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1 Johdanto 

 

Kiire näkyy ja kuuluu. Joillakin on koko ajan kova kiire. Toiset taas pyrkivät vähentä-

mään kiireisyyttään muuttamalla maalle, vaihtamalla työpaikkaansa ja vähentämällä 

harrastuksiaan. Osa kokee mitättömyyttä, koska ei ole lainkaan kiire. Tältä minusta tun-

tuu, kun seuraan mediaa, omaa lähipiiriäni ja julkista keskustelua tai selailen kirjastosta 

löytyviä kiireen hallinnan oppaita. Kiireestä on tullut oleellinen osa arkeamme. Mutta 

onko se sitä todella vai onko kyse vain puheesta, statuksen nostattamisesta? Onko kyse 

kuitenkin omista valinnoistamme vai onko yhteiskuntamme muuttunut niin, että jos ei 

halua tippua kyydistä, on pakko kiirehtiä? 

 

Keskittyminen tähän hetkeen on hankalaa, kun miettii jo tulevaa. Thomas Hylland Erik-

senin mukaan aikamme valtava tietotulva täyttää kaiken vapaan ajan ja lopputuloksena 

elämä uhkaa muuttua sarjaksi tupaten täysiä hetkiä. Jatkuvaa kiirettä aiheuttavat tieto-

koneet, internet, tietoliikennesatelliitit, satelliittikanavat, tekstiviestit, sähköposti, tasku-

tietokoneet ja muut tiedonvälityksen nopeuttajat. (Eriksen 2002, 11–14.) Koko ajan on 

oltava saavutettavissa ja katse tulevaisuuteen suunnattuna. Muutoksen suunta on ollut 

pienten yhteisöjen konkreettisista sosiaalisista suhteista suurten yhteisöjen abstrakteihin 

lakijärjestelmiin sekä käytännön tiedosta käsitteelliseen ja logiikkaan pohjaavaan tie-

toon. Toki perinteiset tiedon muodot elävät uudempien rinnalla, mutta muutosta ei silti 

voi kieltää. (Mts. 70.) 

 

James Gleick (1999) kuvaa hyvin, miten kiirehdimme saadaksemme lisää vapaa-aikaa. 

Tottahan se on. Töistä kiirehditään kotiin, jottei aikaa tulisi tuhlattua turhaan matkusta-

miseen. Bussissa istuessaan huomaa, miten moni tekee muutakin kuin vain istuu ja kat-

soo ulos ikkunasta. Yksi lukee tenttikirjaa, toinen tekee töitä, kolmas lukee kotiläksyjä 

ja neljäs sopii puhelimessa seuraavan viikon tapaamisia. Kaikki aika pitää käyttää hyö-

dyksi. 

 

Kiireestä on kirjoitettu paljon. Suomessakin kiirettä on tutkittu, etenkin kiirettä työelä-

mässä. Kiire ei kuitenkaan rajoitu työssäkäyvien elämään. Kiireen kokeminen on sub-

jektiivista ja eläkeläinenkin voi kokea arkensa kiireiseksi, vaikka hänen arkensa ei ulko-

puolisen mielestä siltä näyttäisikään. Kokopäivätyö vie toki paljon aikaa, mutta samalla 

tavalla aikaa vievää voi olla opiskelu. Lisäksi yhä suurempi osa opiskelijoista käy töissä 
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opintojensa ohella ja vuonna 2008 jo 59 prosenttia opiskelijoista rahoitti opiskeluai-

kaansa käymällä töissä (Tilastokeskus 2010). Tutkimukseni tavoitteena on selvittää 

opiskelijoiden kiireen kokemuksia. Halusin antaa opiskelijoille mahdollisuuden kertoa 

itse omasta arjestaan ja siihen mahdollisesti liittyvistä aikapaineista. Toteutan tutkimuk-

seni käytännön syistä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

keskuudessa. 

 

Noora Järnefeltin ja Anna-Maija Lehdon mukaan työntekijöiden subjektiiviset koke-

mukset kiireestä antavat tärkeää tietoa ja auttavat työelämän kehittämisessä (Järnefelt & 

Lehto 2002, 50). Työhön liittymätön kiire jää heidän tutkimuksessaan käsittelemättä. 

Anna-Liisa Niemelä toteaa, että aiemmin toteutetuista tutkimuksista valtaosa on ollut 

laajoja kysely- tai haastattelututkimuksia, joissa on tutkittu samanaikaisesti monia eri 

ammattiryhmiä. Niemelä itse toteutti tutkimuksensa tapaustutkimuksena kotipalvelu-

työstä. (Niemelä 2006, 5.) Myös Niemelän tutkimuksessa kiirettä tarkastellaan osana 

työelämää. Kiirettä työelämän ulkopuolella on tutkittu vähän. Erilaisia ajankäyttötutki-

muksia on tehty runsaasti, mutta varsinainen kiiretutkimus on keskittynyt tarkastele-

maan työssäkäyvien kiirettä. Kiireen kokemusten tutkiminen laajemmin voi auttaa ym-

märtämään nyky-yhteiskuntaa ja siinä vallitsevaa arvoympäristöä. Lisäksi elämänryt-

miin ja kiireeseen liittyvä tutkimus voi antaa arvokasta tietoa ihmisten arjesta ja auttaa 

kehittämään keinoja arjen hallintaan. Kiireen tutkimista ei siis tulisi rajoittaa vain työs-

säkäyvään väestöön, sillä jos puhe yhteiskunnan kiihtymisestä on totta, myös muut kuin 

työssäkäyvät kokevat tämän muutoksen. 

 

Kaikkien mielestä kiire ei ole todellista. Matti Kamppinen toteaa, että kiire ja tehokkuus 

on kytketty yhteiskunnassamme toisiinsa ja tämä johtaa siihen, että näyttääkseen tehok-

kaalta on myös näytettävä kiireiseltä. Lisäksi oikeutamme itsellemme palkintoja selviy-

dyttyämme kiireisestä päivästä. (Kamppinen 2000, 20.) Sebastian Siukkonen on Kamp-

pisen kanssa samaa mieltä siinä, että kiire ei ole aina todellista. Hän myöntää, että kii-

rettä on, mutta toteaa, että osaksi kyse on kulissikiireestä, jonka takana on ihmisten halu 

tulla hyväksytyksi. Hän pitää ei-todellisen kiireen tekijöinä kansallista identiteettiämme, 

mukavuudenhaluisuutta sekä heikkoa sitoutumista omaan työhön ja työhön turhautu-

mista. Siukkonen kokee, että kiirettä voi vähentää olemalla mainitsematta sanaa kiire ja 

puhumalla esimerkiksi työn rauhallisuudesta. Suomalaiseen identiteettiin on kuulunut 
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asioiden saavuttaminen kovalla työnteolla ja Siukkosen mielestä kiire liittyy tähän työn 

kautta saatavaan olemisen oikeutukseen. (Siukkonen 2009, 125, 233, 244–246.) 

 

Tarkastelen kiireen kokemuksia sosiaalisen konstruktionismin ja kulttuurintutkimuksen 

metodologisesta viitekehyksestä lähtien. Näihin liittyy ajatus todellisuudesta sosiaalises-

ti rakennettuna kokonaisuutena ja todellisuuden näyttäytymisestä toimijoille merkitys-

ten kautta. Aineistona käytän opiskelijoiden vastauksia kiirettä koskevaan kyselyyni. 

Koska kysely koostuu avokysymyksistä, käytän analyysissä teoriaohjaavaa temaattista 

sisällönanalyysiä. Aineiston määrällisen laajuuden vuoksi tarkastelen sitä myös kvanti-

tatiivisin menetelmin. Tutkielman alun teoreettisessa osassa käsittelen aiheeseen liitty-

vää aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta sekä kulttuurintutkimuksen kenttää ja sitä koh-

taan esitettyä kritiikkiä. Aineistoani ja käyttämiäni menetelmiä käsittelen analyysiosaa 

edeltävissä kappaleissa. Analyysiosa rakentuu pääosin laadullisesta analyysista, mutta 

lisäksi tarkastelen aineistoani määrällisin menetelmin.  Lopuksi pohdin tutkielmani kes-

keisiä tuloksia sekä mahdollisuutta jatkotutkimukselle. 
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2 Kiireen jäljillä 

 

2.1 Kiireinen yhteiskunta 

 

Ihmiset ovat sopeutuneet entistä vauhdikkaampaan elämään. Gleickin esimerkin mu-

kaan kuusikymmentä vuotta sitten televisiomainos saattoi kestää minuutin. Nykyihmi-

selle aika saattaa kuulostaa pitkältä. Muutaman minuutin mittaiseen mainostaukoon 

mahtuu tänä päivänä useita mainoksia. ”Psykologiselta kannalta olemme erilaisia olen-

toja kuin sukupolvea aikaisemmin”, Gleick toteaa. (Gleick 1999, 212.) Erkki A. Kauha-

sen mukaan biologisesti emme kuitenkaan ole muuttuneet juurikaan luolamiehien ajois-

ta. Hänen mielestään yksi syy krooniseen kiireeseen on nopeuden inflaatio. Liikumme 

nopeammin ja vastaanotamme tietoa nopeammin kuin aiemmin. Toimiessamme teknis-

ten laitteiden saneleman rytmin mukaan menetämme asioiden vauhtia koskevan suhteel-

lisuudentajumme. (Kauhanen, 2005.) 

 

Modernin elämän aikatarpeet ovat rajattomat. Varsinkin, jos on koulutettu, toimintaky-

kyinen ja hyvätuloinen. Moderneille yksilöille kaikki on mahdollista, kunhan vain olisi 

tarpeeksi aikaa. Meihin kohdistuu lisääntyvissä määrin kulttuurisia odotuksia. Vapaa-

ajalla täytyisi ehtiä harrastaa liikuntaa, viettää aikaa perheen kanssa, huolehtia parisuh-

teesta, olla yhteiskunnallisesti valveutunut, käydä kulttuuritapahtumissa ja nähdä ystä-

viä. Aikapulaa kokevat eniten korkeakoulutetut ihmiset, etenkin korkeakoulutetut lapsi-

perheiden vanhemmat. Etenkin liikuntaan ja muihin harrastuksiin kaivattaisiin lisää ai-

kaa – ihmiset kaipaavat "omaa aikaa". Podemme aikanälkää. (Julkunen ym. 2004, 206–

211.)  

 

Ajan puute tuntuu koko ajan lisääntyvän, mutta samalla meillä on enemmän vapaa-aikaa 

kuin koskaan. Ajanpuute on siis paradoksaalinen ilmiö. Syytä voi hakea vapaa-

ajankäyttömahdollisuuksien lisääntymisestä. Meillä on ajalle entistä enemmän toisensa 

poissulkevia käyttötapoja ja siksi tuntuu, että aikaa ei ole tarpeeksi. Kun tarkastellaan 

keskiluokkaa, huomataan kuitenkin, ettei vapaa-aika ole lisääntynyt samalla tavalla kuin 

työväenluokalla. Itse asiassa keskiluokan vapaa-aika on jopa vähentynyt ja etenkin nais-

ten kiire on lisääntynyt roolien muututtua. Kotiäitien määrä on vähentynyt, kun moni 

nainen on siirtynyt työelämään. Lisäksi aktiivinen harrastaminen on osa monien arkea ja 

yhä nuoremmat lapset harrastavat säännöllisesti yhtä tai useampaa lajia tai asiaa. (Jul-
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kunen ym. 2004, 21–23; Kamppinen 2000, 21.) Jo peruskouluikäiset kokevat ajan puu-

tetta, ja vaikka harrastukset aiheuttavat kiirettä, kokee osa nuorista, ettei harrastuksiin 

jää aikaa muutenkin kiireisen elämän vuoksi (Keskinen 2001, 11).  

 

Perheen ja työn yhteensovittaminen on nähty ongelmallisena ja etenkin naisia on kriti-

soitu perheen laiminlyönnistä ansiotyön vuoksi. Entistä useampi kokee laiminlyövänsä 

kotia työn kustannuksella (Sutela 1999). Hanna Sutelan mukaan miehet ovat alkaneet 

osallistua kotitöihin aiempaa enemmän, tosin naiset tekevät edelleen suurimman osan 

kotitöistä (mts. 79). Naisten kiire on Suomessa kansainvälisesti verrattuna suurta muun 

muassa siksi, että suomalaiset naiset ovat usein työssäkäyviä ja töissä aloilla, joihin on 

kohdistunut supistamisvaatimuksia, esimerkiksi julkisen sektorin palveluammatit. Pää-

syitä kiireeseen ovat työelämän tehokkuusvaatimukset ja tulostavoitteet.  (Järnefelt & 

Lehto 2002, 105–122.) Nuorekkuuteen yhdistetyt arvot, kuten nopeus ja tehokkuus, 

auttavat menestymään työelämässä ja elämässä muutenkin. Energisyys on pitkää henki-

löhistoriaa merkittävämpi valttikortti. Tämä näkyy esimerkiksi nuorten johtajien suosi-

ossa. Eriksen puhuu nuoruuden kultista, kulttuurista, jossa ei arvosteta iän mukanaan 

tuomaa viisautta ja kypsyyttä päätöksenteossa. Nuoruuden merkitys on laajentunut kos-

kemaan yhä suurempaa ihmisryhmää. Siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen kestää pi-

dempään kuin ennen ja ”aikuistumiseen” liitettyjä asioita siirretään myöhemmäksi. 

Eriksen väittää, että kypsymättömien ja identiteetistään epävarmojen peterpanien määrä 

jatkaa kasvuaan. Lisäksi yhä nuoremmat otetaan osaksi kulutuskulttuuria. Lapsille 

markkinoidaan muotia siinä missä aikuisillekin. (Eriksen 2002, 187–193, 199, ks. myös 

Sennett 1998, 98–103.)  

 

Organisaatioiden ja työaikojen lisäksi myös ihmisten identiteetit ovat entistä joustavam-

pia. Sääty- ja luokkayhteiskunnissa ihminen oli sidotumpi paikkaansa yhteiskunnassa. 

Nyky-yhteiskunnassa esteet ovat vähentyneet ja ihmiset oppineet mukautumaan muut-

tuviin tilanteisiin. Itsensä voi luoda uudelleen, ainakin osittain. Toisaalta mahdollisuus 

muutokseen voi vähentää sitoutumista työhön, parisuhteeseen ja niin edelleen. Kiusaus 

vaihtaa uuteen, oli se sitten työpaikka, aviopuoliso tai harrastus, on kasvanut. (Eriksen 

2002, 187; Sennett 1998, 77.) 
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Kiireen määritelmä 

 

Nykysuomen sanakirja määrittää kiireen seuraavasti: Kiire on tila, jolloin jonkun tai 

jonkin on ehdittävä tehdä jotakin mahdollisimman nopeasti tai niukassa, tavallista lyhy-

emmässä ajassa, (käytettävän) ajan niukkuus tai puute, hoppu, hätä (Nykysuomen sana-

kirja 1970, 366). Niemelän mukaan useissa tutkimuksissa kiire on tulkittu yksilön ko-

kemaksi ongelmaksi, josta hän koettaa yksilöllisesti selviytyä (Niemelä 2006, 27). Kiire 

on siis luokiteltu ongelmaksi, ja ongelmaan on mahdollista etsiä ratkaisua. 

 

Kiireen on ajateltu korostuvan etenkin tietyillä alueilla, esimerkiksi työelämässä. Kui-

tenkin myös vapaa-aika voi olla kiireistä, tällöin kiire on kuitenkin Kamppisen mukaan 

nähty itse aiheutettuna. Kamppisen mielestä kiire perustuu kalenterien antamaan kuvaan 

ajasta. Kalentereissa aika on jaettu pieniin lokeroihin. Yhdessä lokerossa voi tehdä yhtä 

asiaa, vaikka vaihtoehtoja on useita. (Kamppinen 2001, 39.) 

 

Kiireen käsite on määritelty eri tavoin tutkimuskohteesta riippuen. Määrittelen sen tässä 

tunnetilaksi, jolloin aikaa tehdä itselle merkityksellisiä tai välttämättömiä itselle merki-

tyksellisiä tai välttämättömiä asioita tuntuu olevan liian vähän. Kiireen kokeminen voi-

daan nähdä yksilöllisenä asiana, sillä sama työmäärä tai elämäntilanne ei välttämättä tuo 

kaikille samanlaisia kiireen kokemuksia. 

 

 

Aikakäsityksemme 

 

Aikaamme leimaa tehokkuusajattelu, ja ajansäästökirjojen kysyntä kasvaa. Lähes jokai-

sella on kädessään rannekello ja mukanaan kalenteri. (Gleick 1999, 39–40, 237–239.) 

Alituinen ajan miettiminen kuulostaa stressaavalta. Mediassa esillä ollutta downshif-

ting-ilmiötä tarkastellessa huomaa, että ainakin joillekin alituinen kiire on liikaa. Esi-

merkiksi Ylen uutisten mukaan nuoria aikuisia kiehtoo elämän hidastaminen. Uutisessa 

mainitaan oravanpyörästä pois hyppääminen ja työuupumuksen selättäminen, mutta 

muistutetaan myös, että niukempi elämäntyyli ei sinänsä ole uusi ilmiö. (Heikkilä 

2010.) 
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Aika on kytköksissä sen mittaamiseen käytettyihin keinoihin ja voidaan ajatella, että 

meillä jokaisella on oma käsityksemme ajasta. (Urry 2009, 180–181.) Ajatus omasta 

aikakäsityksestä on jotenkin rauhoittava. Jos jokaisella on kyky kuvitella aika omalla 

tavallaan, emme ehkä olekaan niin riippuvaisia ajasta tai ainakin voimme yrittää irrot-

tautua ajan kahleista. Jokainen meistä kokee ajan omalla tavallaan. Tällä tavalla käsit-

teellistetty aika on subjektiivista, kokemuksellista. Mitattua aikaa voi kutsua objektiivi-

seksi, koska se ei perustu yksittäisen henkilön mielipiteeseen ajankulusta, vaan yhteises-

ti hyväksyttyihin mittaamistekniikoihin. On kuitenkin kiistanalaista, voiko aikaa kos-

kaan kutsua täysin objektiiviseksi. Aika voi myös olla kollektiivista eli perheen, kau-

punginosan, työpaikan, yhteiskunnan tai jonkin muun yhteisön aikaa. Kollektiiviseen 

aikaan liittyy keskustelu siitä missä määrin se tulisi huomioida kaupunkisuunnittelussa 

ja mietittäessä esimerkiksi kauppojen ja päiväkotien aukioloaikoja. (Horelli & Wallin 

2006, 11; Haverinen ym. 2006, 26.) 

 

Eri ihmisryhmien aikakäsitykset poikkeavat toisistaan. Toisissa ryhmissä aika on rahaa 

ja täten sitä tulee käyttää viisaasti ja tehokkaasti. Toiset taas nauttivat hitaasta elämän-

rytmistä. (Urry 2009, 180–182.) Länsimaissa on totuttu ajattelemaan aikaa lineaarisena 

suorana, jolla on alku ja loppu. Menneisyys on takanamme ja tulevaisuus edessä. Toi-

senlaisiakin aikakäsityksiä on ollut. Syklisessä aikakäsityksessä ei nähdä ajalla loppua, 

vaan aika on kuin kehä, jolla ei ole päätepistettä. Ajan katsotaan noudattavan rytmistä 

kiertoa, jossa samanlaiset tapahtumat toistuvat aina uudelleen tuhansia vuosia kestävissä 

sykleissä. Syklinen aikakäsitys on ollut vallalla monissa yhteiskunnissa, mutta sen rin-

nalla havaittiin jo varhain merkkejä lineaarisesta aikakäsityksestä. Lineaarisen aikakäsi-

tyksen muuttumista vallitsevaksi edesauttoi mekaanisen kellon keksiminen 1200-

luvulla. (Urpilainen 2000; Veijola 2000.) Elämän ainutkertaisuus on ollut tärkeä osa 

kristinuskoa ja juutalaisuutta, tämän vuoksi ajan käsittäminen lineaarisena jatkumona on 

tullut vahvasti osaksi länsimaista kulttuuria (Kamppinen 2000, 14). Lineaariseen aika-

käsitykseen liittyi usko paremmasta tulevaisuudesta sekä maanpäällä että kuoleman 

jälkeen (Urpilainen 2000; Veijola 2000). Syklinen aikakäsitys on väistynyt lineaarisen 

aikakäsityksen tieltä ja lineaarinen aikakäsitys on vaikuttanut vahvasti nykyisen maail-

mankuvamme muodostumiseen. Elämä nähdään rajallisena ja ennen sen päättymistä 

olisi tehtävä monenlaisia asioita. Suorituskeskeisyys voi siis olla oman aikakäsityk-

semme tuotosta. Jos näkisimme ajan syklisenä jatkumona, emme ehkä huolestuisi niin 

vanhenemisesta, tekemättömyydestä ja paikallaan olemisesta. Kamppinen kuitenkin 
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huomauttaa, että myös länsimaisessa kulttuurissa on selkeitä merkkejä syklisestä aika-

käsityksestä. Esimerkeiksi hän nostaa talouden, jota tarkkaillaan sykleissä ja arkeamme 

rytmittävän viikon kestävän syklin. Tapahtumien toistuminen on tärkeä osa syklistä 

aikakäsitystä ja tuota toistoa on havaittavissa myös nykyisessä länsimaisessa kulttuuris-

sa. (Kamppinen 2000, 12–15.) Emme siis elä täysin lineaarisen aikakäsityksen vankina. 

 

Kellon avulla olemme jakaneet aikamme pieniin yksiköihin, joiden avulla aikataulu-

tamme elämäämme. Mittaamme aikaa erilaisilla kelloilla, kalentereilla ja aikajanoilla. 

Ajasta on tullut meille resurssi, jota voi käyttää, säästää ja tuhlata. Aikaa säästetään ke-

hittämällä uusia, nopeampia liikennevälineitä, tietokoneita ja muuta teknologiaa. (Urry 

2009, 184–189.) Hevonen korvattiin traktorilla ja autolla, tehdastyöläinen koneilla. Sa-

malla kun uusia laitteita kehitellään, vanhat muuttuvat liian hitaiksi tai muuten käyttö-

kelvottomiksi. Selvimmin tämä uusiutumisprosessi näkyy muodissa, jonka kiertokulun 

vuoksi kaupoissa nähdään joka sesonki uudet, sen hetken muodinmukaiset vaatemallis-

tot. Välimatkoja lyhennetään tietoliikenteen ja median avulla. Sähköposti, puhelimet, 

internet, televisio ja sanomalehdet – käytössämme on rajattomasti keinoja olla yhtey-

dessä muuhun maailmaan. Aikakäsityskin on kokenut muutoksen, kun toisella puolella 

maapalloa olevaan ystävään saa yhteyden mihin vuorokauden aikaan tahansa. John Urry 

huomauttaa, että tietokoneet tekevät päätöksiä nanosekunneissa, ajassa, jota ihminen ei 

koskaan voi kokea. Urryn mielestä tietokone on murtanut ajan liiton luonnon ja ihmisen 

kokemuksen kanssa. (Urry 2009, 189–198.) 

 

Aika tihentyy, kun monia asioita tehdään samaan aikaan (ks. Rosa 2009). Lisäksi moni 

asia ei ole enää sidottu tiettyyn aikaan, kun työ- ja aukioloaikoja laajennetaan. Ihmisten 

ei tarvitse elää samassa rytmissä toistensa kanssa, vaan oman elämänrytminsä voi muo-

toilla mieleisekseen. Seurauksena saattaa olla, että yhteiset juhlapyhät ja muut aikaan 

liittyvät tapahtumat menettävät merkitystään. Menetämmekö suunnitelmallisuuden ja 

yhteisen rytmin lisäksi yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta? Raija Julkunen, Jouko Nätti ja 

Timo Anttila puhuvat uudenlaisesta levottomuudesta viitatessaan todellisuuteen, jossa 

mikään aika ei ole kokonaan rauhoitettu ja milloin vain voi esimerkiksi tehdä töitä. 

(Julkunen ym. 2004, 25–26.) 

 

Koska olemme kyenneet nopeuttamaan toimintaamme, on meidän myös kyettävä rea-

goimaan entistä nopeammin maailman muutoksiin. Myös riskit ilmaantuvat nopeammin 
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ja vaikuttavat laajemmin kuin ennen. Taloussuhdanteet vaikuttavat koko maailmassa, 

tapahtumat Aasiassa voivat vaikuttaa tapahtumiin Euroopassa. Urryn mielestä etenkin 

länsimaissa nähdään monia aikaan liittyviä muutoksia: esimerkiksi teknologiset ja orga-

nisaatioiden muutokset, jotka mahdollistavat erottelujen kuten yö ja päivä, työaika ja 

vapaa-aika sekä arkipäivät ja viikonloppu, murtumisen. Muita muutoksia ovat muun 

muassa avioerojen lisääntyminen, työurien sirpaloituminen ja määräaikaisten työsuhtei-

den normalisoituminen, kulutustuotteiden saatavuuden parantuminen, asioiden poishei-

tettävyys ja ”kertakäyttökulttuuri” sekä lisääntynyt kokemus kiireestä. Havaittavissa on 

kuitenkin pyrkimyksiä muuttaa aikakäsitystämme ja pyrkiä pois kiireestä. Monet kirjoit-

tajat kehottavat luopumaan kiireestä ja pyrkimyksestämme olla mahdollisimman nopei-

ta. Kiireen sijaan he kehottavat hidastamaan elämää esimerkiksi vaihtamalla automatka 

pyöräilyyn tai kävelyyn.  (Urry 2009, 192–195.)  

 

2.2 Kiihtyminen ja sen selityksiä 

 

Kiihtyminen on sosiologian professori Hartmund Rosan mukaan modernin yhteiskun-

nan piirre, jota ei kuitenkaan ole määritelty selkeästi, toisin kuin muita modernisaatio-

prosessin ilmiöitä: individualisaatiota, rationalisaatiota, differentioitumista (eli erilais-

tumista) ja luonnon välineellistä kesyttämistä. Kiihtymistä ei myöskään ole systemaatti-

sesti analysoitu sosiologiassa. Rosan mukaan olisi kuitenkin tärkeää analysoida kiihty-

mistä, jos todella haluamme ymmärtää modernin luonnetta ja kehitystä. Sosiaalinen 

kiihtyminen paljastaa kaikkien neljän modernisaatioprosessin ilmiön takana olevan yh-

tenäisen logiikan. Kiihtymistä on tapahtunut jo vuosisatojen ajan ja se näyttäisi tapahtu-

van aalloissa. Kiihtymistä on aina vastustettu ja sitä näyttäisi aina seuraavan kiihtymis-

diskurssi: keskustelu arvoista ja tarpeista. (Rosa 2009, 77–80, 111.) 

 

Yhteiskunnan sanotaan kiihtyvän, mutta mitä se todellisuudessa tarkoittaa? Kiihtyykö 

koko yhteiskunta vai onko kyse yhteiskunnan joidenkin prosessien nopeutumisesta? 

Rosan ja William E. Scheuermanin mukaan usein yhteiskunnan kiihtyminen mainitaan 

sivulauseessa todella pureutumatta siihen mikä kiihtyy. Tutkimus aiheesta on vähäistä, 

vaikka monia muita länsimaisen yhteiskunnan rakenteellisia piirteitä, kuten individuali-

saatiota ja rationalisaatiota, on tutkittu laajalti. Huomion kiinnittäminen siihen mikä ei 

kiihdy voi auttaa käsitteellistämään kiihtymistä. Lisäksi on havaittu, että elämä ei no-

peudu kaikilla. Esimerkiksi työttömillä, sairailla ja kodittomilla elämäntahti voi päin-
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vastoin hidastua. (Rosa & Scheuerman 2009, 1-6.) Kiihtyminen näyttää siis liittyvän 

tietynlaiseen elämään, kuten työssäkäyntiin. Onko kiihtymisessä mukana olo siis edelly-

tyksenä, jos ei halua pudota ulos, joutua ekskluusioon? 

 

Kiihtyminen ilmenee yhteiskunnan eri osa-alueilla ja siksi sitä on vaikeaa määritellä 

tarkasti. Lisäksi monet asiat eivät kiihdy vaan päinvastoin hidastuvat (esimerkiksi lii-

kenne hidastuu ruuhkien seurauksena). Rosan mielestä kiihtymisilmiöt tulisikin jakaa 

kolmeen kategoriaan: teknologiseen kiihtymiseen, sosiaalisen muutoksen kiihtymiseen 

ja elämänrytmin kiihtymiseen. Rosan mukaan ensimmäinen kategoria, teknologinen 

kiihtyminen, on helpoimmin havaittavissa ja mitattavissa. Teknologinen kiihtyminen 

tarkoittaa kommunikaatio-, kuljetus- ja tuotantoprosessien nopeutumista. Sosiaalisen 

muutoksen kiihtymisellä Rosa viittaa esimerkiksi arvojen, asenteiden, elämäntapojen, 

sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisten ryhmien nopeutuneeseen muutokseen. Mitattavuus 

on tämän kategorian ongelma, mutta kahden yhteiskunnan perustavan rakenteen tarkkai-

lu auttaa huomaamaan muutoksen. Tuotanto- ja uusintamisprosessit, toisin sanoen työ ja 

perhe, ovat muutoksessa. Perhesuhteet muuttuvat nopeammin kuin koskaan aiemmin. 

Avioliitot eivät enää välttämättä ole koko elämän kestäviä, vaan kumppania saatetaan 

vaihtaa useastikin. Avioerot ja toiset avioliitot ovat lisääntyneet. Työelämässäkin on 

tapahtunut selkeitä muutoksia. Työpaikkaa vaihdetaan useammin kuin ennen ja ihmiset 

siirtyvät ammateista toisiin. Enää ei aina pysytellä samassa ammatissa koko elämää. 

Elämänrytmin kiihtyminen on Rosan kolmas kategoria kiihtymisilmiöille. Rosan mu-

kaan tässä on paradoksi ensimmäisen kategorian kanssa, sillä teknologinen kehitys aut-

taa säästämään aikaa tuotannossa, kuljetuksessa ja kommunikaatiossa ja näin elämän-

rytmin voisi kuvitella hidastuvan, kun aikaa jää enemmän muuhun toimintaan. Kuiten-

kin länsimaiset ihmiset valittavat ajan puutteesta ja Rosan mukaan tutkimukset osoitta-

vat, että vietämme vähemmän aikaa läheistemme kanssa, syömme nopeammin ja nu-

kumme vähemmän. Rosan mukaan elämänrytmin kiihtymistä voidaan tutkia myös seu-

raamalla kuinka paljon ihmiset pyrkivät tekemään asioita samanaikaisesti. (Rosa 2009, 

81–87.) 

 

Edellä mainitut kolme kategoriaa vaikuttavat Rosan mukaan toisiinsa. Teknologinen 

kiihtyminen muuttaa sosiaalisia käytäntöjä ja liittyy siis oleellisesti sosiaalisen muutok-

sen kiihtymiseen. Esimerkiksi Facebook on muuttanut ihmisten kommunikaatiotapoja 

tai ainakin tuonut yhden lisää. Sosiaalinen muutos taas vaikuttaa elämänrytmiin. Rosa 
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erottaa kolme moottoria sosiaaliselle kiihtymiselle: taloudellinen, kulttuurinen ja raken-

teellinen. Näillä hän viittaa kapitalismiin, modernin kulttuurisiin ihanteisiin (esimerkiksi 

muutoksen ihailuun) ja modernin yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen ja sen sisältä-

mään ennustamattomuuteen (Rosa 2009, 88–92.) 

