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1 Johdanto 
 
 

Koemme elämämme hektisenä, jota määrittävät ajansäästön ja kiireen kokemi-

sen vuorottelu. Vaikka vapaa-aikamme on lisääntynyt, koemme niukkuutta ajan 

riittävyydestä. Kuluttajan roolissa olemme osana markkinataloutta, jossa yhtenä 

tehtävänämme on käyttää ja kuluttaa loppuun talouden tuotteita sekä käyttää pal-

veluita. Tehokkuutta ja suorituskeskeisyyttä mitataan suhteessa yhä enemmän 

aikaan.  (Jalas, 2010, 105.) Toimeton aika nähdään tehottomuutena ja huonoina 

organisointitaitoina (Sekki, 2011, 151). Ratkaisevaa ei olekaan ajan määrä, vaan 

se, miten ajankäyttö koetaan ja hallitaan osana arkea.  

 

Korkeakouluopiskelijoiden oletetaan olevan tehokkaita ja taitavia ajan hallitsijoita, 

joilla odotetaan olevan kyky osata priorisoida erilaisia toimintoja keskenään, sekä 

suunnitella ajankäyttöänsä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä (Sainz, Fer-

rero & Ugidos, 2018, 635–636). Kuitenkin Helsingin Sanomat (Luoma-Aho, 2021) 

uutisoivat keväällä 2022 valmistuvista korkeakouluopiskelijoista, jotka ovat suo-

rittaneet suurimman osan opinnoistansa etänä, ja siirtyvät työelämään jo val-

miiksi väsyneinä. Etäopiskelu tuo joustovaraa, mutta samalla vastuu oppimisesta 

lankeaa usein yksilötasolle.  

 

Arkea on tieteellisesti tutkittu paljon lapsiperheiden näkökulmasta (ks. esim. Kor-

vela & Tuomi-Gröhn, 2014). Korvela (2003) on tutkinut kotitaloustieteessä lapsi-

perheiden arkea, jossa hän hahmotti päivän toimintojen rytmittyvän toisiaan loo-

gisesti seuraaviksi jaksoiksi, sekvensseiksi. Sekvenssit toimivat arkipäivän tu-

kena, joista muodostettua sekvenssikarttaa Sekki (2018) on tutkinut osana Arki 

haltuun hankkeen -perhetyötä. Nuorten arkea on lähestytty erilaisten yhteiskun-

nallisten teemojen kautta esimerkiksi nuorisobarometreissä, joissa tuotetaan tie-

toa 15–29-vuotiaista nuorista. Ajankäyttötutkimuksien avulla vastaavasti voidaan 

hahmottaa ihmisten kuluttamisen rytmejä arjessa, joita Pantzar (2011) on tutki-

nut. Kiirettä koskeva tutkimuskirjallisuus keskittyy usein ansiotyössä käyvien ar-

keen (Pääkkönen & Hanifi, 2011; Pääkkönen, 2010) tai vastaavasti pikkulapsi-

perheiden arkeen ja ”ruuhkavuosiin” yhtenä kiireellisyyden ilmiönä (Korvela & 
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Tuomi-Gröhn, 2014). Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten korkeakoulu-

opiskelijat kokevat kiireen osana arkeaan sekä sitä, miten kiire ilmenee osana 

päivittäistä hyvinvointia.    

 

Kotitaloustieteessä hyvinvoinnin kannalta oleellinen käsite on arjen hallinta, joka 

huomioi kotitalouden toiminnan kokonaisvaltaisen luonteen osana hyvinvointia. 

Haverinen (1996) on tutkinut kotitaloustieteen väitöskirjassaan arjen hallintaa ko-

titalouden toiminnan keskeisimpänä tavoitteena. Ihmisen ja ympäristön suhde on 

aikasidonnainen, jossa se edellyttää arjen hallinnan taitojen kannalta oman ajan-

käytön suunnittelua. Vastaavasti Saurio (1947) on tutkinut ajankäyttöä jo 1940-

luvulla kotitaloustieteen väitöskirjassaan ”Maalaisemännän ajankäyttö suhteessa 

talouden laatuun ja henkilörakenteeseen”. Aika voidaan siis nähdä yhtenä kes-

keisenä resurssina tarkastellessa kotitalouksien arjessa tapahtuvaa toimintaa.  

