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1 Johdanto 
 

Uutisotsikot, kuten ”Perheen ja työn yhdistäminen näyttäytyy kaaoksena” tai ”Suomalais-

naisten riski sairastua burnouttiin on kasvanut niin nopeasti, että tutkijakin yllättyi” (Ek-

man & Siirilä, 2019; Pölkki, 2020), sekä julkinen keskustelu välittävät toisinaan varsin 

kielteistä kuvaa nykypäivän työelämästä ja sen yhdistämisestä muuhun arkeen (Pyöriä, 

2017, 7–11). Vaatimukset sekä työpaikoilla että vapaa-ajalla näyttävät kasvaneen. Ny-

kyisen yhteiskunnan muutokset, kuten tietotekniikan kehittyminen, palveluiden tarjonnan 

ja aukioloaikojen laajentuminen sekä henkisen kuormituksen yleistyminen ovat Korvelan 

ja Tuomi-Gröhnin (2014, 10–13) mukaan voineet hankaloittaa entisestään työn yhdistä-

mistä muuhun arkielämään.  

 

Suomalainen työelämä ja työolot ovatkin jatkuvassa, yhä kiihtyvässä muutoksessa, ja 

työelämä aiheuttaa yksilöille yhä enemmän kiireen tuntua sekä henkistä kuormittavuutta 

(Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 343–345). Työn ja muun arkielämän yhteenso-

vittamisessa juuri aikapula ja työstä johtuva kuormittuneisuus näyttävät aiheuttavan suu-

rimpia haasteita, vaikka toisaalta suomalaisista työssäkäyvistä suuri osa kokee yhteen-

sovittamisen sujuvan verrattain hyvin (Salmi & Lammi-Taskula, 2014; Sorsa & Rotkirch, 

2020, 76; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 347). Työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamisen sujuvuutta ovat voineet edistää esimerkiksi muutokset työpaikkojen asen-

neilmapiirissä sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa (Sutela, Pärnänen & 

Keyriläinen, 2019, 347). 

 

Nykyisen työelämän kuva kasvavine vaatimuksineen ja muutoksineen voi saada työelä-

män kynnyksellä olevissa nuorissa aikuisissa aikaan huolta omasta pärjäämisestä tule-

vassa työssäkäyvän roolissa, sekä oman arjen sujumisesta uudessa elämäntilanteessa. 

Huolia voisi olettaa esiintyvän erityisesti ravitsemisalalle valmistuvilla, sillä alan työ on 

varsin kuormittavaa ja työajat usein epäsäännöllisiä (Ropponen, Hakola & Puttonen, 

2017, 4–5). Alalla työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja viime aikoina alan suosio näyt-

tää kehittyneen huonompaan suuntaan (Leponiemi, 2020; Rantala, 2019). Nuoret saat-

tavat kokea tulevaisuuden ja työelämän pelottavina myös heihin kohdistuvien vaativien 

menestymispaineiden sekä kiireisen elämänrytmin seurauksena (Korvela, 2014, 110), 

eivätkä tilannetta helpota arkielämään kuuluvat, toisinaan yllättävätkin muutokset. 

 

Tämän tutkielman lähtökohtana on kysymys siitä, voisiko hyvä arjen hallinta lisätä voi-

mavaroja ja pärjäämisen tunnetta ja näin osaltaan helpottaa nuorten aikuisten siirtymistä 
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kohti työelämää ja itsenäistymistä. Hyvät arjen taidot voisivat siis vähentää mahdollisia 

nuorten kokemia tulevaan työelämään sekä työn ja muun arkielämän yhteensovittami-

seen liittyviä haasteita. Korvelan ja Nordlundin (2015, 193) mukaan onnistunut siirtymä-

vaihe nuoruudesta kohti tasapainoista aikuisuutta edellyttää riittäviä taitoja arjen ja elä-

mänhallinnassa. Voikin olla, kuten Moisio ja Huuhtanen (2007, 74) esittävät, että ihmis-

ten kokemus omasta arjen hallinnasta ja ajankäytön suunnittelusta määrittelee työn ja 

perheen yhteensovittamisen tulevaisuutta. Korvela (2014, 106–110) kuitenkin arvelee, 

että kotitöiden vähentymisen ja muiden toimintojen tärkeyden korostumisen myötä ko-

tona ei välttämättä enää opita kaikkia arjen rutiineja samoin kuin ennen. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on selvittää, miten ravitsemisalan opiskelijoiden ko-

kemat arjen hallinnan taidot ovat yhteydessä heidän työn ja muun arkielämän yhteenso-

vittamiseen sekä tulevaan työelämään kohdistuviin odotuksiinsa. Tutkimuksen aineiston 

keräsin sähköisellä kyselylomakkeella, joka oli suunnattu toisen asteen ravintola- ja ca-

tering-alan loppuvaiheen opiskelijoille. Kyselylomake oli standardoitu ja se sisälsi struk-

turoituja, viisiportaisella Likert-asteikolla vastattavia väittämiä ja kysymyksiä sekä niitä 

täydentäviä avoimia kysymyksiä. Analysoin aineiston sekä kvantitatiivisin että kvalitatii-

visin analyysimenetelmin.  

 

Aineistonkeruun toteutin yhteistyössä TTS Työtehoseuran KAUHA – Ammattikeittiöiden 

parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan -hankkeen kanssa. Hankkeen ja aineis-

tonkeruun rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) (Työ- ja elinkeinoministe-

riö, 2020). KAUHA -hankkeessa on tarkoitus edistää ravitsemisalan yritysten tuotta-

vuutta ja työhyvinvointia kehittämällä erilaisia toimintamalleja alan yritysten käyttöön. 

Toimintamallit liittyvät muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, työnteki-

jöiden työhön sitoutumisen vahvistamiseen sekä hiljaisen tiedon siirtämiseen työyhtei-

sön hyödyksi. Ravitsemisalan opiskelijoiden työelämäodotuksiin liittyvien tulosten perus-

teella kehitetään KAUHA -hankkeen ”mestari-kisälli” -toimintamallin perehdyttämisosion 

malli. Vastasin hankkeessa opiskelijoiden työelämäodotuksiin liittyvän aineiston kerää-

misestä ja analysoimisesta. Hyödynnän KAUHA -hanketta varten keräämääni tietoa 

opiskelijoiden työelämäodotuksista myös tässä tutkielmassa tutkimuksen aiheen kan-

nalta relevanttien kysymysten osalta.  
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2 Arkielämä 
 

2.1 Moniulotteinen arki 
 
Jokainen meistä elää arkea päivittäin. Arki koostuu usein muun muassa työstä tai opis-

kelusta, kotiin liittyvien tehtävien hoitamisesta ja vapaa-ajan vietosta, mutta harvemmin 

tulemme ajatelleeksi, mitä arkielämä pohjimmiltaan tarkoittaa. Arkielämä (everyday life) 

onkin käsitteenä hyvin vaikeasti määriteltävissä (Felski, 2000; Salmi, 2004a). Sosiologi 

Minna Salmi (2004a) kuvaa määrittelyvaikeuksien johtuvan arkielämän kokemisesta it-

sestään selvänä, jolloin siihen liittyvien seikkojen havaitseminen on varsin haasteellista. 

Ongelmana on se, että arkielämää määrittelevät tutkijatkin elävät arkea. Tällöin subjek-

tiiviset kokemukset tulisi huomioida hyvin, sillä niiden poissulkeminen ei käytännössä ole 

mahdollista. Arki on käsitteenä samankaltainen kuin elämä, siihen voi sisältyä oikeas-

taan mitä tahansa, jolloin se ei itsessään kerro mistään. (Mts. 14–15.) Myös arjen rajat-

tomuus tekee Felskin (2000) mukaan sen määrittelystä vaikeaa. Hän esittää, että arki-

elämän käsitettä pidetään synonyyminä tavalliselle ja jokapäiväiselle. Kotimaisten kielten 

keskus (2020a) määrittelee arkielämän niin ikään tavalliseksi, jokapäiväiseksi elämäksi, 

mutta silti arkea ei voi Salmen (2004a, 16–17) mukaan määritellä ”ei-arjen” eli sen vas-

takäsitteiden avulla. Suomenkielessä sana arkielämä erottaa Heinosen (2012, 60) näke-

myksen mukaan arjen pyhäpäivästä, kun taas englanninkielinen vastine everyday life on 

merkitykseltään laajempi viitaten jokapäiväiseen elämään.  

 

Toistuvat rytmit, rutiinit ja tottumukset ovat arjelle tyypillisiä piirteitä, joiden Felski (2000) 

kuvaa kuuluvan olennaisena osana jokaisen ihmisen elämään. Ilman niitä eläminen olisi 

käytännössä mahdotonta. Arjessa toistuvat tietyt asiat, usein lähes muuttumattomina. 

Toiminnot, kuten nukkuminen, syöminen ja työskentely toistuvat päivästä, viikosta ja 

vuodesta toiseen ja muodostavat arjesta syklistä. (Mt.) Käsitteenä arki korostaa kuitenkin 

Jarvan (2008, 87–99) mukaan liiaksikin ajan syklistä luonnetta, sillä arki pitää sisällään 

niin menneisyyden, nykyisyyden kuin tulevan.  

 

Tottumukset kuvaavat Felskin (2000) määrittelyn mukaan arkielämän jokapäiväisyyttä. 

Suoritamme toimintoja tottumuksiemme mukaisesti, niitä sen kummemmin miettimättä. 

Tyypillisesti rytmit, rutiinit ja tottumukset nähdään kielteisessä valossa. Niitä pidetään 

modernin kehityksen hidastajina, sillä lineaarisen ajan ja edistyksen sijasta ne ovat pi-

kemminkin paikallaan pysyviä ja samankaltaisina toistuvia. Rutiinit ja ajan syklisyys liite-

tään usein arjen tavoin feminiinisyyteen, vaikka todellisuudessa niin arki kuin siihen kuu-

luvat rutiinitkin ovat osa kaikkien elämää. (Mt.) Heinonen (2012, 61) pitää rutiineja arjen 
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keskeisinä käytäntöinä ja määrittelee rutiinin toiminnaksi, joka sujuu kuin itsestään. Ru-

tiinit rytmittävät arkea tuoden siihen ennustettavuutta ja luoden turvallisuuden tunnetta, 

jolloin ympäristön muutoksiin on helpompaa sopeutua. Rutiinien avulla tehtäviä voi suo-

rittaa yhtäaikaisesti ja tehokkaasti, jolloin aikaa jää enemmän muille toiminnoille ja ajat-

telun voi kohdistaa muuhun kuin itse toimintaan. (Heinonen, 2012, 65–67; Salmi, 2004a, 

19.) Arjen rytmittämisestä ja rutiineista voi olla hyötyä tilanteissa, joissa arki on jäsenty-

mätöntä ja kompleksista (Sekki, 2018, 175–176). Toisaalta liiallinen rutinoituminen voi 

saada aikaan epätoivottuja seurauksia, kuten tylsistymisen tunnetta (Heinonen, 2012, 

66). Toisinaan tietyt rutiinit voivat Sekin (2018, 175–176) mukaan olla myös haitallisia 

vieden aikaa arjen välttämättömiltä toiminnoilta sekä tuottaen haasteita arjen sujumiseen 

ja rytmien hallintaan. 

 

Vaikka samankaltaisina toistuvat rytmit, rutiinit ja totutut tavat kuvaavat arkea, leimaavat 

sitä Felskin (2000) mukaan myös muuttuvuus ja ennustamattomuus. Arjessa, niin kuin 

elämässä yleensä, voi tapahtua yllättäviä asioita, jotka voivat saada aikaan odottamat-

tomia muutoksia. Hyvä esimerkki tästä on vuoden 2020 koronaviruksen (COVID-19) ai-

heuttama pandemia, joka muutti yllättäen lähes kaikkien maailman ihmisten arkea. Ta-

vanomaisempia arkea muuttavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi opiskelusta työelä-

mään siirtyminen, ensimmäiseen omaan kotiin muuttaminen tai perheen perustaminen.   

 

Arkielämän keskeisimpänä tapahtumapaikkana pidetään Felskin (2000) mukaan tyypilli-

sesti kotia, jossa arjen päivittäiset toiminnot nukkumisesta kotitöiden tekemiseen tapah-

tuvat. Felski kuitenkin esittää, ettei arjella ole yhtä selkeää tapahtumapaikkaa, vaan käy-

tännössä se voidaan nähdä osana lähes mitä tahansa tilaa. Kokonaisuudessaan arki 

muodostuu siis Felskin määrittelemänä ajan, tottumuksen ja tilan ulottuvuuksista, joista 

aika edustaa arjen syklistä rakennetta, tottumus arkisen elämän tasaista luonnetta ja tila 

arjen mieltämistä kodin ympäristössä tapahtuvaksi toiminnaksi.  

 

Arki sisältää kuitenkin muutakin kuin ajan, tottumuksen ja tilan ulottuvuudet. Korvela ja 

Rönkä (2014) ovat analysoineet perheiden arjen sisältöä lukuisten sitä käsittelevien ar-

tikkelien pohjalta. Analyysin perusteella he täydentävät Felskin (2000) määrittelemien 

arjen ulottuvuuksien aihealueita tunteiden läsnäololla. Arkielämässä tunteet ovat voi-

makkaasti läsnä ja niitä voidaan pitää yhtenä ihmisten hyvinvointiin vaikuttavana arjen 

osa-alueena. Tunteita, kuten muitakin arkea määrittäviä ulottuvuuksia on Korvelan ja 

Röngän (2014) mukaan tarkasteltu usein neljällä eri analyysitasolla, joissa arjen eri ulot-

tuvuudet ilmenevät eri tavoin. Arkea voidaan tarkastella 1) yksittäisen ihmisen näkökul-
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masta, 2) kahden henkilön välisenä vuorovaikutuksena ja tunteina, 3) perheen ominais-

ten käytäntöjen tai jännitteiden kautta tai 4) perheen ja ympäröivän yhteiskunnan välisten 

suhteiden näkökulmasta. Perheen, ja miksei yksilönkin suhde ulkopuolisiin toimintajär-

jestelmiin ilmenee yhteensovittamisena eli haasteena siinä, miten yksityinen elämä so-

vitetaan yhteen esimerkiksi työelämän kanssa. (Mt.) Arkeen liittyy myös materiaalisen 

tuottamisen ulottuvuus, jota Tuomi-Gröhn (2009, 148) pitää keskeisenä erityisesti kodin 

arjen kannalta, sillä kotona tapahtuvaan arkeen tarvitaan tiettyjä konkreettisia materiaa-

leja ja välineitä.  

 

Arkielämän käsitteen määrittelyä mutkistaa sen historia, sillä Salmen (2004a, 11–12) 

mukaan koko käsite alkoi muodostua 1800-luvun lopulla, kun teollistuvan yhteiskunnan 

myötä vähitellen eroteltiin yksityinen julkisesta ja arki nähtiin ennen kaikkea vain yksityi-

seen elämään kuuluvana. Käytännössä arki kuitenkin sisältää ihmisten elämän kokonai-

suudessaan ja arkea tuotetaan elämässä jatkuvasti (ks. Korvela, 2003; Salmi, 2004a; 

Tuomi-Gröhn, 2008). Arkea on tutkittu monista eri näkökulmista. Kiinnostus sen tutkimi-

seen ja määrittelyyn heräsi Heinosen (2012) mukaan yhteiskuntatieteilijöiden keskuu-

dessa 1900-luvun alussa. Tunnettuja arkielämän tutkijoita ovat muun muassa Henri Le-

febvre ja Michel de Certeau. (Mts. 61–63.) Lefebvre (2002) käsitti arkielämän ennen 

kaikkea toistona ja piti naisia arjen vastuunkantajina. Hän tarkasteli arkea urbaanin kau-

pallistuneen vapaa-ajan kautta ja määritteli arjen muodostuvan tuottamiemme tekojen 

myötä. (Heinonen, 2012, 62; Lefebvre, 2002, 18–31; 73.) Nykyään arkielämän käsitteellä 

pyritään hahmottamaan elämää kokonaisuutena ja sitä pidetään ennemmin tutkimuksen 

kontekstina, kuin määrittelyn kohteena (Korvela & Rönkä, 2014; Salmi, 2004a). Arkielä-

män tutkiminen edistää Korvelan ja Röngän (2014, 214) mukaan arkitoiminnan ja sen 

hyvinvointiin vaikuttavien merkitysten ymmärtämistä. Näin ollen on luontevaa, että arki-

elämästä on muotoutunut kotitaloustieteen yksi keskeisimmistä aihepiireistä. 

 

Suomalaisten ajankäyttöä edellisten 30 vuoden ajalta selvittäneet ajankäyttötutkimukset 

antavat osviittaa siitä, mistä ihmisten arkielämä koostuu. Ajankäyttötutkimuksissa vas-

taaja kirjaa Pääkkösen ja Hanifin (2011, s. 6) mukaan päivittäiset toimensa 10 minuutin 

tarkkuudella kahden vuorokauden ajan. Tämän perusteella suomalaisten ajankäyttö on 

luokiteltu nukkumiseen, ruokailuun ja muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin, ansiotyöhön, 

opiskeluun, kotityöhön ja vapaa-aikaan sekä eri toimintoihin liittyviin matkoihin. Kotityö-

hön katsotaan sisältyvän kodinhuoltotyöt, perheenjäsenten auttaminen, ostokset ja asi-

ointi, lastenhoito sekä kotitaloustyöt, kuten ruoan valmistaminen, asianpesu, siivous ja 

vaatehuolto. Vapaa-aikaan lukeutuvat muun muassa sosiaalinen kanssakäyminen, har-
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rastukset, lukeminen, tv:n katselu sekä liikunta ja ulkoilu. (Mts. 12; 106–109.) Huomatta-

vaa kuitenkin on, että ajankäyttötutkimuksissa vapaa-ajaksi luetaan kaiken välttämättö-

män tekemisen, kuten ansiotyön ja kotitöiden jäljeltä jäävä aika. Tällaisia perinteisiä va-

paa-ajan määrittely- ja lähestymistapoja on Valtonen (2004) väitöstutkimuksessaan ky-

seenalaistanut. Hän esittää vapaa-ajan rajautuvan muusta ajasta ajatusten tasolla käy-

tävän kamppailun myötä, jolloin keskeistä on ajatusten erottaminen ja hallinta (Mts. 153–

159). Esimerkiksi yli puolet suomalaisista pitää tiettyjä kotitöitä, kuten kaupassakäyntiä, 

ruoanlaittoa ja puutarhan hoitoa usein myös huvina ja harrastuksena (Pääkkönen, 2019), 

jolloin nekin voitaisiin periaatteessa katsoa vapaa-ajan vietoksi. 

 

Uusin ajankäyttötutkimus on vuodelta 2011 ja siinä Pääkkönen ja Hanifi (2011) ovat ver-

tailleet ajankäytössä tapahtuneita muutoksia. Heidän mukaansa kolmessakymmenessä 

vuodessa suomalaisten ajankäyttö on muuttunut vain vähän. Ansiotyöhön käytetty aika 

on hieman vähentynyt ja vastaavasti vapaa-aika lisääntynyt. (Mts. 10.) Pääkkösen 

(2019) mukaan naisten ja miesten kotitöiden tekemisen erot ovat kaventuneet 1990-lu-

vun alusta lähtien sekä määrän, sisällön että ajallisen sitovuuden osalta. Kotitöihin käy-

tetty aika onkin ajankäyttötutkimusten perusteella (Pääkkönen & Hanifi, 2011) naisilla 

hieman vähentynyt ja miehillä lisääntynyt, mutta silti naiset käyttävät kotitöihin edelleen 

huomattavasti enemmän aikaa kuin miehet. Väestötasolla ajankäyttö kotitöiden osalta ei 

ole juurikaan muuttunut, mutta sen sijaan alle 20-vuotiaiden naisten ja miesten kotitöihin 

käyttämä aika on 2000-luvulla vähentynyt. Nukkumiseen käytetty aika on niin ikään py-

synyt tasaisena, mutta sekä nukkumaanmeno että herääminen ovat siirtyneet myöhäi-

sempään kellonaikaan. (Pääkkönen & Hanifi, 2011, 10–14; 26–27.) Toisaalta uusimman 

työolotutkimuksen mukaan neljäsosa vastaajista koki nukkuvansa riittävästi harvoin tai 

tuskin koskaan (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 298), joten ainakin työssäkäyvillä 

unen määrä ei näyttäisi läheskään aina olevan riittävää.  

 

Ihmisten arkeen sisältyy siis lukuisia eri toimintoja, jotka eri yksilöiden elämässä toistuvat 

varsin kollektiivisesti. Esimerkiksi väitöskirjassaan Korvela (2003, 51–57) havaitsi, että 

samassa elämänvaiheessa olevien perheiden arjesta erottui samanlaisena toistuva päi-

värakenne, joka toi turvallisuutta ja toimivuutta arkeen. Toisaalta Haverinen ja Saarilahti 

(2009, 69) esittävät, että edellisten vuosikymmenten aikaisten yhteiskunnallisten muu-

tosten myötä ihmisten arkitoiminnot ovat jossain määrin yksilöllistyneet, minkä seurauk-

sena hyvinvoinnin kannalta olennaisten tekijöiden määrittelystä on tullut entistä haas-

teellisempaa. Kotitalouden piirissä tapahtuvat toiminnot kuvastavat joka tapauksessa ih-

misten perustarpeiden tyydyttämistä, siis aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin tavoittelua 

(Haverinen & Saarilahti, 2009, 69). Tätä myös muuhun arkielämään liittyvät toiminnot 
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pitkälti ovat. Arjen ajankäytön perusteella on mahdollista päätellä jotain siitä, mitä tietoja 

ja taitoja arjessa toimiminen voi edellyttää. 

 

Käytännössä arjessa tapahtuu kuitenkin monia asioita yhtäaikaisesti. Usein erilaisia ti-

lanteita, tietoja tai eri ihmisten tarpeita on kyettävä yhdistelemään ja sovittelemaan yh-

teen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyjä käyttäen. Arjen moniulotteisuudesta johtuen ei 

ole yllättävää, että arjen toimintojen sujuminen ja ajankäytön jakaminen eri toimintojen 

välillä tarpeiden mukaisesti vaatii Tuomi-Gröhnin (2009) mukaan tiettyä osaamista, ana-

lyyttistä ajattelua ja kykyä monimutkaiseen ongelmanratkaisuun. Arjessa toimiminen ei 

ole ainoastaan rutiinien mukaista toimintaa, vaan vaatii jatkuvasti uusien ongelmien koh-

taamista ja niiden selvittämistä. (Mts. 150–151.) Ja koska arjessa voi tapahtua yllättäviä 

asioita ja ympäröivä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, on arjessa tarvittavien 

taitojenkin jatkuvasti kehityttävä. Arkielämän toimintojen sujumista voidaan kutsua myös 

arjen hallinnaksi, joka kehittyessään edellyttää myös kanssaihmisten ja ympäristön huo-

mioimista omassa toiminnassa ja päätöksenteossa (Haverinen, 1996). 

 

2.2 Arjen hallinta 
 
Arjen hallinta kuulostaa käsitteenä lähes mahdottomalta, sillä arki, joka voi sisältää kai-

ken elämään kuuluvan, ei voi olla täysin hallittavissa. Koska arjen hallinta edellyttää hy-

vin monipuolista osaamista, ei arjen hallinnan käsitekään ole aivan yksiselitteinen. Koti-

taloustieteen filosofisessa tutkimuksessa Liisa Haverinen (1996) on avannut arjen hal-

linnan käsitteen laadullista sisältöä käsitteellistääkseen kotitalouden toimintaa holisti-

sesta näkökulmasta. Lähtökohdaksi hän määrittelee kotitalouden toiminnan tavoitteelli-

sen prosessin, jossa yhdistyvät aineellinen ja inhimillinen vuorovaikutus. Antiikin ajan 

tietokäsitykseen nojaten Haverinen tarkastelee kotitalouden toimintaa tuottavan toimin-

nan (poiesis-toiminta) ja inhimillistä vuorovaikutusta korostavan toiminnan (praksis-toi-

minta) kautta. Tuottavassa toiminnassa itse toiminta voidaan erottaa valmiista tuotteesta 

tai tuloksesta, kuten siivoamisessa, ruoanvalmistuksessa tai vaatehuollossa. Praksis-

tyyppisessä toiminnassa taas korostuvat ihmissuhteiden hoitaminen sekä persoonalli-

suuden- ja elämänlaatu, kuten lasten tai vanhusten hoidossa, vierailuissa tai harrastuk-

sissa.  (Mts. 58; 61–66.) Haverinen määrittelee kotitalouden toiminnan tavoitteeksi yh-

teisen hyvinvoinnin, joka saavutetaan arjen hallinnan kautta.  Hän kuvaa arjen hallinnan 

käsitteen laadullista sisältöä kolmella laadullisella ulottuvuudella ja kolmella tasolla. (Ku-

vio 1.)  
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Kuvio 1. Arjen hallinnan käsitteen laadulliset ulottuvuudet ja tasot (Haverinen, 1996). 
 

Laadulliset ulottuvuudet ovat Haverisen (1996) mallissa (Kuvio 1.) toiminnan päämäärä, 

toimintaa ohjaava tieto ja toiminnassa ilmenevä vuorovaikutus, joita kotitalouden toimin-

nan kokonaisuutta kuvaavan kehän halkaisevat nuolet esittävät. Nuolet ovat kaksisuun-

taisia, jolloin jokaisen ulottuvuuden ja niiden sisällön hallinta voi vaihdella aina eri yksilön 

tai tilanteen mukaisesti. Laadulliset ulottuvuudet ilmentävät käsitteen laadullisten piirtei-

den lisäksi arjen hallinnan taitojen kehittymistä, mutta myös ulottuvuuksien yksilöön sekä 

kotitalouden kokonaisuuteen painottuvia näkökulmia. (Mts. 107–108.) Arjen hallinnan 

käsite kuvaa siis teorian tasolla hyvin moniulotteisesti tätä hankalasti määriteltävissä ole-

vaa ilmiötä. 

 

Kotitalouden toiminnan päämäärä tarkoittaa Haverisen (1996) mukaan yhteisen hyvin-

voinnin ensisijaisuutta, jossa itsekeskeisyyden sijaan tavoitellaan toisten huomioimista 

perheen tasolta kotitalouden ulkopuolelle, jopa koko ihmisyhteisön ja ympäristön tasolle 

saakka. Tämä ilmenee yksilön tavoitteena sopeuttaa toimintaansa muiden tarpeet huo-

mioiden ja toteutuu muun muassa neuvotteluna, oma-aloitteisuutena ja avuliaisuutena. 

Toimintaa ohjaava tieto merkitsee arjen hallinnan laatua suhteessa tietoon ja taitoon. Se 

voi vaihdella tosiasiatiedosta toimenpide- ja arvotietoon. Tosiasiatieto merkitsee sup-

peinta tietämystä, eikä se edellytä soveltamista tai kokonaisuuden hahmottamista. Toi-

menpidetieto kuvaa arjen hallinnan kehittymistä tasolle, jossa toimintaa ohjaa jokin yleis-

periaate, kuten ravitsemussuositukset, jota osataan soveltaa eri tilanteissa ja jonka 

avulla kyetään perustelemaan ratkaisuja. Arvotieto taas merkitsee nimensä mukaisesti 
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arvojen huomioimista toiminnassa, jolloin kyetään hallitsemaan suurempia kokonaisuuk-

sia ja yleisiä periaatteita. Arjen hallinnan kehittyessä tieto yhdistyy arvoihin ja päämää-

räulottuvuuteen ja taidot kehittyvät vähitellen psykomotorisista taidoista ajattelu- ja vuo-

rovaikutustaitoihin. (Mts. 108–115.) 

 

Toiminnassa ilmenevä vuorovaikutus merkitsee Haverisen (1996) mallissa muutoksia 

vuorovaikutuksen laadussa, jotka toisaalta ovat käytännön tilanteissa hyvin vaikeasti 

eroteltavissa. Teoriassa vuorovaikutuksen laadun ensimmäistä tasoa kuvaa instrumen-

taalinen vuorovaikutus, jossa toteutetaan yksittäisiä poiesis-tyyppisen toiminnan tehtäviä 

yksilön tietojen ja taitojen mukaisesti. Tämä merkitsee yksilön kykyä käyttää muun mu-

assa erilaisia välineitä ja laitteita. Strateginen toiminta on vuorovaikutuksen kannalta so-

siaalisempaa, mutta merkitsee yksilön pyrkimystä lähinnä vaikuttaa tai ohjata muiden 

toimintaa. Mikäli toisten näkemyksiä ja tarpeita ei huomioida riittävällä tavalla, jää hyvin-

voinnin toteutuminen yksipuoleiseksi. Sen sijaan kommunikatiivinen vuorovaikutus mer-

kitsee pyrkimystä ymmärtää toisia ja sovitella omia tavoitteita yhteisten tavoitteiden mu-

kaan tasaveroisesti neuvotellen. (Mts. 115–119.) 

