentamisen 
Suomeen. 

Lauri: Tai se on se Tenure track - systeemi, että 5 vuotta kokeillaan, jos saa 
jotain aikaiseksi siinä, niin sen jälkeen saa pysyvän työn. Meillähän tämmöistä ei 
ole mahdollista. 

Analysoin myös sairaanhoitajien (Marleena, Lotta, Joanna) haastatteluja toimija-
asemadiskurssin avulla. Toimijan asema tarkoittaa Alasuutarin mukaan paikkaa, johon 
aseman haltija on asetettu. Esimerkiksi ammatin voi katsoa toimijan asemaksi 
(Alasuutari 2006,178 - 179). Toimijuus tarkoittaa sitä, että yksilö tai ryhmä irrottautuu 
annetusta tilanteesta ja tarttuu määrätietoisesti asioiden vaikuttamiseen eli siihen, 
millaiseksi hänen tai heidän tulevaisuutensa muodostuu. Toimijuus edellyttää tahtoa ja 
kykyä säädellä omaa toimintaa ja kollektiivinen toimijuus puolestaan edellyttää 
yhteisen toiminnan säätelyn välineitä. Toimija-aseman diskurssi toimii erojen varassa. 
Myös yhtenäistä kulttuuria luodaan rakentamalla eroja muihin. Toimijuuteen liittyvät 
myös kertojan omat käsitykset toimintansa mahdollisuuksista ja rajoituksista (Gordon 
2005). Esimerkiksi Marleena kuvaa käsityksiään omasta toimijuudestaan ja sen 
rajoituksista kuvailemalla toimintansa työyhteisössä herättämiä reaktioita. 

Marleena: (lainaa esimiestään) ensin järjestät täällä tällaisen shown ja saatat 
tämän paikan vaikeuksiin ja sitten sinä lähdet! Me olisi nyt kirjoitettu sinulle se 
puoli vuotta ja olisi ehkä vakinaistettu, mutta nyt se niin kun.(.) Olisit sitten 
lähtenyt niinkun ilman näitä temppuja.(.) (Marleena puhuu omana itsenään) 
Mutta se oli ihan hyvä. Minun kaveri siellä töissä ja hän odottaa sitä, että hän 
pääsee eläkkeelle, ja hänet nyt vakinaistettiin. 

Marleena arvottaa toimintansa järkeväksi kertomalla hänen ystävänsä hyötymisestä. 
Samalla Marleena kuvaa eettisiä motiivejaan: hän kantaa vastuuta kanssaihmisten 
hyvinvoinnista eikä vain omasta hyötymisestään. 

Kun kertoja kertoo tarinaansa ja ammatti-identiteettiään moniäänisesti työyhteisöjen 
(joko niihin kuulumisen tai niiden ulkopuolella olemisen) ja työtovereiden kautta, 
kerronta sijoittaa pätkätyön synnyttämää asemaa työyhteisön reunalle. Samalla 
kerronta korostaa työyhteisön jäsenyyden merkitystä ja niitä käytäntöjä, joilla kertoja 
tuntee työyhteisön rajoittavan hänen mahdollisuuksiaan toimijana. Tässä voivat 
konkretisoitua puheeksi uusoikeistolaisen ajattelutavan kaksi puolta ja niiden kritiikki. 

                                                
25 Tenure track- järjestelmä on käytössä mm. USA:ssa. Järjestelmä takaa varmuuden etenemisestä 
alemmalta tasolta ylemmäs selkeästi määriteltyjen kriteerien täyttyessä. Se turvaa tutkijan rahoituksen. 
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Uuskonservatismissa korostetaan yksilön velvollisuuksia ja uusliberaaleissa 
kulttuureissa painottuvat yksilön mahdollisuudet (Gordon 2005,116). Kun Marleena 
puhuu esimiehensä suulla, velvollisuudet korostuvat. Kun hän kuvaa omia toimiaan, 
mahdollisuudet tulevat näkyviin ja kun hän kuvaa toiminnan seurauksia, hän 
varmistaakin työkaverinsa asemaa. Toisaalta työyhteisöön keskittyneen kuvauksen voi 
katsoa vahvistavan käsitystä siitä, että ammatti-identiteetin muodostuminen on 
oleellisesti sosiaalinen prosessi (Heikkilä 2006). 

Sairaanhoitajat suuntaavat puheensa heidän työpaikkojensa toimintatapoihin. 
Puheessa arvostellaan eriarvoistavia käytäntöjä, joita haastateltavat olivat kohdanneet. 
Haastateltavat toivovat jonkun puuttuvan näihin käytäntöihin, tosin he toivovat 
paranevan työtilanteen26 korjaavan epäkohtia. 

Marleena: Ja tekisi mieli mennä niiden ylihoitajien luo sanomaan, että sehän on 
niinkun oma valinta. Voinko tulla tänne tekemään kahdeksasta neljään tai sitten 
aamu- ja iltavuoroja en tekis yövuoroja, enkä viikonloppuja, sopiiko tämmönen. 
Sehän on ihan sinun valinta, minä olen tulossa. 

Haluamme itse tehdä itseämme koskevat päätökset (Beck ja Beck-Gernsheim 2002), 
ja tämä halu heijastuu myös työelämään. Haluamme työssäkin tilaa uuden 
oivaltamiselle ja ideoiden toteuttamiselle ja osallistua työn organisointiin. Tämän 
yleisen halun – tai psykologisen tarpeen Maslow’n tarvehierarkiaa27 soveltaen – 
haastateltavat kertovat jäävän pätkätyössä olevan sairaanhoitajan haaveeksi. 
Esimerkiksi Marleena toteaa, että ei asemansa vuoksi voi kehittää työtään tai sen 
organisointia, koska hänen esimiehensä ja työyhteisönsä kontrolli ulottuu paitsi hänen 
työtapoihinsa myös hänen käytökseensä. 

Marleena: Ja siellä oli, ja on edelleen kuulemma, niinkun se kulttuuri, että sinun 
pitää olla mukava ja kiva – ja sopeutuvainen. Mutta sitten, kun sinä alat 
kyseenalaistaa, kysymään ja sanomaan mielipiteitäsi, niin sen jälkeen niinkun 
sinä et ole kiva. 

Hanna Sutelan (2006) tutkimus osoittaa, että erityisesti terveydenhoitoalalla 
määräaikaiset eivät uskalla puuttua työpaikkansa epäkohtiin eikä heidän mielipiteitään 
oteta huomioon vakinaisten kanssa samanarvoisina. Sutelan mukaan he kokevatkin 
työmääräaikaisuuden kaikkein kielteisimmin. 

Sairaanhoitajat korostavat kertomuksissaan, että he eivät luota organisaationsa kykyyn 
järjestää työ parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä luottamuksen puutetta saattaa lisätä 
muissa tutkimuksissa huomattu kiire. Esimerkiksi Eteläpellon (2006) ja Lehdon (2005) 
mukaan hoitotyössä identiteettityötä rajoittavat kiire ja työn kasvaneet vaatimukset 
sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen. Tällöin oppimisen vaatimalle 
reflektoinnille ei jää aikaa tai mahdollisuuksia, mikä heikentää työn mielekkyyttä28. 

Toimittajilla (Liisa, Jaakko, Senja, Sari) puheen kärki oli suunnattu työnantajien 
epäoikeudenmukaista ja sattumanvaraista kohtelua vastaan. Jaakko kuvaa 

                                                
26 Haastattelujen aikaan työvoimapula vaivasi terveydenhoitoalaa. 
27 Maslow’n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on: 1. Fysiologiset tarpeet , 2. Turvallisuuden 
tarpeet, 3.Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, 4. Arvonannon tarpeet ja 5. Itsensä toteuttamisen 
tarpeet. Näistä ensimmäinen on perustavin ja viimeinen korkein tarve. (Vuorinen & Tuunala 1995,149 - 150) 
28 Tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa vakinaisissa työsuhteissa työskentelevien työoloihin. 
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pätkätoimittajan asemaa löysässä hirressä roikkumiseksi, johon helpotusta tuovat 
vasta riittävän vankat sosiaaliset suhteet. 

Jaakko: Siinä tavallaan roikkuu löysässä hirressä tavallaan. Annetaan aina 
ymmärtää, että jos sinä teet asiat hyvin, niin sitten sinulla on jatkossakin töitä. Ja 
samalla tavalla free lance-toimittajakin toimii. Ainakin alussa, kun ei ollut 
kauhean vakaita kontakteja, suhteita tänne eri medioihin, niin sitä ei uskaltanut 
sanoa ei! Koska tiesi, että jos sanoi ei, niin sitten ei ehkä soitakaan – tai ainakin 
luuli ehkä pikemmikin. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että kun minulla 
oli riittävän hyvät suhteet eri puolille vähän sanomalehtiin ja aikakausilehtiin, niin 
sitten minä saatoin sanoakin – ei. 

Jaakko toteaa sosiaalisten suhteiden laventavan toimijuuden tilaa. Kun luottaa 
verkostonsa kantavuuteen, voi väliin jopa kieltäytyä tarjotusta työstä. Kääntäen tästä 
hahmottuu käsitys, että uransa alussa olevan freelance -toimittajan on otettava 
vastaan tarjotut työt ja tällöin oma ammatillinen toimijuus kapenee. Ammatillisen 
identiteetin rakentuminen on tällöin selviämistä kulloinkin annetusta tehtävästä. 
Tilanteessa voi olla hankala kartuttaa osaamistaan ja suhdeverkoston ylläpito saattaa 
muuttua keskeiseksi ammatillisen identiteetin ja toimijan mahdollisuuksien arvioinnissa 
ja muodostamisessa. 

Liisa luo sukupolvikokemusta ystäväverkoston avulla. Verkostoihin voi liittyä yhteen 
kolmella tavalla: samaistumalla, sitoutumalla tai pyrkimällä edustamiseen (Virtanen 
2003,123). Jos samaistuminen on yhteenkuuluvuutta, niin sitoutuminen tavoittelee 
jotakin ja vaatii lojaalisuutta ryhmän jäseniä kohtaan. Kaikki sukupolvet puolestaan 
mobilisoituvat eriasteisten ystävyysverkostojen tasolla. 

Liisa: Mutta ehkä se siinä jotenkin, kun on niin jotenkin alistunut siihen, että tämä 
on tämmöistä. Kun siitä niin paljon puhutaan. Ja kaikki ihmiset, joita mä tunnen 
siis ihan kaikki nuo tuttavat ja ystävät niin on samanlaisissa tilanteissa, vaikka ne 
olis eri aloillakin. 

Kun Liisa kuvaa jakavansa tuttavapiirinsä kokemukset, hän kiinnittää itsensä aikaan, 
ihmisiin ja kulttuuriin (Löyttyniemi 2004,53). Tuttavapiirin kokemusten jakaminen 
osaltaan estää pätkätyökokemuksen henkilöitymistä ja toimii näin ammatillisen 
identiteetin osana. Kun pätkätyö on jaettua ja tavanomaista, ei yksittäinen 
pätkätyöläinen joudu tavallisuuden ulkopuolelle (Jokinen 2005). 

Projektiammattilaisilla (Anita, Emma, Inari, Kristina, Leena, Marja, Markus, Pirkko, 
Kaino) puhe suuntautui työelämän eriarvoistavia käytäntöjä vastaan. He arvostelivat 
niin työnantajia ja poliitikkoja kuin koulutusjärjestelmää ja ammattiliitojakin. Esimerkiksi 
Leena arvostelee koulutuksensa tuomaa jäykkää yhteiskuntanäkemystä ja kertoo, 
kuinka todellisuus avautui asiakastyössä toisenlaisena. 

Leena: Mutta se on ehkä tietynlainen käännekohta siinä mielessä, että 
yhteiskuntatieteilijällä on ehkä kuitenkin vähän semmoinen oma näkemys 
paikallisesta yhteiskuntamallista. Se on aika vahva. Kaikki tarvii perusturvan ja 
kaikenlaista. Ja kun autetaan niin ne voi paremmin ja. Taas toisaalta, vaikka 
edelleenkin olen sitä mieltä, että kaikki tarvii perusturvan niin toisaalta. Sitten oli 
mielenkiintoista että huomasi, että itsellä on oltava toivoa ja yritystä, niillä 
ihmisillä, jotka ovat tosi vaikeassa tilanteessa. Toisaalta niin, että joku raja on, 
että ei saa hoitoa, kun keinot loppuu eikä tiedä mitä tekee, eikä niitä voi auttaa. 
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Eikä siinä auta sekään, että antaisi rahaa tai mitään muutakaan, vaan jos ne ei 
sitä toivoa pysty löytämään, niin sille elämälle ei voi tehdä mitään. Niiden pitää 
huomata, että sille elämälle voi tehdä jotakin. Tuota kyllä keinotkin loppuu 
meiltä, ei voi kun ulkoa päin auttaa. Mutta sitten taas toisaalta se, että sit kun 
sopivasti sattuu asiat loksahtamaan kohdalleen, niistä ihmisistä on vaikka mihin. 
Ihmiset voivat tehdä mitä vaan. Silleen ihmettelin, että miten se voi selvitä, kun 
se on tuommoisia asioita käynyt läpi? 

Leena toteaa, että yliopistokoulutus antoi perusteita käsitellä sosiaalisia ongelmia, 
mutta ymmärrys asiakkaiden tilanteesta muutti opittuja asenteita. Hän kertoo toivon 
välttämättömyydestä. Oivallus toimii paitsi Leenan työuran käännekohdan selittäjänä, 
myös kerronnallisena käänteenä. Tässä työuran esitteleminen vaihtuu 
asiakaslähtöisyyden pohdinnaksi ja virallinen sosiaalijärjestelmä näytetään 
enenevässä määrin farssina. Samalla myös ammatti-identiteetin rakentamisessa 
tapahtuu käänne ja nykyisestä Leenasta aiempaa aidompi, avoimempi ja 
kunnioittavampi. Kertojan ammatti-identiteetti selkiytyy ja kiinnostus suuntautuu 
koulutuksen tarjoamilta urilta itse havaittuihin kohteisiin. Leena alkaa hahmottaa 
ammatillisia mahdollisuuksiaan ja toimijuuden tuntoaan kiinnostuksensa pohjalta. 

Projektityöntekijöiden ryhmähaastattelussa pätkätyöläisyys kerrottiin yhteisenä 
ongelmana. 

Irmeli: Me ollaan määräaikaisia, niin me ollaan vähän semmoista kakkoskastia. 

Eija kertoo eriarvoisuuden osoitukseksi käytännön esimerkin. 

Eija: Esimerkiksi nyt, kun niitä liikuntalippuja täällä määräaikaiset, jos teillä on 6 
kuukauden, niin sit saatte, mutta jos alle, niin ette saa sitten liikuntalippuja. 

Kun analysoin pätkätyöläisiä ammattiryhmittäin, koulutuksella hankitun ammatin ja 
käytännön työn sisällölliset tavoitteet (Eteläpelto ja Onnismaa 2006) korostuvat ja 
pätkätyöläisen asema jää syrjemmälle. Näin kollektiivisten pätkätyöidentiteettien voi 
ajatella olevan joustavia ja liukuvia identiteettejä, jotka hakevat osia sekä 
pätkätyöläisen asemasta että ammatillisuudesta ja sen kehittämisestä. Pätkätyöläisyys 
vaikuttaa ammatilliseen identiteettiin esimerkiksi siten, että tilanne voi pakottaa 
suuntaamaan voimavaroja osaamisen kehittämisestä sosiaalisen verkoston luomiseen. 
Toisaalta haastateltavien voi ajatella vastustavan stereotyyppistä ajattelua 
pätkätyöläisistä. He eivät halua, että ryhmää koskevat uskomukset siirretään 
ulottumaan kaikkiin sen jäseniin (Aro ja Sarpavaara 2007). 

9.2. Luottamus rakoilee pätkätyössä 
Jos yhteiskunnallinen muutos ja yksilölle tarjoutuvat vaihtoehdot näkyvät selvimmin 
marginaalissa (Jallinoja 2006, Jokinen 2005), niin pätkätyöläisyys tarjoaa ikkunan 
työelämän muutokseen. Ikkunasta voi tarkastella pätkätyöläisen käsityksiä työstä, 
työuran ennustettavuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista eli 
luottamuksesta ja koulutususkosta. 

Pätkätyö ilmiönä on muodostunut sosiaalisesti kielellisten käytäntöjen kautta. Se on 
värittynyt kielteisesti myös prekarisaatiokeskustelun myötä. Prekarisaatio ei tarkoita 
vain työn epävakaistumista, vaan se on teoria, jolla kuvataan koko nykykapitalismia ja 
työn muutosta (Julkunen 2008, 13; Jakonen ym. 2006). Prekarisaatiokeskustelussa 
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sosiokulttuurisesti tuotettu kielteinen ja joskus poliittinenkin väritys ulottuu yksilöiden 
kokemuksiin saakka (Virkki 2004,16), vaikka pätkätyöläiset ovat toimijoita, subjekteja, 
joilla on mahdollisuus – ja pakko – muovata itseään jatkuvasti (Giddens 1991, Butler 
1995). 

Yhteiskuntaan ja työelämään kohdistuvan epäluottamuksen kasvua kuvaavat muun 
muassa se, miten pätkätyöstä haastatteluissa kerrotaan ja miten esiin nousseet teemat 
kiertyvät työnantajan ja yhteiskunnan arvosteluksi. Suomalaisen yhteiskunnan 
erityispiirteenä (Alasoini 2006) on pidetty juuri luottamuksen ilmapiiriä. Myös muussa 
työelämätutkimuksessa luottamuksen merkitykseen on kiinnitetty huomiota. 
Esimerkiksi Päivi Uljas toteaa luottamuksesta: ”Kun ihmisten luottamus yhteiseen 
toimintaan hiipuu, arkuus ja pelokkuus hiipivät mieliin. Jos luottamus yhteisvoimaan ei 
riitä, on hyväksyttävä epäkohdat ja huono kohtelu ja oltava mieliksi kenties 
epämiellyttävällekin esimiehelle. Muuten voi koitua hankaluuksia, kun yhteisö ei ole 
tukena. On tehtävä häpeällisiä kompromisseja, joissa kaupan on yksilön arvokkuus ja 
omanarvontunto, työntekijä joutuu alentamaan itsensä.” (Uljas 2005,103) 

Haastateltavistani esimerkiksi Liisa sitoi pätkätyön kokemuksen yhteiskunnan yleiseen 
ilmapiiriin, joka kannustaa välttämään luottamista. 

Liisa: Se just tuntuu hullulta, että kun puhutaan niin paljon siitä, että just esim. 
minun ikäiset nuoret aikuiset, ovat sitoutumiskyvyttömiä ja niillä on 
pätkäsuhteita, ihmissuhteita ja työsuhteita ja mihinkään ei sitouduta. Että koko 
ajan halutaan vain kaikkea uutta. Kyllä mua aina joka kerta suututtaa, kun 
hirveästi yhteiskunnan taholta sitä just lietsotaan. Semmoista ”Älä vaan rupea 
luottamaan mihinkään” – semmoista ajattelua. Kyllä se, jos on mukautuvainen 
ihminen, niin mukautuu. Niin kun minä olen esimerkiksi semmoinen, että minä 
olen vaan mennyt siihen. Että jaha, tää on siis tämmöistä näin! 

Liisa kuvaa kehittymistään mukautuvaisena ja luottavaisena yksilönä. Kehityksen 
tuloksena syntyvä uusi Liisa ei enää luotakaan tai sitoudu työhön tai parisuhteisiin, 
vaikka kenties haluaisikin. Puhutaan viittaa yhteiskunnassa tai mediassa käytäviin 
keskusteluihin, joissa Liisa kokee ikäluokkaansa arvosteltavan uutuuksien jatkuvasta 
hakemisesta myös työ- ja ihmissuhteissa. Näin Liisa kuvaa itseään ikäluokkansa 
osana ja arvostelee yhteiskuntaa, jossa hänen toimijan mahdollisuuksiaan rajoitetaan. 
Myös työelämän tutkija Jussi Vähämäki (2003) esittää, että nykyisessä työelämässä on 
oltava sekä kiinnostunut kaikesta että kiinnittymättä mihinkään. 

Väitetty kollektiivisuuden tunteen katoaminen (Julkunen 2008) paikallistui 
haastateltavien puheissa 1990-luvun lamaan. Senja kertoo käsityksestään 
työmarkkinoiden tilanteesta. 