 

Ajankäyttö on yksi kotitalouden keskeisistä resursseista, jonka hallintaa opetel-

laan läpi elämän. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaami-

sen tavoite L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, mainitsevat ajanhallinnan ole-

van yksi tärkeä osa arjenhallintaa sekä itsesäätelyä. Yhtenä kotitalouden käytän-

nön toiminnan tavoitteena on määritelty ohjaamaan oppilasta suunnittelemaan 

ajankäyttöään ja työn etenemistä, sekä organisoimaan ja arvioimaan omaa toi-

mintaa. (POPS, 2014, 22 & 438.) Jo peruskoulusta lähtien opettelemme hallitse-

maan omaa ajankäyttöämme ja organisoimaan omaa toimintaa ja työskentelyn 

etenemistä.  

 

Kiinnostus tarkastella opiskelijoiden kiirekokemuksia kumpuaa omasta kandidaa-

tintutkielmasta, jossa tutkin korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia arjesta ja sen 

aikatauluttamisesta (Lukkari, 2021). Kanditutkielmassa nousi esiin kiirekulttuurin 

ilmentyminen osana opiskelijoiden arkea, mikä innoitti tutkimaan ilmiötä tarkem-

min. Kotitaloustieteessä kiirettä koskeva keskustelu nousee ilmi arkea käsittele-

vässä kirjallisuudessa. Kiirettä on käsitelty useissa pro gradu-tutkielmissa, joista 

Kylliäinen (2020) tarkastelee kotitaloustieteen näkökulmasta kiirekulttuuria. Kyl-

liäinen tarkastelee sitä, kuinka blogikirjoitukset ilmentävät kiirettä ja sen helpotta-

misen keinoja.   
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Kiirettä on tutkittu myös eri tieteenalojen pro gradu-tutkielmissa. Esimerkiksi Hie-

tajärvi (2019) tarkastelee diskurssitutkimuksen näkökulmasta kiirettä ja aikaa 

suomalaisessa työelämässä. Nikulaisen (2011) näkökulma painottuu pro gradu-

tutkielmassa opiskelijoiden kiirekokemuksiin sosiaalisen konstruktionismin ja 

kulttuurintutkimuksen metodologisesta viitekehyksestä käsin. Suvanto (2008) on 

tarkastellut tutkielmassaan kiirettä yhtenä työelämän osa-alueena. Yhtenäistä 

kaikille pro gradu-tutkielmille on se, että aika näyttäytyy olevan yksilön tärkeä re-

surssi, jossa sen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on tavoiteltava 

ominaisuus nyky-yhteiskunnassa (Adam, 1995, 23). 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on syventää tietämystämme kiireen luonteesta 

nyky-yhteiskunnassamme, ja tuottaa uutta tietoa kiireestä nimenomaan korkea-

kouluopiskelijoiden näkökulmasta käsin. Tutkielman aineisto koostuu 11 korkea-

kouluopiskelijan puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineiston analyysikei-

nona toimii teoriaohjaava sisällönanalyysi, jonka avulla vastataan esitettyihin tut-

kimuskysymyksiin. Tutkimustuloksina tuotettiin uutta tietoa korkeakouluopiskeli-

joiden erilaisista tavoista kokea kiirettä, sekä tietoa siitä, miten koettu kiire ilmeni 

osana hyvinvointia.  
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2 Arjen ajankäytön rytmit 
 

Koti, perhe ja arkipäivän toiminta asemoituvat vahvasti tutkimuksen kohteeksi ko-

titaloustieteessä, jossa kotitalouksien arki on monimuotoista ja yllätyksellistä.  Ko-

titalouden arkipäivän toiminnan tarkastelu edellyttää tutkimukselta käytännön ja 

teorian välisen keskinäisen vuorovaikutuksen huomioon ottamista. (Haverinen, 

1996, 5.) Tutkielma keskittyy tarkastelemaan kotitaloustieteen näkökulmasta kä-

sin korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia arjen ajankäytöstä ja rytmeistä. Luku 

käsittelee arjen tutkimisen perinnettä sekä aikaa tutkimuksen kohteena.  