 

Arjen hallinnan käsitteen tasoja Haverinen (1996) kuvaa osaavaksi, taitavaksi ja ymmär-

täväksi arjen hallinnaksi, jotka kuvaavat persoonallisuuden kehittymistä käytännön taito-

jen tasolla ja joissa refleksiivisyyden taso muuttuu osaamisen karttuessa tulkinnallisesta 

ymmärtävään ja kriittiseen reflektointiin. Tasojen väliset erot eivät ole tarkkoja, sillä sekä 

taustalla olevat arvot, rationaalisuus että refleksiivisyys voivat vaihdella eri tilanteissa ja 

ympäristöissä. Tasot läpäisevät kunkin ulottuvuuden. Osaavan arjen hallinnan tasolla 

toimitaan pääosin omien tarpeiden mukaisesti, toimintaa ohjaa tosiasiatieto ja vuorovai-

kutus on pitkälti instrumentaalista ja oma-aloitteisuus vähäistä. Seuraavalla, taitavalla 

arjen hallinnan tasolla, toiminnassa näkyy pyrkimys yhteisen hyvän tavoitteluun ja vastuu 

ympäristöstä laajenee. Oma-aloitteisuus lisääntyy ja tehtäviä kyetään suorittamaan lo-

mittain laajoinakin kokonaisuuksina. Ymmärtävällä arjen hallinnan tasolla vastuu yhtei-

söstä ja ympäristöstä laajenee edelleen ja eettiset arvot korostuvat. Päämääränä on yh-

teisen hyvän tavoittelu tiedostaen sen merkitys yksilön hyvän edistämiselle. Haverinen 

käyttää yhtenä esimerkkinä vapaaehtoistyöhön osallistumista, jossa tavoitellaan yhteistä 

hyvää, nähden samalla osallistumisen hyödyt yksilön kannalta. (Mts. 119–134.) Arjen 

hallinta on siten teknisen osaamisen eli ulkoisen näkökulman lisäksi sisäisestä näkökul-

masta muun muassa kykyä hallita itsekkyyttä, sekä kykyä huomioida eettiset ja ekologi-

set arvot omassa toiminnassa (Haverinen & Saarilahti, 2009, 74–75; 81). Sekin (2018) 

väitöskirjan perusteella arjen hallintaan voisi katsoa kuuluvan myös kyky rytmittää arjen 
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toimintoja tarpeiden mukaisesti sekä havaita ja hallita erilaisia arkea hankaloittavia ru-

tiineja, toimintoja ja siirtymävaiheita. 

 

Haverisen (1996) avaamaa arjen hallinnan käsitettä on sittemmin hyödynnetty perus-

opetuksen kotitalousopetuksen arvioinnin kehittämisessä (Haverinen & Saarilahti, 2009). 

Tähän liittyen Myllykangas (2002) on avannut perusopetuksen kotitalousopetuksen arvi-

oinnin kehittämistyöryhmässä työstettyä arviointia tukevaa arjen hallinnan käsitteen mal-

lia. Siinä arjen hallinnan tasot on nimetty uudelleen toistavaksi, soveltavaksi ja uudista-

vaksi arjen hallinnaksi, joissa osaaminen kehittyy teknisestä taitavaksi ja lopulta kriittisen 

perustelevaksi. Arjen hallinnan laadulliset ulottuvuudet on kotitalousopetuksen konteks-

tia varten nimetty uudelleen kotitaloudessa tarvittavia taitoja kuvaaviksi käytännön toi-

mintataidoiksi, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoiksi sekä tiedonhankinta- ja käsittelytai-

doiksi. Myllykangas on määritellyt arjen hallinnan ja hyvän elämän kriteereiksi ekologi-

sen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ulottuvuudet. (Mts. 

128–130; 160–161.) Onkin huomionarvoista, että arjen hallinnan taidot ulottuvat myös 

kotitalouden ulkopuolelle, vaikka oletuksena on, että arjen hallinnan kehittymisen perus-

tana ovat kotona opitut ihmissuhteisiin ja käytännön työhön liittyvät taidot (Haverinen, 

1996, 103). Toinen huomioitava seikka on se, että arjen toiminnoilla on aina vaikutuksia 

myös tulevaisuuteen (Tuomi-Gröhn, 2008, 9), mikä tekee Myllykankaan (2002) lisää-

mistä kestävän kehityksen ulottuvuuksista hyvinkin merkityksellisiä arjen hallinnan kan-

nalta. 

 

Kodin arkiset käytännöt edellyttävät Tuomi-Gröhnin (2008, 12) mukaan monipuolisia 

käytännöllisiä, kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Jo pelkästään kotitalou-

den hoitaminen vaatii monipuolista osaamista, jolloin sitä voidaan pitää ammattityön kal-

taisena toimintana (Aulanko, 2009, 96). Arkiseen ongelmanratkaisuun tarvitaan rutinoi-

tujen toimintojen lisäksi vaativia ja monimutkaisia prosesseja. Tätä Tuomi-Gröhn (2008, 

11–12) havainnollistaa esittämällä tutkimuksia, joissa arkisten, rutiinina pidettyjen käy-

täntöjen, kuten ostosten teon, osoitetaan vaativan monimutkaista ja tehokasta ajattelua, 

yllättävien tilanteiden ja muutosten huomioimista, sekä ympäristön vihjeiden yhdistelyä 

omiin olemassa oleviin tietoihin. Yksi olennainen arjen toiminnoissa tarvittava kyky on 

kyky ennakoida tulevaa, jota ilman arki ei ole kovin sujuvaa (Jarva, 2008). Arkisessa 

ongelmanratkaisussa korostuu varsinainen loppuratkaisu. Keinot, joilla siihen päästiin, 

voivat olla vaihtelevia ja erota akateemisesti oikeaoppisista menetelmistä. Samoin aka-

teemisessa mielessä paras ratkaisu, kuten taloudellisin valinta, ei välttämättä arjen kon-

tekstissa olekaan yksilön tarpeisiin nähden suinkaan sopivin. (Fräntilä & Tuomi-Gröhn, 

2008, 202; 214.) Arjessa tarvittavia taitoja opitaan Tuomi-Gröhnin (2008, 12–13) mukaan 



 

 11 
 

niin koulussa kuin arjen erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi tekemällä itse tai seuraamalla 

osaavamman henkilön tekemisiä.   

 

Taitoa pidetään harjoittelun seurauksena opittuna kykynä, jonka seurauksena toiminnan 

suorittaminen etenee haluttuun lopputulokseen (Tuomi-Gröhn, 2008, 12). Taito sisältää 

niin kutsuttua ”hiljaista tietoa” ja sen oppiminen vaatii käytännön harjoittelua, paljon tois-

toja sekä toiminnan analysointia ja keskusteluja, jotta taitoa pystyisi jatkossa sovelta-

maan erilaisiin tilanteisiin (Aulanko, 2008, 105; 107). Tuomi-Gröhn (2009) on jaotellut 

kotitaloudellisten taitojen tutkimisen neljään ulottuvuuteen: koulukontekstissa tai arjen 

kontekstissa tapahtuvaan, sekä yksilön tai yhteisön toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 

arkeen kuuluva ongelmanratkaisu, kuten muukin arjessa toimiminen voi tapahtua joko 

yksilön tai useamman henkilön toimesta. Tällöin taidosta tulee kollektiivinen ja analysoi-

tavana voi olla yksilön sijasta koko perhe tai esimerkiksi kodin ja työpaikan välinen vuo-

rovaikutus. (Mts. 12–14.) 

 

Arjen hallinnan taitoja voi olla jossain määrin haasteellista mitata. Haverinen ja Saarilahti 

(2009, 80) pohtivat kriittisesti arjen hallinnan käsitettä ja esittävät, että arjen hallintaa 

kuvaavissa tutkimuksissa tulisi huomioida teknisen puolen osaamisen lisäksi sisäinen 

näkökulma eli muun muassa itsekkyyden hallinta. Tämän arvioiminen on kuitenkin haas-

teellista. Lisäksi arjen sujuminen on varsin subjektiivinen kokemus. Esimerkiksi joku voi 

kokea arkensa olevan hyvin hallussaan, vaikka ulkopuolinen saattaisi nähdä asian aivan 

toisin. Itsessään pelkkä hallinnan käsite on varsin kohtuuton, sillä elämän arvaamatto-

muudesta johtuen emme voi mitenkään hallita kaikkea siihen kuuluvaa. (Mts. 80–82.) 

Voisikin olla osuvampaa tarkastella ihmisten omia näkemyksiä arjen taidoistaan, jolloin 

arjen sujumisen subjektiivinen näkemys tulisi huomioitua. Muutoinkin arjen hallinnan kä-

sitteen voisi periaatteessa korvata joillain vähemmän latautuneella, kuten arjen taitojen 

käsitteellä, mutta tällöin saatettaisiin menettää osa arjen hallinnan käsitteen moniulottei-

suudesta, jota Haverinen (1996) on kuvannut. Toisaalta ongelmana voi olla myös se, 

että arkea pyritään hallitsemaan jo liikaa, jolloin toiminta voi muuttua liian rationaaliseksi 

ja epähumaaniksi, kuten Haverinen (1996, 82) esittää. Tämä vaikuttaa olevan yksi nyky-

aikaa leimaava ilmiö, jossa tavoitellaan oman elämän kontrolloimista ja elämän eri osa-

alueista muodostuu helposti lähinnä suorittamisen kohteita. 

 

Arjen hallinnan taitoja on kuitenkin selvitetty laajemminkin, esimerkiksi Nuorisobarometri 

2015 -tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin lähes 2000:n Suomessa asuvan 15–29-vuotiaan 

nuoren aikuisen arkea (Myllyniemi, 2016). Tutkimuksessa arjen sujuvuutta selvitettiin ky-
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symällä vastaajan arviota erilaisista arkitoiminnoista selviytymisestään. Näitä olivat: nor-

maalin vuorokausirytmin säilyttäminen, ruoanlaitto, siivous, pyykinpesu, kaupassakäynti, 

terveydenhuollossa asiointi sekä pankki- ja veroasioiden hoitaminen. Näistä kaikista 

suurin osa vastaajista arvioi selviytyvänsä hyvin tai erittäin hyvin. Toisaalta kuitenkin noin 

kolmasosa vastaajista arvioi selviytyvänsä enintään kohtalaisesti pyykinpesusta, siivoa-

misesta, normaalin vuorokausirytmin säilyttämisestä sekä pankki- ja veroasioiden hoita-

misesta. (Myllyniemi, 2016, 24.) Korvelan (2014, 110) arvio nuorten arjen taitojen oppi-

misen heikkenemisestä saattaa siis jossain määrin pitää paikkaansa. Tästä voivat kertoa 

myös suomalaiset ajankäyttötutkimukset, joiden perusteella alle 20-vuotiaat nuoret, ja 

naisista myös 20–24-vuotiaat ovat vähentäneet kotitöiden tekemiseen käyttämäänsä ai-

kaa 2000-luvulla, vaikka muissa ikäryhmissä ei vastaavaa muutosta esiinny (Pääkkönen 

& Hanifi, 2011, 26–27). Myös Aulanko (2009, 96) esittää, että kotitaloudessa tarvittavien 

taitojen periytyminen nuoremmille sukupolville on osin katkennut. Osasyynä tähän voi 

olla Haverisen ja Saarilahden (2009, 83) mukaan perheiden yhteisyyden kokemusten 

väheneminen, jota jatkuva kiire aiheuttaa. Toisaalta osasyynä voi olla myös se, ettei ko-

titöitä koeta enää yhtä välttämättöminä kuin ennen ja samalla kodin siisteyden kriteerit 

ovat voineet väljentyä. Sen sijaan esimerkiksi vapaa-aikaa ja perhettä arvostetaan aiem-

paa enemmän, mikä voi selittyä yleisen taloudellisen hyvinvoinnin kehittymisellä (Mylly-

niemi & Haikkola, 2020, 87–89; Pyöriä, Ojala, Saari & Järvinen, 2017). Tällöin muut asiat 

voivat mennä tärkeysjärjestyksessä kotitöiden edelle. 

 

Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksessa (Myllyniemi, 2016, 27–28) huomioitiin myös arjen 

hallinnan sisäisempi näkökulma selvittämällä nuorten kokemusta omasta elämästä, va-

linnoista ja vaikutusmahdollisuuksista sekä sosiaalisesta luottamuksesta. Näitä kuva-

taan arjen merkityksenä, itsetuntona sekä elämänhallintana ja pärjäämisenä. Myllynie-

men (2016, 27) mukaan arkirutiinien lisäksi arjen hallintaan kuuluu luottamus arjessa 

selviämistä kohtaan myös haasteellisissa tai poikkeavissa olosuhteissa. Valtaosa Nuo-

risobarometri 2015 -tutkimukseen vastanneista nuorista koki arkeen liittyvät asiat myön-

teisinä, arjen mielekkäänä ja oman elämän olevan hyvin hallinnassaan. Kuitenkin tytöillä 

elämänhallinta näyttäisi paranevan ja pojilla taas heikkenevän iän myötä. Kokemus elä-

mässä pärjäämisestä oli yleisintä sellaisilla nuorilla, jotka pitivät talouttaan hyvin toi-

meentulevana ja itsenäisenä ja jotka olivat muuttaneet kaikkein nuorimpina omilleen.  

Elämänhallinta ja kokemus elämässä pärjäämisestä olivat positiivisessa yhteydessä ar-

jen toimista selviytymiseen. Kysyttäessä elämään tyytyväisyyttä kaiken kaikkiaan, ha-

vaittiin että nuoret, jotka kokivat arjen olevan hyvin hallinnassaan, arvioivat elämään 

tyytyväisyytensä muita paremmaksi. (Mts. 27–28; 92–93.)  
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Kaikilla arjen ei kuitenkaan voi sanoa olevan kovin hyvin hallinnassa. Korvela (2014) 

kuvaa tällaista tilannetta ajelehtivaksi arjeksi. Siinä arkirutiinit, ennakoitavuutta tukevat 

rytmit ja kodin ulkopuoliset tukea tuovat yhteydet puuttuvat tai ovat toimimattomia. Sekki 

(2018, 175) täydentää perhetyöhön kohdistuvassa väitöskirjassaan ajelehtivan arjen kä-

sitettä huomauttaen, että ajelehtivaa arkea leimaavat rutiinien puuttumisen sijaan en-

nemmin arkea ohjaavat, jossain määrin haitalliset tavat ja tottumukset. Tällöin arjesta voi 

muodostua kompleksista, mikäli aikaa ei jää riittävästi arjen välttämättömille toiminnoille. 

Arjen sujuvuutta haastavat Korvelan (2003, 143–156) mukaan lisäksi erilaiset jännitteet, 

jotka liittyvät perheenjäsenten tekemisiin, vuorovaikutukseen tai kodin ja sen ulkopuolis-

ten tahojen välisiin jännitteisiin. Esimerkiksi ansiotyöhön käytetty aika ja energia voi han-

kaloittaa kodin piirissä tapahtuvaa toimintaa.  
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3 Työelämä 
 

3.1 Työn merkitykset ja yhteydet hyvinvointiin 
 
Jos käsitteet arki ja arjen hallinta ovat hankalasti määriteltävissä, niin on myös käsite työ. 

Kotimaisten kielten keskus (2020b) määrittelee työn toiminnaksi, johon tähdätään tietoi-

sesti jotakin tehtävää suorittamalla. Aulangon (2009) mukaan olennaista on tietoisuus 

sekä toiminta, joka mahdollistaa tehtävän suorittamisen eli jonkin asian muuttumisen. 

Työn määrittely riippuu Aulangon mukaan myös siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkas-

tellaan. Näkökulmana voi olla esimerkiksi työ tulojen tai jonkin muun asian tavoittelun 

välineenä tai levon ja vapaa-ajan vastakohtana. Koska työ merkitsee eri ihmisille eri asi-

oita, voivat erilaiset näkökulmat olla toisille merkittävämpiä kuin toisille. Työn aikaan-

saannoksena on jokin suorite, joka voi liittyä esimerkiksi materiaalin muokkaamiseen, 

tiedon käsittelyyn tai ihmisten palveluun. Vaikka suoritteessa ei päästäisikään haluttuun 

lopputulokseen, on toiminta silti työtä. Työtä ovat myös kotitaloudessa suoritettavat työ-

tehtävät. (Mts. 87–88.) Tarkastelen työtä tässä yhteydessä kuitenkin ansiotyön, eli tuloja 

tuottavan työn näkökulmasta ja työelämällä tarkoitan ansiotyötä kokonaisuudessaan. 

 

Työ on kiistatta merkittävä asia ihmisten elämässä. Se vaikuttaa olennaisesti hyvinvoin-

tiin tuomalla toimeentulon, sosiaalisia suhteita, päivärytmin ja merkityksellistä tekemistä 

elämään. Käymällä töissä keskivertoihminen voi pysyä terveempänä kuin olemalla täysin 

ilman töitä. Yksilön hyvinvoinnin kannalta työajat ja -olot sekä työn järjestämisen tavat 

ovat kuitenkin hyvinkin merkittäviä. (Salmi & Lammi-Taskula, 2014, 38; Svendsen, 2010, 

10; 45; Waddell & Burton, 2006, 31.) Joissain töissä on enemmän hyvinvointia lisääviä 

tekijöitä kuin toisissa, mutta se, millaista työtä pidetään miellyttävänä, on hyvin yksilö-

kohtaista (Svendsen, 2010, 49).  

 

Työn fyysiset ja psykososiaaliset vaikutukset voivat olla toisinaan myös hyvinvointia hei-

kentäviä (Waddell & Burton, 2006, 31). Esimerkiksi Hakasen (2004) haastatteluja ja laa-

jaa kvantitatiivista aineistoa yhdistävän väitöstutkimuksen perusteella pitkään jatkues-

saan epäsuotuisat työolot, työuran epävakaus ja työn liialliset vaatimukset lisäävät työ-

uupumuksen sekä heikomman hyvinvoinnin ja terveyden riskiä. Työuupumus taas johtaa 

vähitellen voimavarojen heikkenemiseen, mikä voi heijastua erityisesti työn ulkopuoli-

seen elämään, kuten kodinhoitoon, harrastuksiin ja ihmissuhteisiin. (Mts. 283–285.) 

Työn vaativuuden ja työperäisen uupumuksen on muissakin yhteyksissä havaittu vaikut-

tavan ajan myötä negatiivisesti työn ulkopuoliseen elämään (Hakanen, Schaufeli & 

Ahola, 2008). 
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Myös muun muassa vuorotyö tai muutoin elämäntilanteeseen nähden hankalat työajat 

sekä epäsuhta työn palkitsevuuden ja siihen käytettyjen voimavarojen välillä voivat joh-

taa heikompaan hyvinvointiin, kuten väsymykseen, stressiin, suurentuneeseen sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiin tai haasteisiin sosiaalisissa suhteissa (Costa, 1996; Siegrist, 

2005; Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017, 20). Henkistä rasitusta koetaan myös työti-

lanteen epävarmuudesta (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 224). Heikommalla hy-

vinvoinnilla on niin ikään kielteisiä seurauksia työpaikan tuottavuuteen ja kustannuste-

hokkuuteen esimerkiksi työilmapiirin ja -motivaation heikkenemisen sekä sairauspoissa-

olojen lisääntymisen kautta (Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Otala & Ahonen, 2005, 

50–52; 58–60). Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, mitä kaikkea työ pitää sisällään ja 

miten yksilö työnsä kokee. 

 

3.2 Työelämän muutokset 
 
Julkisesta keskustelusta ja toisinaan myös tutkimuskirjallisuudesta saa helposti kuvan, 

että työelämä on viime aikoina muuttunut aiempaa epävarmempaan suuntaan. Tämän 

perusteella esimerkiksi työsuhteet muuttuvat epätyypillisiksi eli poikkeavat entistä use-

ammin vakituisesta työsuhteesta, työn saaminen on aiempaa epävarmempaa, työn te-

hokkuusvaatimukset kasvavat ja työ läikkyy helposti myös vapaa-ajalle. (Dufa, Halonen, 

Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017, 7–8; Järvensivu, 2010, 32; Pyöriä, 2017, 7–11.) 

Työelämän muutoksista saa kuitenkin erilaisen kuvan, kun niitä tarkastelee tilastojen va-

lossa, kuten Pyöriä (2017) on tehnyt toimittamassaan kokoomateoksessa. Hänen mu-

kaansa kuva työelämän murroksesta, jossa työsuhteet ovat lyhyitä ja työelämä epävar-

maa on virheellinen, sillä suurin osa työsuhteista on edelleen vakituisia ja kokoaikaisia, 

eivätkä pitkät työsuhteet ole vähentyneet. Työelämän kehityksessä on paljon myönteisiä 

piirteitä ja tietyt ongelmakohdat koskettavat vain tiettyä osaa palkansaajista ja silloinkin 

usein vain tietyn elämäntilanteen aikana. (Mt.) Esimerkiksi osa- ja määräaikaisia työsuh-

teita sekä työttömyysjaksoja on suhteellisesti eniten nuorilla, ja naisilla enemmän kuin 

miehillä (Lindroos, Sevón, Alakärppä & Rönkä, 2020, 144; Nätti & Pyöriä, 2017; Sutela, 

Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 67). Lisäksi nuorilla ja naisilla on muita enemmän tavan-

omaisesta poikkeavia työvuoroja, kuten vuorotyö, iltatyö tai epäsäännöllinen työaika ja 

nuorten työmarkkina-asema on heikentynyt vanhempiin työntekijöihin nähden (Alatalo, 

Mähönen & Räisänen, 2017, 23–24; Lindroos, Sevón, Alakärppä & Rönkä, 2020, 144). 

Epätyypilliset työsuhteet ja työajat ovat myös varsin yleisiä ravitsemisalalla työskentele-

villä (Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017, 22; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 
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67). Toisaalta joissain tilanteissa epätyypillinen työsuhde tai työaika voi olla yksilölle va-

paaehtoinen valinta, jolloin sen merkitys kääntyykin myönteiseksi (Pyöriä, 2017, 12–13).  

 

Uusimpien Työolobarometrien mukaan työelämään liittyvät kokemukset ja tulevaisuuden 

odotukset ovat palkansaajilla ennen koronapandemiaa kääntyneet aikaisempaa myön-

teisemmiksi. Myös avoimuus ja tiedonkulku sekä työpaikalta saatu kannustus ja tuki ovat 

edistyneet. Huolenaiheita sen sijaan ovat kiireen lisääntyminen sekä työkuorman jakau-

tuminen epätasaisesti. (Lyly-Yrjänäinen, 2018, 148; Lyly-Yrjänäinen, 2019, 133–134.)  

Sutela, Pärnänen ja Keyriläinen (2019) kuitenkin huomauttavat suomalaisen työelämän 

olevan nopeatahtisessa mutta vaihtelevassa muutoksessa, minkä taustalla vaikuttavat 

monet asiat digitalisaatiosta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Muutoksia ai-

heuttavat myös työllisten koulutusasteen kasvu sekä ikääntyminen. Myönteistä kehitystä 

on tapahtunut muun muassa työssä kehittymisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa 

sekä työilmapiirin ja työtyytyväisyyden paranemisessa, mutta kehitys ei koske kaikkia 

palkansaajaryhmiä. Esimerkiksi korkeamman koulutusasteen suorittaneet kokevat kehit-

tymismahdollisuutensa paremmiksi kuin matalamman, ja sama epäsuhta toistuu suku-

puolien välillä miesten eduksi. Kielteistä kehitystä on tapahtunut muun muassa kiireen, 

väsymyksen ja henkisen kuormittavuuden kasvussa, mikä on voinut johtaa myös psyyk-

kisten oireiden yleistymiseen. (Mts. 105–106; 343–344.) Henkinen kuormittavuus on li-

sääntynyt etenkin tietotyöläisten työssä ja erityisesti nuoremmat työntekijät kokevat työn 

sekä henkisesti että fyysisesti aiempaa rasittavampana (Blom, 2001, 134–135; Lyly-Yr-

jänäinen, 2019, 134).  

 

Myös työn epävarmuuden muutos on Sutelan, Pärnäsen ja Keyriläisen (2019) mukaan 

vaihtelevaa. Määrällisten epävarmuustekijöiden, kuten lomautusten, työttömyyden ja ir-

tisanomisten uhkien kokeminen riippuu pitkälti taloudellisista suhdanteista. Sen sijaan 

työn laadullinen epävarmuus eli ennakoimattomien muutosten ja työmäärän kohtuutto-

man kasvun uhka näyttäisi lisääntyneen pitkällä aikavälillä suhdanteista riippumatta, eri-

tyisesti julkisella sektorilla. (Mts. 217–223.) Hyvin todennäköistä on, että eritoten työn 

määrällisen epävarmuuden uhka on kasvanut ja kasvaa nykyisen koronaviruspande-

mian myötä. Samoin etätyön tekeminen tulee mitä todennäköisimmin lisääntymään 

(Parthasarathy, 2020). Kuitenkin kaiken kaikkiaan työelämän muutokset vaikuttavat 

edellä esitetyn perusteella julkista keskustelua lievemmiltä. Muutoksia kyllä tapahtuu, 

mutta ne eivät ole ainoastaan kielteisiä, eivätkä koske kaikkia työssäkäyviä. Tietyt muu-

tokset taas ovat aika ajoin toistuvia ja riippuvat yhteiskunnassa vallitsevista taloudelli-

sista tilanteista. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että erityisesti nuorempien ja matalammin kou-
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lutettujen työntekijöiden asema työelämän muutosten suhteen on heikompi muihin pal-

kansaajaryhmiin verrattuna (Alatalo, Mähönen & Räisänen, 2017, 23–24; Lindroos, 

Sevón, Alakärppä & Rönkä, 2020, 144; Nätti & Pyöriä, 2017; Sutela, Pärnänen & Keyri-

läinen, 2019, 67). 

 

3.3 Nuoret työelämän kynnyksellä 
 
Työelämään siirtyminen on yksi nuoren aikuisen elämän tärkeimmistä vaiheista. Opis-

kelijasta työelämään siirtyminen voi olla haasteellinen vaihe, jossa etsitään omaa paik-

kaa työmarkkinoilla ja tehdään ratkaisevia tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, mutta 

toisaalta siirtymä voi tapahtua myös hyvin sujuvasti. (Schoon & Silbereisen, 2009.) Ta-

loudellinen tiedotustoimisto (TAT) on selvittänyt nuorten odotuksia työelämästä jo use-

amman vuosikymmenen ajan. Seuranta paljastaa, että nuoret suhtautuvat vuodesta toi-

seen hyvin myönteisesti työntekoa kohtaan. (Tenhunen-Ruotsalainen & Väisänen, 

2012.) Sen sijaan oma jaksaminen työelämässä huolestuttaa noin kolmasosaa Nuoriso-

barometri 2016 -kyselyyn vastanneista, mutta toisaalta oma jaksaminen ei herätä nuo-

rissa niin suurta huolta kuin yleisesti työelämässä jaksaminen (Myllyniemi, 2017, 69–70). 

Myös vuoden 2015 Nuorisobarometristä selviää, että nuoret näkevät tulevaisuutensa 

useimmiten hyvin valoisana ja suhtautuvat siihen luottavaisesti. Työllistymiseen ja talou-

delliseen toimeentuloon uskotaan vahvasti ja työtä pidetään tärkeänä osana elämää. 

(Myllyniemi, 2016, 89–90.)  

 

Nuoret arvostavat Pyöriän, Ojalan, Saaren ja Järvisen (2017) mukaan työtä yhtä paljon 

kuin edellisetkin sukupolvet. Sen sijaan vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt selvästi ja 

perheen arvostus jonkin verran, mutta muutokset ovat samansuuntaiset myös vanhem-

missa ikäryhmissä. (Mt.) Uusimman Nuorisobarometri -tutkimuksen mukaan valtaosa (n. 

90 %) nuorista opiskelijoista pitää työelämään siirtymistä innostavana, joten Myllyniemi 

ja Haikkola (2020, 29) päättelevät, ettei julkisesta keskustelusta välittyvä kielteinen kuva 

työelämästä ole välttämättä vaikuttanut kovin paljon nuorten näkemyksiin. Toisaalta lä-

hes kolmasosa nuorista kokee työelämään siirtymisen pelottavana, ja yhtä aikaa sekä 

innostuneita että pelokkaita tuntemuksia työelämään siirtymisen suhteen kokee 26 % 

opiskelijoista eli kokemukset eivät ole toisiaan poissulkevia. (Mts. 29.) 

 

Ammattikouluissa opiskelevien työelämää koskevia odotuksia on selvitetty erikseen 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n toimesta kymmenen vuoden ajalta (Halme, 

2018; Lehtikangas, 2016). Tutkimuksiin vastanneet ammattikoululaiset ovat ilmaisseet 

odottavansa tulevaa työelämää innolla ja suhtautuvansa tulevaisuuteen myönteisesti. 
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Valtaosa kokee työelämävalmiutensa hyviksi, mutta lähes puolet on huolissaan työn 

saamisesta valmistumisen jälkeen. Hyvä työilmapiiri, mielekäs työ ja uuden oppiminen 

on koettu lähes koko kymmenen vuoden tarkastelujakson ajan tärkeimmiksi asioiksi työ-

elämän kannalta. Neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi koettiin vuonna 2018 työn monipuo-

lisuus ja vasta viidenneksi hyvä toimeentulo. Eri opiskelualojen kohdalla on kuitenkin 

hienoista vaihtelua. (Halme, 2018, 28–38; Lehtikangas, 2016, 50–65.) Nuorille työn si-

sällön mielekkyys, siihen vaikuttaminen sekä oman osaamisen hyödyntäminen on tär-

keää, ja työn sisältö on osoittautunut muissakin yhteyksissä nuorille palkkaa tärkeäm-

mäksi (Myllyniemi, 2014, 68–69; Ågren, Pietilä & Rättilä, 2020, 172).  

 

Ammattiin opiskelevat eroavat kuitenkin muista nuorista Ågrenin, Pietilän ja Rättilän 

(2020) mukaan siinä, että heidän työelämää koskevat asenteensa ovat jossain määrin 

muita nuoria palkkatyökeskeisempiä eli he esimerkiksi arvottavat työn korkeammalle, 

pitävät työtä velvoittavampana ja osoittavat työttömiä kohtaan suurempaa kritiikkiä. Toi-

saalta ammattiin opiskelevat kantavat yhtä paljon huolta omasta työllistymisestä ja työ-

elämän muuttumisesta kuin muut opiskelijat, sillä yli kolmasosa Nuorisobarometri 2019 

-tutkimukseen osallistuneesta ammattiin opiskelevasta nuoresta oli huolissaan työpaikan 

saamisesta sekä omasta tulevasta jaksamisesta. (Mt.) Nuorille työn mielekkyys ja sisältö 

näyttäisivät siis olevan varsin tärkeitä ja pääosin he odottavat työelämään siirtymistä 

myönteisin mielin, vaikka se aiheuttaa myös pelokkuutta ja työssä jaksaminen huolestu-

neisuutta (Myllyniemi, 2014, 68–69; Myllyniemi, 2017, 69–70; Ågren, Pietilä & Rättilä, 

2020, 172). 