 

Rosan mielestä kiihtymisen merkittävin vaikutus on sen ajanjakson lyhentyminen jona 

sosiaaliset toiminnat ja toiminnan suuntautuminen pysyvät vakaina, muuttumattomina. 

Sitoutuminen perheeseen, työhön, uskontoon, paikkaan ja politiikkaan on muuttunut 

epävarmemmaksi, ennustamattomammaksi ja satunnaisemmaksi. Myöhäismoderni kult-

tuuri näyttäytyy todella dynaamisena ja muutokselle alttiina. (Rosa 2009, 108–111.) 

Kun yritetään elää nopeammin, nuoruus näyttäytyy mahdollisuutena ja vanhuuden mu-

kanaan tuoman viisauden arvostus heikkenee. Ennen kovin ennalta määrätyltä näyttänyt 

elämän järjestys murtuu, kun opiskelu, työelämään siirtyminen, naimisiinmeno ja lasten 

hankkiminen eivät olekaan enää itsestään selvyyksiä tai ainakin niiden ajoitus ja järjes-

tys ihmisen elämässä vaihtelevat. Ihmisten oletetaan sopeutuvan nopeasti muuttuvaan 

maailmaan. Aika dominoi elämää. Talouskasvu vaatii paljon luonnonvaroja ja kiihtymi-

sellä on siis vaikutuksensa myös ekosysteemiin. Rosan ja Scheuermanin mielestä kiih-

tyminen muovaa suhdettamme aikaan, tilaan, rakenteisiin, muihin ihmisiin ja itseemme. 

(Rosa & Scheuerman 2009, 10–17.) Scheuerman on kirjoittanut kirjan kiihtymisen vai-

kutuksista liberaaliin demokratiaan. Hänen mukaansa sosiaalisen elämänpiirin kiihty-

minen aiheuttaa paineita perinteiselle demokraattiselle päätöksenteolle ja lakien säätä-

miselle, koska nopeasti muuttuva yhteiskunta on ristiriidassa vakaan ja hitaan lainsää-

dännön kanssa. Erilaiset antidemokraattiset trendit taas saattavat lisääntyä sosiaalisen 

kiihtymisen vaikutuksesta. Scheuerman toteaa, että lainsäätäjien pyrkimykset nopeuttaa 

lakien ja säädösten valmistelua ja toimeenpanoa, voivat johtaa huonoihin lopputulok-

siin. (Scheuerman 2004, xiv-xxi.) 

 

 

Teknologian vaikutukset ja hitaampaa elämää ajavat liikkeet 

 

Ajan synkronointi on osa maailman verkostoitumista. Rautatieverkoston synty vaati 

normaaliajan käyttöön oton myös Yhdysvaltojen kaltaisessa, maantieteellisesti laajassa, 

maassa. Tuhansien paikallisaikojen maa jaettiin aikavyöhykkeisiin. Puhelinverkko ja 

lennätin verkostoivat maailmaa entisestään ja tieto liikkui paikasta toiseen nopeammin 
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kuin koskaan ennen. (Gleick 1999, 51–55.) Teknologia on kasvattanut merkitystään 

esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen tuotannossa. Maailmamme on koneistettu puimu-

reista ja automatisoiduista taikinan vaivaajista lähtien. Yhä suurempi osa työajastamme 

kuluu tietokoneen ääressä sähköposteihin vastaamiseen, raporttien kirjoittamiseen ja 

kokouksissa käymiseen (Eriksen 2002, 29–33) – myös maanviljelijällä, jonka täytyy 

raportoida tilansa toiminnasta Euroopan unionille. Tietoyhteiskunnassa tieto on voima-

vara ja sitä on saatavilla aivan eri mittakaavassa kuin aiemmin. Talouden painopiste on 

siirtynyt tuotannosta tietoon ja työ ei sido ihmisiä yhteen paikkaan samalla tavalla kuin 

ennen. Työtä voi tehdä tietokoneen ja kännykän avulla esimerkiksi linja-autossa ja moni 

tekee töitä myös kotona. (Eriksen 2002, 179.) Tietokoneet mahdollistavat myös rahan 

liikkumisen mantereelta toiselle silmänräpäyksessä ja tämä on vain osa tuotantoketjun 

nopeutumista, joka pystyy nyt vastaamaan hetkessä kuluttajien muuttuviin toiveisiin 

(Scheuerman 2004, 8). 

 

Eriksen tarkastelee kirjassaan Hetken tyrannia (2002) tietoyhteiskuntaa ja sitä kuinka 

aikaa säästämään suunnitellusta teknologiasta tulikin kiireen lisääjä. Aika jakautuu yhä 

pienempiin yksiköihin ja johdonmukaisuus häviää. Eriksen huomauttaa, että tämä voi 

johtaa rajattomaan opportunismiin, uupumukseen tai näkemyksettömyyteen. Hän jatkaa 

toteamalla, että olemme matkalla maailmaan, jossa ei ole valmiita identiteettejä. Jokai-

sen on rakennettava oma kokonaisuutensa irtonaisista sirpaleista. Tämä voi olla ihmisel-

le liikaa. Lyhyen tähtäimen valinnat korostuvat laajempien suuntaviivojen kustannuk-

sella. Nopeus muuttuu vallitsevaksi. (Eriksen 2002, 198–199.) Pirstaloitumista vastuste-

taan yhteisöllisyydellä. Kyse on puolustautumisesta katkonaista ja sitoutumatonta elä-

mää vastaan. Yhteisöllisyys saattaa kuitenkin näyttäytyä esimerkiksi maahanmuuttovas-

taisuutena. (Sennett 1998, 150.) Muutoksen pelossa vastustetaan kaikkea mikä saattaisi 

rikkoa ”meidät”. 

 

Osa tutkijoista pitää kiihtymistä luonnollisena. Onhan nopeutta ja tehokkuutta arvostettu 

kautta aikojen. Nopea säästää energiaa, sopeutuu ja voittaa vastustajansa kilpailtaessa 

niukkuudessa. Toinen tutkijajoukko taas näkee kiihtymisen yhtenä ulkoisten voimien, 

kuten sodan tai luonnon katastrofien, aiheuttamista asioista. Teknologista kehitystä on 

pidetty syyllisenä, vaikka samalla on argumentoitu teknologisen kehityksen aikaa sääs-

tävien ominaisuuksien puolesta. Rosa ja Scheuerman näkevät teknologian enemmänkin 

kiihtymisen seurauksena kuin syynä. (Rosa & Scheuerman 2009, 8.) Teknologialla on 



15 

 

pyritty helpottamaan ihmisten elämää ja lisäämään vapaa-aikaa, mutta teknologia on 

myös toiminut keinona lisätä yhden ihmisen tehokkuutta ansiotyössä. Silti teknologia 

itsessään ei ole välttämättä syynä elämänrytmin kiihtymiseen. 

 

Eriksenin mielestä meidän tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota teknologian 

vaikutuksiin ja antaa ehdotuksia siitä miten yhteiskunnasta saataisiin kiireettömämpi 

ilman, että yritämme kääntää ajan pyörää taaksepäin ja unohtaa teknologisia keksintö-

jämme. Eriksen esimerkiksi ehdottaa, että tiedonvälityksessä tulisi noudattaa sääntöjä 

tietynlaisten uutisten kohdalla. Esimerkiksi tieteestä ja valtion budjetin yksityiskohdista 

tulisi tiedottaa hitaammin kuin viihdeuutisista. Laadun arvostaminen tulisi nostaa mää-

rän arvostamisen edelle. Tämä ajatus koskee Eriksenin mukaan esimerkiksi tieteellistä 

kirjoittamista. Lisäksi Eriksen ehdottaa muun muassa kännykän käytölle rajoituksia, 

kaikille oikeutta olla välillä tavoittamattomissa ja hitaiden hetkien, kuten vapaamuotois-

ten ryhmäkeskustelujen, sisällyttämistä työaikaan. Eriksen toteaa, että kaupunkisuunnit-

telussa tulisi tavoitella hitautta aukioita, kiemurtelevia kujia ja rakennuksia avuksi käyt-

tämällä. Tietotekniikka ei katoa mihinkään, mutta meidän ei tarvitse hyväksyä jatkuvaa 

kiihtymistä ja ottaa jatkuvaa kiirettä annettuna asiana. (Eriksen 2002, 13–19, 225–232.)  

 

Myös Timo Kopomaa on kirjoittanut hitaasta kaupungista ja kaupunkisuunnittelun 

mahdollisuuksista tukea hitaampaa elämänrytmiä. Kopomaan mukaan maailmalla le-

vinnyt Slow food -liike on ollut alkusysäyksenä myös puheille hitaammasta kaupun-

kiympäristöstä. Hitaat kaupungit ovat tuoneet esille paikallista identiteettiään ja perin-

nemaisemaa, aikana jolloin suurkaupungit ovat muuttuneet entistä enemmän toistensa 

kaltaisiksi. Ympäristön merkitystä kaupungin asukkaille ei Kopomaan mielestä ole 

huomioitu tarpeeksi. Slow city -liike on nähty eurooppalaisten kaupunkien vastareak-

tiona amerikkalaistumista vastaan. (Kopomaa 2008, 29–34.) Slow City -liike syntyi alun 

perin Slow Food -liikkeen sivutuotteena. Slow food -liikkeen juuret ovat Italiassa ja 

samoin myös Slow City -liike sai alkunsa Italiassa 1999 noin kymmenen vuotta Slow 

Food -liikkeen synnyn jälkeen. Molemmat ovat nyt tunnettuja, kansainvälisiä liikkeitä 

joiden yhtenä ajatuksena on suosia paikallisuutta. John Tomlinson toteaakin, että koska 

Slow City -liike haluaa suojella paikallista identiteettiä, suosia pieniä kaupunkeja ja 

hidasta elämänrytmiä, se samalla puolustaa tiettyjä taloudellisia toimijoita ja toimintata-

poja. Tomlinsonin mukaan sekä Slow Food että Slow City -liikkeet voidaan nähdä tiet-
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tyjen intressien ajajina – ei yleisten sosiaalisen muutoksen mallien tarjoajina. (Tomlin-

son 2007, 146–147.) 

 

 

Talouden vaikutukset ja materialismin nousu 

 

Myös markkinoita on Karl Marxin oppiin pohjaten pidetty syyllisenä elämäntahdin no-

peutumiseen. Nopeuden merkitys taloudellisessa kilpailussa voisi siis pakottaa meidät 

nopeuttamaan kaikkea muutakin mitä teemme. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, 

että kapitalismi ei ole syy vaan seuraus aikanälkää potevasta kulttuuristamme. Maallis-

tunut ihminen ymmärtää oman elämänsä rajallisuuden ja pyrkii siksi ”elämään täysillä”. 

(Rosa & Scheuerman 2009, 8-10.) Rosa ja Scheuerman esittävät mielenkiintoisen ky-

symyksen: voidaanko kiihtymiseen puuttua puuttumatta kapitalismiin, joka vaikuttaa 

yhteiskunnan kiihtymiseen (Rosa & Scheuerman 2009, 18)? Henry Adams kuvasi ihmi-

sen historiaa kiihtymisen lain avulla (Adams 1990). Georg Simmel puolestaan kuvasi 

rahan ja vauhdin yhteyttä suurkaupunkien kautta, sillä hänen mukaansa juuri metropo-

leissa sekä raha että nopea elämä näkyvät erityisen selkeästi (Simmel 1907). 

 

Simmelin mukaan muutos taloudessa muuttaa elämänrytmiä. Raha tuo intressit ja sa-

malla myös yksilöt yhteen. Raha monipuolistaa ja rikastuttaa elämää ja samalla kiihdyt-

tää elämäntahtia. Simmelin mukaan raha ja talous vaikuttavat muihin elämän osa-

alueisiin alistamalla ne omaan tahtiinsa. (Simmel 1907, 498–505; kts. Rosa & Scheuer-

man 2009, 41–56.) Myös Eriksen on liittänyt elämänrytmin kiihtymisen talouden ja 

kulutuksen kasvuun. Talous kasvaa, kun tuotanto kasvaa, ja tuotanto kasvaa, kun kulu-

tus kasvaa. Ihmisten tahdotaan kuluttavan enemmän ja entistä nopeammin, koska län-

simaiden talouden painopiste on siirtynyt tuotannosta, tiedon lisäksi, kulutukseen. Ku-

luttaminen muuttuu tehokkaammaksi ja sen osuus vapaa-ajasta lisääntyy. Tuotteiden 

määrä lisääntyy, ja samalla lisääntyy valinnan vapaus. Lisäksi tuotteiden elinkaari on 

lyhentynyt ja joudumme ostamaan yhä useammin uusia tavaroita korvaamaan vanhoja 

ja käyttökelvottomia. (Eriksen 2002, 192–197.) 

 

Turo-Kimmo Lehtonen (2008) kirjoittaa, että identiteetin rakentaminen tapahtuu ehkä 

enenevissä määrin tavaroiden kautta. Lehtonen lienee oikeassa. Tavarat ja vaatetuk-

semme yhdistävät ja erottavat meitä muista. Esimerkiksi tietynlaisten sarjakuvien, elo-
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kuvien tai musiikinlajin ystävä voi halutessaan kertoa mieltymyksestään sanattomasti, 

pukeutumalla samantyylisesti kuin muut samanmieliset ihmiset. Lehtosen mukaan kau-

pasta ostamistamme tavaroista tulee osa elämäämme ja osa meitä. Ne eroavat muista 

samanlaisista tavaroista juuri sillä perusteella, että ne ovat jonkun tietyn ihmisen omai-

suutta. Materiaalisuus vaikuttaa meihin ja vuorovaikutussuhteisiimme – se ei ole vain 

ympärillämme vaan osa meitä. Materia yhdistää, mutta se myös sulkee ulkopuolelle. 

Selkeä esimerkki ulossulkemisesta on rahan tuoma kyky hankkia tavaroita ja rahan 

muodostama ero niiden välille joilla sitä on ja joilla sitä ei ole. Mainoksissa itse tavarat 

ovat usein sivuosassa. Meille luvataan onnellisuutta, rakkautta, ystäviä ja terveyttä, mut-

ta vain jos hankimme mainostettavan tuotteen. Mainostajat ovat huomanneet, että ihmi-

set eivät todellisuudessa tahdo lisää materiaa, sillä sitä länsimaisilla kuluttajilla on jo 

liikaa. (Lehtonen 2008, 10–14.) 

 

Mitä sitten haluamme? Haluamme juuri niitä asioita, joita mainoksissa meille luvataan. 

Ehkä alitajuisestikin ajattelemme, että avain onneen löytyy, kun olemme tietynlaisia. 

Menestyneellä ihmisellä on uusi auto, persoonallisella ihmisellä on mielenkiintoinen ja 

omanlainen tyyli, onnellisella perheellä on kaunis koti ja älykkään ihmisen olohuoneen 

kirjahyllyt notkuvat klassikkoteoksien painon alla. Valintojen tahdotaan näyttävän osal-

ta identiteetin rakentamisen prosessia, jotta niiden merkityksellisyys ihmisten silmissä 

kasvaisi. Tavaroiden lisäksi haluamme elämyksiä, joihin tietysti liittyy materiaa. Ulko-

maanmatkat, benjihypyt ja thairuokakurssit ovat samalla tavalla tapa määrittää omaa 

identiteettiä kuin tavaroiden hankkiminen. Kasvava valintojen määrä vie koko ajan suu-

remman osan ajastamme. 

 

 

2.3 Kiire osana arkeamme 

 

Opiskelijat ja kiire 

 

Opiskeluaika sijoittuu ihmisen elämässä yleensä nuoruuden ja aikuisuuden välitilaan. 

Opiskeluaikana ihminen tekee koko elämäänsä vaikuttavia ratkaisuja, mutta toisaalta se 

suo myös tilaisuuden kokeilla erilaisia asioita ja tehdä väliaikaisia päätöksiä. Yliopisto-

opiskelijalla opiskeluaika on usein pidempi kuin esimerkiksi suoraan ammattikoulusta 

työelämään siirtyneellä henkilöllä. Tämä voi tarkoittaa yliopisto-opiskelijan pidempiai-



18 

 

kaista riippuvuutta yhteiskunnan tuista, vanhemmistaan tai muista opiskelua taloudelli-

sesti tukevista henkilöistä ja tahoista. (Aittola 1987, 50–51.) Varhaisaikuisuus on määri-

telty usealla eri tavalla, mutta Daniel J. Levinson määrittelee sen 17–45 -vuotiaiksi. Yli-

opistossa opiskelee monen ikäisiä ihmisiä, mutta ainakin Levinsonin määritelmän mu-

kaan heistä valtaosa kuuluu varhaisaikuisuuttaan eläviin ihmisiin. Varhaisaikuisuuteen 

liittyy stressitekijöitä, sillä noina vuosina tehdään päätöksiä työhön ja perhe-elämään 

liittyen. Toisaalta varhaisaikuisuuttaan elävä elää rikasta elämää niin seksuaalisuuden, 

luovuuden kuin tavoitteiden saavuttamisenkin kannalta. (Levinson 1986, 5.) 

 

Liisa Leijola, Kati Selvinen, Hannele Suikkanen ja Anna Yrjölä tarkastelevat tutkimuk-

sessaan (2004) opiskelijoiden kiirettä maantieteellisestä näkökulmasta. Erityisesti he 

olivat kiinnostuneita siitä missä nuoret kokevat kiirettä, kuinka paljon ja mihin ajankäy-

tön tapoihin liittyen? Lisäksi Leijola ja kumppanit tutkivat opiskelijoiden kiireen koke-

muksia. Tutkimuksessa esitetään kysymys koetaanko kiirettä etenkin siellä missä kiire 

lisääntyy eli jos kiire lisääntyy opiskelujen vuoksi niin kokevatko opiskelijat kiirettä 

opiskelupaikassaan vai esimerkiksi vapaa-ajallaan kotona. Omassa tutkimuksessani en 

aio tarkastella opiskelijoiden ajankäytön jakautumista tai kiireen kokemisen paikkoja. 

Leijolan ja kumppanien tutkimuksen aineistossa on vastauksia lukiolaisilta ja yliopistos-

sa maantiedettä opiskelevilta. Itse aion toteuttaa tutkimukseni vain yliopisto-

opiskelijoiden näkökulmasta. Leijolan ja kumppaneiden mukaan yliopisto-

opiskelijoiden vastaukset olivat pidempiä ja perustellumpia kuin lukioikäisten. Näyttäisi 

siis siltä, että yliopisto-opiskelijat osaisivat arvioida kiireen kokemuksiaan paremmin 

kuin nuoremmat vastaajat.  

 

Vastanneista yliopisto-opiskelijoista yli puolet tunsi itsensä kiireiseksi usein ja kymme-

nen prosenttia koki olevansa aina kiireinen. Suurin kiireen aiheuttaja sekä lukiolaisille, 

että maantieteen opiskelijoille oli opiskelu ja yliopisto-opiskelijoille toiseksi suurin kii-

reen luoja oli työ. Opiskelun vaatimustaso ja keskeneräiset työt aiheuttivat vastaajille 

kiireen kokemuksia. Yllättäen kiirettä koettiin eniten kotona, vaikka kotiolot eivät kii-

reettä aiheuttaneetkaan. Kolmasosa maantieteen opiskelijoista koki kiireen olevan itse-

aiheutettua. Kiireen kokeminen ainakin osittain itseaiheutettuna nousee siis esille, aivan 

kuten Järnefeltin ja Lehdon (2002) tutkimuksessa. Useammin kiire kuitenkin nähtiin 

ulkopuolelta tulevana asiana, johon ei itse pysty vaikuttamaan. (Leijola ym. 2004.) 
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Vastaajat tinkivät kiireen takia kavereiden näkemisestä, lepäämisestä ja oleskelusta. 

Opiskeluista ja työssäkäynnistä ei juuri tingitty, joka kertonee siitä, että työtä ja opiske-

lua arvostetaan kulttuurissamme paljon. Lisäksi yliopisto-opiskelijat kertoivat työssä-

käynnin olevan taloudellisesti välttämätöntä. Lisäaikaa toivottiin toisaalta vapaa-ajan 

viettoon ja lepäämiseen, ei opiskeluun tai työntekoon. (Leijola ym. 2004.) 

  

Kasvava osuus opiskelijoista käy töissä opistojensa ohella. Yliopisto-opiskelu ajoittuu 

aikuisikään. Lukiota ja ammattikoulua käydessä moni saa rahallista tukea vanhemmil-

taan, mutta yliopisto-opiskelija joutuu jo rahoittamaan elämisensä pitkälti itse. Opinto-

tuki ei välttämättä riitä edes vuokraan, etenkään pääkaupunkiseudun kaupungeissa. 

Noin kuusikymmentä prosenttia yliopisto-opiskelijoista kävi töissä opintojen ohella 

vuonna 2008. Työssäkäynti on yleistynyt 2000-luvun aikana ja on sitä yleisempää mitä 

vanhempi opiskelija on. Naiset käyvät töissä useammin kuin miehet. (Tilastokeskus 

2010.) Samaan aikaan opintolainan nostaminen on vähentynyt (Kela 2009). Opiskelijat 

siis rahoittavat opiskelujaan entistä enemmän töitä tekemällä. Tästä näkökulmasta opis-

kelijoiden kiirettä tarkasteltaessa on tärkeää tarkastella myös työssäkäyvien kiirettä.   

 

 

Työssäkäyvien kiire 

 

Media ja yritysten johto tuovat esille kapitalismin uusina puolina kehittyneen teknologi-

an ja talouden globalisaation. Työaikamuutokset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, 

Richard Sennett toteaa. Aika on pirstaloitunut ja pitkäjänteisyys kadonnut. Ihmisiltä 

vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja laajaa työkokemusta. Harva tekee enää koko 

työuraansa samassa yrityksessä. (Sennett 1998, 17–18.) Työsuhteet ovat muuttuneet ja 

yhä useampi työskentelee epävarmuudessa työsopimuksen jatkumisesta. Määräaikaisten 

töiden lisääntyminen, vaihtuvat työajat, osa-aikaisuus ja alituinen epävarmuus lisäävät 

varmasti aika-ahdistusta. Elämä on muuttunut lyhytjänteisemmäksi ja moni joutuu ko-

koajan miettimään mistä löytäisi seuraavan työpaikan. (Julkunen ym. 2004, 24–25.) 

Jean-Yves Boulinin ja Liisa Horellin mukaan työaikojen sirpaloituminen liittyy yhteis-

kunnan muutokseen teollisuusyhteiskunnasta palvelu- ja informaatioyhteiskunnaksi. 

Työtä tehdään arkipäivien lisäksi yhä enemmän myös iltaisin ja viikonloppuisin ja tämä 

aiheuttaa hankaluuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. (Boulin & Horelli 

2006, 16–23; Wallin 2006, 42.) 
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Sennett pitää aikaamme sitoutumattomana. Sosiologi Mark Granovetterin The Strenght 

of Weak ties – teokseen (1973) viitaten hän toteaa, että lojaalius on tullut harvinaisem-

maksi alati muuttuvassa maailmassa, jossa pinnallinen yhteistoiminta on kuin suojakilpi 

todellisuutta vastaan. Lojaalius ja pitkät, vahvat sosiaaliset siteet ovat menettäneet mer-

kitystään ja lyhytaikaiset siteet lisääntyneet. (Sennett 1998, 19–23.) Pitkät, vahvat siteet 

vaativat aikaa, jota jatkuvassa muutoksessa ei ole. Työkavereiden ja -tiimien vaihtuessa, 

suhteet on luotava aina uudelleen. Yhtenä esimerkkinä pitkien siteiden vähenemisestä 

voi pitää tutkimustulosta, jonka mukaan paremmassa asemassa olevat työntekijät eivät 

välttämättä halua jakaa tietoaan työtiiminsä muille jäsenille, jotteivät menettäisi työ-

paikkaansa heille (Sennett 1998, 119). 

 

Toisaalta voi ajatella, että moderniyhteiskunta vastustaa rutiineihin jämähtämistä (Sen-

nett 1998, 30). Rutiinit tuovat kuitenkin elämään jatkuvuuden tunnetta ja ennustetta-

vuutta. Tavat ja tottumukset ovat rutiineja ja ne tekevät elämästä helpompaa. Oman 

elämän jäsentäminen on vaikeutunut, Sennett toteaa. Hän sanoo myös, että rutiinien 

huonoista puolista on pyritty eroon muuttamalla instituutioita joustavammiksi. Hän lisää 

kriittisesti, että joustavuutta on toteutettu etupäässä ihmistä taivuttamalla ja tehokkuutta 

on lisätty teettämällä pienemmällä työntekijämäärällä enemmän töitä. (Sennett 1998, 

45–60, 125.) Vaikeudet suunnitella ja ennakoida omaa työtä aiheuttavat kiireen koke-

muksia. Erityisesti asiakkaiden kanssa työskentelyyn liittyi vaikeus ennakoida ja suun-

nitella työtään. Reaktiivisuus työn kohteen kanssa siis lisää ennakoimattomuutta ja sitä 

myötä kiireen kokemista. (Järnefelt & Lehto 2002, 44–45.) 

 

Uudistamisella ja joustavuuden lisäämisellä pyritään juuri tehokkuuden lisäämiseen. 

Kaiken takana on ajatus tehokkaammasta ja tuottavammasta organisaatiosta, josta on 

karsittu turhat, aikaa tuhlaavat rutiinit. Toki joustavuutta on lisätty muutenkin kuin vaa-

timalla työntekijöiltä enemmän kuin ennen. Nykyään monella on joustava työaika, joka 

mahdollistaa työaikojen yksilöllisen suunnittelun tietyissä rajoissa. Esimerkiksi niin, 

että aamulla töihin voi tulla aikavälillä 7.00–10.00 ja kotiin voi lähteä aikavälillä 15.00–

18.00. Joustava työaika ei kuitenkaan ole kaikkien oikeus ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 

se on erityisesti valkoisen keskiluokan ja johtavassa asemassa olevien etu. Joillakin on 

myös mahdollisuus työskennellä kotona, mutta todellisuudessa heitä saatetaan valvoa, 
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jopa tarkemmin kuin työpaikalla töitä tekeviä. Sennettin näkemys on, että joustavuus 

synnyttää epäjärjestystä, mutta ei vapautta. (Sennett 1998, 45–60, 125.) 

 

Eri aineistot puhuvat sen puolesta, että työssäkäyvät kokevat kiireen lisääntyneen työ-

elämässä. Joillakin työpaikoilla tämä on aiheuttanut työajan venyttämistä, joka taas on 

aiheuttanut töiden viemistä kotiin ja kiireen lisääntymistä myös vapaa-ajalla. (Julkunen 

ym. 2004, 178–180.) Työntekijöiltä vaaditaan erilaisia asioita kuin ennen ja yksin ko-

kemus ei takaa työpaikan saantia. Nuoret nähdään joustavampina työntekijöinä ja jous-

tavuus on tehokkuutta. Joustava työntekijä pysyy paremmin mukana organisaation muu-

toksissa ja tekee asiat johdon vaatimalla tavalla, oli kyse sitten riskinotosta tai alistumi-

sesta. (Sennett 1998, 99–100.) Järnefeltin ja Lehdon tutkimustaan varten tekemien haas-

tatteluiden perusteella kiirettä koetaan eniten 25–45 -vuotiaiden keskuudessa. Naisten ja 

miesten välillä löytyi eroja kiireen syitä tutkittaessa. Naiset kokivat kiirettä etenkin työ-

paikan henkilöstön riittämättömyyden takia, kun taas miehille kiirettä aiheuttivat kilpai-

lu ja tehokkuusvaatimukset. Naiset kokevat kiirettä nykyään miehiä enemmän; vielä 

1970-luvulla tutkimustulos oli päinvastainen. (Järnefelt & Lehto 2002, 10–12, 19.) 

Myös Työterveyslaitoksen vuonna 2009 toteuttaman haastattelututkimuksen ja Julku-

sen, Nätin ja Anttilan tutkimuksen mukaan ajan puutteen kokeminen on yleisempää 

naisilla kuin miehillä. Julkusen, Nätin ja Anttilan tutkimuksessaan kävi ilmi, että ikä-

ryhmittäin eniten aikavajetta kokivat 35–44 -vuotiaat. (Julkunen ym. 2004, 206–211; 

Perkiö-Mäkelä ym. 2010, 14.) Vanhemmissa ryhmissä kiirettä koetaan vähemmän ja 

sitä on opittu hallitsemaan. 

 

Suomessa koetaan kiirettä paljon verrattuna moniin Euroopan maihin. Kun Eurooppa-

laisessa työolotutkimuksessa tutkittiin niiden palkansaajien osuutta, joilla ei ole tarpeek-

si aikaa saada työtään tehdyksi ja jotka kokevat työskentelevänsä jatkuvasti todella no-

pealla tahdilla, Suomi sijoittui kärkipäähän.  (Merllié & Paoli 2001.) Aikapainetta aihe-

uttavat etenkin liian kireät aikataulut. Tilastokeskuksen työolotutkimuksista on huomat-

tu, että 1980-luvulta asti työkiireen kokemukset ovat lisääntyneet. Lähes puolet palkan-

saajista koki vuonna 2009, että täytyy kiirehtiä melko tai hyvin usein, että saa työnsä 

tehtyä. (Järnefelt & Lehto 2002, 18, 35; Kauppinen ym. 2010, 85.) Sopimustyöaika 

37,5–38 tuntia ylittyy etenkin ylemmissä johtotehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtä-

vissä työskentelevillä. He tekevät töitä keskimäärin yli 45 tuntia viikossa. Lisäksi raja 

yksityiselämän ja työelämän välillä hämärtyy, kun töitä viedään usein myös kotiin. 
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Miksi töitä tehdään niin paljon, jos monella kuitenkin on kaipuu lyhyempiin työpäiviin 

ja vapaa-aikaan? Julkusen, Nätin ja Anttilan mukaan keskiluokkaiselle ihmiselle työ 

antaa sosiaalisen aseman ja on siksi välttämätön osa elämää. Lisäksi työ nähdään paik-

kana toteuttaa itseään ja onnistua jossakin. (Julkunen ym. 2004, 11–19.) Moni on sitä 

mieltä, että työaika on itsestä kiinni. Yksilöllistyneessä kulttuurista osa pitää kiinni 

normaalityöajasta ja osa sopeutuu tekemään enemmän töitä. Eniten pidennettyjä työpäi-

viä tekevät miehet, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla. Ylipitkien työpäivien 

tekijöillä on myös suurin vapaus päättää omista työajoistaan ja samalla mahdollisuus 

pitää vapaapäiviä silloin kun haluavat. Vapaaehtoinen erityisen pitkien päivien tekemi-

nen on kuitenkin vähäistä. Tärkeämpää on tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin. 

Joustavuuden lisääntyminen ei ole johtanut työajan lyhenemiseen vaan päinvastoin työ-

ajat ovat pidentyneet. (Mts. 93, 102–103, 220–225.) 