 
 

2.1 Arjen tutkimisen perinne 

 

Jo vuonna 1947 kotitaloustieteessä Elli Saurio on tarkastellut ajankäyttöä, ja ai-

kaa tutkimuksen kohteena kotitaloudessa. Saurio (1947,7) mainitsee, kuinka aika 

on välttämätön tekijä kotitaloudessa, ja se ilmenee myös toiminnassamme, joka 

näyttäytyy hyödykkeiden lopullisena saattamisena nautittavaan muotoon, että yh-

täläisesti tarpeidemme tyydyttämisenä. Ajan niukkuus on ollut vallitsevana tren-

dinä jo 1940-luvulta asti, jolloin laajentunut tuotanto on kyennyt varustamaan ko-

dit yhä runsaammilla ja monipuolisemmilla tuotteilla. Myös teollisuus on ottanut 

hoitaakseen yhä enemmän aiemmin kotitalouksille perinteisesti kuuluneiden tuot-

teiden valmistamista, ja säästänyt osaltaan aikaa. Arjen määrittäminen on haas-

tavaa, sillä se, mikä näyttäytyy toiselle tavanomaisena ja arkipäiväisenä, voi näyt-

täytyä toiselle epätavallisena. (Scott, 2009, 2.) 

 

Arkielämän käsite voidaan nähdä yhtä vanhana ilmiönä kuin ihmiskunta, jos tar-

kastelemme sitä päivittäisten rytmien ja rutiinien kautta. Tutkimuskirjallisuudessa 

käsite ”everyday life” siinä merkityksessä miten sen tänä päivänä ymmärrämme, 

on noussut esiin 1920-luvulla, yhtenä sosiologian suuntauksena. (Bennet & Wat-

son, 2002, 1.) Tutkiessamme arkea, on huomattava, että aika kiteytyy ja on osal-

lisena useissa erilaisissa ja erilaatuisissa ilmiöissä, eikä täten voida samanaikai-

sesti käsitellä kysymyksen kaikkia eri ulottuvuuksia. Kuten Felski (2000,78) to-

teaa, arkielämä on kiistatta olennainen ja itsestäänselvyytenä pidetty arkipäiväis-

ten toimintojen jatkumo, joka on väistämätön perusta kaikelle ihmistoiminnan 

muille ilmentymille. Tutkimuksen kohdentaminen arkielämään tuottaa tietoa 
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arkisen ja tavanomaisen vakavasti ottamisesta, jolloin on mahdollista kiinnittää 

huomiota ajallisuuteen ja arkielämän moninaisuuteen (Sekki, 2018, 63). Tässä 

tutkielmassa mielenkiinto keskittyy nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden arjen 

ajankäytön rytmeihin, ja heidän kokemuksiinsa kiireen luonteesta osana arkea.  

 

Tutkielman kannalta olennainen ilmiö on ajankäyttö arjen rytmeissä, jonka viite-

kehyksestä käsin tulkitsemme yksilön toimintaa. Ilmiönä arki on moniulotteinen, 

eikä sen määritteleminen ole aina yksinkertaista. Ranskalainen sosiologi ja filo-

sofi Lefebvre (1991,97) käsittelee arkielämästä laajempana näyttäytyvää ”eve-

ryday life” käsitettä kriittisesti modernin ajan ilmiönä. Hän luonnehtii arkielämän 

liittyvän syvästi kaikkeen yksilön toteuttamaan toimintaan, ja samanaikaisesti kä-

sittävän ne erimielisyyksinensä ja konflikteinensa. Toisin sanoen toiminta näyt-

täytyy tapaamispaikkana, siteenä ja yhteisenä perustana. Arkielämä on näiden 

suhteiden summa, jotka muodostavat yhdessä jokaisen ihmisen perustan. Esiin 

nousevat ne yhteydet, jotka muodostavat kokemamme todellisuuden, joka on 

aina joko osittaista tai epätäydellistä. Lefebvre (1991, 51) kuvaa teoksessaan 

myös sitä, kuinka yksilöt kaikkialla pyrkivät rakentamaan arkielämän vakaalle 

pohjalle ja pakenemaan epävarmuutta sekä köyhyyttä. Tämä aiheuttaa ristiriidan 

sosiaalisten pyrkimysten ja sosiaalisten tarpeiden välille. 