 

Itsenäisen elämän saavuttaminen on Leskisenojan (2017, 97) mukaan nuorten aikuisten 

elämän tärkeimpiä tavoitteita. Nuorten elämänvaihe opiskelusta työhön ja itsenäiseen 

elämään siirryttäessä voi kuitenkin työelämään liittyvien asioiden seurauksena olla jois-

sain tapauksissa haasteellinen. Koska nuorten työurat ovat muita epävakaampia, työ-

markkinoille kiinnittyminen vaikeampaa ja nuorilta edellytetään enemmän joustavuutta 

työmarkkinoilla, voi Järvisen ja Vanttajan (2015) mukaan itsenäistyminen viivästyä tai 

hankaloitua epävarmuuden vallitessa ja säännöllisten tulojen puuttuessa. Työhön sitou-

tuminen voi tällöin olla haasteellisempaa ja elämänhallinnan menettämisen pelko kas-

vaa. (Mts. 157–160.) Nuorten työkyvyttömyyteen johtavista syistä työelämän ja opintojen 

kuormitukset ovatkin yksi merkittävimmistä tekijöistä (Rikala, 2018, 166). Toisaalta sama 

voi toimia myös toisinpäin, sillä Leskisenojan (2017, 5; 95–96) mukaan nuoren aikuisen 

oman työkyvyn arvioiminen huonoksi sekä heikko pyrkimys itsenäisyyteen ja oman elä-

män hallintaan määrittävät haavoittuvaa kiinnittymistä työelämään, jolloin työmarkki-
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noilta syrjäytymisen riski on suuri. Yksilön vähäiset voimavarat voivat siis vaikeuttaa työ-

markkinoille kiinnittymistä, mutta samalla työmarkkinoille kiinnittymisen haasteet ja työ-

elämän kuormittavuus voivat heikentää yksilön voimavaroja, ja kummassakin tilanteessa 

seurauksena voi olla itsenäisyyden tavoittamisen viivästymistä tai jopa työkyvyttömyyttä.  
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4 Työn ja muun arkielämän yhteensovittaminen 
 

4.1 Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen lähtökohdat 
 
Jokainen meistä elää arkeaan ja näkee sen tavallisesti kokonaisuutena, eri elämänalu-

eita erottelematta, jolloin perusongelmaksi arjessa muodostuu juuri näiden eri elämän-

alueiden yhteensovittaminen (Salmi, 2004a, 11). Esimerkiksi työn ja muun arkielämän 

vaatimuksia on toisinaan soviteltava yhteen, jotta elämän eri osa-alueet olisivat tasapai-

nossa ja arki mielekästä. Yhteensovittaminen on Heinilän (2009) mukaan prosessi, jossa 

arvojen, tietojen ja olemisen tasoilla pyritään yhdistämään asioita, olosuhteita ja toimin-

taa. Arjen tilanteissa saatetaan pohtia esimerkiksi ajankäyttöä ja sen vaikutuksia omaan 

elämään. Yhteensovittaminen näkyy päätöksentekona, toimintana ja sanoina, mutta sitä 

ohjaavat arvot, tunteet ja oman elämän kokemustodellisuus. (Mts. 170.) 

 

Monissa tutkimuksissa käsitellään työn ja perheen yhteensovittamista, esimerkiksi Sal-

men ja Lammi-Taskulan (2004) kokoomateoksessa aihetta tarkastellaan useista näkö-

kulmista, eri perhevaiheet huomioiden. Käytän tässä yhteydessä aiheesta ilmaisua työn 

ja muun arkielämän yhteensovittaminen, sillä tutkimukseni kohderyhmän voi olettaa ole-

van pääosin suhteellisen nuoria ja siten myös lapsettomia, jolloin perhe -näkökulman 

merkitys on vähäisempi. Lisäksi tutkimuksen kohderyhmästä suurin osa elää todennä-

köisesti elämäntilanteessa, jossa vasta ryhdytään rakentamaan omaa itsenäistä elämää 

ja kotia ja siirtymään opinnoista työelämään. Todennäköisesti heillä kuitenkin on ainakin 

jonkinlaisia kokemuksia työelämästä esimerkiksi opintojen työharjoittelujaksojen kautta. 

Näin ollen tarkoitukseni on selvittää, mitä ravitsemisalan opiskelijat odottavat tulevalta 

työn ja muun arkielämän yhteensovittamiselta. Vastaavan kaltainen selvitys nuorten 

odotuksista työn ja perheen yhteensovittamisen suhteen on tehty Nuorisobarometri 2019 

-tutkimuksen yhteydessä, jossa näkökulma painottui kuitenkin tästä tutkimuksesta poi-

keten ennen kaikkea perheeseen ja perheen perustamiseen (Lindroos, Sevón, Ala-

kärppä & Rönkä, 2020). Koska työn ja muun arkielämän yhteensovittamista käsittelevä 

kirjallisuus sekä aikaisemmat tutkimukset painottuvat pitkälti perhenäkökulmaan, käsit-

telen tässä yhteydessä myös kyseistä näkökulmaa. 

 

Työn ja sen ulkopuolisen elämän yhteensovittaminen on haaste, johon on havahduttu 

lukuisten työtä ja perhe-elämää koskevien muutosten myötä. Koko ongelman voidaan 

katsoa syntyneen aikana, jolloin työ ja muu elämä alettiin nähdä toisistaan erillisinä elä-

mänalueina (Salmi, 2004a, 11). Naisten työssäkäynnin lisääntyminen ja miesten aktiivi-

sempi osallistuminen lastenhoitoon sekä yksinhuoltajakotitalouksien lisääntyminen ovat 
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muutoksia, jotka ovat lisänneet tutkimuksellista kiinnostusta aihetta kohtaan (Wadsworth 

& Owens, 2007, 75). Nykyään aihe on jälleen hyvin ajankohtainen, sillä työn ja perheen 

yhteensovittamisen helpottamista on ajateltu yhdeksi keinoksi kääntää syntyvyyden las-

kun suuntaa, sekä edistää perheiden ja työntekijöiden hyvinvointia ja tasa-arvoista koh-

telua (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 259). 

 

Työn ja muun arkielämän yhteensovittaminen on monen tekijän summa. Salmi (2004a) 

havainnollistaa tätä perhenäkökulmasta kuvaten 1) työelämän ja työpolitiikan, 2) perhe-

elämän ja sosiaalipolitiikan sekä 3) sukupuolta rakentavien prosessien ja tasa-

arvopolitiikan leikkaavan toisiaan sekä ihmisten arjen että yhteiskunnan tasoilla. Kaikilla 

kolmella kentällä tapahtuvat asiat vaikuttavat Salmen (2004a) mukaan työn ja perheen 

yhdistämiseen eli yhdellä kentällä tapahtuva muutos muuttaa jotain myös muissa ken-

tissä ja asettaa niille ehtoja. Tästä muodostuu ihmisen elämän kokonaisuus eli arjen ja 

työelämän sekä yhteiskunnallisten rakenteiden yhdistyminen kunkin yksilön elämässä. 

(Mts. 27–28.) Vaikka oletus ja näkökulma työn ja arjen yhteensovittamisessa usein on 

varsin negatiivinen eli sen ajatellaan aiheuttavan lähinnä haasteita arkeen, on huomioi-

tava, että nämä elämänalueet voivat olla myös toisiaan tukevia (Salmi, 2004b, 114). 

Sekä työn että perheen tai muun arkielämän voimavaratekijät, kuten yhteisöltä saatu tuki 

tai hallinnan ja mielekkyyden kokemukset voivat ehkäistä eri elämänalueiden koettua 

kuormittavuutta ja edistää yksilön hyvinvointia (Rantanen & Kinnunen, 2005, 201). 

 

Eri elämän osa-alueilla menestymisestä näyttää tulleen yleisesti tavoiteltava asia. Esi-

merkiksi sosiaalisen median ruokkima ”täydellisyyden kuva” voi aiheuttaa paineita me-

nestymiselle. Työ, harrastukset, perhe, sosiaalinen elämä – kaikissa elämän eri osa-

alueissa tulisi pärjätä vähintään hyvin, mikä voi asettaa haasteita myös niiden yhteenso-

vittamiselle. Korvela ja Tuomi-Gröhn (2014) esittävät, että työn ja perhe-elämän yhteen-

sovittaminen on hankaloitunut viimeaikaisten yhteiskunnallisten muutosten myötä enti-

sestään. Muutoksia ovat esimerkiksi työn epävarmuuden, henkisen kuormittavuuden ja 

ylitöiden yleistyminen, tietotekniikan kehittyminen sekä palveluiden ja valintojen tarjon-

nan laajentuminen. Tällöin työn aiheuttamat paineet voivat seurata kotiin, raja palkatto-

man kotityön ja palkkatyön välillä hämärtyä ja laajentuneiden valinnanmahdollisuuksien 

myötä yksilön ja perheen velvoite itsenäiseen säätelyyn ja rajojen asettamiseen kasvaa. 

(Mts. 10; 13.) 
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4.2 Kokemukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta 
 
Työn ja muun arkielämän yhteensovittaminen ei aina ole kovin helppoa. Erityisesti ajan 

riittäminen työn ulkopuoliselle elämälle sekä eri tahojen aikataulujen yhteensopivuus ai-

heuttavat tyypillisesti haasteita (Lammi-Taskula & Salmi, 2004, 33–36; Lindroos, Sevón, 

Alakärppä & Rönkä, 2020, 137). Tilanne voi vaihdella monien tekijöiden mukaan, esi-

merkiksi mihin vuorokauden ajankohtaan työ sijoittuu, minkä tyyppistä työ on, millaisessa 

ammattiasemassa työssäkäyvä on, minkälainen perhetilanne on ja miten työnjako ko-

tona toteutetaan (Lammi-Taskula & Salmi, 2004, 33–36). Kiireen kokemista voivat lisätä 

myös muut työn ulkopuoliseen elämään liittyvät tekijät, kuten vapaa-ajan harrastukset 

tai perheenjäsenten tarpeet. Vaikka jatkuvasti kiirettä kokevien työssäkäyvien osuus on 

vähentynyt 2000-luvulla, on silloin tällöin kiirettä kokevien osuus kasvanut. (Miettinen & 

Rotkirch, 2012, 21–23.) 

 

Kiireen tunnun ja aikapulan lisäksi työn ja muun arkielämän yhteensovittamisessa on 

muitakin haasteita. Esimerkiksi ylityöt, työskentely syystä tai toisesta kotona, pitkät työ-

matkat, puolison tai oman työn luonne ja työajat, kotiasioiden häiritseminen työntekoa 

sekä työn ja vapaa-ajan rajan häilyminen ovat asioita, joiden koetaan vaikuttavan työn 

ja muun arkielämän yhteensovittamiseen (Lammi-Taskula & Salmi, 2004, 36–39; Salmi 

& Lammi-Taskula, 2014; Suhonen & Salmi, 2004; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 

259–278). Myös huono ilmapiiri työpaikalla voi häiritä työn ulkopuolisten suhteiden laa-

tua, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi perhe-elämän suhteen (Blom, 2001, 

137). Lisäksi kotiasioiden laiminlyönti työasioiden takia on Sutelan, Pärnäsen ja Keyriläi-

sen (2019) mukaan yleistynyt kaikilla palkansaajilla, joista vajaa kolmasosa koki vastaa-

vaa tunnetta vuonna 2018. Naisilla kokemus oli kuitenkin hieman yleisempää kuin mie-

hillä ja lapsiperheen vanhemmilla yleisempää kuin lapsettomilla. Laiminlyönnin koke-

muksen yleistymiseen voivat olla syynä esimerkiksi kasvavat vaatimukset vapaa-ajan ja 

perheen suhteen tai lisääntynyt suorituskeskeisyys elämässä. (Mts. 267–269.) Syynä voi 

olla myös vapaa-ajan ja perheen arvostuksen lisääntyminen. 

 

Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisessa painottuu usein hoivanäkökulma eli 

mahdollisten ristiriitojen vaikutuksia tarkastellaan perheen, ja erityisesti lasten hyvinvoin-

nin kautta. Ojanen (2017, 55–56) kuitenkin peräänkuuluttaa näkökulman laajentamisen 

merkitystä, sillä perhe ja koti on muutakin kuin hoivaa. Hän on tarkastellut työn ja per-

heen yhteensovittamisen ristiriitojen yhteyttä avioeroriskiin ja havainnut, että riski suure-

nee erityisesti yhteensovittamisen ristiriitoja kokevilla miehillä (Mts. 152–153). Myös 
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Rantanen ja Kinnunen (2005, 211) huomauttavat, että työn ja perheen yhteensovittami-

sen kysymyksissä tulisi huomioida ihmisen koko elämänkaari. 

 

Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen haasteet ovat yhteydessä myös yksilön 

hyvinvointiin. Ne työntekijät, jotka kokevat paljon työn ja perheen välistä ristiriitaa, ovat 

niin oman raportointinsa kuin työtovereidensa raportoinnin perusteella vähemmän hyvin-

voivia (Grant-Vallone & Donaldson, 2001; Knecht, Bauer, Guzwiller & Hämming, 2011). 

Näin ollen ei ole yllättävää, että pitkien sairauspoissaolojen ja työn ja perheen ristiriitojen 

välillä on selvä yhteys sekä miehillä että naisilla, silloinkin kuin demografiset tekijät on 

vakioitu (Ojanen, 2017, 147).  

 

Työn ja perheen välillä koetut ristiriidat ovat niin ikään yhteydessä koettuun työtyytyväi-

syyteen (Grandey, Cordeiro & Crouter, 2005). Työntekijät ovat kokeneet työn ja perheen 

yhteensovittamiseen panostamisen edistävän työssä jaksamista, perheen hyvinvointia, 

yrityksen houkuttelevuutta työpaikkana, työpaikan ilmapiiriä, yrityksen julkisuuskuvaa ja 

taloudellista tulosta sekä oman työn etenemistä (Salmi, 2004c, 169–171). Sujuva työn ja 

perheen yhteensovittaminen voi lukuisiin tutkimuksiin perustuvan mallin mukaan välilli-

sesti vähentää työn kustannuksia ja lisätä tuloksellisuutta muun muassa työntekijöiden 

työtyytyväisyyden, sitoutuneisuuden, vähempien poissaolojen sekä paremman työ-

suoriutumisen myötä (Kelly, ym. 2008). Edellä tarkastellun perusteella näyttäisi siis siltä, 

että hyvästä tasapainosta työn ja muun arkielämän välillä hyötyvät niin yksilöt, heidän 

perheensä kuin työorganisaatiot esimerkiksi paremman hyvinvoinnin, vähempien kon-

fliktien sekä sairauspoissaolojen johdosta.  

 

Kuitenkin kasvavat vaatimukset niin työelämässä kuin vapaa-ajalla voivat toimia toisiaan 

ruokkivana kehänä, jolloin kuormittuneisuus kasvaa kaikilla elämänalueilla. Tästä antaa 

viitteitä Tilastokeskuksen vapaa-ajan tutkimus, jonka mukaan aiempaa useampi, erityi-

sesti työssäkäyvistä, kokee arkensa raskaaksi (Pääkkönen, 2020). Työstä johtuvan hen-

kisen rasittavuuden lisääntymisen onkin arveltu vaikuttavan myös jaksamiseen työn ul-

kopuolella (Blom, 2001, 137). Lammi-Taskulan ja Salmen (2004, 36) mukaan työelä-

mästä johtuvien paineiden takia Työ ja perhe -kyselyn vastaajista noin puolet koki usein 

uupumusta työpäivän jälkeen, joka kuudes koki stressiä viikoittain ja yli kolmasosa huo-

lehti työasioistaan myös vapaa-aikana.  

 

Ajankäytön jakaminen elämän eri osa-alueiden välillä ja työstä aiheutuva uupumus myös 

vapaa-aikana asettavat haasteita työn ja muun arkielämän yhteensovittamiselle. Tämän 

tutkimuksen kohderyhmän kannalta tietyt piirteet ravintola- ja catering-alan työssä voivat 
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vielä lisätä erityisiä haasteita yhteensovittamiselle. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan 

palveluiden työaikoja ja niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin on selvitetty Työ-

terveyslaitoksen muutaman vuoden takaisessa hankkeessa (Ropponen, Hakola & Put-

tonen, 2017). Alalla työtä tehdään usein kolmivuorotyön kaltaisissa vuoroissa, joissa eri-

tyisesti iltavuoroissa koetaan fyysistä rasittavuutta. Työaikajärjestelmä näyttäisi häiritse-

vän unta ja vireyttä ja lisäävän voimakasta väsymystä. Väsymyksen riskiä ja koettuja 

työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteita lisäävät lyhyet välit työvuorojen vä-

lillä. Alalle tyypillisiä ovat myös työn kausivaihtelut, epäsäännöllisyys ja toisinaan yksin 

työskentely. Lisäksi työ on varsin kuormittavaa muun muassa fyysisen rasittavuuden ja 

melun vuoksi. (Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017, 4–5; 17–25.) Tämä voi lisätä väsy-

myksen tunnetta työn ulkopuolella. 

 

Tavanomaisesta poikkeavaa työaikaa tekevät voivat kokea työn ja perheen yhteensovit-

tamisen haasteellisempana kuin muut työntekijät (Tammelin, Malinen, Rönkä & Verhoef, 

2017, 16–18). Vuorotyö voi lisäksi heikentää työntekijän työtyytyväisyyttä, työasenteita 

sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä (Nätti & Anttila, 2012, 160–162). Terveysvaikutusten 

lisäksi epätyypilliset työajat voivat asettaa haasteita erityisesti työntekijän sosiaaliselle 

elämälle sekä kotitöiden hoitamiselle (Eurofound, 2012, 42). Tämä on ymmärrettävää, 

sillä mikäli työajat painottuvat esimerkiksi iltaan, voi olla haasteellista löytää riittävästi 

aikaa ja voimavaroja hoitaa sosiaalisia suhteita tai kodin velvoitteita. Ravitsemisalan 

suosio onkin viime aikoina heikentynyt ja työntekijöiden vaihtuvuus on alalla suurta. Tä-

hän on arveltu syyksi muun muassa työn ja työaikojen kuormittavuutta sekä tyytymättö-

myyttä toteutuneisiin työaikoihin. (Tilev, ym. 2009, viitattu lähteessä Ropponen, Hakola 

& Puttonen, 2017, 9.) Alalla työskentelevillä työ voi siis asettaa erityisiä haasteita ajan-

käytön suhteen, etenkin vuorotyötä tekevillä. Toisaalta ihmiset ja elämäntilanteet ovat 

yksilöllisiä, jolloin toisille esimerkiksi vuorotyö voi sopia myös hyvin. Voi kuitenkin olla, 

että ravitsemisalalle valmistuvilla esiintyy joitakin huolia työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamisen suhteen, erityisesti alan työlle tyypillisistä haasteista johtuen. 

 

Kokemus työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta aiheutuvista jännitteistä on hy-

vin subjektiivinen ja voi vaihdella elämäntilanteiden mukaan. Erityisesti lapsiperheiden 

työssäkäyvät vanhemmat kokevat muita useammin työn ja perheen yhteensovittamisen 

haasteita niin Suomessa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa (Eurofound, 2012, 46–47; 

Grant-Vallone & Donaldson, 2001; Ojanen, 2017, 113–114). Ojasen (2017, 114) työolo-

tutkimuksia tarkastelevan väitöskirjan perusteella lapsettomista työssäkäyvistä noin puo-

let ei koe lainkaan ristiriitaa työn ja perheen välillä, mutta lasten vanhemmilla tämä vaih-

telee noin 29–40 %:n välillä. 
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Toisaalta Tilastokeskuksen tuoreen työolotutkimuksen mukaan (Sutela, Pärnänen & 

Keyriläinen, 2019, 277) työn ja perheen yhteensovittaminen on muuttunut monin osin 

aiempaa helpommaksi. Esimerkiksi perhevapaat jakautuvat naisten ja miesten välillä 

aiempaa tasaisemmin, työpaikkojen asenneilmapiiri on perheystävällisempi ja puolisot 

jakavat kotityöt hieman tasaisemmin kuin ennen (Mts. 259–277). Lisäksi Euroopassa ja 

etenkin Pohjoismaissa suuri enemmistö, yli 80 % työssäkäyvistä, kokee työaikojensa 

sopivan hyvin tai erittäin hyvin omiin yksityiselämän tarpeisiin (Eurofound, 2012, 45–46).  

 

Nuorten aikuisten kokemukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta ovat tutki-

musten valossa varsin myönteisiä. Lindroosin, Sevónin, Alakärpän ja Röngän (2020) 

mukaan Nuorisobarometri 2019 -tutkimukseen vastanneista työssäkäyvistä nuorista 75 

% kokee, että työ ja vapaa-aika on omassa elämässä tasapainossa ja kaksi kolmasosaa 

pitää työn ja vapaa-ajan välistä rajaa elämässään selkeänä. Silti työn henkistä kuormit-

tavuutta koki 19 % vastaajista ja lähes 40 % ilmoitti joutuvansa venyttämään työpäi-

väänsä usein. Henkistä kuormittavuutta kokevat raportoivat työn ja vapaa-ajan olevan 

vähemmän tasapainossa ja näiden elämän osa-alueiden välisen rajan olevan epäsel-

vempi elämässään. He olivat myös hieman muita nuoria useammin valmiita lykkäämään 

perheen perustamista työn takia. Lasten kanssa asuvat kokivat puolestaan työn ja va-

paa-ajan olevan vähemmän tasapainossa kuin lapsettomat. (Mts. 143–146.)  

 

Monet eri tekijät voivat edistää sujuvaa työn ja muun arkielämän yhteensovittamista. Eri-

tyisesti työajan säännöllisyys, ennustettavuus ja tavanomainen rytmitys vuorokauden, 

viikon ja vuoden jaksoille määrittävät työntekijöiden sujuvaa yhteensovittamisen koke-

musta (Nätti & Anttila, 2012, 162–163). Itselle sopivien työaikojen lisäksi työtovereilta ja 

esimiehiltä saatu tuki sekä läheisten tarjoama lastenhoitoapu ovat Sorsan ja Rotkirchin 

(2020) mukaan tekijöitä, jotka työntekijät itse arvioivat helpottavan työn ja perheen yh-

teensovittamisessa. Työaikoihin ei aina itse voi vaikuttaa, mutta työyhteisön ilmapiiriä 

voisi muuttaa mahdollisesti pienilläkin teoilla. (Mts. 70–75.) Sosiaalisella tuella, erityisesti 

työyhteisöstä saadulla, on myös Wadsworthin ja Owensin (2007) mukaan helpottava 

vaikutus työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta. Työn ja muun arkielämän 

sujuva yhteensovittaminen vaatii kuitenkin niin yksilön, perheen, työpaikan kuin yhteis-

kunnan panosta (Rantanen & Kinnunen, 2005, 211; Sorsa & Rotkirch, 2020, 94). Tätä 

kuvaa hyvin Salmen (2004a, 28) työn ja perheen yhteensovittamisen malli, jossa kaikilla 

toimijoilla on merkityksensä haasteiden ratkomisessa. 

 



 

 26 
 

Työelämän kynnyksellä, vasta valmistumassa olevilla työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamisesta ei vielä välttämättä ole ehtinyt kertyä paljoa kokemusta. Näkemys yhteen-

sovittamisesta muotoutuu ilman omia kokemuksiakin julkista keskustelua sekä läheisten 

toimintatapoja seuraamalla, ja vähitellen omien kokemusten sekä iän myötä työn ja 

muun arkielämän yhteensovittamisesta tulee ajankohtaista nuoren elämässä (Lindroos, 

Sevón, Alakärppä & Rönkä, 2020, 135). Myönteinen kuva tulevaisuudesta on merkityk-

sellistä, sillä Myllyniemen (2016, 93–94) mukaan se on tärkeää elämään tyytyväisyyden 

kannalta ja voi toimia nuorta suojaavana tekijänä etenkin matalalla hyvinvoinnin tasolla. 

 

Nuorten kuva työn ja perheen yhteensovittamisesta on Lindroosin Sevónin, Alakärpän ja 

Röngän (2020, 141) mukaan pääosin hyvin myönteinen. Ainoastaan 14 % Nuorisobaro-

metri 2019 -tutkimuksen vastaajista piti uran ja lasten yhdistämistä mahdottomana. Toi-

saalta moni kertoi tehneensä tai olevansa valmis tekemään työn ja perheen yhteenso-

vittamista helpottavia valintoja, kuten ammatinvalinta tai työtilaisuudesta luopuminen 

perhesyiden vuoksi. Silti työn takia perheen perustamisen siirtämiseen oli valmiina yli 

puolet vastaajista. Sekä perhe että työ nähtiinkin erittäin tärkeinä asioina elämässä. Tu-

loksista voi päätellä, että nuoret eivät pidä työtä ja perhettä vastakkaisina, mutta ovat 

valmiita lykkäämään perheen perustamista saavuttaakseen tavoittelemansa työmark-

kina-aseman. (Mts. 141–143; 146–148.) 

 

Kiinnostavasti Lindroos Sevón, Alakärppä ja Rönkä (2020, 142) havaitsivat, että työn ja 

perheen yhdistäminen koettiin mahdottomammaksi ammatillisen tutkinnon suorittanei-

den tai sitä suorittamassa olevien keskuudessa verrattuna tätä korkeampaa koulutusas-

tetta suorittaneisiin tai suorittamassa oleviin. Lisäksi ammatillisen tutkinnon omaavat ei-

vät olleet yhtä valmiita siirtämään perheen perustamista kuin muut. Perheen ja työn yh-

distäminen koetaan mahdottomammaksi myös silloin kun lapsia ei vielä ole verrattuna 

lasten kanssa asuviin. (Mts. 142; 146–148.) Tästä voisi päätellä, että tämän tutkimuksen 

kohderyhmään kuuluvilla, ammatillista tutkintoa opiskelevilla, ikänsä puolesta todennä-

köisesti lapsettomilla, näkemykset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta voivat 

olla jossain määrin kielteisemmät muihin nuoriin nähden. Tätä saattaa vielä vahvistaa 

ravintola- ja catering-alalle tyypilliset epätavalliset työajat sekä työn kuormittavuus.   
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella työelämä voi näyttäytyä haasteellisena ja etenkin 

sen yhdistäminen omaan arkeen voi tuntua työelämään siirtymässä olevan kannalta ris-

tiriitaiselta muun muassa työelämän ja vapaa-ajan kasvavien vaatimusten ja paineiden 

takia. Erityisesti ravitsemisalalle valmistuvilla työn ja muun arkielämän yhteensovittami-

sen sujuminen voi aiheuttaa huolta työelämään siirtymisen kynnyksellä, sillä alan työ 

koetaan usein raskaaksi ja työajat haasteellisiksi. Koska arjen hallintaan kuuluu myös 

luottamus uusissakin arjen tilanteissa selviämistä kohtaan ja hyvä arjen hallinta on yh-

teydessä kokemukseen elämään tyytyväisyydestä (Myllyniemi, 2016, 27–28; 92–93), 

voisivat arjen taidot mahdollisesti myös auttaa näkemään työelämään siirtymisen myön-

teisemmässä valossa ja näin osaltaan lieventää työn ja muun arkielämän yhteensovitta-

miseen liittyviä huolia.   

 

Näistä lähtökohdista käsin tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa selvittää, miten ravitse-

misalan opiskelijoiden kokemat arjen hallinnan taidot ovat yhteydessä heidän työn ja 

muun arkielämän yhteensovittamiseen kohdistuviin odotuksiinsa. Tarkoitukseni on löy-

tää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Millä tavoin ravitsemisalan opiskelijat kokevat omat arjen hallinnan taitonsa? 

2. Mitä ravitsemisalan opiskelijat odottavat tulevalta työn ja muun arkielämän yh-

teensovittamiselta sekä työelämältä? 

3. Miten ravitsemisalan opiskelijoiden kokemat arjen hallinnan taidot ovat yhtey-

dessä heidän työn ja muun arkielämän yhteensovittamiseen sekä tulevaan työ-

elämään liittyviin odotuksiinsa? 