 

Tietotekninen kehityskin vaikuttaa kiireen tuntemuksiin. Pitää hallita paljon asioita ja 

laitteet eivät aina toimi kunnolla. Atk-työssä uusia työtehtäviä voi ilmaantua yllättäen ja 

tehtävät pääsevät helpommin kasautumaan. (Järnefelt & Lehto 2002, 43–46.) Tietotyö-

läisten, eli niiden jotka työssään tuottavat ja käsittelevät tietoa ja käyttävät modernia 

tieto- ja viestintäteknologiaa, työ on osoittautunut erityisen paineita kasvattavaksi. Tie-

totyön kuormittavuus liittyy tietotulvaan. Työntekijän on pystyttävä seulomaan valta-

vasta tietomäärästä itselle merkittävä tieto. Kaikkea saatavilla olevaa tietoa on mahdo-

tonta tutkia ja sisäistää. On jopa puhuttu tietoähkystä, joka liittyy uuteen viestintätekno-

logiaan kuten sähköpostiin, internetiin, intranettiin ja kännyköihin. Tiedon tulva rasittaa 

Julkusen ja kumppaneiden tutkimuksen mukaan etenkin korkeakouluopettajia ja lääkä-

reitä, siis samoja ammattiryhmiä kuin ne joissa koettaan eniten aikapainetta. (Julkunen 

ym. 2004, 66–72.) 

 

Aikapaine kasvaa kun tietotekniikan käytön osuus työajasta kasvaa. Tieto- ja asiantunti-

jatyö henkilökohtaistuu. Työntekijä voi ensimmäiseksi joutua luomaan työnsä sisällön 

ja sitten osoittamaan, että tuo työ tuottaa tulosta. Työpaikka täytyy siis ansaita uudelleen 

ja uudelleen. Tällainen epävarmuus tuottaa paineita. Kun aikatauluista on vastuussa itse, 

saattaa työstä tulla kokopäiväinen projekti joka luo kiireen tuntua arkeen. (Julkunen ym. 

2004, 73–74, 93.) Kiireen takia koetaan, että täytyisi olla monessa paikassa samaan ai-

kaan. Työpäivä on sirpaloitunut, kun työ keskeytyy useasti päivän aikana esimerkiksi 

puheluiden, työkavereiden tai kokousten vuoksi. Asiakaspalvelukeskeisyys on lisäänty-
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nyt monilla aloilla ja tämä aiheuttaa lisäpaineita. Kiirettä ei saisi näyttää asiakkaille, 

koska se saattaisi haitata asiakassuhdetta. (Järnefelt & Lehto 2002, 38–39.) Järnefeltin ja 

Lehdon tutkimuksen haastateltavien mukaan kiire ilmenee esimerkiksi niin, ettei saa 

tehtyä asioita loppuun saakka ja työasioita tulee mietittyä myös vapaa-ajalla. Tosin työ-

asioiden miettimistä vapaa-ajalla ei nähty vain negatiivisena asiana. Järnefelt on tulkin-

nut kuitenkin ”työminän” ja ”siviiliminän” rajojen hämärtyneen. Työasioita mietitään 

vapaa-ajalla, mutta kotiasioita ei juurikaan mietitä työpäivän aikana. (Mts. 60–72, 80–

93.) 

 

 

2.4 Sosiaalinen konstruktionismi ja kulttuurintutkimus 

 

Kulttuurintutkimus on laaja kenttä, jolle mahtuu hyvin paljon erilaisia teoreettisia tradi-

tioita. Sen keskiössä on joka tapauksessa ajatus todellisuuden näyttäytymisestä toimi-

joille merkitysten kautta. Kulttuurintutkimuksessa on myös korostettu mahdottomuutta 

käsitellä maailmaa ainoastaan subjekti- tai rakennekeskeisesti. Mitkään tulkintamme 

eivät ole täysin yksilöllisiä ja erityisiä. Toisaalta taas rakenteita ei olisi ilman toimijoita. 

(Alasuutari 1995, 70–72.) Näkökulmaksi tulisikin valita näiden kahden näkemyksen 

risteys, eräänlainen kultainen keskitie.  

 

Kiire voi yhdelle merkitä itsestään selvää, tavalliseen arkeen liittyvää asiaa ja toiselle 

taas epämiellyttävää kulttuurintuotetta josta on mahdollista päästä eroon. Tiedonsosio-

logiassa ajatellaan, että todellisuus on kokonaan sosiaalisesti rakentunut. Tämän sosiaa-

lisen rakennusprosessin tutkiminen on tiedonsosiologian tavoite. Ihmiset tulkitsevat 

todellisuutta ja jokainen kokee maailman omalla tavallaan. (Berger & Luckmann 1994, 

11–13.) Tämä mahdollistaa erilaiset tulkinnat samasta asiasta. Sekä ihminen että yhteis-

kunta ovat sosiaalisesti rakentuneita. Ihminen on luonut sosiaalisen järjestyksen ja yh-

teiskunnan instituutiot ja ajan mittaan toiminta muuttuu rutiiniksi. Yhteiskunnalliset 

instituutiot säilyvät legitimaation avulla, niitä aletaan pitää oikeutettuina ja itsestään 

selvinä. (Aittola & Raiskila 1994, 222; Berger & Luckmann 1994, 74–75.) Yhteiskun-

nan toiminnan tutkiminen voi auttaa meitä ymmärtämään myös kiireen syitä ja seurauk-

sia. Jos kiireen asema legitimoituu, on vaarana, ettemme enää osaa kyseenalaistaa sitä ja 

sen vaikutuksia. 
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Taustateoriat 

 

Kulttuuristen jäsennysten tutkimisen taustateoriana voidaan pitää ainakin semioottista 

teoriaa ja MCD-analyysiä (Membership Categorization Device). Semioottisen teorian 

keskeinen ajatus on, että kieli on täynnä erontekoja ja niiden keskinäisiä artikulaatioita. 

Kaikki sanat ovat yhteydessä toisiinsa, koska uusia yhden sanan merkitystä selitetään 

toisilla sanoilla. Käyttäessämme jotakin sanaa jätämme samalla käyttämättä jotakin tois-

ta. (Alasuutari 1995, 117–119.) Kiireettömyys on kiireen vastakohta ja puhuessamme 

kiireettömyydestä teemme eron kiireeseen. Periaate tulee selvästi esille seuraavassa 

esimerkissä: lause ”Minä pidän erityisen paljon klassisesta musiikista.” tekee eronteon 

klassisen musiikin ja muiden musiikinlajien välillä. Lisäksi lauseessa on käytetty pai-

nottavaa sanaa ”erityisen”, joka voi viitata siihen, että kyseinen henkilö pitää kyllä 

muistakin musiikinlajeista, mutta ei mistään niin paljon kuin klassisesta musiikista. 

Voidaan ajatella, että sanoja tekee samalla eron esimerkiksi muihin kulttuurin tuottei-

siin, kuten teatteriin tai näyttelyihin, tai jopa kaikkeen muuhun tekemiseen. Tutkijan 

täytyy päättää mitkä eronteot ovat hänestä analyysin kannalta merkityksellisiä.  

 

Harvey Sacks huomasi ihmisten käyttävän kategorisointeja jatkuvasti arkielämässään. 

Näkymättömät kategoriat ohjaavat toimintaamme ja helpottavat maailman käsitteellis-

tämistä, mutta samalla niillä voi olla negatiivisia vaikutuksia tiettyyn kategoriaan asete-

tulle henkilölle, ilmiölle tai asialle. (Juhila 2004, 21–25.) Kategorioiden käyttö on sa-

malla myös vallankäyttöä, sillä eroja tehdään usein vallankäyttäjien kategorioiden mu-

kaan. Asioiden ja ihmisten luokittelu vahvistaa stereotypioita. (Juhila 2004, 21–25.) Jos 

esimerkiksi työssäkäyvät määritellään kiireisiksi ja työttömät kiireettömiksi, niin kii-

reettömyyteen voidaan liittää muussakin yhteydessä tekemättömyys. On kulttuurista ja 

ajanhengestä kiinni, pidämmekö työn tekoa aina arvokkaampana kuin aikaa, jolloin 

emme tee työtä. Hyvinvointivaltion henkeen liittyy kuitenkin ajatus yhteisestä työ-

panoksesta hyvinvoinnin eteen. Tällä tavalla määrittelemällä ja kategorisoimalla kiire 

voi näyttäytyä positiivisena osana hyvinvointivaltiota, sillä kiireinen ihminen näyttää 

tuottavammalta kuin kiireetön. On kiinnostavaa nähdä millaisia kategorisointeja ja jaot-

teluja opiskelijat tekevät puhuessaan kiireestä. Liitetäänkö positiivisia merkityksiä 

enemmän kiireiseen vai kiireettömään elämään? 
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Merkitysten tutkimista 

 

Tie muutokseen voi käydä merkityksen annon kautta. Kun annetaan asialle uusi merki-

tys, siitä voidaan tehdä haluttava, tai ei-haluttava, riippuen siitä mikä on tavoitteena. 

Merkityksenantoa käyttävät hyväkseen esimerkiksi markkinoijat yrittäessään muuttaa 

jonkun tuotteen merkityksen erilaiseksi tai laajemmaksi kuin ennen. Kun eksoottinen 

hedelmä merkitsee kuluttajille muutakin kuin uutta makuelämystä (esimerkiksi trendik-

kyyttä ja terveellisellä ruokavaliolla itsestään huolehtimista), sen kysyntä voidaan saada 

kasvuun. Samalla tavalla asian merkitys voi muuttua median välityksellä. Esimerkiksi 

kiireestä voidaan kirjoittaa lehdissä menestyvien ja koulutettujen ihmisten ominaisuute-

na ja näin tehdä kiireestä sosiaalisesti hyväksytty ja jopa haluttu asia. Kiire ei siis ole 

yksiselitteisesti negatiivinen tai positiivinen asia, vaikka se useimmiten onkin määritelty 

lähtökohtaisesti negatiiviseksi (vrt. Niemelä 2006, 27). 

 

Ihmiset käyttävät merkitysrakenteita ja skeemoja maailmassa suunnistamiseen. Kulttuu-

rintutkimuksessa ei ajatella, että merkitysrakenteet käyttäisivät ihmistä vaan, että ihmi-

set käyttävät merkitysrakenteita. Silti yleisesti käytettyjen mallien katsotaan uusintavan 

todellisuutta, jossa elämme. Merkitysten tuottamisessa on kyse myös vallasta. Kenellä 

on esimerkiksi valta määritellä mitä kiire ihmisille merkitsee? Jollekin taholle voi olla 

otollista pyrkiä muuttamaan kiireen merkitystä positiivisemmaksi ja statusta nostavaksi. 

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta yhteiskuntatieteellinen tutkimus on aina merkitys-

ten tutkimista, sillä yhteiskunnallinen elämä on riippuvainen merkitystulkinnoistamme. 

Siitä voiko tutkija tehdä tulkintoja ihmisten merkitysmaailmoista on monia käsityksiä. 

Etnometodologiassa katsotaan, että sosiologi ei voi tehdä vedenpitävää tulkintaa toisen 

ihmisen merkityksenannosta. (Alasuutari 1995, 60–64, 72–73, Layder 1993, 5-8, 157–

185.) Pyrkiminen toisten antamien merkitysten täydelliseen avaamiseen on varmasti 

turhaa, mutta se ei tarkoita ettei merkitystenantoa voisi tutkia. Jokainen meistä toimii 

kuitenkin tietyssä kulttuurissa ja ajassa, ja merkitystenanto on kytköksissä tuohon kult-

tuuriin. Millaisia merkityksiä kiireelle vastaajat antavat omassa aineistossani? Uskon, 

että nuo vastaukset kertovat jotakin ajasta jossa elämme ja etenkin jotakin siitä yhteis-

kunnasta, jossa kyselyyn vastanneet opiskelijat toimivat. 
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Kulttuurin tutkimuksen kritiikki 

 

Kamppinen arvostelee kulttuurintutkimuksen menetelmien ja näkökulmien käyttöä liian 

laajaksi. Hän vaatii systemaattisempaa näkökulmaa ja tieteellisempää tutkimusotetta. 

Kamppinen kritisoi kulttuurintutkimusta kovasanaisesti pelkäksi kuvailuksi ja ehdottaa 

evoluutioteoriaa ja kognitiotiedettä avuksi tieteellisyyden lisäämiseksi kulttuurintutki-

mukseen. (Kamppinen 2000, 120–129.) Kulttuurintutkimusta on kritisoitu Pertti 

Alasuutarin (2006) mukaan myös keskittymisestä ainoastaan ihmisten tulkintojen tut-

kimiseen toiminnan sijaan. On väitetty, ettei kulttuurin tutkimuksella ole yhteiskunnal-

lista relevanssia ja, että kyse on ”nollatutkimuksesta”. Alasuutari toteaa kuitenkin, että 

kulttuurin tutkimuksen piirissä kiinnitetään huomiota jäsentämistapoihin ja diskurssei-

hin, koska tutkijan kuvaukset siitä, miten ihmiset toimivat eivät ole täysin luotettavia. 

Myöskään tutkittavien lausuntoja heidän omasta toiminnastaan ei voi pitää faktana. 

Diskurssien analyysi on osoittanut, että haastattelutilanteissa ihmiset eivät ole aina joh-

donmukaisia ja saattavat esittää ristiriitaisia ajatuksia ja mielipiteitä haastattelun eri vai-

heissa. Tämä pätee myös vapaamuotoisempiin keskustelutilaisuuksiin. Ihmiset siis käyt-

tävät erilaisia kulttuurissa jaettuja keskustelutapoja ja teemoja sekä asettuvat moniin 

erilaisiin rooleihin. 

 

Kulttuurin tutkimuksessa huomio kiinnittyy kulttuurisesti jaettuihin merkitysrakentei-

siin. Toimintaa ja toimijoita ei kuitenkaan unohdeta. Merkitysrakenteiden avulla ihmiset 

jäsentävät maailmaa ja määrittävät paikkaansa siinä. Analyysissä ei selvitetä ainoastaan, 

miten ihmiset jonkun asian kokevat vaan myös toiminnan kulttuuriset ja rakenteelliset 

ehdot otetaan huomioon. (Alasuutari 2006.) Kulttuurintutkimus ei ole siis pelkkää ku-

vailua ja ihmisten tekemät luokittelut ja eronteot kertovat meille siitä todellisuudesta, 

jossa he elävät. Alasuutari (2006) korostaakin, että erilaisia luokituksia tehdessä on 

muistettava, että ne samalla legitimoivat yhteiskunnassa vallitsevia jakoja. 

 

 

2.5 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

kokemuksia kiireestä ja niitä merkityksiä, joita he kiireelle tai kiireettömyydelle antavat. 

Ensimmäiseksi selvitettävä tutkimuskysymykseni on, kuinka suuri osa vastaajista mää-

rittelee itsensä kiireiseksi. Olisihan mahdollista, että yksikään vastaajista ei tunne itse-
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ään kiireiseksi. Jos osa vastaajista kuitenkin hypoteesini mukaisesti tuntee itsensä kiirei-

seksi, niin mitä selityksiä he tälle kiireelle antavat eli mistä he kokevat kiireen johtu-

van? Entä millaisia merkityksiä kiire saa opiskelijoiden vastauksissa? Onko kiire esi-

merkiksi osa statusta, tehokkuuden lisääjä, välttämätön paha tai stressin lisääjä. Samalla 

tavoin minua kiinnostaa kiireettömyys - sen saamat merkitykset ja selitykset. 

 

Millaista tutkittavieni kiire on? Näkyykö aineistossani merkkejä erilaisista, mutta toi-

siinsa kytkeytyneistä kiireen lajeista, jotka Rosa on nimennyt kiireen kategorioiksi? 

Voiko aineistostani erottaa teknologista kiihtymistä, sosiaalisen muutoksen kiihtymistä 

tai elämänrytmin kiihtymistä? 

 

Vaikka tutkimukseni on varsinaisesti laadullinen, aion käsitellä määrällisin menetelmin 

vastauksista löytyviä eroja ikäryhmien ja sukupuolten välillä sekä työssäkäynnin mah-

dollista vaikutusta kiireeseen. 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

3.1 Aineisto 

 

Rajasin tutkimukseni kohdejoukoksi yliopisto-opiskelijat useasta syystä. Opiskelijat 

ovat täysi-ikäisiä ihmisiä ja yliopistossa opiskeleminen vaatii opiskelijalta erityisen pal-

jon aikaa ja paneutumista. Juuri Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat valikoituivat 

kohdejoukoksi oman kiinnostukseni kautta. Tuntui mielenkiintoiselta ajatukselta tutkia 

opiskelijoita omasta tiedekunnastani. Kuulun itse tutkittavaan ryhmään ja tämä lisää 

tarvetta itsekriittisyyteen analyysia tehdessäni. Omat kokemukset eivät saisi liiaksi vai-

kuttaa analyysiin. Uskon, että kun huomioin tämän seikan tutkimusta tehdessäni, pystyn 

vähentämään omakohtaisten kokemusteni ja ajatusteni vaikutusta analyysin tekoon. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin marraskuun 2010 alussa internetissä olleen kyselylomakkeen 

avulla. Koska tutkin Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, oli vastaajat helpointa 

tavoittaa ainejärjestöjen sähköpostilistojen avulla. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa 

opiskelee kokopäiväisesti noin 3100 opiskelijaa, kun mukaan ei lasketa Svenska social- 

och kommunalhögskolania. Naiset ovat enemmistössä, heitä on opiskelijoista hieman 

yli 2000 henkeä. (Helsingin yliopisto 2009.) Vastauksia sain 273 kappaletta. Naisia vas-

taajista oli valtaosa, 228 kappaletta eli noin 84 prosenttia, ja miehiä yhteensä 45 kappa-

letta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoista 

2463 eli noin 65 prosenttia on naisia. Yhteensä valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiske-

li 3778 perustutkinto-opiskelijaa vuonna 2010. (Helsingin yliopisto 2011.) Opiskelijoi-

den sukupuolijakaumaan suhteutettuna naisvastaajat vastasivat siis aktiivisemmin kyse-

lyyni. Lisäksi kyselyyn vastasi 13 henkilöä, jotka eivät opiskelleet Valtiotieteellisessä 

tiedekunnassa. Heidät rajasin pois aineistostani. 

 

Kysely oli anonyymi eli vastaajien henkilötietoja ei kerätty missään vaiheessa. Uskon 

tämän lisänneen vastausaktiivisuutta. Vastaamisesta ei saanut palkkiota, joten aineiston 

keruu oli täysin vastaajien aktiivisuudesta riippuvaista. Ihmisillä oli mahdollisuus käyt-

tää vastaamiseen niin paljon aikaa, kuin he itse halusivat ja vastaukset olivatkin varsin 

eripituisia. Vastausten sanamäärät vaihtelivat välillä 68–756 sanaa. Tutkimukseeni ei 
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liity varsinaisia tutkimuseettisiä ongelmia juuri kyselyn täydellisen anonymiteetin ja 

vapaaehtoisuuden takia. 

 

 

Kyselylomake 

 

Alun perin ajattelin pyytää vastaajia kirjoittamaan vapaamuotoisesti kiirekokemuksis-

taan ilman minkäänlaisia ohjaavia kysymyksiä. Päädyin kuitenkin muotoilemaan avo-

kysymyksiä, jotta vastauksissa tulisi esille tietyt minua erityisesti kiinnostavat asiat, 

kuten työn ja opiskelujen yhdistäminen kiirettä aiheuttavana asiana, sekä se miltä kiire 

tuntuu fyysisesti ja psyykkisesti. Lisäksi oli tärkeää saada vastaajat pohtimaan, onko 

kiire kielteinen vai myönteinen asia. Lomakkeen alkutekstissä heitettiin ilmaan joitakin 

ajatuksia ja kysymyksiä kiireestä, kuten voiko kiireisyyden esille nostamisella kohottaa 

omaa statustaan. Kaikkia näistä ajatuksista en kuitenkaan sisällyttänyt varsinaisiin ky-

symyksiin. En halunnut ohjata vastaajia liikaa kysymyksen asetteluilla ja siksi päädyin 

tekemään puolistrukturoidun kyselylomakkeen, joka antoi vastaajille mahdollisuuden 

todella pohtia suhdettaan kiireeseen ja kirjoittaa juuri niistä asioista jotka aihe toi heille 

mieleen. 

 

Kyselylomake rakentui kolmesta perustietoja koskevasta kysymyksestä: tiedekunta, ikä 

ja sukupuoli. Päätin kysyä vastaajien tiedekuntaa, koska sähköpostilistoille voi liittyä 

kuka tahansa ja tahdoin rajata aineistoni ainoastaan Valtiotieteellisen tiedekunnan opis-

kelijoihin. Iän ja sukupuolen kysymisen koin tärkeäksi, koska on mielenkiintoista ver-

tailla nouseeko ikäryhmien ja sukupuolten välillä esiin eroja esimerkiksi vastaustyyleis-

sä. Varsinaiset kysymykset olivat avokysymyksiä ja viimeiseen kysymykseen vastaajat 

saivat vapaasti kirjoittaa omista kiireen kokemuksistaan ja muista ajatuksista kiireeseen 

liittyen. Jokaiseen kysymykseen asetin tekstin määräksi maksimisuuruuden, joten käy-

tännössä vastaajat olisivat voineet kirjoittaa jokaiseen romaanin verran tekstiä. Tein 

kyselylomakkeeni Helsingin yliopiston E-lomakepalvelun avulla. E-lomakepalvelussa 

ei ole ilmoitettu, mikä on tekstikentän maksimimerkkimäärä, mutta testaamalla totesin, 

että yhteen avokysymykseen pystyy kopioimaan ainakin sadan sivun edestä fontilla 12 

kirjoitettua tekstiä. 

 

Avokysymykset olivat seuraavat: 
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1. Miksi sinulla on / ei ole kiire? 

2. Onko kiire mielestäsi sinusta riippumatonta vai koetko sen olevan itseaiheutet-

tua? 

3. Miten kuvailisit kiirettä? Miltä se tuntuu esimerkiksi fyysisesti? Onko kiire mie-

lestäsi enemmän negatiivinen vai positiivinen asia? 

4. Jos käyt töissä, lisääkö työn ja opiskelun yhdistäminen kiirettä arjessasi? 

5. Kerro omista kiirekokemuksistasi tai muita ajatuksiasi kiireeseen liittyen. 

 

Ensimmäisellä kysymyksellä halusin tuoda vastaajille esille, että en oleta, että kaikilla 

olisi kiire. Vastaajat saivat siis kertoa elämäntyylistään ja -tilanteestaan. Toisessa kysy-

myksessä halusin vastaajien pohtivan kiireen syitä syvällisemmin eli onko kiire omista 

valinnoista johtuvaa vai väistämätön asia. Kolmannessa kysymyksessä toivoin vastaaji-

en kertovan siitä, miten he itse kokevat kiireen arjessaan. Kyselylomaketta laatiessani 

mietin voisiko kiire olla joillekin voimaannuttava asia tai statuksen nostattaja. Neljän-

nessä kysymyksessä nostin esille opiskelijoiden työssäkäynnin sekä opintojen ja töiden 

yhdistämisen tuomat mahdolliset aikatauluongelmat. Kysymys oli mielestäni tärkeä, 

jotta ne vastaajat, jotka eivät koe työn ja opiskelujen yhteensovittamista ongelmana, 

toisivat mielipiteensä esille. Viides kysymys oli mielestäni ehdoton, jotta vastaajien 

muut, mahdolliset mielenkiintoiset, ajatukset tulisivat esille. Lisäksi ajattelin tämän ky-

symyksen antavan mahdollisuuden purkaa ajatuksia kiireestä ja kiireen mahdollisesti 

aiheuttamista stressikokemuksista. 

 

Järnefelt ja Lehto ovat kirjoittaneet raportissaan Työhulluja vai hulluja töitä? Tutkimus 

kiirekokemuksista työpaikoilla, työelämässä koetusta kiireestä lomaketutkimuksen ja 

laadullisten haastattelujen avulla. Tekijät toteavat, että kiireestä on mahdollista saada 

tietoa kysymällä ihmisten omista kokemuksista. Laadullisen tutkimuksen keinoin saatiin 

selville ihmisten kiireelle antamia merkityksiä. (Järnefelt & Lehto 2002, 3, 14.) Itse ha-

luan tarkastella ihmisten kiireelle antamia merkityksiä myös muualla kuin työelämässä. 

Miten kiirettä koetaan arjessa myös työpäivän jälkeen ja entäpä ne, jotka eivät käy ko-

kopäiväisesti tai lainkaan ansiotyössä? Järnefelt ja Lehto tutkivat myös kiireen takana 

olevia prosesseja ja syitä. Tässä gradussa en lähde tutkimaan tarkasti kiireen syitä, vaik-

ka aineistossani ihmiset kertoivatkin syitä omaan kiireeseensä. Tarkoituksenani on sel-
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vittää, miten ihmiset itse kiirettään käsitteellistävät ja millaisia teemoja aineistostani 

nousee esille. 

 

 

Aineiston rajaus 

 

Alkuperäinen aineisto on naisvoittoinen: vastaajista 50 on miehiä ja 237 naisia. Osa 

vastaajista ei kuitenkaan opiskele valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joten heidät rajasin 

pois aineistostani. Kaksoistutkintoa suorittavia otin mukaan aineistoon. Osa kaksoistut-

kintoa suorittavista on saattanut maininta vain toisen tiedekunnista, joissa opiskelee, 

joten heitä ei olisi varmuudella voinutkaan jättää aineiston ulkopuolelle. Rajauksen jäl-

keen jäljelle jäi 45 miesvastaajaa ja 221 naisvastaajaa eli kaikkiaan vastaajista valtaosa, 

83 prosenttia, on naisia. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoista 65 prosenttia (ja 

jatko-opintoja suorittavista 59 prosenttia) on naisia (laskettu tilastosta Jokipii 2010). 

Kaikista eniten vastauksia tuli 20–24 -vuotiailta naisilta - vastaajista 111 kappaletta eli 

42 prosenttia kuuluu tuohon joukkoon. Toiseksi eniten vastauksia tuli 25–29 -vuotiailta 

naisilta. Heidän osuutensa vastaajista on 29 prosenttia. Myös miesopiskelijoista ahke-

rimmin vastasivat 20–24 -vuotiaat. Miesvastaajista 51 prosenttia (23 kappaletta) on 20–

24 -vuotiaita ja 40 prosenttia 25–29 -vuotiaita (18 kappaletta). Valitettavasti 30–39 – 

vuotiaista miesopiskelijoista yksikään ei vastannut kyselyyn. Tätä selittänee ainakin 

osin valtiotieteellisen opiskelijoiden ikäjakauma. Saman ikäryhmän naisilta vastauksia 

tuli 21 kappaletta. Kaiken kaikkiaan 50 prosenttia eli tasan puolet vastaajista kuuluu 

ikäryhmään 20–24 -vuotiaat ja 35 prosenttia ikäryhmään 25–29 -vuotiaat. Taulukossa 1 

on esitetty vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma. 
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Taulukko 1 

Ikä- ja sukupuolijakauma 

  Frekvenssi Prosentit 

Validi – 19 7 3 

 20–24 134 50 

 25–29 94 35 

 30–34 14 5 

 35–39 7 3 

 40- 10 4 

 Yhteensä 266 100 

    

 Mies 45 17 

 Nainen 221 83 

 Yhteensä 266 100 

 

Kaikissa ikäryhmissä vastaajista valtaosa on naisia (Taulukko 2). Suurin miesvastaajien 

osuus on 19-vuotiaiden ja sitä nuorempien ikäryhmässä (29 prosenttia). Kuitenkin vas-

taajamääriä katsottaessa (Taulukko 1) huomamme, että vastaajia on selvästi eniten 20–

24 -vuotiaiden ja 25–29 -vuotiaiden joukossa. Seitsemän vastaajista on 19-vuotiaita tai 

sitä nuorempia, kun taas 20–24 -vuotiaita vastaajia on 134 kappaletta ja 25–29 -

vuotiaita 94 kappaletta.  

 

 

Taulukko 2 

Ikäryhmät sukupuolen mukaan (%) 

Ikäryhmä  – 19 20–24 25–29 30–34 35–39 40- Yhteensä 

Sukupuoli Mies 29 17 19 0 0 20 17 

 Nainen 71 83 81 100 100 80 83 

 Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 

 (N) (7) (134) (94) (14) (7) (10) (266) 

 

 

Kuviossa 1 on kuvattu ikäryhmittäisiä vastaajamääriä sukupuolen mukaan pylväsdia-

grammin avulla. Kuvio havainnollistaa kuinka suuri osuus vastaajista on naisia ikäryh-

mistä 20–24 -vuotiaat ja 25–29 -vuotiaat ja miten vähäistä vastaaminen on ollut muissa 

ikäryhmissä. Tämä selittyy osin valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien ikäja-

kaumalla, sillä valtiotieteellisen tiedekunnan perustutkintoa opiskelevista naisista 65 

prosenttia kuului vuonna 2010 ikäryhmiin 20–24 -vuotiaat ja 25–29 -vuotiaat. Miehistä 
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näihin ikäryhmiin kuului 60 prosenttia perustutkinto-opiskelijoista. (Helsingin yliopisto 

2011.) 

 

Kuvio1

 

 

Laadullista analyysiä varten otin aineistostani 59 tapauksen näytteen. Koko aineiston 

analysointi temaattisella sisällönanalyysillä olisi ollut äärimmäisen työlästä. Päädyin 

valitsemaan aineistosta pisimmät vastaukset, koska mikään muu karsintatapa ei tuntunut 

järkevältä. Poimintaa tehdessäni olin jo lukenut kaikki vastaukset läpi ja todennut, että 

pisimmissä vastauksissa kiirettä käsiteltiin analyyttisemmin kuin lyhyemmissä vastauk-

sissa. Kävin siis jokaisen vastaajan vastaukset läpi ja karsin ensin ne joissa oli vähiten 

tekstiä. Tein kolme karsintakierrosta. Helpointa oli poimia naisten vastauksia niiden 

suuren määrän takia. Miesten vastauksissa oli vähemmän erityisen pitkiä vastauksia, 

joten niiden poimiminen oli vaikeampaa. En halunnut jättää miehiä täysin analyysin 

ulkopuolelle. Onneksi löysin kuitenkin jonkin verran pidempiä vastauksia myös miehil-

tä ja pystyin sisällyttämään ne näyteaineistooni. Jokainen vastaus mahtui yhdelle A4-

arkille, joka helpotti aineiston käsittelyä ja luokittelua erilaisiin ryhmiin (esimerkiksi 

työssäkäyvät ja ei työssäkäyvät).  
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Lopulliseen, näyteaineistoon päädyin valitsemaan vastauksia ikäryhmistä 20–24 -

vuotiaat ja 25–29 -vuotiaat. Näissä ikäryhmissä oli eniten vastauksia sekä miehiltä että 

naisilta. Lisäksi pitkiä vastauksia ei löytynyt muiden ikäryhmien vastauksista lukuun 

ottamatta kahta 40-vuotiaan tai vanhemman naisen vastausta. 30–39 -vuotiailta miehiltä 

en saanut lainkaan vastauksia, joten en olisi voinut vertailla tuon ikäryhmän naisten 

tuloksia saman ikäryhmän miesten tuloksiin. Lopulliseen karsittuun aineistooni valikoi-

tui naisten vastauksia yhteensä 44 kappaletta, joista 26 kappaletta 20–24 -vuotiaiden 

ryhmästä ja 18 kappaletta 25–29 -vuotiaiden ryhmästä. Miesten vastauksia valikoitui 

aineistoon yhteensä viisitoista kappaletta: kymmenen vastausta 20–24 -vuotiaiden ryh-

mästä ja viisi 25–29 -vuotiaiden ryhmästä.  