 

Filosofien, kuten Lefebvren, Hellerin ja Schutzin arkielämän määritelmien kautta 

Felski (2000) näkee arjen ennen kaikkea ajallisena terminä, joka muodostaa yh-

den tämän tutkielman pääteemoista.  Felski (2000, 81) tarkastelee arkea kolmen 

avainteeman kautta, joita ovat ajallinen toistuvuus, käsitys kodista ja kodintun-

nusta sekä tavat ja rutiinit. Ajallinen toistuvuus näyttäytyy olennaisena osana mo-

dernia kokemusta, jossa se sellaisenaan välittää toiston merkityksen. Toistuvuus 

ei viittaa toiminnan yksittäisyyteen tai ainutlaatuisuuteen, vaan huomio kiinnittyy 

siihen, mitä tapahtuu päivästä toiseen. Ajallisen toistuvuuden näkökulmasta voi-

daan tarkastella vuorokausirytmejä, kuten esimerkiksi nukkumista, syömistä ja 

työskentelyä. Vuorokausirytmit ovat vuorostansa kietoutuneet suurempiin tois-

tosykleihin, kuten esimerkiksi viikonloppuihin.  

 

Tuomi-Gröhn (2008, 10) näkee arkielämän olevan ikään kuin jatkuva virtaus yh-

teiskunnan rakenteellisen tasojen ja yksilön arjen välillä, jotka yhdessä 
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muodostavat perustan vakaudelle ja muutokselle. Arkipäiväinen tekeminen ym-

märretään niinä tavallisina asioina, joita tuotamme, kun olemme kiireisiä jokapäi-

väisissä toiminnoissamme – tuotamme arkea muun muassa puhumalla, liikku-

malla, tulkitsemalla ja ajattelemalla. Arkea ei tulisi lokeroida tiettyyn hetkeen vii-

kosta, sosiaaliseen asemaan tai tiettyyn toimintaan. Arki koostuukin siis joskus 

tylsiksi koetuista rutiineista ja kotitöistä, tai toisaalta arjen keskellä tapahtuvista 

pienistä ilon hetkistä yhdessä läheisten kanssa. Perheen äiti, työläinen ja opiske-

lija ovat yhtälailla sitoutuneita omanlaisen arjen tuottamiseen, jossa esimerkiksi 

opiskelija tuottaa arkea lukiessaan tenttiin. Arki muodostuu siitä, mitä ihmiset to-

teuttavat päivittäin, viikoittain, kuukausittain, ja nämä toiminnan syklit edustavat 

arkea. (Tuomi-Gröhn, 2009, 150.) Hyödynnän tässä tutkielmassa Tuomi-Gröhnin 

(2008) muodostamaa määritelmää arkielämälle.  

 

Kotitaloustieteen tutkimuksen keskiössä on kotitalouden toiminta, johon nähdään 

kuuluvan arjen hallinnan monimuotoiset sekä samanaikaiset prosessit, jossa 

päätöksiä joudutaan tekemään välillä keskenään ristiriitaisten vaihtoehtojen vä-

lillä. Kotitalouden toiminta ilmenee tavoitteellisena prosessina, jossa kietoutuvat 

yhteen aineellinen ja inhimillinen vuorovaikutus, ja niiden välinen interaktio. Koti-

talouden tuottamasta toiminnasta muotoutuu arjen hallinnan käsite, joka on Ha-

verisen (1996, 10) väitöskirjan keskuskäsite. Arjen hallinta käsittää kotitalouden 

toiminnan perimmäisen tavoitteen, ja siinä tulee esiin kotitalouden toiminnan ho-

listinen luonne, jossa päämääränä on yhteinen hyvinvointi.  