 

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen osalta selvitän myös sosiodemografisten 

sekä opintoihin ja työkokemukseen liittyvien taustatekijöiden mukaisia eroja. Kolmannen 

tutkimuskysymyksen osalta hypoteesina on, että arjen hallintansa hyväksi kokevilla työn 

ja muun arkielämän yhteensovittamiseen sekä tulevaan työelämään liittyvät odotukset 

ovat optimistisempia kuin arjen hallintansa heikommiksi kokevilla. Toisin sanoen oletuk-

sena on, että hyvät arjen hallinnan taidot ovat yhteydessä optimistisempiin tulevaisuuden 

odotuksiin eli luottamukseen pärjätä hyvin uudenlaisissa arjen tilanteissa. Tutkimusky-

symyksiin etsin vastauksia kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa yhdistävän aineiston 

avulla, jonka keräsin sähköisellä kyselylomakkeella eri puolilla Suomea sijaitsevista am-

matillisista oppilaitoksista. Kyselyn kohderyhmänä olivat loppuvaiheen ravintola- ja cate-

ring-alan opiskelijat.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 
6.1 Tutkimuksen kohderyhmä  
 
Tutkimuksen perusjoukkona toimii toisen asteen ravintola- ja catering-alan opiskelijat, 

jotka ovat valmistumassa viimeistään vuoden 2021 aikana. Tähän lasketaan mukaan 

perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksella opiskele-

vat opiskelijat sekä opiskelijat, jotka suorittavat tutkinnosta vain tietyn osan. Toisin sa-

noen tutkimuksen kohderyhmänä ovat opiskelijat, joilla valmistuttuaan on ammatillinen 

pätevyys ravintola- ja catering-alan työtehtävissä työskentelyyn. Tarkkaa valmistumis-

ajankohtaa ei tässä yhteydessä voi käyttää, sillä ammatillisissa oppilaitoksissa on käy-

tössä jatkuva haku eli opiskelijat voivat aloittaa opintonsa milloin tahansa (Opetushalli-

tus, 2020), jolloin myös valmistumisajankohta on hyvin yksilöllinen. Tutkimukseen vali-

koitui mukaan joukko ammatillisia oppilaitoksia ympäri Suomen (liite 1), joissa vaihteleva 

määrä alan opiskelijoita osallistui tutkimukseen. Jokaisella kyseisissä oppilaitoksissa 

opiskelevalla kohderyhmään kuuluvalla opiskelijalla oli kuitenkin sama mahdollisuus 

osallistua tutkimukseen eli otantamenetelmänä oli kaksiasteinen ryväsotanta (Heikkilä, 

2014, 37). Tarkkaa määrää tutkimuksen perusjoukosta ei ole saatavilla, mutta Suomen 

virallisen tilaston (SVT) mukaan palvelualoilla, joihin ravintola- ja catering-alakin kuuluu, 

opiskeli vuonna 2018 noin 14 000 uutta opiskelijaa. Näistä kuitenkin vain osa on ravin-

tola- ja catering-alan opiskelijoita. Alalla työskentelevistä suurin osa (n. 70 %) on Rop-

posen, Hakolan ja Puttosen (2017, 8) mukaan naisia, joten todennäköisesti alan opiske-

lijoiden sukupuolijakauma on samankaltainen. 

 

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteiden (Opetushallitus, 2018) mukaan 

alan opintoihin kuuluu yhteinen perustutkinto, jonka lisäksi opiskelija voi erikoistua joko 

tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin. Tutkintonimikkeeltään kokki eli ruokapalvelun osaa-

misalan suorittanut voi työskennellä ruoanvalmistustehtävissä ja tarjoilija asiakaspalve-

lun työtehtävissä muun muassa ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, kahviloissa, 

baareissa tai juhla- ja pitopalveluissa. (Mt.) 

 
Perusjoukko on valikoitunut tässä tutkielmassa käytetyn aineiston toisen tarkoituksen eli 

KAUHA – Ammattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan -hanketta 

varten kerättävien tietojen perusteella. Hanketta koordinoi TTS Työtehoseura ja siinä 

tarkoituksena on kehittää ravitsemisalan yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia erityi-

sesti Pohjois-Pohjanmaalla, mutta hankkeen lopputuloksia voidaan hyödyntää valtakun-

nallisesti. Osuuteni hankkeessa oli selvittää ravintola- ja catering-alan ruokapalvelun 
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osaamisalan opiskelijoiden työelämäodotuksia, joiden pohjalta kehitetään muun muassa 

hankkeen ”mestari-kisälli” -toimintamallin perehdyttämisosion malli. Tarkoituksena oli 

siis selvittää, mitä alan opiskelijat odottavat ja toivovat työelämältä ja työhön perehdytyk-

seltä. Tämän perusteella päätellään, minkälaista tukea ja perehdytystä uusille työnteki-

jöille tarjotaan, jotta he sitoutuisivat työhön ja viihtyisivät alalla entistä paremmin. Tämän 

tutkielman tavoitteita ovat opiskelijoiden kokemien arjen hallinnan taitojen sekä työn ja 

muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten selvittäminen ja kohderyhmänä ovat 

sekä ruokapalvelun että asiakaspalvelun osaamisalan opiskelijat. Raportoin myös opis-

kelijoiden työelämäodotuksista tutkielman kannalta relevanttien tulosten osalta. 

 

6.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen  
 
Koska tarkoituksenani oli selvittää mahdollisimman monen ravintola- ja catering-alan 

loppuvaiheen opiskelijan kokemia arjen hallinnan taitoja, työelämäodotuksia, sekä työn 

ja muun arkielämän yhteensovittamiseen liittyviä odotuksia, on tutkimuksessa perustel-

tua käyttää määrällistä tutkimusstrategiaa (Heikkilä, 2014, 15). Jotta vastaajien itse esiin 

nostamat merkitykselliset asiat tulisivat huomioiduiksi, olen hyödyntänyt tutkimuksessa 

myös laadullista tutkimusmenetelmää (Hirsjärvi, 2018a, 201). Kvalitatiivisilla tuloksilla 

voin myös elävöittää tuloksista kertovaa tekstiä ja täydentää tulkintoja. 

 

Tässä empiirisessä survey-tutkimuksessa keräsin aineiston sähköisen kyselylomakkeen 

avulla Helsingin yliopiston E–lomakkeella. Kyselylomake oli standardoitu ja se sisälsi 

strukturoituja, viisiportaisella Likert-asteikolla vastattavia väittämiä, strukturoituja kysy-

myksiä sekä täydentäviä avoimia kysymyksiä (liite 2). Kyselyä käytetään Hirsjärven 

(2018a) mukaan usein survey-tutkimuksissa ja sen avulla tietoa voidaan saada tehok-

kaasti suureltakin joukolta ihmisiä. Olennaista tutkimuksen onnistumisen kannalta on hy-

vin suunniteltu kyselylomake. Kyselytutkimuksen heikkouksia ovat sillä kerätyn aineiston 

pinnallisuus, vastaajien huolimattomuuden, epärehellisyyden ja väärinymmärtämisen 

mahdollisuus sekä mahdollinen kato eli vastaamattomuus. (Mts. 193–195.) Näitä seik-

koja olen pyrkinyt tässä huomioimaan käyttämällä kyselyn suunnitteluun riittävästi aikaa 

ja perehtymällä tutkimuksen aihepiiriin huolellisesti jo lomakkeen suunnitteluvaiheessa. 

Katoa pyrin ennaltaehkäisemään hyvällä saatekirjeellä sekä tarjoamalla vastaajalle mah-

dollisuuden osallistua elokuvalippujen arvontaan. 

 

Kyselylomakkeessa (liite 2) selvitin vastaajien koettuja arjen hallinnan taitoja valmiiksi 

operationalisoitujen ja testattujen väittämien ja kysymysten avulla, jotka on alun perin 
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kehitetty Nuorisobarometri 2015 -tutkimukseen (Myllyniemi, 2016). Arjen hallinnan ul-

koista ulottuvuutta selvitin pyytämällä vastaajia arvioimaan selviytymistään seuraavissa 

arkeen liittyvissä asioissa: normaalin vuorokausirytmin säilyttäminen; ruoanlaitto; sii-

vous; pyykinpesu; kaupassakäynti; terveydenhuollossa asiointi sekä pankki- ja veroasi-

oiden hoitaminen (kysymykset Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksesta, Myllyniemi, 2016, 

241). Näihin lisäsin seuraavat asiat: rahan käytön hallinta; oman ruutuajan ajan rajaami-

nen (esim. puhelimen, tv:n, tietokoneen käyttö) sekä ympäristöasioiden huomioiminen 

(esim. kierrättäminen, veden- ja energian säästäminen), niiden ajankohtaisuuden vuoksi. 

Näissä kysymyksissä vastausasteikkona oli viisiportainen Likert-asteikko, joka sisälsi 

vastausvaihtoehdot: ”Selviydyn erittäin hyvin”, ”Kohtalaisesti”, ”Huonosti”, ”En selviydy 

ollenkaan” ja ”En osaa sanoa”. Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksessa vastausvaihtoeh-

tona oli edellisten lisäksi vaihtoehto ”Selviydyn hyvin” (Myllyniemi, 2016, 241), jonka jätin 

tästä yhteydestä pois, jotta vastausvaihtoehtojen skaala olisi yhdenmukainen kyselyn 

muiden kysymysten kanssa ja jatkoanalyysien suorittaminen näin sujuvampaa. 

 

Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksessa vastaajille esitettiin myös sisäiseen arjen hallin-

taan liittyviä väittämiä, joista tässä tutkimuksessa olen käyttänyt seuraavia: Arkielämä 

tuottaa minulle mielihyvää; Pystyn tekemään elämääni liittyviä päätöksiä; Koen elämäni 

olevan hyvin hallinnassani; Koen pärjääväni elämässäni; Jos joudun vaikeuksiin, keksin 

niihin yleensä ratkaisun; Tiedän, kenen puoleen kääntyä jos on vaikeaa (Myllyniemi, 

2016, 241). Näitä täydensin seuraavilla väittämillä: Pystyn selviytymään itsenäisestä 

elämästä; Tehdessäni päätöksiä, pystyn huomioimaan muiden mielipiteet; Minulla on ai-

nakin yksi ystävä. Väittämien vastausasteikkona oli viisiportainen Likert-asteikko, joka 

sisälsi vastausvaihtoehdot: ”Täysin samaa mieltä”, ”Jokseenkin samaa mieltä”, Jokseen-

kin eri mieltä”, ”Täysin eri mieltä” sekä ”En osaa sanoa”. 

 

Työn ja muun arkielämän yhteensovittamiseen liittyvien väittämien operationalisoinnissa 

olen hyödyntänyt aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia (mm. Lammi-Taskula & 

Salmi, 2004; Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017; Salmi & Lammi-Taskula, 2014; Su-

honen & Salmi, 2004; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019), joista olen kartoittanut 

yleisimpiä työn ja muun arkielämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita huomioiden 

tämän tutkimuksen perusjoukon. Väittämät liittyvät työstä aiheutuvaan ajanpuutteeseen, 

kiireeseen, väsymyksen tunteeseen sekä kotiasioiden laiminlyömiseen työn takia. Vas-

tausasteikkona näissä väittämissä oli niin ikään viisiportainen Likert-asteikko vastaus-

vaihtoehdoilla: ”Täysin samaa mieltä”, ”Jokseenkin samaa mieltä”, Jokseenkin eri 

mieltä”, ”Täysin eri mieltä” sekä ”En osaa sanoa”. Väittämien lisäksi kysely sisälsi aihetta 
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koskevan avoimen kysymyksen, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus tuoda esiin muita 

merkityksellisiksi kokemiaan asioita.  

 

Vastaajien tulevaisuuden suunnitelmia, työelämäodotuksia sekä muutamia taustatietoja 

selvittävien väittämien ja kysymysten kehittelyyn osallistui myös KAUHA -hankkeen tii-

min jäseniä TTS Työtehoseurasta. Suunnittelin kysymykset hankkeen tarpeiden mu-

kaan, mutta hyödynsin niiden suunnittelussa AMIS 2016 ja 2018 -tutkimusten kyselyjä 

sekä teoriaa psykologisista perustarpeista työssä (Deci & Ryan, 2000; Deci, Olafsen & 

Ryan, 2017; Halme, 2018; Lehtikangas, 2016). KAUHA -hankkeen työryhmän jäsenet 

kommentoivat suunnittelemaani kyselylomaketta ja kommenttien perusteella muokkasin 

muun muassa muutamien työelämäodotuksiin liittyvien väittämien sanamuotoja ja lisäsin 

osioon muutaman väittämän. Lisäsin myös tarkentavia avoimia vastauskenttiä taustatie-

toja sekä tulevaisuuden suunnitelmia selvittäviin osioihin. Kaikki kyselyn sisältämät väit-

tämät ja kysymykset vastausvaihtoehtoineen sekä niiden alkuperäiset lähteet löytyvät 

tarkemmin liitteestä 2, jossa tähän tutkielmaan liittyvät kysymykset on merkattu *merkillä. 
 

Selvitin kyselyssä vastaajien taustatietoja (mm. ikä, sukupuoli, äidinkieli, onko vastaa-

jalla lapsia, aikaisemmin suoritetut opinnot, alan työkokemus, asumismuoto), joiden 

avulla saatoin kuvailla vastaajajoukkoa ja vertailla eri taustatietojen mukaan luokiteltujen 

vastaajaryhmien vastauksia keskenään. Tietojen avulla saatoin myös päätellä, mitkä te-

kijät voivat mahdollisesti vaikuttaa ilmiöiden taustalla. Kyselyn lopussa vastaajilla oli 

mahdollisuus sähköpostiosoitteensa jättämällä ilmoittaa halukkuutensa osallistua 1) 

KAUHA -hankkeen jatkotoimenpiteisiin aloittelevan työntekijän roolissa, 2) mahdolliseen 

kyselyn aiheisiin liittyvään haastatteluun ja 3) vastaajien kesken arvottavien elokuvalip-

pujen (4 kpl) arvontaan. Selvitin vastaajien halukkuutta osallistua kyselyn aiheisiin liitty-

vään haastatteluun siltä varalta, että vastauksia palautuisi tämän tutkielman tai KAUHA 

-hankkeen tarpeisiin nähden riittämätön määrä.  

 

Ennen aineiston keräämistä kahdeksan henkilöä esitestasi kyselylomakkeen ja saadun 

palautteen perusteella muokkasin sitä vielä hieman. Tämän jälkeen lähetin 30.3.-

6.4.2020 välisellä ajanjaksolla kyselyn linkin saatekirjeineen ammatillisiin oppilaitoksiin 

(ks. liite 1), joista olin saanut tutkimusluvan aineiston keräämistä varten (osa tutkimuslu-

vista varmistui vasta aineiston keräämisen aloittamisen jälkeen, jolloin kyselyä ei lähe-

tetty samaan aikaan kaikkiin oppilaitoksiin). Kysely saatekirjeineen välitettiin alan opet-

tajien toimesta yhteensä 662 opiskelijalle, pääosin Wilma-viestillä. (Määrä ei ole täysin 

tarkka, sillä kaikista oppilaitoksista ei pyynnöstä huolimatta tullut tietoa siitä, kuinka mo-
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nelle opiskelijalle kysely oli välitetty tai oliko sitä välitetty lainkaan). Kyselyyn vastaami-

seen oli aikaa noin kaksi viikkoa, jonka aikana lähetin yhden muistutuksen opettajille 

kyselyn välittämisestä, sillä kaikilta ei ollut tullut tietoa välitetyistä kyselyistä. Tähän saat-

toi vaikuttaa vallitseva koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne oppi-

laitoksissa. Vastauksia oli 14.4.2020 palautunut 97 kappaletta, joten pyysin vielä kertaal-

leen oppilaitoksista, joista ei ollut varmistettu kyselyn lähettämistä, opettajia lähettämään 

kyselyn (vastausaikaa tällä kertaa 19.4. saakka) opiskelijoille. Samalla pyysin vielä var-

muuden vuoksi muutamasta oppilaitoksesta lähettämään kyselyyn vastaamisesta muis-

tutuksen samoille opiskelijoille kuin aiemmin. Lopulta 19.4.2020 vastauksia oli palautu-

nut 104 kappaletta ja vastausprosentti oli noin 16 %. 

 

6.3 Aineiston analyysimenetelmät 
 
Analysoin tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston SPSS Statistics25 -ohjelmalla. Ennen 

varsinaista analyysiä silmäilin aineiston huolellisesti läpi ja tarkistin sen virheiden varalta. 

Havaitsin, että aineistossa kolme eri vastausta oli tallentunut kahteen kertaan, joten ana-

lysoitavien vastausten määrä väheni hieman (N=101). Lisäksi järjestelin aineiston selke-

ämmin analysoinnin helpottamiseksi. Tämän jälkeen muodostin ja nimesin muuttujat sel-

keästi ja kuvailevasti ja määrittelin niiden asteikkotyypit kysymysmuotojen mukaisiksi 

(esim. Likert-asteikkoon perustuvat muuttujat välimatka-asteikollisiksi) sekä koodasin ai-

neiston muuttujaluokituksen mukaan. (Heikkilä, 2014, 127–128; 175; Hirsjärvi, 2018b, 

221–222; Vehkalahti, 2014, 51.) Tulosten tulkinnan helpottamiseksi käänsin työn ja 

muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksia kuvaavien muuttujien asteikon siten, 

että suuret arvot kuvaavat eri mieltä olemista eli optimistisia odotuksia ja pienet arvot 

samaa mieltä olemista eli pessimistisiä odotuksia (Nummenmaa, 2009, 150). Kävin 

myös avoimet vastaukset alustavasti läpi ennen varsinaista analyysiä saadakseni koko-

naiskuvan aineistosta (Eskola & Suoranta, 2008, 151). Näin saatoin muun muassa sel-

vittää, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset tarkoittamallani tavalla.  
 

Aineiston järjestelyn jälkeen tarkastelin kunkin muuttujan jakaumia aineiston yleiskuvan 

hahmottamiseksi. Tein kuvailevat analyysit taustatietojen, tulevaisuuden suunnitelmien, 

arjen hallinnan taitojen, työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen sekä työelämäodo-

tusten kvantitatiivisille muuttujille. Tarkastelin kunkin muuttujan kohdalla vastaajien luku-

määrää, keskiarvoja ja hajontoja, vaihteluvälejä sekä jakaumia ja niiden normaalisuutta. 

(Nummenmaa, 2009, 53–54; Vehkalahti, 2014, 52.) Koodasin arjen hallinnan taitojen, 

työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen sekä työelämäodotusten muuttujien ”En 

osaa sanoa” -vastaukset puuttuvaksi tiedoksi jatkoanalyysejä varten (Heikkilä, 2014, 
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175–176). Muuttujien normaalijakautuneisuuden selvitin vinousmitan (Skewness) ja 

huipukkuusmitan (Kurtosis) sekä histogrammien avulla. Suuri osa muuttujista ei ollut nor-

maalisti jakautuneita, joten valitsin analyysimenetelmiksi parametrittomat testit (esim. 

korrelaation selvittämiseksi Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin). (Metsämuuronen, 

2011, 386; 526; 645; Nummenmaa, 2009, 248; 271.) 

 

Jotta pystyin selvittämään koettujen arjen hallinnan taitojen yhteyttä työn ja muun arki-

elämän yhteensovittamisen odotuksiin sekä mahdollisia eri ryhmien välisten keskiarvo-

jen eroja, oli yksittäisiä, samaa asiaa mittaavia muuttujia yhdisteltävä eli muodostin sum-

mamuuttujat ulkoista ja sisäistä arjen hallintaa kuvaavista väittämistä sekä työn ja muun 

arkielämän yhteensovittamisen odotuksia kuvaavista väittämistä (Nummenmaa, 2009, 

151–152). Ennen summamuuttujien muodostamista selvitin pääkomponenttianalyysin 

avulla, mitkä muuttujat muodostavat sopivimmat kokonaisuudet. Pääkomponentti-

analyysi oli faktorianalyysia toimivampi menettely, sillä se ei edellytä muuttujien normaa-

lisuutta (Metsämuuronen, 2011, 654). 

 

Sisäistä (10 kpl) ja ulkoista (9 kpl) arjen hallintaa kuvaavat väittämät sopivat pääkompo-

nenttianalyysiin (KMO=.761, p=.000) (Metsämuuronen, 2011, 657), jonka suoritin kah-

teen pääkomponenttiin pakotettuna ratkaisuna, sillä aikaisemman tutkimuksen (Mylly-

niemi, 2016, 24–28) perusteella kyseiset muuttujat muodostavat kaksi summamuuttujaa. 

Lisäksi ulkoisen arjen hallinnan muuttujat korreloivat vahvasti keskenään, kuin myös si-

säisen arjen hallinnan muuttujat (Liite 3). Korrelaatiot olivat sen sijaan ulkoisen ja sisäi-

sen arjen hallinnan muuttujien välillä heikohkoja. Käytin rotaatiomenetelmänä vinorotaa-

tiota, joka sallii faktorien välisen yhteyden (Nummenmaa, 2009, 346). Pääkomponentti-

analyysissä mukana olleiden muuttujien kommunaliteetit vaihtelivat välillä .281 ja .669, 

mutta pidin kaikki mukana analyysissä, sillä muuttujien lataukset lopullisille pääkom-

ponenteille olivat hyviä ja vain kahden muuttujan kommunaliteetit olivat alle .300 (Num-

menmaa, 2009, 339). Kokeilin myös useamman pääkomponentin ratkaisua, mutta tulok-

set puolsivat kahden pääkomponentin ratkaisua, sillä viidellä pääkomponentilla ominai-

sarvot olivat suurempia kuin yksi, mutta Cattellin Scree -kuvan perusteella kahden en-

simmäisen pääkomponentin jälkeen ominaisarvoissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Li-

säksi kolmannen, neljännen ja viidennen pääkomponentin selitysosuudet olivat pieniä. 

Täten päädyin kahden pääkomponentin ratkaisuun. Ensimmäinen pääkomponentti selitti 

31,8 % ja toinen 15,1 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Rotatoinnin jälkeen selitysosuu-

det olivat 24,5 % ja 22,4 %. (Metsämuuronen, 2011, 656.) Ensimmäiselle pääkomponen-

tille latautuivat kaikki yhdeksän sisäisen arjen hallinnan muuttujaa ja toiselle kaikki kym-

menen ulkoisen arjen hallinnan muuttujaa (Liite 4). 
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Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksia selvittävien väittämien (9 kpl) 

osalta aineisto sopi hyvin pääkomponenttianalyysiin (KMO=.881, p=.000) (Metsä-

muuronen, 2011, 657), jonka suoritin vinorotaatiolla. Kaikki muuttujat korreloivat tilastol-

lisesti merkitsevästi keskenään (Liite 5) ja muuttujien kommunaliteetit vaihtelivat välillä 

.523 ja .724 eli ne mittasivat luotettavasti pääkomponentteja, joten pidin kaikki osiot mu-

kana analyysissä. Alkuratkaisun ominaisarvot olivat vain ensimmäisellä pääkomponen-

tilla suurempia kuin yksi, joten osiot latautuivat vain yhdelle pääkomponentille, eikä rota-

tointia suoritettu. Tämä pääkomponentti selitti 61,9 % muuttujien kokonaisvaihtelusta 

(Liite 6). (Metsämuuronen, 2011, 656; Nummenmaa, 2009, 338–339.) 

 

Näistä osioista muodostin kolme summamuuttujaa, jota ennen selvitin vielä mittareiden 

reliabiliteetin laskemalla niiden Cronbachin alfakertoimet (Metsämuuronen, 2011, 544). 

Mittarit olivat reliabiliteeteiltaan hyviä, sillä ulkoisen arjen hallinnan summamuuttujan al-

fakerroin oli .834, sisäisen arjen hallinnan summamuuttujan .876 ja työn ja muun arki-

elämän yhteensovittamisen odotusten summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .923 

(Liite 7). Eri osiot mittasivat siis mittarikohtaisesti samankaltaista asiaa, sillä alfakertoi-

men arvon olisi hyvä olla yli .7 ja mitä lähempänä se on arvoa 1, sitä korkeampi on relia-

biliteetti. (Heikkilä, 2014, 178.) Yhdenkään muuttujan poistaminen ei olisi parantanut ker-

toimia. Summamuuttujissa en huomioinut puuttuvia tapauksia. Tästä syystä summa-

muuttujia hyödyntävissä analyyseissä n on pienempi kuin kyselyn kokonaisvastaaja-

määrä. 

 

Ulkoisen arjen hallinnan summamuuttujassa luokittelin vastaukset siten, että vastaus-

vaihtoehto ”En selviydy ollenkaan” tarkoitti ei arjen hallintaa, vastausvaihtoehto ”Selviy-

dyn huonosti” heikkoa arjen hallintaa, ”Selviydyn kohtalaisesti” kohtalaista arjen hallintaa 

ja ”Selviydyn erittäin hyvin” hyvää arjen hallintaa. Sisäisen arjen hallinnan summamuut-

tujassa luokittelin vastaukset samalla tavoin eli vastausvaihtoehto ”Täysin eri mieltä” tar-

koitti ei arjen hallintaa, vastausvaihtoehto ”Jokseenkin eri mieltä” heikkoa arjen hallintaa, 

”Jokseenkin samaa mieltä” kohtalaista arjen hallintaa ja ”Täysin samaa mieltä” hyvää 

arjen hallintaa. Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten summamuuttu-

jan osalta luokittelin vastaukset siten, että vastausvaihtoehto ”Täysin eri mieltä” tarkoitti 

hyvin optimistisia odotuksia, vastausvaihtoehto ”Jokseenkin eri mieltä” melko optimistisia 

odotuksia, ”Jokseenkin samaa mieltä” melko pessimistisiä odotuksia ja ”Täysin samaa 

mieltä” hyvin pessimistisiä odotuksia. 
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Vastaajien kokemien arjen hallinnan taitojen yhteyttä työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamisen odotuksiin sekä työelämään liittyvien asioiden huolestuttavuuteen selvitin 

ristiintaulukoiden ja Khiin neliö (X2) -testin avulla, sillä testin kaikki edellytykset täyttyivät 

ja se sopi hyvin kahden muuttujan välisen tilastollisesti merkitsevän riippuvuuden selvit-

tämiseen (Heikkilä, 2014, 200–201). Lisäksi ristiintaulukointi on esimerkiksi korrelaatio-

kerrointa monipuolisempi menettely, sillä se ei rajoitu ainoastaan lineaarisiin riippuvuuk-

siin ja toisaalta korrelaatiokertoimien tarkasteluun liittyy suuri virhetulkinnan mahdolli-

suus (Nummenmaa, 2009, 280; Vehkalahti, 2014, 80). Keskiarvojen erojen tarkastelu 

saattaisi puolestaan antaa ristiintaulukointia karkeamman kuvan.  

 

Ristiintaulukointia varten luokittelin sekä sisäisen että ulkoisen arjen hallinnan summa-

muuttujat kahteen luokkaan 1) kohtalainen arjen hallinta (johon yhdistin heikon ja kohta-

laisen arjen hallinnan ryhmät, sillä vain hyvin harva vastaaja kuului heikon arjen hallinnan 

ryhmään) ja 2) hyvä arjen hallinta. Yhteensovittamisen odotusten summamuuttujan luo-

kittelin siten, että yhdistin melko pessimistiset ja hyvin pessimistiset odotukset luokkaan 

1) pessimistiset odotukset ja melko optimistiset ja hyvin optimistiset odotukset luokkaan 

2) optimistiset odotukset. Koodasin myös työelämään liittyvien asioiden huolestutta-

vuutta selvittäneet muuttujat kategorisiksi yhdistämällä kunkin muuttujan osalta vastaus-

vaihtoehdot ”Huolestuttaa hyvin paljon” ja ”Melko paljon” luokaksi 1) paljon huolia sekä 

vastausvaihtoehdot ”Huolestuttaa hyvin vähän” ja ”Melko vähän” luokaksi 2) vähän huo-

lia. 

 

Arjen hallinnan taitojen yhteyttä työelämäodotuksiin selvitin tarkastelemalla ryhmien vä-

listen keskiarvojen eroja kunkin työelämäodotuksia selvittävän muuttujan osalta Mann-

Whitneyn U-testillä, sillä parametrittomana testinä se soveltui kahden ryhmän keskiarvo-

jen erojen testaamiseen tilanteessa, jossa muuttujat eivät noudata normaalijakaumaa ja 

otoskoot ovat pieniä (Metsämuuronen, 2011, 386; Nummenmaa, 2009, 250). Tämä oli 

ristiintaulukointia pätevämpi menetelmä, sillä tarkasteltujen työelämäodotuksia selvittä-

vien muuttujien osalta eri mieltä olevia vastaajia oli niin vähän, ettei muuttujat soveltuneet 

ristiintaulukoitaviksi (Heikkilä, 2014, 201; Metsämuuronen, 2011, 358).  

  

Selvitin taustamuuttujien perusteella luokiteltujen vastaajaryhmien välisiä eroja ristiintau-

lukoinnin ja Khiin neliö -testin avulla. Tarkastelin eroja sisäisen ja ulkoisen arjen hallinnan 

sekä työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten summamuuttujien vastauk-

sissa vastaajien iän, sukupuolen, asumismuodon, arvioidun opintosuoriutumisen sekä 

ravintola- ja catering-alalta hankitun työkokemuksen osalta. Selvitin myös vastausten 

eroja työelämään liittyvien asioiden huolestuttavuutta mittaavien muuttujien osalta Khiin 
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neliö -testillä. Tarkastelua varten yhdistelin muuttujien luokkia, jotta testin edellytykset 

täyttyisivät (Heikkilä, 2014, 201). Luokittelin eri ikäiset vastaajat kahteen ryhmään, joista 

toiseen kuului korkeintaan 20-vuotiaat ja toiseen 21-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Asumis-

muodon luokittelin omillaan asuvien (yksin, kumppanin kanssa tai soluasunnossa asu-

vat) ja vanhempien luona asuvien ryhmiin. Myös vastauksen ”Jokin muu, mikä?” valin-

neet luokittelin vanhempien luona asuviksi, sillä vastaajien raportoimat selitykset kuva-

sivat pitkälti huoltajan luona asumista. Arvioidun opintosuoriutumisen koodasin niin ikään 

kahteen luokkaan, joista toiseen kuuluivat tyydyttävän tai hyvän arvion itselleen antaneet 

ja toiseen kiitettävän arvion antaneet. Yhdistin tyydyttävän tai hyvän arvion antaneet yh-

deksi luokaksi, sillä vain harva oli arvioinut opintosuoriutumisensa tyydyttävälle tasolle. 

Ravintola- ja catering-alalta hankitun työkokemuksen muuttujan koodasin luokkiin työko-

kemusta alle yksi vuosi ja työkokemusta yli yksi vuosi. Vastaajien työelämäodotuksista 

kertovien muuttujien osalta selvitin taustamuuttujien perusteella luokiteltujen vastaaja-

ryhmien keskiarvojen eroja Mann-Whitneyn U-testillä. 

 

Kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin kertyi vastauksia kohtuullisesti. Vastausten 

pituudet vaihtelivat muutamasta sanasta muutamaan virkkeeseen. Ensimmäinen avoin 

kysymys koski asumismuotoa, johon vastaaja sai tarkentaa vastaustaan, mikäli mikään 

valmiista vaihtoehdoista ei ollut sopiva. Tähän vastasi yhteensä kuusi vastaajaa. 