 

 

3.2 Menetelmät 

 

Laadullisessa analyysissä pyritään muodostamaan aineistosta selkeä kokonaisuus pur-

kamalla se ensin osiin ja kokoamalla sitten uudelleen. Selkeästä aineistosta on helpom-

paa muodostaa luotettavia johtopäätöksiä. Aineistosta ei kuitenkaan saa analyysin aika-

na kadottaa merkityksellistä informaatiota. Toisin kuin kvantitatiivinen aineisto, kvalita-

tiivinen aineisto vaatii absoluuttisuutta, eli mitään aineistosta esille nousevia asioita ei 

voida sivuuttaa, jos ne liittyvät tutkittavaan aiheeseen. Laadullisessa analyysissä yksi 

poikkeus kumoaa säännön. Tilastollisia menetelmiä käytettäessä poikkeukset sallitaan, 

mutta laadullisia menetelmiä käytettäessä ei etsitä tilastollisia todennäköisyyksiä vaan 

pyritään tekemään jokin ilmiö ymmärrettäväksi, kuvailemaan sitä ja tekemään siitä tul-

kinta. (Alasuutari 1995, 38–42, 191–213; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86, 108.) 

 

Laadullisessa analyysissä aineisto on lähes poikkeuksetta määrällisesti suppeampi kuin 

määrällisessä analyysissä. Aineistoa saattaa kyllä olla paljon, esimerkiksi muutaman 

haastattelun litteroinnista voi syntyä kymmeniä, jopa satoja sivua tekstiä. Haastateltavi-

en pieni määrä kuitenkin sulkee tilastolliset menetelmät mahdollisten menetelmien ul-

kopuolelle. Laadulliselle aineistolle on kuitenkin mahdollista tehdä myös määrällistä 

analyysiä. Aineistosta löytyviä havaintoja voi luokitella ja taulukoida ja laajemmasta 

aineistosta on mahdollista etsiä tyyppiesimerkkejä ja jopa löytää selkeitä usein esiinty-

viä ja toisistaan poikkeavia tyyppejä. Aineiston käsittely tällä tavalla tuo esille sen, että 
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aineistoa on todella käytetty systemaattisesti. Jos tapauksia on riittävästi, voi myös laa-

dullista aineistoa analysoitaessa esittää prosenttiosuuksia ja jopa eri tekijöiden tilastolli-

sia yhteyksiä. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi voivat siis tukea toisiaan, eikä 

tutkijan tarvitse valita niiden välillä. (Alasuutari 1995, 38–42, 191–213; Tuomi & Sara-

järvi 2009, 65–68.) Hyödynnän kvantitatiivista analyysiä koko aineistoa tarkastellessa-

ni. Koska vastauksia on lähes kolmesataa kappaletta, on järkevää tehdä myös määrällis-

tä tutkimusta. Kvalitatiivista analyysiä varten valitsen analysoitavaksi vain osan vasta-

uksista, mutta kvantitatiivisessa analyysissä pystyn hyödyntämään koko aineistoa. Va-

litsen kvalitatiivista analyysiäni varten noin 50 vastausta näytenäkökulmaa käyttäen eli 

tulen itse valitsemaan vastaukset aineiston seasta sen sijaan, että valitsisin otoksen vas-

tauksista täysin sattumanvaraisesti. Päädyin käyttämään näytenäkökulmaa, koska huo-

masin osan vastauksista olevan huomattavasti toisia pidempiä ja analyyttisempiä. Halu-

an ehdottomasti hyödyntää niitä vastauksia, joiden kirjoittamiseen vastaajat ovat käyttä-

neet eniten aikaa ja vaivaa. Lisäksi haluan huomioida aineistoni ikä- ja sukupuolija-

kauman. Eniten vastauksia sain naisilta ikäryhmistä 20–24 ja 25–29 -vuotiaat. Haluan 

kuitenkin analysoida myös miesten vastauksia, enkä keskittyä ainoastaan naisten vasta-

usten analysointiin. Kvantitatiivisessa analyysissä aion käsitellä ikäryhmien ja suku-

puolten välisiä eroja sekä työssäkäynnin vaikutusta kiireeseen. 

 

Faktanäkökulmassa laadullinen aineisto nähdään vastaajien väitteiksi todellisuudesta ja 

tutkija pohtii, onko esimerkiksi haastateltavan antama kuva arjestaan todellinen. Näy-

tenäkökulmasta totuudenmukaisuutta ei pohdita. Näytenäkökulmassa aineisto nähdään 

näytepaloina tutkittavasta todellisuudesta, totuudenmukaisuus ei ole tällöin relevantti 

käsite, vaan aineisto kelpaa tutkittavaksi sellaisenaan. Näyte ei siis tämän näkökulman 

mukaan voi antaa väärää tietoa, koska tutkimuskohteena ovat kulttuuriset jäsennykset ja 

analyysi kohdistuu esimerkiksi siihen miten joku henkilö kertoo tarinaansa.  (Alasuutari 

1995, 29, 93, 114–117.) Omassa analyysissäni kallistun näytenäkökulman puolelle. On 

esimerkiksi mahdollista, että osittain puhe nykyajasta aiempia aikoja kiireisempänä 

kumpuaa julkisesta keskustelusta ja kiireen kritisoinnista. Se ei kuitenkaan tee vastauk-

sista vähemmän mielenkiintoisia tai aitoja. En aio pohtia, onko vastaajien antama kuva 

kiireestä todellinen, sillä vastaajille se on todellinen.  

 

Tutkin aineistostani löytyviä erontekoja, jäsennyksiä ja luokituksia. Alasuutari huo-

mauttaa, että tehdessämme määrittelyjä, teemme samalla erontekoja. Esimerkiksi isoäi-
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tiä ei ole ilman lapsenlasta ja sekä isoäiti että lapsenlapsi ovat ihmisryhmiä. Eronteon 

liittyminen toiseen erontekoon kutsutaan artikulaatioksi. Esimerkiksi meillä voi olla 

eronteko koirien ja kissojen välillä ja lisäksi voimme erotella, että koirat haukkuvat ja 

kissa maukuvat. Tässä on kyseessä artikulaatio. (Alasuutari 1995, 117.)  Kun tutkija 

löytää aineistostaan mielenkiintoisen eronteon, hän voi miettiä, mitä tämä kertoo kult-

tuuristamme. Eronteot ovat siis jo itsessään mielenkiintoisia tutkimuskohteita.  

 

Sisällönanalyysin ongelmaksi voi muodostua se, että sen avulla saadaan aineisto järjes-

teltyä ja tiivistettyä, mutta se ei vielä itsessään johda johtopäätöksiin. Aineiston erittely 

itsessään ei vielä kelpaa tuloksiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Tätä ansaa pyrin 

välttämään analyysi ja tulokset – kappaleessa. Havainnot eivät vielä itsessään ole tutki-

mustuloksia ja Alasuutarin mukaan kiinnostavastakin aineistosta voi tehdä huonoa tut-

kimusta. Tutkimuksessa pyritään näkemään havaintojen muodostamia kokonaisuuksia 

ja näkemään havaintojen taakse. (Alasuutari 1995, 81.) Tuomi ja Sarajärvi toteavat kir-

jassaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, että sisällönanalyysiä ei tule sekoittaa 

sisällön erittelyyn, joka on pelkistettynä aineiston luokittelua ja kvantifioimista. Kvanti-

fioimalla tekstiaineistosta muodostetaan määrällisiä tuloksia esimerkiksi laskemalla 

kuinka moni tutkittava mainitsee saman asian. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–107, 120–

123) Sisällönanalyysi voi siis auttaa kertomaan sisällön erittelyllä löydetyn tiedon pai-

noarvon ja merkityksen. Se on havaintojen tulkintaa, jonka avulla päästään kiinni mer-

kityksenantoon. 

 

Olen päätynyt käyttämään analysoinnissa pääasiassa temaattista sisällönanalyysiä. Etsin 

vastaajien teksteistä avainsanoja, teemoja ja käsitteitä. Aion etsiä aineistosta kaikki tut-

kimuskysymyksiini liittyvät havainnot ja yhdistellä niitä teemojen mukaan helpommin 

käsiteltäväksi joukoksi. On tärkeää miettiä etukäteen millaisiin kysymyksiin aineistoni 

voi antaa vastauksia. Tarkastelen aineistoani näytenäkökulmasta eli uskon aineiston 

antavan tietoa todellisuudesta. Teen analyysiäni aineiston ehdoilla, mutta tukeudun 

valmiisiin teoreettisiin käsitteisiin. Täysin aineistolähtöisessä analyysissä käsitteet syn-

tyvät aineiston pohjalta, mutta teoriaohjaavassa analyysissä hyödynnetään aiemmasta 

aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta syntynyttä käsitteistöä. Kiirettä on tutkittu melko 

paljon ja aiheeseen liittyviä käsitteitä on jo muotoutunut. En näe syytä jättää hyödyntä-

mättä tutkittua tietoa. Käytän aineistolähtöistä ja teorialähtöistä analyysiä limittäin. Tar-

kastelen omaa aineistoani Rosan yhteiskunnan kiihtymistä ja kiihtymisilmiöiden kolmea 
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kategoriaa käsittelevästä teoriasta lähtien, analysoidessani millaista kiirettä tutkittavani 

kertovat kokevansa. Muilta osin analyysini on pitkälti aineistolähtöistä. 

 

 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kaikkeen tutkimukseen liittyy aina kysymys tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetis-

ta. Validiteetti liittyy kysymykseen, selvittääkö tutkimus sitä, mitä sen on tarkoitus sel-

vittää ja mittaavatko käytetyt mittarit niitä asioita, joita halutaan mitata. (katso esim. 

Hirsjärvi ym. 2007.) Uskon, että kysymyslomakkeeni kysymykset saivat vastaajat kir-

joittamaan erityisesti niistä asioista, joita tutkimuskysymykseni koskevat. Sekä laadul-

lista että määrällistä analyysia tehdessäni arvioin tutkimukseni validiteettia. Määrällistä 

analyysiä tehdessäni joudun luomaan määrällisiä muuttujia laadullisen aineistoni poh-

jalta. Erityisesti tätä tehdessäni joudun pohtimaan uusien muuttujien validiteettia. Pyrin 

tekemään muuttujista selkeitä ja yksiselitteisiä esimerkiksi erottamalla vastaajat, jotka 

käyvät töissä ja vastaajat, jotka eivät käy töissä. Mahdolliset epäselvät tapaukset tulen 

jättämään analyysini ulkopuolelle.  

 

Kuinka yleistettäviä analyysin avulla saamani tulokset ovat? Tutkimukseen vastasi ai-

noastaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita ja kyseessä on 

siis näyte, ei otos, suomalaisista opiskelijoista. Heidän vastauksensa eivät kerro mitä 

esimerkiksi muiden tiedekuntien opiskelijat olisivat kyselyyni vastanneet. Tuloksia ei 

voi yleistää kaikkiin Suomessa opiskeleviin ihmisiin tai edes kaikkiin Helsingin yliopis-

ton opiskelijoihin. Tutkimukseni antaa kuitenkin kuvaa ilmiöstä, siitä miten kiireistä 

opiskelijat kokevat elämänsä olevan. Lisäksi tutkimus luo hyvän vertailupohjan, jos 

halutaan tutkia kiirettä opiskelijoiden arjessa laajemmin tai jossakin toisessa kontekstis-

sa. Uskon myös, että tutkimukseni heijastaa yhteiskunnassa vallalla olevia asenteita ja 

arvoja ja voi tuoda jotakin uutta keskusteluun kiireestä ja sen vaikutuksista yleisemmin. 

 

Määrälliseen analyysin liittyy kysymys tutkimuksen reliabiliteetista. Onko tutkimus 

toistettavissa ja onko se luotettavaa? Tutkimusaineisto on kerätty kokonaan samalla 

kyselylomakkeella lyhyellä aikavälillä, joten vastaukset eivät vaihtele kyselylomakkeen 

perusteella. Lisäksi määrällisessä analyysissäni tarkastelen helposti havainnoitavia asi-

oita, kuten sukupuolten ja ikäryhmien eroja, joihin vastaajan mieliala tai vastaustilanne 
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eivät vaikuta. Tutkimus on toistettavissa. Lisäksi uskon, että laadullinen ja määrällinen 

analyysi tukevat toisiaan ja lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. 

 

3.4 Tutkimuksen kulku 

 

Analyysikappaleeseen olen valinnut lainauksia, jotka tiivistävät muidenkin vastaajien 

vastauksissa ilmenneitä asioita. Jokaisen lainauksen perässä lukee suluissa m (mies) tai 

n (nainen) sekä ikäryhmä johon vastaaja kuuluu. Lainauksia on sekä miehiltä että naisil-

ta, mutta naisten suuren osuuden vuoksi, olen lainannut enemmän heidän vastauksiaan. 

Itsensä kiireettömäksi määrittelevät vastaajat erottelin sukupuolen mukaan, koska halu-

sin käsitellä tuota pientä vastaajajoukkoa erityisen tarkasti. Muuten lainauksia ei ole 

eroteltu ryhmiin sukupuolen mukaan, mutta käsittelen mahdollisia sukupuolten ja ikä-

ryhmien välisiä eroja analyysissäni. 

 

Aloitin aineiston analysoinnin tarkastelemalla aineistoa vuorotellen jokaisesta tutkimus-

kysymyksestäni lähtien. Kävin kaikki vastaukset läpi jokaisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla ja keräsin lainauksia analyysiä varten. Aluksi lainauksia kertyi todella paljon, 

mutta lopullista analyysikappaletta varten karsin lainauksia niin, että jäljelle jäivät lai-

naukset, jotka tuovat esille olennaisimpia asioita aineistostani. Kävin aineiston läpi 

myös tarkastelemalla vuorotellen vastauksia tiettyyn kysymyslomakkeen kysymykseen. 

Ryhmittelin vastaajia erilaisiin joukkoihin sen mukaan miten heidän vastaukset erosivat 

toisistaan. Kirjoitin koko ajan ajatuksiani analyysin edetessä ja käytin aineiston teemoit-

telussa ja erittelyssä apunani muun muassa muistilappuja. 

 

Tekstikatkelmat ovat otteita vastauksista ja olen lyhentänyt niitä esimerkiksi merkitse-

mällä lainauksen alkuun tai loppuun kolme pistettä, jos osuus on lainattu keskeltä lau-

setta. Pitkistä tekstikatkelmista olen välillä rajannut pois epäoleellisilta tuntuneita 

osuuksia. Näissä tapauksissa olen käyttänyt merkintää […] kuvaamaan puuttuvia teks-

tiosuuksia. Lainaukset ovat suoria, joten en ole poistanut tai muuttanut kirjoitusvirheitä 

tai puhekielen sanoja. 

 

Tutkimusta tehdessäni olen miettinyt myös omaa suhdettani kiireeseen ja pyrkinyt ot-

tamaan omat ennakkoasenteeni ja -oletukseni mahdollisimman hyvin huomioon tutki-
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musta tehdessäni. Kerron omista asenteistani ja oletuksistani, jotta lukija pystyy punnit-

semaan niiden suhdetta analyysiin. Minulle kiire on lähinnä stressiä turhaan lisäävä te-

kijä. Joskus kiire on auttanut ryhtymään toimeen tilanteessa, jossa muuten olisin ehkä 

siirtänyt projektin tai muun tehtävän aloittamista myöhempään ajankohtaan. Toisaalta 

en koe suoriutuvani kiireessä paremmin kuin muuten. Pikemminkin näen kiireen aiheut-

tavan oikoreittien käyttöä ja samalla työn laadusta tinkimistä. Miellän kiireen myös osit-

tain mentaaliseksi asiaksi, jota voi paisutella sitä ajattelemalla. Itsensä kiireiseksi kuvai-

lu voi myös olla tapa, vaikka tosiasiassa arki ei olisi erityisen kiireistä. Viime vuosina 

olen tietoisesti pyrkinyt elämään mahdollisimman kiireettömästi, mutta se ei ole mer-

kinnyt minulle sellaisista asioista luopumista, joita pidän itselleni tärkeinä. Kiireettö-

myyden tavoittelu ei myöskään ole saanut minua muuttamaan elämäntyyliäni. Parem-

minkin olen pyrkinyt pitämään arkeni niin rauhallisena kuin se on ollut aiemmin. Luu-

len, että kiinnostukseni kiirettä kohtaan liittyy siihen, että olen käsittänyt kiireen jo kau-

an omista valinnoista johtuvaksi asiaksi. Kiire voi liittyä tiettyyn elämäntilanteeseen, 

mutta tuo elämäntilanne on aina enemmän tai vähemmän omien valintojen tulos. Minua 

kiinnostaa miten muut, etenkin omassa ikäryhmässäni, käsittävät kiireen. Uskon kiireen 

olevan joillekin ihmisille myönteinen asia ja mahdollisesti auttavan pääsemään parem-

piin suorituksiin. Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on välttämä-

töntä, jos haluamme parantaa jokaisen elämänlaatua. 
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4 Kiire opiskelijoiden arjessa 

 

4.1 Kiireen ja kiireettömyyden selityksiä 

 

Ennakko-oletukseni oli, että opiskelijoista valtaosa kokee itsensä kiireisiksi. Siksi pyy-

sin heitä kertomaan miksi heillä on tai ei ole kiire. Samalla, kun sain tietää kuinka suuri 

osa vastaajista määrittelee itsensä kiireiseksi, sain myös selville mitkä asiat aiheuttavat 

kiirettä opiskelijoiden arjessa. 

 

 

Kiireettömät 

 

Huomattavan pieni osa vastaajista ei koe kiirettä lainkaan. Lähes kaikki kertovat kärsi-

vänsä kiireestä vähintään kausittain. Silti joukossa on muutamia vastaajia, jotka kerto-

vat, ettei kiire vaivaa heitä yhtään. Miesvastaajista kolme kertoo, ettei heillä ole juuri 

nyt lainkaan kiire. Yksi heistä käy töissä opintojen ohella. He kuvaavat arkeaan näin: 

 

”Kiire tuntuu painostavalta ja yritänkin välttää sitä, josta seuraa hitaampi 

opiskelutahti…” (m, 25–29) 

 

”Rehellisesti en voi väittää, että minulla olisi koko opiskeluaikana ollut 

kiire; suurimmaksi osaksi kolme kertaa viikossa olevalle luennolle ehtii ja 

tentit/esseet saa tehtyä, jos aikataulua vähänkin viitsii suunnitella.” (m, 

20–24) 

 

”Opiskelijan aikataulu ei ole samanlainen kuin työssäkäyvän, ja ajatus 

kiireestä voi syntyä, kun ei olekaan vielä neljän aikaan kotona. Tällöin 

unohtuu, että lähtikin vasta puolilta päivin ja nukkui kymmenen tuntia.” 

(m, 20–24) 

 

 

Kiireettömyyden syiksi vastaajat kertovat tavanomaista hitaamman opiskelutahdin ja 

opiskelijavaihdossa olemisen. Hitaampi opiskelutahti merkitsee yhdelle vastaajista kii-

reen välttelyä, sillä hänen sanojensa mukaan ”kiire tuntuu painostavalta”. Tässä tapa-

uksessa kiireettömyys näyttää tietoiselta valinnalta ja juuri kiireettömyyden tavoittelu 

tai kiireen välttäminen ovat saaneet vastaajan valitsemaan hitaamman opiskelutahdin. 
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Yksi vastaajista esittää, että kiireen kokeminen ei välttämättä olisi todellista vaan joh-

tuisi opiskelijoiden erilaisesta elämänrytmistä. Hän näkee kiireen mentaalisena, ajatuk-

sena. 

 

Työssäkäyvälle vastaajalle työ ei ole kiireen aiheuttaja. Hän toteaa, ettei osaisi olla te-

kemättä töitä: 

 

”Minulla ei ole kiire, koska esim. opiskelutahtini on keskimääräistä (ja 

odotuksia) hitaampaa. Tämä luo erilaisia paineita, mutta se ei ole kiirettä. 

Työn koen luonnollisena osana elämää ja se on tapa hankkia elämänlaa-

tua ja näin se ei lisää kiirettä mitenkään.” (m, 25–29) 

 

”Kun käyn töissä opiskelujen lisäksi, se vähentää totta kai vapaa-aikaa. 

Olen ollut töissä 17-vuotiaasta lähtien enkä osaisi olla tekemättä töitä.” 

(m, 25–29) 

 

Vastaajalla kiireettömyyden mahdollistaa hitaampi opiskelutahti. Hän lisää sulkumerk-

kien sisällä, että opiskelutahti on odotuksia hitaampaa. Vastaaja tiedostaa ulkopuolelta 

tulevat paineet, muttei toimi niiden mukaan. Kiireettömyys näyttäytyy jopa vastarintana 

nopeaa valmistumista odottavia tahoja vastaan.  

 

Yksi vastaaja toteaa, että ei ole ollut kiireinen missään vaiheessa opiskelujaan, mutta 

opiskelijavaihdossa oleva vastaaja taas kokee nyt ensimmäistä kertaa olevansa kiireetön 

opiskelujensa aikana. Kiireettömyys ei siis ole kaikilla osa koko opiskeluaikaa ja näyt-

täisi olevan ainakin yhdelle vastaajista mahdollista vasta ulkomailla opiskellessa.  

 

”Minulla on liikaa kursseja. Opiskelen enemmän kuin vaadittavat pis-

teet.[…] Nyt vaihdossa minulla on oikeastaan ensimmäistä kertaa tilanne, 

jolloin minulla ei ole kiire opiskelujen aikana.” (m, 20–24) 

 

Edellisessä lainauksessa kiire näyttäytyy valintana, sillä vastaaja opiskelee vaatimuksia 

nopeammin. Vaihtoaikana opiskelutahti on ilmeisesti hidastunut. Vastaaja mainitsee, 

että hänellä on nyt ensimmäistä kertaa kiireetöntä opiskelujen aikana. Samalla hän tekee 

eron opiskeluaikaan ja sitä edelliseen aikaan, jolloin elämä on mahdollisesti ollut kiiree-

töntä. Opiskelu näyttäytyy kiirettä aiheuttavana tekijänä. 
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Myös naisvastaajista löytyy kolme, jotka eivät koe itseään tällä hetkellä lainkaan kiirei-

siksi. Heistä yksi käy töissä opintojen ohella. 

 

”Minulla oli ennen kiire, sillä olin kokopäivätöissä, opiskelin siinä ohessa 

paljon ja yritin ehtiä nähdä ystäviäni. […] Stressi alkoi kuitenkin vaikut-

tamaan terveyteeni, ja oloni oli muutenkin huono. Vihdoin lopetin työt ja 

päätin keskittyä vain opiskeluun ja siihen, että minulla olisi hyvä olo.” (n, 

25–29) 

 

”En käy töissä opintojen ohessa enkä ole ainakaan vielä mukana missään 

järjestötoiminnassa, joten koen, etten ole kovin kiireinen.” (n, 20–24) 

 

”En käy töissä muulloin kuin kesäisin. Tähän asti olen kokenut, että koska 

työssäkäynti lisäisi kiirettäni, opiskeluni kärsisi tästä liikaa.” (n, 20–24) 

 

Päinvastoin kuin miesten vastauksissa, naisten vastauksista käy esille työn merkitys 

kiireen aiheuttajana. Yksi vastaajista kävi ennen kokopäivätöissä, mutta stressi alkoi 

vaikuttaa hänen terveydentilaansa. Toinen on päättänyt olla käymättä töissä, koska epäi-

lee työssäkäynnin haittaavan opiskelua. Niiden työssäkäyvien vastauksista, jotka koke-

vat itsensä kiireisiksi käy ilmi, että työssäkäynti on monille välttämättömyys korkeiden 

asumiskustannusten ja muiden elinkustannusten takia. Työssäkäymättömyys voi siis 

olla etuoikeus, joka mahdollisesti vähentää opiskelijan kiireisyyttä. 

 

Kiireen määrittelyn erot tulevat esille erityisen hyvin seuraavissa lainauksissa: 

 

”Jos minusta tuntuu, että en ehdi rauhoittua gradun tekemiseen, että aika 

ei tunnu riittävän, se ei varsinaisesti ole kiirettä, vaan johtuu enemmänkin 

rikkonaisesta päivärytmistä.” (n, 25–29) 

 

”Välillä kiireen ja stressin eroa on vaikea erottaa. Stressi tuntuu siltä, että 

on kiire ja kiire aiheuttaa stressiä.” (n, 20-24) 

 

Jokainen kokee stressiä ja kiirettä subjektiivisesti ja ainut keino saada selville ihmisten 

kiirekokemuksia on kysyä niistä heiltä itseltään. Kahden elämänsä kiireiseksi tai kiireet-

tömäksi kokevan ihmisen arki voi kuitenkin olla täysin erilaista, eikä kahden ihmisen 

kiireenkokemuksia voi siksi objektiivisesti vertailla. On kuitenkin mahdollista selvittää 

kuinka suuri osa kiirettä kokee, miksi ja miten se heihin vaikuttaa. Vastauksessa, jossa 

vastaaja tekee eron ajan riittämättömyyden ja kiireen välille, kiireen määrittelyn vaikeus 
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tulee erityisen selkeästi esille. Vastaaja toteaa ajan riittämättömyyden johtuvan ”rikko-

naisesta päivärytmistä” ja tekee samalla eron todellisen kiireen ja koetun kiireen välille. 

Aika voi siis tuntua riittämättömältä ilman, että kyse olisi välttämättä todellisesta kii-

reestä. 

 

Kokopäivätöissä aiemmin ollut vastaaja toteaa, että lopetti työt stressin takia ja päätti 

keskittyä opiskelemaan ja ”siihen, että minulla olisi hyvä olo”. Stressi näyttäytyy tässä 

pahana olona ja stressin syynä on ollut kiire, jonka opiskelujen, kokopäivätyön ja sosi-

aalisten suhteiden yhdistäminen on aiheuttanut. Kiireettömiksi itsensä kokevien vasta-

uksissa ainakin yhdellä miesvastaajista ja yhdellä naisvastaajista kiireettömyys näyttäy-

tyy valintana ja samalla myös kiire näyttää omalta valinnalta. Käsittelen myöhemmin 

laajemmin sitä näkevätkö vastaajat kiireen omana valintana vai asiana, johon on mahdo-

tonta itse juuri vaikuttaa. 

 

Kausittain kiireiset 

 

Kiireettömät vastaajat ovat selkeästi vähemmistössä aineistossani. Vastaajista monet 

kuitenkin kertovat kiireen olevan kausittaista ja liittyvän tiettyihin asioihin, kuten tent-

teihin, työkausiin tai järjestötoimintaan. Heille kiire ei ole osa jokaista päivää: 

 

”Kiire tulee siitä, kun jokin deadline, yleensä tentti, lähestyy.” (n, 20–24) 

 

”… on fuksivuoteni, joten oppiminen yliopisto-opiskeluun vie energiaa ja 

välillä aikaa…” 

 

”Silloin kun tekee paljon töitä, on kiire…” (m, 25–29) 

 

”… kun en koe olevani kiireessä, toimin hyvin hitaalla enkä jaksa lähteä 

esim. luennoille hyvissä ajoin. Tästä seuraa se, että yhtäkkiä huomaa taas 

olevansa kiireessä ja alkaa kiirehtiä. […] Aikataulujen epäsäännöllisyys 

kai sen aiheuttaa, ja luonne.” (m, 20–24) 

 

Kiire ei näiden vastaajien vastauksissa hallitse elämää, vaan liittyy tiettyihin ajanjaksoi-

hin. Vastauksissa kiire näyttäytyy etenkin normaalina osana elämää ja yksi vastaaja kir-

joittaakin että ”Totta kai välillä on kiireisempiä päiviä”. Yksi vastaajista toteaa kiireen 

tulevan siksi, että kiireettömämpinä jaksoina toimii ”hyvin hitaalla” ja tekemiset kasau-
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tuvat. Sama vastaaja liittää ajoittaisen kiireen aikataulujen epäsäännöllisyyteen ja omaan 

luonteeseensa. Tässä tulee esille opiskelijoiden usein erilainen päivärytmi verrattuna 

työssäkäyvään väestöön. Sama asia nousi esille myös aiemmin yhden kiireettömän 

miesvastaajan vastauksessa, jossa hän toteaa että ”Opiskelijan aikataulu ei ole saman-

lainen kuin työssäkäyvän, ja ajatus kiireestä voi syntyä, kun ei olekaan vielä neljän ai-

kaan kotona.”  Myös muualla aineistossa on ajatuksia kiireestä yksilölliseen toleranssiin 

liittyvänä asiana. Järnefelt ja Lehto ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia. Työssäkäyvät 

katsoivat kiireen liittyvän stressinsietokyvyn eroihin eli joku saattaa tuntea kiirettä tilan-

teessa, jossa toinen ei tunne sitä lainkaan. (Järnefelt & Lehto 2002, 47–49, 71.) 

 

Sekä naiset että miehet kertovat kiireen kasautuvan tiettyihin ajanjaksoihin etenkin 

opiskeluperiodien loppuun. Esseiden palautuspäivät, tentit ja kiireiset työjaksot noste-

taan usein esille puhuttaessa kausittaisesta kiireestä. Naisista kahdeksantoista ja miehis-

tä neljä on mahdollista laskea kuuluvan kausittain kiirettä kokeviin. Nämä vastaajat kir-

joittavat, ettei kiire ole koko ajan läsnä. Tähän joukkoon lukeutuu myös sellaisia vastaa-

jia, joiden vastaukset muistuttavat paljon kiireettömiksi itsensä kokevien vastauksia. He 

kertovat välttelevänsä kiirettä ja kokevansa sitä vain harvoin. 

 

”Totta kai välillä on kiireisempiä päiviä, mutta niiden vastapainoksi pidän 

huolta siitä, että on päiviä jolloin ei tarvitse tehdä yhtään mitään…” (n, 

20–24) 

 

Edellisessä lainauksessa vastaaja kertoo huolehtivansa, että kiireisten päivien lisäksi 

arkeen mahtuu myös kiireettömiä päiviä. Kiireettömät päivät näyttäytyvät tässä positii-

visena asiana, itsestään huolehtimisena ja kaivattuna vastapainona kiireisemmille ajan-

jaksoille. Kiireiset päivät taas näyttäytyvät itsestäänselvyytenä, eivät erityisen negatiivi-

sena tai positiivisena asiana. 