 

Haverinen (1996, 14–16) käsittelee hallintaa management-teoreettisen mallin 

kautta, jossa hän kuvailee kotitalouden inhimillisten voimavarojen olevan tietoja 

ja taitoja, joita voidaan käyttää uusien aineellisten voimavarojen hankintaan. Ai-

neellisina voimavaroina voidaan nähdä esimerkiksi raha, aika, energia tai mate-

riaalit. Inhimilliset voimavarat eivät kulu käytettäessä samoin kuin aineelliset voi-

mavarat. Management-malli on taloustieteissä käytetty malli, jossa kokonaisuu-

dessa arvioidaan panoksia, itse toimintaa ja toiminnan tuloksena saatava tuo-

tosta. Human ecology-malli ilmentää kotitalousalan ensimmäistä ja edelleen mer-

kittävässä roolissa olevaa jäsennystapaa kotitalouden toiminnasta.  Kuten Sekki 

(2018, 59) mainitsee, management-mallia on hyödynnetty kotitaloudessa nimen-

omaan resurssien moninaisuuden ja niiden hallinnan kautta, jossa on oleellista 
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kotitalouden kokonaisvaltaisuus ja systeemisyys. Kodin sisällä eletään arkea 

tuottamalla sitä yhteisymmärryksessä ulkopuolisen yhteiskunnan ja kulttuurisen 

muutoksen kanssa (Korvela, 2003, 152). Yksilön toiminta ei siis tapahdu tyhji-

össä. 

 

Vastaavasti Horelli ja Wallin (2006, 10) käsittelevät arjen ajan hallintaa, jossa aika 

näyttäytyy yhtenä kotitalouden keskeisenä voimavarana, jonka hallinnan merki-

tys kasvaa nyky-yhteiskunnassa. Tutkiessa arkielämää, on tärkeä tiedostaa 

kuinka sosiaaliset rakenteet ja instituutiot muokkaavat arkea, ja kuinka inhimilli-

nen toiminta samanaikaisesti uusintaa ja muuttaa näitä rakenteita (Tuomi-Gröhn, 

2009, 149). Arjen ajan hallinta keskittyy aikaan ja sen käsittämiseen ilmiönä, jotka 

ovat riippuvaisia kulttuurin luonteesta ja yhteiskunnan kehitysvaiheesta. Elämän 

laadun kokeminen on yhteydessä aikaan, joka on subjektiivinen kokemus. Ajan 

hallinta kiteytyy tiettyyn toimintoon liittyvän määrällisen ja siihen kietoutuvan laa-

dullisen ajan hallinnasta. Tavoitteena on pyrkiä lisäämään sosiaalista, kollektii-

vista ja yksilöllistä aikaa, jotta subjektiivinen kokemus olisi luonteeltaan laaduk-

kaampaa, ilmenee Horellin ja Wallinin (2006, 11–12) tutkimuksesta.  

 

Jälkiteollisten yhteiskuntien sosiaalisina ongelma näyttäytyvät kiire ja ajan puute. 

Kuten antropologi Edward T. Hall (1959, 23, 30) toteaa, aika puhuu selvemmin 

kuin käyttämämme sanat. Aika välittää selkeää viestiä, ja se on vähemmän alt-

tiimpi inhimillisille vääristymille, sillä ajankäyttömme on vähemmän tietoista. Käy-

tämme aikaa aineelliseen tapaan: ansaitsemme, käytämme, säästämme ja tuh-

laamme sitä. Nyky-yhteiskunnassa aika on niukka resurssi, jonka määrittämissä 

puitteissa kotitalouksien arkipäiväinen hoito on järjestettävä, jolloin yksilön ajan-

käytön hallinnasta muodostuu yksi tärkeimmistä kotitalouden taidoista. Aika toimii 

kotitalouksissa tapahtuvan työn kehittämisen pohjana ja liittyy yksilön resurssei-

hin ja niiden hyödyntämiseen. (Aulanko, 2009, 91.)  