Seuraavat kyselyn avoimet kysymykset koskivat tulevaisuuden suunnitelmia. Vastaajalla 

oli mahdollisuus ilmaista vapaasti, mitä aikoo nykyisten opintojensa päätyttyä tehdä, 

mikäli valmiissa vastausvaihtoehdoissa ei ollut sopivaa vaihtoehtoa. Tähän vastasi 

yhteensä kuusi vastaajaa. Tulevaisuuden suunnitelmien yhteydessä alanvaihtoaikeista 

maininneilta pyydettiin myös tarkennusta suunnitelmilleen. Tähän kertyi yhteensä 25 

vastausta, joista kolmessa oli ainoastaan maininta siitä, että vastaaja ei aio vaihtaa alaa, 

joten jätin kyseiset kolme vastausta analyysin ulkopuolelle. Näiden lisäksi esitettiin myös 

avoin kysymys, jossa vastaaja sai täydentää näkemystään tulevan työn kannalta 

tärkeimpinä pitämistään asioista. Tähän vastasi yhteensä 24 vastaajaa. Lsäksi vastaajia 

pyydettiin tarkentamaan tulevan työn kannalta huolestuttavina pitämiään asioita. 

Kysymykseen vastasi 15 vastaajaa. Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen 

odotuksia selvittävien väittämien yhteydessä vastaaja sai kertoa myös omin sanoin 

odotuksistaan, mihin vastasi 22 vastaajaa. Viimeisenä vastaajille annettiin mahdollisuus 

vielä kertoa vapaasti työelämäodotuksiin, työn ja arjen yhteensovittamiseen tai arjen 

hallintaan liittyvistä ajatuksistaan. Tähän vastasi neljä vastaajaa.  

 

Avointen kysymysten vastaukset analysoin laadullisin menetelmin sisällönanalyysin 

avulla, joka mahdollistaa aineiston tiivistämisen ja selkiyttämisen kadottamatta sen 
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tarjoaman informaation määrää (Eskola & Suoranta, 2008, 137; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

86; 90). Analyysissä hyödynsin teoriaohjaavaa analyysiä, jossa aineisto analysoidaan 

aineistolähtöisesti mutta teorian ohjaamana (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 80–82). Etsin siis 

aineistosta teemoja hyödyntäen päättelyssä myös aikaisempaa teoriaa ja tutkimuksia.  

 

Sisällönanalyysin aloitin järjestämällä aineiston laadulliset vastaukset Word-tiedostoon. 

Kunkin vastauksen (analyysiyksikkö) yhteyteen kirjasin tunnistetiedoksi vastaajan iän, 

asumismuodon ja sukupuolen. Sisällönanalyysin alussa aineisto pelkistetään etsimällä 

ainestosta tutkimuksen kannalta olennaiset ilmaisut (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 92), minkä 

toteutin maalaamalla samaa asiaa kuvaavat ilmaisut samalla värillä ja listaamalla 

pelkistetyt ilmaukset allekkain uudelle tiedostolle ryhmittäin samaa ilmiötä kuvaaviin 

ryhmiin. Tästä jatkoin aineiston varsinaiseen ryhmittelyyn eli klusterointiin. Ryhmittelin ja 

yhdistelin samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet omiksi luokikseen ja nimesin luokat sisältöä 

kuvaaviksi. Joidenkin kysymysten osalta osa muodostamistani luokista oli mahdollista 

yhdistellä vielä kattavammiksi pääluokiksi, jotka jälleen nimesin sisällön aiheen 

mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 92–94.) Luokkien muodostamisessa ja 

nimeämisessä hyödynsin myös tutkimukseen liittyvää teoriaa. Tulosten raportointia 

varten selvitin ilmiöiden esiintymistiheyden ja poikkeukset ja vertasin näitä aineiston 

määrällisiin tuloksiin. Toisin sanoen täydensin käyttämääni sisällönanalyysiä sisällön 

erittelyllä eli kvantifioinnilla (Eskola & Suoranta, 2008, 185; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 99–

101). Vertailin tuloksia myös aihetta koskevien aikaisempien tutkimusten tuloksiin.  

 

6.4 Vastaajajoukko 
 
Kyselyn vastaajat 
Kyselyn vastaajajoukko (N=101) oli pitkälti oletuksieni kaltainen (ks. s. 20; 28), ja näin 

ollen sen voisi päätellä edustavan kohtuullisen hyvin myös tutkimuksen perusjoukkoa, 

vaikka perusjoukosta ei tarkkoja tietoja ole saatavilla. Kuten Taulukosta 1 käy ilmi, suurin 

osa vastaajista oli varsin nuoria, sillä ainoastaan kolmasosa vastaajista oli yli 20-vuoti-

aita. Lisäksi lähes 70 % vastaajista oli naisia, mikä vastasi varsin hyvin alalla työskente-

levien sukupuolijakaumaa (Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017, 8). Toki on myös mah-

dollista, että naispuoliset opiskelijat sattuivat vastaamaan hieman miehiä ahkerammin 

tähän kyselyyn.  
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Taulukko 1. Vastaajat taustamuuttujittain (n, %) 
 
  n % 
Ikäryhmä   
16–17 27 27 
18–20 42 42 
21–25 15 15 
26–30 7 7 
31–35 3 3 
yli 35 7 7 
Sukupuoli     
Nainen 67 66 
Mies 33 33 
En halua vastata 1 1 
Äidinkieli     
suomi tai ruotsi 95 94 
Jokin muu 6 6 
Asumismuoto     
Vanhempien luona 49 49 
Yksin 27 27 
Kumppanin kanssa 18 18 
Soluasunnossa 1 1 
Jokin muu 6 6 
Lapsia     
Ei 90 89 
Kyllä 11 11 
Erikoistuminen ravintola- ja catering-alalla     
Ruokapalvelun osaamisala 73 72 
Asiakaspalvelun osaamisala 19 19 
Sekä ruokapalvelun että asiakaspalvelun osaamisala 7 7 
En osaa vielä sanoa 2 2 
Arvioitu opintosuoriutuminen     
Tyydyttävä 10 10 
Hyvä 56 55 
Kiitettävä 35 35 
Työkokemus ravintola- ja catering-alalta     
Alle puoli vuotta 27 27 
0,5–1 vuotta 38 38 
1–3 vuotta 34 34 
Yli kolme vuotta 2 2 
Yhteensä 101 100 
 

Vastaajilta kysyttiin myös äidinkieltä sillä oletuksella, että alalla opiskelisi jonkin verran 

maahanmuuttajia. Tutkimukseen osallistujista kuitenkin valtaosa ilmoitti äidinkielekseen 

suomen tai ruotsin. Vastaajien nuoresta iästä johtuen ei ollut yllättävää, että lähes puolet 

ilmoitti asuvansa vanhempiensa luona. Lisäksi oletukseni mukaisesti vain harvalla vas-

taajalla oli lapsia. Ravintola- ja catering-alalla erikoistumisen osalta ruokapalvelun osaa-

misala (kokki) oli tähän tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa selvästi suositumpi 

kuin asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija). Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ar-

vioivat oman opintosuoriutumisensa alalla pääosin varsin hyväksi, sillä hieman yli puolet 
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arvioi opinnoissa suoriutumisensa olevan tasolla hyvä ja reilu kolmasosa tasolla kiitet-

tävä. Vastaajien arvioiden mukaan heidän työkokemuksensa ravintola- ja catering-alalla 

oli vielä melko vähäistä, sillä vain hieman yli kolmasosa arvioi työkokemuksensa olevan 

yli vuoden. Tulos oli jälleen odotettavissa vastaajien iän puolesta. (Taulukko 1) 

 

Tulevaisuuden suunnitelmat  
Esitän vastaajien tulevaisuuden suunnitelmia koskevat vastaukset muiden taustatietojen 

yhteydessä, sillä tulokset eivät ole sellaisenaan tämän tutkielman tarkastelun kohteena. 

Tulokset ovat kuitenkin kiinnostavia ja niitä on mahdollista hyödyntää tutkimuksen mui-

den tulosten jatkotarkastelujen yhteydessä.  

 

Vaikka ravitsemisalan suosio on viime aikoina laskenut (Leponiemi, 2020; Rantala, 

2019), näyttäisi ainakin tämän tutkimuksen perusteella alalla työskentely vielä kiinnosta-

van valmistumisen kynnyksellä olevia. Yli puolet vastaajista (56 %, n=57) ilmoitti aiko-

muksesta hakeutua ravitsemisalan töihin valmistuttuaan. Opintojen jatkaminen samalla 

alalla kiinnosti viittä prosenttia vastaajista. Sen sijaan jonkin muun alan töihin (6 %, n=6) 

tai opintoihin (8 %, n=8) aikovia oli verrattain vähän, mutta on mahdollista, että nämä 

opiskelijat eivät vastanneet yhtä innokkaasti tähän kyselyyn kuin ne, jotka aikoivat jatkaa 

alalla. Toisaalta 19 % (n=19) ilmoitti, ettei vielä tiedä tulevaisuuden suunnitelmistaan. 

Lisäksi kuusi vastaajaa ilmoitti vastausvaihtoehdoissa mainitsemattomista suunnitelmis-

taan, joita oli täydennetty avoimeen vastauskenttään. Näissä mainittiin muun muassa 

armeijan käyminen sekä ravitsemisalan töiden tekeminen saman tai eri alan jatko-opin-

tojen ohella. Ravitsemisalan suosion heikentymisen on arvioitu osaltaan johtuvan työn 

fyysisestä rasittavuudesta (Tilev, ym. 2009, viitattu lähteessä Ropponen, Hakola & Put-

tonen, 2017, 9), mikä oli mainittu myös kyselyn avoimissa vastauksissa, joissa alan vaih-

toa suunnittelevat saivat perustella syitä suunnitelmilleen. Eniten vastauksissa (n=8) oli 

kuitenkin mainintoja henkilökohtaisesta kiinnostuksen puutteesta alaa kohtaan sekä mai-

nintoja siitä, että jokin toinen ala kiinnostaa syystä tai toisesta enemmän (n=5). Esimer-

kiksi eräs vastaaja oli perustellut valintaansa seuraavasti: ”Ravintola ala oli vain idea ja 

nyt olen nähnyt työn hyvät ja huonot puolet. Ala ei kiinnosta tarpeeksi, että näkisin itseni 

siinä vuosien päästä.” (21–25-vuotias kumppanin kanssa asuva nainen). Nämä seikat 

vaikuttavat luontevilta perusteluilta, sillä Myllyniemen ja Haikkolan (2020, 23) mukaan 

oma kiinnostus alaa kohtaan on nuorten mielestä merkittävin omaan uravalintaan vai-

kuttava tekijä. Ensimmäinen uravalinta ei siis välttämättä aina osu kohdalleen. Alan työn 

fyysinen rasittavuus oli mainittu viidessä vastauksessa ja riittämätön palkka kolmessa. 

Vastauksissa oli maininnat myös alan henkisestä rasittavuudesta ja aliarvostetusta 

työstä sekä epäilyistä omista mahdollisuuksista työllistyä alalle.  
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

7.1 Koetut arjen hallinnan taidot 
 
Tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena oli ensiksikin se, millä tavoin ravitsemisalan 

opiskelijat kokevat omat arjen hallinnan taitonsa. Tämän selvittämiseksi vastaajia pyy-

dettiin arvioimaan kykyään selviytyä erilaisissa arkitoiminnoissa (ulkoinen arjen hallinta) 

sekä vastaamaan arkielämään liittyviin väittämiin (sisäinen arjen hallinta). Ulkoinen arjen 

hallinta kertoo Haverisen (1996) laatiman arjen hallinnan mallin mukaan kotitalouden 

poiesis-tyyppisestä toiminnasta, jossa aktiviteetit kohdistuvat fyysiseen ympäristöön ja 

jonka tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos. Sisäinen arjen hallinta puolestaan 

kuvaa kotitalouden praksis-tyyppistä toimintaa, jossa pääpaino on ihmissuhteiden hoita-

misessa ja elämänhallinnassa. Arkielämässä nämä voivat kuitenkin esiintyä samanaikai-

sesti ja yhteen kietoutuneina. (Haverinen, 1996, 61–65.) 

 

Arkitoiminnoista selviytyminen näytti sujuvan vastaajilta keskimäärin verrattain hyvin 

(Kuvio 2), sillä suurin osa vastaajista arvioi selviytyvänsä vähintään kohtalaisesti kaikista 

kysytyistä asioista. Kaikkein parhaiten vastaajat arvioivat selviytyvänsä kaupassakäyn-

nistä sekä ruoanlaitosta, mikä ei ole lainkaan yllättävää vastaajien opiskeluala huomioon 

ottaen. Myös pyykinpesu, terveydenhuollossa asiointi, siivous, sekä pankki- ja veroasi-

oiden hoitaminen sujuivat vastaajilta arvioidensa mukaan verrattain hyvin. Toisaalta 

näistä pankki- ja veroasioiden hoitamisesta selviytyminen oli saanut eniten ”Huonosti” -

arvioita (6 %, n=6) mutta myös ”En osaa sanoa” -arvioita esiintyi kysymyksen kohdalla 

huomattava määrä (9 %, n=9). Tämän voi päätellä johtuvan siitä, että osalle vastaajista 

ei ole vielä ehtinyt kertyä kokemusta pankki- ja veroasioiden hoitamisesta heidän nuo-

resta iästään johtuen. Ristiintaulukoinnin perusteella ”En osaa sanoa” -vastauksista seit-

semän kuului alle 20-vuotiaille ja ”Huonosti” -vastauksistakin viisi. 

 

Kaikkein heikoiten vastaajat arvioivat selviytyvänsä oman ruutuajan, siis esimerkiksi pu-

helimen tai tietokoneen käytön rajoittamisesta, sillä Kuvion 2 mukaisesti yhteensä lähes 

neljäsosa vastaajista oli arvioinut selviytyvänsä tästä huonosti tai ei lainkaan. Myös ra-

han käytön hallinta oli arvioitu melko haasteelliseksi, mutta toisaalta tämänkin kysymyk-

sen kohdalla ”En osaa sanoa” -vastausvaihtoehto oli valittu melko usein (5 %, n=5). 

Tämä voi osin johtua siitä, että omaa rahan käytön hallintaa voi olla vaikea arvioida.  
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Kuvio 2. Vastaajien kokemus arkitoiminnoista selviytymisestä (N=101, %) 
 

Niin ikään sisäinen arjen hallinta, jota voisi nimittää myös elämänhallinnaksi, vaikutti vas-

taajilla olevan pääosin varsin hyvin hallussa (Kuvio 3). Suurin osa vastaajista oli täysin 

tai jokseenkin samaa mieltä kaikkien kysyttyjen väittämien kanssa. Vuorovaikutukselli-

nen osaaminen välittyi vastauksista hyvin, sillä tähän liittyvien väittämien vastausten kes-

kiarvot olivat korkeimpien joukossa. Sen sijaan arjen mielekkyyttä, yleistä elämänhallin-

nan tunnetta sekä elämässä pärjäämistä mittaaviin väittämiin oli vastattu kielteisimmin. 

Vastaushetkellä vallinnut koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne 

saattoi hieman lisätä kielteisten vastausten määrää näiden väittämien osalta, sillä arjen 

äkilliset, itsestä riippumattomat muutokset ovat voineet horjuttaa elämänhallinnan, mie-

lihyvän kokemisen sekä elämässä pärjäämisen tunteita. Toisaalta näihin kolmeen väit-

tämään on myös Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksessa vastattu lähes yhdenmukaisesti 

tähän kyselyyn verrattuna. Ainoastaan väittämän ”Koen pärjääväni elämässäni” kanssa 

on Nuorisobarometri 2015 -kyselyssä oltu hieman useammin täysin tai jokseenkin sa-

maa mieltä (94 %) kuin tässä kyselyssä (84 %, n=84). (Myllyniemi, 2016, 27.) 
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Kuvio 3. Vastaajien mielipiteet sisäistä arjen hallintaa kuvaavista väittämistä (N=101, %) 
 
Tämän tutkimuksen vastaajien arvioimat arjen hallinnan taidot olivat muutoinkin pitkälti 

linjassa vastaavien valtakunnallisten tutkimustulosten kanssa, joita Nuorisobarometri 

2015 -tutkimuksessa on esitetty. Vaikka tulokset eivät sellaisenaan ole täysin vertailu-

kelpoisia muun muassa tämän tutkimuksen suppeahkon aineiston sekä ulkoista arjen 

hallintaa mittaavien muuttujien erilaisten vastausvaihtoehtojen osalta, olivat tutkimustu-

lokset samankaltaiset niiden väittämien osalta, joita kummassakin tutkimuksessa käytet-

tiin. Esimerkiksi sisäistä arjen hallintaa mittaavat väittämät olivat vastausten keskiarvon 

mukaan järjestettyinä lähes samassa järjestyksessä kuin Nuorisobarometri 2015 -tutki-

muksessa ja sama toistui ulkoista arjen hallintaa selvittävien kysymysten kohdalla. (Myl-

lyniemi, 2016, 24–27.) Kiinnostava havainto oli se, että ne väittämät, jotka olin tähän 

tutkimukseen lisännyt (kuvioissa 2 ja 3 *merkillä väittämän lopussa), arvioitiin ulkoisen 

arjen hallinnan osalta sujuvan kaikkein heikoiten ja sisäisen arjen hallinnan osalta taas 

kaikkein parhaiten, väittämää ”Pystyn selviytymään itsenäisestä elämästä” lukuun otta-

matta. 

 

Kaiken kaikkiaan vastaajien arjen hallinnan taidot näyttivät olevan varsin hyvät, vaikka 

toisaalta suhteellisen moni vastaaja oli arvioinut arjen taitonsa korkeintaan kohtalaiselle 

tasolle. Tästä huolimatta Haverisen (1996) arjen hallinnan mallin mukaisesti vastaajien 
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arjen taitojen voisi päätellä yltävän keskimäärin vähintään taitavalle arjen hallinnan ta-

solle kaikilla arjen hallinnan ulottuvuuksilla. Toiminnan päämäärän sekä toiminnassa il-

menevän vuorovaikutuksen ulottuvuuksilla tämä merkitsee sitä, että vastaajat kokivat 

kykenevänsä huolehtimaan oman hyvinvoinnin lisäksi kanssaihmisten ja ympäristön hy-

vinvoinnista ja ottamaan nämä huomioon omassa toiminnassaan. Toimintaa ohjaavan 

tiedon osalta vastaajat kokivat kykenevänsä tiedon soveltamiseen sekä kokonaisuuksien 

hahmottamiseen. (Mts. 108–119.) On tosin huomioitava, että Haverisen (1996, 108; 122) 

mukaan arjen hallinnan tasot voivat kunkin ulottuvuuden osalta vaihdella yksilönkin koh-

dalla eri tilanteissa, eivätkä rajat ole ulottuvuuksien tai tasojen välillä aina selviä. Lisäksi 

on aiheellista ottaa huomioon, että arjen hallinnan mittaamiseen sisältyy aina epävar-

muutta ja tässä yhteydessä kyse oli ennen kaikkea vastaajien omasta arviosta.  

 

Vastaajien arjen hallinnan taidot vaikuttivat hyviltä myös muuttujista muodostettujen 

summamuuttujien frekvenssien perusteella. Ulkoisen arjen hallinnan summamuuttujan 

(n=84) osalta 50 % (n=42) vastaajista kuului ryhmään hyvä arjen hallinta, 48 % (n=40) 

ryhmään kohtalainen arjen hallinta ja kaksi prosenttia (n=2) ryhmään heikko arjen hal-

linta. Sisäisen arjen hallinnan summamuuttujan (n=92) osalta 61 % (n=56) kuului hyvän 

arjen hallinnan ryhmään, 35 % (n=32) kohtalaisen arjen hallinnan ryhmään ja neljä pro-

senttia (n=4) heikon arjen hallinnan ryhmään. Koska vain harva vastaaja sijoittui ryh-

mään ”heikko arjen hallinta”, yhdistin nämä vastaajat ryhmään ”kohtalainen arjen hal-

linta” sekä ulkoisen että sisäisen arjen hallinnan summamuuttujan osalta jatkotarkaste-

luita varten. 

 

7.2 Odotukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta 
 
Toinen tutkimuskysymys koski ravitsemisalan opiskelijoiden odotuksia työn ja muun ar-

kielämän yhteensovittamisesta. Tätä selvitin yhdeksän eri väittämän avulla, joissa vas-

taajan tuli arvioida kuinka samaa tai eri mieltä väittämän kanssa on kuvitellen tilanteen, 

jossa omat opinnot ovat jo päättyneet ja vastaaja on siirtynyt työelämään.  

 

Kuten Kuviosta 4 käy ilmi, lähes jokaisen muuttujan kohdalla vastaukset ovat jakautu-

neet varsin tasaisesti samaa ja eri mieltä olevien kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että vas-

taajien odotukset tulevasta työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta jakautuivat 

melko tasaisesti optimistisempiin ja pessimistisempiin näkemyksiin kunkin muuttujan 

osalta. Koska muuttujat korreloivat voimakkaasti eli olivat tilastollisesti merkitsevässä 

positiivisessa yhteydessä toisiinsa (Liite 5.), vastasivat samat henkilöt samantapaisesti 

kuhunkin kysymykseen. 



 

 44 
 

 

 
 
Kuvio 4. Vastaajien odotukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta (N=101, 
%) 
 
Kuitenkin selvästi yli puolet vastaajista odotti kokevansa työstä johtuvaa väsymystä työ-

ajan ulkopuolella. Lisäksi hieman yli puolet vastaajista uskoi ystävien kanssa vietettävän 

ajan sekä unen määrän vähentyvän työssäkäynnin takia. Myös perheen kanssa vietet-

tävän ajan vähentymistä työssäkäynnin takia pidettiin hieman useammin vastaajien mie-

lestä huolestuttavana kuin ei. Toisaalta tähän väittämään oli valittu suhteellisen usein (8 

%, n=8) vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa”, joten kysymys on voinut olla myös vaikeasti 

arvioitavissa. Sen sijaan yli puolet vastaajista ei näyttänyt odottavan, että työssäkäyn-

nistä johtuen kotiasioita joutuisi laiminlyömään tai että kotitöille jäisi riittämättömästi ai-

kaa. Lisäksi hieman yli puolet vastaajista ei ollut kovin huolissaan siitä, että työssäkäyn-

nistä johtuen aika ei riittäisi omille harrastuksille.  

 

Tulokset poikkeavat jossain määrin siitä, mitä aikaisempien aihetta koskevien tutkimus-

ten perusteella olisi voinut päätellä. Esimerkiksi kotiasioiden laiminlyönti työn takia on 

aikaisemmin noussut esiin suhteellisen merkittäväksi koettuna haasteena työn ja muun 

arkielämän yhteensovittamisen kannalta, mutta toisaalta laiminlyönnin kokemukset ovat 

olleet yleisempiä palkansaajilla, joilla on lapsia ja lisäksi yleisempiä ylemmillä ja alem-

milla toimihenkilöillä kuin työntekijöillä (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 267–268). 
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Muutoinkin kysymykset, jotka koskivat työstä johtuvaa ajan puutetta, herättivät hieman 

odotettua vähemmän huolta vastaajien joukossa, sillä työssäkäynnistä aiheutuva aika-

pula on yksi merkittävimmiksi koetuista haasteista työn ja muun arjen yhteensovittami-

sessa (Lammi-Taskula & Salmi, 2004, 33–36). Toisaalta lapsiperheillä yhteensovittami-

sen haasteita esiintyy lapsettomia työssäkäyviä enemmän (Eurofound, 2012, 46–47), 

joten tämän tutkimuksen vastaajilla, joista vain harvalla oli omia lapsia, voi odottaa esiin-

tyvän vähemmän huolia työn ja arjen yhdistämisestä. Lisäksi tähän kyselyyn vastanneilla 

kysymys oli ennen kaikkea työn ja muun arjen yhteensovittamisen odotuksista, eikä ko-

kemuksista, mikä voi osaltaan selittää eriäviä tuloksia. Se, mitä vastaajat odottivat tule-

valta, voi poiketa siitä, miten työn ja arjen yhteensovittaminen käytännön arjessa koe-

taan.  

 

Vastauksissa oli kuitenkin myös paljon yhtäläisyyksiä aikaisempiin aihetta käsitteleviin 

tutkimustuloksiin. Erityisesti vastauksissa oli havaittavissa ravitsemisalaa koskevat eri-

tyispiirteet ja niiden vaikutukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen sujumi-

seen. Koska ravitsemisalan työ on usein fyysisesti raskasta ja työvuorot voivat painottua 

iltaan tai viikonloppuihin, kokevat monet alalla työskentelevät tämän häiritsevän unta, 

lisäävän väsymystä ja haittaavan työn ja muun arjen yhteensovittamista (Ropponen, Ha-

kola & Puttonen, 2017, 4–5; 17–25). Vuorotyö voi vaikuttaa haitallisesti työn ja muun 

arkielämän yhdistämiseen ja hankaloittaa muun muassa sosiaalisten suhteiden hoita-

mista (Eurofound, 2012, 42; Nätti & Anttila, 2012, 160–162).  On siis ymmärrettävää, että 

alalle valmistuvat saattavat kantaa huolta työn vaikutuksista omaan jaksamiseen, unen 

riittävyyteen sekä ystävien tapaamiseen. Vastauksissa voi jossain määrin näkyä myös 

se, mitä vastaajat pitivät tärkeimpinä asioina elämässään. Esimerkiksi ystävien kanssa 

vietetty aika, oma jaksaminen sekä unen riittävyys saattoivat olla joillekin vastaajille tär-

keämpiä kuin kotityöt ja muu kotiasioiden hoitaminen tai harrastukset. Erityisesti kotityöt 

voivat tuntua vähemmän tärkeiltä niiden vastaajien mielestä, jotka asuvat vanhempiensa 

kanssa eivätkä näin ollen välttämättä vielä kanna kovin suurta vastuuta kodin hoidosta. 

Ajan riittäminen harrastuksiin ei puolestaan luultavasti huoleta niitä, joilla harrastuksia ei 

ole tai joiden harrastukset eivät vaadi tiukkaa aikataulua. 

 

Ravitsemisalan työn erityispiirteet kävivät ilmi myös avoimen kysymyksen vastauksissa, 

jossa vastaajat saivat kertoa vapaasti, miten uskovat päätoimisen työssäkäynnin vaikut-

tavan omaan arkeensa. Nämäkin vastaukset kuvastivat toisaalta myös sitä, kuinka osa 

vastaajista odotti yhteensovittamisen sujuvan helpommin ja osa haasteellisemmin. Työs-

säkäynnin myönteisistä vaikutuksista kertoi neljä vastaajaa ja kielteisistä kaksitoista. 

Suhteellisen neutraaleja ilmaisuja, kuten: ”Ei ehkä millään tavalla. Kunhan pitää oman 
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rytmin työn ja arjen kanssa.” (16–17-vuotias vanhempiensa luona asuva nainen), esiintyi 

neljässä vastauksessa. Kaksi vastaajaa totesi kysymykseen, ettei osaa vielä sanoa.  

 

Myönteisistä vaikutuksista kertovissa vastauksissa perusteltiin asiaa muun muassa käy-

tettävissä olevan rahan määrän lisääntymisellä, mielekkäällä tekemisellä sekä sillä, 

kuinka arjen rytmittäminen helpottuu työssäkäynnin myötä. Kielteisempiä vaikutuksia ku-

vaavissa vastauksissa oli eniten (n=4) mainintoja ravitsemisalalle tyypillisten epätaval-

listen työvuorojen vaikutuksista arkeen. Esimerkiksi eräs vastaaja kuvasi asiaa seuraa-

vasti: ”Arki pyörii työvuorojen ympärillä, varsinkin jos pääsee töihin ravintolaan, jossa on 

monta eri työvuoroa. Kaikki tekeminen aikataulutetaan sen mukaan, miten on töissä.” 

(18–20-vuotias kumppanin kanssa asuva nainen). Myös viikonlopulle sijoittuvat työvuo-

rot, myöhäiset iltavuorot sekä työvuorojen epäsopivuus kumppanin työvuorojen kanssa 

mainittiin vastauksissa. Lisäksi kielteisiä vaikutuksia kuvaavissa vastauksissa mainittiin 

kolmesti kiireen tunnun lisääntyminen, sekä kahdesti väsymyksen tunnun lisääntyminen 

arjessa. Yhdessä vastauksessa oli kuvattu työasioiden menevän henkilökohtaisen elä-

män edelle ja kahdessa vastauksessa vaikutuksia ei oltu määritelty tarkasti, mutta ku-

vattiin oikeanlaisen järjestelyn auttavan työn ja muun arkielämän tasapainottamiseen. 

 

Vastaajien odotukset poikkesivat uusimman Nuorisobarometrin tuloksista, sillä niiden 

mukaan valtaosa (83 %) 15–29-vuotiaista nuorista ei pidä työn ja perheen yhteensovit-

tamista mahdottomana yhtälönä (Myllyniemi & Haikkola, 2020, 52–54). Vaikka kyse oli 

niin ikään odotuksista, oli Nuorisobarometri -tutkimuksessa kysymys kuitenkin aseteltu 

hyvin eri tavoin verrattuna tämän tutkimuksen aihetta koskeviin väittämiin ja kyse oli ai-

noastaan uran ja lasten yhdistämisestä, mitä tässä tutkimuksessa ei selvitetty lainkaan. 

Tuloksia ei näin ollen voi suoraan verrata keskenään. Kuitenkin Nuorisobarometri 2019 

-tutkimuksen tulosten mukaan lapsettomat kokevat työn ja lasten yhdistämisen haasteel-

lisempana kuin ne, joilla jo lapsia on. Samoin matalamman koulutustaustan omaavilla 

huolia esiintyy korkeammin koulutettuja enemmän. (Myllyniemi & Haikkola, 2020, 54.) 