 

Jatkuvasti kiireiset 

 

Seuraavaksi käsittelen vastauksia, joissa kiireen koetaan olevan jatkuvaa. Heitä on ai-

neistossa 31 kappaletta: 23 naista ja 8 miestä. Näin karkeasti laskemalla voi siis todeta, 

että suurin osa vastaajista kokee itsensä jatkuvasti kiireisiksi. Ensimmäiseksi tarkastelen 

vastauksia, joissa kiireen kerrotaan johtuvan vaikeudesta aikatauluttaa omaa elämää. 
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Moni kyselyyn vastanneista myöntää, että kiire on itseaiheutettua ja johtuu kyvyttö-

myydestä suunnitella ja aikatauluttaa elämää: 

 

”Tunnen itseni jatkuvasti kiireiseksi, koska en hallitse omaa ajankäyttöä-

ni.” (n, 20–24) 

 

”Minulla on kiire siksi, etten ehkä osaa hallita omia menojani, mutta myös 

siksi, että teen töitä ja opiskelen samaan aikaan.” (n, 20–24) 

 

”En osaa hallinnoida elämääni kunnolla, enkä osaa sanoa ei kun minua 

pyydetään tekemään jotakin. […] Järjestöhommat vievät arviolta enem-

män aikaani kuin työt tai opiskelut.” (n, 25–29) 

 

”Olen huomannut, että kiireeni johtuu paljon siitä, että olen taipuvainen 

yliaikatauluttamaan elämäni. Kuvittelen, että tehokkaita tunteja voi olla 

päivässä klo. 9-21, mikä luonnollisesti ei ole kovinkaan mahdollista.” (n, 

20–24) 

 

Opiskelijan päivärytmi on pitkälti itse suunniteltavissa, koska yliopisto-opiskelu on 

melko vapaata ja kursseja voi valita yhdeksi periodiksi niin paljon kuin itse haluaa. 

Työssäkäyvillä taas päivärytmi on usein selkeämpi, koska työnantaja on yleensä määri-

tellyt, millä aikavälillä työ tehdään ja ainakin tietyissä ammateissa työntekijän on mah-

dollista jättää työasiat työpaikalle. Aikataulutus näyttäisi kuitenkin olevan ongelma 

myös työssäkäyville. Itseaiheutettua kiirettä on käsitelty Järnefeltin ja Lehdon raportis-

sa. Kiirettä lisää erityisesti epätäydellinen työn hallinta. Työtä tulisi siis suunnitella ja 

aikatauluttaa ennakoitavuuden lisäämiseksi. (Järnefelt & Lehto 2002, 47–49, 71.) Kui-

tenkin opiskelijoista valtaosa on nuoria, jotka vasta opettelevat itsenäistä elämää, aika-

tauluttamisvaikeuksien aiheuttama kiire voi osin johtua tästä kokemattomuudesta. Toi-

saalta yksi vastaaja toteaa, että kiire aiheutuu myös töiden ja opiskelujen yhdistämisen 

vaikeudesta. Kiireelle ei välttämättä olekaan vain yhtä selittäjää, kuten kyvyttömyys 

realististen aikataulujen suunnitteluun.  

 

Opiskelijalla on jatkuva vastuu omista opinnoistaan ja niiden edistymisestä. Vastuu 

omasta etenemisestä taas voi aiheuttaa tunteen siitä, että pitäisi olla opiskelemassa kun 

on tekemässä jotakin muuta. Tuo tunne voi olla kausittaista tai jatkuvaa. Huomattavan 
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moni vastaaja mainitsee, että heille kiireen tunne on jatkuvasti läsnä, koska koko ajan 

on tunne, että pitäisi olla tekemässä jotain: 

 

”Oikeasti ehkä ei ole niin kiire miltä koko ajan tuntuu, sillä opiskelijan 

elämässä VOISI kokoajan tehdä vielä miljoona juttua enemmän, mutta to-

dellisuudessa aikaa jää suhteellisen paljon.” (n, 20–24) 

 

”’Pitäisi’-tyyppisten asioiden tekemättä jättämisestä tunnen syyllisyyttä, 

ja ’haluaisin’-tyyppisten asioiden tekemättä jääminen harmittaa.” (n, 20–

24) 

 

”Epämääräinen ’pitäisi lukea tenttiin’ – tunne on aina takaraivossa.” (n, 

20–24) 

 

”… tulee tunne, että ei pysy aikataulussa. Juuri nytkin minun pitäisi tehdä 

työtä, mutta menin lukemaan meiliä ja tulin tänne. Kiireeni on siis tunne, 

ei varsinaisesti sitä, että minulla olisi oikeasti paljon ohjelmaa.” (n, 20–

24) 

 

Ensimmäisessä lainauksessa näkyy taas kiireen määrittelemisen subjektiivisuus, kun 

vastaaja toteaa, että ”Oikeasti ehkä ei ole niin kiire miltä koko ajan tuntuu” ja ”todelli-

suudessa aikaa jää suhteellisen paljon”. Elämä tuntuu kiireiseltä, koska tekemistä on 

rajattomasti ja aina kun päättää tehdä jotakin, päättää samalla olla tekemättä jotakin 

muuta. Kiireettömyys näyttäisikin siis vaativan päätöstä siitä, mitä itse tekee ja mitä ei 

tee. Kiireen tunne syntyy kun yrittää tehdä mahdollisimman paljon kaikkea tai kokee, 

että pitäisi tehdä mahdollisimman paljon kaikkea.  Yksi vastaajista jakaa mahdolliset 

tekemiset velvollisuuksien kaltaisiin pitäisi tyyppisiin ja omien mielenkiinnon kohtei-

den kaltaisiin haluaisin-tyyppisiin tekemisen lajeihin. Toinen vastaaja taas käyttää pitäi-

si-sanaa myös vapaa-ajan viettotavoista puhuttaessa, kun hän kirjoittaa, että: 

 

”Tunnen itseni jatkuvasti kiireiseksi. […] Pitäisi ehtiä harrastamaan lii-

kuntaa, lukemaan mielenkiintoisia kirjoja, käymään elokuvissa ja teatte-

rissa ja niin edelleen. […] Aika tai energia ei tunnu riittävän kaikkeen.” 

(n, 20–24) 

 

Kiirettä ja paineita ehtiä voivat siis aiheuttaa muutkin aktiviteetit kuin velvollisuuksiksi 

usein mielletyt opiskelu ja työ. Harrastusten ja sosiaalisten aktiviteettien lisäksi myös 
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oman tulevaisuuden suunnitteluun ja työmahdollisuuksien lisäämiseen liittyvien kontak-

tien luominen näyttäytyy vastauksissa stressaavana ja kiirettä lisäävänä tekijänä: 

 

”Tuntuu, että jotta koskaan kelpaisi mihinkään työelämässä, pitäisi opis-

kella paljon, nopeasti ja hyvin arvosanoin, haalia monipuolista työkoke-

musta, päteä järjestöissä eli ’verkostoitua’ ja sitten lisäksi tietysti olisi 

oman hyvinvoinnin vuoksi mukava ehtiä viettää aikaa todella läheisten 

ihmisten kanssa, urheilla ja harrastaa mukavalta tuntuvia asioita.” (n, 

20–24) 

 

 

Edellinen vastaaja mainitsee, että pitäisi opiskelun ja työkokemuksen keräämisen lisäksi 

myös ”verkostoitua”. Pelkkä opiskelu ei takaa pärjäämistä työelämässä. Huoli omasta 

tulevaisuudesta aiheuttaa paineita ja ”pitäisi-mielialaa”. Julkunen, Nätti ja Anttila 

(2004) käsittelevät teoksessaan Aikanyrjähdys. Keskiluokka työn puristuksessa, uutta 

työkulttuuria, työtahdin kiristymistä, työn paikkaa elämässämme ja näiden asioiden vai-

kutuksia ihmisten arkeen ja perhe-elämään. He kirjoittavat, että 1990-luvulle tultaessa 

keskeinen yhteinen kokemus oli kiireen ja suorituspaineiden kasvu työelämässä. Ai-

kamme asettaa meille haasteita, joihin kaikki eivät kykene vastaamaan. Yksi haaste on 

luoda ura. Jos tässä epäonnistuu, voi kokea epäonnistumisen ja riittämättömyyden tun-

teita. Sennett on kuitenkin sitä mieltä, että uudessa kapitalismissa kestävän uran luomi-

nen on vaikeaa. (Sennett 1998, 129–131.) Opiskelijoiden huoli työelämässä menestymi-

sestä tulevaisuudessa, ja siihen liitetystä pakosta verkostoitua, kertovat juuri työelämän 

käsitteellistämisestä uraksi. Uran luominen alkaa jo opiskeluaikana, eikä työelämään voi 

hypätä suoraan koulun penkiltä. Verkostoitumisesta puhuminen kertoo myös sosiaalis-

ten suhteiden merkityksen tiedostamisesta. Pelkkä menestyminen opinnoissa ei takaa 

hyvää työpaikkaa, sillä työelämässä edetään myös erilaisten kontaktien avulla. 

 

Koska erilaisia tehtäviä asioita on paljon, kaikki eivät suo itselleen lupaa vain olla. 

Osassa vastauksista rentoutumisesta koetaan jopa syyllisyyttä. Rentoutuminen on pois 

muusta tärkeämmästä, kuten opiskelusta: 

 

”…fiilis on, että koko ajan pitäisi olla lukemassa tai hoitamassa muita 

asioista, mikäli suot itsellesi aikaa vain rentoutua…” (n, 20–24) 

 

”… koen, että tarvitsemani rentoutuminen on opinnoilta pois.” (n, 25–29) 
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Tunne siitä, että pitäisi tehdä jotakin hyödylliseksi koettua, voi liittyä myös aiemmin 

käsiteltyyn aikatauluttamisen vaikeuteen. Kun opiskeluaika ei ole tarkasti määriteltyä, 

on velvollisuudentuntoisen opiskelijan hankala suoda itselleen lupaa rentoutua ja keskit-

tyä johonkin muuhun. Pitäisi-mieliala erottuu aineistosta ensimmäisenä miehiä ja naisia 

erottavana tekijänä. Miesten vastauksista vain yhdessä mainitaan selkeästi, että pitäisi 

ehtiä tekemään enemmän. Miehetkin kyllä kirjoittavat eripuolilta tulevista paineista ja 

siitä miten nuo paineet ovat osaltaan aiheuttamassa kiirettä, mutta varsinainen pitäisi-

puhe näkyy selkeämmin naisten vastauksissa. 

 

Osa elämänsä kiireiseksi kokevista kertoo kiireen olevan itse valittua. Halu ehtiä tehdä 

mahdollisimman paljon, saa täyttämään kalenterin kokonaan erilaisilla velvollisuuksilla, 

harrastuksilla, juhlilla ja niin edelleen. Kiirettä aiheuttaa myös halu menestyä opinnois-

sa mahdollisimman hyvin. Kiireestä on tullut osa arkea, mutta se ei välttämättä näyttäy-

dy negatiivisena asiana: 

 

”Tehokkuus on tavalla tai toisella luonteessani. Olen tottunut tekemään 

paljon asioita samaan aikaan, mikä vaatii asioiden tekemistä nopeasti.” 

(m, 20–24) 

 

”Minulle sopii parhaiten pieni kiire…” (n, 20–24) 

 

”On kiire, koska olen kiinnostunut monista asioista ja en osaa runsauden 

pulan maailmassa valita vain tärkeintä vaan teen mielelläni monia eri-

tyyppisiä juttuja.” (n, 25–29) 

 

Vapaa-aikaa on totuttu ajattelemaan vapaana, varaamattomana aikana. Aikana jolloin 

saa vain olla läheistensä kanssa ilman velvoitteita. Onko varaamaton aika katoamassa? 

Gleick (1999, 18) väittää, että on. Ihmisille markkinoidaan erilaisia tapoja käyttää va-

paa-aikansa mukavasti, hyödyllisesti tai viihdyttävästi. Vapaa-ajallakin voi olla kiire, 

jos yrittää ”elää täysillä”. Gleickin mielestä teknologian hallitsemissa länsimaissa on 

hankalaa elää ilman jatkuvaa tietoisuutta ajasta (mts. 19). Kaikki eivät kuitenkaan näyt-

täisi stressaantuvan täydestä kalenterista ja joillekin hektinen elämäntyyli on luontevaa, 
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kuten vastaajalle, joka kirjoittaa, että ”Tehokkuus on tavalla tai toisella luonteessani”. 

Kun tekee paljon, on myös mahdollisuus kokea paljon. Jos haluaa ehtiä tehdä kaikkea 

mistä on kiinnostunut, on kiire. Yksi vastaajista korostaa hektisen elämänrytmin positii-

visia puolia kirjoittaessaan, että: 

 

”…hektisestä rytmistäni huolimatta, en ole musertunut maailman alle 

vaan aktiivisuus on ennemminkin johtanut minut tapaamaan loistavia ih-

misiä, pääsemään mukaan lukuisiin mielenkiintoisiin juttuihin ja oppi-

maan jatkuvasti uutta.” (n, 25–29) 

 

Mahdollisuus valita toistuu näissä vastauksissa useassa kohdassa. Kun on mahdollisuus 

valita työvuorojen määrä, opiskelutahti ja se osallistuuko esimerkiksi opiskelijatoimin-

taan, ei muita voi syyllistää omasta aikataulusta. Seuraavissa vastauksissa itse valittu 

kiire ei kuitenkaan näyttäydy selkeästi myönteisenä asiana, vaan paremminkin neutraa-

lina toteamuksena: 

 

”Kiireestä on tullut niin tavallista, että esimerkiksi kun perioditauolla oli 

muutama päivä ilman mitään ohjelmaa, en osannut ollenkaan nauttia. 

Olin luullut, että nauttisin sellaisesta päivästä jolloin ei tarvitse tehdä mi-

tään, mutta se tuntuikin hukkaan heitetyltä.” (n, 20–24) 

 

”Olen laatinut itselleni kohtuullisen tiukan lukujärjestyksen ja minulla on 

tarve suorittaa kaikki kurssit hyvin arvosanoin.” (m, 20–24) 

 

Kiire on tavallista ja siitä on muodostunut mahdollisesti osa identiteettiä. Kiireettömyys 

ei näyttäydy nautintona, vaikka ensimmäisessä lainauksessa vastaaja toteaakin, että olet-

ti nauttivansa tekemättömyydestä. Kiireettömyys ei ole tehokkaasti käytettyä aikaa ja 

siksi kiireettömyys näyttäytyy vastauksessa turhalta, ajantuhlaukselta. Identiteetti liittyy 

erontekoon ja kuulumiseen. Kiireettömiksi itseään kuvailevat tekevät samalla eron nii-

hin, jotka kuvailevat itseään kiireisiksi tai ainakin niihin joita pitävät kiireisinä. Samalla 

tavalla ihminen, joka kokee olevansa kiireinen, tekee eron kiireettömiin. Tietoisesti va-

littu kiireisyys näyttää vahvemmin osalta identiteettiä, kuin elämäntilanteeseen liittyvä 

kiireisyys.  

 

Vastauksista tulee esille myös kiire, joka ei ole vastaajien mielestä tietoisesti valittua, 

vaikka se saattaakin olla itseaiheutettua. Vastaajilta kysyttiin kysymyslomakkeella suo-
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raan onko kiire heidän mielestään heistä riippumatonta vai itseaiheutettua? Tuon kysy-

myksen vastauksia käsittelen myöhemmin. Kysymykseen miksi sinulla on kiire vastaa-

jat kirjoittivat omasta kiireestään yleisemmin. Näistä vastauksista on havaittavissa ei-

toivottu kiire, jota vastaaja ei selity pelkästään kyvyttömyydellä suunnitella ja pysyä 

aikataulussa eikä pitäisi-mielialalla – enemmän kyse on pedantista luonteesta ja halusta 

suoriutua mahdollisimman hyvin: 

 

”…työn ja opintojen yhdistäminen, tarve tehdä asiat kunnolla, jonka takia 

niihin menee enemmän aikaa kuin jos tekisi huolettomasti.” (n, 25–29) 

 

”Joskus kysyn itseltäni, miksi teen näin, mutta en osaa vastata. Olen urau-

tunut omaan toimintatapaani. Uppoudun aivan liikaa yksityiskohtiin, eli 

ilmeisesti opiskelutekniikkani ei ole aivan kohdallaan.” (m, 20–24) 

 

Edellä mainittuja vastauksia lukuun ottamatta aineistosta ei kuitenkaan löydy montaa-

kaan vastausta, joissa ei jollain tavalla tulisi esiin jo aiemmin käsitellyt pitäisi-mieliala 

tai aikataulussa pysymisen vaikeus. Näiden lisäksi samat vastaajat kuitenkin selittävät 

kiirettään usein taloudellisella pakolla käydä töissä sekä sosiaalisen elämän, opiskelujen 

ja harrastusten yhdistämisen vaikeudella. On mielenkiintoista, että työssäkäynti ei ole 

selkeästi suurin kiireen aiheuttaja, sillä työssäkäyvät vastaajatkin selittävät kiirettä työn 

lisäksi muille seikoilla. Toki työssäkäynti erottuu aineistosta merkittävänä kiireen lisää-

jänä, mutta useimmilla vastaajista kiirettä aiheuttavat myös muut asiat – ei pelkästään 

työ. 

 

Tiivistetysti voi sanoa, että suurin osa opiskelijoista tuntee itsensä kiireiseksi jatkuvasti 

tai kausittain. Kausittaista kiirettä aiheuttavat pitkälti samat asiat kuin jatkuvaakin kii-

rettä eli opiskelut, työnteko, harrastukset ja sosiaalinen elämä. Jatkuvasti kiirettä koke-

vat on kuitenkin mahdollista jakaa toisistaan eroaviin ryhmiin, sen mukaan millaisia 

selityksiä he omalle kiireelleen antavat. Osa kokee kiireen omana valintana ja jopa heil-

le luonteenomaisena asiana. Osa taas kokee kiirettä, koska koko ajan on sellainen olo, 

että voisi tehdä enemmän ja paremmin. Osa kokee kiireen johtuvan heikoista aikataulut-

tamistaidoista, laiskuudesta tai tekemättä olevien asioiden siirtämisestä myöhempään 

ajankohtaan ja kiireen kasautumisesta. 
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Päätin tarkastella kiireisyyttä ja kiireettömyyttä vielä koko varsinaisen aineistoni tasolla. 

Halusin selvittää kuinka suuri osa vastaajista kokee kiirettä ja kuinka moni ei koe kiiret-

tä lainkaan. Analysointia helpottaakseni loin uuden muuttujan: Onko vastaajalla kiire? 

Jaottelu oli hankalaa, sillä moni vastasi, että elämä tuntuu välillä kiireiseltä, mutta ei 

suinkaan aina. Päätin erotella vastausten joukosta ne, joissa selkeästi todetaan, että elä-

mä ei ole lainkaan kiireistä ja ne joissa kiirettä todetaan ilmenevän äärimmäisen har-

voin. Nämä vastaukset muunsin uudessa muuttujassani havainnoksi ”ei” ja ne vastauk-

set, joissa vastaaja totesi olevansa kiireinen usein tai edes silloin tällöin muunsin ”kyl-

lä”-havainnoiksi. Määritin näiden vastausten avulla kuuluuko vastaaja niihin, jotka ko-

kevat kiirettä aina tai joskus vai niihin, jotka eivät koe lainkaan kiirettä tai äärimmäisen 

harvoin. Pystyin jakamaan vastaajat kahteen ryhmään, eikä epäselviä tapauksia jäänyt. 

Harkitsin vastaajien jakamista kolmeen ryhmään eli jatkuvasti kiireisiin, kausittain kii-

reisiin ja kiireettömiin, mutta huomasin tämän hankalaksi, sillä moni vastaaja olisi ollut 

hankala määritellä selkeästi joko jatkuvasti kiireisiin tai kausittain kiireisiin. Laadullista 

analyysiä tehdessä jaottelu oli helpompaa, sillä kaikkia vastaajia ei tarvinnut määrittää 

joko kiireettömiksi, kausittain kiireisiksi tai jatkuvasti kiireisiksi. Kiireettömät tapaukset 

oli helpointa erottaa joukosta, joten päädyin määrittelemään vastaajat kiireisiksi tai kii-

reettömiksi. Muuttujaa tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida vastausten alkuperäi-

nen muoto vapaamuotoisina vastauksina. Vastaajista 23 (9 prosenttia) kuuluu ei-

kiireisiin ja loput 243 kiireisiin. Naisista 92 prosenttia ja miehistä 87 prosenttia tuntee 

itsensä kiireiseksi. Tilastollisesti merkitsevää eroa kiireisyydessä ei sukupuolten tai ikä-

ryhmien välillä löytynyt eli tulos eroaa tältä osin esimerkiksi Järnefeltin ja Lehdon tut-

kimuksesta, jonka perusteella naiset kokevat kiirettä nykyään miehiä enemmän ja ikä-

ryhmistä kiirettä koetaan eniten 25–45 -vuotiaiden keskuudessa (Järnefelt & Lehto 

2002, 10–12, 19). Toisaalta omassa tutkimuksessani vastaajista valtaosa kuuluu ikä-

ryhmiään 20–29 -vuotiaat, joten saatuja tuloksia on hankala verrata keskenään. Seuraa-

vaksi käsittelen opiskelijoiden ajatuksia kiireestä itseaiheutettuna tai itsestä riippumat-

tomana asiana. 
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Itsestä riippumaton ja itseaiheutettu kiire 

 

Aineistossa näkyy kaksi erilaista näkemystä kiireen syistä. Kiire näyttäytyy sekä valin-

tana että pakkona. Pyysin vastaajia kertomaan onko kiire heidän mielestään heistä riip-

pumatonta vai itseaiheutettua. Aineistosta nousee selkeämmin esille ajatus kiireestä 

asiana, johon on mahdollista vaikuttaa, mutta joukossa on myös vastauksia, joissa kiire 

kuvataan pitkälti omista valinnoista riippumattomana asiana. Itseaiheutettuna kiirettä 

pitävät kirjoittivat muun muassa seuraavanlaisesti: 

 

”Kiire on valinta.” (n, 25–29) 

 

”Tehtävien kasautumisessa on yleensä syynä myös puhdas laiskuus…” (m, 

20–24) 

 

”… kevyempi kurssivalikoima tai kurssien pinnallisempi opiskelu olisi täy-

sin sallittua” (m, 20–24) 

 

”… jos ajankäytön kykenisi suunnittelemaan hyvin (ja vielä noudattamaan 

tätä suunnitelmaa!), aika myös riittäisi paremmin. Pitäisi vain olla tehok-

kaampi.” (n, 25–29) 

 

Vastaajat, jotka kokivat kiireen täysin omien valintojen tuloksena, eivät vastauksissaan 

syyttäneet kiireestä ketään tai mitään, paitsi ehkä itseään. Näissä vastauksissa toistuu jo 

aiemmin käsitelty aikatauluttamisen vaikeus sekä oma saamattomuus kiireen kasautu-

misen syynä. Lisäksi osa vastaajista myöntää opiskelevansa sellaisella tahdilla, että se 

aiheuttaa kiirettä. Opintojen jakaminen pidemmälle aikavälille tai pinnallisempi opiske-

lutyyli mainitaan myös keinoina keventää opiskelutaakkaa.  Työssäkäyntiä ei näissä 

vastauksissa erityisesti tuoda esille, mutta suurin osa tähän joukkoon kuuluvista vastaa-

jista käy töissä. Itse asiassa koko laadullisen analyysin aineiston 59 vastaajasta 42 käy 

töissä opintojen ohella. Naisista 35 käy ja yhdeksän ei käy töissä. Miehistä seitsemän 

käy töissä ja kahdeksan ei käy. 

 

Vastauksien joukossa on myös niitä, jotka kuvaavat kiirettä itseaiheutettuna, mutta sa-

malla kiireen vaihtoehto näyttäytyy luotaantyöntävältä valinnalta. Kiire kuvataan vält-

tämättömänä osana korkeakoulutetun arkea ja työssäkäynnin vaihtoehto on seuraavan 

vastaajan mukaan sohvaperunan elämä: 
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”Tottakai kiire on itseaiheutettua! Pakkoko sitä on korkeakouluttaa itse-

ään, kuka käskee harrastaa ja huoltaa ihmissuhteita. Näillä sosiaaliturvil-

la ei työssäkäyntikään ole pakollista. Sen kun möllötät kotisohvalla ja kii-

re on poissa. Mutta kuka sellaista elämää haluaa?” (n, 20–24) 

 

Edellisessä lainauksessa kiireettömyyteen pyrkivän mahdollisuudet näyttäytyvät todella 

rajallisina, sillä korkeakoulutus ja työssäkäynti liittyvät vastauksen perusteella kiiree-

seen ja kiireettömyyden saavuttaminen taas vaatisi työttömän sohvaperunan rooliin tyy-

tymistä. Korkeakoulutus liitetään monissa aineiston vastauksissa kiireeseen. Tämän voi 

nähdä erontekona muuhun koulutukseen, tosin yhdessäkään vastauksessa ei suoraan 

verrata erilaisia koulutuksia keskenään. 

 

Vastaajien joukossa oli myös niitä, jotka näkivät kiireen enemmän itsestä riippumatto-

mana asiana kuin itseaiheutettuna. Vastauksissa näkyvät erityisesti taloudellisen toi-

meentulon asettamat vaatimukset: 

 

”… loppujen lopuksi koen kuitenkin, että näin työssäkäyvänä opiskelijana, 

joka haluaa myös harrastaa liikuntaa ja vain rentoutuakin niin kiire ei ole 

itseaiheutettua vaan minusta riippumatonta.” (n, 20–24) 

 

”… tullakseen taloudellisesti toimeen pääkaupunkiseudulla on käytävä 

töissä opintojen ohella ja toisaalta työllistyminen opintojen jälkeen onnis-

tuu paremmin jos on alan kokemusta. Tämä on minulle ongelma, sillä ko-

en, että minulle sopisi paremmin keskittyä täysillä yhteen asiaan kerral-

laan…” (n, 25–29) 

 

”… en tulisi toimeen ellen kävisi töissä, joten se tuntuu välillä pakolta. ” 

(m, 25–29) 

 

Opiskelujen ohella töissä käyminen ei tunnu välttämättä omalta valinnalta, koska ilman 

työstä maksettua palkkaa ei olisi varaa maksaa välttämättömiäkään elinkustannuksia. 

Aineistosta ei löytynyt yhtään vastausta, jossa kiirettä itsestä riippumattomana pitävä 

vastaaja ei olisi kertonut kiireen johtuvan työssäkäynnin välttämättömyydestä. 

 

Näiden kahden joukon, kiirettä itseaiheutettuna ja kiirettä itsestä riippumattomana pitä-

vien, välillä on havaittavissa ero suhtautumisessa siihen mihin voi vaikuttaa, ja kuinka 
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paljon. Kiireen itseaiheutettuna näkevistä osa kirjoitti suoraan esimerkiksi, että ”Kiire 

on valinta.” ja yksi kirjoittaa oppineensa myöntämään itselleen kiireen olevan itseai-

heutettua. Aineistoa lukiessa sain kuvan, että tämä osa vastaajista kokee elämän valin-

nan paikkoina – kukaan ei ole päättänyt asioita heidän puolestaan, vaan esimerkiksi 

yliopistossa opiskeleminen on oma valinta, jonka seuraukset ovat olleet tiedossa: ”Pak-

koko sitä on korkeakouluttaa itseään…”. Kuten yksi opiskelija asian tiivistää: ”Pitäisi 

vain olla tehokkaampi”. Osasta vastauksista taas syntyy kuva, että tässä elämäntilan-

teessa kiire ei ole oma valinta ja etenkin työssäkäynnistä johtuen kiireeseen ei voi kovin 

paljon vaikuttaa. Merkittävin ero näyttäisi olevan siinä mieltääkö vastaaja oman elä-

mäntilanteensa täysin itse valituksi vai miettiikö hän valinnan mahdollisuuksia vain 

tästä nykyisestä elämäntilanteesta käsin.  

 

Aineistossa on havaittavissa vielä kolmas ryhmä. He eivät näe kiirettä selkeästi joko 

itseaiheutettuna tai itsestä riippumattomana, vaan monitahoisena asiana, johon omien 

valintojen lisäksi vaikuttavat myös kulttuuri ja yhteiskunta jossa elämme. Tämä joukko 

on aineistossa suurin, he kirjoittivat kiireestä esimerkiksi näin: 

 

”Kyllä se on valinta, mutta toisaalta yhteiskunta on sellainen, että jos ha-

luaa pysyä mukana omassa sosiaalisessa luokassaan ja saavuttaa ne asiat 

joita on lähtenyt tavoittelemaan, niin on pakko valita se ’peli’.” (m, 25–

29) 

 

”Kiireen tuntu tulee esim. valmistumista ajatellen toisaalta yhteiskunnasta 

[…] ja yliopistolta ja toisaalta tutuilta/läheisiltä, jotka valmistuvat. Noista 

edellinen on minusta riippumatonta ja jälkimmäinen osittain itsestä johtu-

vaa.” (m, 25–29) 

 

”… toisaalta ehkä yhteiskunta / kanssaopiskelijat luovat paineita siitä, et-

tä kaikessa on oltava mukana, että myöhemmin elämässä pärjäisi.” (n, 

20–24) 

 

”Koen, että valtion puolesta minulla saisi olla enemmänkin kiire, jotta 

valmistuisin tavoiteajassa ja vielä hyvällä työkokemuksella varustettuna.” 

(n, 25–29) 

 

Kiireen aiheuttajina nähdään muun muassa yliopisto, yhteiskunta, valtio, työyhteisö, 

yhteisö, kiirekulttuuri, valmistumassa olevat läheiset ja tutut sekä kanssaopiskelijat. 

Yllätyksekseni opiskelijat eivät mainitse taloutta, talouskasvua tai kapitalismia kiireen 
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aiheuttajina. Voi toisaalta olla, että talous nähdään osana yhteiskuntaa, joka taas on laa-

jempi kattokäsite pitäen sisällään esimerkiksi talouden, politiikan ja muut yhteiskunnal-

liset instituutiot. Yliopisto, yhteiskunta ja valtio asettavat opiskelijoiden mukaan vaati-

muksia valmistumiselle ja opintojen etenemiselle. Valmistuneella pitäisi olla työkoke-

musta, mutta samalla opiskelijoita kehotetaan keskittymään opintoihin opintolainan 

turvin. Eräs vastaajista epäilee, että valtion näkökulmasta hän saisi olla vieläkin kiirei-

sempi. Valtio näyttäytyy negatiivisessa vaatijan roolissa, tahona, joka käskee suoriutu-

maan paremmin ja nopeammin. Toisaalta eräs vastaaja kirjoittaa valtavasta mahdolli-

suuksien kirjosta kiireen aiheuttajana: 

 

”Osaksi se liittyy tiiviisti yhteiskuntaan, jossa elämme. Tekemistä ja nä-

kemistä on enemmän kuin mihin kukaan pystyy. Rajojen vetäminen ja pre-

ferointi on entistä tärkeämpää ja se vaatii taitoa.” (n, 25–29) 

 

Yhteiskunta on muuttunut ja mahdollisuudet tehdä, kokea, harrastaa ja hankkia ovat 

suuremmat kuin koskaan aiemmin. Kasvavat mahdollisuudet luovat myös pakon valita. 