Senja: Mut musta se on jotenkin kauheen surullista, kun ajattelee jossain 
vaiheessa niinku ammattiliitot on perustettu ja näin ja siis on niinku saatu 
kaikkea semmosia niinku etuja niinku ihmiset on taistellu sen eteen. Et saadaan 
niinku työaikalaki ja työsuojelu ja kaikki tämmöset ja yhtäkkiä ne sit niinku, 
vaikkee oo enää mitään lamaa vaan niinku taloudellisesti menee ilmeisesti 
niinku suhteellisen hyvin, niin nyt sitten niistä ollaan valmiita luopumaan. Ja 
ihmiset luopuu, vaan sen takia et ne turvais oman työpaikkansa. Koska koko 
ajan on semmonen uhka, että minä päivänä tahansa voi menettää niinku työnsä 
vaikka ois vakinainen ja tehny kuinka hyvin työnsä. 
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Senja toteaa työntekijän aseman heikkenemisen johtuvan siitä, että olemme antaneet 
taloudelle päätäntävallan. Työntekijät ovat luopuneet yhteisesti saavutetuista eduista 
säilyttääkseen oman työpaikkansa ja tarjonneet näin työnantajille mahdollisuuden 
kiristää työnteon yleisiä ehtoja. Senja toteaa, että edusta luopuminen ei kuitenkaan luo 
turvallisuuden tunnetta, vaan korostaa työpaikan menetyksen uhkaa. Hän laajentaa 
uhan tunteen koskemaan myös vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä ja kertoo 
näin itseään pätkätyöläisenä normaalien työntekijöiden joukkoon. 

Haastattelemani pätkätyöläiset Senja ja Jaakko pitivät tarvittaessa töihin kutsuttavan 
asemaa huonoimpana pätkätyökokemuksenaan. Jaakko kuvaa työtään päivälehdessä 
tarvittaessa töihin tulevana toimittajana. 

Jaakko: Eli tämmöinen todellinen orjatyösopimus, joita tuo osakeyhtiö vieläkin 
kuulemma harrastaa. Eli tarkoittaa sitä, että puhelin voi soida edellisenä iltana 
tai samana aamuna, että tuletko tänään töihin?  

Orjatyösopimus -sanalla Jaakko arvottaa sopimuksen hänen kannaltaan 
epätyydyttäväksi ja tarvittaessa töihin kutsuttavan asema vertautuu orjan asemaan. 
Sopimuksen surkeus on työnantajan arvostelua, mutta myös perustelu sille, että 
Jaakko hakeutuu muualle. Esimerkissä Jaakko puhuu Harlos ja Pidemanin 
kuvaamasta systeemisestä epäoikeudenmukaisuudesta, organisaation 
valtarakenteisiin ja kulttuuriin kätkeytyvästä oikeudettomuudesta (Mattila 2006,81; 
Harlos & Pinder 2000,258 - 259). Jaakko kuvaa yhteiskunnan jakautumista. 

Jaakko: Laman jälkeen ihmisten toimeentulo tai tämmöinen elintason 
muuttuminen on jakautunut kahtia. Toisilla joilla menee, jotka ovat vakituisessa 
työpaikassa, niin niillä menee yleensä todella hyvin. Koska palkkaa on kuitenkin 
tullut – tietenkin alasta vähän riippuen. Ja sitten ne jotka ovat työttömänä tai 
tämmöisissä pätkätöissä, niin niiden asema ei välttämättä ole suhteellisesti 
ainakaan parantunut, tilastollisestikaan. [Jaakko käväisee toisessa huoneessa] 
Sitten se, että työvoima kun toimii, ei laman takia, vaan myös muuten yhä 
enemmän, koska ne ovat pörssiyhtiöitä, vaikka ne eivät olisikaan, toimii sen 
mukaan, että miten osakekurssit saadaan ylös – tai pysymään ylhäällä. Se ei 
riitä, että ollaan tehokkaita tai hyviä työnantajia, vaan pitää olla vielä 
tehokkaampia.(.) Sitten voidaan toimia ristiriitaisesti, että tulee historian paras 
tulos, mutta sanotaan irti porukkaa sen takia, että halutaan lisää tehoja. 

Jaakkoa arveluttaa pörssiyhtiöiden ahneus. Hän sanoo ahneuden heikentäneen 
työntekijöiden asemaa ja kuvaa sen moraalin yläpuolelle nostettuna toimintatapana. 
Ahneutta osoittavat irtisanomiset syövät Jaakon mielestä työntekijöiden luottamusta 
työnantajaa kohtaan ja heikentävät näin työssä viihtymistä ja laskevat työn 
tuottavuutta.  

Pätkätyöläistä tuntuu, että on tunnettava työlainsäädäntö ainakin ylimalkaisesti, jotta 
voi turvata asemansa. Markus kertoo, että hänellä on takataskussaan lakiin perustuva 
toimintastrategia pätkätyön päättymisen varalle. 

Markus: Ja etenkin, mitä mainitsin, että minä en ole ottanut kovin vakavasti enää 
näitä pätkiä. No se on nyt yksi eteenpäin ja se jatkuu. Jos ne sitten päädyttäisiin 
siihen, että ne loppus noin yks kaks. Siinä minä kyseenalaistan sen, että onko 
nämä kaikki ollut laillisia nämä pätkätyöt siinä vaiheessa sitten. 
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Markus sanoo, että hän ei suhtaudu vakavasti työsopimustensa määräaikaisuuteen. 
Hän toteaa luottavansa määräaikaisen työsopimuksen sisältämään sanattomaan 
lupaukseen työn jatkumisesta ja perustelee luottamuksensa aiemmilla kokemuksillaan. 
Markus sanoo, että hän on kelvannut samalle työnantajalle määräaikaisten sopimusten 
päättymisen jälkeenkin ja tulkitsee tämän johtuvan työnantajan tyytyväisyydestä hänen 
työsuorituksiinsa. Samalla hän uhkaa, että kyseenalaistaa työsuhteidensa laillisuuden, 
mikäli työsuhdetta ei jatketa. Näin hän kertoo luottavansa työnsä jatkuvuuteen ja 
omaan osaamiseensa sekä pystyvänsä luomaan toimintastrategioita yllättävien 
tilanteiden tai uhkien varalle. Markus luo itsenäistä asemaa suhteessa työnantajan 
toimiin. Markus korostaa toimintasuunnitelmansa tilannesidonnaisuutta.  

Markuksen selitystapaa voi tarkastella keinona rakentaa itsenäistä asemaa 
ammatillisena toimijana työsuhteen ehdoilla. Itsenäisen aseman rakentaminen on 
työlästä, kun työnantajalla on käytössään sosiaalinen sanktio eli työsuhteen 
jatkamisesta päättäminen. Tämä sanktio on niin voimakas, että sen uhka riittää 
rajoittamaan työntekijän toimia. Sanktiota ja käsityksiä toimimisesta sen ehdoilla 
vahvistetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, esimerkiksi kahvipöydissä. 

Markus: Tuolla meilläkin, niin kun sanoin, kun puolet on samassa tilanteessa, 
niin se ei sillä tavalla.(.)  Tietysti jos olisi suurin piirtein se yksi, niin sillä tavalla 
se korostuisi jotenkin, mutta ei se nyt tuolla sitten. Jossakin kahvipöydässä 
maristaan, että monenko kuukauden pätkän sait taas eteenpäin? 

Määräaikaiset työntekijät siirtävät keskustelemalla työttömyyden uhkaa määräajan 
verran kauemmaksi samalla, kun keskustelu luo jaetun käsityksen siitä, että uhka on 
olemassa ja siihen on sopeuduttava. Markus toteaa, että työtovereiden kanssa he 
luovat käsityksen sosiaalisesta todellisuudesta, sen vallankäytön tavoista ja 
toimijuuden rajoista. Tässä todellisuudessa kukin vastaa vain itsestään. 
Sosiaalisuudella luodaan tapoja, joilla on hyväksyttävää huolehtia vain itsestä ja 
selittää omia toimiaan suotavina. Työyhteisön yhteiseksi suhtautumistavaksi Markus 
kertoo kevyen ironian. Tällöin ongelma voidaan nostaa esiin keskusteluissa ja 
vahvistaa jokaisen oikeaksi kokemaa tulkintaa epäoikeudenmukaisuudesta. 
Keskustelun kepeys kuitenkin vapauttaa kannanoton tai ratkaisun etsimisen ikeestä. 
Kevyt ironia on kelluva kapina voimakasta sanktiota vastaan. Samalla se voi olla 
yksilön keino rakentaa vaihtoehtoisia toimintatapoja tulevan varalle, kuten Filander 
(2000) tutkimuksessaan toteaa. 

Nykykapitalismissa yksilöt ovat riippuvaisia omasta kilpailukyvystään ja 
itseluottamuksestaan sekä omien yhteisöjensä menestyksestä (Julkunen 2008,59). 
Tällöin he haluavat osallistua työn kehittämiseen ja työpaikan säilymisen 
turvaamiseen. Esimerkiksi Markus kertoi, että sitoutuisi mielellään työnantajaan 
nykyistä enemmän.  

Markus: No kyllä sitä mielellään ehkä enemmänkin sitoutuisi, koska kuitenkin 
siis muuten ne on ihan mielenkiintoisia tehtäviä ja mielenkiintoisia työkavereita. 
Ja sitten siinä mielessä ihan hyvä, niin ehkä siinä mielessä, että ei jaksa 
kiinnostua kaikista strategiaprosesseista ja muista. Kun ajattelee, että miksi 
minun pitäisi kiinnostua tästä työnantajan tilanteesta, kun ei työnantajakaan ole 
kauhean kiinnostunut minusta – kun tämmöstä pätkää. Se on vähän tämmöinen 
se vaikutelma siinä. 
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Markus arvottaa työnsä ja työkaverinsa kiinnostavaksi. Hän myös sanoo pätkätyön 
vapauttavan sitoutumisesta työpaikan strategiaprosesseihin. Sitoutumattomuutensa 
perustelussa Markus arvostelee työnantajaansa mielestään työnantajalle kuuluvan 
riskin siirtämisestä hänelle, yksilölle. Työnantaja siirtää määräaikaisen työsopimuksen 
avulla Markuksen suoraan ulkopuolelta tulevien työtilausten ja suunniteltujen 
hankkeiden armoille. Tosiasiassa Markus suunnittelee hankkeensa ja hankkii niille 
rahoituksen eli toimii yrittäjänä täydellä riskillä. Tällöin työnantajan rooli jää hämäräksi. 

Inari arvostelee työnantajaansa asettamalla pätkätyöhön liittämänsä tehokkuuden 
vaatimuksen vastakkain tehottomaksi arvottamansa virkatyön kanssa. Samalla Inari 
arvottaa pätkätyöläisen aseman suojattomaksi ja virka-aseman suojelluksi. Näin Inari 
kuvaa työpaikkansa työsuhteiden epätasa-arvoisuutta. 

Inari: Koska sitten taas joskus tuntuu, että tämä tehottomuus johtuu just siitä, 
että ne virkasuhteiset, vakituiset virkasuhteiset, jotkut tyypit, jotka saattaa olla 
tämän luonteisia, että ne tekee hyvin työnsä ja tykkää työstään ja näin. Ne tekee 
työnsä hyvin, mutta sitten taas tämä tehottomuus johtuu just näistä, että osa on 
semmoisia, jotka eivät välitä yhtään. Nämä valtion tehottomuusjutut, mitä nyt on 
paljon ollut, niin saattaa johtua aika pitkälle siitä. Kun nämä virat on niin niinkun 
suojeltuja, että jos sinulla on virka. Todellisuudessa se on paljon suojeltu, 
ainakin meillä se on paljon suojellumpaa kuin mitä laki sanoo. Suunnilleen voit 
olla juovuksissa töissä tai ihan täysi alkoholistikin saa vielä olla varmaan 10 
vuotta töissä ennen kuin tosiaan jotain tehdään. Ja kukaan ei puutu mihinkään 
silloin, kun sinulla on virka. Se on meillä paljon suojatumpaa kuin laissa 
sanotaan. Mä oon kyllä huomannu. Sitten taas määräaikaisilla ei. Se tekee sen 
kuilun. Just tulee näistä alkoholismitapauksista mieleen, että tehdään 
hoitoonohjausmalleja ja muita, että sinne varmaan sitten ohjattaisiin nämä, joilla 
on vakituinen virka. Mutta minua vähän epäilyttää, että jaksaisiko määräaikaista 
kukaan hoitoon ohjata. Ja sitten vielä yrittää uudestaan, että se tulisi töihin. Ei 
varmaankaan, vaikka ne periaatteessa pitäisi muka päteä kaikkiin. 

Inari arvostelee työnantajaa tehokkuuden hukkaamisesta pätkätyön ja eriarvoisten 
työsuhteiden myötä. Inari palaa käytännön esimerkin kautta siihen, kuinka työpaikoilla 
on eri säännöt vakituisille ja määräaikaisille, vaikka samojen sääntöjen pitäisi 
periaatteessa koskea kaikkia. Määräaikainen työ tarjoaa mahdollisuuden jättää 
työpaikan ongelmat hoitamatta ja asioihin puuttumatta: työsuhde yksinkertaisesti 
päättyy, mikäli ongelmia ilmaantuu. 

Pätkätyön tekijä kokee, että hän on alisteisessa asemassa työnantajaan ja 
esimieheensä nähden. 

Inari: Ei pääse kehittämään siinä mielessä, että ei pääse semmoiseen 
kunnolliseen vuoropuheluun sen pomon kanssa. Mutta en minä.(.)  Kyllä minä 
tällaisiin yksittäisiin työtehtäviin varmaan yhtä paljon sitoudun. En nyt tietenkään 
niin pitkällä tähtäimellä, kun se on aina vaan se vuosi, niin ei pysty ajatella 
sitoutuvani. Ehkä sitä sitoutuisi vielä enemmän, jos tietäisin, että minä olen tässä 
vielä kymmenen vuotta. Mutta niin kun enemmän vielä se, että ei pysty sitä 
omaa työtä siinä kehittämään niin kuin haluaisi. Siitä just kun ei saa semmoista 
keskustelua kuin aikaiseksi. Eikä tätä koko yksikköäkään, mulla olis monta 
hyvää mielipidettä, mitä täältä kannattaisi kehittää. Mutta jotenkin se on 
semmoista jossain yksikkökokouksessakin, niin tuntuu, että ei viitsi hirveästi, kun 
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minäkin aika hanakasti sanon jotain. Sitten tuntuu, että olikohan tuo nyt liikaa. 
Tuo pomo on hermostuneen näköinen ja tälleen. 

Inari kuvaa tunteitaan kertomalla, miltä hänestä tuntuu kokouksessa keskustelun eri 
vaiheissa. Hän käyttää sanaa viitsi kuvaamaan vaikenemistaan. Viitsimättömyyden 
Inari sanoo olevan aktiivisen valintaprosessin ja jatkuvan reflektoinnin tulosta, ei 
luonteen sanelemaa laiskuutta. Inari asemoi omaa tulevaisuuttaan arvioimalla 
mahdollisuuksiaan saada toivomansa työ ja samalla arvostelee työnantajaansa. 
Alasuutari (2007,201) esittää, että refleksiivisyydellä voi paitsi tarkkailla ja muuntaa 
olosuhteita, myös levittää ja uusintaa vallitsevia kulttuuripiirteitä. Inari kertoo 
toimintaansa pikemmin olosuhteita säilyttävänä kuin muuttavana. 

Haastateltavani kritisoivat myös sitä, että rakenteellinen ongelma eli pätkätyö on 
siirretty yksin heidän kannettavakseen, vaikka hyvinvointiyhteiskunta lupaa kannatella 
yksilöitä myös ongelmien kohdatessa. Esimerkiksi Inari toivoo, että joku muu voisi 
puuttua hänen työsuhteeseensa. 

Inari: Että voisiko olla joku muu taho, joka käyttäisi niitä automaattisesti ilman, 
että sinun tarvitsisi. Sitten sinä voisit vaan olla, että en minä halunnut vielä 
tämmöistä, mutta nämä tuli. Rupeaisi painostamaan minun esimiestä. 

Tässä Inari laajentaa kritiikkinsä koskemaan sekä ammattiliittoa että muuta 
yhteiskuntaa. Inari puhuu ensin yleisellä tasolla ja tuo sitten asian omaan 
tilanteeseensa. Näin hän näyttää toiveen ensin hyvänä ja oikeana, sitten 
henkilökohtaisen ongelman ratkaisuna. Samalla Inari kertoo haluttomuudesta toimia 
itse. Tästä syntyy käsitys toimijuuden pienenemisen kierteestä: pätkätyöläisen 
epävarma asema tuntuu kaventavan yksilön mahdollisuuksia puuttua itse omaan 
ammatilliseen uraansa. 

Pätkätyö voi antaa myös sisäisesti ristiriitaisia kokemuksia. Inari kertoo, kuinka hän on 
yrittänyt painostaa esimiestään kirjoittamaan hänelle pysyvän työsopimuksen. 

Inari: Kyllä sen asenteen vähän huomasikin nyt, kun minä sitten uskaltauduin 
sanomaan siitä tuossa silloin joulun aikaan, kun me oltiin tekemässä sitä 
nimittämiskirjaa, niin sitä mä sanoin sille pomolle. Jotenkin se, että kun minä 
vähän vihjaisin, että minä tiedän, että kyllä minä tiedän minun oikeudet. Ja että 
minä tiedän, että minä olen siinä oikeassa, jos tästä tulisi jotain. Niin sitten 
vähän semmoinen asenne, että no mitäs sinä luulet tietäväsi, että tuota minä 
olen lakimies ja tiedän paremmin. Vaikka näyttää siltä, että se ei todellakaan 
tiedä paremmin. Mutta pikkaisen vähän semmoinen alentava sävy siinä just sen 
takia. Minä luulen, että se on vaan ihan strategiaa, että sinä et rupeaisi hirveästi 
elvistelemään, pullistelemaan, miettimään täällä yksiksesi huoneessa, että minä 
olen oikeassa. Vähän annetaan semmoinen kuva. 

Inari todentaa tuntemuksiaan kokemuksillaan työsopimuksen teosta ja hän kertoo, 
kuinka esimies osoitti hänelle hänen asemansa ahtauden ja hiljensi hänet. Inari kuvaa 
omaa puhetapaansa hienovaraiseksi vihjailuksi ja esimiehen puhetta alentuvaksi 
paremmin tietämisen puheeksi. Inari sanoo päätelleensä, että esimies halusi 
toiminnallaan pitää hänet hiljaisena. Inari rakentaa identiteettiään ammatillisena 
toimijana vastakkainasettelun avulla. Hän kuvaa kahta keskenään ristiriitaista 
käsitystään omasta toimijuuden tunnostaan: toisaalta hän kuvaa aktiivisia 
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pyrkimyksiään ja mahdollisuuksiaan asemansa parantamiseen, toisaalta alistumistaan 
pätkätyötilanteeseensa. 

Pätkätyössä yksilön ja ympäröivän yhteisön vuoropuhelussa valta tuntuu painottuvan 
yhteisölle. Solja kertoo kokemuksistaan yliopistolla ja väittää, että verkostoituminen 
projekteihin ja oikeiden ihmisten tunteminen ratkaisevat rahoituksen saamisen. 
Lainausmerkit lainauksen sisällä osoittavat Soljan äänensävyllä ilmaisemaa sanan 
tavanomaisen merkityksen kyseenalaistamista. 

Solja: On todella helppoa pudota rahoitusten ulkopuolelle, eikä mikään taho ota 
vastuuta pätkärahoituksella elävien tilanteesta, kukaan ei koordinoi rahoituksia 
siten, että katsottaisiin, että rahoitus jonkun hyvänkään tutkijan kohdalla jatkuisi. 
Rahoittajat kilpailuttavat tutkimussuunnitelmat, ja jos satut saamaan heikomman 
arvion, niin ei rahaa tule. Joskus rahaa ei tule, vaikka saisit huippuarviotkin, kun 
rahoja jaetaan hiukan eri kriteereillä. Joillain on sitten jotain omia tukijoita, esim. 
projektinjohtajia, joilla on hiukan resursseja antaa jotain rahoitusta, tai sitten 
tosiaan laitoksen esimies saattaa 'löytää' jotain 'ylijääneitä' rahoja jonkun 
rahoituksen paikkaamiseen hetkellisesti, mutta se vaihtelee aika tavalla, ja silloin 
on toisten armoilla. Se on ehkä enemmänkin pelottavaa kuin väsyttävää. 

Solja toteaa selkeiden toimintaohjeiden puutteen ja sattumanvaraisuuden töiden 
jakamisessa johtavan tilanteeseen, jossa tutkijat ovat rahoittajien ja projektien johtajien 
armoilla. Solja arvottaa tutkimusrahoituksen suunnittelemattomaksi ja satunnaiseksi ja 
pitää pelottavana poukkoilevaa rahoitusjärjestelmää. Hän jatkaa vielä 
määräaikaisuuksien sattumanvaraisuudesta ja moittii tiedeyhteisöä yhteisten sääntöjen 
puutteesta. 

Solja: Just se, esimerkiksi, että pystyykö verkostoitumaan johonkin projektiin. Ei 
se, ne laitoksen rahat on itse asiassa aika pieniä. Just tällaista, että kuka saa 
sijaisuuksia. Millä tavalla ne sijaisuudet, annetaanko ne jollekin tutulle, joka 
sattuu juuri kävelemään jonkun oven ohi. Vai laitetaanko ne eri laitoksiin yleisesti 
tietoon? Että kaikki pätkäihmiset voisi yleisesti hakea. Tämmöinen on vaikeaa, 
sitä paitsi se vaikuttaa mielialaan. Sääntöjen puute, siinä olisi korjattavaa. 