Tästä voi päätellä, että tähän kyselyyn vastanneet kuuluisivat siihen joukkoon, joka odot-

taa työn ja perheen yhteensovittamisen olevan haasteellista. Tämä taas selittäisi osin 

sen, miksi tämän tutkimuksen vastaajista suhteellisen suuri osa odotti työn ja muun ar-

kielämän yhteensovittamisen olevan varsin haasteellista. Vastaajien lapsettomuuden, 

nuoren iän sekä matalamman koulutustaustan lisäksi ilmiötä voi selittää vastaajien kou-

lutusta vastaavan työn erityispiirteet, kuten tavanomaisesta poikkeavat työajat ja työn 

fyysinen rasittavuus. 
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7.3 Odotukset tulevasta työelämästä 
 
Työn ja muun arkielämän yhteensovittamista koskevien odotusten lisäksi toinen tutki-

muskysymys kohdistui siihen, millaisia odotuksia vastaajilla oli tulevasta työelämästä. 

Tätä selvitettiin KAUHA -hankkeen tarpeisiin laadituilla kysymyksillä ja väittämillä, joista 

käyn tässä yhteydessä läpi tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä. Kuviossa 5 on 

lista asioista, jotka vastaajat olivat valinneet tärkeimmiksi tulevan työnsä kannalta. Kysy-

myksessä vastaajat saivat valita 16 eri vaihtoehdon joukosta enintään viisi itselleen tär-

keintä asiaa. Kaikkein tärkeimmäksi oli koettu hyvä työilmapiiri, mikä on aikaisempien 

tutkimustenkin mukaan ollut ammattikouluissa opiskelevien nuorten tärkeimmäksi ko-

kema asia tulevaisuuden työn kannalta (Halme, 2018, 36). Aikaisemmista tutkimuksista 

poiketen tähän tutkimukseen osallistuneiden toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nousi hyvä 

toimeentulo, mitä osittain voi selittää vastaushetkellä vallinnut koronaviruspandemia ja 

sen aikaansaama taloudellisesti epävakaa tilanne. Työn mielekkyys, mikä aikaisem-

missa tutkimuksissa on koettu toiseksi tärkeimmäksi asiaksi työn kannalta (Halme, 2018, 

36), koettiin tässä kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi. Tärkeysjärjestyksessä neljäs, mo-

nipuolinen ja vaihteleva työ, on samalla sijalla uusimmassa Amis 2018 -tutkimuksessa 

(Halme, 2018, 38). 

 

 
 
Kuvio 5. Vastaajien tulevan työn kannalta tärkeimmiksi kokemat asiat (vastaaja sai valita 
enintään viisi vaihtoehtoa, % vastauksista) 
 
Vastaajat saivat myös täydentää tulevan työnsä kannalta tärkeimmiksi kokemiaan asi-

oita avoimeen vastauskenttään. Vastaukset koskivat pitkälti samoja aiheita, mitä val-

miissa listassa oli lueteltu. Hyvä työilmapiiri sekä työn mielekkyys mainittiin molemmat 

seitsemässä eri vastauksessa. Esimerkiksi hyvää työilmapiiriä kuvattiin seuraavasti: ”Se 
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että kaikki ovat kannustavia muita kohtaan ja ottaa kaikki huomioon.” (16–17-vuotias 

vanhempiensa luona asuva nainen) ja työn mielekkyyttä seuraavasti: ”se että, se on jo-

tain jota haluan itse tehdä. Työtä josta nautin ja josta voin olla ylpeä” (16–17-vuotias 

vanhempiensa luona asuva mies). Hyvä toimeentulo mainittiin neljässä vastauksessa ja 

hyvä esimies kolmessa. Muutamassa vastauksessa oli mainittu itselle mieluisa työpaikka 

tai yritys sekä työn varmuus. Myös oma jaksaminen työssä sekä työn hyödyt oman fyy-

sisen toimintakyvyn kannalta mainittiin kertaalleen.  

 

Tähän tutkimukseen vastanneiden ravitsemisalan opiskelijoiden näkemykset työelä-

mään siirtymisestä olivat valtaosalla optimistiset, eivätkä poikenneet merkittävästi vas-

taavista valtakunnallisista tutkimustuloksista. Kuviosta 6 selviää, että työelämään siirty-

mistä odotti innolla lähes 90 % (n=87) vastanneista, ja samaan tulokseen on päästy sekä 

Nuorisobarometri 2019 -tutkimuksessa että Amis 2016 -tutkimuksessa (Lehtikangas, 

2016, 50–51; Myllyniemi & Haikkola, 2020, 29). 

 

 
 
Kuvio 6. Vastaajien odotukset tulevasta työelämästä (N=101, %) 
 
Omat työelämävalmiudet koettiin niin ikään varsin optimistisesti, sillä hieman yli 80 % 

(n=82) vastanneista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että on valmis siirty-

mään työelämään opintojen päätyttyä. Samoin koki Halmeen (2018, 31) mukaan yhtä 

suuri osuus ammattikoululaisista muutama vuosi sitten. Myös työllistymiseen valmistu-

misen jälkeen uskottiin melko vahvasti, vaikka toisaalta yli viidesosa vastaajista oli eri 

mieltä siitä, että löytäisi valmistuttuaan helposti töitä. Tämä osuus oli kuitenkin pienempi, 

mitä aikaisempien tutkimusten ja vastaushetkellä vallinneen yhteiskunnallisen tilanteen 

perusteella olisi voinut päätellä. Amis 2016 ja 2018 -tutkimuksissa 46 % vastanneista 

ilmoitti pelkäävänsä, ettei löydä töitä valmistuttuaan (Halme, 2018, 34; Lehtikangas, 

2016, 53). Vuonna 2016 vastauksia tarkasteltiin myös erikseen eri alojen opiskelijoiden 
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osalta, ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 48 % ilmaisi pelkäävänsä työt-

tömyyttä (Lehtikangas, 2016, 54). Toisaalta tässä tutkimuksessa sama kysymys oli 

käänteinen, mikä saattoi houkutella vastaamaan hieman optimistisemmin. 

 

Vastaajien työelämään liittyviä suurimpia huolenaiheita olivat huono työilmapiiri, työttö-

myys sekä työn stressaavuus. Kuten Kuviosta 7 voi havaita, näistä asioista yli puolet 

vastaajista oli vähintään melko paljon huolissaan. Suhteellisen suuri huoli työttömäksi 

joutumisesta on jossain määrin yllättävä, sillä kuten edellä mainittiin, samalla suurin osa 

(74 %, n=74) vastaajista kuitenkin arvioi löytävänsä helposti töitä valmistuttuaan. Koke-

mukset eivät ole täysin toisiaan poissulkevia, sillä ristiintaulukoinnin perusteella 60 % 

(n=43) niistä vastaajista, jotka uskoivat löytävänsä helposti töitä, oli silti vähintään melko 

paljon huolissaan työttömäksi joutumisesta. Myös palkan riittävyys, liiallinen kiire sekä 

oma jaksaminen huoletti vähintään melko paljon puolta vastaajista. Aikaisemman tutki-

muksen (Ropponen, Hakola & Puttonen, 2017) tuloksiin nähden työn fyysinen rasitta-

vuus huoletti vastaajia hieman odotettua vähemmän. Voikin olla, että nuorempana tätä 

ei vielä koeta kovin suureksi huolenaiheeksi. 

 

 
 
Kuvio 7. Vastaajien arviot työelämään liittyvien asioiden huolestuttavuudesta (N=101, %) 
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Halmeen (2018, 37) mukaan ammattikoululaisten työelämään liittyvät huolet ovat pysy-

neet edellisten kymmenen vuoden ajan lähes muuttumattomina. Suurimmat huolenai-

heet ovat olleet huono työilmapiiri, työn stressaavuus, huono toimeentulo, liiallinen kiire 

sekä oma jaksaminen (Mts. 37). Järjestys on siis lähes yhdenmukainen tämän tutkimuk-

sen vastausten kanssa, joskin työttömäksi joutuminen itsestä riippumattomista syistä 

(syitä avattiin kyselylomakkeessa esimerkeillä lama tai virusepidemia) nousi toiseksi 

suurimmaksi huolenaiheeksi tässä tutkimuksessa. Sellaisenaan kysymystä ei ole aikai-

semmissa tutkimuksissa esitetty, vaan kysymys on koskenut huonoa työllisyystilannetta. 

Lisäksi Amis -tutkimuksissa huolenaiheet on esitetty listana, josta vastaaja on saanut 

valita vapaasti itseä eniten huolestuttavat asiat. (Lehtikangas, 2016, 54–55.) Tässä yh-

teydessä vastaajat saivat arvioida viisiportaisen asteikon avulla kunkin asian huolestut-

tavuutta erikseen, eikä kaikkia aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjä asioita kysytty, jo-

ten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.  

 

Vastaajat saivat myös täydentää työelämään liittyviä huolenaiheitaan avoimeen vastaus-

kenttään. Vastausmäärä jäi tässä melko niukaksi (n=15), ja neljässä vastauksessa to-

dettiin, ettei vastaaja vielä osaa sanoa. Neljässä vastauksessa esitettiin huoli työn saa-

misesta, ja kolmessa huoli siitä, että työ vie aikaa ja energiaa muusta arjesta. Eräs vas-

taaja ilmaisi asian näin: ”se, ettei töiden ansioista olisi aikaa/ jaksamista oman elämäni 

elämiseen.” (26–30-vuotias kumppanin kanssa asuva nainen). Vastauksissa mainittiin 

kertaalleen myös työpaikan hankala sijainti asuinpaikkaan nähden, riittämätön palkka, 

haasteellinen persoona esimiehenä sekä se, ettei huolenaiheita ole lainkaan. 

 

7.4 Vastaajaryhmien väliset erot 
 
Tarkastelin ulkoisen ja sisäisen arjen hallinnan sekä työn ja muun arkielämän yhteenso-

vittamisen odotuksien summamuuttujia taustamuuttujittain ristiintaulukoinnin ja Khiin ne-

liö -testin avulla. Tätä varten luokittelin eri ikäiset vastaajat kahteen ryhmään, joista toi-

seen kuului korkeintaan 20-vuotiaat (68 %, n=69) ja toiseen 21-vuotiaat ja sitä vanhem-

mat (32 %, n=32). Nuoremmat vastaajat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi van-

hemmista vastaajista ulkoisen arjen hallinnan, sisäisen arjen hallinnan tai työn ja muun 

arkielämän yhteensovittamisen odotusten summamuuttujien suhteen. Tosin yli 21-vuoti-

aista 73 % (n=22) oli arvioinut sisäisen arjen hallintansa hyväksi, kun nuoremmista näin 

oli tehnyt 55 % (n=34), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (X2(df=1, n=92)=2.90; 

p=.088; j=.157). Tulos oli ulkoisen arjen hallinnan osalta yllättävä, sillä Nuorisobarometri 

2015 -tutkimuksessa arjessa selviytyminen on arvioitu sitä paremmaksi, mitä vanhempi 
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vastaaja on kyseessä (Myllyniemi, 2016, 26). Tässäkin ero olisi saattanut olla tilastolli-

sesti merkitsevä, mikäli aineiston koko olisi ollut suurempi. Eri ikäisten näkemykset eivät 

kuitenkaan aiemmissa tutkimuksissa eronneet toisistaan työn ja perheen yhteensovitta-

misen tai sisäisen arjen hallinnan suhteen (Myllyniemi, 2016, 27; Myllyniemi & Haikkola, 

2020, 54).  

 

Naisten ja miesten arviot ulkoisen ja sisäisen arjen hallinnan taidoista tai työn ja muun 

arkielämän yhteensovittamisen odotuksista eivät niin ikään eronneet tilastollisesti mer-

kitsevästi toisistaan. Työn ja arjen yhteensovittamisen sekä sisäisen arjen hallinnan 

osalta tulos oli aikaisempien tutkimusten perusteella odotettavissa (Myllyniemi, 2016, 27; 

Myllyniemi & Haikkola, 2020, 54), mutta ulkoisen arjen hallinnan suhteen sukupuolten 

välillä olisi voinut olettaa ilmenevän havaittavissa oleva ero. Vuoden 2015 Nuorisobaro-

metrin (Myllyniemi, 2016, 24–25) mukaan arkitoiminnoista selviäminen on pojille selvästi 

haasteellisempaa kuin tytöille, minkä Myllyniemi olettaa johtuvan naisten ja miesten pe-

rinteisestä työnjaosta perheissä. Voi toisaalta olla, että suuremmalla aineistolla, jossa 

miehet ja naiset olisivat tasaisemmin edustettuina, eroja olisi ollut tässäkin havaittavissa.  

Sen sijaan positiivisemman näkemyksen mukaan tasa-arvoisemmaksi muuttuneet asen-

teet saattavat näkyä tässä aineistossa arjen taitojen sukupuolierojen kaventumisena, on-

han Myllyniemen (2016) aineisto jo viiden vuoden takainen. Tähän tutkimukseen osallis-

tuneiden miespuolisten opiskelijoiden opiskelualalla voi toisaalta myös olla vaikutusta 

tuloksiin, sillä oletettavasti kokiksi tai tarjoilijaksi aikovat nuoret ovat jokseenkin tavan-

omaista kiinnostuneempia kotitalouden hoitoon liittyvistä asioista ja toisaalta opiskelevat 

niitä koulutuksenkin myötä tavallista enemmän, ja voivat arvioida näin ollen arjen tai-

tonsa muita vertaisiaan paremmaksi. Toisaalta taas tällöin koko otoksen voisi katsoa 

arvioivan arjen taitonsa jossain määrin keskivertoa paremmaksi. 

 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella vanhempien luona asuvilla nuorilla arjen taidot 

(ulkoinen arjen hallinta) ovat selvästi heikommat kuin omillaan asuvilla (Myllyniemi, 

2016, 26). Tässä tutkimuksessa ne vastaajat, jotka olivat raportoineet asuvansa omillaan 

(joko yksin, kumppanin kanssa tai soluasunnossa) erosivat tilastollisesti melko merkitse-

västi vanhempiensa luona asuvista sisäisen arjen hallinnan suhteen (X2(df=1, 

n=92)=5.70; p=.017; j=.241). Omillaan asuvista 72 % (n=36) oli arvioinut sisäisen arjen 

hallintansa hyväksi, kun taas vanhempiensa luona asuvista näin oli tehnyt 48 % (n=20). 

Omillaan asuvat eivät kuitenkaan eronneet vanhempiensa luona asuvista ulkoisen arjen 

hallinnan tai työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten osalta. Perheellis-

ten eroja lapsettomiin vastaajiin verrattuna ei tämän aineiston puitteissa ollut mahdollista 

tarkastella, vaikka aikaisempien tutkimusten perusteella ryhmien välillä olisi voinut olla 
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eroa erityisesti työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten osalta (Mylly-

niemi & Haikkola, 2020, 54). 

 

Opintosuoriutumisensa tyydyttäväksi tai hyväksi arvioineet eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi kiitettävän arvion itselleen antaneista ulkoisen ja sisäisen arjen hallinnan 

tai työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten suhteen. Toisaalta kiitettävän 

arvion antaneista 70 % (n=23) oli arvioinut sisäisen arjen hallintansa hyväksi ja tyydyttä-

vän tai hyvän arvion antaneista 56 % (n=33), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

(X2(df=1, n=92)=1.68; p=.194; j=.134). Samoin työn ja muun arkielämän yhteensovitta-

misen odotukset olivat kiitettävän arvion antaneilla jossain määrin optimistisempia (63 

%, n=19) kuin tyydyttävän tai hyvän arvion antaneilla (47 %, n=27), mutta ero ei tässä-

kään ollut tilastollisesti merkitsevä (X2(df=1, n=87)=2.01; p=.156; j=.150). Nämä pienet 

erot voivat kenties osittain johtua siitä, että niin arjen hallinnan, työn ja arjen yhteenso-

vittamisen kuin opintosuoriutumisen muuttujissa opiskelijan tuli itse arvioida omaa suo-

riutumistaan, jolloin samat henkilöt saattoivat arvioida suoriutumisensa muita korkeam-

malle kunkin ilmiön osalta. Toisaalta tällöin olisi voinut olettaa samansuuntaisen eron 

toistuvan myös ulkoisen arjen hallinnan kohdalla. Arvioiduissa ulkoisen tai sisäisen arjen 

hallinnan taidoissa tai työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksissa ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa myöskään sen suhteen, oliko vastaaja raportoinut työko-

kemuksensa ravintola- ja catering-alalta olevan alle yhden vuoden vai yli yhden vuoden. 

Opiskelijoiden ja palkkatyössä olevien näkemykset työn ja perheen yhteensovittamisesta 

eivät myöskään aikaisemman tutkimuksen mukaan eroa toisistaan (Myllyniemi & Haik-

kola, 2020, 54).  

 

Kolmen työelämäodotuksiin liittyvän muuttujan osalta selvitin vastaajaryhmien välisten 

keskiarvojen eroja Mann-Whitney U-testin avulla. Vertailun vuoksi näiden kolmen muut-

tujan keskiarvotaulukot ovat liitteenä (Liite 8). Tarkastelu osoitti, että alle 20-vuotiaat vas-

taajat eivät kokeneet olevansa yhtä valmiita menemään töihin opintojensa päätyttyä kuin 

iältään vanhemmat vastaajat (U=745,5, p=.010) (Liite 9). Samoin vanhempiensa luona 

asuvat kokivat olevansa omillaan asuvia vähemmän valmiita menemään töihin opinto-

jensa päätyttyä (U=812,5, p=.003) (Liite 9). Tämä voi osin selittyä iällä tai työkokemuk-

sella, sillä yli 20-vuotiaista 88 % (n=28) raportoi asuvansa omillaan. Toisaalta ravintola- 

ja catering-alalta hankitun työkokemuksen suhteen vastaajien keskiarvot työelämäodo-

tuksissa eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, vaikka yli yhden vuoden 

työkokemuksen omaavat kokivat olevansa lyhyemmän työkokemuksen omaavia hieman 

valmiimpia työelämään siirtymiseen. Ero olisi saattanut olla suurempi, mikäli kyse olisi 

ollut miltä tahansa alalta hankitusta työkokemuksesta.  



 

 53 
 

 

Opintojensa lopettamista harkinneet ammattikoululaisopiskelijat pitävät Halmeen (2018, 

34) mukaan omia työllistymismahdollisuuksiaan suhteellisen usein heikkoina. Opintojen 

lopettamisen harkitseminen voi olla yhteydessä heikkoon opinnoista suoriutumiseen, 

sillä tässä aineistossa itselleen korkeimman arvion opinnoista suoriutumisesta antaneilla 

odotukset työelämästä olivat optimistisempia kuin opintosuoriutumisensa tyydyttäväksi 

tai hyväksi arvioineilla. Erot keskiarvoissa olivat tilastollisesti melko merkitseviä muuttu-

jan ”Odotan innolla työelämään pääsyä” (U=820,5, p=.046) osalta ja tilastollisesti mer-

kitseviä muuttujan ”Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menemään töihin opintojeni 

päätyttyä” (U=783,0, p=.012) osalta sekä erittäin merkitseviä muuttujan ”Uskon, että löy-

dän helposti työtä valmistuttuani” (U=672,0, p=.001) osalta. (Liite 10.) Lisäksi itselleen 

kiitettävän arvion opinnoista suoriutumisesta antaneista vain harva, 21 % (n=3), ilmoitti 

hakeutuvansa opintojen päätyttyä jonkin muun alan töihin tai opintoihin, kun taas hei-

komman arvion antaneista 79 % (n=11) ilmoitti alan vaihtoaikeistaan, mutta erot eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. On mahdollista, että kattavammalla aineistolla tilastolli-

sesti merkitseviä eroja olisi esiintynyt. 

 

Vastaajaryhmien välisiä eroja työelämään liittyvien asioiden huolestuttavuuden kokemi-

sessa tarkastelin ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö -testin avulla. Iän, sukupuolen, asumis-

muodon tai työkokemuksen mukaan tarkasteltuina vastaajien huolestuneisuudessa ei 

ollut havaittavia eroja. Ainoastaan työttömäksi joutuminen itsestä riippumattomista syistä 

huolestutti naisia jonkin verran enemmän kuin miehiä (X2(df=1, n=96)=4.46; p=.035; 

j=.211). Arvioidun opintosuoriutumisen osalta eroja ilmeni kahden muuttujan kohdalla. 

Tyydyttävän tai hyvän arvion itselleen opinnoissa suoriutumisesta antaneet olivat enem-

män huolissaan liiallisesta kiireestä (X2(df=1, n=99)=7.61; p=.006; j=.267) sekä työn 

stressaavuudesta (X2(df=1, n=100)=4.39; p=.036; j=.205) kuin kiitettävän arvion itsel-

leen antaneet.  

 

7.5 Arjen hallinnan taitojen yhteys työn ja muun arkielämän yh-
teensovittamiseen sekä työelämään liittyviin odotuksiin 

 
Tämän tutkielman kolmas kiinnostuksenkohde oli se, miten ravitsemisalan opiskelijoiden 

kokemat arjen hallinnan taidot ovat yhteydessä heidän työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamiseen sekä tulevaan työelämään liittyviin odotuksiinsa. Tätä varten muodostin 

ulkoista ja sisäistä arjen hallintaa sekä työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odo-

tuksia mittaavista muuttujista summamuuttujat. Ulkoisen arjen hallinnan ja työn ja muun 
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arkielämän yhteensovittamisen odotusten välillä ei ollut ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö -

testin perusteella tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (X2(df=1, n=78)=2.60; p=.107; 

j=.180) (Taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Pessimistiset ja optimistiset odotukset työn ja muun arkielämän yhteenso-
vittamisesta ulkoisen arjen hallinnan mukaan (n=78) 
 

  Kohtalainen ulkoinen arjen 
hallinta 

Hyvä ulkoinen arjen  
hallinta Yht. 

Pessimistiset 
odotukset n=23, 56 % n=14, 38 % n=37, 47 % 

Optimistiset 
odotukset n=18, 44 % n=23, 62 % n=41, 53 % 

Yht. n=41, 100 % n=37, 100 % n=78, 100 % 
 

Sen sijaan sisäisen arjen hallinnan ja työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odo-

tusten väliltä havaitsin ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö -testin perusteella tilastollisesti 

melko merkitsevän yhteyden (X2(df=1, n=84)=5.37; p=.021; j=.245). Niillä vastaajilla, 

jotka olivat arvioineet sisäisen arjen hallintansa kohtalaiseksi, oli siis hypoteesin mukai-

sesti pessimistisemmät odotukset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta verrat-

tuna vastaajiin, jotka olivat arvioineet sisäisen arjen hallintansa hyväksi (Taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Pessimistiset ja optimistiset odotukset työn ja muun arkielämän yhteenso-
vittamisesta sisäisen arjen hallinnan mukaan (n=84) 
 

  Kohtalainen sisäinen arjen  
hallinta 

Hyvä sisäinen arjen  
hallinta Yht. 

Pessimistiset 
odotukset n=20, 63 % n=19, 37 % n=39, 46 % 

Optimistiset 
odotukset n=12, 38 % n=33, 64 % n=45, 54 % 

Yht. n=32, 100 % n=52, 100 % n=84, 100 % 
 

Kuten tarkastelu edellä osoitti, opiskelijoiden odotukset työn ja muun arkielämän yhteen-

sovittamisesta eivät eronneet taustamuuttujittain tarkasteltuina toisistaan. Näin ollen 

tässä yhteydessä ainoastaan hyväksi koettu sisäinen arjen hallinta oli yhteydessä opti-

mistisiin odotuksiin työn ja muun arkielämän yhteensovittamisesta. Toisaalta taustalla on 

varmasti monia muitakin ilmiöitä, joita ei tämän tutkielman yhteydessä selvitetty. Esimer-

kiksi yhteyttä voivat selittää persoonallisuuden piirteet eli persoonaltaan optimistisemmat 

saattavat odottaa tulevaisuutta optimistisemmin ja samalla arvioida myös arjen taitonsa 
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paremmiksi kuin pessimismiin taipuvaisemmat henkilöt. Toisaalta työn ja muun arkielä-

män yhteensovittamisen odotuksissa voi olla kyse taipumuksesta huolestuneisuuteen. 

Yhteyttä voi selittää myös käsitys omista kyvyistä eli tapa arvioida omaa kykyä suoriutua 

erilaisista asioista, toisin sanoen kokemus minäpystyvyydestä (self-efficacy) (Bandura, 

1997, 3). 
 

Tarkastelin myös vastaajien kokemien arjen hallinnan taitojen yhteyttä työelämäodotuk-

siin. Mann-Whitney U-testin perusteella ulkoisen arjen hallinnan summamuuttujan kah-

den ryhmän (1. kohtalainen arjen hallinta ja 2. hyvä arjen hallinta) keskiarvojen välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa muuttujien ”Minusta tuntuu siltä, että olen valmis me-

nemään töihin opintojeni päätyttyä” (U=786,5, p=.057) ja ”Uskon, että löydän helposti 

työtä valmistuttuani” (U=811,0, p=.625) suhteen. Sen sijaan ryhmien välillä oli tilastolli-

sesti merkitsevä, joskaan ei kovin voimakas ero muuttujan ”Odotan innolla työelämään 

pääsyä” (U=621,0, p=.035) suhteen. Ne vastaajat, jotka olivat arvioineet ulkoisen arjen 

hallintansa paremmaksi, odottivat innokkaammin työelämään pääsyä kuin vastaajat, 

jotka olivat arvioineet ulkoisen arjen hallintansa heikommaksi. (Liite 11.) 

 

Sisäisen arjen hallinnan summamuuttujan kahden ryhmän (1. kohtalainen arjen hallinta 

ja 2. hyvä arjen hallinta) keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi muut-

tujan ”Uskon, että löydän helposti työtä valmistuttuani” (U=606,0, p=.002) suhteen. Ryh-

mien keskiarvojen välinen ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevää muuttujien ”Odotan 

innolla työelämään pääsyä” (U=408,5, p=.000) sekä ”Minusta tuntuu siltä, että olen val-

mis menemään töihin opintojeni päätyttyä” (U=479,0, p=.000) osalta. (Liite 12.) Tulosten 

perusteella työelämäodotukset olivat siis optimistisempia niillä vastaajilla, jotka olivat ar-

vioineet sisäisen arjen hallinnan taitonsa paremmiksi, verrattuna niihin, jotka pitivät tai-

tojaan heikompina. Tältä osin hyvä sisäinen arjen hallinta näyttäisi siis olevan yhtey-

dessä luottamukseen tulevissa uusissa arjen tilanteissa pärjäämisen suhteen, vaikka jäl-

leen taustalla voi vaikuttaa muitakin, esimerkiksi edellä mainittuja tekijöitä, joita ei tässä 

yhteydessä selvitetty. 

 

Tarkastelin myös vastaajien arjen hallinnan taitojen yhteyttä työelämään liittyvien asioi-

den huolestuttavuuteen (11 muuttujaa). Ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö -testin perus-

teella vastaajien kokemien arjen hallinnan taitojen ja työelämään liittyvien huolien välillä 

ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhdenkään muuttujan kohdalla (ei 

taulukkoa). Sekä ulkoisen että sisäisen arjen hallintansa kohtalaiseksi arvioineet vastaa-

jat olivat siis lähes yhtä huolissaan työelämään liittyvistä asioista kuin arjen hallintansa 

hyväksi arvioineet vastaajat.  
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8 Luotettavuus 
 

Onnistuneen tutkimuksen edellytyksenä on, että se tuottaa luotettavia vastauksia tutki-

muskysymyksiin. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta olennaista on mit-

tarin validiteetti sekä reliabiliteetti, joista mittarin kokonaisluotettavuus muodostuu. (Heik-

kilä, 2014, 27; 176.) Tämän lisäksi koko tutkimuksen luotettavuus edellyttää tiedon ke-

ruun luotettavuutta (Vehkalahti, 2014, 42). Seuraavassa tarkastelen tämän tutkimuksen 

luotettavuutta käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

 

Validiteetti merkitsee mittauksen pätevyyttä eli osion tai mittarin kykyä mitata sitä, mitä 

oli tarkoitus selvittää (Heikkilä, 2014, 177; Vehkalahti, 2014, 41). Tämä on mittauksen 

luotettavuuden kannalta tärkeintä, sillä mikäli mitataan täysin väärää asiaa, ei reliabili-

teetilla eli mittauksen tarkkuudella ole merkitystä (Vehkalahti, 2014, 41). Tässä tutkiel-

massa olen pyrkinyt varmistamaan validiteetin suunnittelemalla aineiston keräämisen 

vaiheet huolellisesti etukäteen ja käyttämällä riittävästi aikaa kyselyn suunnitteluun. Pe-

rehdyin aihepiiriin kattavasti ja määrittelin tutkimusongelmat selkeästi jo ennen kyselylo-

makkeen muodostamista. Aineiston keräämistä varten laatimassani kyselyssä hyödyn-

sin myös aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä luotettavia ja valideja mittareita (mm. 

Lehtikangas, 2016; Myllyniemi, 2016), joita hieman muokkasin vastaamaan paremmin 

tutkimuksen kohderyhmää ja ajankohtaa, sillä mitkään mittarit eivät ole ajallisesti pysyviä 

(Vehkalahti, 2014, 41). Lisäksi kyselylomakkeen suunnitteluun (työelämäodotuksiin, tu-

levaisuuden suunnitelmiin sekä taustatietoihin liittyvien kysymysten osalta) osallistui asi-

antuntijoita TTS Työtehoseurasta, mikä Vehkalahden (2014, 40) mukaan voi parantaa 

mittauksen laatua.  