Kukaan ei ehdi tehdä kaikkea ja ne jotka haluavat kokea mahdollisimman paljon, joutu-

vat kiirehtimään. Yksi vastaaja kertoo ensin, että perfektionismi lisää kiirettä ja stressiä, 

mutta lisää sitten:  

 

”En silti sanoisi että kiire on kokonaan itseaiheutettua. Ajattelen, että 

elämme sellaisessa yhteiskunnassa, joka ruokkii kiirettä ja on otollinen 

kiireisen elämäntavan ja elämänasenteen muotoutumiselle.” (n, 20–24) 

 

Vastaaja toteaa, että yhteiskunta ruokkii kiirettä. Ennestään kiireinen ihminen on entistä 

kiireisempi ympäröivän yhteiskunnan takia, sillä kiireestä muotoutuu salakavalasti elä-

mäntapa ja -asenne. Kiire ei siis välttämättä ole irrallinen elementti vaan osa ihmistä ja 

tämän elämäntapaa, ehkä jopa habitusta? Habitus on kokoelma ihmisen arvoista, valin-

noista, tavoista, asenteista, makumieltymyksistä, pukeutumistyylistä, käyttäytymisestä – 

ylipäätään tavoista elää ja olla. Pierre Bourdieun mukaan ihmisen habitus on kestävä, 

muttei staattinen, vaan mahdollinen muutoksille. Bourdieu on kirjoittanut myös habi-

tuksen merkityksestä. Hän selittää tietyn ryhmän jäsenten elämäntapojen samankaltai-

suuden juuri habituksen käsitteen avulla. Eronteot toisiin ihmisiin sekä muut erottelut ja 

luokittelut määrittelevät sosiaalisen identiteetin. (Bourdieu 1984, 1985.) Voi kuvitella, 

että ihmiselle jolle kiire on jo muotoutunut osaksi habitusta, siitä luopuminen tuntuu 
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vieraalta ja ehkä myös mahdottomalta ajatukselta. Tässä merkityksessä kiire on valinta, 

jopa arvovalinta. Sen voi myös katsoa liittyvän tiettyihin ryhmiin vahvemmin kuin toi-

siin. Esimerkiksi työelämässä on mahdollista erottaa ne ammattiryhmät, jotka kokevat 

olevansa erityisen kiireisiä. Aikapainetta koetaan niin yksityisellä kuin julkisellakin 

sektorilla, mutta ammattiryhmistä erottuvat lääkärit ja korkeasti koulutetut opettajat. 

(Julkunen ym. 2004, 178–180.) Myös Työterveyslaitoksen tutkimuksessa todetaan, että 

eniten kiirettä koettiin vuonna 2009 terveys- ja sosiaalipalveluissa, rahoitusalalla ja kou-

lutusalalla (Kauppinen ym. 2010, 85). 

 

Kiire näyttäytyy kaksijakoisena asiana: toisaalta omana valintana, mutta toisaalta pak-

kona, jos haluaa saavuttaa itselle tärkeitä asioita. Seuraavassa lainauksessa vastaaja kir-

joittaa olevansa kiirekulttuurin lapsi: 

 

”Kiire on viime kädessä itseaiheutettua, koska päätän itse mitä teen. Yli-

opisto- ja työyhteisö sekä yhteiskunta muutenkin tuntuvat kuitenkin myös 

arvostavan kiirettä, tehokkuutta ja suoriutumista, joten kysymys ei ole ai-

van yksinkertainen. Yhteisö kyllä pyytää ja vaatii, jos sille ei osaa sanoa 

ei. […]Koska olen kiirekulttuurin lapsi, minulla kuuluukin olla kiire.” (m, 

20–24) 

 

Kiire osana kulttuuria on mielenkiintoinen ajatus. Kulttuuri on laaja kokonaisuus, joka 

rakentuu tietyn yhteisön jakamista asioista. Taiteen, lakien ja moraalin lisäksi sen voi 

katsoa koostuvan elämäntavoista, uskomuksista, arvoista ja esimerkiksi käyttäytymis-

säännöistä (kts. esim. Tylor 2010). Kiirekin voi siis näkyä kulttuurissa lukuisin erilaisin 

tavoin. Se voi juurtua osaksi elämäntahtia, kartuttaa itseisarvoaan ja levitä uskomusten 

avulla ihmisestä toiseen. Monissa vastauksissa viitataan kiireeseen osana kulttuuria, 

mutta samalla kiirettä kuvataan eräänlaisena sukupolvikokemuksena. Nyt opiskelevat 

nuoret ovat kasvaneet yhteiskunnassa, jossa kiire on osa arkea, mutta kiire ei kuitenkaan 

näyttäisi olevan näkymättömäksi rakenteeksi muuttunut asia, sillä se kiireinen elämän-

tyyli on mahdollista myös kyseenalaistaa. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että 

osa vastaajista ei näe vaihtoehtojaan kovinkaan moninaisina. Esimerkiksi seuraavassa 

lainauksessa tulee esille jo aiemmin käsitelty rankka rajanveto korkeakoulutettuihin ja 

sosiaalituilla eläviin työttömiin: 
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”Noh. Itseaiheutettua sinänsä että minä halusin kouluun, uran ja tulevai-

suuden. Opiskelu ei onnistu ilman lisätienestejä, joten töihin on pakko 

mennä. Toisaalta toinen vaihtoehto on sossun siivellä elävä pummi. Mi-

tään välimaastoa on hankala löytää.” (m, 20–24) 

 

Jos yliopisto-opiskelun ja sitä kautta menestymisen vaihtoehtona on ainoastaan yhteis-

kunnan avustuksien avulla eläminen, on kysyttävä, mikseivät kaikki näe nykyistä yh-

teiskuntaa päättymättömien mahdollisuuksien ja uusien alkujen tyyssijana. Osa vastaa-

jista näkee, että voi valita useista eri vaihtoehdoista tehdessään pieniä ja suuria päätök-

siä elämässään, mutta osa ei näe vaihtoehtojaan yhtä laajoina. Erilaisten mahdollisuuk-

sien kirjon on nähty kuuluvan etenkin koulutettujen ja hyvätuloisten elämään (Julkunen 

ym. 2004, 206–201). Kyseessä saattaa olla yksilölliset erot asennoitumisessa, mutta 

ilmeisesti kaikki korkeakoulutetutkaan eivät koe voivansa tehdä valintoja kovin vapaas-

ti. Toisaalta opiskelijan valinnanmahdollisuuksia vähentävät usein pienet ansiotulot. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2011) mukaan pienituloisuus on yleisintä työttö-

mien ja opiskelijoiden keskuudessa. Noin 30 prosenttia opiskelijoista oli pienituloisia 

vuonna 2007, kun taas palkansaajista pienituloisia oli noin 3 prosenttia. Yksinasuvan 

köyhyysraja oli vuonna 2007 1100 euroa kuukaudessa. Korkeakouluopiskelija voi saada 

opintotukea enintään 799,60 euroa kuukaudessa. Summaan sisältyy myös opintolaina. 

Köyhyysrajan ylittääkseen opiskelijan on siis käytävä töissä tai turvauduttava esimer-

kiksi vanhempien rahalliseen tukeen. 

 

Yksi naisvastaajista kirjoittaa: 

 

”…olosuhteet eivät ehkä tue downshiftaus-tyyppistä ajattelua.” (n, 25–29) 

 

Olosuhteisiin kuuluu myös mielipideilmapiiri. Vaikka taloudelliset mahdollisuudet kii-

reettömämpään elämään olisivatkin tarjolla, ei vallitseva asenneilmapiiri välttämättä tue 

tällaista ajattelua. Downshiftaus ei vaadi ainoastaan palkkatuloista tinkimistä tai kulut-

tamiskäyttäytymisen muuttamista, myös lähipiirissä olevilla ihmisillä voi olla suuri 

merkitys yksilön valintoihin. 

 

Tiivistetysti Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyk-

set kiireestä omana valintana tai itsestä riippumattomana asiana eroavat jonkin verran 

toisistaan. Vähemmistössä ovat kuitenkin opiskelijat, jotka kuvaavat kiireen pitkälti 
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itsestä riippumattomana asiana. Tämä tulos eroaa siis Leijolan, Selvisen, Suikkasen ja 

Yrjölän (2004) saamista tuloksista, sillä heidän tutkimuksessaan opiskelijat näkivät kii-

reen useammin ulkopuolelta tulevana asiana, kuin asiana johon pystyy itse vaikutta-

maan. Omassa tutkimuksessani selkeä enemmistö näkee kysymyksen kaksijakoisena, 

sillä vaikka moniin asioihin voi itse vaikuttaa, on taustalla vaikuttamassa yhteiskunnan, 

yliopiston, työelämän sekä muiden tahojen opiskelijoille kasaamat paineet ja odotukset.  

 

 

4.2 Positiivinen ja negatiivinen kiire 

 

Kiire on monen korvaan ensi kuulemalta negatiivinen sana. Aineistoni vastaajat kirjoit-

tavat kuitenkin kiireestä sekä positiiviseen että negatiiviseen sävyyn. Kiirettä kuvaa 

vastaajista selkeästi negatiiviseksi tai positiiviseksi asiaksi pieni vähemmistö. Yhteensä 

tällaisia vastauksia on alle kymmenen kappaletta. Positiiviseksi kiirettä kuvaavat kirjoit-

tivat esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

”Olen kokenut huomattavaa täyttymyksen tunnetta joinakin elämäni kii-

reisimpinä ajanjaksoina, jolloin olin sitoutunut senhetkiseen projektiin se-

kä sen tavoitteisiin.” (n, 20–24) 

 

”… mielekkäiden asioiden vuoksi aiheutuva kiire voi parhaimmillaan vie-

dä ajatukset pois ikävistä asioista, kun voi keskittyä mielekkäiden asioiden 

tekemiseen.” (n, 25–29) 

 

Ensimmäisessä lainauksessa kiireinen jakso elämässä on tuonut vastaajalle myönteisiä 

tunteita. Hän käyttää sanaa sitoutunut kuvaamaan suhtautumistaan projektiin, jossa oli 

tuolloin osallisena. Mielekkääseen työhön uppoutuminen antaa vastaajalle jotakin, mut-

ta hän kuitenkin puhuu ajanjaksosta. Kiire ei ole jatkuva tila. Aineistosta ei löytynyt 

lainkaan vastauksia, joissa olisi suoraan todettu jatkuvan kiireen olevan pelkästään posi-

tiivinen asia. Kiirettä positiiviseksi kuvaavat vastaajat liittivät kiireen johonkin tiettyyn 

ajanjaksoon tai eivät käsitelleet jatkuvaa kiirettä. Toinen yllä lainattu vastaaja toteaa, 

että kiire voi auttaa, jos ei halua ajatella joitakin ikäviä asioita. Vastauksissa mainitaan 

sitoutuminen ja uppoutuminen työhön. Käsitteellistän tämän tietynlaiseksi flow-tilaksi, 

jossa vastaaja pystyy täysin keskittymään käsillä olevaan tehtävään ja saa tästä nautin-

toa. Timo Kopomaan mukaan vaivattoman ja mielekkään tekemisen ohessa syntyy ko-
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kemus hitaudesta. Tämän vuoksi hän liittää flow-tilan paremminkin leppoisuuteen kuin 

kiihtymiseen. Flow-tilassa ihminen uppoutuu tekemiseensä ja aikarajat ja mahdollinen 

kiire unohtuvat. (Kopomaa 2008, 12–13.) Vastaajat ovat aineistossani kuitenkin liittä-

neet flow-tilan juuri kiireisiin aikajaksoihin, eivät leppoisiin hetkiin. Kopomaan mainit-

sema kokemus hitaudesta, voi silti liittyä vastaajien kokemuksiin miellyttävistä tekemi-

seen uppoutumisen jaksoista.  Flow-tilassa kiireen tunne katoaa ja siksi jälkikäteen kat-

sottuna kiireinen ajanjakso ei ole tuntunut ahdistavalta tai painostavalta. Aineistoni pe-

rusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että kiire ei sulje pois mahdollisuutta toimia luovasti ja 

syvällisesti. Kiire ei myöskään näyttäisi olevan kaikille pelkästään negatiivinen asia. 

Tulos on ristiriidassa perinteisten kiireen määritelmien kanssa, joissa kiire määritellään 

ongelmaksi. (Vrt. Niemelä 2006, 27.) 

 

Selkeästi negatiiviseksi kiirettä kuvaavia vastaajia oli aineistossa muutamia. Näissä vas-

tauksissa kiire on luovuuden ja huolellisuuden vihollinen, joka muuttaa yksilön kone-

maiseksi suorittajaksi. Jatkuvaa ja ajoittaista kiirettä nämä vastaajat eivät erottaneet toi-

sistaan. 

 

”Kiire on negatiivinen asia. Se tappaa luovuuden, huolella tekemisen ja 

itsekritiikin rippeet.” (n, 20–24) 

 

”Pahimman kiireen keskellä saatan mennä konemaiseen tilaan. Lakkaan 

kuuntelemasta itseäni ja päätän jaksaa vaikka väkisin. Minusta tulee suo-

rittaja. […] Kyllä kiire on lähes kokonaan negatiivinen asia.” (n, 20–24) 

 

”Kiire on mielestäni negatiivinen asia. Se on myös todella tyypillistä elä-

mää pääkaupunkiseudulla. Olen itse alle 40 000 asukkaan satamakaupun-

gista kotoisin, ja siellä ihmisten elämänrytmi on paljon leppoisampaa. 

Toisaalta siellä ihmiset eivät vietä niin suurta osaa ajasta julkisissa lii-

kennevälineissä, eikä siellä ole niin paljon vapaa-ajan harrastusmahdolli-

suuksia.” (n, 25–29) 

 

Positiivisena kiireen kokevat pystyivät kiireen keskellä keskittymään ja syventymään 

käsillä olevaan työtehtävään tai muuhun projektiin. Negatiiviseksi kiirettä kuvaavien 

vastaukset ovat täysin päinvastaisia. Kiire ei saa näitä vastaajia suoriutumaan paremmin, 

vaan he kokevat kiireen heikentävän tulosten tasoa. Yksi vastaaja liittää kiireisyyden 

pääkaupunkiseudulla asumiseen. Käsittelen tätä hieman myöhemmin. 
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Aineistossa näkyy selkeä linja: tietyissä määrin kiire on positiivinen, tehokkuutta lisää-

vä tekijä, mutta jatkuva tai painostava kiire on negatiivinen asia. Negatiivinen kiire 

näyttäytyy vastausten perusteella kiireenä, jota ei pysty hallitsemaan. Yksi vastaaja tote-

aakin: 

 

”Kiire on aika neutraali asia, kun se on hallinnassa.” (m, 25–29) 

 

Toinen taas kertoo kiireen muuttavan hänet aktiivisesta ihmisestä reaktiiviseksi, eli ih-

miseksi joka ainoastaan vastaa annettuihin ärsykkeisiin. Kiire voi siis vaikuttaa ihmisen 

persoonaan ja muuttaa normaaliksi koettua käytöstä.  

 

”…Tilapäisenä ilmiönä kiire tosin voi olla joskus positiivistakin, jos esim. 

deadline-suma pakottaa saamaan aikaan ja skarppaamaan. […] Pahinta 

kiireessä onkin tunne siitä, etten hallitse elämääni, vaan sitä hallitsevat 

työvuoroja jakavat esimiehet tai velvollisuuksia kasaavat opiskelijajärjes-

töt siinä määrin ettei opiskelulle meinaa jäädä tarpeeksi aikaa ja energi-

aa. […] Lisäksi kiire tekee minusta puhtaasti reaktiivisen, vaikka yleensä 

olen luonteeltani melko aktiivinen…” (n, 20–24) 

 

Yksityisen ja julkisen kiireen välille on mahdollista tehdä ero: 

 

”…yksityistä kiirettä kestää paremmin.” (m, 20–24) 

 

Julkinen kiire aiheuttaa vaivaa muille, yksityinen taas vaikuttaa vain henkilöön itseensä. 

Tässä tulee mielestäni hyvin esille se miten kiire johtuu sidoksistamme toisiin ja yhteis-

kuntaan, jossa elämme. Kiire voi toki olla itseaiheutettua, mutta yleensä kun teemme 

asioita, jotka koskettavat myös muita, niiden tekemättä jättäminen tai myöhässä tekemi-

nen aiheuttaa seurauksia myös muille kuin itsellemme. Yksi vastaaja kuitenkin toteaa, 

että: 

 

”Yksinäinen kiire on pahinta.” (n, 20–24) 

 

Kiireen kestää vastauksen perusteella paremmin, kun muillakin on kiire saada asioita 

tehdyksi. Pienemmältä paikkakunnalta kotoisin oleva vastaaja näkee kiireen tyypillisenä 

piirteenä pääkaupunkiseutulaisille. Hänen mukaansa elämänrytmi on entisellä kotipaik-

kakunnalla ”paljon leppoisampaa”. Muissa vastauksissa ei mainita kiireen liittyvän 
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asuinpaikkakuntaan, mutta asiasta ei kyselylomakkeella suoraan kysyttykään. Onko 

kiire tarttuvaa? Aiemmin käsittelin vastauksissa esille nousevia ajatuksia yhteiskunnan, 

kulttuurin ja muiden toimijoiden vaikutuksista kiireeseen ja kiireen ilmapiiriin. Ainakin 

yksi vastaaja siis kokee, että pääkaupunkiseudulla on kiireisempää. Hän kirjoittaa, että 

”Toisaalta siellä [pienemmällä paikkakunnalla] ihmiset eivät vietä niin suurta osaa 

ajasta julkisissa liikennevälineissä, eikä siellä ole niin paljon vapaa-ajan harrastus-

mahdollisuuksia.” Olisi mielenkiintoista tietää poikkeaisivatko vastaukset, jos tutkimus 

olisi tehty pienemmällä paikkakunnalla. Ajankäyttötavat saattavat erota paikkakunta-

kohtaisesti, mutta osin tämä saattaa johtua vapaa-ajankäyttömahdollisuuksista ja osin 

väestörakenteesta ja väestön ikäjakaumasta paikkakunnittain. 

 

Eräs vastaaja kuvailee kiirettä jatkumoksi, jonka toisessa päässä on positiivinen kiire ja 

toisessa negatiivinen: 

 

”Mielestäni kiire muodostaa jatkumon, jonka toinen pää on positiivinen ja 

toinen negatiivinen. Kiireen kokee positiivisena asiana niin kauan kuin se 

pysyy hallinnassa, jolloin se pakottaa toimimaan ja joskus jopa riemastut-

taa vain siksi, että tekemistä on. Negatiiviseksi kiire kääntyy silloin kun 

suorittajan voimat ehtyvät, kun kiire ei enää auta häntä keskittymään, 

vaan musertaa hänet alleen.” (n, 20–24) 

 

Edellisen vastauksen perusteella kiire kääntyy negatiiviseksi kun voimat ehtyvät. Hetki, 

jolloin kiire muuttuu positiivisesta negatiiviseksi, on varmasti yksilöllinen asia. Jos kui-

tenkin ihmisten kesken on löydettävissä samankaltaisuutta tässä asiassa, voisi tiedosta 

olla hyötyä esimerkiksi työelämässä ja opintojen ohjauksessa. Tässäkin vastauksessa 

tulee esille se, että kiire voi olla hyvä renki, mutta se on huono isäntä – kiireen on pysyt-

tävä hallinnassa. 

 

Positiivista kiirettä kuvattaessa vastaajat käyttivät sellaisia nimityksiä kuin pikku kiire, 

tilapäinen ilmiö, pieni kiire ja sopivasti kiire. Positiivinen kiire näyttäytyy hallittavana 

ja tavanomaisena asiana, joka ei ole jatkuvaa. Kovassa kiireessä asioita ei ehdi tehdä 

huolella, mutta pienen kiireen avulla vastaajat kertoivat saavuttavansa annetut deadlinet 

ja edistyvänsä opinnoissaan: 
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”Kiire on hyvä lyhyinä pyrähdyksinä ja se pakottaa saavuttamaan deadli-

net.” (m, 20–24) 

 

”Pikku kiire on yleensä tavallaan kivaa. Kun tilanne jatkuu kroonisena, 

alkaa  

tuntua, ettei tilanteesta ole ulospääsyä…” (n, 25–29) 

 

”Pieni kiire on positiivista, sillä sen voimalla saa tehtyä paljon asioita ja 

tapahtuu edistymistä esimerkiksi opiskelurintamalla. Se on siis motivaatio 

ja tsemppiä eteenpäin. Tavallista opiskelijan arjessa. Suuri kiire sen si-

jaan on vaikutuksiltaan negatiivista. Aikaa on niin vähän, että tehdyt asiat 

tulee tehtyä stressaantuneena ja paineen alaisena puoli hätiköidysti ja tu-

los on sen mukaista.” (n, 20–24) 

 

 

 Olisi ehkä tarpeen erotella tilapäinen ja jatkuva kiire toisistaan, kun keskustellaan kii-

reestä esimerkiksi mediassa. Lisäksi erottelu voisi olla hyödyksi ainakin työelämässä. 

Jatkuva kiire voi saada toimijan tekemään työnsä huonosti, mutta ajoittainen kiire voi 

auttaa pääsemään hyviin tuloksiin. Yksilöllisten erojen vuoksi voi kuitenkin olla hanka-

laa määritellä mikä on pientä kiirettä ja mikä liiallista kiirettä. Jatkuva kiire näyttäytyi 

kuitenkin aineiston valossa pelkästään negatiivisena asiana. Myös osa niistä vastaajista, 

jotka määrittelevät kiireen omaksi valinnaksi, mutta eivät näe sitä selkeän negatiivisena 

asiana, pitää kuitenkin jatkuvaa kiirettä negatiivisena ja uuvuttavana asiana. 

 

 

Kiireen fyysiset vaikutukset 

 

Kuvaillessaan kiireen fyysisiä vaikutuksia, yhtä naisvastaajaa lukuun ottamatta, kukaan 

ei kuvaile fyysisiä vaikutuksia positiiviseen sävyyn. Positiivisen kiireen kerrottiin kyllä 

auttavan suoriutumaan nopeammin ja antavan motivaatiota esimerkiksi opiskeluun, 

mutta varsinaiset fyysiset kuvailut jäävät tähän yhteen vastaukseen, jossa kiireen posi-

tiiviseksi fyysiseksi vaikutukseksi lasketaan olo joka saavutetaan kiireen jälkeen: 

 

”…olo on kuin lenkillä käynnin jälkeen; alku ja liikkeelle lähteminen on 

rankkaa, mutta sitten kun pääsee loppuun on olo mitä mainioin.” (n, 20–

24) 
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Hän jatkaa vielä:  

 

”Koen kiireen siinä mielessä melko positiivisena ja palkitsevana, etenkin 

verrattuna jatkuvaan joutenoloon ja kiireettömyyteen, joka on paitsi tylsää 

(= päiviä ei tahdo erottaa toisistaan, jos ei tee mitään) myös hieman ah-

distavaa. Tämä saattaa johtua sisäistetystä suoriutumisen paineesta (ym-

päristö, yhteiskunta) eli ’hyvä ihminen’ on yhtä kuin aikaansaava.” (n, 

20–24) 

 

Vastaaja toteaa kiireen positiivisen vaikutuksen olevan mahdollisesti hyvänolontunnetta 

siitä, että on ”hyvä ihminen” kun on saanut paljon aikaan. Tämän hän taas liittää yhteis-

kuntaan ja kulttuuriin. Yhteiskunnan ja kulttuurin aiheuttamia paineita käsittelin kappa-

leessa Itsestä riippumaton ja itseaiheutettu kiire. 

 

Kiireen negatiivisia fyysisiä vaikutuksia vastaajat kuvailevat tarkasti: 

 

”…liiallinen kiire näkyy univaikeuksina…” (m, 20–24) 

 

”Kiireessä voin usein pahoin, koska en nuku hyvin, en urheile tarpeeksi ja 

sorrun syömään normaalista poikkeavalla tavalla.” (n, 25–29) 

 

”Lisäksi ruoasta tuntuu tulevan stressaavina aikoina entistä enemmän 

lohtu, johon voi hetkittäin turvata, kun kaikki muu on epävarmaa.” (n, 20–

24) 

 

”Fyysisesti kiireeseen liittyy yleensä lievää jännittyneisyyttä ylävatsassa 

ja hengityksen katkonaisuutta.” (m, 20–24) 

 

Vastaajat mainitsevat kiireen negatiivisiksi fyysisiksi vaikutuksiksi muun muassa uni-

vaikeudet, jännityksen tunteen, pulssin nousemisen, sydämentykytykset, verenpaineen 

nousemisen, keskittymiskyvyn pettämisen, paineentunteen rintakehässä ja hartioissa, 

hermostumisen, lamauttavan tunteen, huonotuulisuuden ja kireyden, itkuisuuden, pään-

säryn sekä kivun hartioissa ja vatsassa. Aineistossa kolme vastaajaa kertoo hakevansa 

lohtua ruoasta, he ovat kaikki naisia.  Itkuisuuden mainitsee kiireen fyysiseksi vaikutuk-

seksi ainoastaan kaksi naisvastaajaa. Vastauksista tulee myös esille kiireen aiheuttamat 

sivuilmiöt ja niiden vaikutus fyysiseen olotilaan:  
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”Jos on hyvässä kunnossa, kiire sinänsä ei fyysisesti tunnu juuri miltään, 

jos siihen ei liity fyysistä kuormitusta […] Sen lieveilmiöt: liian lyhyet yö-

unet, puutteellinen liikunta ja stressisyöminen taas tuntuvat väsyttäviltä, 

raskailta ja turvottavilta.” (n, 20–24) 

 

Kiireen negatiiviset fyysiset vaikutukset koetaan moninaisina. Lievempien oireiden li-

säksi mainitaan merkittäviä fyysisiä seurauksia: 

 

”Olen kärsinyt masennuksesta, minkä takia kiireen kokeminen liittyy lä-

heisesti stressiin, ahdistukseen ja epätoivon tunteeseen. Pahasta kiireestä 

stressin oireena on kovaa hakkaava sydän, itkuisuus sekä todellisuuden 

hämärtyminen.” (n, 25–29) 

 

Erityisen usein vastauksissa mainitaan univaikeudet ja väsymys. Toiseksi eniten maini-

taan hermostuneisuus, huonotuulisuus ja ärtyisyys, joka heijastuu lähipiiriin. Suurin osa 

vastaajista kuvailee kiireen fyysisiä vaikutuksia ainakin muutamalla sanalla. Vastauksia 

tutkiessa huomaa miten paljon kiireen nähdään vaikuttavan omaan toimintaan, mieli-

alaan ja jaksamiseen. Naiset kuvailevat kiirettä monisanaisemmin ja tarkemmin kuin 

miehet. Molemmat kuitenkin kertovat pitkälti samanlaisista fyysisistä vaikutuksista lu-

kuun ottamatta lohtusyömistä ja itkuisuutta. Ikäryhmittäisiä eroja en havainnut. Sekä 

20–24 -vuotiaat että 25–29 -vuotiaat kertovat kiireen negatiivisista fyysisistä vaikutuk-

sista ja molemmissa ikäryhmissä useiten mainittiin väsymys. Kauhanen kirjoittaa, että 

kiire vaikuttaa lähes kaikkiin kehon toimintoihin: ruoansulatukseen, hormonitoimintaan, 

verenkiertoon, aivojen kemiaan sekä verenpaineeseen. Stressin ja ylikierroksilla olemi-

sen aiheuttama unettomuus taas voi johtaa masennukseen, joka puolestaan lisää tutki-

musten mukaan esimerkiksi tulehdusriskiä. Hän pohtiikin miksi kulttuurissamme arvos-

tetaan kiirettä niin paljon, kun sen seuraukset ovat näin merkittäviä. (Kauhanen 2005.) 

 

 

4.3 Työssäkäynti ja kiire 

 

Tein koko varsinaisen aineiston pohjalta uuden muuttujan työssäkäynnistä, sillä halusin 

selvittää kuinka suuri osa vastaajista käy töissä opintojen ohella. Loin muuttujan ”onko 

vastaaja töissä?” ja poimin havainnot työssäkäyntiä koskevien vastauksien joukosta. 

Alkuperäinen kysymys liittyi työn ja opiskelun yhteensovittamiseen, joten suurimmasta 
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osasta vastauksia selvisi heti, käykö vastaaja töissä opintojen ohella. Hieman epäsel-

vemmissä vastauksissa luin vastaajan vastaukset jokaiseen kysymyslomakkeen kysy-

mykseen. Jokaisessa tapauksessa pystyin määrittämään vastaajan joko työssäkäyviin tai 

ei työssäkäyviin. Lisäsin havainnon kohdalle merkinnän ”kyllä”, jos vastaaja käy töissä 

opintojen ohella ja ”ei”, jos vastaaja ei käy töissä. Kesätöitä en laskenut opintojen ohella 

tehtävän työn joukkoon, sillä siihen ei yleensä liity opiskelun ja työn yhteensovittamis-

ta. Moni kertoo käyvänsä silloin tällöin keikkatöissä tai osa-aikatöissä vain viikonlop-

puisin, nämä vastaukset päädyin merkitsemään työssäkäyviksi, sillä on voinut alkaa 

jaottelemaan vastauksia sen perusteella kertooko vastaaja käyvänsä töissä usein tai erit-

täin harvoin. Lisäksi yksi vastaaja kertoo käyttävänsä kilpaurheiluun noin 25 tuntia vii-

kossa. Päädyin merkitsemään vastaajan työssäkäyviin, koska kilpaurheilu on aikaa vie-

vempää ja kuin urheileminen harrastusmielessä ja kilpaurheilijalla on mahdollisuus saa-

da palkkaa tai sponsoriavustuksia vastineeksi panostuksistaan. Jotkut vastaajista kerto-

vat käyneensä ennen opiskelujen ohella töissä, mutta lopettaneensa työssäkäynnin jok-

sikin aikaa. Työssäkäyviksi merkitsin kuitenkin vain tällä hetkellä töissä opintojen ohel-

la vähintään silloin tällöin käyvät.  

 

Uuden muuttujan avulla sain selville, että vastaajista 79 prosenttia käy töissä ja 21 pro-

senttia ei käy töissä. Tulos tukee aiempia tutkimuksia, joissa on todettu, että valtaosa 

yliopisto-opiskelijoista käy töissä opintojensa ohella. Miehistä töissä käy 69 prosenttia 

ja naisista 81 prosenttia, mutta sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 

työssäkäynnissä.  Ikäryhmittäin eniten töissä käyvät 30–34 -vuotiaat opiskelijat, joista 

93 prosenttia vastasi käyvänsä töissä opintojen ohella. On kuitenkin huomattava, että 

30–34 -vuotiaita vastaajia on aineistossa ainoastaan 14 kappaletta. Vähiten töissä käy-

dään nuorimmissa ja vanhimmissa ryhmissä, 19-vuotiaista ja sitä nuoremmista 57 pro-

senttia vastasi käyvänsä töissä opintojen ohella ja 40-vuotiaista ja sitä vanhemmista 

tasan 60 prosenttia ilmoitti käyvänsä töissä. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 3 

 

Työssäkäynti iän mukaan (%) 

                                                                   Ikä 

  – 

19 

20–24 25–29 30–34 35–39 40- Yh-

teensä 

Onko vastaaja 

töissä? 