Edellä kuvatuissa keskustelutilanteista tulee esiin Kortteisen (1998,28) määrittelemä 
vitka, joka syntyy, kun perinteiset arvo- ja normirakenteet kulkeutuvat uusiin oloihin, 
joihin ne eivät tahdo sopia. Pätkätyöläinen kohtaa asemansa epävarmuuden vuoksi 
haasteita, joihin hän ei ole varautunut ja joissa hänen arvonsa kiistetään. 
Suomalaisessa, luottamusta ja tasa-arvoa korostavassa yhteiskunnassa törmäys voi 
olla erityisen suuri (Alasoini 2006,35). 

Suomessa työnteon mielekkääksi kokeminen on laskenut. Alasoini liittää laskun siihen, 
että palkansaajat ovat yhä enemmän huolissaan uhkaaviksi koettujen toimintamallien 
leviämisestä työelämässä. Palkansaajat katsovat muutosten olevan entistä 
yllättävämpiä, rajumpia ja sattumavaraisempia. Nykyiset irtisanomiset eivät 
palkansaajien mielestä sovi kansalliseen kilpailukyky-projektiin ja siksi ne koetaan 
aiempia irtisanomisia epäoikeudenmukaisempina. (Alasoini 2006,35 - 39). 

Kun työnantaja palkkaa työntekijän, osapuolet sopivat työssä tapahtuvasta 
vaihtosuhteiden tasapainosta, molemminpuolisuudesta ja vastavuoroisuudesta. 
Perinteisessä sopimuksessa työntekijä odottaa työnantajalta työsuhteen pysyvyyttä 
vastineeksi työpanoksestaan (mm. Poijula ja Ahonen 2007,53). Alasoini väittää, että 
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Suomessa ollaan siirtymässä kohti työn uutta psykologista sopimusta. Tässä 
sopimuksessa ajatus oman aseman ja työsuhteen kautta saatavien palkkioiden 
kiinteästä yhteydestä työpaikan taloudelliseen menestymiseen säröileekin (Alasoini 
2006,42). Alasoini tarjoaa ratkaisuksi (2006,47 - 50) uutta työn psykologista sopimusta, 
jonka mukaan työnantaja pyrkii hyvän johtamisen ja työn organisoinnin avulla 
takaamaan palkansaajille entistä parempia mahdollisuuksia mielekkääseen ja 
haasteelliseen työhön ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Näin työnantaja 
huolehtisi palkansaajien työllistettävyydestä. 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu oletukselle taloudellisesta kasvusta ja 
kohtalaisen vakinaisista ja pitkäkestoisista työsuhteista. Kun yhtenäiskulttuuri 
murenee, hyvinvointiyhteiskunnan kannatus pienenee ja samalla heikkenee myös halu 
osallistua ja vaikuttaa siihen. Hyvinvointivaltio menettää asteittaan legitimiteettiään, 
etenkin, jos yksilöt epäilevät, että muut tavoittelevat vain omia etujaan. (Jokinen ja 
Saarela 2006,134 - 135). Haastateltavat toteavat, että työnantajat eivät osoita 
vastuullisuutta työntekijöille. Tämä voi osaltaan heikentää pätkätyöläisten halua 
sitoutua työantajiensa tavoitteisiin, mutta heijastua myös laajemmin yhteiskuntaan. 

Alasoini (2006,35) toteaa, että suomalaiset luottavat toisiin ihmisiin enemmän kuin 
minkään muun maan asukkaat. Suomalaiset luottavat myös kansaneläkejärjestelmään, 
koulujärjestelmään ja sosiaaliturvajärjestelmään. Alasoini nimittää Suomea 
luottamusyhteiskunnaksi. 

Alasoinin luottamusyhteiskunta näyttää pätkätyöläisten haastatteluja analysoidessa 
menneeltä haaveelta. Kuvatessaan esimerkiksi opiskeluaikaista koulutususkoaan 
haastateltavat kertovat, että eivät ole kohdanneet koulutuksen ja vanhempien 
esimerkin lupaamaa vakaasti soljuvaa työelämää. He valittavat, että eivät saaneet 
tarvittavaa oppia epävarmojen työsuhteiden kohtaamiseen. Eija arvottaa 
opiskeluaikaiset odotuksensa sinisilmäisiksi ja kuvaa muuttumistaan. 

Eija: Minä ajattelin, seuranneeni omia vanhempiani, jotka että he ei ikinä 
päivääkään olleet työttöminä, saatika että olisi kokemusta ikinä mistään 
määräaikaisuudesta. Minä ajattelin aivan sinisilmäisesti, että se on vaan 
opiskeluajalta siirrytään töihin, ja se on heti vakituinen ja - that’s it. Jotenkin on 
ollut aivan hirveä pettymys tavallaan se, että kuinka lujassa ne työpaikat on. Ja 
sitten jos jotain saat, niin kaks-kolme kuukautta. Se vuosi, kun minä haeskelin 
töitä valmistumisen jälkeen, minulle valkeni tämä hurja totuus! Sit kun mä tän 
sain niin minä olin niin onnellinen siitä neljästä kuukaudestakin. Se tuntui itselle, 
että se tuli niin tyyliin kuin vakituinen paikka. 

Eija asettaa ikäpolvensa kokemukset vastakkain edeltävän sukupolven kanssa. 
Sukupolvi sitten opiskeluista pääsi sujuvasti kiinni pysyvään työhön, kun Eija 
puolestaan joutui etsimään muutaman kuukauden pituista pätkätyötä vuoden. 
Odotuksen ja todellisuuden välisen eron Eija kertoo suurena. Erojen avulla Eija 
rakentaa identiteettiään reflektointikykyisenä osaajana. Ylipäätään puheesta 
hahmottuu yhteiskunnallinen muutos, jonka myötä tutkinnosta on tullut edellytys sille, 
että voi kilpailla paikasta tietyillä työmarkkinoilla, mutta tutkinto ei takaa pääsyä 
ammattiin (Naumanen 2004, 153). 

Projektityöntekijöiden ryhmä asettuu tukemaan Eijan näkemystä. Leila kertoo omat 
kokemuksensa työelämän odotusten ja todellisuuden kohtaamisesta. 
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Leila: Mä uskoin siihen, että minä tulen saamaan sen työn, minkä minä 
nimenomaan haluan. (naurua) En joudu ottamaan mitä vaan, mitä on tarjolla, 
kyllä se oli silleen usko kova. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun rupesi ihan 
tosissaan katselemaan niitä paikkoja. Ja huomasi, että ei niitä Hesarissa ja 
missään niinkun netissä ilmoitella viikoittain, niin sitten se todellisuuskin 
hahmottui. Minulla nyt toki oli sillein hyvä tilanne, että minä sain jatkaa täällä, 
että minä olen nyt vain sujuvasti jatkanut täällä, lipunut eteenpäin täällä. Ei ole 
silleen ollut, että olisi työttömänä joutunut hakemaan, ei ole joutunut 
semmoseen. 

Leila kertoo opiskelun ja työelämän todellisuuden välisen kuilun suurena. 
Opiskeluaikana hän luotti työpaikkojen löytymiseen, mutta työtä hakiessa työttömyyden 
vaihtoehto tuntui hyvin mahdolliselta. Leila kertoo käytännön kokemuksia työhaun 
hankaluudesta ja omasta pätkätyöuran sujuvasta soljumisesta ja niiden avulla omasta 
muuttumisestaan. Näin kerrottuna pätkätyöura on työttömyyden, ei niinkään pysyvän 
työn vaihtoehto. 

Etäisyys opiskeluaikaisen koulutususkon ja todellisuuden välillä todettiin useimmiten 
siten, että todellisuus ei täyttänyt opiskelijoille uskoteltuja toiveita. Odotusten ja 
todellisuuden kuilu voidaan kertoa myös toisin. Esimerkiksi huonoon työllistymiseen 
varautunut Matti kertoo, että työllistyminen on odotuksista huolimatta onnistunut. 

Matti: Opintoaikana minä uskoin, mä ajattelin, että minusta tulee varsin 
todennäköisesti työtön. Ei minulla ollut mitään sellaisia suuria visioita, että 
minusta tulisi professori tai jotain tällaista menestyksekästä. Minä en ole 
koskaan pitänyt itseäni erityisen älykkäänä. Elikkä sellaisena menestyjätyyppinä. 
Kyllä minulla opiskeluaikana oli sitten niin kun epävarmuuden ajatus. Itse 
asiassa minulla oli, nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, liian negatiivinen kuva siitä, 
että mitä se tulevaisuus on. Koska yleisesti ottaen käsittääkseni 
yhteiskuntatieteitä lukeneet työllistyy itse asiassa varsin hyvin. Oikeastaan 
yllättävän hyvin. Minulla oli itselläni - ja silloin kun opiskeluaikana puhuttiin 
ennen vuotta 1990 – niin monella muullakin oli aika negatiivinen kuva siitä, mitä 
se tulevaisuus tulee olemaan. 

Matin haastattelussa luottamusyhteiskunnan koulutususko siihen liittyvine 
odotuksineen hahmottuu kiellon kautta. Matti kertoo, että kaikki opiskelijat eivät 
luottaneet tulevaisuuteen. Hän toteaa, että ei pitänyt itseään menestyjätyyppinä ja näin 
hän kuvaa suhtautumistaan menestykseensä työuralla. Matti kritisoi opiskeluaikaista 
itseään liian huonoista odotuksista. 

Haastateltavat hahmottavat rakenteellisia syitä oman pätkätyötilanteensa takana. 
Globalisaatio, kilpailu ja taloudellisten arvojen ylikorostuminen todetaan ja oma tilanne 
kerrotaan niistä irralleen. Esimerkiksi Matti kertoo työsuhteen muodon toisarvoiseksi 
työn sisältöön nähden. 

Matti: Jotenkin ylipäätään semmoiseen aikuisen ajattelutapaan enemmän kuuluu 
tämä sisällön katsominen, että mikä tämä asia on, mitä me tehdään. Ja onko se 
mielekästä ja järkevää? Kuin sitten semmoinen tavallaan kapea työmarkkina-
aseman katsominen, että onko minulla sitä vai eikö minulla ole tätä? Sitten jos 
sitä työvoimaan ja työsuhteisiin liittyy paljon tämmöisiä rakenteellisia juttuja. Ja 
siinähän on sitten kysymys siitä, että missä määrin sitten ottaa nämä 
rakenteelliset ongelmat omiksi ongelmiksi. Missä määrin sitten syyttää tai 
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syyttää itseään siitä, että on joutunut työttömäksi. Tai sitten syyttääkin itseään 
siitä, että on saanut työpaikan. Eli missä määrin todistaa kelpoisuutensa tai 
kelvottomuutensa tai osaamisensa tai osaamattomuutensa. 

Matti kuvaa koulutetun ammattilaisen asennetta työhön korostamalla sisällön 
mielekkyyttä. Hän arvottaa työn sisällön turvallista asemaa tärkeämmäksi ja kritisoi 
yhteiskunnallisia rakenteita. Matin mielestä yksilöt määrittävät itsensä liiaksi työn avulla 
juuri yhteiskunnallisten rakenteiden vuoksi. 

Alasoini esittää, että suomalaisten palkansaajien psykologisissa sopimuksissa 
luottamuksella, lojaalisuudella ja turvallisuudella on muita maita suurempi painoarvo. 
Hän toteaa, että luottamus myös vähentää herkkyyttä tehdä sellaisia havaintoja toisen 
osapuolen toiminnasta, jotka voisi tulkita psykologisen sopimuksen rikkomiseksi 
(Alasoini 2006,36). 

Alasoinin kuvaamaa luottamusta on pätkätyöläisten tarinoista vaikea löytää. 
Haastatteluissa pätkätyö saa tekijänsä havainnoimaan herkästi työnantajan ja 
työtovereiden toimintaa, ja etenkin kiinnittämään huomiota epäoikeudenmukaisuuden 
kokemusta aiheuttaviin ristiriitoihin tekojen ja sanojen välillä. Kuvauksissaan 
pätkätyöläiset näkevät koulutusjärjestelmän perustuvan osin katteettomiin lupauksiin. 
Haastatteluista voi hahmottaa myös muutoksen toiveen. Haastateltavat toivovat, että 
koulutusjärjestelmä antaisi paremmin todellisuutta vastaavan kuvan työelämästä ja 
valmentaisi epävarmuuden kohtaamiseen. Haastateltavat painottavat myös sitä, että 
työ ei ole elämän ainoa sisältö, eikä elämää voi järjestää työn mukaan. 
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OSA IV: Yhteenveto ja pohdintaa 
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10. Yhteenveto ja pohdintaa 
Pätkätyöksi nimitetään monenlaista työtä erilaisissa osa- ja määräaikaisissa 
työsuhteissa ja sitä tehdään eri uravaiheissa, kirjavilla työehdoilla, monenlaisissa 
työyhteisöissä, erilaissa elämäntilanteissa ja vaihtelevin motiivein. Tällöin myös 
pätkätyön kokemukset ovat kirjavia. Tämä kirjavuus nousee analyysini päällimmäiseksi 
havainnoksi. Kokemuksille annetut merkityksen vaihtelevat, jopa polarisoituvat. Yhdelle 
pätkätyö tarjoaa melko sujuvan tien uralla eteenpäin, toiselle umpiperän. 
Haastateltavien tavassa kertoa pätkätyökokemuksistaan kuitenkin on 
säännönmukaisuutta: haastateltavat rakentavat identiteettiään ja toimijuuttaan työn 
sisältöjen perusteella ja ohittavat tällä tavalla pätkätyön tuomia rajoituksia. He kuvaavat 
pätkätyön tarjoaman ammatillisen toimijuuden tilan kapeana ja vastustavat 
pätkätyöhön liitettyjen stereotypioiden siirtämistä yksittäisen pätkätyöläisen 
henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi. 

10.1. Eri uravaiheessa erilainen tarinatyyppi 
Olen analysoinut haastattelutarinoita tarinatyyppien kautta. Tarinatyyppi ei ole kertojan 
pysyvä tapa käsitellä omaa elämäntilannettaan (Hyvärinen 2006), mutta osoitan 
tarinatyyppijaottelun avulla, että moninaisuudesta huolimatta pätkätyökokemuksista 
löytyy yhteinen tekijä: kapeaksi kerrottu tila tulevaisuuden pelon ja toivon välissä. 

Analysoimassani sankaritarinassa kertoja esittää näkökulmia vaihtamalla tarinan 
käännepisteen ja keskeisen tapahtuman milloin sankarillisena, milloin pakon 
sanelemana. Sankaruus ja onnistuminen näyttävät sattumanvaraisilta. Vaikka hyvä 
voittaa ja kertoja työllistyy pysyvästi, hän kertoo työttömyyden uhan lähes yhtä 
voimakkaana kuin toteutuneen voiton. Esitän, että sankaritarina on tarinatyyppi, jota 
käytetään, kun uravalinnat ovat tuoneet myös onnistumisen kokemuksia ja kertojan 
arvojen mukaista menestystä. Sankaritarina tuo esiin ammatti-identiteettiin liittyvät 
arvot ja sidokset sekä kertojan moraalin ammatillisena toimijana. Tarinatyypissä 
sankaruuteen liittyy se, että sankari saa koulutustaan vastaavaa työtä ja kuvaa tätä 
saavutuksena. 

Tragediassa, päähenkilön pyrkimysten kariutumisen kertomuksessa, työelämässä 
kiinni pitävä myönteinen juonne löytyy siitä, että entinen päämäärä ja entinen minä 
kerrotaan menneeksi ja uusi päämäärä nostetaan esiin (Komulainen 1998). Kertoja 
korostaa ammatti-identiteetin muuttumista ajassa ja paikassa. Tragedian avulla kertoja 
kuvaa ammatti-identiteetin tilannesidonnaisina ratkaisuina, joihin sekoittuvat kaikki 
elämän kokonaisuuden osat: tragediamalli korostaa muutoksen sattumanvaraisuutta, 
mutta vahvistaa myös uuden ammatti-identiteetin rakentamisen mahdollisuutta. 
Viitsimättömyys tuo tragediakerrontaan uuden juonteen, kun kertoja kuvaa 
toimijuuttaan toimintatapojen jatkuvuuden ja luonteensa kautta. Tämä viitsimättömyys 
voi olla tragediamallin sisälle upotettu keino kuvata vastarintaa, tai vähätellä 
vastarinnan voimaa. 

Kutsumusta korostavia kertomuksia sävyttää eteneminen ja selviäminen: vaikeuksien 
jälkeen löydettyjen kykyjen kerrotaan johtaneen nykyiseen ammattiin. Luokittelen nämä 
komediamallin mukaan eteneviksi tarinoiksi. Ammatillisen identiteetin rakentumisen 
kannalta komediamallia seuraileva kerronta voi olla uraansa aloittelevan kerrontaa. 
Mallin avulla voi kertoa tarpeesta tulla hyväksytyksi uutena työntekijänä ja tuoreena 
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ammattilaisena, paljastaa virheensä ja osaamispuutteensa ja silti tulla hyväksytyksi. 
Mallin käyttö vakuuttaa kertojan uskoa hänen omiin mahdollisuuksiinsa päästä 
päämääränsä. Komediakerronnalla voi arvostella työn organisointia ja pätkätyöläisen 
asemaa asettamatta itseään vastakkain työyhteisön muiden jäsenten kanssa. 

Vaikka komediakerrontaa sävyttää yhteisyyden tavoittelu, sen rinnalla häivähtää 
torjunnan pelko. Kertoja vahvistaa komediallista selviämistä eri keinoin, mutta kuvaa 
myös kritisoivia palautteita. Komediakerronta voikin olla keino vahvistaa uskoa 
määräaikaisen työn tavoitteellisuuteen ja pysyvän työn tavoittelun mielekkyyteen. 

Satiirisen tai ironisen kerronnan avulla kertoja karnevalisoi pätkätyön ja sen takana 
olevat vallankäytön rakenteet sekä oman tilanteensa ja luo yhteisyyttä naurun avulla 
(Bahtin 1995). Ironisoivalla kerronnalla luodaan kertojalle lisää vapautta. Ironialla on 
etäisyyttä korostava merkitys ja sillä kasvatetaan eroa itsen ja toisten välille. Toiset 
kuvataan joko onttoina vallankäyttäjinä tai vallankäytön voimattomina uhreina. Ironia 
suojelee kertojaa uhrin asemalta (Goffman 1986) ja vähentää pelon valtaa 
elämänkokonaisuutta reflektoitaessa. Kuitenkin se kertoo ainakin osittaisesta 
pettymyksestä omiin odotuksiin. Ironisessa kerronnassa on mukana halua uudistaa ja 
synnyttää uutta. Sen avulla voi rakentaa itsenäistä asemaa työelämän paineissa ja 
kertoa taloudelliseen hallintaan ja tehokkuuden tavoitteluun liittyville termeille 
toisenlaista sisältöä. Ironia voi myös toimia vastarinnan resurssina ja sillä voi korostaa 
katkonaisen työelämän todellisuuden monimuotoisuutta ja kerrostuneisuutta. 

Ironinen kerronta osoittaa ristiriidan sen välillä, miksi itse itsensä ammatissaan mieltää 
ja millaiseksi tarjolla olevat työskentelyolosuhteet muokkaavat työtä. Työskentelyolojen 
tuomat pettymykset värittävät ironista kerrontaa, vaikka kertojan sankaruus nouseekin 
sekä pärjäämisestä työskentelyolojen tuomilla ehdoilla että näiden ehtojen 
paljastamisesta. Ironisessa kerronnassa kertojan arvot, sitoutuminen työhön ja 
työntekijäluokkaan sekä kertojan omalle työlleen asettamat tavoitteet korostuvat, mutta 
yksilön ja yhteisön välinen ristiriita jää ratkaisematta. Ammatti-identiteetti esittäytyy 
kerronnassa osaamisena. Katsonkin ironisen kerronnan olevan mahdollista 
ammatillisen asemansa vakiinnuttaneille: haastateltavistani selkeimmin ironista 
kerrontaa käyttivät pitkään oman alansa töitä tehneet miehet. Ironia voi toki olla 
sidoksissa kertojan sukupuoleen ja se voi antaa vapauden rikkoa myös sukupuolelle 
tyypillisiä kerronnan tapoja (Alasuutari1999,45). 