 

Ennen aineiston keräämistä kyselylomake esitestattiin sen pätevyyden parantamiseksi 

ja saadun palautteen perusteella muokkasin sitä hieman. Aineisto tarjosi vastaukset tut-

kimuskysymyksiin ja avointen kysymysten vastaukset täydensivät aineistoa tuomalla 

esiin vastaajille merkityksellisiä asioita, joita muutoin ei olisi huomioitu. Näiltä osin tutki-

mus oli siis validiteetiltaan hyvä. Tosin täysin varmaa ei ole, mittasivatko itse laatimani 

väittämät todella sitä, mitä niillä tarkoitettiin. Vaikka esimerkiksi työn ja arjen yhteenso-

vittamisen odotuksiin liittyvät väittämät korreloivat voimakkaasti keskenään, on mahdol-

lista, että ne kuvastivatkin esimerkiksi pessimistisiä ja optimistisia persoonallisuuden piir-

teitä. Tällöin persoonaltaan optimististen henkilöiden tulevaisuuden odotukset saattoivat 

olla pääosin optimistisia, jolloin he vastasivat kyseisiin väittämiin samankaltaisesti. Toki 

on myös mahdollista, että persoonaltaan optimistiset arvioivat arjen taitonsa, opintosuo-

riutumisensa sekä työelämäodotuksensa niin ikään optimistisemmin, mikä voisi selittää 
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havaittuja yhteyksiä. Tämän tutkielman puitteissa näitä taustalla mahdollisesti vaikutta-

via ilmiöitä ei ollut kuitenkaan mahdollista sulkea pois, joten havaittujen yhteyksien var-

mistaminen vaatisi lisää tutkimusta. 

 

Heikkoutena, ja täten sekä validiteettia että reliabiliteettia heikentävänä tekijänä voi pitää 

tiettyjä tiedon keräämiseen liittyviä systemaattisia virheitä (Heikkilä, 2014, 177). Ensin-

näkin aineiston keräämisen ajankohta oli koronaviruspandemian vuoksi hyvin haasteel-

linen, mikä saattoi vaikuttaa esimerkiksi vastausinnokkuuteen sekä vastausten laatuun 

tai siihen, tavoittiko kysely vastaajia joissain tapauksissa lainkaan. Otin kuitenkin poik-

keuksellisen ajankohdan huomioon tuloksia tulkitessani. Toinen validiteettia heikentävä 

tekijä oli tutkimuksen perusjoukosta saatavilla olevan tiedon niukkuus. Tämä aiheutti 

sen, ettei kadon aiheuttamaa vääristymää ollut mahdollista selvittää (Heikkilä, 2014, 

179), eikä toisaalta varmistua otoksen edustavuudesta. Vaikka käytetyn otantamenetel-

män voidaan katsoa tarjoavan varsin edustavan otoksen, sillä mukana oli useampia op-

pilaitoksia eri puolilta Suomea, voi silti ryväsotanta heikentää otannan tarkkuutta, sillä 

fyysisesti toisiaan lähellä olevat henkilöt saattavat olla tietyiltä ominaisuuksiltaan saman-

kaltaisia (Heikkilä, 2014, 37). Lisäksi vastausprosentti jäi alhaiseksi ja aineisto sisälsi 

jonkin verran puuttuvia tietoja, kuten ”En osaa sanoa” -vastauksia, mikä edelleen osal-

taan heikensi otoksen edustavuutta ja lisäsi tulosten epävarmuutta (Vehkalahti, 2014, 

44; 81). Minun ei ollut mahdollista selvittää, ketkä jättivät vastaamatta kyselyyn ja miten 

nämä vastaajat olisivat mahdollisesti muuttaneet tuloksia. Voi olla, että esimerkiksi hen-

kilöt, joilla arki on heikoiten hallussa, eivät välttämättä vastanneet kyselyyn lainkaan.  

 

Vastauksia oli kuitenkin tutkimuksen tarkoituksiin riittävä määrä. Toisaalta ei voida olla 

varmoja siitä, ymmärsivätkö vastaajat kysymykset tarkoittamallani tavalla, miten rehelli-

sesti kysymyksiin vastattiin tai miten erilaiset ympäristötekijät vastauksiin vaikuttivat 

(Heikkilä, 2014, 177). Vastaajat saattoivat esimerkiksi pyrkiä välittämään itsestään todel-

lisuutta myönteisemmän kuvan (Vehkalahti, 2014, 90). Jää siis jossain määrin tulkinnan-

varaiseksi, voiko tuloksia yleistää koskemaan tutkimuksen perusjoukkoa, mutta toisaalta 

yhden tutkimuksen pohjalta ei vielä muutoinkaan voida tehdä varmoja johtopäätöksiä, 

eikä toisaalta koskaan voida olla täysin varmoja siitä, että yksittäisen tutkimuksen tulok-

set pätevät koko perusjoukossa (Heikkilä, 2014, 181; Vehkalahti, 2014, 47). 

 

Tulosten tarkkuus eli mittauksen kyky tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia kertoo mit-

tauksen reliabiliteetista. Tämän tutkielman reliabiliteetin varmistamiseksi olen pyrkinyt 

työskentelemään mahdollisimman huolellisesti ja kriittisesti koko tutkimusprosessin ajan 
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sekä käyttämään analyysimenetelmiä, jotka koen parhaiten hallitsevani. Kuitenkin tutki-

muksen pienehkö otoskoko sekä otoksen kyseenalainen tutkimuksen perusjoukon edus-

tavuus ovat voineet jossain määrin lisätä tulosten sattumanvaraisuutta. (Heikkilä, 2014, 

28; 178; Nummenmaa, 2009, 142.) Esimerkiksi useat muuttujat eivät noudattaneet nor-

maalijakaumaa. Tästä johtuen oli tulosten analysoinnissa käytettävä epäparametrisia 

testejä, jotka eivät ole yhtä voimakkaita kuin parametriset vastineensa (Nummenmaa, 

2009, 142–143). Toisaalta tutkimustulokset (mm. arjen hallinnan taitojen ja työelämä-

odotusten osalta) noudattivat pitkälti aikaisempien vastaavien tutkimusten tuloksia, joi-

den kohderyhmään tämän tutkimuksen perusjoukon voi katsoa kuuluvan ja näissäkin 

tutkimuksissa jakaumat vaikuttivat olevan monilta osin vinoja (ks. Halme, 2018; Lehti-

kangas, 2016; Myllyniemi, 2016). Tämän lisäksi sisäisen ja ulkoisen arjen hallinnan sekä 

työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen summamuuttujien korkeat Cronbachin alfa 

-kertoimet kuvastivat mittauksen hyvää reliabiliteettia (Heikkilä, 2014, 178). Vaikka 

Cronbachin alfa -kertoimen käyttö on saanut osakseen myös kritiikkiä, katson sen tässä 

yhteydessä parantavan luotettavuutta, sillä summamuuttujia muodostaessani ei yhtään 

osiota tarvinnut jättää pois, jolloin validiteetti ei heikentynyt (Vehkalahti, 2014, 120). 

 

Koko tutkimusprosessin ajan toimin myös mahdollisimman objektiivisesti ja avoimesti. 

Tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi noudatin tutkimuksenteon yleisiä eettisiä ohjeita. 

Hankin aineiston keräämistä varten tutkimusluvat oppilaitoskohtaisesti. Tutkittaville tut-

kimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja saatekirjeen myötä he saivat tietoonsa 

tutkimuksen tarkoituksen sekä aineiston käyttötavan. Huolehdin myös tarkoin tutkittavien 

anonymiteetista sekä tietosuojasta. (Heikkilä, 2014, 28–29; Eskola & Suoranta, 2008, 

52–59.)  

 

Muutamista edellä esitetyistä puutteista huolimatta tutkimus toi esiin uutta relevanttia tie-

toa ensinnäkin varsin harvoin tutkimuksen kohteena olleesta ryhmästä ja toiseksi kiin-

nostavia tuloksia hyvän sisäisen arjen hallinnan ja optimististen tulevaisuuden odotusten 

eli uudenlaisissa elämäntilanteissa pärjäämisen kokemuksen yhteydestä. Yhteyden var-

mistamiseksi tutkimus tulisi kuitenkin vielä toistaa kattavammalla aineistolla selvittäen 

samalla monimuuttuja-analyyseja käyttäen taustalla mahdollisesti vaikuttavien ilmiöiden 

osuudet siten, että kunkin taustamuuttujan itsenäinen vaikutus tulee esiin.  
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9 Yhteenveto ja pohdintaa 
 

Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni oli selvittää, voiko hyväksi koettu arjen hallinta lisätä 

luottamusta uusissa tulevaisuuden arjen tilanteissa pärjäämistä kohtaan ja täten helpot-

taa nuorten siirtymistä työelämään ja itsenäisyyteen. Tätä selvittääkseni tutkin sähköi-

sellä kyselylomakkeella keräämäni aineiston avulla, miten loppuvaiheen ravintola- ja ca-

tering-alan opiskelijoiden kokemat arjen hallinnan taidot ovat yhteydessä heidän työn ja 

muun arkielämän yhteensovittamiseen sekä tulevaan työelämään liittyviin odotuksiinsa. 

  

Sellaisenaan tutkimustulokset työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksista 

olivat täysin uusia, sillä aikaisemmin on selvitetty lähinnä työssäkäyvien kokemuksia 

sekä nuorten aikuisten odotuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta (esim. Euro-

found, 2012; Myllyniemi & Haikkola, 2020; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019). Tä-

män tutkimuksen tuloksista selvisi, että noin puolella vastaajista odotukset olivat optimis-

tisia ja puolella pessimistisiä. Näin ollen, vaikka aikaisemman tutkimuksen perusteella 

suurin osa nuorista näkee työn ja perheen yhteensovittamisen myönteisessä valossa, 

antaa tämä tutkimus viitteitä siitä, että nuoret eivät välttämättä suhtaudu yhtä optimisti-

sesti työn ja muun arkielämän yhteensovittamiseen (Lindroos, Sevón, Alakärppä & 

Rönkä, 2020, 141). Voi siis olla, että nuoret ovat ennemmin huolissaan työn vaikutuksista 

esimerkiksi omaan jaksamiseen tai ajankäyttöön kuin siihen, miten työ sopii yhteen tule-

vaisuuden perhe-elämän kanssa. Toisaalta tämä voi kertoa myös siitä, mikä on ajankoh-

taista nuorten elämässä. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski ravitsemisalan opiskelijoiden kokemia arjen hallin-

nan taitoja, jotka vastaajat arvioivat pääosin hyviksi tai kohtalaisiksi sekä sisäisen että 

ulkoisen arjen hallinnan osalta. Haverisen (1996) kehittämän arjen hallinnan mallin mu-

kaisesti tarkasteltuna vastaajat sijoittuivat keskimäärin taitavalle arjen hallinnan tasolle 

kaikilla arjen hallinnan ulottuvuuksilla. Vastaajat siis kokivat kykenevänsä huolehtimaan 

ja huomioimaan oman hyvinvointinsa lisäksi muiden ihmisten ja ympäristön hyvinvoin-

nista toiminnan päämäärän sekä toiminnassa ilmenevän vuorovaikutuksen ulottuvuuk-

silla. Toimintaa ohjaavan tiedon ulottuvuuden osalta vastaajat kokivat kykenevänsä so-

veltamaan tietoa ja hahmottamaan kokonaisuuksia. (Mts. 108–119.) Myllykankaan 

(2002, 128–130) peruskoulun kontekstia varten mukailemien arjen hallinnan tasojen mu-

kaan vastaajien arjen hallinta olisi keskimäärin soveltavalla tasolla, mikä vastaisi arvo-

sanaa 8. Toisaalta on otettava huomioon, että kyseessä olivat vastaajien omat arviot 

arjen hallinnan taidoistaan, jotka voivat vaihdella eri tilanteissa kunkin ulottuvuuden 
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osalta (Haverinen, 1996, 108;122). Näin ollen ei ole mahdollista yksiselitteisesti määri-

tellä, millä arjen hallinnan tasolla kunkin arjen hallinnan ulottuvuuden osalta vastaajat 

olivat. Tästä huolimatta arjen hallinnan malli (Haverinen, 1996) osoittautui erittäin toimi-

vaksi tarkastellun ilmiökentän analyysissa, samoin kuin muut käyttämäni kotitaloustie-

teelliset käsitteet ja näkökulmat. Esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen arjen hallinnan erotta-

minen toisistaan arjen hallinnan mallin mukaisesti osoittautui olennaiseksi tutkimuksen 

tulosten tarkastelun kannalta.  

 

Vastaukset olivat sekä ulkoisen että sisäisen arjen hallinnan osalta hyvin samankaltaiset 

kuin aikaisemmassa vastaavassa tutkimuksessa (Myllyniemi, 2016, 24–27). Vastaajat 

kokivat selviytyvänsä hyvin erilaisista arjen toimista sekä olevan sosiaalisesti hyvin pär-

jääviä. Toisaalta rahan käytön hallinta ja oman ruutuajan rajaaminen sekä elämässä pär-

jäämisen, elämänhallinnan ja arjen mielekkyyden kokemukset saivat vastaajilta heikoim-

mat arviot. Tähän saattoi jossain määrin vaikuttaa vastaushetken koronaviruspandemian 

aiheuttama poikkeuksellinen tilanne. Lisäksi on aiheellista pohtia, miten vastaajat kokivat 

selvitetyt asiat, sillä on mahdollista, että vastaajat eivät esimerkiksi kokeneet oman ruu-

tuajan rajaamisen haasteita lainkaan ongelmalliseksi asiaksi arjessaan. Oman ruutuajan 

rajaamisen haasteet voivat kuitenkin kuvata Sekin (2018, 175–176) esittämää, arjen su-

jumista hankaloittavaa tottumusta, jossa tässä tapauksessa puhelimen, tietokoneen tai 

muun vastaavan laitteen käyttö saattaa viedä liikaa aikaa arjen muilta toiminnoilta.  

 

Taustamuuttujittain (ikä, sukupuoli, asumismuoto, arvioitu opintosuoriutuminen, työko-

kemus) luokiteltujen vastaajaryhmien välillä ei aikaisemmasta tutkimuksesta (Myllyniemi, 

2016, 26) poiketen ollut tilastollisesti merkitseviä eroja koetuissa arjen hallinnan tai-

doissa. Ainoastaan omillaan asuvat kokivat sisäisen arjen hallintansa vanhempien luona 

asuvia paremmaksi. Kattavammalla aineistolla ryhmien välillä olisi saattanut esiintyä 

useampia tilastollisesti merkitseviä eroja. Toisaalta vastaajien sama opiskeluala saattoi 

jossain määrin kaventaa vastaajaryhmien välisiä eroja, erityisesti koetun ulkoisen arjen 

hallinnan osalta. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitin, mitä ravitsemisalan opiskelijat odottavat työn 

ja muun arkielämän yhteensovittamiselta sekä tulevalta työelämältä. Noin puolella vas-

taajista odotukset työn ja arjen yhteensovittamisesta olivat optimistisia ja puolella pessi-

mistisiä. Eniten pessimistisiä odotuksia kohdistui työstä aiheutuvaan väsymykseen sekä 

ystävien kanssa vietetyn ajan ja unen määrän vähenemiseen. Avoimen kysymyksen 

vastauksissa korostuivat huolet alalle tyypillisten työaikojen vaikutuksista arkeen, mutta 
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toisaalta osassa vastauksista kuvattiin myös työssäkäynnin arkea helpottavia vaikutuk-

sia ja osassa vaikutuksia ei nähty lainkaan. Tulokset voivat kuvastaa vastaajien oletuksia 

ravintola- ja catering-alan työstä, mutta samalla ne voivat kertoa asioista, joita vastaajat 

eniten arvostavat elämässään. On myös mahdollista, että julkisesta keskustelusta välit-

tyvä kielteinen kuva työelämästä ja sen vaikutuksista arkeen tai toisaalta läheisiltä saatu 

malli vaikuttivat osaltaan vastaajien näkemyksiin (Lindroos, Sevón, Alakärppä & Rönkä, 

2020, 135). Tulokset poikkesivat osittain siitä, mitä aikaisempien tutkimusten perusteella 

olisi voinut päätellä, vaikka toisaalta vastaajat kuuluivat pitkälti niihin, jotka aikaisemman 

tutkimuksen mukaan odottavat työn ja perheen yhteensovittamisen olevan perheellisten 

tai korkeasti koulutettujen odotuksiin nähden haasteellisempaa (Myllyniemi & Haikkola, 

2020, 54). Mikään tarkasteltu taustamuuttuja ei kuitenkaan ollut yhteydessä yhteenso-

vittamisen odotuksiin.  

 

Työelämään liittyvät odotukset olivat vastaajilla pääosin hyvin myönteisiä ja noudattivat 

pitkälti aikaisempien tutkimusten tuloksia (Halme, 2018, 31; Lehtikangas, 2016, 50–51; 

Myllyniemi & Haikkola, 2020, 29). Monen suunnitelmiin kuuluikin pyrkiä opintojen pää-

tyttyä joko oman alan töihin tai jatko-opintoihin. Vastaajat nimesivät tulevan työelämän 

kannalta tärkeimmiksi asioiksi hyvän työilmapiirin, toimeentulon sekä työn mielekkyyden. 

Lähes kaikki odottivat työelämää innolla, kokivat työelämävalmiutensa hyviksi ja uskoivat 

työllistyvänsä helposti. Tästä huolimatta suhteellisen moni oli vähintään melko paljon 

huolissaan monista työelämään liittyvistä asioista, erityisesti huonosta työilmapiiristä, 

työttömäksi joutumisesta sekä työn stressaavuudesta. Toisaalta ainoastaan huoli 

työttömäksi joutumisesta poikkesi selkeästi aikaisempien vastaavien tutkimusten 

tuloksista (Halme, 2018, 37), mihin koronaviruspandemialla saattoi jälleen olla 

vaikutuksensa, sillä ravitsemisalan työllisyystilanne kärsi erityisen paljon 

poikkeusoloista.  

 

Nuoremmat ja vanhempiensa luona asuvat vastaajat eivät kokeneet olevansa yhtä 

valmiita menemään töihin kuin iältään vanhemmat ja itsenäisesti asuvat vastaajat, mihin 

saattoi vaikuttaa iän tuoma elämänkokemus tai työkokemus. Tässä työkokemus 

selvitettiin vain ravintola- ja catering-alan osalta, joka oli kaikilla vastaajilla varsin 

vähäistä, eikä kenties siksi selittänyt työelämävalmiuksien eroja. Myös ne vastaajat, 

jotka arvioivat opintosuoriutumisensa kiitettäväksi kokivat olevansa hyvän tai tyydyttävän 

arvion antaneita valmiimpia menemään töihin. Lisäksi he odottivat työelämää 

innokkaammin, uskoivat vahvemmin työllistymiseensä ja olivat vähemmän huolissaan 

kiireestä sekä työn stressaavuudessta kuin heikompaan arvioon päätyneet vastaajat. 

Hyvä opintomenestys, mikäli omaa arviota voidaan pitää riittävän luotettavana mittarina, 
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näyttäisi siis tämän aineston puitteissa olevan yhteydessä optimistisempiin 

työelämäodotuksiin. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitin, miten koetut arjen hallinnan taidot ovat 

yhteydessä työn ja arjen yhteensovittamiseen sekä tulevaan työelämään liittyviin 

odotuksiin. Hypoteesina oli, että hyvä arjen hallinta on positiivisessa yhteydessä optimis-

tisiin tulevaisuuden odotuksiin ja voi täten osin lieventää työn ja muun arkielämän yh-

teensovittamiseen liittyviä huolia sekä auttaa näkemään työelämään siirtymisen myön-

teisemmässä valossa. Hypoteesi sai tukea ainoastaan sisäisen arjen hallinnan osalta, 

sillä ne vastaajat, jotka kokivat sisäisen arjen hallintansa hyväksi, odottivat sekä 

yhteensovittamisen sujumista että työelämää optimistisemmin kuin sisäisen arjen 

hallintansa enintään kohtalaiseksi kokeneet. Sen sijaan ulkoisen arjen hallintansa 

hyväksi kokeneet odottivat ainoastaan työelämään pääsyä innokkaammin kuin arjen 

taitonsa enintään kohtalaiseksi kokeneet vastaajat. Toisaalta arjen hallintaan kuuluva 

tulevaisuudessa pärjäämisen kokemus on mainittu ainoastaan arjen hallinnan sisäisen 

ulottuvuuden yhteydessä (Myllyniemi, 2016, 27), mikä antoi olettaa, että erityisesti 

sisäisen arjen hallinnan ja tulevaisuuden odotusten välillä esiintyisi havaittava yhteys. 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa ainoastaan sisäinen arjen hallinta selitti työn ja muun 

arkielämän yhteensovittamisen odotuksia, voi taustalla silti vaikuttaa muitakin ilmiöitä, 

joita tässä yhteydessä ei selvitetty. Kyseessä saattoivat esimerkiksi olla 

optimistisempien ja pessimistisempien persoonallisuuden piirteiden väliset erot, 

taipumus huolehtia tulevasta tai kokemus minäpystyvyydestä (Bandura, 1997, 3). 

Tulevaisuuden odotuksiin voivat vaikuttaa lukuisat eri tekijät, kuten arvot tai kotoa saadut 

esimerkit. Lisäksi tässä kyse oli ainoastaan yhteydestä eli kausaalisuutta ei voitu 

todentaa. Näin ollen tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että hyvästä 

sisäisestä arjen hallinnasta seuraisi optimistisempia tulevaisuuden odotuksia tai 

vaihtoehtoisesti optimistisempia persoonallisuuden piirteitä, kyvykkyyden tunnetta tai 

vähäisempää huolehtivaisuutta. Tai toisaalta päinvastoin, jolloin pessimistisyydestä 

seuraisi heikompi elämänhallinta. Toisaalta kyse voi olla myös siitä, että persoonaltaan 

optimistiset tai vahvan minäpystyvyyden tunteen omaavat saattavat arvioida omat 

taitonsa optimistisesti ja samalla luottaa tulevaan pärjäämiseensä. Oli syy ja seuraus 

mikä tahansa, on tulos silti sellaisenaan kiinnostava ja antaa viitteitä siitä, että hyvä 

sisäinen arjen hallinta on yhteydessä luottamukseen tulevaisuudessa pärjäämistä 

kohtaan. Ilmiön varmistaminen vaatisi kuitenkin tarkentavaa jatkotutkimusta 

kattavammalla aineistolla hyödyntäen monimuuttujamenetelmiä ja laajempaa 

muuttujajoukkoa. Lisäksi tämän tutkimuksen tulosten edustavuuteen on suhtauduttava 
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tietyllä varauksella, sillä kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, aineisto oli suppeahko ja 

vastausprosentti alhainen, eikä sen edustavuudesta voida olla täysin varmoja. Voi olla, 

että esimerkiksi henkilöt, joiden arjen hallinta on kaikkein heikointa, jättivät vastaamatta 

kyselyyn tai toisaalta opiskelualaansa kohtaan kaikkein motivoituneimmat saattoivat olla 

yliedustettuina. Kuitenkin suuri osa tuloksista oli samankaltaisia kuin aiemmissa 

vastaavia asioita selvittäneissä tutkimuksissa, joiden kohderyhmään tämän tutkimuksen 

perusjoukko kuuluu, minkä voi katsoa osaltaan parantavan tulosten luotettavuutta.  

 

Tutkimus toi kuitenkin varsin harvoin tutkitusta viiteryhmästä esiin uutta tietoa, jota on 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi alan koulutuksen tai yritysten toimintatapojen 

kehittämisessä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella alan oppilaitoksissa saattaisi 

olla hyödyllistä järjestää arjen taitoihin liittyvää kotitaloustieteellistä opetusta, jossa 

neuvottaisiin konkreettisesti miten oman rahatalouden hoito, älylaitteiden käytön 

rajoittaminen, riittävän unen ja levon varmistaminen, ympäristöystävällinen toiminta sekä 

työn ja muun arkielämän yhteensovittaminen arjessa toteutetaan toimivasti. Tässä 

voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sekvenssikarttaa, jonka avulla päivä voidaan jakaa 

pienempiin osiin ja rytmittää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja joka Sekin (2018, 17; 

158–160) mukaan on toimiva apuväline arjen jäsentämisen kannalta. Kartta voisi auttaa 

hahmottamaan ajankäyttöä, arjen toimintoja ja omia rutiineja ja täten osaltaan helpottaa 

opiskelijoiden tulevaa työssäkäyvän arkea. Oppilaitoksissa kannattaisi kiinnittää myös 

enemmän huomiota niihin opiskelijoihin, joiden elämänhallinta vaikuttaa heikolta sekä 

niihin, jotka suoriutuvat opinnoistaan heikoiten, sillä heillä odotukset työelämään 

siirtymistä ja tulevaa työssäkäyvän arkea kohtaan voivat olla pessimistisiä. Tämä 

puolestaan saattaa vaikeuttaa työelämään kiinnittymistä sekä viivästyttää itsenäisyyden 

tavoittamista (Järvinen & Vanttaja, 2015, 157–160; Leskisenoja, 2017, 5; 95–96). On 

myös mahdollista, että heikosti opinnoissaan suoriutuneet opiskelijat saattavat muita 

todennäköisemmin harkita alan vaihtoa, mikä voi osaltaan lisätä pätevän työvoiman 

puutetta alan työpaikoissa.  

 

Alan yritysten ja muiden työnantajien sekä laajemmin yhteiskunnallisten päättäjien taas 

kannattaisi pyrkiä huomioimaan paremmin vastavalmistuneiden työhön kohdistuvat 

tarpeet ja toiveet sekä tasa-arvon toteutuminen työmarkkinoilla, sillä nuorten 

työmarkkina-asema on muihin palkansaajaryhmiin nähden heikompi (Alatalo, Mähönen 

& Räisänen, 2017, 23–24; Lindroos, Sevón, Alakärppä & Rönkä, 2020, 144; Nätti & 

Pyöriä, 2017; Sutela, Pärnänen & Keyriläinen, 2019, 67). Työaika- ja vuorojärjestelyillä 

voitaisiin mahdollisesti jossain määrin vähentää työstä johtuvaa väsymystä ja ajan 

puutetta tai ainakin tieto siitä, että näihin olisi mahdollisuus itse vaikuttaa, saattaisi 
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vähentää väsymykseen ja ajanpuutteeseen liittyviä huolia ja lisätä motivaatiota alalla 

työskentelyä kohtaan. Tulosten perusteella työpaikoilla kannattaa panostaa myös 

hyvään työilmapiiriin ja toisaalta jo opintojen aikana voi olla hyvä vahvistaa opiskelijoiden 

työelämätaitoja, sillä työilmapiiriin voi kukin osaltaan itse vaikuttaa.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksia, 

mitä on aiemmin selvitetty lähinnä perhenäkökulmasta. Kuitenkin työn ja arjen 

yhteensovittaminen koskee muitakin kuin perheellisiä ja koska tulevaisuudessa 

perheettömien työntekijöiden määrä oletettavasti kasvaa lapsiluvun vähentymisen ja 

väestön ikääntymisen myötä, olisi yhteensovittamisen odotuksia ja kokemuksia tärkeää 

selvittää myös lapsettomien näkökulmasta (Ojanen, 2017, 55–56; Rantanen & 

Kinnunen, 2005, 211). Jatkossa olisi kiinnostavaa selvittää laajemmin nuorten työn ja 

arjen yhteensovittamisen odotuksia sekä sitä, eroavatko odotukset toteutuneista 

kokemuksista sekä miten arjen hallinta on yhteydessä näihin. Voiko siis hyvä sisäinen 

arjen hallinta todella lisätä uskoa tulevaa pärjäämistä kohtaan ja pärjätäänkö 

tulevaisuudessa paremmin, mikäli siihen uskotaan voimakkaammin? Kiinnostavaa olisi 

myös selvittää, miten arjen hallinta sekä työn ja muun arkielämän yhteensovittaminen 

ovat yhteydessä muihinkin ilmiöihin, kuten koettuun hyvinvointiin, perheenjäsenten 

väliseen vuorovaikutukseen tai työelämään liittyviin asioihin.  