Ei 43 25 12 7 29 40 21 

 Kyllä 57 75 88 93 71 60 79 

 Yhteensä 10

0 

100 100 100 100 10

0 

100 

 (N) (7) (134) (94) (14) (7) (10

) 

(266) 

(p<0,05) 

 

 

Laadullisessa aineistossani on vastauksia ainoastaan ikäryhmistä 20–24 ja 25–29 -

vuotiaat. Taulukosta 3 huomaamme, että molemmissa ryhmissä työssäkäynti on erityi-

sen yleistä. Vanhemmassa ikäryhmässä käydään töissä jonkin verran useammin, 25–29 

-vuotiaista 88 prosenttia vastaa käyvänsä töissä opintojen ohella, kun 20–24 -vuotiaista 

75 prosenttia kuuluu työssäkäyvään joukkoon. 

 

Ennakko-oletukseni oli, että lähes kaikki työssäkäyvät opiskelijat kokevat työn lisäävän 

kiirettä omassa arjessaan. Halusin kuitenkin huomioida mahdollisuuden, että jotkut 

opiskelijat saattavat nähdä työn vastapainona opiskelulle tai muuten olla sitä mieltä, että 

elämä ei tunnu kiireisemmältä työteon vuoksi. Tämän vuoksi kysyin asiaa erikseen ai-

neiston keruussa käyttämälläni kyselylomakkeella. Vastaukset osoittautuivat mielen-

kiintoisiksi, sillä vaikka suurin osa toteaakin työssäkäynnin lisäävän kiireisyyttä, on 

joukossa myös poikkeavia vastauksia. 

 

Monet niistä, jotka kokevat työssäkäynnin lisäävän kiirettä, vastasivat kysymykseen 

toteavasti: totta kai työssäkäynti lisää kiirettä. Muutama jopa ihmetteli kysymyksenaset-

telua, koska vastaus näyttäytyy heille täysin itsestään selvänä. Useat harmittelevat työs-

säkäynnin ja opiskelun vievän kaiken ajan ja vapaa-aika tuntuu heistä riittämättömältä 

rentoutumiseen ja harrastamiseen. Useammassa vastauksessa myös ainejärjestötoiminta 
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nähdään työhön verrattavana asiana, joka vie jopa enemmän aikaa kuin varsinainen 

palkkatyö tai opiskelu. 

 

”Elämä koulun ja työn ulkopuolella jää vain hyvin kapeaan kaistalee-

seen.” (m, 20–24) 

 

”Tottakai! Toisaalta monien päällekkäisten aktiviteettien olen myös koke-

nut rytmittävän elämääni.” (n, 25–29) 

 

”Kyllä, ehdottomasti. Olen kateellinen opiskelijoille, jotka opiskelevat 

päätoimisesti, ja tekevät töitä vain kesäisin.” (n, 25–29) 

 

Kaikissa vastauksissa sävy ei kuitenkaan ole negatiivinen. Työ mainitaan joissain vasta-

uksissa arkea rytmittävänä tekijänä, joka auttaa pysymään aikataulussa myös opiskelu-

jen kanssa. Kuitenkin suurimmassa osassa vastauksia työ kuvataan negatiivisessa valos-

sa, taloudellisena pakkona, joka hidastaa opintoja ja vie aikaa sosiaalisilta suhteilta, har-

rastuksilta ja muulta vapaa-ajan toiminnalta. Ne vastaajat, jotka kertovat tekevänsä töitä 

vain harvoin, näkivät kuvailevat työntekoa positiivisemmassa valossa kuin ne, jotka 

kertovat tekevänsä töitä omasta mielestään paljon. Harva vastaaja mainitsi käyvänsä 

kokopäivätyössä, mutta sitä ei kysymyslomakkeella suoraan kysyttykään. Miesten ja 

naisten vastauksissa ei ole selkeitä eroavaisuuksia, ikäryhmät eroavat hiukan toisistaan. 

Etenkin 25–29 -vuotiaat vastaajat kuvailevat työssäkäyntiä negatiivisena asiana, joka 

vie aikaa opinnoilta ja vapaa-ajalta. Voi olla, että vanhemmassa ikäryhmässä työssäkäy-

vistä moni on jo kokopäivätyössä tai käy töissä monta kertaa viikossa. Vastaajilta ei 

kysytty työssäkäynnin määrää, joten aineiston perusteella asiaa on hankala selvittää. 

Molemmissa ikäryhmissä työssäkäyviä on valtaosa. 

 

Välillä työssäkäyntiä on kokeiltu, mutta se on koettu liian stressaavaksi tai aikaa vie-

väksi. Tämäntyyppisiä vastauksia on vain ikäryhmän 20–24 –vastauksissa: 

 

”Ainoa kokemukseni tästä oli viikon kestänyt yötyöjakso keskellä opiskelu-

jaksoa. Se tuhosi opiskeluni kokonaan siltä viikolta ajanpuutteen vuok-

si…” (m, 20–24) 

 

”Yritin tehdä töitä, mutta parin viikon jälkeen kiireen tunne ja siitä aiheu-

tuva stressi kävivät ylivoimaisiksi…” (n, 20–24) 
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”Lopetin palkkatyön teon, koska aika ei yksinkertaisesti riittänyt vuoro-

kaudessa kaikkiin asioihin.” (n, 20–24) 

 

Voi ajatella, että nuoremmilla vastaajilla ei ole vielä niin paljoa kokemusta työelämästä 

ja töiden ja opintojen yhdistäminen tuntuu siksi hankalammalta. Toinen mahdollisuus 

on, että nuoremmat vastaajat eivät ole vielä tottuneet yliopisto-opiskeluun ja töiden te-

keminen tuntuu siksi hankalalta yhdistää opintoihin. Useimmista vastauksista ei ilmene 

minkälaista työtä vastaaja oli kokeillut. Kokopäivätyön yhdistäminen opintoihin on 

varmasti haastavampaa kuin osapäivätyön. Yksi miesvastaaja kertoo kokeilleensa yö-

työn tekoa. Päivärytmin sekoittava yötyö esti opiskelun työjakson aikana. Vastaaja ei 

kuitenkaan ole kokeillut osa-aikaista päivätyötä opintojensa ohella. 

 

Kaikki vastaajat eivät näe työssäkäynnin aiheuttavan kiirettä: 

 

”Töiden saanti tuntuu pikemminkin vaihtamiselta pienemmälle vaihteel-

le.” (m, 20–24) 

 

”…koska olen jättänyt työn, olen taasen haalinut kaikkea muuta sen tilal-

le, ja lopulta tuntuu siltä, että nyt on oikeastaan kiireisempää…” (m, 25–

29) 

 

”Olen ollut töissä 17-vuotiaasta lähtien, enkä osaisi olla tekemättä töitä. 

Kiire lisääntyy opiskelussa, työn tekoon kiireen tuntu ei vaikuta.” (m, 25–

29) 

 

”… työvuoroni ovat pääasiassa 17–22 arki- ja lauantai-iltaisin. Nämä ei-

vät sinänsä lisää kiireen tunnetta, mutta rajoittavat tietysti ajankäyttöä.” 

(n, 25–29) 

 

Näissä vastauksissa tehdään ero kiireen ja rajoitetun ajankäytön välille. Työssäkäynti 

vie toki aikaa, muttei välttämättä aiheuta kiirettä. Työssäkäyntiä kuvaillaan muun muas-

sa vastapainoksi opinnoille, rutiinia arkeen tuovaksi tekijäksi ja asiaksi, jota ilman ei 

osaisi olla. Lisäksi mainittiin, että työ ei lisää kiirettä, koska työnantaja on joustava ja 

työntekijä saa itse vaikuttaa paljon työnteon määrään. Selkeää eroa ei miesten ja naisten 

tai ikäryhmien välillä huomaa. 
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Halusin tarkastella työssäkäynnin ja kiireen yhteyttä vielä koko varsinaisen aineistoni 

tasolla. Taulukossa 4 on tarkasteltu kiirettä kokevien ja kiireettömien työssäkäyntiä. 

Niistä jotka vastasivat, ettei heillä ole kiire, hieman yli puolet eli 57 prosenttia käy töis-

sä. Kiireisistä 82 prosenttia käy töissä. Kiirettä kokevat käyvät siis useammin töissä 

kuin kiireettömät. On huomattava, että kiireettömien ryhmä on pieni, 23 vastaajaa ja 

kiirettä kokevien ryhmä suuri, 243 vastaajaa. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 

 

Taulukko 4  

Kiireen kokeminen työssäkäynnin mukaan (%) 

                  Onko vastaajalla kiire? 

Onko vastaaja töis-

sä? 

 Ei Kyllä Yhteensä 

 Ei 44 19 21 

 Kyllä 57 82 79 

 Yhteen-

sä 

100 100 100 

 (N) (23) (243) (266) 
(p<0,01) 

 

 

Kiireen kokemista on tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa ikäryhmittäin, kun on 

tutkittu työssäkäyvien kiirettä. Järnefeltin ja Lehdon tutkimuksen mukaan kiirettä koe-

taan eniten 25–45 -vuotiaiden keskuudessa ja Julkusen, Nätin ja Anttilan tutkimustulos 

on samansuuntainen. Heidän mukaansa kiirettä koetaan eniten 35–44 –vuotiaiden kes-

kuudessa. (Julkunen ym. 2004, 206–211; Järnefelt & Lehto 2002, 10–12, 19.) Halusin 

tarkastella kiireen kokemista ikäryhmittäin myös oman aineistoni osalta. Taulukossa 5 

on esitelty kiireen kokeminen ikäryhmittäin. Kaikissa ikäryhmissä suurin osa vastaajista 

kokee itsensä kiireiseksi. Vähiten kiireisiksi itsensä kokevat 19-vuotiaat ja sitä nuo-

remmat vastaajat. Kiireisimmiksi itsensä taas kokevat 20–24 –vuotiaat. Näyttäisi siis 

siltä, että kiireettömistä 19-vuotiaista tulee muutamassa vuodessa kiireisiä kaksikymppi-

siä. Kaksi kiireisimmäksi itsensä kokevaa ikäryhmää ovat 20–24 –vuotiaat ja 30–34 –

vuotiaat, mutta erot ikäryhmien välillä ovat pieniä. 19-vuotiaita ja sitä nuorempia lu-

kuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä yli 85 prosenttia vastaajista kokee olevansa kiirei-

nen. 
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Taulukko 5 

Kiireen kokeminen iän mukaan (%) 

                                                                   Ikä 

  – 19 20–24 25–29 30–34 35–39 40- Yhteensä 

Onko vastaajalla kiire? Ei 29 6 11 7 14 10 9 

 Kyllä 71 94 89 93 86 90 91 

 Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 

 (N) (7) (134) (94) (14) (7) (10) (266) 

(p<0,05) 

 

 

4.4 Kiireen merkitykset 

 

Suurimmalle osalle vastaajista kiire on stressin aiheuttaja, mutta pieni kiire toimii te-

hokkuuden lisääjänä. Kiire saa vastauksissa myös muunlaisia merkityksiä. Naiset kerto-

vat aineistossa kiireen merkityksistä miehiä ahkerammin. Kiireelle löytyy monia erilai-

sia merkityksiä. Se nähdään elämään merkityksellisyyttä luovana asiana, statuksen nos-

tattajana, kulttuurintuotteena, tyhjyyden täyttäjänä, pakokeinona todellisuudesta ja va-

lintana, jonka vaihtoehtona on itse valittu kiireettömyys. 

 

Pohtivimmissa vastauksissa tulee esille esimerkiksi kiireen ja kulttuurin yhteys. Vasta-

uksissa toistuu ajatus länsimaisesta kiirekulttuurista, joka mahdollisesti on vieras muille 

kulttuureille: 

 

”Mahtaakohan espanjalaisilla olla kiire? Voi olla hyvinkin kulttuurisiin 

työ- ja käytöseettisiin koodistoihin sidoksissa.” (m, 25–29) 

 

”Luulisin, että kiire perustuu hyvin paljon länsimaisiin aika- ja kulttuuri-

käsityksiin. Olisi mielenkiintoista tietää, onko kiireen käsitettä edes ole-

massa esimerkiksi joissakin aasialaisissa tms. kulttuureissa…” (n, 20–24) 

 

Ensimmäisessä lainauksessa vastaaja liittää kiireen vahvasti juuri suomalaiseen kulttuu-

riperinteeseen, tekemällä eron espanjalaisten ja suomalaisten välille. Vastauksessa mai-
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nitaan kulttuuriset työ- ja käytöseettiset koodistot, jotka ovat osaltaan luomassa kiireen 

ilmapiiriä. Toinen vastaaja taas liittää kiireen laajemmin länsimaiseen kulttuuriin. Suo-

malaiseen identiteettiin kuuluva asioiden saavuttaminen kovalla työnteolla tuli esille jo 

johdantokappaleessa. Siukkonen (2009) liittää kiireen työn kautta saatavaan olemisen 

oikeutukseen. Järnefeltin ja Lehdon tutkimuksessa suomalaiset työntekijät näkivät kii-

reen merkkinä korkeasta työetiikasta ”työn sankaruudesta”. Halu suoriutua hyvin työs-

tään vie aikaa ja voimia. Haastateltavien puheesta nousi esille velvollisuus torjua kiirettä 

itse ja hallita kiireen aiheuttamaa stressiä. (Järnefelt & Lehto 2002, 47–49, 71.) 

 

Stuart Hall on kirjoittanut paljon identiteetistä ja käsitellyt myös kansallista ja kulttuu-

rista identiteettiä. Hänen mielestään kansallinen kulttuuri rakentuu symboleista ja rep-

resentaatioista - kulttuuristen instituutioiden lisäksi. Tarinat yhteisistä kokemuksista 

historiassa, sisältävät merkityksiä, joihin on mahdollista identifioitua. Näin muodostuu 

kuvitteellinen yhteisö, jolla on jaettu identiteetti. Hall muistuttaa, että kansallinen kult-

tuuri on myös kulttuurisen vallan rakenne. Useimmat kansakunnat eivät ole homogeeni-

sia, vaan koostuvat erilaisista kansoista, jotka esimerkiksi valloittaja on liittänyt yhteen. 

Yhteistä kulttuuriperinnettä on rakennettu tietoisesti, jotta kansakunnasta saataisiin yh-

tenäinen. Lisäksi kansakunnan sisällä on erotettavissa yhteiskuntaluokkia ja etnisiä 

ryhmiä. Myös sukupuoli erottaa. Tämä on tärkeä huomio, koska Hallin mukaan esimer-

kiksi englantilaisuuteen liittyy vahvoja maskuliinisuuteen liitettyjä arvoja ja asenteita. 

Hallin mukaan kansalliset kulttuurit ovatkin diskursseja, jotka vaikuttavat toimintaam-

me ja siihen mitä ajattelemme itsestämme. Kansalliset kulttuurit ovat kuitenkin olleet 

ristituulessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Hallin mukaan muutoksen takana on 

globalisaatio, joka muuttaa käsityksiä selkeistä rajoista maiden ja kansakuntien välillä. 

(Hall 1999, 47–58.) Opiskelijat tiedostavat vastauksissaan oman kulttuuriperimänsä ja 

sen mahdolliset vaikutukset myös kiireen ilmapiiriin. Globalisaation myötä ihmisten 

tietämys muista maista ja kulttuureista on lisääntynyt ja omaa kulttuuriperimää on mah-

dollista kyseenalaistaa. Onko downshifting-ilmiö seurausta uuden sukupolven kyseen-

alaistavammasta asenteesta totuttuja tapoja ja normeja kohtaan? 

 

Etenkin 25–29 –vuotiaat naiset tuovat vastauksissaan esille kaipuun rauhallisempaan 

arkeen ja kiireettömyyteen sekä omia kokemuksiaan kiireettömämmästä elämästä. Ne, 

jotka kertovat muuttaneensa elämäänsä tietoisesti kiireettömämmäksi, kirjoittavat muu-

toksesta poikkeuksetta myönteiseen sävyyn. Kiireettömyys näyttäytyy toivottavana, 
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hyvänä asiana, joka on arvokkaampaa kuin suuri palkka tai ilman opintolainaa pärjää-

minen. Lisäksi joukossa on paljon vastauksia, joissa elämän toivotaan muuttuvan kii-

reettömämmäksi. Tutkimuksissa on havaittu muutoksia nuorten arvoissa ja asenteissa. 

Postmaterialistiset arvot näyttävät saavan jalansijaa nuorimpien sukupolvien ajatusmaa-

ilmassa. He ovat eläneet taloudellisen turvallisuuden ajalla, kokematta juurikaan puutet-

ta materiaalisista asioista. Nämä sukupolvet ovat oppineet arvostamaan elämänlaatua, 

itseilmaisua ja muita ei-materialistisia arvoja. Helena Helve toteaa kuitenkin, että ha-

vaittavissa on myös yhtenäisen arvopohjan katoaminen ja ydinarvojen puute. Keskeisiä 

asioita nuorten arvomaailmassa ovat etenkin yksilöllisyys ja yksilökeskeisyys. Jokainen 

haluaa tehdä itse elämäänsä liittyvät tärkeät valinnat. Valmiina annettujen roolien nou-

dattaminen ei nuoria näyttäisi kiinnostavan. (Helve 2002, 28–30, 222–223.) 

 

Kaksi 25–29 –vuotiasta naista mainitsee harkinneensa maalle muuttoa rauhoittaakseen 

arkeaan. Täytyykö kiireettömyydelle hakea oikeutusta korostamalla sen hyviä puolia ja 

sitä miten elämä on muuttunut paremmaksi elämänmuutoksen myötä? Kiireisten vas-

tauksissakin omaa kiireisyyttä selitetään eri tavoin. Kiire on välttämättömyys, itselle 

luontainen asia tai omista valinnoista riippumatonta. Kiireettömyydelle oikeutus näyt-

täisi tulevan oman elämänlaadun paranemisesta: 

 

”Pitää olla aikaa itselle ja läheisille, muuten on pulassa. Ehkä kaikki nä-

mä downshiftaus-ilmiöt ovat merkki siitä, että meidän sukupolvemme al-

kaa huomata tämän.” (n, 25–29) 

 

”Olen oppinut, ettei maailma kaadu siihen, jos en saa jotain tehtyä tai 

mene jonnekin. Elämäni on nyt paljon parempaa ja onnellisempaa…” (n, 

25–29) 

 

”Kiireetön elämä jota nyt vietän, on paljon onnellisempaa ja suurempaa 

täyttymystä tuottavaa kuin kiireellinen elämä.” (n, 25–29) 

 

John Tomlinson näkee downshiftauksen ongelmana sen määritelmän, johon liittyy kiin-

teästi jostakin luopuminen tai pidättäytyminen. Tomlinsonin mielestä vaihtoehtoisella 

elämällä on hintansa ja pidättäytymisellä on hänen mukaansa aina negatiivinen kaiku. 

Hän viittaa muun muassa William Connollyn kirjaan Neuropolitics: Thinking, Culture, 

Speed (2002) kirjoittaessaan, että nostalgian kaipuussa piilee vaara: vanhan hitaan maa-

ilman kaipuu on samalla kaipuuta vanhaan epätasa-arvoiseen maailmaan. Nopeus taas 
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voi lisätä kulttuurista ja poliittista pluralismia, koska se vie pohjan kulttuurisen vakau-

den oletuksilta. Tomlinson ei kuitenkaan ole täysin vakuuttunut Connollyn ajatuksista 

nopeuden positiivisista vaikutuksista esimerkiksi kosmopoliittisuuden lisääjänä. (Tom-

linson 2007, 150–157.) Downshiftauksen vastauksessaan mainitsevat puhuvat siitä 

myönteiseen sävyyn. Monista vastauksista on kuitenkin havaittavissa ajatus siitä, että 

kiireettömyys ei ole yhteiskunnassa täysin hyväksytty asia. Yksi vastaaja toteaa saavan-

sa ihmetteleviä katseita kertoessaan nukkuneensa kymmenen tunnin yöunet ja toinen 

kirjoittaa toisaalta haaveilevansa muutosta etelään, mutta epäilee sitten haaveen olevan 

todellisuuspakoa. Kiireettömyys näyttäytyy vastausten valossa yksilön tavoittelemana 

asiana, jonka tavoittelua yhteiskunta tai lähipiiri ei hyväksy.  

 

”Vaikka downshiftaus olisikin trendikästä, saan ihmetteleviä katseita, jos 

kerron nukkuneeni 10 h arkena tai jos olen liian ’helppo tapaus’ kun pitäi-

si sopia tapaamista kaveriporukalla…” (n, 20–24) 

 

”Toisaalta haaveissa olisi hypätä oravanpyörästä pois, muuttaa Goalle, 

mutta tämä taitaa olla enemmän todellisuuspakoa?” (n, 25–29) 

 

Kiire statuksena tulee selkeästi esille vain muutamissa vastauksissa. Näissä vastauksissa 

kiire liitetään oman arvontuntoon ja sosiaaliseen asemaan, mutta yksikään vastaaja ei 

myönnä kiireen olevan itselle statuksen nostaja. Sen sijaan vastauksista löytyy kiire joka 

tuo merkitystä elämään sekä omanarvontuntoa: 

 

”Kiireestä ollaan ehkä nykykulttuurissa hieman ylpeitäkin, sillä kiireiset 

ihmiset saavat enemmän aikaiseksi.” (n, 25–29) 

 

”Se, että tuntee itsensä kiireiseksi ja muiden tarvitsemaksi voi oman ko-

kemukseni mukaan luoda tunteen merkittävyydestä…” (n, 20–24) 

 

Tunne kiireestä tuo tunteen omasta merkittävyydestä ja tarpeellisuudesta myös muille 

ihmisille. Tässäkin voi huomata merkkejä työstä ja ahkeruudesta saatavasta olemisen 

oikeutuksesta. Hyvä ihminen on ahkera ja auttaa muita erona huonoon ihmiseen, joka 

on saamaton eikä siis hyödyksi muille tai yhteiskunnalle. Kiire mainitaan myös välttä-

mättömyytenä: 
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”Kiire liittyy myös sosiaaliseen asemaan, eli pitää olla kiire, jotta on tär-

keä ihminen, ja pitää myös olla kiire, jos ’haluaa saavuttaa elämässä tiet-

tyjä asioita’ eli on kunnianhimoinen…” (m, 25–29) 

 

Vastaajan mielestä yleisesti ajatellaan, että on oltava kiireinen, jos ”haluaa saavuttaa 

elämässä tiettyjä asioita”. Sama vastaaja liittää asioiden saavuttamisen kunnianhimoon, 

kiireinen ihminen näyttäytyy kunnianhimoisena, kiireetön taas kunnianhimottomana. 

Joutuuko kiireettömyyteen pyrkivä ihminen hyväksymään kunnianhimottoman, jopa 

laiskan, henkilön leiman? Seuraavassa lainauksessa vastaaja kirjoittaa, että kiireeseen 

voi syntyä riippuvuussuhde ja kiire tuo tunteen arvokkuudesta.  

 

”Jatkuva kiireen tunne vie elämänhalua, mutta kun kiireeseen on tottunut, 

niin siihen voi muodostua myös kiero riippuvuussuhde, jolloin on kiireh-

dittävä tunteakseen elämää, arvokkuutta.” (n, 25–29) 

 

Kiireestä luopuminen ei siis välttämättä ole yksinkertaista, vaikka siihen periaatteessa 

haluaisikin pyrkiä. Kukaan aineistossa ei kuitenkaan tuo esille selvää ristiriitaa omassa 

elämässään eli tilannetta, jossa haluaisi kyllä rauhoittaa elämänrytmiään, muttei tee niin 

koska pelkää sen vähentävän omanarvontuntoa tai arvoa muiden ihmisten silmissä. Ris-

tiriita tulee kuitenkin esille etäännytettynä puheena, puheena yleisesti yhteiskunnasta ja 

muista ihmisistä. Moni kyllä myöntää kaipaavansa rauhallisempaa elämää, mutta selit-

tää kiireistä elämää muilla, esimerkiksi taloudellisilla, syillä. 

 

Aineistosta erottuu muutama vastaus, joissa kiirettä lähestytään erilaisesta näkökulmas-

ta. Ensimmäisessä lainauksessa miesvastaaja nostaa kiireisen elämäntyylin selittäjäksi 

halun tehdä paljon asioita. Tämän halun hän liittää muuttuneeseen yhteiskuntaan: 

 

”Ei ole elinikäisiä ammatteja ja elämäntavatkin ovat ristiriidassa toisten-

sa kanssa, identiteetti sirpaloituu. Niinpä tehdään kaikkea.[…] Kiire on 

usein myös pakoa tuskasta, ehkä useammin pakoa tuskan tiedostamises-

ta.” (m, 20–24) 

 

Sirpaloitunut identiteetti ajaa vastaajan mielestä ihmiset tekemään erilaisia asioita, mah-

dollisesti etsiessään omaa identiteettiään. Onko suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa 

hankalampaa löytää paikkaansa, kun luokka- ja säätyjaot ovat murentuneet ja kaikilla on 

ainakin teoriassa mahdollisuus tehdä elämällään mitä haluaa? Monien teoreetikoiden 
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mielestä 1900-luvun lopun rakenteellinen muutos muutti käsityksiämme esimerkiksi 

kansallisesta kulttuurista, sukupuolesta ja yhteiskuntaluokista. Kun vanhat rakenteet 

ovat alkaneet murentua, ovat ihmiset joutuneet rakentamaan identiteettiään uudenlaisis-

sa oloissa. Oman identiteetin asemoimisesta tiettyihin rakenteisiin on tullut haastavam-

paa, kun vakiintuneita paikkoja sosiaalisessa rakenteessa on entistä vähemmän. Tästä 

muutoksesta voi aiheutua identiteettikriisi, kun kokemus yhtenäisestä subjektista on 

hankalampaa saavuttaa. (katso esim. Hall 1999, 19–21.) Identiteetin sirpaloitumisen 

aiheuttamaa tuskaa ihmiset pakenevat aiemmin lainatun vastaajan mielestä kiireen avul-

la. Tässä voi nostaa esiin taas Siukkosen (2009) ja Kamppisen (2000) ajatukset kiireestä 

ihmisten ylläpitämänä kulissina. Lopulta voi olla hankalaa saada ihmisiä kertomaan 

kiireestä statuksena, vaikka se sitä joillekin olisikin. Kuinka moni on valmis myöntä-

mään kulissikiirettä itselleenkään? Tämä taas tekee myös Kamppisen ja Siukkosen kir-

joitusten kritisoinnin hankalaksi - kulissikiirettä kun voi olla lähes mahdotonta tutkia. 

 

Toinenkin vastaaja kuvaa kiirettä pakokeinona. Vastaaja ei anna omakohtaista esimerk-

kiä vaan kirjoittaa ystävästään, joka on kertonut kiireisen elämäntyylin toimivan keino-

na vältellä oman elämän syvempää pohtimista: 

 

”… kiire on keino paeta oman elämän syvempää pohtimista. Eräs ystävis-

täni kertoi täyttävänsä päivänsä toiminnalla, koska muuten hän ahdistuisi 

kotona miettiessään elämänsä tyhjyyttä.” (n, 20–24) 

 

Näissä lainauksissa kiire näyttäytyy asiana, jonka voi itse luoda ja samalla siis asiana 

johon voi vaikuttaa. Kiire on keino - tapa paeta tai unohtaa. Itseluotukin kiire on todel-

lista, kulissikiire taas on kiireen näyttelemistä. On ehkä helpompaa myöntää, että on itse 

osin syyllinen omaan kiireeseensä, koska ottaa tehtäväkseen erilaisia asioita tai koska 

haluaa kokea mahdollisimman paljon, kuin myöntää, että esittää kiireistä saadakseen 

oikeutuksen olemassaololleen. 

 

 

4.5 Erilaiset kiireen lajit 

 

Kiinnostuin kiihtymisilmiöstä ja sen kategorioista lukiessani Hartmund Rosan kirjoituk-

sia. Rosa (2009) on erottanut toisistaan kolme kiihtymisen kategoriaa: teknologisen 
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kiihtymisen, sosiaalisen muutoksen kiihtymisen sekä elämänrytmin kiihtymisen. Kirjoi-

tin Rosan teoriasta luvussa 2.2 Kiihtyminen ja sen selityksiä. Halusin selvittää onko 

aineistossani havaittavissa edellä mainittuja kategorioita. Millaista tutkittavieni kiire on?  

 

 

Teknologinen kiihtyminen 

 

Joidenkin vastaajien mielestä teknologia vähentää kiirettä. Myöskään Rosa ei näy tek-

nologian aiheuttaneen kiihtymistä (Rosa & Scheuerman 2009, 8), mutta se on toiminut 

keinona lisätä ihmisten tehokkuutta.  

 

”Kiire on voinut vähentyä tai muuttua aivan arkisissa asioissa kuten: 

myöhästyminen tapaamisesta (voi soittaa kännykällä myöhästyvänsä), 

bussiin ehtiminen (seuraavan bussin voi tarkistaa kännykästä tai mennä 

vaihtoehtoista reittiä Reittioppaan neuvoilla), lentokentällä check-in jo-

nottaminen 3h ennen lentoa, kun ensiksi on löytänyt edes oikean jonon 

(voi tsekata jo kotona).” (m, 25–29) 

 

Onko edellä lainatussa vastauksessa kuvattu kiireen vähentymistä vai ajankäytön tehos-

tumista ja ovatko nämä asiat erillisiä toisistaan? Teknologiset laitteet tuovat helpotusta 

arkeen ja vähentävät vaatimusta toiminnan suunnittelemisesta etukäteen, kun esimerkik-

si vaihtoehtoisen bussireitin voi katsoa kännykän avulla internetistä. Ennen aikaa vie-

neet toiminnot on nyt mahdollista tehdä lyhyemmässä ajassa. Toisaalta, koska voimme 

toimia tehokkaammin, voimme myös tehdä enemmän. Rosan mukaan teknologinen ke-

hitys ja kiihtyminen lisäävät sosiaalista kiihtymistä ja elämänrytmin kiihtymistä (Rosa 

2009, 88–92). Vaikka teknologia ei itsessään olisi kiireen aiheuttaja, on teknologinen 

kehitys kiihtynyt ja samalla se on kiihdyttänyt muiden yhteiskunnan osa-alueiden muu-

tosta. Aineistossa teknologia aiheuttaa kiirettä välillisesti. Television katsominen ja tie-

tokoneen käyttö syövät aikaa, mutta useimmissa vastauksissa, joissa mainitaan teknolo-

gisia laitteita, niihin viitataan vapaa-ajan käytöstä puhuttaessa. 

 

”Sähköpostit ja tietokoneella istuminen vievät myös tunteja joka päivä.” 