Perinteiset tarinatyypit näyttävät toimivan kokemuksen ja kerronnan jäsentäjänä, kun 
haastateltavat kuvaavat toimimistaan nykyisessä yhteiskunnallisissa tutkimuksissa 
(Julkunen 2008, Jakonen ym. 2006) uudeksi kutsutussa työelämässä. Tarinatyyppeihin 
on kuitenkin kerrottu säröjä: komedialla on katve, sankaruuden rinnalla uhrina 
oleminen, tragedialla kieltäytyminen uhrin roolista ja ironiassakin erilaisia sävyjä. 
Erilaisin keinoin kertojat myös korostavat urakehityksensä sattumanvaraisuutta: näissä 
kertomuksissa ura ei ole yksilöllinen itsensä toteuttamisen tapa, vaan pitkälti 
ympäristön tarjonnan ja sattuman tulos. Samalla tavalla ammatti-identiteetin olemus 
sosiaalisten vuorovaikutusten ja reflektoinnin ansiosta jatkuvasti muuttuvana 
prosessina korostuu ja ammatti-identiteetille asetetut odotukset sen progressiivisesti 
etenevästä luonteesta kiistetään: koko työura näyttäytyy monimuotoisena (Komulainen 
ja Sinisalo 2006). Syntyneet säröt puolestaan tulkitsen ympäröivään yhteiskuntaan 
kohdistuneiksi moitteiksi tai arvokonflikteiksi, jotka kertovat uuden työelämän ja yksilön 
henkilökohtaisten odotusten kohtaamattomuudesta, jopa uuden talouden 
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vastarinnasta. Uudella taloudella tarkoitan ilmiötä, jota leimaavat joustavat tuotanto- ja 
organisaatiomallit (Kortteinen 1992,23 - 27). 

Vastarinnan esiintulo on ymmärrettävää, sillä juuri korkeasti koulutetut pätkätyöläiset 
kokevat tämän joustavuuden konkreettisesti. Heidän työpaikkansa, palkkansa ja 
työyhteisöjäsenyytensä ovat suoraan sidottuja joko sijaisuuteen, tietyn projektin myötä 
ulkopuoliseen rahoitukseen ja sen kestoon, tai muuhun työantajalle joustoa tarjoavaan 
rakenteeseen. Vastarinta tarjoaa tällöin mahdollisuuden rakentaa toimijuutta. 
Haastateltavien vastarinta kohdistuu työnantajaan, osalla myös kapitalistiseen 
järjestelmään. Nämä haastateltavat kritisoivat kapitalismin ahneutta ruokkivaa 
rakennetta, vaikka he siinä kykenevätkin toimimaan ja jopa menestymään. 

Kaikkia haastattelutarinoita en voinut luokitella neljän klassisen tarinamallin (Hänninen 
1999) avulla, koska ne poikkesivat näistä klassisista malleista. Tässä esityksessä olen 
käsitellyt etsimisen ja selviytymisen tarinoita. Etsimisen haastattelukertomuksessa 
kertoja korostaa rikoskertomusrakenteella eettistä yksinäisyyttään sekä etsii syyllisiä 
sille, että hänen uransa ei ole edennyt toivotulla tavalla. Rikostarinan avulla kertoja 
vahvistaa luottamusta eettisten periaatteiden mukaisen toiminnan mielekkyyteen, 
vaikka oma eettinen päämäärä jättää kertojan yksin työssään. Rakenteen voikin 
hahmottaa tavaksi työstää eettisiä näkemyksiä ja moraalisia eroja. Se myös korostaa 
idealisoidun uraodotuksen ja todellisuuden välistä kuilua. Kulttuurisen odotuksen 
mukaan koulutuksesta palkitaan, vaikka todellisuudessa osa koulutetuista taiteilee 
työttömyyden ja pätkätyön välillä. 

Etsimisen kertomuksesta – kuten myös selviytymisen kertomuksesta - on kuitenkin 
erotettavissa juonne, joka on ehkä keskeisin pätkätyön tuoma muutos ammatillisen 
identiteetin luomiseen: kertoja rakentaa ammatilliseen toimintaansa jatkuvuutta tavan 
kautta. Toimintatavan korostaminen nostaa henkilökohtaiset ominaisuudet 
ammatillisen osaamisen tärkeäksi osaksi (Vähämäki 2003, Jakonen, Peltokoski ja 
Virtanen 2006). Tällainen tavan jatkuvuus keinona rakentaa muutoksesta toiseen 
säilyvää identiteettiä häivyttää ammatillisuuden ja osaamisen merkitystä. Samalla 
toimijan mahdollisuudet tuntuvat rajoittuvan reagointi- tai toimintatapaan. Tapa ja sen 
noudattaminen on toki nähtävissä myös vastarinnan resurssina. Lisäksi siitä 
hahmottuu kertojan mahdollisuus olla noudattamatta tapojaan (Jokinen 2005,32 - 33). 

Selviytymisen korostuminen tarinoissa voi viitata siihen, että palkkatyöllä ei ole kertojan 
ammatti-identiteetin kannalta yhtä merkittävää sijaa kuin koulutusta vastaavalla alalla 
pysymisellä ja osaamisen kehittymisellä. Tulkitsen tämän olevan uuden työelämän yksi 
tunnusmerkki (Jakonen, Peltokoski ja Virtanen 2006). Se voi kuitenkin olla myös oman 
taloudellisen määräysvallan maksimointia: kertoja pyrkii turvaamaan omat 
kulutusmahdollisuutensa milloin työn, milloin työttömyysturvan avulla arvottamatta 
toimeentulon lähdettä. Tällöin ammatti-identiteettikään ei nouse palkkatyöstä, vaan 
pikemminkin työlle asetetuista toiveista ja tavoitteista.  

Tarinamallianalyysin perusteella pätkätyö synnyttää toimijuutta ja ammatillista 
identiteettiä, joka on sekä reflektointia ja joustamista että päämäärätietoista pyrkimistä 
koulutusta vastaavalla alalla pysymiseen. Tällaisen toimijuuden yhteys ympäröivään 
yhteisöön on monivivahteinen (Gordon 2005) ja ammatillisen identiteetin 
luokitteleminen perinteisten nimikkeiden avulla on hankalaa. 
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10.2. Pätkätyö – työttömyyden vaihtoehto? 
Osallisuus eli kuuluminen johonkin ja tunne mukana olosta on yksi hyvän elämän 
edellytyksistä. Se merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista 
asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista (Poijula ja Ahonen 2007,42). 
Lisäksi osallisuus vähentää työn rasittavuutta ja vahvistaa työn kokemista 
mielekkääksi. (Lehto, Sutela ja Miettinen 2006). Haastattelemani pätkätyöläiset 
toivovatkin täyttä osallisuutta työyhteisöönsä, jotta voisivat myös kehittää ammatillista 
identiteettiään ja osaamistaan (Eteläpelto 2006). Toiveen avulla haastateltavat 
kuvaavat nykyistä pätkätyöläisen asemaa työyhteisönsä reunamilla.  

Aika, kertominen ja ammatti-identiteetti nivoutuvat nekin pätkätyöuran kerrontaan: 
työelämäkertaan liittyy ”muistin hapuileva liike taaksepäin” (Hyvärinen 2006); ja 
ammatillinen osaaminen ja identiteetti syntyvät pitkällä aikavälillä työtehtäviä 
suorittamalla ja samassa työyhteisössä toimimalla (Miettinen 2007,52). Toisaalta terve 
työikäinen toimii kohti tulevaa. Menneen ja tulevan väliin rakentuva silta kannattelee 
kertojaa nykyhetkessä. Vuoroin kummastakin suunnasta löytyy perustelu sille, miksi 
kertoja on tässä ja nyt. 

Työsuhteiden luettelonomaisella esittelemisellä haastateltavat vakuuttavat 
asiantuntemuksestaan haastattelun aihealueella eli pätkätyössä. Ansioluettelopuhe on 
haastateltavan ja haastattelijan yhteistä neuvottelua siitä, mitä haastateltava osaa, mitä 
on tehnyt ja kokenut, millaisessa asemassa on ollut ja mitä siellä on oppinut. 
Ansioluettelo on yhteisen reflektoinnin väline, jolla luodaan jatkuvuutta haastateltavan 
ulkoisesti katkonaisessa työurassa. (Linde 1993, Gubrium & Holstein 2001, Hyvärinen 
ja Löyttyniemi 2005) 

Ansioluettelon keräämistä ja käyttöä voi kuvata kehityskaarena, jossa ensin 
luetteloidaan työsuhteet ja työkokemus, jotta tulevaisuus ammatissa on mahdollista 
hahmottaa. Sen jälkeen luettelo nähdään hankitun ammattitaidon todentajana ja 
lopulta ansioluettelo on osoitus urakehityksen suunnitelmallisuudesta ja ammattitaidon 
jatkuvasta syvenemisestä. Haastattelutilanteessa ansioluettelo toimii myös välineenä 
oman osaamisen kertomisen harjoitteluun eli tarinallistamiseen. Tarinallistamisen ja 
siten uran näkyväksi tekemisen avulla voidaan vahvistaa ammatillisen identiteetin 
kehittymistä. (Hänninen 2006,191 - 192). Ansioluetteloa voi katsoa myös yrittäjän 
referenssiluettelona. Tällä tavalla tulkittuna pätkätyöläisyys on oman osaamisen ja 
oman työelämän hallintaa, ei niinkään pysyvän työpaikan puutetta. Se on myös keino 
luoda itsenäisen ammatillisen toimijan asemaa. Ansioluettelon voi ajatella tarjoavan 
mittarin, jota vasten mitata ammatillisen identiteetin ajassa etenevää muutosta. 

Aiempien tutkimusten mukaan pätkätyö rasittaa enemmän, mikäli sitä tehdään vastoin 
omaa tahtoa (Lehto, Lyly-Yrjänäinen ja Sutela 2005). Aineistoni perusteella 
vastentahtoisessa pätkätyötilanteessa näyttäisi korostuvan pätkätyön vaikutus 
työyhteisön sisäiseen kilpailuun. Samalla korostuvat myös työnantajan ja työyhteisön 
vaatimukset työntekijän luonteelle ja käytökselle: pätkätyöläisestä tuntuu, että on 
oltava mukava ja sopeutuvainen. Tässä ja osallisuuden kaipuussa korostuu myös 
tiimien kasvava merkitys työelämässä. Casey (1995) toteaa, että työntekijän toivotaan 
sitoutuvan työtiimiin ammattinimikettä enemmän. 

Aiemmissa tutkimuksissa (Lehto ym. 2005, Sutela 2006) pätkätyötä on tarkasteltu 
lähinnä pysyvän työn vaihtoehtona. Tutkimukseni perusteella pätkätyöläiset kuitenkin 
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kokevat pätkätyön työttömyyden vaihtoehtona. Pätkätyön synnyttämä työttömyyden 
pelko siirtyy myös muille elämän alueille ja johtaa monenlaiseen riskinarviointiin 
(Jallinoja 2006), mikä voi estää pätkätyöläistä toteuttamasta suunnitelmiaan niin töissä 
kuin muillakin elämänalueilla. 

Pätkätyössä joutuu etsimään omaa työmoraaliaan vaihtuvissa työpaikoissa. 
Positiivisesti tulkiten pätkätyö tarjoaa mahdollisuuden kehittää käsityöläismoraalia 
suhteessa omaan työsuoritukseen. Tällöin yksilön tavoitteena on tehdä oma työ 
olosuhteista huolimatta mahdollisimman hyvin (Sennett 2006). Toisaalta sama kehitys 
johtaa individualistiseen omien taitojen korostamiseen. 

Vaikka usein pätkätyösuhde oli vastoin haastateltavan toiveita, jotkut kertoivat 
valinneensa tietoisesti pätkätyöt kehittyäkseen ammattilaisina. Pätkätyösuhteen 
rasittavuus nouseekin osin kulttuurisista odotuksista: työuralta odotetaan edelleen 
jatkuvuutta ja vakautta. Työssä odotetaan palkintoja koulutuksen hankkimisesta, 
ammattitaidon kehittymisestä ja hyvistä työsuorituksista. Kuitenkin pätkätyöläinen 
tuntee, että työn hyvä suoritus ei ole yhteydessä palkan saamiseen tai kohteluun 
työpaikalla. Työ, palkka, jatkuvuus ja kuuluminen työyhteisöön näyttäytyvät irrallisina 
palasina, joiden yhteensovittamiseksi on tehtävä jatkuvasti ylimääräistä työtä. Etenkin 
pätkätyön jatkuessa työsuhteen muoto tai sen pituus irtoaa työn sisällöstä ja työn 
muista tavoitteista. Pätkätyö itsessään alkaa vaikuttaa työntekijän 
identiteettiprosesseihin ja siitä tulee yksi toimijuuden rajoite. 

Pätkätyön synnyttämä identiteettivaje saa pätkätyöläiset jatkuvasti todistamaan 
työkelpoisuuttaan ja osaamistaan ja samalla työ saa suuremman roolin elämässä. 
Pätkätyö voi myös johtaa tilanteeseen, jossa yksilöllisin hallinnan keinoin ratkotaan 
pätkätyötilannetta, ja identiteettityöstä tulee toimintaa kokoava jäsentäjä (Filander 
2000,109). Bauman (2002) toteaa, että identiteetin korostumisessa on kyse siitä, että 
yksilöille on luotu tarve ja velvollisuus suoriutua yhteisöllisesti tuotetuista riskeistä ja 
ristiriidoista. 

Pätkätyöhön liittyy myös kunniakas vivahde. Joskus se on vastahankaisuutta eli 
toimimista omilla ehdoilla kulttuuristen ja sosiaalisten paineiden alla, eräänlaista 
itsellisen toimijan aseman etsimistä mm. yrittäjäasenteen avulla. Vakinaisuuden tavoite 
taas voikin olla vain näennäinen ja työn sisältö on tärkeämpi valintakriteeri kuin 
työsuhteen muoto. 

Pätkätyö näyttäytyy oppimisen hidasteena, jos sitä pohditaan kuudesta ammatilliseen 
oppimiseen vaikuttavasta ulottuvuudesta käsin. Nämä ulottuvuudet ovat työnjako, työn 
luonne, työn autonomisuus, mahdollisuus taitojen käyttöön, sosiaalinen vuorovaikutus 
ja työn stressaavuus, lisäksi lähtökohtana hyväksytään, että oppiminen tapahtuu 
sosiaalisena prosessina, kun työntekijät jakavat tulkintojaan ja kokemuksiaan ja 
samanaikaisesti rakentavat identiteettiään suhteessa työyhteisöihinsä, poliittisiin ja 
kulttuurisiin yhteisöihinsä (Heikkilä 2006,27). Itse pätkätyötilanne stressaa, asema 
työyhteisön reunalla hankaloittaa oppimista eikä autonomisuutta etenkään 
hierarkkisissa työyhteisöissä sallita pätkätyöläiselle. 

Pätkätyöläinen kohtaa asemansa epävarmuuden vuoksi haasteita, joihin hän ei ole 
varautunut ja joissa hänen arvonsa ja norminsa kiistetään. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa törmäys voi olla erityisen suuri. Tuomo Alasoini (2006,35) esittää, että 
suomalaiset luottavat muihin ihmisiin, kansaneläkejärjestelmään, koulujärjestelmään ja 
sosiaaliturvajärjestelmään. Pätkätyöläiset kuitenkin korostavat, etteivät nämä 
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järjestelmät tarjoa heille turvaa eikä koulujärjestelmä ole valmistanut heitä 
pätkätyöläisen arjen kohtaamiseen. Pätkätyö synnyttää säröjä luottamukseen – ainakin 
yksilö- ja työpaikkatasolla. 

Pätkätyö ilmiönä on muodostunut sosiaalisesti kielellisten käytäntöjen kautta ja 
värittynyt kielteisesti prekarisaatio -keskustelun myötä. Tämä sosiokulttuurisesti 
tuotettu kielteinen väritys ulottuu yksilöiden kokemuksiin saakka (Virkki 2004,16), 
koska pätkätyöläiset ovat toimijoita, subjekteja, joilla on mahdollisuus – ja pakko – 
muovata itseään jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Luottamuksen 
horjumisesta kertoo sekä tarinatyyppierottelussa löytämäni kapeaksi kerrottu tila että 
teemojen kiertyminen työnantajan arvosteluksi: kapeassa tilassa työnantajia ei kerrota 
luottamuksen arvoisiksi. 

Kortteinen (1992) määritti palkkatyön talouden kehitykseen kiinnittyväksi 
yhteiskunnalliseksi rakenteeksi, jossa työnantajan ja palkansaajan vaihto- ja 
valtasuhteet muuttuvat tekniikan ja politiikan myötä. Tätä muutosta globalisaatio on 
kiihdyttänyt ja toisaalta palkansaajan arkea on kiristänyt julkisten palveluiden 
yksityistäminen (Vähämäki ja Holvas 2005). Yksityistämisen ja tehostamisvaatimusten 
myötä työn sisältö ja työsuhteen luonne ovat muuttuneet. Perheet myös joutuvat 
sijoittamaan yhä suuremman osan palkkatuloistaan asumiseen, työmatkoihin, 
lastenhoitoon, koulutukseen ja harrastuksiin (Vähämäki 2006). 

Richard Sennett esittää kolmiosaisen arvo-ohjelman, jolla yhteiskunta ja organisaatiot 
voivat luoda hyvinvoinnille tärkeitä kulttuurisia ankkureita uuden kapitalismin aikana. 
Arvoankkureista ensimmäinen, narratiivisuus, tarkoittaa kokemusta jatkuvuudesta ja 
yhteisyydestä vaihtuvien työpaikkojen, työryhmien ja projektien aikana. Toinen, 
hyödyllisyys, taas merkitsee kokemusta tarpeellisuudesta ja merkityksellisyydestä 
yhteisön ja yhteiskunnan arvostettuna jäsenenä. Käsityöläisyyden henki on 
arvoankkureista kolmas ja tarkoittaa sitoutumista laatuun, oman itsen arvostamista 
ammattilaisena ja kykyä hyväksyä terveenä ilmiönä se, että osa tarjolla olevista 
mahdollisuuksista ja tilaisuuksista jää käyttämättä. (Mattila 2006,237; Sennett 
2006,183 - 196). 

Sennettin arvoankkureiden kääntöpuolena on uuden kapitalismin hyväksyminen 
lähtökohdaksi. Tällöin Sennettin arvoankkurit ovat yksi lenkki ketjussa, jossa yksilön 
vastuu omasta elämästään siirretään yhä voimakkaammin hänen itsensä 
kannettavaksi. On pystyttävä itse tarinallistamaan pirstaleista työelämäänsä, 
näkemään se hyödyllisenä ja vieläpä sitoutumaan oman työnsä laatuun, ilman kiitosta 
hyvästä työstä tai lupausta jatkuvuudesta. 

10.3. Pätkätyö ja urakehitys 
Pätkätyö vaikuttaa uran muotoutumiseen ja etenkin osaamisen kehittymiseen 
ristiriitaisesti: toisaalta työantaja ei välttämättä panosta pätkätyöläisen osaamiseen, 
toisaalta työntekijä itse näkee jatkuvassa ammattitaidon kehittymisessä 
työsuhdeturvan. Tutkimushaastatteluissa työurat näyttävätkin yksilöllisiltä poluilta, joilla 
kuljetaan omaan tahtiin parhaimmalta tuntuvia reittejä hakien. Pätkätyösuhteiden voi 
kertoa johtavan pysyvään työsuhteeseen samalla työnantajalla tai niiden katkeamisen 
voi sanoa avittaneen siirtymistä toiselle alle, alhaisemman koulutustason töihin tai 
saman alan toisen työnantajan palvelukseen. Pätkäuran voi kertoa syynä 
työuupumukseen tai oman erikoisalan ammattiosaamisen kehittämiseen. 
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Pätkätyöuralla voi selittää lisäkoulutuksen hankkimista tai työuran vakiintumista ja 
pätkätyösuhteiden ketjuuntumista. Myös nousujohteinen urakerronta on mahdollinen ja 
yrittäjäasenteen omaksuminen. Joskus pätkätyöura näytetään työn valikoinnin tai 
ulkomailla tai toisella paikkakunnalla työskentelyn seurauksena. Pätkäuran voi kertoa 
ammatillisen kehittymisen ja osaamisen laajentamisen keinona ja työuran väliaikaiseen 
pysähtymiseen johtaneena polkuna. Pätkätyö voidaan kertoa syynä kiistaan 
työnantajan kanssa tai syynä kiistan ennakointiin. Ura voi olla myös sekoitus monia 
lueteltuja vaihtoehtoja. 

Haastateltavien puheissa uran yksilöllistyminen ja riippuvuus henkilökohtaisista 
ominaisuuksista, olosuhteista ja sattumanvaraisesti eteen tulevista mahdollisuuksista 
korostuu. Tätä yksilöllistymistä voi katsoa kritiikkinä ideologista uskoa yksilön 
psyykkisiin resursseihin (Richardson 2000) ja koulutusajattelua kohtaan: korkeakaan 
koulutus ei takaa vakaata työuraa eikä välttämättä edes välinettä henkilökohtaiseen 
riskien hallintaan (Vanttaja ja Järvinen 2006, Rinne & Vanttaja 1999). Yksilön 
psyykkiset resurssit ja itseriittoisuus eivät haastateltavien mielestä korvaa työn 
vakautta. 