 

Ajan hallinnassa korostuu taito hallita itseänsä, jonka prosessissa yksilö suunnit-

telee, järjestää ja kontrolloi omia toimintojansa, joiden tavoitteena on saavuttaa 

omat yksilölliset tavoitteet tehokkaasti. Ajan hallinta lukeutuu elämänhallinnan 

peruselementteihin, minkä myötä kelpoisuutemme yhteiskunnassa usein tullaan 

määritelleeksi.  (Dalli, 2014, 1091; Jalas, 2010, 112.) Suunnittelemalla 
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ajankäyttöämme viisaasti ja ennakoimalla asioita, saamme venytettyä aikaa riit-

tämään hieman pidemmälle, ja mahdollistettua enemmän aikaa itselle tärkeiden 

asioiden toteuttamiseen (Scott, 2009, 84). 

 

2.2 Aika tutkimuksen kohteena 

 

Ajankäyttöä koskevassa kirjallisuudessa aika koetaan nyky-yhteiskunnassamme 

yhä niukempana resurssina, joka johtaa aikapaineen kokemiseen ja kiireen li-

sääntymiseen. Aika on itsessään monimutkainen, ja käsitteenä vaikeasti määri-

teltävissä oleva ilmiö. Aika muodostaa niin kiinteän osan jokapäiväistä elä-

määmme, että harvemmin tulemme ajatelleeksi sen syvempää merkitystä. Jos 

haluamme keskustella ajan merkityksestä, ja sen luonteesta, huomaamme, että 

muodostamme yksilöinä subjektiivisia käsityksiä ajasta. (Niemi, Horelli, Kiiskilä & 

Haverinen, 2006, 26; Adam, 1995, 5.) Kuten Rosenberg (2014,34) hyvin muotoi-

lee, ettemme voi kokea aikaa itsessään, vaan kykenemme ainoastaan näkemään 

ajassa tapahtuvat muutokset. Läpi elämän teemme erilaisia päätöksiä, jotka 

muokkaavat mahdollisuuksiamme käyttää ja kuluttaa aikaa.  

 

Aika kietoutuu yhteen ihmisen ja ympäristön toiminnallisuuden kautta, jossa ajan-

käytön suunnittelu, joka huomioi kotitalouden jäsenten tarpeet, näyttäytyy yhtenä 

arjen hallinnan osa-alueena (Haverinen, 1996, 95). Aikaan liittyvä tarkastelu no-

jaa kotitaloustieteeseen, mutta myös kotitaloustyön kehittämisen pohjana, joka 

liittyy olennaisesti resurssien ja niiden käyttämisen tarkasteluun (Aulanko, 2009, 

91). Kuten Särkikangas (2020, 45) toteaa, kaiken arjessa tapahtuvan toiminnan 

taustalla on ajankäyttö, jota meillä kaikilla on sama rajattu määrä käytettävissä. 

Aika on arvokasta, ja luonteeltaan katoavaista, sillä menetettyä aikaa ei saada 

takaisin. Varsinkin tarkastellessa nuorten arjen ajankäyttöä, tulemme huoman-

neeksi, että ajallinen oleminen sisältää aina ajatuksen siitä, että olisi mahdolli-

suus valita toisin. Punnitsemme päivittäin, kuinka kulutamme aikaa, ja mikä on 

arvokkaaksi koettua ja merkityksellistä. (Rosenberg, 2014, 34.)  