(n, 25–29) 
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Tietokone ja televisio kuvataan aikaa salakavalastikin vievinä laitteina, jotka viedessään 

aikaa muilta toiminnoilta aiheuttavat myös kiirettä. Toisaalta television ja tietokoneen 

ääressä vietettyä aikaa kuvataan muutamassa vastauksessa myös positiivisesti rentou-

tumisen välineinä: 

 

”Vastapainoksi saatan sunnuntaina olla koko päivän kotona ja tehdä vain 

kivoja asioita, kuten lukea ja katsoa televisiota.” (n, 20–24) 

 

”…en osaa olla pyhittämättä muutamaa tuntia illasta telkkarille, lehdille 

ja liikunnalle, sillä koen minulla olevan niihin oikeus.” (n, 20–24) 

 

Seuraavassa lainauksessa vastaaja kuvaa mielialaansa tilanteessa, jossa kiire on jatkunut 

kroonisena jo pitkään. Silloin kaikki alkaa ärsyttää ja kaupungilla puhelimeen puhuvat 

ihmisetkin tuntuvat lisäävän stressiä: 

 

”…jos joku kävelee kadulla takana tai edessä, polttaa, hidastelee, kailot-

taa kännykkäänsä. tekisi mieli heittää puhelin seinään. huutaa puheli-

meen, että "älkää vittu soitelko tänne, jättäkää mut rauhaan, enkö mä saa-

tana saa olla hetkeäkään rauhassa, yksin…” (n, 25–29) 

 

Kännykän käytön voidaan tämän vastauksen perusteella nähdä osaltaan rakentavan kii-

reen ilmapiiriä. Kopomaan mukaan Slow city -liikkeeseen liittyy ajatus hitaamman kau-

pungin lisäksi myös hiljaisemmasta kaupungista. Suomesta löytyvää hiljaisuutta ei Ko-

pomaan mielestä ole osattu tuotteistaa turismia lisääväksi eduksi. (Kopomaa 2008, 32–

34.) Pitäisikö Suomen haluttavuutta turismimaana lisätä kännykän käytön rajoituksilla? 

Kiireen ilmapiiriin kännyköiden ja muun teknologian käyttö julkisilla paikoilla voi edel-

lä lainatun vastauksen perusteella vaikuttaa. Teknologia ei kuitenkaan aineistossani 

näyttäydy selkeästi kiireen selityksenä, vaikkakin se välillisesti on joidenkin vastaajien 

mielestä aiheuttamassa ajanpuutetta. 

 

 

Sosiaalisen muutoksen kiihtyminen 

 

Rosan (2009, 81–87) mukaan sosiaalisen muutoksen kiihtymistä on mahdollista tarkas-

tella tutkimalla työn ja perheen muutosta. Työurat ovat katkonaisempia, koska työpaik-
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kaa vaihdetaan useammin kuin aiemmin. Perhesuhteet taas ovat moninaistuneet ja avio-

liittojen kesto lyhentynyt. Sosiaalista muutosta on hankala tutkia ilman vertailuaineis-

toa. Aineistossa on kuitenkin hieman puhetta sosiaalisista suhteista. Avioliittoa ei mai-

nita yhdessäkään laadullisen aineiston vastauksista, avoliitto mainitaan kaksi kertaa. 

Ylipäätään mainintoja ihmissuhteista on vähän. Vastauksissa toistuu yleinen puhe sosi-

aalisista suhteista, mutta puhe on sillä tavalla etäännytettyä, että vastaajien henkilökoh-

taisista ihmissuhteista ei koko aineistossa ole kuin muutama maininta. Seuraavassa lai-

nauksessa vastaaja käyttää parisuhteen kanssa sanaa ylläpito. Parisuhdettakin täytyy 

hoitaa ja se on yhtenä tekijänä aiheuttamassa vastaajalle kiirettä: 

 

”Opiskelujen lisäksi kiireitä aiheuttaa vasta-aloitettu töissäkäynti, pa-

risuhteen ylläpito…” (n, 20–24) 

 

Eriksen yhdistää kasvavat avioeroluvut vaatimustason kasvuun myös parisuhteessa. 

Yhteisten hetkien odotetaan olevan yhä jännittävämpiä ja kun odotukset petetään, kyn-

nys vaihtaa puolisoa toiseen ei ole välttämättä kovin korkea. (Eriksen 2002, 187.) Jos 

parisuhteessakin kokee suorittavansa, se voi aiheuttaa stressiä ja viedä pohjaa suhteen 

jatkamiselta. Toisaalta taas kiire työssä, opiskeluissa ja muissa aktiviteeteissa voi heijas-

tua parisuhteeseen. Yksikään vastaajista ei kertonut parisuhteen tuovan voimaa kiireisi-

nä aikoina, vaikka asian voisi kuvitella olevan niin. Päinvastoin, muutamassa vastauk-

sessa parisuhteen suorittaminen tulee erityisen selkeästi esille. Esimerkiksi seuraavassa 

lainauksessa naisvastaaja kertoo halustaan olla täydellinen kaikessa mihin ryhtyy: 

 

”Oman aikansa vei myös poikaystävä ja muu perhe. Halusin olla supe-

rihminen ja täydellinen kaikilla elämän eri osa-alueilla.” (n, 25–29) 

 

Sekä miesten että naisten vastauksissa on mainintoja parisuhteesta jossakin yhteydessä. 

Vastauksien tyylissä ei ole eroja sukupuolten välillä. Parisuhde mainitaan sivulauseessa 

tai siitä kerrotaan listatessa kiireen aiheuttajia ja stressitekijöitä. Aineistoni perusteella 

näyttäisi siltä, että Eriksen on oikeassa kirjoittaessaan vaatimustason noususta parisuh-

teissa. Toisaalta perusteellisesti asiaa tutkiessa olisi hyvä käyttää vertailuaineistona esi-

merkiksi vanhempien ikäryhmien kertomuksia parisuhteestaan sekä aiempina vuosi-

kymmeninä mahdollisesti kerättyjä aineistoja, sillä vaatimustaso on voinut nousta kaik-

kien ikäryhmien parisuhteissa, ei ainoastaan nuorilla aikuisilla. 
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Työelämä näyttäytyy vaativana paikkana, johon täytyy valmistautua verkostoitumalla, 

kouluttautumalla ja erilaista työkokemusta hankkimalla. Kuitenkin tämä puhe liittyy 

pääosin ajatuksiin opiskelujen jälkeen koittavasta työelämästä. Opiskelujen ohella teh-

tävä työ näyttäytyy erityisesti taloudellisena pakkona, joka lisää kiirettä opiskelijan ar-

jessa. Näitä asioita olen käsitellyt jo aiemmissa analyysikappaleissa. Työelämän muu-

toksesta kertoo joistakin vastauksista näkyvä epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja 

työnsaantimahdollisuuksista.  

 

 

Elämänrytmin kiihtyminen 

 

 

”…tuntuu, että nykyisin elämänrytmi yleensäkin on niin hektinen. Pitäisi 

tehdä kokoajan jotain.” (n, 20–24)  

 

Elämänrytmiä kuvataan aineistossa laajasti. Puhe kiirekulttuurista ja yhteiskunnan, työ-

elämän ja muiden toimijoiden lisäämistä tehokkuuspaineista liittyvät mielestäni elämän-

rytmin kiihtymiseen. Vastauksissa näkyy ajatus, että aiemmin elämänrytmi on ollut hi-

taampaa ja esimerkiksi yliopistosta valmistumista ei kiirehditty samalla tavalla kuin 

nykyään.  

 

”…nykypäivän elämä korostaa ihmisten kiireisyyttä…” (n, 20–24) 

 

Vastaukset, joissa todetaan oman arjen kiireisyyden liittyvän haluun tehdä ja kokea 

mahdollisimman paljon erilaisia asioita, kuvaavat lisääntyneiden valinnanmahdollisuuk-

sien vaikutusta ihmisten ajankäyttöön. Elämänrytmi kiihtyy väistämättä, jos samassa 

ajassa halutaan tehdä ja kokea enemmän kuin aiemmin. Rosan (2009) mielestä teknolo-

ginen kiihtyminen lisää sosiaalista kiihtymistä ja sosiaalinen kiihtyminen nopeuttaa 

elämänrytmiä. Aineistostani tällaista yhteyttä on hankala todentaa, mutta kommunikaa-

tioprosessien kiihtymisen voi sanoa vaikuttavan elämänrytmiin välillisesti. Lisääntynyt 

teknologian käyttö taas näyttäisi vievän aikaa muilta toiminnoilta, mutta se on liitettä-

vissä muutenkin lisääntyneisiin valinnanmahdollisuuksiin. Rosan kaikki kolme kiihty-

misen kategoriaa on havaittavissa aineistossani, mutta selkeää yhteyttä niiden välillä ei 

ole havaittavissa. Selkeimmin aineistosta erottuu elämärytmin kiihtyminen ja sosiaali-
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sen muutoksen kiihtyminen työelämän osalta. Teknologinen kiihtyminen on hankalam-

min määriteltävissä, sillä Rosa on liittänyt sen juuri teknologisten prosessien kiihtymi-

seen ja aineistosta ei löydy puhetta teknologian käytön lisääntymisestä tai uusien tekno-

logisten keksintöjen vaikutuksista kiireeseen. Oletettavasti kiihtymistä olisi helpompi 

tutkia pitkittäisaineistojen avulla. On kuitenkin mielenkiintoista, että opiskelijat ovat 

vastauksissaan kertoneet paljon ajatuksiaan nykypäivän elämänrytmistä. Puhumalla 

nykyajasta tehdään ero aiempaan aikaan, jolloin asiat mahdollisesti olivat toisin. 

 

5 Johtopäätökset 
 

Kiirekulttuurin lapset. Tämä on päällimmäinen ajatus, kun mietin opiskelijoiden omia 

kertomuksia kiireestä. Vastaajia yhdistää elämäntilanne ja yhteiskunta, jossa he elävät, 

mutta he ovat yksilöitä. Yksilöitä, joihin kulttuuriset odotukset ja ajanhenki vaikuttavat 

eri tavoin. Osa saa vauhdista voimaa. Osa kokee sen uuvuttavana. Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kiirekokemuksista on mahdollista löytää 

paljon yhteisiä tekijöitä, jopa yhteinen kertomus kiirekulttuurista. Silti tarinat ovat mo-

ninaisia. 

 

Valtaosa opiskelijoista tuntee itsensä kiireisiksi. Täysin kiireettömänä itseään pitäviä on 

aineistossani vain muutamia. Suurin osa vastaajista kertoo elämänsä tuntuvan jatkuvasti 

kiireiseltä. Jatkuvasti kiireisten vastauksista erottuu erityisen selkeästi ajatus siitä, että 

kokoajan pitäisi tehdä jotakin. Kauhasen (2005) mukaan stressin perusoire on krooninen 

kiire, jatkuva tunne, että jotain olisi tehtävä. Aineistossani krooninen kiire tulee esille 

pitäisi-mielialassa. Pitäisi-puheessa kiire näyttäytyy negatiivisena asiana, joka ei vält-

tämättä ole aina varsinaista ajanpuutetta vaan tunne riittämättömyydestä. Jos koskaan ei 

pysty tekemään omasta mielestä tarpeeksi, ei pysty myöskään tuntemaan oloaan kiireet-

tömäksi. Pitäisi-mieliala voi kummuta omista tai kulttuurisista odotuksista. Toisaalta 

subjektin odotuksiin vaikuttavat kulttuurissa vallitsevat arvot ja asenteet. Pitäisikö kii-

reen ilmapiiri siis tiedostaa paremmin, jotta voitaisiin tehdä tarvittavia muutoksia? Liial-

linen kiire syö motivaatiota, aiheuttaa hutilointia sekä tuo monia fyysisiä ja henkisiä 

oireita – se ei siis ole hyödyksi kenellekään. Kiireen fyysiset vaikutukset ovat opiskeli-

joiden kuvauksissa negatiivisia. Aiemmissa tutkimuksissa kiireen negatiiviset vaikutuk-

set on todettu moninaisiksi ja opiskelijoiden kuvailut tukevat näitä tutkimuksia. Kun 
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vaikutukset ovat niinkin negatiivisia, tekee mieli kysyä Kauhasen (2005) tavoin, miten 

kiirekulttuuri on saanut vahvan jalansijan yhteiskunnassamme. Yksilön kokemat vaiku-

tukset heijastuvat yhteiskuntaan sairauspoissaoloina, masennuksen lisääntymisenä ja 

monina muina merkittävinä haittoina.  

 

Kiire ei kuitenkaan näyttäydy ainoastaan negatiivisena, stressiä aiheuttavana asiana. Osa 

kokee kiireen olevan osa elämäntyyliä, luonnetta ja asennetta. Kiireisinä ajanjaksoina 

voi kokea saavuttavansa asioita ja elävänsä ”täysillä”. Suurin joukko pitää jatkuvaa kii-

rettä negatiivisena asiana, mutta lyhyitä kiire jaksoja kuvaillaan tehokkuutta lisäävinä. 

Opiskelijoiden välillä näyttäisikin olevan suuria eroja siinä miten kiire koetaan.  Erityi-

sen selvästi eroavaisuudet näyttäytyvät asennoitumisessa kiireeseen joko itsestä riippu-

mattomana tai itseaiheutettuna asiana. Vaikka suurin osa opiskelijoista vastasi kiireen 

olevan sekä itseaiheutettua että itsestä riippumatonta, on vastaajien välillä selviä eroja. 

Itsestä riippumattomana kiirettä kuvaavien vastauksissa toistui taloudellinen pakko teh-

dä töitä ja samalla opiskelun ja työnteon yhteensovittamisen aiheuttamat aikapaineet. 

Toisaalta taas itseaiheutettuna kiirettä pitävät kirjoittivat vahvasti, että kiireinen elämä 

on omien valintojen tulosta. Ero näiden kahden vastaajaryhmän välillä on siinä miettii-

kö hän valinnan mahdollisuuksia tästä nykyisestä elämäntilanteesta käsin vai laajem-

min. Lopultahan opiskelukin on valinta. Mielenkiintoista oli huomata miten osa vastaa-

jista koki valinnanmahdollisuutensa erityisen suppeina. Vaikka opiskelija mieltäisikin 

oman elämäntilanteen itse valituksi, saattaa hän silti nähdä kiireen vaihtoehtona ainoas-

taan täyden tekemättömyyden, työttömyyden ja sosiaalituilla elämisen. 

 

Työssäkäyvien opiskelijoiden vastauksia lukiessani jäin miettimään, että millaista elin-

tasoa he tarkoittavat, kun kirjoittavat, että työssäkäynti on pakko. Moni mainitsee vuok-

ran ja muiden elinkustannusten kattamisen vaativan työssäkäyntiä, mutta yksikään opis-

kelija ei kertonut käyvänsä töissä kattaakseen juhlimisesta, matkustelusta tai shoppai-

luista aiheutuvia kuluja. Kuitenkin niiden vastaajien joukossa, jotka kertovat muutta-

neensa elämäänsä kiireettömämmäksi, osa kertoo vähentäneensä tai kokonaan luopu-

neensa työnteosta. On mahdollista, että toisille kiireen vähentäminen on taloudellisesti 

mahdollista ja toisille ei. Toisaalta taas kaikki työssäkäyvät eivät koe töiden aiheuttavan 

kiirettä tai ainakaan lisäävän sitä. 
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Opiskelijat antavat kiireelle monia eri merkityksiä. Se nähdään elämään merkitykselli-

syyttä luovana asiana, statuksen nostattajana, kulttuurintuotteena, tyhjyyden täyttäjänä, 

pakokeinona todellisuudesta ja valintana, jonka vaihtoehtona on itse valittu kiireettö-

myys. Kiire aiheuttaa stressiä, mutta se näyttäytyy myös synonyyminä stressille. Kii-

reellä on siis monet kasvot, joista yhdet näyttäisivät liittyvän kulttuuriseen identiteettiin. 

Kiirettä kuvataan osaksi suomalaisuutta, mutta samalla vastauksissa puhutaan muutok-

sesta. Aineistosta saa kuvan sukupolvesta, josta moni toivoo muutosta nykyiseen elä-

mänrytmiin ja vallalla oleviin arvoihin. Tässä on eräällä tavalla ristiriita aiemmin mai-

nitsemaani näkemykseen heikoista valinnanmahdollisuuksista. Toisaalta uskotaan, että 

oma sukupolvi voi saada aikaan muutoksen kiirekulttuuriin ja työkeskeisiin arvoihin ja 

toisaalta taas koetaan, ettei ole mahdollisuutta valita toisin. Puhe yhteiskunnan ja ympä-

ristön vaikutuksista nousee niin vahvasti esille aineistosta, että opiskelijat näyttävät vai-

kutuksille alttiilta ja velvollisuudentuntoisilta kansalaisilta. Analyysini perusteella näyt-

tää siltä, että harva kokee downshiftauksen ja kiireettömämmän elämän olevan täysin 

kulttuurisesti hyväksyttyä. Downshiftauksesta puhuttiin kyllä myönteiseen sävyyn, mut-

ta monissa vastauksissa sitä kuvataan lähes mahdottomana vaihtoehtona. Ne, jotka ker-

tovat downshiftaavansa, korostavat elämänlaadun parantuneen kiireettömämmän elä-

män myötä. Downshiftaus ei näyttäydy laajana ilmiönä opiskelijoiden keskuudessa. 

Tomlinson on ehdottanut ratkaisuksi kiireisen yhteiskunnan ja rauhoittumisen halun 

ristiriidassa tasapainon käsitettä (balance). Hän kokee tasapainon käsitteenä välttävän 

taantumukselliset ja nostalgiset sivumerkitykset, jotka downshiftaukseen helposti liite-

tään. Tasapainon etsiminen on oman elämän haltuunottoa ja jatkuvaa refleksiivistä toi-

mintaa epävarmuuden edessä. (Tomlinson 2007, 158–159.) Erityisen positiivista Tom-

linsonin ajatuksessa tasapainosta on, ettei se pakota valitsemaan rauhallisen downshif-

taajan ja äärettömän nopeatempoisen modernin pikakiitäjän elämän välillä. Mustaval-

koinen vastakkainasettelu on turhaa – aina on mahdollisuus etsiä sitä kultaista keski-

tietä. 

 

Onko kiire sitten todellista? Johdannossa on esitelty Kamppisen (2000) ja Siukkosen 

(2009) ajatuksia kiireestä kulissina, keinona antaa itsestään tehokas ja tarpeellinen kuva. 

Opiskelijat toivat esille ajatuksen kiireestä osana kulttuurista identiteettiämme ja on 

mahdollista, että tuo identiteetti on niin juurtunut suomalaisiin, että kiireettömyys näyt-

täytyy kapinana vanhoja arvoja vastaan. Downshiftaus ja kiireettömämpi elämä ovat 

monien opiskelijoiden mielestä arvovalintoja, joita voi olla haastavaa tehdä nykyisessä 
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yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Toisaalta taas tuollaisia valintoja oli myös uskallettu 

toteuttaa. Kiireestä statuksena tai pakokeinona puhutaan etäännytetysti. Kiire voi olla 

statuksen nostattaja muille, muttei itselle. Samoin kiire voi auttaa unohtamaan jotakuta 

vaivaavat asiat tai oman elämän heikkoudet, mutta kukaan ei kerro tähän liittyvistä 

omakohtaisista kokemuksista. Tämä voi johtua siitä, ettei kiireen merkitystä itselle osata 

tai haluta myöntää. On myös mahdollista, että puhe kiireestä statuksena kumpuaa osin 

mediasta, jossa kiirettä statuksena on viime aikoina käsitelty. Toisaalta voi myös olla, 

että ne joille kiire toimii statuksen nostajana, kirjoittivat kiireen tuovan heille omanar-

vontuntoa ja ne, jotka kirjoittivat kiireestä statuksena kokevat muiden kiireen erilailla 

kuin omansa. Kiireen yhdeksi merkittäväksi syyksi opiskelijat mainitsevat ajankäytön 

suunnitteluun liittyvät ongelmat. Omaa ajankäyttöä ei osata suunnitella niin, että opiske-

luun käytetty aika ei sijoittuisi ainoastaan tiettyihin kiireisiin ajanjaksoihin. Herää ky-

symys pitäisikö opiskelijoiden ajankäyttövaikeuksiin puuttua esimerkiksi järjestämällä 

enemmän opastusta opintojen ja muun elämän suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. 

Myös lähiopetuksen lisääminen voisi tuoda rytmiä opiskelijan arkeen. 

 

Aikasuunnittelusta voidaan hakea apua kiireeseen myös laajemmin. Kiire ja ajanpuute 

ovat uusia sosiaalisia ongelmia jälkiteollisissa yhteiskunnissa, joiden on nähty kosketta-

vat etenkin palkansaajia ja lapsiperheitä. Muun muassa työaika- ja perhepolitiikoilla 

voidaan vaikuttaa arjen ajan hallintaan niin kansallisella kuin Euroopan unioninkin ta-

solla. Myös kaupunkisuunnittelulla on mahdollista vaikuttaa kiireen kokemiseen muut-

tamalla tilojen käyttöä hitaammaksi. (Horelli & Wallin 2006, 10–11.) Työn ja muun 

elämän yhteensovittamisen parantaminen on yleisesti ymmärretty työn ja perheen yh-

teensovittamiseksi, siksi työpaikkojen perheystävällisyys on ollut huomion keskipis-

teessä. Työaikojen joustavuus, etätyömahdollisuus ja muun muassa perhevapaaoikeudet 

ovat esimerkkejä perheystävällisemmän työkulttuurin luomisesta. Erilaisia parannuksia 

mietittäessä tulisi ottaa huomioon erilaiset perhemallit ja niiden tarpeet. (Horelli & Wal-

lin 2006, 87, 91.) Joissakin Euroopan maissa työelämän sirpaloitumiseen ja työn ja per-

heen yhdistämiseen liittyviin ongelmiin on etsitty ratkaisua aikasuunnittelusta. Aika-

suunnittelulla tarkoitetaan työelämän ja yhdyskunnan rakenteisiin vaikuttamista poliitti-

sin keinoin ja erilaisten toimenpiteiden avulla. Esimerkiksi Italiassa on pyritty huomi-

oimaan muuttuneet työajat kauppojen, koulujen ja päiväkotien aukioloajoissa sekä jul-

kisen liikenteen aikatauluissa. Ranskassa on kehotettu yrityksiä huomioimaan työn ja 

yksityiselämän yhteensovittaminen ja monilla työpaikoilla onkin tarjolla lastenhoitoa ja 
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ruokapalveluita. Suomessa aikapolitiikkaa ei ole juuri tehty, vaikka ajankäytön tutki-

musta tehdäänkin paljon. (Boulin & Horelli 2006, 16–23; Wallin 2006, 42.) Aikasuun-

nittelua ei pitäisi rajoittaa ainoastaan perheellisten hyväksi tehtäviin järjestelyihin. Myös 

lapsettomat ihmiset voivat kokea aikasuunnittelulla saavutettavat asiat tavoittelemisen 

arvoisiksi. Kuten tässäkin tutkimuksessa tulee esille, moni perheettömistä kokee kiireen 

ahdistavaksi ja toivoo löytävänsä keinoja sen vähentämiseksi.   

 

Useita elämänosa-alueita voi kehittää aikasuunnittelun keinoin. Julkisten palveluiden 

saatavuutta voidaan helpottaa sijoittamalla toimipisteet asiakkaiden läheisyyteen ja kau-

punkien infrastruktuuria voidaan parantaa. Työmatkat ovat kasvaneet etenkin Suomen 

suurimmissa kaupungeissa, joissa asumiskustannukset ovat erityisen korkeat. Erilaisten 

keinojen miettiminen tämän ongelman ratkaisemiseksi voisi vähentää kiirettä. (Horelli 

& Wallin 2006, 87–92.) Ihmiset ovat pyrkineet vähentämään kiirettä arjessaan myös 

omin voimin. Julkisuudessa käyty keskustelu on Järnefeltin ja Lehdon tutkimuksen mu-

kaan apuna kiireen kestämisessä. Omaa tilannetta oli alettu miettiä esimerkiksi tv-

ohjelman innostamana. Myös koulutuksista oli saatu apua. Kiirettä pyritään hallitse-

maan työpaikalla priorisoimalla ja rauhoittamalla työpäivää pysähtymällä ja esimerkiksi 

sulkemalla välillä puhelin kokonaan. Myös työpaikan vaihtaminen ja osa-aikaeläkkeelle 

siirtyminen nähtiin vaihtoehtoina, jos kiire ja työpaineet tuntuivat liian kovilta. Lisäksi 

haastateltavat mainitsivat suhteellisuuden tajun tärkeänä kiireen hallitsemisen keinona. 

Täytyy ymmärtää, ettei kaikkeen pysty itse ja kohtuus riittää. Suhteellisuudentaju mää-

rittyi iän ja kokemuksen tuomana asiana ja työpaineiden vastustaminen nähtiin oppi-

misprosessina. Osa haastatelluista oli kärsinyt työuupumuksesta ja oppinut sen myötä 

sanomaan ei ja rajoittamaan kiirettä. Työpäivän suunnittelu ja ennakointi nähtiin vai-

keana etenkin paljon asiakaspalvelua sisältävissä töissä. Suunnittelun nähtiin kuitenkin 

auttavan kiireen ehkäisemisessä. Hyvän esimiehen katsottiin auttavan paljon työpainei-

den minimoimisessa. Hyvä esimies esimerkiksi jakaa työt tasapuolisesti, on kiinnostu-

nut alaistensa jaksamisesta ja varmistaa, että tavoitteet ja resurssit kohtaavat. (Järnefelt 

& Lehto 2002, 60–72, 80–93, 96–97.) Opiskelijat taas kertovat hillitsevänsä kiirettä 

tietoisesti esimerkiksi pyhittämällä tietyn päivän laiskotteluun tai valmistumista lyk-

käämällä. Osa kertoo muuttaneensa elämäänsä lopettamalla työnteon tai ainakin vähen-

tämällä sitä. 
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Tarkastelin aineistoani myös Rosan kiihtymisteoriasta käsin. Tulokseni tukevat kiihty-

misteoriaa vain osittain. Tämä voi johtua myös siitä, ettei sosiaalisista suhteista ja tek-

nologisesta kehittymisestä pyydetty erikseen kertomaan. Toisaalta, jos nämä asiat olisi-

vat erityisen merkityksellisiä osia opiskelijoiden kiirekokemuksissa, ne olisivat toden-

näköisesti tulleet vahvemmin vastauksissa esille riippumatta siitä pyydettiinkö niistä 

kirjoittamaan vai ei. Saamani tulokset näyttävät pitkälti tukevan aiempia tutkimuksia, 

joissa on tutkittu ihmisten, lähinnä työssäkäyvien, kiirekokemuksia. Opiskelijat kokevat 

elämänrytmin kiihtyneen ja ulkopuolelta tulevan paineen kasvaneen. Aineiston perus-

teella piirtyy kuva erilaisten vaatimusten ja mahdollisuuksien keskellä kamppailevista 

opiskelijoista, joista osa haluaisi kokea kaiken mahdollisen ja osa rauhoittaa arkeaan.  

 

Lopuksi 

 

Olen erittäin otettu siitä kiinnostuksesta, jota opiskelijat osoittivat tutkimustani kohtaan. 

Vastausten määrä ylitti kaikki odotukseni. Laaja aineisto oli mahdollisuus, tosin se aset-

ti analyysille myös tietynlaisia haasteita. Näin jälkikäteen tulee mieleen lukemattomia 

lisäkysymyksiä, mutta olen lopulta tyytyväinen, että annoin vastaajille melko vapaat 

kädet kirjoittaa kiirekokemuksistaan. Uskon, että aineistosta voi olla hyötyä myöhem-

min ja se mahdollistaa vertailututkimusten tekemisen tulevaisuudessa. Ovatko opiskeli-

joiden kiirekokemukset samanlaisia ympäri Suomea - entä ympäri maailmaa? Lisäksi 

tutkimuksen voisi uusia esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua ja vertailla saatuja tu-

loksia nyt saatuihin tuloksiin. Tässä tutkielmassa esitettyjen tulosten pohjalta voisi tut-

kia monia asioita, mennä pintaa syvemmälle. Esimerkiksi kiire statuksena olisi mielen-

kiintoinen tutkimuskohde, josta voisi saada lisätietoa haastatteluiden avulla. Haluaisin 

nähdä, voiko kukaan myöntää kiireen olevan itselle statuksen nostattaja, vai puhutaanko 

kiireestä statuksena tosiaan aina vain muiden ominaisuutena. Myös downshiftaajiksi 

itsensä mieltäviä opiskelijoita voisi tutkia lisää ja selvittää, yhdistääkö heitä jokin asia, 

kuten poliittinen suuntautuminen, lapsuuden perheen sosiaalinen asema, tiedekunnan 

sisällä oppiaine tai laajemmin opiskeluala ja niin edelleen. Oman aineistoni perusteella 

downshiftaus näyttäisi olevan erityisesti naisia kiehtova asia. 

 

Erityisesti kiirekulttuuri ja pitäisi-mieliala ovat tutkimustuloksia tarkasteltaessa mielen-

kiintoisia löytöjä. Kiireen yhdistyminen suomalaisuuteen ja länsimaalaisuuteen on toki 
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asia, jota on pohdittu paljon, mutta on mielenkiintoista huomata ihmisten todella koke-

van elävänsä kiirekulttuurissa, johon ei välttämättä voi kauheasti itse vaikuttaa. Pitäisi-

mieliala voi olla erityisesti nuoriin liittyvä asia, sillä työntekijöitä tutkittaessa on havait-

tu, että vanhemmiten ihminen kiirehtii vähemmän ja ymmärtää rajallisuutensa (ks. esim. 

Järnefelt & Lehto 2002.) Tässä tutkimuksessa se nousee merkittäväksi asiaksi, joka vai-

kuttaa kiireen tuntuun ja vähentää rentoutumiseen käytettyä aikaa. 

 

Tämän tutkielman teko osoittautui erityisen mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi koke-

mukseksi. Itsestään selviltä ja mustavalkoisilta näyttävät asiat saivat seurakseen har-

maan eri sävyjä. Esimerkiksi työssäkäynnin ja kiireen kokemisen yhteys ei ole aivan 

niin suora kuin olin kuvitellut. Myös teknologisen kehityksen yhteys kiireen kasvuun 

näyttää epäsuoremmalta, mitä voisi ajatella. Opiskelijat kirjoittivat kiireestä monitahoi-

semmin kuin olin toivonut ja moni löysi aiheesta sellaisia ulottuvuuksia, joita en ollut 

itse tullut ajatelleeksikaan. Olen kiitollinen kaikille vastaajille. Erityisesti niille, jotka 

käyttivät paljon aikaa ja vaivaa kertoakseen arjestaan ja ajatuksistaan. Vastausaktiivi-

suus kertoo tutkimuskohteen ajankohtaisuudesta ja arkipäiväisyydestä. Lisäksi kiire on 

aihe, joka herättää tunteita. Se koskettaa kaikkia jollain tapaa, sillä kiireettömyyskin 

sisältää ajatuksen kiireestä: se on kiireisyyden vastakohta ja aineistoni perusteella jopa 

vastarintaa vallitsevaa elämänrytmiä kohtaan. 

 

Onko kiire lopulta mustavalkoinen joko–tai - asia? Tässä tutkimuksessa opiskelijat to-

teavat, että pieni kiire voi olla hyvästä, mutta jatkuva kiire vie tehokkuutta ja aiheuttaa 

stressiä. Kyse on toki yksilöllisistä elämänvalinnoista, mutta yhteiskunnan tasolla kiiret-

tä kannattaisi tarkastella monitahoisena asiana, joka ei vaikuta meihin kaikkiin samalla 

tavalla. Kiirekulttuurin tiedostaminen on ensiaskel sen muuttamisen aloittamisessa. Ta-

voitteena voisi olla Tomlinsonin (2007) markkinoima tasapaino, sillä tasapaino on jo-

kaisen määriteltävä itse.  
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