Yksilöllistyminen johtaa myös vertailuun saman ammattiryhmän sisällä ja 
ammattiryhmien välillä. Rakentavana vertailulla voi kehittää työn organisointia tai 
työtapoja, mutta yksilöivä vertailu voi johtaa kateuteen ja oman huonommuuden 
tunteen lisääntymiseen. Esimerkiksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvien 
palkkausjärjestelmien on todettu lisäävän kiireen kokemusta työssä (Lehto 2006,256). 
Tämä puolestaan voi heikentää työyhteisön toimintaa ja työssä jaksamista. 

Työn ristiriitaiset vaatimukset ja polveilevat työurat ovat ammatillisen identiteetin 
rakentumisen kannalta ongelmallisia. Vaikka työ tarjoaakin paikan itsensä 
toteuttamiseen ja osaamiseen pohjautuvien identiteettien luomiseen, työhön liittyvät 
käytännöt vaativat jatkuvaa muutosta, uuden oppimista ja vanhan hylkäämistä sekä 
jatkuvaa uteliaisuutta ja kiinnittymättömyyttä (Vähämäki 2003). 

Työn ja uran ristiriitaisiin odotuksiin voi suhtautua keskittymällä työn sisältöihin ja 
omaan oppimiseen ja ammattitaidon horisontaaliseen laajentamiseen osana 
ammatillista kehittymistä. Työn sisältöihin ja omaan oppimiseen keskittymisen koetaan 
tarjoavan yksilöllisen turvan ja työn hallinnan tunteen koetaan kasvavan kokemuksen 
myötä. Tämä näyttäisi sopivan urakerrontaa tutkineiden käsityksiin siitä, että 
byrokraattisten urien tilalle on syntynyt uusia, monimuotoisia, rajattomia ja proteaanisia 
uria (Komulainen ja Sinisalo 2006, Hall ym. 1996). 

Kertomuksissa luottamuksesta kehittyy ansaittua (Harré 1999). Tällöin identiteetin 
vahvistuminen ja luottamus tulevaisuuteen syntyvät ajan kanssa, kun työsopimukset 
pitävät molemmin puolin ja kertoja pääsee osaksi ammattikuntaa ja työryhmiä. 
Tuttuuteen perustuva luottamus muuttuu luottamusverkostoksi, joka ilmentää 
sosiaalista pääomaa. (Ilmonen 2002). Tämä sosiaalisen pääoman kasvu tukee 
toimijuuden tunteen syntymistä. Sosiaalisen pääoman määrään ja sisältöön vaikuttavat 
ratkaisevasti yksilöiden identiteetit. Vastavuoroisesti sosiaalinen pääoma vaikuttaa 
yksilöiden identiteetteihin. 

Korkeasti koulutetuilla haastateltavillani on koulutuksen tuomia toimintaresursseja 
(Julkunen 2007), mutta aineistoni perusteella ainakin pätkätyöläisten osalta käynnissä 
voi kuitenkin olla monisuuntainen prosessi, joka toisaalla vahvistaa yksilön sosiaalista 
pääomaa ja toisaalla heikentää sitä. Sosiaalinen pääoma voi kasvaa, kun työpaikat 
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vaihtuvat ja verkostot ja yksilölle tarjoutuvat tarinamallit ja mallitarinat (Löyttyniemi 
2004) laajenevat horisontaaliurien myötä. Mutta se voi myös heiketä, jos luottamus 
verkostoa, vastavuoroisuutta ja yhteisten asioiden hoitumista kohtaan vähenee. 
Luottamus karisee etenkin, jos työyhteisöt kohtelevat pätkätyöläisiä alempiarvoisina 
työntekijöinä tai jos pätkätyöstä ei ripeästi pääse pysyvän työn pariin tai jos pätkätyö 
nähdään vain pysyvän työn puutteena. Sosiaalisen pääoman vähintäänkin 
kaksisuuntainen kehitys pätkätyön myötä voi tulla esiin myös menneen toiminnan 
tuoman maineen (Ojala, Hakoluoto, Hjorth ja Luoma-aho 2006) kautta. Pätkätyön tekijä 
voi saada ”maineen” pätkätyöläisenä. Hankittu pätkätyöläismaine voi alkaa hallita 
uusiakin vuorovaikutussuhteita ja työsuhteita ja johtaa uusiin pätkätyösuhteisiin, joissa 
työskenteleviltä ei edellytetä sitoutumista työyhteisöön tai työnantajaan, vaan 
pelkästään tiettyyn tehtävään. 

Sosiaalisen pääoman kertymisen kannalta työpaikan sosiaalisella vuorovaikutuksella 
on vaikutusta työntekijän kokemuksiin. Etenkin esimiehiltä saatu tuki, 
tehtäväsuuntautunut asenne ja organisaatio palkkapolitiikan avoimuus ja reiluus 
vaikuttavat pätkätyöntekijän kokemuksiin. Jos useimmat organisaation jäsenet ovat 
pätkätöissä ja pätkätyön syyt ovat työyhteisön jäsenten tiedossa, pätkätyö ei tunnu 
samalla tavalla epäoikeudenmukaiselta kuin silloin, kun osa työyhteisön jäsenistä on 
pysyvässä työsuhteessa. Erityisen eriarvoiseksi pätkätyösuhde koetaan vertailussa 
virkasuhteeseen. 

10.4. Lopuksi 
Olen yhdistänyt kaksi kerronnallista näkökulmaa aineistooni ja selittänyt ilmiötä29 
akateemista luotettavuutta tavoitellen. Alasuutari (1999,38) toteaa, että laadullisessa 
tutkimuksessa ”kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon tai mysteeriin 
kuuluvaksi katsotut asiat tulee kyetä selvittämään siten, että ne eivät ole ristiriidassa 
esitetyn tulkinnan kanssa.” Hän (1999,131) toteaa myös, tutkijan tulee kyetä sanomaan 
tutkimusaiheesta jotain koko aineistoon pätevää. 

Pätkätyö synnyttää ammatillisen identiteetin luomiseen vajeen. Yksilön ja yhteiskunnan 
sosiaalisen pääoman kehittymisen kannalta pätkätyö osaltaan kiihdyttää 
monensuuntaista, sattumavaraista ja polarisoituvaa kehitystä: toisille sosiaalista 
pääomaa kertyy ja toiset hiljalleen syrjäytyvät, toisten luottamus kariutuu. 
Pätkätyöläisen oman toimijuuden määrittelyn suhteen pätkätyökerronta horjuu pienen 
toimijuuden eli tilanteen sietämisen ja politisoituvan toimijuuden välimaastossa 
(Julkunen 2008,227). Lievää painottumista pienen toimijuuden puoleen selittää se, että 
pätkätyö usein koetaan pikemminkin työttömyyden kuin pysyvän työn vaihtoehtona. 
Pysyvä työ koetaan kaukaisena toiveena tai menneen ajan ominaisuutena. Tämä 
kokemuskulma kaventaa omien toimijan mahdollisuuksien näköalaa ja korostaa 
pätkätyötä toimijuuden rajoituksena, jota on vain siedettävä. Samalla se antaa 
työnantajille tilaisuuden kiristää työntekijät suostumaan pätkätyöhön. 

                                                
29 Pidin tutkimukseen perustuvan ja pätkätyössä selviytymiseen keskittyvän alustuksen Työelämän 
Tutkimuspäivillä 2007. Pitämäni alustus kirvoitti kommentin epävakaata työllisyyttä pohtineen työryhmän 
toiselta koordinaattorilta Tapio Rissaselta: ”Tunnistin itseni alustuksestasi.” Kommentti vahvisti näkemystäni 
siitä, että tutkimus on tavoittanut jotain yleistä, yhteistä ja merkittävää korkeasti koulutettujen pätkätyöstä. 
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Pätkätyön tekijä on poissa vakinaisesta työstä ja työttömyydestä. Hän luo ammatillista 
identiteettiään vahvojen kulttuuristen stereotypioiden (vakinaiset työpaikat ja urat ja 
toisaalta työttömyys) ympäröiminä. Erityisesti pätkätyössä sisäiseen maailmaan 
keskittyvät psykologisen muutoksen projektit voivat jättää varjoonsa sosiaalisten 
suhteiden muutospyrkimyksen. Toisin sanoen, omaan sisimpään tuijottaessa saattavat 
elämäntilanteen aiheuttamat oikeutetut reaktiot jäädä huomaamatta. Siksi olisi oltava 
vaihtoehtoisia mallitarinoita, joiden avulla työelämää ja yhteiskunnallisia rakenteita 
voisi jäsentää muutoinkin kuin oman psykologisen työskentelyn avulla. Pätkätyöläiset 
tarvitsevat myös uudenlaisia työhön liittyviä järjestelyjä. Pätkätyöstä ei tarvitsisi olla 
huolissaan eikä sitä tarvitsisi pohtia yksityisesti tai yleisesti, mikäli pätkätyösuhde olisi 
aina vapaaehtoinen ja hyväksytty keino rakentaa uraa ja osaamista ja pätkätyön 
tekijöiden asema työyhteisöissä olisi tasaveroinen. Myös uusia tukirakenteita tarvitaan, 
jotta pätkätyösuhteen päättyminen ei merkitsisi uhkaa toimeentulolle ja ammatilliselle 
identiteetille. 

Pätkätyöläiselle itselleen pätkätyö voi tarjota keinon pätkiä ja rytmittää työ ja muu 
elämä itselleen sopiviin jaksoihin. Tällöin työttömyysjakso on aikaa, jonka voi käyttää 
itselleen tärkeisiin, omaehtoisiin projekteihin ja työjaksolla hankitaan tuohon jaksoon 
tarvittava taloudellinen turva. Pätkätyön voi siis nähdä myös mahdollisuutena. Se 
tarjoaa tilaisuuksia luoda laajaa sosiaalista verkostoa, muodostaa luottavaisen 
asenteen eri alojen toimintaa kohtaan ja kehittää omia kykyjään. Se tarjoaa monia 
välineitä identiteettien – myös ammatti-identiteettien – luomiseen ja elämän ja työn 
sisältöjen etsimiseen, hyvään elämään. Pätkätyö voi tarjota mahdollisuuksia valita oma 
työ sen sisällön tai ehtojen mukaan, ja se voi auttaa toteuttamaan itseään myös 
työelämässä. Myös pätkätyökritiikki on yksi seuraus halustamme itse tehdä itseämme 
koskevat päätökset (Beck ja Beck-Gernsheim 2002) ja päättää itse elämästämme. 

Pätkätyö heikentää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vaikeuttaa naisten urakehitystä, 
tämä on ehkä keskeisin ongelma pätkätyössä. Tyypillinen pätkätyöläinen on korkeasti 
koulutettu keski-ikäinen nainen, joka työskentelee julkisella sektorilla hoiva- tai 
koulutusalalla. Näiden naisten on vaikea työllistyä pysyvästi, ja työmarkkinoille näyttää 
muodostuneen pätkätyöläisten ryhmä 35–45 vuotiaista naisista, jotka valmistuivat 
1990-luvun laman aikaan. Tämän ryhmän työoloihin tulisi puuttua. Lisäksi olisi syytä 
kehittää yksilöllisiä keinoja tukea yksilöitä heidän kirjavissa pätkätyötilanteissaan. 

Pätkätyö ja työn yleinen epävakaistuminen vaativat myös ammattiliittoja uudistamaan 
toimintatapojaan (mm. Julkunen 2008). Niiden on kyettävä tukemaan yksilöitä 
ainutlaatuisissa tilanteissa ja osallistuttava työn ja työyhteisöjen kehittämiseen myös 
nyt, kun työnehdoista sovitaan paikallisesti. Niiden on kyettävä auttamaan työntekijöitä 
esimerkiksi osaamisen tai vaativuuden arviointiin, tulospalkkoihin ja ylipäätään 
neuvottelutilanteisiin ja työsuhteiden erilaistumiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Pätkätyön osalta paikallinen sopiminen voi laventaa kuilua menestyvien ja selviytyvien 
pätkätyöläisten välillä: yksi kykenee neuvottelemaan hyvät työehdot, toinen ei. 

Pätkätyö lisää kahtiajakoja sekä yhteiskunnassa että työpaikkojen sisällä ja 
sukupuolten välillä. Nämä jaot syövät tuottavuutta ja nakertavat uskoa 
yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Jaan myös Mikko Saastamoisen (2006) 
huolen siitä, että yhteiskunnasta katoaa yhteisöllisen muutoksen perspektiivi, kun 
tarpeeksi moni kokee yksilönä selviytymisen riittäväksi. Myös yhteiskuntaa kehittävä 
luovuus kärsii, jos yksilöiden luovuus keskittyy vain omaan selviämiseen. 
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Pätkätyöläisyys tarjoaakin ikkunan työelämän muutokseen eli siihen, miten työuran 
ennustettavuus on muuttunut ja miten suomalaisen yhteiskunnan peruspilarit, 
luottamus ja koulutususko horjuvat ja työn merkitys muuttuu. Juha Siltalan (2004) 
mukaan nykyinen turbokapitalismi on johtanut siihen, että työn vaihtosuhde on 
heikentynyt, jolloin ihminen saa vähemmän vastineeksi omalle työlleen. Richard 
Sennett (2002) ja Catherine Casey (1995) esittävät, että lojaalisuuden puute on 
nykyisen työelämän peruspiirre. Työnantajat vaativat työntekijältä sitoutumista ja 
joustoa, mutta tarjoavat vastineeksi tulokseen sidottua palkkiota ja työsuhdetta sekä 
persoonaan ulottuvaa työntekijän tarkkailua. Suomessa yhteiskunnallinen muutos on 
ollut 1990-luvulla rajua (Julkunen 2008,56), ja sen tuloksena syntyi markkinajärjestys, 
jonka taloudenhoito alituisesti pyrkii tilaan, jota ei koskaan saavuteta (Kantola 2002). 
Tähän markkinajärjestykseen, lojaalisuuden puutteeseen ja kasvaviin jouston 
vaatimuksiin pätkätyöläiset tuntevat törmäävänsä ilman yhteisöllisiä kannattimia. 

On hyvä pohtia, mitä tapahtuu aloille, joiden sosiaalinen pääoma ja luottamus ovat 
vaarassa rapautua pätkittäisten työsuhteiden yleistymisen vuoksi? Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi terveydenhuolto, yliopistollinen tutkimus, tiedonvälitys ja julkinen hallinto. 
Pätkätyö voi lisätä työyhteisöjen sisäistä kilpailua, painottaa yksilön sitoutumista vain 
omaan uraansa ja jättää työn ja työyhteisön kehittämisen syrjemmälle. Tällöin 
yhteiskunnallisten palvelutehtävien hyvä hoito ja yhteiskunnan hyvinvointi voivat 
vaarantua. Yhteiskunnan kyky reagoida tulevaan riippuu koulutuksesta, tutkimuksesta 
ja muista hyvinvointipalveluista. Siksi tutkijoiden, opettajien ja muiden kuntien ja valtion 
hallinnossa työskentelevien työolosuhteisiin, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on 
kiinnitettävä huomiota. 
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Tiivistelmä 

Pelon ja toivon välissä - pätkätyöläisten urakerronta 
Tutkimuksessa tarkastelen pätkätyötä tekevien urakerrontaa ja keskustelen 
suomalaisen työelämän nykytilanteesta kirjallisuuden avulla: Suomessa korkeasti 
koulutetut tekevät eurooppalaisittain poikkeuksellisen paljon pätkätyötä. Tutkimuksen 
taustalla ovat käsitykset työelämän murroksesta ja uudesta työstä (Richard Sennett, 
Jussi Vähämäki, ym.) sekä kerronnallisuudesta ja kerronnallisesta identiteetistä (mm. 
Varpu Löyttyniemi, Matti Hyvärinen) ja ammatti-identiteetistä (mm. Anneli Eteläpelto). 
Tutkimus on kerronnallinen sekä aineistoltaan, analyysiltään että tiedon luonnetta 
koskevilta lähtökohdiltaan. 

Lähestyn tutkimusaihettani laadullisen tutkimuksen avulla, koska kerronnallinen 
tutkimus on käypä tapa lähestyä ilmiöille annettuja merkityksiä (mm. Riessman 
2001,706 – 707; Hänninen 1999, Löyttyniemi 2004, Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). 
Kerronnallisen tutkimuksen avulla tutkijan on myös mahdollista osoittaa kunnioitusta 
pätkätyöläisten selviytymiskykyä kohtaan; pätkätyöläiset itse ovat työelämänsä ja 
selviytymisensä asiantuntijoita (Maffesoli 1996).  

Aineiston keruu 
Keräsin tutkimukseni aineistoksi joulukuun 2005 ja tammikuun 2007 välisenä aikana 33 
kerronnallista haastattelua, näistä kaksi oli ryhmähaastatteluja. Rajasin haastateltavat 
pätkätyötä tehneisiin korkeasti koulutettuihin eli haastateltaville on vähintään alempi 
korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto. 

Etsiessäni haastateltavia käytin lumipallomenetelmää ja pyysin 
ammattiyhdistysliikkeen toimijoita ehdottamaan haastateltavaksi pätkätyöläisiä, lisäksi 
he etsivät haastateltavia ammattiliittojen Internet-sivujen avulla. Kerroin myös 
tuttavilleni tutkimuksesta ja he ehdottivat haastateltavia. Usein haastateltavat 
ehdottivat uusia haastateltavia, joilla he tiesivät olevan kokemusta pätkätyöläisyydestä.  

Haastateltavistani on naisia 26 ja miehiä 9, 1950-luvulla syntyneitä on kaksi, 1960-
luvulla syntyneitä 18 ja 1970-luvulla syntyneitä 15. Ammattiryhmittäin jaoteltuna 
aineisto koostuu 13 tutkijan, 4 kätilön, 4 toimittajan, 4 sairaanhoitajan ja 10 
projektiammattilaisen haastattelusta. 

Aineiston käsittely 
Kerätyn aineiston litteroi suurimmaksi osaksi ammattilitteroija, mutta ensimmäisen ja 
teknisesti heikot haastattelut litteroin itse. Lisäksi tarkistin nauhojen avulla kaikki 
litteroidut tekstit. Litteroinnit ovat sanatarkkoja, mutta niissä ei ole merkitty 
äänenvoimakkuutta tai intonaatioita. 

Vaikka kertomusten tutkiminen on yleistynyt, ei kerronnalliseen analyysiin ole tarjolla 
yhtä oikeaa menetelmää (mm. Hyvärinen 2006). Olen rakentanut teoreettista 
analyysimenetelmää kerättyä aineistoa ja kirjallisuutta hyväksikäyttäen siten, että 
kuvaan ja perustelen käytännöt ja operaatiot, joilla tuotan havaintoja aineistosta. 
(Alasuutari 1999,82; Eskola ja Suoranta 1999). Käytin analyysimenetelmänä toistuvaa 
luentaa ja nauhojen kuuntelua, jolloin oli mahdollista löytää yhtäläisyydet eri 
haastattelujen välillä (mm. Eskola ja Suoranta 1998, Hyvärinen 1998, Jokiranta 2003). 
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Ensimmäisellä luku- ja kuuntelu kerralla etsin yleiskuvaa aineistosta. Toisella kerralla 
muodostin käsityksen pätkätyöläisen arjesta ja tarkastelin haastattelujen sisältöjä. 
Kolmannella kerralla etsin tarkemmin analysoitavaksi tiheitä kohtia. Neljännellä 
lukukerralla tutkin kerronnan rakennetta ja tyypittelin haastatteluja tarinatyyppien avulla 
(Liite 4, taulukko 1), mutta analysoin myös haastattelujen kulkua ja vuorovaikutusta 
(Liite 4, taulukko 4). Tyypittelyt ovat kuitenkin pikemminkin analyysin apuvälineitä kuin 
empiirisiä kuvauksia vallitsevasta tilanteesta (Jokinen ja Saarela 2006,122). 
Kirjoittaessani käsikirjoitusta palasin vielä aineiston pariin ja taulukoin aineistoa eri 
näkökulmista. 

Analyysini lähtökohta on, että narratiivisissa haastatteluissa kiinnostavaa on se, miten 
haastatteluissa luodaan yhteyttä menneen, nykyisen ja tulevan välille, miten niissä 
rakennetaan merkityksiä ja mitä haastatteluissa tapahtuu. (Smith 2001,721). 
Kertomisen tapaa tarkastelemalla tutkija pääsee pohtimaan, mitä yleisellä tasolla 
kiinnostavaa haastattelussa on; tässä tutkimuksessa kerronnan tavat valottavat paitsi 
kertojan identiteettityötä, ennen kaikkea työelämän liittyviä odotuksia ja toiveita. 
Samalla ne kertovat yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja siitä miten yhteiskunta 
ja suhteet työtekijöiden, yleisön ja työnantajien välillä muuttuvat. 

Tutkimuksen eteneminen ja tulokset 
Tutkimuksessa esittelen kuutta pätkätyöläisen haastattelua. Ensin vertaan neljää 
haastattelukertomusta kulttuuriseen kerrontamalliin: sankaritarinaan, komediaan, 
tragediaan ja satiiriin (Hänninen 1999). Viidenneksi esittelen lähinnä rikostarinaa 
noudattelevaa kerrontaa uran yksinäisestä etenemisestä ja kuudenneksi esittelen 
selviytymistä urahistoria-asenteena. Tarinatyyppien avulla hahmotan pätkätyöläisen 
pätkätyölle antamaa merkitystä ja tapaa käsitellä uratilannettaan, asennetta 
menneisyyttään kohtaan.  