 

Tämän tutkimuksen tulos hyvän sisäisen arjen hallinnan yhteydestä optimistisiin 

tulevaisuuden odotuksiin on merkittävä, sillä tulevaisuuteen luottamisen on havaittu 

lisäävän elämään tyytyväisyyttä ja toimivan nuorta suojaavana tekijänä, etenkin matalan 

hyvinvoinnin omaavilla (Myllyniemi, 2016, 93–94). Hyvä sisäinen arjen hallinta saattaa 

siis helpottaa opiskelusta työelämään siirtymistä, mikä voi lisätä hyvinvointia ja tyytyväi-

syyttä elämää kohtaan. Tulokset tarjosivat myös uutta tietoa ravintola- ja catering-alan 

opiskeljioista, mikä on merkittävää, sillä ala on tärkeä ravitsemuksellisten palvelujen 

tuottamisen kannalta, mutta työntekijälle melko raskas, eikä kovin suosittu. Hyvinvoivat 

työntekijät, joilla arki on sujuvaa työssäkäynnistä huolimatta, saattavat 

todennäköisemmin myös jatkaa alalla työskentelyä. Lisäksi tieto itsenäistymisen ja 

työelämään siirtymisen kynnyksellä olevien nuorten kokemista arjen taidoista ja 

tulevaisuuden odotuksista voi auttaa kohdentamaan työelämään kiinnittymiseen sekä 

itsenäistymiseen liittyvää tukea. Lopulta myös arjen tutkiminen itsessään on merkittävää, 

sillä arjessa toimimisella on aina vaikutuksensa myös tulevaan ja tuntemalla ihmisten 

arkea on siihen mahdollista pyrkiä vaikuttamaan (Heinonen, 2012, 70–71; Tuomi-Gröhn, 

2008, 9). Koska arki on jokapäiväistä ja toisinaan ennustamatonta sekä muuttuvaa, on 

hyvästä arjen hallinnasta aina hyötyä.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Oppilaitokset, joihin kysely lähetettiin 
 

- Oulun seudun ammattiopisto OSAO: Kaukovainio, Kempele-Liminka, Haukipu-
das, Muhos 

- Koulutuskeskus JEDU: Haapavesi, Oulainen  
- Koulutuskeskus BRAHE: Raahe 
- Kainuun ammattiopisto KAO: Kajaani, Kuusamo 
- Oulun palvelualan opisto OPAO: Oulu 
- Ylä-Savon ammattiopisto YSAO: Iisalmi  
- Palvelualan Opisto PAOK: Kuopio 
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Kokkola  
- Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymä: Kauhajoki  
- Sedu: Seinäjoki  
- Keuda: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi 
- Salon seudun ammattiopisto: Salo 
- Tampereen seudun ammattiopisto Tredu: Tampere, Nokia, Kangasala  
- SASKY koulutuskuntayhtymä: Tampere, Sastamala, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilp-

pula 
- Novida -ammattiopisto ja lukio: Loimaa, Uusikaupunki 

 
 
Kyselyn saatekirje 
 
Hyvä ravitsemisalan opiskelija, 
 
Voit tähän kyselyyn vastaamalla vaikuttaa ravitsemisalan työntekijöiden perehdyttämi-
seen ja työhyvinvointiin, sekä alan koulutuksen laatuun. Vastaaminen vie noin 10 mi-
nuuttia. Vastanneiden kesken arvotaan 4 kpl elokuvalippuja! (Jotka voi sitten parem-
pana ajankohtana myöhemmin käyttää J) 
 
Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103903/lo-
make.html 
 
Kysely liittyy kotitalousopettajaopintojeni opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena on selvit-
tää ravintola- ja catering-alan opiskelijoiden työelämäodotuksia sekä koettuja arjen hal-
linnan taitoja. Toteutan opinnäytetyöni yhteistyössä TTS Työtehoseuran KAUHA – Am-
mattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan -hanketta, jossa kehite-
tään ravitsemisalan yritysten tuottavuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia ja pereh-
dytystä. Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto. 
 
Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan opinnäytetyöni ja KAUHA -hankkeen tarkoi-
tuksiin, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Antamiasi vastauksia käsitellään koko 
tutkimusprosessin ajan täysin luottamuksellisesti. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi 
erottaa tuloksista.  
 



 

 2 
 

Voit jättää kyselyn loppuun sähköpostiosoitteesi, jos haluat osallistua 1) elokuvalippujen 
arvontaan, 2) kyselyyn liittyvään haastatteluun tai 3) KAUHA -hankkeen jatkotoimenpi-
teisiin. Tällöin sinuun ollaan yhteydessä myöhemmin.  
 
Vastausaikaa on 14.4.2020 saakka. Kiitos etukäteen vastauksistasi! 
 
Terveisin, 
Henna Kettunen 
 
Lisätietoja kyselystä: henna.kettunen@helsinki.fi 
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LIITE 2 

 

Kyselylomake 
Työelämäodotukset ja arjen hallinta 
 
Tervetuloa vastaamaan ravintola- ja catering-alan opiskelijoille suunnattuun kyselyyn. 
Kyselyssä on tarkoitus selvittää opiskelijoiden tulevaan työelämään ja arkeen liittyviä 
odotuksia sekä koettuja arjen hallinnan taitoja. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 mi-
nuuttia. Antamiasi vastauksia käsitellään koko tutkimusprosessin ajan täysin luottamuk-
sellisesti. Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla näkemystäsi parhaiten vastaava vaihto-
ehto tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan. Luethan jokaisen kohdan huolellisesti läpi. 
Muista lopuksi tallentaa vastauksesi. 
 
Muuttuja Vastausvaihtoehdot Lähde 
TAUSTATIEDOT     
Ikä* 16-17  

18-20  
21-25  
26-30  
31-35  
yli 35 

  

Sukupuoli* Nainen  
Mies  
Muu  
En halua vastata 

  

Äidinkieli* suomi tai ruotsi  
Jokin muu 

  

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asumistasi 
tällä hetkellä?* 

Asun vanhempieni luona  
Asun yksin  
Asun kumppanini kanssa  
Asun soluasunnossa tai  
kimppakämpässä  
Jokin muu, mikä? 

Lehtikangas, 2016, 
101 (mukaillen) 

Onko sinulla lapsia* Ei  
Kyllä 

  

Mitä opintoja olet suorittanut ennen nykyisiä 
opintojasi? 

Peruskoulu  
Lukio  
Kaksoistutkinto  
Jokin toinen ammatillinen tutkinto  
Jokin korkeakoulututkinto  
Jokin muu  

  

Missä oppilaitoksessa opiskelet tällä hetkellä? OSAO 
JEDU  
OPAO  
BRAHE  
KAO  
YSAO  
PAOK  
Vuoksi  
Sedu  
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Keskipohjanmaan ammattiopisto  
Jokin muu 

Erikoistuminen ravintola- ja catering-alalla* Ruokapalvelun osaamisala 
(kokki) Asiakaspalvelun osaamis-
ala (tarjoilija) 
Sekä ruokapalvelun että asiakas-
palvelun osaamisala  
En osaa vielä sanoa 

  

Arvioi miten hyvin olet suoriutunut nykyisissä 
opinnoissasi* 

Tyydyttävä  
Hyvä  
Kiitettävä 

Lehtikangas, 2016, 
93 (mukaillen) 

Arvioitu työkokemus ravintola- ja catering-alalta* 
 
(Mukaan lukien työssäoppimisjaksot) 

Alle puoli vuotta  
0,5-1 vuotta  
1-3 vuotta  
Yli 3 vuotta 

  

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT     
Mitä aiot tehdä nykyisten opintojesi päätyttyä?* Hakeudun ravitsemisalan jatko-

opintoihin  
Hakeudun ravitsemisalan töihin  
Hakeudun jonkin muun alan 
opintoihin  
Hakeudun jonkin muun alan töi-
hin  
En tiedä vielä  
Jotain muuta, mitä? 

Halme, 2018, 77; 
Lehtikangas, 2016, 
97 (mukaillen) 

Mikäli aiot vaihtaa alaa, mitkä ovat tärkeimmät 
syyt?* 
 
(Täytä vain, jos aiot hakeutua jonkin muun alan 
töihin tai opintoihin.) 

Avoin vastauskenttä 

  

Mikäli hakeudut ravitsemisalan töihin, minkälai-
nen työpaikka sinua ensisijaisesti kiinnostaa? 

Lounasravintola 
Ruokaravintola 
Pikaruokaravintola 
Suurtalouskeittiö 
Kahvila 
Catering-alan yritys 
Oman yrityksen perustaminen 
Jokin muu, mikä? 

  

TYÖELÄMÄODOTUKSET     
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Valitse seuraavalta listalta VIISI tärkeintä asiaa 
tulevan työsi kannalta* 

Hyvä toimeentulo 
Kannustava esimies 
Hyvä työilmapiiri 
Mahdollisuus pitkäaikaiseen työ-
suhteeseen 
Työn mielekkyys 
Mahdollisuus oppia uusia asioita 
Työn arvostus 
Monipuolinen ja vaihteleva työ 
Työn tulosten näkeminen 
Mahdollisuus toteuttaa työssä it-
seään 
Mahdollisuus vaikuttaa omiin työ-
aikoihin 
Työn haastavuus 
Käsillä tekeminen 
Se, että työ ei seuraa kotiin 
Oma vapaus 
Työpaikka on lähellä kotiani 

Halme, 2018, 75-
76; Lehtikangas, 
2016, 95 (mukail-
len) 

Mitä muita asioita pidät tulevan työsi kannalta 
tärkeinä?* Avoin vastauskenttä   

Arvioi kuinka hyvin seuraavat väitteet pitävät 
kohdallasi paikkaansa: 

Täysin samaa mieltä  
Jokseenkin samaa mieltä  
Jokseenkin eri mieltä  
Täysin eri mieltä  
En osaa sanoa 

Halme, 2018, 75; 
Lehtikangas, 2016, 
94 (mukaillen) 

Työelämä:   
 

Odotan innolla työelämään pääsyä*     

Teen töitä etupäässä siksi, että saan rahaa 
muuta elämää varten 

    

Tavoitteeni on saavuttaa pysyvä työpaikka     

Koen, että ravitsemisalan työ on merkityksellistä 
ja tärkeää 

    

Minulle on tärkeää, että saan työssä vastuuta     

Haluaisin itse vaikuttaa työtehtäviini     

Haluaisin itse vaikuttaa työaikoihini     

Työyhteisö:     

Pidän tärkeänä, että työpaikalla kaikki työntekijät 
ovat motivoituneita 

    

Pidän tärkeänä, että työyhteisössä jutellaan 
myös työelämän ulkopuolisista asioista 

    

Pidän tärkeänä, että työyhteisö tukee minua 
työssäni 

    

Pidän tärkeänä, että voin osallistua työyhteisön 
yhteiseen päätöksentekoon 
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Työhön perehdyttäminen:     

Haluan, että minulle kerrotaan, mitä työtehtäviä 
minun tulee missäkin vaiheessa tehdä 

    

Aloittaessani uudessa työpaikassa toivoisin,  
että kokeneempi työntekijä perehdyttäisi minua 
työhön 

    

Haluaisin saada säännöllisesti palautetta työs-
kentelystäni 

    

Haluaisin mieluiten kirjalliset ohjeet työtehtävistä     

Haluaisin saada tietoa yleisistä toimintatavoista 
ja -käytännöistä työpaikalla 

    

Haluaisin, että kokeneempi työntekijä auttaa mi-
nua pääsemään osaksi työyhteisöä 

    

Työuralla eteneminen:     

Toivon, että tulevassa työssäni minulle tarjottai-
siin mahdollisuus  
täydennys- ja jatkokoulutuksiin 

    

Haluan edetä urallani     

Aion tulevaisuudessa kouluttautua lisää edetäk-
seni urallani 

    

Työelämävalmiudet:   
 

Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menemään 
töihin opintojeni päätyttyä* 

    

Hallitsen mielestäni tulevassa työssäni tarvittavat 
tehtävät riittävän hyvin 

    

Uskon, että löydän helposti työtä valmistuttuani*     

Koen, että käymäni ravintola- ja catering-alan 
koulutus on antanut minulle hyvät valmiudet 
työskennellä alalla 

    

Koen, että olen saanut oppilaitoksestani riittä-
västi ohjausta työllistymisen tueksi 

    

Arvioi kuinka paljon seuraavat työelämään liitty-
vät asiat huolestuttavat sinua:* 

Huolestuttaa hyvin paljon  
Melko paljon  
Melko vähän  
Hyvin vähän  
En osaa sanoa 

Halme, 2018, 76; 
Lehtikangas, 2016, 
95–96 (mukaillen) 

Liiallinen kiire*   
 

Työn stressaavuus*     

Työn fyysinen rasittavuus*     

Oma jaksaminen*     

Oma valmius siirtyä työelämään*     
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Työvuoroista myöhästely*     

Huono työilmapiiri*     

Vaikeus tulla toimeen muiden työntekijöiden 
kanssa* 

    

Se, että työ ei vastaa odotuksiani*     

Se, että työstä saatava palkka ei riitä kattamaan 
menojani* 

    

Se, että joudun työttömäksi itsestäni  
riippumattomista syistä (esim. virusepidemian tai 
laman takia)* 

    

Mitkä muut tulevaan työelämään liittyvät asiat 
huolestuttavat sinua?* 

Avoin vastauskenttä   

TYÖN JA MUUN ARKIELÄMÄN YHTEENSO-
VITTAMINEN 

    

Arvioi kuinka hyvin seuraavat työn ja arkielämän 
yhteensovittamiseen liittyvät väitteet pitävät koh-
dallasi paikkaansa:* 
 
(Ajattele väitteiden kohdalla tilannetta, jossa olet 
jo valmistunut opinnoistasi ja siirtynyt työelä-
mään.)  

Täysin samaa mieltä  
Jokseenkin samaa mieltä  
Jokseenkin eri mieltä  
Täysin eri mieltä  
En osaa sanoa 

  

Uskon, että työssäkäynnin takia joudun laimin-
lyömään kotiasioita* 

  Sutela, Pärnänen 
& Keyriläinen, 
2019, 427 (mukail-
len) 

Uskon, että työssäkäynnin takia  
en ehdi tekemään riittävästi kotitöitä* 

    

Työssäkäynnin takia tulen kokemaan  
paljon kiirettä vapaa-ajallani* 

    

Työssäkäynnin takia tulen kokemaan  
paljon väsymystä vapaa-ajallani* 

    

Uskon, että työssäkäynnin takia  
en jaksa tehdä vapaa-ajalla asioita, joista nautin* 

    

Olen huolissani siitä, että työssäkäynnin takia ai-
kani ei riitä harrastuksilleni* 

    

Työssäkäynti tulee vähentämään unen mää-
rääni* 

    

Työssäkäynti tulee vähentämään  
ystävien kanssa viettämääni aikaa* 

    

Olen huolissani siitä, että en työni takia  
ehdi viettää riittävästi aikaa perheeni kanssa* 

    

Miten uskot päätoimisen työssäkäynnin vaikutta-
van arkeesi?* 

Avoin vastauskenttä   

ARJEN HALLINNAN TAIDOT     
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Arvioi kuinka hyvin tällä hetkellä selviydyt arjessa 
seuraavista asioista:* 

Selviydyn erittäin hyvin  
Kohtalaisesti  
Huonosti  
En selviydy ollenkaan  
En osaa sanoa 

Myllyniemi, 2016, 
241 (mukaillen) 

Normaalin vuorokausirytmin säilyttäminen* 
  

Ruoanlaitto*     

Siivous*     

Pyykinpesu*     

Kaupassakäynti*     

Terveydenhuollossa asiointi*     

Pankki- ja veroasioiden hoitaminen*     

Rahan käytön hallinta*     

Oman ruutuajan rajaaminen  
(esim. puhelimen, tv:n, tietokoneen käyttö)* 

    

Ympäristöasioiden huomioiminen  
(esim. kierrättäminen, veden- ja energian säästä-
minen)* 

    

Arvioi kuinka hyvin seuraavat arkielämään liitty-
vät väitteet pitävät kohdallasi paikkaansa:* 

Täysin samaa mieltä  
Jokseenkin samaa mieltä  
Jokseenkin eri mieltä  
Täysin eri mieltä  
En osaa sanoa 

Myllyniemi, 2016, 
241 (mukaillen) 

Arkielämä tuottaa minulle mielihyvää*   
 

Pystyn tekemään elämääni liittyviä päätöksiä*     

Koen elämäni olevan hyvin hallinnassani*     

Koen pärjääväni elämässäni*     

Jos joudun vaikeuksiin, keksin niihin yleensä rat-
kaisun* 

    

Tiedän, kenen puoleen kääntyä, jos on vaikeaa*     

Pystyn selviytymään itsenäisestä elämästä*     

Tehdessäni päätöksiä, pystyn huomioimaan mui-
den mielipiteet* 

    

Minulla on ainakin yksi ystävä*     

Voit vielä kertoa vapaasti työelämäodotuksiin, 
työn ja muun arkielämän yhteensovittamiseen tai 
arjen hallintaan liittyvistä ajatuksistasi* 

Avoin vastauskenttä   

ARVONTAAN, HAASTATTELUUN TAI TYÖELÄ-
MÄÄN LIITTYVÄÄN HANKKEESEEN OSALLIS-
TUMINEN 
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Mikäli haluat osallistua johonkin alla olevista asi-
oista, voit jättää tähän sähköpostiosoitteesi.  
Tällöin sinuun ollaan yhteydessä myöhemmin. 
Antamiasi tietoja ei yhdistetä muihin vastauksiisi. 

    

Sähköpostiosoitteesi 
 
(Täytä vain, jos haluat osallistua johonkin alla 
olevista vaihtoehdoista.) 

Avoin vastauskenttä   

Haluan osallistua elokuvalippujen arvontaan 
Haluan osallistua kyselyn aiheeseen liittyvään 
haastatteluun 
 
Haluan osallistua KAUHA -hankkeeseen aloitte-
levan työntekijän roolissa (eli saat mahdollisuu-
den osallistua työhön perehdyttämisen kokeiluun 
ravitsemisalan yrityksessä)  
 
(Osallistuminen on vapaaehtoista. Minkään vaih-
toehdon valitseminen ei sido sinua mihinkään.) 

    

TIETOJEN LÄHETYS     

Tallenna     

Kiitos vastauksistasi!     

Huom. Muuttujat, jotka koskevat tätä tutkielmaa on merkitty *merkillä. 
 
Tutkielman yhteistyökumppani ja rahoittaja: 
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LIITE 3 

 

Ulkoista arjen hallintaa selvittävien muuttujien väliset korrelaatiot 
 

Spearman's rho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Normaalin vuorokausi-
rytmin säilyttäminen 

         

2. Ruoanlaitto .373**         

3. Siivous .386** .478**        

4. Pyykinpesu .301** .333** .671**       

5. Kaupassakäynti .400** .476** .368** .368**      

6. Terveydenhuollossa 
asiointi .287** .403** .211* .251* .350**     

7. Pankki- ja veroasioi-
den hoitaminen .349** .421** .223* .234* .442** .553**    

8. Rahan käytön hallinta .335** .238* .443* .306** .222* .244* .266*   

9. Oman ruutuajan rajaa-
minen .509** .209* .334** .321** .249* .217* .180 .390**  

10. Ympäristöasioiden 
huomioiminen .286** .227* .371** .324** .268** .153 .236* .285** .318** 

Huom. *p<.05; **p<.01          
 
Sisäistä arjen hallintaa selvittävien muuttujien väliset korrelaatiot 
 

Spearman's rho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Arkielämä tuottaa mi-
nulle mielihyvää 

        

2. Pystyn tekemään elä-
määni liittyviä päätöksiä .501**        

3. Koen elämäni olevan 
hyvin hallinnassani .618** .579**       

4. Koen pärjääväni elä-
mässäni .564** .568** .732**      

5. Jos joudun vaikeuksiin, 
keksin niihin yleensä rat-
kaisun 

.455** .469** .451** .573**     

6. Tiedän, kenen puoleen 
kääntyä, jos on vaikeaa .259* .361** .456** .486** .497**    

7. Pystyn selviytymään it-
senäisestä elämästä .424** .442** .333** .506** .525** .321**   

8. Tehdessäni päätöksiä, 
pystyn huomioimaan mui-
den mielipiteet 

.326** .434** .295** .399** .526** .539** .531**  

9. Minulla on ainakin yksi 
ystävä .263** .286** .324** .326** .240* .515** .252* .265** 

Huom. *p<.05; **p<.01         
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LIITE 4 

 

Rotatoitu pääkomponenttimatriisi sisäisen ja ulkoisen arjen hallinnan pääkom-
ponenteista 
 
  Sisäinen arjen hallinta Ulkoinen arjen hallinta 
Koen pärjääväni elämässäni .781  
Tiedän, kenen puoleen kääntyä, jos 
on vaikeaa .784  

Jos joudun vaikeuksiin, keksin niihin 
yleensä ratkaisun .721  

Pystyn selviytymään itsenäisestä elä-
mästä .718  

Pystyn tekemään elämääni liittyviä 
päätöksiä .709  

Tehdessäni päätöksiä, pystyn huomi-
oimaan muiden mielipiteet .705  

Koen elämäni olevan hyvin hallinnas-
sani .690 .304 

Arkielämä tuottaa minulle mielihyvää .645  

Minulla on ainakin yksi ystävä .624  

Siivous  .742 
Pyykinpesu  .734 
Kaupassakäynti  .723 
Normaalin vuorokausirytmin säilyttä-
minen 

 .688 

Ruoanlaitto  .640 
Pankki- ja veroasioiden hoitaminen  .634 
Oman ruutuajan rajaaminen  .592 
Terveydenhuollossa asiointi  .521 
Rahan käytön hallinta  .507 
Ympäristöasioiden huomioiminen  .422 
Selitysosuus 24,47 % 22,40 % 
Huom. Pääkomponenteille latautuneet muuttujat on merkitty taulukkoon tummennetulla 
tekstillä. 
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LIITE 5 

 

Työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotuksia selvittävien muuttujien 
väliset korrelaatiot 
 

Spearman's rho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Uskon, että 
työssäkäynnin takia joudun 
laiminlyömään kotiasioita 

        

2. Uskon, että 
työssäkäynnin takia en 
ehdi tekemään riittävästi 
kotitöitä 

.780**        

3. Työssäkäynnin takia 
tulen kokemaan paljon 
kiirettä vapaa-ajallani 

.535** .513**       

4. Työssäkäynnin takia 
tulen kokemaan paljon 
väsymystä vapaa-ajallani 

.545** .540** .457**      

5. Uskon, että 
työssäkäynnin takia en 
jaksa tehdä vapaa-ajalla 
asioita, joista nautin 

.686** .579** .562** .704**     

6. Olen huolissani siitä, että 
työssäkäynnin takia aikani 
ei riitä harrastuksilleni 

.464** .477** .482** .365** .626**    

7. Työssäkäynti tulee 
vähentämään unen 
määrääni 

.597** .532** .482** .559** .611** .548**   

8. Työssäkäynti tulee 
vähentämään ystävien 
kanssa viettämääni aikaa 

.533** .539** .485** .459** .624** .684** .633**  

9. Olen huolissani siitä, että 
en työni takia ehdi viettää 
riittävästi aikaa perheeni 
kanssa 

.612** .681** .556** .369** .573** .610** .548** .672** 

Huom. **p<.01         
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LIITE 6 

 

Pääkomponenttimatriisi työn ja muun arkielämän yhteensovittamisen odotusten 
pääkomponentista 
 

  Työn ja muun arkielämän yh-
teensovittamisen odotukset 

Uskon, että työssäkäynnin ta-
kia en jaksa tehdä vapaa-ajalla 
asioita, joista nautin 

.851 

Työssäkäynti tulee 
vähentämään ystävien kanssa 
viettämääni aikaa 

.838 

Uskon, että työssäkäynnin 
takia joudun laiminlyömään 
kotiasioita 

.813 

Olen huolissani siitä, että en 
työni takia ehdi viettää 
riittävästi aikaa perheeni 
kanssa 

.806 

Uskon, että työssäkäynnin 
takia en ehdi tekemään 
riittävästi kotitöitä 

.787 

Työssäkäynti tulee 
vähentämään unen määrääni .778 

Olen huolissani siitä, että 
työssäkäynnin takia aikani ei 
riitä harrastuksilleni 

.751 

Työssäkäynnin takia tulen 
kokemaan paljon väsymystä 
vapaa-ajallani 

.726 

Työssäkäynnin takia tulen 
kokemaan paljon kiirettä 
vapaa-ajallani 

.723 

Selitysosuus 61,93 % 
 

  



 

 14 
 

LIITE 7 

 

Ulkoisen ja sisäisen arjen hallinnan sekä työn ja muun arkielämän yhteensovitta-
misen odotusten summamuuttujat 
 

  

Summamuuttuja Summamuuttujaan sisältyvät väittämät Cronbachin 
alfa 

Ulkoinen arjen hal-
linta 

Normaalin vuorokausirytmin säilyttäminen                                                          
Ruoanlaitto                                                                      
Siivous                                                                                     
Pyykinpesu                                                                    
Kaupassakäynti                                                                                             
Terveydenhuollossa asiointi                                                                                      
Pankki- ja veroasioiden hoitaminen                                                                                                             
Rahan käytön hallinta                                                                              
Oman ruutuajan rajaaminen                                                                                                              
Ympäristöasioiden huomioiminen 

.834 

Sisäinen arjen hal-
linta Arkielämä tuottaa minulle mielihyvää                                                                         

Pystyn tekemään elämääni liittyviä päätöksiä                                                                     
Koen elämäni olevan hyvin hallinnassani                                                                                  
Koen pärjääväni elämässäni                                                                                     
Jos joudun vaikeuksiin, keksin niihin yleensä ratkai-
sun                                                                         
Tiedän, kenen puoleen kääntyä jos on vaikeaa                                                            
Pystyn selviytymään itsenäisestä elämästä                                                                                          
Tehdessäni päätöksiä, pystyn huomioimaan mui-
den mielipiteet                                                                               
Minulla on ainakin yksi ystävä 

.876 

Työn ja muun arki-
elämän yhteensovit-
tamisen odotukset 

Uskon, että työssäkäynnin takia  
joudun laiminlyömään kotiasioita                                   
Uskon, että työssäkäynnin takia  
en ehdi tekemään riittävästi kotitöitä                            
Työssäkäynnin takia tulen kokemaan  
paljon kiirettä vapaa-ajallani                                        
Työssäkäynnin takia tulen kokemaan  
paljon väsymystä vapaa-ajallani                                               
Uskon, että työssäkäynnin takia  
en jaksa tehdä vapaa-ajalla asioita, joista nautin              
Olen huolissani siitä, että työssäkäynnin takia  
aikani ei riitä harrastuksilleni                                               
Työssäkäynti tulee vähentämään unen määrääni             
Työssäkäynti tulee vähentämään  
ystävien kanssa viettämääni aikaa                                  
Olen huolissani siitä, että en työni takia  
ehdi viettää riittävästi aikaa perheeni kanssa 

.923 
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LIITE 8 
 

Työelämäodotuksiin liittyvien muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, asteikot, vaih-
teluvälit ja vastausten lukumäärät 
 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Asteikko Vaihteluväli n 

Odotan innolla työelämään pääsyä 3.36 .796 1-4 1-4 96 

Minusta tuntuu siltä, että olen valmis menemään 
töihin opintojeni päätyttyä 3.32 .845 1-4 1-4 98 

Uskon, että löydän helposti työtä valmistuttuani 3.14 .829 1-4 1-4 97 
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LIITE 9 
 

Ikäryhmien keskiarvojen erot koetussa työelämävalmiudessa, keskihajonnat, U -
arvo sekä merkitsevyystaso 
 

  Alle 20-vuotiaat 
ka. 

Alle 20-vuotiaat 
kh. 

Yli 21-vuotiaat       
ka. 

Yli 21-vuotiaat 
kh. U p 

Minusta tuntuu 
siltä, että olen val-
mis menemään 
töihin opintojeni 
päätyttyä 

3.18 (n=66) .858 3.59 (n=32) .756 745,5 .010** 

Huom. **p<.01      
 

 

 

 
Vanhempien luona ja itsenäisesti asuvien vastaajien keskiarvojen erot koetussa 
työelämävalmiudessa, keskihajonnat, U -arvo sekä merkitsevyystaso 
 

  
Asuu vanhempien 

luona 
ka. 

Asuu vanhempien 
luona 

kh. 

Asuu itsenäi-
sesti 
ka. 

Asuu itsenäi-
sesti 
kh. 

U p 

Minusta tuntuu 
siltä, että olen val-
mis menemään töi-
hin opintojeni pää-
tyttyä 

3.06 (n=47) .895 3.55 (n=51) .730 812,5 .003** 

Huom. **p<.01     
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LIITE 10 
 

Arvioidun opintosuoriutumisen keskiarvojen erot työelämäodotuksissa, keskiha-
jonnat, U -arvot sekä merkitsevyystasot 
 

  

Opintosuoriutumi-
nen Tyydyt-
tävä/Hyvä 

ka. 

Opintosuoriutumi-
nen Tyydyt-
tävä/Hyvä  

kh. 

Opintosuoriutumi-
nen Kiitettävä 

ka. 

Opintosuoriutu-
minen Kiitettävä 

kh. 
U p 

Odotan innolla työ-
elämään pääsyä 3.23 (n=62) .895 3.62 (n=34) .493 820,5 .046* 

Minusta tuntuu 
siltä, että olen val-
mis menemään töi-
hin opintojeni pää-
tyttyä 

3.16 (n=64) .912 3.62 (n=34) .604 783 .012* 

Uskon, että löydän 
helposti työtä val-
mistuttuani 

2.94 (n=62) .847 3.51 (n=35) .658 672 .001** 

Huom. *p<.05; **p<.01      
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LIITE 11 

 

Ulkoisen arjen hallinnan ryhmien keskiarvojen erot työelämäodotuksissa, keski-
hajonnat, U -arvot sekä merkitsevyystasot 
 

  
Kohtalainen ulkoinen 

arjen hallinta 
ka. 

Kohtalainen ulkoi-
nen arjen hallinta 

kh. 

Hyvä ulkoinen 
arjen hallinta  

ka. 

Hyvä ulkoinen 
arjen hallinta  

kh. 
U p 

Odotan innolla 
työelämään pää-
syä 

3.26 (n=42) .828 3.59 (n=39) .677 621 .035* 

Minusta tuntuu 
siltä, että olen val-
mis menemään 
töihin opintojeni 
päätyttyä 

3.39 (n=41) .771 3.44 (n=41) .838 786,5 .057 

Uskon, että löy-
dän helposti työtä 
valmistuttuani 

3.15 (n=41) .792 3.21 (n=42) .842 811 .625 

Huom. *p<.05    
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LIITE 12 

 

Sisäisen arjen hallinnan ryhmien keskiarvojen erot työelämäodotuksissa, keski-
hajonnat, U -arvot sekä merkitsevyystasot 
 

  
Kohtalainen sisäi-
nen arjen hallinta        

ka. 

Kohtalainen sisäi-
nen arjen hallinta 

kh. 

Hyvä sisäinen 
arjen hallinta 

ka. 

Hyvä sisäinen 
arjen hallinta  

kh. 
U p 

Odotan innolla työ-
elämään pääsyä 2.88 (n=34) .880 3.71 (n=55) .458 408,5 .000** 

Minusta tuntuu 
siltä, että olen val-
mis menemään töi-
hin opintojeni pää-
tyttyä 

2.94 (n=34) .814 3.64 (n=56) .645 479 .000** 

Uskon, että löydän 
helposti työtä val-
mistuttuani 

2.80 (n=35) .868 3.38 (n=55) .733 606 .002** 

Huom. **p<.01    
  

 