Liisan kertoma kerroksellinen sankaritarina toimii esimerkkinä siitä, että pätkätyöläinen 
- ainakin nainen - kertoo epäonnistumisen pelon voimakkaana ja onnistumisen 
sattumanvaraisena. Päähenkilö-kertojan pyrkimysten kariutuminen eli 
tragediakerronta, jota esittelen Vilpun tarinan avulla, puolestaan saa merkityksensä 
uuden alun synnyttämisestä. Komediamallin mukaan etenevän Ainon tarinan 
esittelyssä osoitan, kuinka komedian tavoite – suurempi sosiaalinen yhteys – sävyttyy 
tummemmilla väreillä: pätkätyöläinen joutuu koetteille pyrkiessään työyhteisön 
jäsenyyteen. Raunon käyttämän satiirimallin esittelyn avulla analysoin ironian monia 
merkityksiä. Ironian avulla kertoja sekä karnevalisoi vallan rakenteita että luo kertojalle 
ja kuulijalle vapautta. Ironian avulla myös rakennetaan yhteisyyttä ja kerrotaan 
etäisyyttä itsen ja muiden välille. Vertaamalla Helmin tarinaa rikostarinaan väitän, että 
tarinamallin avulla vahvistetaan kertojan ja kuulijan uskoa oikeudenmukaisuuteen. 
Monista haastatteluista esiin nousevaa selviytymisasennetta esittelen Sarin 
haastattelun avulla. Tässä nostan esiin yleisemmän urapolkujen muutoksen. Sari-
kertojan asennetta katson urakehityksen toisenlaisena merkityksenantona: 
selviytyminen riittää kertojalle, vaikka uralla on sen rinnalla muitakin tavoitteita. 
Tarinamallikäsittelyn avulla avaan pätkätyöläisten erilaisia selviytymisstrategioita, joita 
he rakentavat kukin oman motiivinsa ympärille haastatteluhetkisen tilanteensa 
mukaisesti haastattelun tavoitteet huomioiden. Tässä osiossa käytän sosiologisena 
käsitteinä pääasiassa identiteetin ja toimijuuden käsitteitä. 
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Kolmannessa osassa esittelen pätkätyöläisten kokonaista haastattelukertomusta 
pienempiä kokonaisuuksia, teemoja. Teemoja ovat ansioluettelo ja asema 
työyhteisössä, sukupuoli pätkätyössä, työsuhteiden kestot ja sisällöt sekä työmoraalin 
rakentaminen. Teemoissa tulevat esiin rakennuspalikat, joiden avulla haastateltavat 
rakentavat ammatti-identiteettiään, joka notkeanakin tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää 
jatkuva identiteettityö: se tarjoaa näkökulman, josta tarkastella sosiaalisia verkostoja ja 
omaa asentoaan niissä. Tutkimus myös vahvistaa aiempien tutkimusten (mm. Lehto 
2006) kanssa samansuuntaista näkemystä siitä, että pätkätyö vaikeuttaa erityisesti 
naisen urakehitystä. 

Kolmannessa osassa tarkastelen myös tapoja, joilla pätkätyöläiset arvostelevat 
työnantajia, koulutusjärjestelmää ja uraodotuksia. Esittelen pätkätyöläisen asemaa 
työyhteisön ja työelämän reunalla sekä yhteiskunnallista muutosta, jonka 
pätkätyöläiset hahmottavat tapahtuneen. Hahmotan myös, millaista muutosta he 
ympäröivältä yhteiskunnalta odottavat.  Pätkätyöläisyydessä ongelmia aiheuttaa 
virallisen työsopimuksen määräaikaisuuden ja työyhteisössä hyvästä työsuorituksesta 
luvatun jatkuvuuden ristiriita: epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja ristiriita saa 
pätkätyöläiset sitoutumaan työhönsä ja työyhteisöönsä tunteen voimalla, he tulevat 
töihin sairainakin ja sopeuttavat luonteensa työyhteisöihinsä. Pätkätyöläisistä tuntuu, 
että solidaarisuus on rakoillut talouden ylivallan edessä ja yhteiskunnassa on 
tapahtunut kahtiajako menestyjiin ja häviäjiin. He toivovat uuden solidaarisuuden 
rakentumista ja talouden suhteettomaksi ja lyhytnäköiseksi arvottamansa vallan 
väistymistä. 

Pätkätyön vaikutukset sekä yksilön ammatti-identiteettiin että sosiaaliseen pääomaan 
hahmottuvat haastatteluista moninaisina ja monisuuntaisina: pätkätyö sekä tukee että 
heikentää ammatillisen identiteetin kehittymistä ja sosiaalisen pääoman ja 
luottamuksen rakentumista. Pätkätyö myös vaikuttaa elämään työn ulkopuolella 
etenkin tavallisuuden ulkopuolelle sulkemisen (Jokinen 2005) ja suunnittelemisen 
vaikeuden kautta. 

Asiasanat: kerronnallisuus, kertomus, ammatti-identiteetti, työ, pätkätyö, tarinatyyppi, 
sosiaalinen pääoma, toimijuus, ura, 
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Sammandrag 
Mellan hopp och fruktan. Berättelser av välutbildade 
visstidsanställda om sin karriär.  
I denna undersökning granskas hur välutbildade visstidsanställda formar sin 
yrkesidentitet. Finland är ett land där man har ett särskilt stort antal 
visstidsanställningar och dessa gäller mest den kvinnliga och den välutbildade 
arbetskraften. I de moderna korttidsjobben är det fråga om jobb och arbetsuppgifter 
som till sin natur inte kräver visstidsanställning. Dagens korttidsanställda kan indelas i 
två grupper. Den första gruppen består av välutbildade kvinnor inom den offentliga 
sektorn, ofta med upprepade vikariat i följd. Den andra gruppen består av välutbildade 
manliga högre tjänstemän som fyllt 40 år, och visstidsanställningen baserar sig på 
arbetets projektnatur eller skötseln av en visstidstjänst. 

Undersökningsmetod  
För det empiriska materialet samlade jag intervjuer av 35 personer, varav 33 var 
individuella intervjuer, en gruppintervju och en person intervjuades per e-post. Alla 
intervjuer bandades och transkriberades. Av de intervjuade var 26 kvinnor, nio män. 
Alla intervjuade har erfarenhet av korttidsjobb och har också hög formell utbildning: jag 
intervjuade 13 forskare, fyra sköterskor, fyra barnmorskor, fyra journalister och tio 
projektanställda. 

För att få kontakt med personer som skulle intervjuas använde jag snöbollsmetoden. 
Annonser på fackföreningars webbsidor användes också för att nå ut till potentiella 
informanter. 

För att analysera forskningsmaterialet läste jag igenom hela materialet flera gånger för 
att finna kritiska punkter i de intervjuades berättelser. Jag sökte efter de mest 
betydelsefulla historierna och de betydelser som informanterna tillmätte dessa historier 
och hela sin berättelse. Dessutom studerade jag intervjuernas växelverkan och 
analyserade berättelserna så att jag kunde söka efter den mest uttalade identitet som 
den intervjuade helst önskade uppvisa. (Riessman 2001, 698-701). 

Jag anser att en berättelse om arbetslivet har två uppgifter: Å ena sidan bör man 
berätta fakta, å andra sidan beskriva betydelsen av dessa för en själv. Jag diskuterar 
inte frågan om sanningshalten i berättelsen; jag är i första hand inte intresserad av 
huruvida berättelsen stämmer överens med fakta utan jag är intresserad av 
innebörden. För att betona dubbelnaturen i berättelsen analyserar jag empiriska data 
både genom att dela upp dessa efter de kulturella modellerna som innehåller myter 
(hjältesaga, komedi, ironi och tragedi) och genom att studera de mest använda teman 
som den intervjuade använder sig av. 

Etiken i undersökningen 
Inom de kvalitativa metoderna beslutade jag mig för att använda berättande intervjuer 
eftersom jag anser att denna metod är mer etisk än andra mera strukturerade 
intervjumetoder. Med denna metod är det också möjligt att öka de korttidsanställdas 
känsla av att de är med i verksamheten. 
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I analysprocessen har jag hållit fast vid de etiska normerna i den kvalitativa metoden. 
Jag berättade om avsikten med intervjuerna och hela forskningen för mina informanter 
genom att ge dem en skriftlig beskrivning av min undersökning och jag fick tillstånd att 
använda intervjuerna i forskningssyfte. För att hindra läsaren att identifiera 
informanterna har jag ändrat namn på personerna och platserna. 

Jag sände den första analysen av intervjuerna till varje informant för att de skulle 
kontrollera att deras identitet var välskyddad och för att de kunde begrunda sin 
berättelse och därigenom starta och uppehålla nya aktiviteter (Smith 2001, 721). 

Centrala resultat 
Jag redovisar sex berättarmodeller för historierna: i fyra fall talar berättarna enligt 
västliga kulturella modeller, nämligen hjältesaga, komedi, tragedi och satirisk historia 
(Hänninen 2002). Förutom dessa traditionella modeller av historier upptäckte jag 
ytterligare två sätt att berätta om en karriär fylld av korttidsjobb, helt olika traditionella 
berättelser. Den första av dessa moderna historier var en deckare, den andra en 
historia om hur man klarar sig. Med dessa modeller som utgångspunkt analyserar jag 
vilken innebörd informanterna tillmäter sina erfarenheter av en karriär präglad av 
korttidsjobb. 

Jag analyserar den mångskiktade hjältemodiga historia som Liisa berättar som ett 
exempel på den stora rädsla för fel eller för att förlora jobbet som den korttidsanställda 
känner. Inom denna struktur är det också möjligt att framställa framgång som om det 
vore helt och hållet en tillfällighet. Tragedin, dvs. historian om hur man misslyckas med 
att få något, analyserar jag med hjälp av Vilppus historia. Denna berättelse får sin 
betydelse dels av sorgen över misslyckanden i det förflutna, dels av att något nytt 
kommer till. Aino berättar sin historia som en komedi. När jag presenterar hennes 
berättelse föreslår jag att komedin – stark social samstämmighet – får en djupare och 
mörkare skugga vid korttidsarbete: om man är anställd i korttidsjobb måste man 
acceptera en annan persons arbetsgemenskap som sin egen utan den uppbackning 
som gemenskapen ger den som har fast anställning. När jag studerar den satiriska 
modellen som Rauno använder föreslår jag att användningen av ironi både gör 
maktens strukturer till en karneval och ger utrymme för berättaren och åhöraren. Ironin 
hjälper också vid konstruktionen av samstämmighet mellan berättaren och åhöraren: 
den utvisar det avstånd som berättaren tycker sig känna finns mellan honom eller 
henne och de andra. Ironin kräver något slags framgång i arbetskarriären men 
samtidigt också ett slags besvikelse. 

Helmi berättar sin historia närmast som en detektivhistoria: när jag presenterar hennes 
berättelse hävdar jag att den här modellen styrker förtroendet avseende den rättvisa i 
samhället som berättaren och åhöraren delar. Analysen betonar också den centrala 
positionen för den jobbidentitet som korttidsarbetet orsakar. Nästan alla informanter 
berättade om hur de klarade sig i yrkeslivet, jag presenterar enbart Saris berättelse 
som ett exempel på detta. I både Helmis och Saris berättelser är personens karaktär 
och beteendemönster en permanent del av den professionella expertisen. Expertisen 
varierar efter olika situationer men beteendet och karaktären följer med. 

Vid presentationen av de här modellerna visar jag att de korttidsanställda har olika 
strategier för att klara sig och bygga upp sin yrkesidentitet och att strategierna varierar 
efter deras personliga motiv och situationer, vilket är det faktiska syftet med denna 
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intervju. Jag hävdar att de känner att deras utrymme mellan hopp och fruktan är smalt 
och osäkert. 

Undersökningen behandlar också teman som de intervjuade använder för att bygga 
upp strategier för överlevnad. De använder sina personliga meritförteckningar, sin 
position i arbetsgemenskapen och sin arbetsmoral för att bygga upp yrkesidentiteten. 
Yrkesidentiteten är flexibel och varierar efter tid och plats, men den erbjuder 
fortfarande ett medel att fästa jobbidentiteten i något: den erbjuder en utsiktspunkt i 
samhället och ett sätt att mäta sin position i ett socialt nät. 

Dessutom analyserar jag den ställning som de korttidsanställda har i marginalen av sin 
arbetsgemenskap. Sammanfattningsvis presenterar jag de hopp och rädslor som de 
intervjuade känner gentemot arbetsgivaren, fackföreningarna, utbildningsinstitutionen 
och samhället. De korttidsanställda anser att solidariteten mellan människor försvagats 
i den kortsiktiga ekonomin. 

Den inverkan som korttidsjobbet har på yrkesidentiteten och det sociala kapitalet är en 
mångsidig process. Korttidsjobb både förstärker och försvagar yrkesidentiteten, det 
sociala kapitalet och uppbyggnaden av förtroendet. Korttidsjobb binder de anställda 
mer än heltidsjobb och tar deras liv i anspråk genom att fjärma dem från normalt 
arbetsliv (Jokinen 2005). 

Oavsett arbetsavtalets natur är arbetstagarna själva de bästa experterna på att forma 
sina ibland inte alltför tillfredsställande yrkesliv. De bygger också upp sin yrkesidentitet 
genom att kreativt använda sin utbildning, erfarenheter av jobb, berättelser av folk i och 
utanför yrket. Känslan av att man är med och kan påverka ändras i samband med 
korttidsjobb: man lär sig att klara sig och avstår från aktiva åtgärder till förmån för 
andra i gengäld för något besvärliga omständigheter i yrkeslivet.  

nyckelord: visstidsanställning, berättelse, korttidsjobb, yrkesidentitet, yrke, historisk 
modell, socialt kapital, karriär  
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Abstract 
Between Hope and Fear. -The working life narrative of the 
well-educated fixed-term employees. 
This study analyzes the forming of the occupational identity of the well-educated fixed-
term employees. Fixed-term employment contracts amongst the well-educated labour 
force are exceptionally common in Finland as compared to other European countries. 
Two groups of modern fixed-term employees are distinguished. The first comprises 
well-educated women employed in the public sector whose fixed-term employment 
often consists of successive periods as temporary substitutes. The other group 
comprises well-educated, upper white-collar men aged over 40, whose fixed-term 
employment careers often consist of jobs of project nature or posts that are filled for a 
fixed period only. 

Method of the study 
For the empirical data I interviewed 35 persons (26 women and 9 men) in 33 
interviews, one of which was conducted by e-mail and one was a group interview. All 
the interviews were electronically recorded and coded. All the interviewees have two 
things in common: fixed-term employment and formal high education. Thirteen (13) of 
them are researchers, four nurses, four midwives, four journalists, and ten project 
experts.  

I used the snowball method to get in touch the interviewees. The first interviewees 
were those who were recommended by the trade unions and by my personal 
acquaintances. These interviewees, in turn, recommended other potential 
interviewees. In addition, announcements on the internet pages of the trade unions 
were used to reach other interviewees. 

In analysing process I read the research material several times to find the turning 
points in the narrative the interviewees told. I also searched for the most meaningful 
stories told and the meaning the interviewees gave to these stories and to the whole 
narrative. In addition to that I paid attention to co-production of the narrative with the 
interviewees and analyzed the narrative as performance to be able to search for the 
preferred identities the interviewees perform. (Riesman 2001, 698-701).  

I do not pay much attention to the question of truth of a narrative in the sense of its 
correspondence with facts; rather I think a working life narrative has two tasks: On the 
one hand one has to tell the facts and on the other hand, he/she has to describe the 
meaning of these facts to herself/himself. To emphasize the double nature of the 
narrative about one’s working life I analyzed the empirical data both by categorizing it 
according to the cultural models of storytelling (heroic story, comedy, irony and 
tragedy) and by studying the themes most of the interviewees talked about. 

Ethics of the study 
I chose to use narrative within qualitative interviews on the grounds that in my opinion 
is more ethical and more empowering than the more traditional structured interview 
methods.   
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During the research process I carefully followed the ethical rules of a qualitative 
research. The purpose of the interviews and the research was told to the interviewees 
by giving them a written description of the study. Oral permission to use the interview 
in this research was obtained from the interviewees. The names and places, which are 
mentioned in the study, are changed to conceal the actual identity of the interviewees. I 
shared the analysis with the interviewees by sending each of them the first analysis of 
their personal interview. This way I asked them to make sure that the identity was 
hidden well enough and hoped to give interviewees a chance to look at their narratives, 
to instigate new actions and sustain the present one (Smith 2001, 721). Also I hoped to 
enjoy a new possibility of joint authorship. 

Main results 
As a result of the study I introduce six models of telling a story. The four typical 
western cultural models that guide the telling are: heroic story, comedy, tragedy and 
satirical story (Hänninen 1999). In addition to these models I found two ways of telling 
a career filled with fixed-term employments that differ significantly from traditional 
career story telling. However, the story models in which the interviewees pour their 
experience locates the fixed term employers work career in an imagined life trajectory 
and reveals the meaning they give to it. 

I analyze the many sided heroic story that Liisa tells as an example of the strength of 
the fear of failing or losing the job the fixed term employee feels. By this structure it is 
also possible to show that success is felt to be entirely a matter of chance. Tragedy, 
the failure in one’s trial to get something, is a model I introduce with the help of Vilppu’s 
story. This narrative gets its meaning both from the sorrow of the failure in the past and 
the rise of something new the teller has found. Aino tells her story as a comedy. By 
introducing her narrative, I suggest that the purpose of the comedy, a stronger social 
consensus, gets deeper and darker shade by fixed-term employment: one who works 
as a fixed term employee has to take his/her place in his/her work community by 
him/herself without the support the community gives to those in permanent position. By 
studying the satiric model Rauno uses, I argue that using irony both turns the power 
structures to a carnival and builds free space to the teller of the story and to the 
listener. Irony also helps in building a consensus, mutual understanding, between the 
teller and the listener and it shows the distance the teller tells to exist between him and 
others. Irony, however, demands some kind of success in one’s occupational career 
but also at least a minor disappointment in the progress of it. 

Helmi tells her story merely as a detective story. By introducing Helmi’s narrative, I 
argue that this story model strengthens the trust in fairness of the society the teller and 
the listener share.  The analysis also emphasizes the central position of identity work, 
which is caused by fixed-term employment. Most of the interviewees talked about 
getting along in working life. I introduced Sari’s narrative as an example of this. In both 
of these latter narratives one’s personal character and habits are lifted as permanent 
parts of the actual professional expertise, which in turn varies according to different 
situations.  

By introducing these models, I reveal that the fixed-term employees have different 
strategies to cope with their job situations and these strategies vary according to their 
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personal motives and situations and the actual purpose of the interview. However, I 
argue that they feel the space between their hopes and fears narrow and unsecure. 

In the research report I also introduce pieces of the stories – themes – that the 
interviewees use to build these survival strategies. They use their personal curriculum 
vitae or portfolio, their position in work community and their work morals to build their 
professional identity. Professional identity is flexible and varies in time and place, but 
even then it offers a tool to fix one’s identity work into something. It offers a viewpoint 
to society and a tool to measure one’s position in surrounding social nets. 

As one result of the study I analyze the position the fixed-term employees share on the 
edge of their job communities. I summarize the hopes and fears the interviewees have 
concerning employers, trade unions, educational institutions and the whole society. In 
their opinion, the solidarity between people has been weakened by the short-sighted 
power of the economy. 

The impact the fixed-term employment has on one’s professional identity and social 
capital is a many-sided and versatile process. Fixed-term employment both 
strengthens and weakens the professional identity, social capital and the building of 
trust. Fixed-term employment also affects one’s day-to-day life by excluding her/him 
from the norm and by one’s difficulty in making long-term plans (Jokinen 2005).   

Regardless of the nature of the job contract, the workers themselves are experts in 
making the best of their sometimes less than satisfying work life and they also build 
their professional identity by using creatively their education, work experiences and 
interpersonal relations. However, a long career of short fixed-term employments may 
seriously change the perception of employee about his/her role. He/she may start 
concentrating only in coping in his/her unsatisfactory situation and leaves the active 
improvement of the lousy working conditions to other people. 

Keywords: narrative, fixed-tem employment, occupational identity, work, story model, 
social capital, career 
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelut 
nimi pvm paikka koulutus 

/ammatti 
muuta ikä 

Jukka  15.12.2005 kahvila FM  pyynnöstä ei 
lainattu 

40 - 45 

Leena 2.1.2006 työpaikan 
neuvottelutila 

VTM heikko ääni yli 45 

Solja 2.1.2006 työhuone VTT heikko ääni 40 - 45 
Pirkko 3.1.2006 työpaikkaruokala  LL (ihmis-, eläin- 

tai hammas-) 
 40 - 45 

Liisa 3.1.2006 kahvila FM  30 - 39 
Marja  10.1.2006 työhuone tradenomi  lähes valmis 30 - 39 
Kaino 11.1.2006 Kainon koti LL (ihmis-, eläin- 

tai hammas-) 
 40 - 45 

Lotta 16.1.2006 TJS:n neuvottelutila SH, Amk  30 - 39 
Emma 17.1.2006, Emman koti FM   30 - 39 
Joanna 17.1.2006 kahvila  SH, FM  25 - 29 
Markus  17.1.2006 ravintola  FM  40 - 45 
Senja  24.1.2006 kahvila FM lähes valmis 30 - 39 
Marleena  31.1.2006 työhuone Terveyden 

hoitaja 
 40 - 45 

Matti  1.2.2006 työhuone VTT  yli 45 
Sari 2.2.2006 työhuone VTM lisäkoul.  30 - 39 
Ulla  2.2.2006 työhuone FT heikko ääni  40 - 45 
Juhani 3.2.2006 työpaikan 

neuvotteluhuone 
FM heikko ääni  30 - 39 

Anita  6.2.2006 työhuone HTM  40 - 45 
Jaakko  6.2.2006 Jaakon koti VTM  40 - 45 
Rauno  7.2.2006 ravintola  FT  30 - 39 
Teresa  8.2.2006 kahvila FM  40 - 45 
Vilppu  8.2.2006 ravintola  FM  30 - 39 
Helmi  8.2.2006 Helmin koti VTL  40 - 45 
Irmeli 
Eija 
Leila  

9.2.2006 ryhmä yhteisessä 
työhuoneessa 

DI 
FM 
FM 

 30 - 39 

Inari 10.2.2006 työhuone VTM  30 - 39  
Kristina 16.2.2006 työhuone VTM  40 – 45  
Sirri 23.2.2006 kahvila  SH, Amk  25 – 29  
Lauri 25.2.2006 Laurin koti FT  40 - 45 
Laura  3.3.2006 kahvila SH, Kätilö, Amk  25 – 29 
Aino  3.3.2006 kahvila SH, Kätilö, Amk  30 – 39  
Essi 3.3.2006 kahvila SH, Kätilö, Amk  25 – 29  
Saara 6.3.2006 ravintola  SH, Kätilö, Amk  40 – 45  
Kerttu 25.1.2006  FT Kirjallinen   30 - 39 
Kätilö 
ryhmä 

10.1.2007 sairaalan työhuone 4 kätilöä uusinta, 
päivältä 
8.11.06 

 

 



 196 

Liite 2: Jaettu esite 
TJS selvittää korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten ammatti-identiteetin 
muodostumista. 
Opetusministeriö on myöntänyt TJS opintokeskukselle avustusta pätkätyöläisten 
ammatti-identiteettiä selvittävään hankkeeseen. Tutkimushanke käynnistyi 1.12.2005 
ja se päättyy 30.11.2007. 

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten ammatillista 
minäkuvaa, asiantuntijuuteen sitoutumista ja erikoisosaamisen kehittämistä. 
Tutkimuskysymyksiä ovat: Millainen identiteetti pätkätöistä syntyy ja mihin 
pätkätyöläinen sitoutuu? Syntyykö esimiesidentiteettiä vai rajautuuko identiteetin 
muotoutuminen henkilöidentiteetiksi, selviämiseksi projektista toiseen? Miten 
ammattiliitot voisivat tukea jäsentensä identiteetin rakentamista?  

Tutkimuksesta syntyy väitöskirja sekä tarvittavia julkaisuja. Lisäksi tutkimustuloksia 
hyödynnetään kolmiosaisessa jatkohankkeessa, joka jakautuu koulutus-, tiedotus- ja 
vaikuttamishankkeisiin. Jatkohankkeiden tavoitteena on kouluttaa ammattiliittojen 
luottamus- ja toimihenkilöt käsittelemään pätkätyöläisyyden ongelmia, järjestää 
jäsenistölle koulutusta oman identiteetin rakentamisen tueksi sekä tukea 
pätkätyöläisten uranrakennusta, työssä jaksamista ja identiteetin muodostusta. 
Hankkeen avulla myös tuetaan ammattiliittojen toimintaa pätkätyöläisten aseman 
parantamiseksi. 

Tutkimuksessa selvitetään kerronnallisten haastattelujen avulla keskeisiä 
identifioitumisen tapoja ja hanketta varten haastatellaan 20–30 korkeasti koulutettua 
pätkätyöläistä. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Haastateltujen henkilöllisyys ei 
tule esiin tutkimuksessa, vaan nimet ja muut tunnistamiseen johtavat seikat muutetaan 
tutkimusraportissa ja muissa julkaisuissa. Haastateltaville kerrotaan 
tutkimushankkeesta tällä kirjeellä ja pyydetään samalla suullinen lupa haastatteluun. 
Myös tutkijan omista käsityksistä pätkätyöstä kerrotaan haastateltaville, mikäli he sitä 
toivovat. 

Tutkimushankkeesta vastaa ohjausryhmä ja tutkija Sikke Leinikki. 

Tutkijan yhteystiedot: 

VTL Sikke Leinikki 
sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi 
GSM: 045-6350673 
Ratamestarinkatu 11 
00520 Helsinki 
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Liite 3: Haastattelupyyntö Internetiin 
OLETKO PÄTKÄTÖISSÄ? 

ETSIN HAASTATELTAVAKSI TOISTUVASTI PÄTKÄTYÖSUHTEISSA 
TYÖSKENNELLEITÄ KORKEASTI KOULUTETTUJA HENKILÖITÄ.  

Teen väitöskirjatutkimusta pätkätyöläisten ammatti-identiteetin muodostumisesta. 
Tutkimuksen lähtökohtana ovat kysymykset pätkätyöläisten ammatillisesta 
minäkuvasta, asiantuntijuuteen sitoutumisesta ja erikoisosaamisen kehittämisestä. 
Syntyykö pätkätöistä esimiesidentiteettiä vai rajautuuko identiteetin muotoutuminen 
henkilöidentiteetiksi, selviämiseksi projektista toiseen? Selvitän myös, miten 
ammattiliitot tukevat jäsentensä identiteetin rakentamista. Haastateltavilla tulee olla 
vähintään alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. 

Haastateltavien henkilöllisyys ei tule esiin tutkimuksesta.  

Otathan yhteyttä mahdollisimman pian! 

Sikke Leinikki, 

sikke.leinikki (at) tjs-opintokeskus.fi tai 045-6350673 
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Liite 4: Haastattelurunko 
Ennen nauhurin käynnistymistä: Kerro haastateltavalle haastattelun tarkoitus 
(väitöskirjatutkimus ja myöhempi ammattiliittokäyttö) ja pyydä lupa nauhoittamiseen. 
Anna kirjalliset yhteystiedot ja lyhyt seloste tutkimuksesta. Selvitä haastateltavien 
tausta: ilman nauhuria nimi ja ikä.  

Sitten nauhuri päälle. 

Kysymys 

1. Sinulla on pätkätyöläisyydestä kokemusta, kerrotko siitä tarkemmin? 

Jos kerrontapyyntö ei käynnistä kertomista, kysy koulutushistoriaa, työhistoriaa, 
elämän kulkua yleisesti tai käytä seuraavia kysymyksiä: 

Mitä tavoitteita sinulla pätkätyössäsi? 

Miten olet päätynyt valitsemaasi koulutukseen ja ammattiin? 

Mihin kiinnität ammatti-identiteettisi ja mm. ammattiliittojäsenyytesi (työpaikka, 
koulutus, akateemisuus, ammattiliitto, jatkuvat projektityöt)? 

Voiko pätkätyöläinen olla identiteetti? 

Miten näet itsesi suhteessa työhön ja uraan? 

Mitkä ovat pätkätyöelämän huippuhetkiä, mitkä syvimpiä alhoja? 

Onko pätkätyö tuonut taloudellisen epävarmuuden tunteen? 

Mistä olet saanut tukea ammatillisen identiteetin etsimiseen ja mistä tukea 
jaksamiseen työpestien välillä? 

Miten paljon pätkätyössä pystyy keskittymään työhön ja sen kehittämiseen? 

Paljonko petaat työssä omaa seuraavaa työpaikkaa tai pätkäpestiä?  

Miten työyhteisö suhtautuu sinuun pätkätyöläisenä 

Mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä pätkätyöläisyyden suhteen? 

Miten pätkätyöläisiä pitäisi tukea: tukijärjestelmiä, koulutusta vai mitä? 
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Liite 5: Luokitteluja ja taulukointeja 

Taulukko 1: Tarinatyyppiluokittelu 
nimi satiiri komedia tragedia sankaritarina muu 
Jukka     +  
Leena + +   tilannekatsaus, 

omat 
päämäärät 

Solja +?    heikko nauha, 
lainausmerkkejä 

Pirkko     tilannekatsaus, 
mielipiteitä 

Liisa    +  
Marja     +? tilannekatsaus 
Kaino     epäily, 

tilannekatsaus 
Lotta  +  +? tilannekatsaus 
Emma    +? tilannekatsaus 
Joanna    +  
Markus  +     
Senja   +   epäily 
Marleena   +  +  
Matti  +    tilannekatsaus 
Sari    +? tilannekatsaus   
Ulla    +  tilannekatsaus, 

epäily 
Juhani    + tilannekatsaus 
Anita    + +? tilannekatsaus, 

epäily 
Jaakko  +   + tilannekatsaus 
Rauno  +    tilannekatsaus 
Teresa    +?  tilannekatsaus 
Vilppu    +   
Helmi      epäily 
Inari    +? tilannekatsaus 
Kristina    +? tilannekatsaus 
Sirri    +? tilannekatsaus 
Lauri    +  
Laura   +    
Aino   +    
Essi  +    
Saara  +   tilannekatsaus 
Kerttu    +? tilannekatsaus 
 
Tilannekatsauksella tarkoitan kerrontaa, jossa kuvaillaan, millaisessa tilanteessa kertoja on, miten siihen 
päätynyt ja mihin on menossa. Kerronnassa mikään tarinatyyppi ei dominoi, vaan kertojan korostaa 
selviämistään muuttuvissa olosuhteissa. Tämän voi tulkita sankaritarinaksikin.  
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Taulukko 2: Sukupuoli ja tarinatyppi 
 satiiri/ironia komedia tragedia sankaritarina muu 
naiset 1 7 3 9 3 
miehet 4  1 2 1 
 

Taulukko 3: Haastattelujen eteneminen. 
Leena 1. Kysymyksen tarkennus. 2. Työura ja selitykset kullekin tilanteelle. 3. 

Oma työmoraali arvotusten kautta. 4. Valinta ja perustelut. 5. 
Oivallus/käänne. 6. Oppiminen. 7. Työmoraali. 8. Uusi näkökulma. 9. 
Työeläkejärjestelmän kritiikki. 10. Oma erikoisasema. 11. Työpaikan 
taistelu. 12. Ajan hallinta. 13. Kirjallinen jatko, jossa ura ja ”nimetön 
asiantuntemus” 

Solja 1. Historia. 2. Pätkätyö rahoitusjärjestelmän seurauksena. 3. 
Tilannekatsaus. 4. Toiveet. 5. Työn sisältö /kutsumus. 6. Yliopistokritiikki. 
7. Toimintatapojen esittely. 8. Arvot. 9. Kokemus. 10. Kokemusten jäljet. 
11. Tenure track. 12. Kutsumus, rakkaus työhön.  

Pirkko 1. Työura. 2. Ministeriön toimintatavat. 3. Toimintatapojen kritiikki 
esimerkin kautta. 4. Toiminta pätkätyössä. 5. Perhe. 6. Nykyinen työ. 7. 
Identiteetti aiemmasta virasta. 8. Pätkätyön hiljalleen etenevä 
vaikutusprosessi. 9. Aseman epävarmuus. 10. Tuki. 11. Perhe vs. 
sinkku. 12. Osaamisen laaja-alaisuus. 13. Pätkätyö ajan kuluessa. 14. 
Ajelehtiminen. 15. Työpaikan vaihdon raskaus. vs. oppimisen tilaisuudet. 
16. Naiset ja miehet pätkätyössä. 17. Naisen perhevastuu. 18. Naisia 
työkuvan muutos stressaa enemmän perhesyistä. 19. Naiset haluaa 
hoitaa omalla tavallaan. 20. Tasa-arvokritiikki. 21. Valinnanvapaus. 22. 
Perheiden sisäisen kilpailun kritiikki. 23. Viran edut. 24. Viran 
pitkäjänteisyys. 25. Työn kehittäminen. 26. Sitoutumiserot. 29. 
Kokemusten kerääminen pätkätöissä. 30. Tuki. 31. Virkojen 
puolittaminen.  

Liisa 1. Pätkätyön määrittely. 2. Uravaiheet. 3. Törmäys. 4. Suutahdus. 5. 
Taistelu. 6. Ennakointi. 7. Osaamisen arviointi. 8. Toiminnan arviointi. 9. 
Uusi työpaikka. 10. Työn vaatimukset vs. työsuhteen lyhyys. 11. Yleinen 
sitoutumattomuuden odote. 12. Työnantajan huijaus. 13. Alan työtilanne. 
14. Ammattiliitto. 15. Työnantajan toimintatapa. 16. Epäily uuden työn 
saamisesta suhteiden avulla. 17. Eläke. 18. Perhetausta. 
19.Toimintamalli. 20. Asenne. 21. Pätkä- ja projektityön kritiikki.  

Marja  1. Pätkätyökokemus. 2. Töiden sisällöt. 3. Opinnot. 4. Nykyinen asema. 
5. Jatko. 6. Osaamisen kerääminen. 7. Osaamisen kertyminen. 8. 
Suunnittelu vs. työsuhteen kesto. 9. Työnteon rytmitys. 10. Identiteetti. 
11. Järjestötoimijat. 12. Työ edut. 13. Työmäärän vaihtelevuus. 14. 
Toimijoiden liikkuvuus. 15. Pätkätyö vs. elämäntilanne. 16. Yhteisöllisyys. 
17. Toimeentulon epävarmuus. 18. Pätkätyö ja osaamisen kehitys. 19. 
Työkavereiden vaihtuvuus. 20. Työnteon lähtökohdat. 21. Pätkätyöläisen 
asema. 22. Byrokratia. 23. Raha määrääjänä. 24. Pätkätyö oppina tai 
turhauttajana. 25. Tilannesidonnaisuus. 26. Pätkätyö naisten ongelmana. 
27. Pätkätyö ja perheen. 28. Hallinnon kritiikki. 29. Lopetus.  
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Kaino 1. Opiskeluajan loppuvaiheet. 2. Siirtyminen työhön ja perhe-elämään. 3. 
Uupumus. 4. Työtaakka. 5. Koti. 6. Järkytys/Käänne. 7. Pieni piiri/alan 
toimintatavat.  8. Kotitaistelu. 9. Perustelut. 10. Arviointi. 11. Toiminta 
työtilanteen ja työyhteisön parantamiseksi. 12. Uupuminen. 13. 
Nöyrtyminen. 14. Paluu työhön. 15. Uusi työ toisaalla. 16. Lasten 
vaatimukset. 17. Arviointi. 18. Uudet arvot. 19. Työttömyys 
vuorotteluvapaana. 20. Yliopistomaailman kritiikki. 21. Tulevaisuus 
valoisana. 22. Arviointi omasta oppimisesta. 

Lotta 1. Elämäntilanne pätkätyön perusteluna. 2. Pätkätyön vapaus. 3. 
Työhistoria. 4. Lomien kertyminen. 5. Osaamisen kehittyminen. 6. 
Työyhteisön eriarvoiset asemat. 7. käytännön tasa-arvo. 8. Asenne 
työhön. 9. Kokemusten laaja-alainen kerääminen. 10. Koulutusura. 11. 
Oppiminen työyhteisöltä. 12. Palaute. 13. Työnantajan toimintatapojen 
kritiikki. 14. Suunnittelun vaikeus. 15. Sattuma. 16. Työyhteisöön 
solahtaminen. 17. Luottavaisuus. 18. Mielialat. 19. Työhön liittyvät arvot. 
20. Pätkätyö elämäntapana. 21. Pätkätyöläiseen kohdistetut suuremmat 
vaatimukset. 22. Sitoutumisen vapaaehtoisuus. 23. Työmoraali. 
(Jälkikäteen sanoi kehumisen tietoiseksi strategiaksi.) 

Emma 1. Pätkätyökielto. 2. Määräaikaisuudet. 3. Työhistoria. 4. 
Kouluttautuminen. 5. Viimeisin ammatti. 6. Harrastuksesta ammatti. 7. 
Sattuma. 8. Kiinnostuksen kesto. 9. Opiskeluala. 10. Oppialan sisältö 
perusteluna. 11. Koulutuksen tuomat työkalut. 12. Työolot. 13. Tuki. 14. 
Kielitaito. 15. Projektien vaativuus /urakkatyö kuukausipalkalla. 16. 
Urakkaprojektin loppu. 17. Luonteen harjoitus. 18. Työnantajien 
projektilopetusten kritiikki. 19. Työn luonne. 20. Aliarvotuksen tunne. 21. 
Osaamisen kehitys. 22. Aikataulutus. 23. Muutos etuna. 24. 
Eroprosessit. 25. Alan työtilanne. 26. Asunnon hankinta. 27. 
Komennukset vs. perhe. 28. Terveiset liitolle. 29. Työvoimatoimiston 
kritiikki. 30. Työttömille mahdollisuus kouluttautua. 31. Esimiestaidot.  

Joanna 1. Työuran alku. 2. Nykyinen koulutus. 3. Työura. 4. Määräyskirjojen 
pituudet. 5. Erikoinen pätkätyöläinen/luottamus. 6. Erikoinen 
pätkätyöläinen /sitoutuminen. 7. Uusi tilanne. 8. Arvostus ja oma 
suhtautuminen. 9. Asema. 10.Työyhteisön kuvaus, pätkätyö naisalan 
seurauksena. 11. Pitämishalu. 12. Vakinaistamisjärjestys. 13. Ura. 14. 
Esimiehen oikea käsi. 15. Sukulainen esimiehenä. 16. Tuki. 17. 
Perhetilanne. 18. Esimies ratkaisee pätkätyön sujumisen. 19. 
Työnantajan eriarvoistavat asemat. 20. Esimiehenä. 21. Työkokemus ja 
opintojen eteneminen. 22. Kyvyt. 23. Vastuuntunto. 24. Kokemuksesta 
oppiminen. 25. Esimiesnäkökulma eriarvoisiin työsuhteisiin. 26. Luonne 
työuran selityksenä. 27. Keskittymiskyvyn puute. 28. Esimiehen merkitys 
pätkätyöläiselle. 29. Tasa-arvon vaatimus. 
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Markus  1. Pätkätyöura. 2. Nykytilanne. 3. Aika pätkätöissä. 4. Työn sisältö. 5. 
Tottuminen. 6. Lyhyt perspektiivi. 7. Asuminen. 8. Monenlaiset 
työtehtävät. 9. Ei tarvitse kehittää työnantajaa. 10. Työyhteisön kuvaus. 
11. Aseman tuomat hankaluudet. 12. Osaamisen kertyminen. 13. 
Kiinnostushistoria. 14. Esimiehen tuki. 15. Asiantuntijaverkosto. 16. 
Rahoitusjärjestelmän vertaaminen työn tekoon ja työn ajoitukseen. 17. 
Pätkätyön vertaaminen pysyvään työhön. 18. Suunnittelemisen vaikeus. 
19. Ammattiliitto. 20. Työttömyyspätkä. 21. Toive ammattiliitolle. 22. 
Työilmapiiri. 23. Toimintasuunnitelma, jos pätkät loppuu. 24. Pätkät 
yhteisenä vitsinä. 25. Rahoitusjärjestelmien arvostelu. 

Senja  1. Aloitus. 2. Työhistoria. 3. Töitä ilman sopimusta. 4. Luonne. 5. 
Työpaikan tilanne. 6. Asema. 7. Työpaikan tilanne. 8. Luottamusmiesten 
toiminta. 9. Varasuunnitelmat. 10. Pätkätyössä pakko tehdä enemmän. 
11. Työsuhde-etujen säätö. 12. Palkkakuoppa. 13. Esimiehen perustelut 
pätkille. 14. Mielivaltainen palkkapolitiikka. 15. Työnantajan 
budjettikäytännön kritiikki. 16. Epäselvä tilanne. 17. Epävarmuus. 18. 
Itse-epäily.  19. Työaika vs. työn vaatimukset. 20. Lomakäytännöt 
työnantajan arvosteluna. 21. Aseman rajoitukset. 22. Syyllisyys 
jäämisestä. 23. Epäoikeudenmukaiset käytännöt. 24. Itseluottamusvaje. 
25. Työnantajan kritiikki. 26. Työntekijän aseman raakuus. 27. Edut vs. 
turva. 28. Pörssilogiikan kritiikki. 29. Työnantajien kritiikki. 30. 
Työntekijän asemat. 31. Oma osaaminen. 32. Koulutuksen tuomat opit. 
33. Tulevaisuuden epävarmuus. 34. Unelma-ammatti. 35. Asunto. 36. 
Työkaverit. 37. Työajan rajoittaminen. 38. Loppunauru.  

Marleena  1. Pätkätyöhistoria. 2. Jatkumisen kysyminen. 3. Kilpailu. 4. 
Hyppyyttämisen arvostelu. 5. Hyväksikäyttökokemukset. 6. 
Irtisanoutuminen. 7. Omien reaktioiden kuvaus ja arvotus. 8. Ei haluttu 
työyhteisöön. 9. Yhteyttä ammattiliittoon. 10. Kuvaus. 11. Arvotus. 12. 
Koulutusura. 13. Korkeakouluidea. 14. Työpaikan suhtautuminen 
koulutukseen. 15. Mukavuuden vaatimus. 16. Irtisanoutumistilanteen 
näytteleminen. 17. Sitoutumattomuus pätkätyössä.18. Tottumus 
sitoutumattomuuteen. 19. Vakinaisen työn suunnitelmallisuus. 20. 
Ulospäin vakinaisuus (pankki). 21. Selittelypakko. 22. Lapsettomuus 
pakkona. 23. Pätkissä eläminen. 24. Vaikutuksen elämään/lomat. 25. 
”minä huono” 26. Vikaa kun ei vakinaisteta? 27. Perhetausta. 28. 
Ammattiliittoyhteys ja seuraukset. 29. Työllisyystilanteen kehitys 
valmistumisesta eteenpäin. 30. Ammatti kutsumuksena. 31. Pois 
vuorotyöstä koulutusmotivaationa. 32. Nykyisen työn arviointia. 33. Työn 
raskaus. 34. Työn hienot hetket. 35. Oma asennemuutos suhteessa 
edustamaansa ammattikuntaan. 36. Selittelypakko. 37. 
Työvoimatoimistovierailu. 38. Työvoimatoimiston kritiikki. 39. Toive 
ammattiliitolle. 40. Lyhyen tähtäimen kritiikki. 41. Kilpailun kritiikki. 42. 
Kehittämispakon arvostelu. 43. Käytösseurausten arviointi. 44. Eri 
asemat. 45. Perheodote. 46. Sukuodote. 47. Lapset ja työelämä. 48. 
Kostotoive 49. Työ tekee elämän mielekkääksi. 50. Ystäväsuhteet töistä.  

  



 203 

Matti  1. Uran alku. 2. Uran eteneminen. 3. Tutkimus. 4. Viran saaminen. 5. 
Työn sisällöt. 6. Mennyt tilannearvio perusteluna valinnoille. 7. 
Kiinnostus perusteluna. 8. Omat menestymisodotukset. 9. 
Valmistumistilanne (lama). 10. Osaamisen tilannesidonnaisuus. 11. 
Uran eteneminen. 12. Sattuma. 13. Pätkätyön kielto, perusteluna oman 
tavoitteen edistäminen. 14. Rahaongelma vs. muut käytännölliset 
ongelmat. 15. Tuntityön edut. 16. Perhe. 17. Asunto. 18. Omat arvot. 19. 
Viesti ammattiliitoille.  

Sari 1. Aloituskeskustelu nauhurista. 2. Pätkätyöura. 3. Työn sisältö. 4. 
Pätkätöiden saatavuus. 5. Pätkätyö työttömyyden vaihtoehtona. 6. 
Tyytymättömyys nykyiseen työhön. 7. Lisäkoulutus. 8. 
Vakinaistamismahdollisuus. 9. Mahdollisuuden arvotus. 10. 
Rakastunut/reaktion kuvaus. 11. Opiskelu puolustuskeinona. 12. 
Työpaikan sotkujen kuvaus ja arvotus. 13. Osaamisen mitätöinti (abro 
vaan, harrastus). 14. Normaalius. 15. Työn ja toimeentulon arvotus . 16. 
Työyhteisön pätkätyötilanne. 17. Selviytyminen. 18. Koulutusten käytön 
oppiminen. 19. Perhesuhteet ja asunto. 20. Opiskelu-ura. 21. 
Jämähtämisen vastakkaisuus. 22. Pätkätyö työnantajan kannalta. 23. 
Oma arvostus. 24. Kehittäminen. 25. Sitkeys, vaihtoehtojen puute ja 
tukiverkosto selviytymiskeinona. 26.  Ammattiliitto. 27. Ammattiliiton 
toiminnan kritiikki. 28. Pätkätyöidentiteetti. 29. Selviytyjäidentiteetti. 30. 
Nuoren dynaamisuuden arvostus. 31. Taistelutahto. 32. Pätkätyön 
jatkumisen kritiikki. 33. Pätkätyö ponnahduslautana - ajattelun kritiikki. 
34. Lopetus. 35. Jatko syrjäytymisvaaran läheisyydestä. 

Ulla  1. Uraperustelut. 2. Uran eteneminen. 3. Nykytilanne. 4. Perustelut. 5. 
Yliopistokritiikki. 6. Kutsumus. 7. Työn keskeisyys elämässä. 8. Tuki. 9. 
Luonne perusteluna. 10. Luottamus. 11. Pettymys. 12. Huijaus. 13. 
Pettymys omiksi opittuihin ja kulttuurisiin odotuksiin. 14. Naisen asema. 
15. Epävarmuus. 

Juhani 1. Tilannekatsaus. 2. Perustelut omalla toiminnalle. 3. Historia. 4. Oman 
toimintatavan arviointi. 5. Vuorovaikutteisuus. 6. Yliopistokritiikki. 7. 
Uraperustelut. 8. Työpaikan edut. 9. Koulutusjärjestelmän kritiikki. 10. 
Asuntopolitiikan kritiikki. 11. Elämänkokonaisuuden esittely. 12. 
Koulutuspolitiikan kritiikki. 13. Oman osaamisen arviointi. 14. 
Solidaarisuuden vaatimus.  

Anita  1. Työkokemus myös vakinaisesta. 2. Pätkätyön pysyvät jäljet. 3. Työn 
raskaus. 4. Projektityön kuvaus. 5. Ensimmäisen työn kuvaus ja arvotus. 
6. Seuraava työ. 7. Yritys. 8. Yrittämisen lopetus. 9. Projektityöhön. 10. 
Epävarmuuden ulottuvuudet muussa elämässä. 11. Katkeruus. 12. 
Taloudellinen epävarmuus. 13. Työn mielekkyys. 14. Jatkuvuus ja perhe. 
15. Kriisi. 16. Asettumistoive. 17. Varuillaanolo. 18. Mahdollisuuksien 
tarve. 19. Osaamisen kartoitus. 20. Edellisen työn kuvaus. 21. Kiltteyden 
vaatimus. 22. Työmoraali. 23. ”Ennen olin katkera” 24. Ennen olin 
onnellinen lyhyestäkin työstä. 25. Harjoittelukäytännön kritiikki. 26. 
Ammattiliittoterveiset. 27. Työpaikan muutoskuvaus. 28. Pelot. 29. 
Oppiminen.  
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Jaakko  1. Uran alku. 2. Ura ja käänteiden perustelut. 3. Uusi aluevaltaus. 4. Uusi 
työnantaja. 5. Ero. 6. Työttömyys tilapäisenä ja perheratkaisuna. 7. Työn 
sisältö. 8. Työllä kaksijakoinen tavoite (leipä vs. kunnianhimo)9. Ura 
kiinnostuksena. 10. Asenne. 11. Asema pätkätyöläisenä (löysä hirsi).  
12.Yhteiskunnan jakaantuminen. 13. Omistusasunnon pakko. 14. Liika 
työnteko. 15. Elokuva. 16. Ammattiliittotehtävä. 17. Arvot. 18. 
Työnäytteet työnsaannin perusteena. 19. Tulevaisuus. 20. 
Vaihtoehtotulevaisuus. 21. Ammattiliittokritiikki. 22. Pätkätyö yksinäisenä 
puurtamisena. 23. Työyhteisöjen ja yhteiskunnankritiikki. 24. 
Kilpailukritiikki. 25. Työn häilyvä luonne. 26. Motivaatio. 27. Työn 
tavoitteet. 

Rauno  1. Pätkätyön määritelmä. 2. Ura jaettuna osatavoitteisiin. 3. Varmuuden 
puute.  4. Uraperustelut. 5. Yliopistokritiikki. 6. Tasa-arvo. 7. 
Perhekokonaisuus. 8. Epävarmuus. 9. Uraperustelut. 10. Ura 
elämäntapana. 11. Yliopiston arviointi. 

Teresa  1. Keskustelu haastattelutilanteesta. 2. Taustojen esittely. 3. Urahistoria.  
4. Työmoraali. 5. Uravaiheet tarkasti. 6. Yliopistokritiikki. 7. Luonne 
jaksamisselityksenä. 8. Ura kutsumuksena. 9. Arvot. 10. Talous. 11. 
Yliopisto verkostona. 12. Pätkätyön arviointi. 13. Projektityön kritiikki. 14. 
Yliopistolaisten kateuden kritiikki. 15. Epäily tulevista 
työmahdollisuuksista. 16. Oman osaamisen esittely.  17. 
Työvoimatoimiston toimintatapojen kritiikki. 18. Omien asenteiden 
muutos. 19. Arvot. 20. Koulutuskritiikki. 21. Tilanne sukupuolieriteltynä. 
22. Projektikritiikki.  

Vilppu  1. Työuran alku. 2. Opiskeluhistoria. 3. Käänne. 4. Uuden uran kuvaus. 
5. Käänteen perustelut. 6. Yliopiston kritiikki. 7. Tulevaisuuden odote. 8. 
Arvot. 10. Paluu käänteen perusteluihin. 11. Entisen työyhteisön 
arvostus ja esimiesten kritiikki. 12. Pätkätyöläisen aseman kuvaus. 13. 
Luonne/osaaminen valintojen perusteluna. 14. Sukupolvivertailu. 15. 
Tieteellinen maailmankuva vs. uskonnollinen maailmankuva. 16. 
Ammattiliittoterveiset. 17. Yliopistoverkoston kritiikki. 18. Arviointi. 

Helmi  1. Tiivistelmä. 2. Uravalinnan taustat. 3. Taka-iskut 4. Urakeskeytys. 5. 
Tilannekuvauksia perusteluineen. 6. Uran logiikka. 7. Arviointi. 8. Ylpeys. 
9. Tasa-arvo odotukset. 10. Katumus. 11. Työelämän arvostelu. 

Inari 1. Työn historia. 2. Työsopimus vs. työ. 3. Ei haluta vakinaistaa. 5. Omat 
oikeudet. 6. Usko jatkuvuuteen jos tekee työn hyvin. 7. Ikäluokka. 8. 
Virheen pelko. 9. Urahaave. 10. Työn edut. 11. Asenne uusiin. 12. 
Oppiminen. 13. Osaaminen. 13. Vertaus muihin. 14. Opintoura. 15. 
Johtamiskoulutus. 16. Urasuunnittelua. 17. Ammattiliittotoiminta. 18. 
Kokemuksen kerääminen. 19. Epävarmuus. 20. Suhde esimieheen. 21. 
Oman käytöksen säätäminen. 22. Kohtelu. 23. Työpaikkakulttuurin 
kuvaus. 24. Sitoutuminen. 25. Urasuunnittelu ja -kehitys. 26. Esimiehen 
arvostus. 27. Yksityinen vs. julkinen. 28. Luonne perusteluna. 29. 
Terveiset ammattiyhdistysliikkeelle. 30. Aseman rajoitukset. 31. 
Seurausten pelko. 32. Asema. 33. Taistelusuunnitelma. 34. Asema. 35. 
Epävarmuus. 36. Virkasuhde vrt. työsuhde. 37. Lopetus. 
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Kristina 1. Tilanteen kuvaus. 2. Opintoura. 3. Perustelut nykyasemalle. 4. Työn 
kuvaus. 5. Aseman ja työn sisällön ristiriita. 6. Työpaikan 
toimintatapojen kritiikki. 7. Työn tavoitteet. 8. Työmoraali. 9. 
Reagointitavan selostus. 10. Työpaikkojen vertailu. 11. Työpaikan 
toimintatapojen kuvaus ja arvotus. 12. Projektit. 13. Työura ja koulutus. 
14. Perhe. 15. Edellisen työnantajan kritiikki. 16. Prekariaatti. 17. Oman 
aseman epävarmuus. 18. Perhekuvaus. 19. Kuvaus työyhteisön 
kiusaamisesta. 20. Ratkaisu. 21. Tulevaisuustoiveet. 22. Perhekuvaus. 
23. Työn arvostus. 24. Paikan oton vaikeus pätkätyössä. 25. 
Projektityön kritiikki (pitkä). 26. Ajoitus. 27. Ammattijärjestö. 28. 
Työnpaikan toimintatapojen kuvaus. 29. Toimintatapojen hankaluudet. 
30. Lyhyen tähtäimen kritiikki. 31. Lopetus. 

Sirri 1. Työ lapsuudessa opittuna toimintatapana. 2. Uran kulku. 3. 
Opinnot.4. Erikoistumisen etsiminen. 5. Sattumalta työpaikka. 6. Nainen 
ja pätkätyö. 7. Verkosto. 8. Kokemuksen arvostus.  9. 
Tulevaisuusodote. 10. Arvot. 11. Uravalinnan perustelut. 12. 
Perhetilanne. 13. Järjestötoimija. 14. Toiminnan järkiperustelu. 15. 
Pätkätyössä kertynyt osaaminen. 16. Oman virhearvion esittely. 17. 
Oppiminen siitä. 18. Asenne. 19. Selvityspyyntö työnantajalle. 20. 
Pätkätyö etujen valvonnan oppina. 21. Aktiivisuus. 22. Alavaihto miete. 
23. Jaksaminen. 24. Ammattialan kehityksen seuraaminen. 25. 
Epävarmuus. 26. Heikko asema työyhteisössä. 27. Yleinen työelämä. 
28. Tukiverkosto. 29. Raadanta. 30. Työmoraali.31. Toimiminen 
työelämässä, pelisäännöt. 32. Lopetus. 33. Nauhuri uudestaan päälle.  

Lauri 1. Tilannekatsaus. 2. Työura. 3. Uran arvostus. 4. Perhe tukena. 5. 
Tiedeyhteisön sisäinen kilpailu. 6. Yliopistouran kritiikki. 7. Tenure 
Track. 8. Ura-asenne. 9. Uran rakennus. 10. Verkostot. 11. Palkkatason 
kritiikki. 12. Työ elämäntapana. 13. Tulevaisuus vaihtoehdot. 14. 
Uraperustelut. 15. Yliopistohallinnon kritiikki. 16. 
Projektirahoitusjärjestelmän kritiikki. 17. Koulutususkon kritiikki. 18. 
Yliopiston arviointojärjestelmän kritiikki. 19. Riippuvuusjärjestelmä. 

Laura  1. Tilannekatsaus. 2. Hallinnolliset syyt pätkätyön takana. 3. 
Kauhistuttava pätkätyötulevaisuus. 4. Koulutusura. 5. Uraperustelut. 6. 
Perhesuunnittelu. 7. Työyhteisön käytäntöjen arvostelu ja asema 
pätkätyöläisenä. 8. Tulevaisuusodote. 9. Suunnitelmallisuus. 10. Tuki. 

Aino  1. Haaveesta totta. 2. Entinen ura. 3. Vaihdon perustelut.  4. Tie uuteen. 
5. Pätkätyö byrokratian seurauksena. 6. Luottamus jatkuvuuteen.  7. 
Arviointi.  8. Tulevaisuusvaihtoehdot.  

Essi 1. Uraperustelut. 2. Nykytilanne. 3. Tulevaisuusodote. 4. Työyhteisö. 5. 
Jatkuvuuden odote. 6. Vuorovaikutteisuus. 7. aseman tuoma 
käytösvelvoite. 8. Koulutuksen ja työn vertailu. 9. Tulevaisuusodote. 10. 
Suvun kätilö. 11. Viesti ammattiliitoille. 

Saara 1. Uravaihdon perustelut. 2. Tilanne. 3. Työn organisointi. 4. Luonne 
perusteluna. 5. Vastavuoroisuus. 6. Vertaisuus. 7. Horisontaaliura. 8. 
Asema työyhteisössä. 9. Sitoutuminen. 10. Viesti ammattiliitoille. 

Kerttu 
(kirjallinen) 

1. Pätkätyöperustelut. 2. Tutkijan työehdot. 3. Ammatti-identiteetti 
rahoitusmuodosta huolimatta. 4. Työn kuvaus ja arvotus. 5. 
Ammattiliitto.  
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Taulukko 4: Ammattijakauma 
Ammatti Nimet yht. 
Tutkijat  
 

Solja, Matti, Ulla, Juhani, Rauno, Teresa, Helmi, Vilppu, 
Irmeli, Eija, Leila, Lauri, Kerttu. 

13 

Sairaanhoitajat, 
työterveyshoitajat 

Lotta, Joanna, Marleena, Sirri,  4 

Kätilöt 
 

Laura, Aino, Essi, Saara 4 

Toimittajat Liisa, Senja, Sari, Jaakko 4 
Projektiammattilaiset Jukka, Leena, Pirkko, Marja, Kaino, Emma, Markus, 

Anita, Inari, Kristina, 
10 

 

Taulukko 5: Uravaihdot 
Leena tutkimus – projektiasiantuntija 
Solja tutkimus 
Pirkko virkamies – asiantuntija  
Liisa eri alojen kokemukset 
Marja  eri projekteja 
Kaino opetustyö 
Lotta eteneminen koulutuksen mukaan 
Emma opetustyö – projektiasiantuntija 
Joanna eteneminen koulutuksen mukaan 
Markus projektiasiantuntija 
Senja eri alojen kokemukset – toimittaja 
Marleena vaihdot alalla 
Matti tutkimus ja opetustyö rinnakkain 
Sari palvelutyö – toimittaja 
Ulla tutkimus 
Juhani tutkimus ja opetus rinnakkain 
Anita projektiasiantuntija 
Jaakko toimittaja 
Rauno tutkimus 
Teresa tutkimus 
Vilppu tutkimus – palvelutyö 
Helmi tutkimus – projektiasiantuntija 
Inari projektiasiantuntija 
Kristina palvelutyö –projektiasiantuntija  
Sirri palvelutyö – hoitoala 
Lauri tutkimus 
Laura palvelutyö – hoitoala 
Aino toimistotyö – hoitoala 
Essi hoitoala 
Saara luova työ – hoitoala 
Kerttu tutkimus 
 



TJS:n työelämäjulkaisujen tavoite on antaa välineitä 
työelämän kehittämiseen, edistää työhyvinvointia 
ja työssä jaksamista, vahvistaa yleisiä työelämä- 
valmiuksia sekä välittää työelämän tutkimustietoa. 

Pelon ja toivon välissä
Pätkätyöläisen urakerronta

Sikke Leinikki

Pätkätyöksi nimitetään monenlaista työtä erilaisissa osa- ja määräaikaisissa työ-
suhteissa; pätkätyötä tehdään eri uravaiheissa, kirjavilla työehdoilla, monenlaisissa 
työyhteisöissä, erilaissa elämäntilanteissa ja vaihtelevin motiivein.

Suomessa on opittu luottamaan koulutukseen ja sen tuomaan sosiaalisen pärjäämi-
sen ja jopa nousun mahdollisuuteen. Silti maassamme tehdään eurooppalaisittain 
paljon pätkätyötä ja pätkätyö kohdentuu erityisesti julkisella sektorilla työskenteleviin 
korkeasti koulutettuihin naisiin ja yksityisellä sektorilla ylemmissä asemissa toimiviin 
miehiin. Miten siis korkea koulutus ja pätkätyö sopivat yhteen? Miten pätkätyöläiset 
pärjäävät?

Pelon ja toivon välissä on analyysi korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten kokemuk-
sista. Kokemuksista rakentuu erilaisia pätkätyöläisyyden tyyppitarinoita ja teemoja, 
joiden mukaisesti haastateltavat rakentavat ammatti-identiteettiään.

Päällimmäiseksi havainnoksi nousee kokemuksen ja kokemuksille annettujen merki-
tysten kirjavuus. Yhdelle pätkätyö tarjoaa melko sujuvan tien uralla eteenpäin, toiselle 
umpikujan. Yhdellä työura vakiintuu pätkätyön myötä, toisella siitä muodostuu perin-
teinen nousujohteinen ura, kolmas hakeutuu uuteen ammattiin ja neljäs omaksuu 
yrittäjäasenteen pärjätäkseen pätkätyössä. Useimmat kuitenkin tuntevat joutuvansa 
työyhteisöissään eriarvoiseen asemaan vakinaisessa työsuhteessa työskentelevien 
kanssa. Pätkätyöläiset toivovat keskustelua pätkätyöläisten asemasta, ettei pätkä-
työläisyys leimaisi yksilöä eikä jakaisi työyhteisöjä eriarvoisiin lokeroihin.
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