 
 

Aika on itsessään monimutkainen sosiaalinen konstruktio sekä myös samanai-

kaisesti sosiaalinen instituutio. Käsityksemme ajasta pohjautuvat sopimukseen, 

joka on kehittynyt vastaamaan kulloistakin yhteiskuntamuotoa, työnjakoa ja muita 
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tapoja, joilla järjestämme sosiaalista elämää. Yhteisesti hyväksytty sopimus ajan 

jäsennyksestä on merkittävää, sillä kollektiivisesti sovitut jäsennykset ajalle hel-

pottavat integroitumista yhteisöjen ja yhteiskunnan sosiaaliseen verkkoon. (Ant-

tila, Anttila, Liikkanen & Pääkkönen, 2015,1.) Suoritamme päivästä toiseen arki-

päiväisiä toimintoja samaan aikaan, samassa järjestyksessä, ja näiden rutiinien 

ennakoitavuus mahdollistavat meidän kokemuksemme arjen pitämisestä itses-

täänselvyytenä (Scott, 2009, 69). Arki on ennen kaikkea ajallisen ulottuvuuden 

käsittävä termi (Felski, 2000, 81). Ajan voidaan siis nähdä rakentuvan eri yhteyk-

sissä eri tavoin. 

 

Ajankäyttöä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa on olennaista tarkastella, miten 

käsityksemme ajasta ovat historian eri aikakausina muodostuneet. Yleisenä ke-

hityslinjana on nähty syklisestä aikakäsityksestä, eli biologisesta ajasta enem-

män mitattavaan aikaan, eli lineaariseen aikaan siirtyminen. Siirtyminen lineaari-

seen aikakäsitykseen näyttäytyy länsimaisena ajatteluna, jonka Adam (1995, 30) 

kokee perusteettomana erotteluna eri kulttuureiden menneisyyden ja nykyhetken 

välillä. Lineaariseen aikakäsityksen, jossa kello ja yhteiset sopimukset ajankäy-

töstä yleistyivät työntekijöiden keskuudessa, vaikutti teollistumiseen sitä kiihdyt-

tävällä tavalla. Syklinen aikakäsitys ei hävinnyt taustalta, vaan se näkyy edelleen 

esimerkiksi ymmärryksenämme vuosi- ja viikkokierron sykleistä. (Anttila ym., 

2015, 6.) Kuten Saurio (1947, 64) toteaa, maalaisemäntien ajankäyttö oli riippu-

vaista vuodenaikojen vaihteluista, jotka ovat Suomen leveysasteilla suuria.  

 

Aikakäsityksemme voidaan jakaa esimoderniin, teolliseen ja uuteen jälkiteolli-

seen aikajärjestykseen, jossa aikaa alettiin mitata kellon myötä aikayksikköinä, 

ensin vuositasolla, jonka jälkeen yhä pienempinä aikajaksoina, edeten lopulta se-

kunteihin. Tälle teolliselle aikajärjestykselle on ominaista ajan lineaarisuuden li-

säksi sen kumulatiivisuus ja kontrolloitavuus. (Anttila ym., 2015, 6; Pääkkönen, 

2010, 21.) Adam (1995, 53) kritisoi pelkästään kelloon perustuvan ajan määrittä-

mistä, joka tuo ajan määrälliseen, mitattavaan hyödykkeen asemaan, joka näh-

dään onnistumisen parametrina. Jotta voimme ymmärtää ajan hallintaa sekä jat-

kuvasti kiihtyvää elämäntahtia, tulee meidän tarkkailla aikaa suhteessa kelloon.  
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Ajankäyttötutkimusten kohteena ei ole aika itsessään, vaan se miten ja mihin ih-

miset käyttävät aikaansa. Kiinnostuksen kohteeksi on noussut suhteemme ai-

kaan, ja sen luonteeseen yksityisenä huolenaiheena, että julkisen puheen koh-

teena (Jalas, 2010, 112). Ajankäyttötutkimukset tuovat näkyväksi usein yksi-

tyiseksi koetun arkipäiväisen elämän, mihin ja miten paljon käytämme aikaa päi-

vittäin. Ajankäyttötutkimuksien myötä, arjesta on luokiteltavissa tiettyjä nimettyjä 

toimintoja, jotka auttavat kuvaamaan arkea helposti ymmärrettävällä tavalla, joka 

yhdistyy omakohtaisiin kokemuksiin. Luokituksilla on merkittävä rooli, sillä niiden 

kautta heijastuu, millainen kuva arjesta luodaan. (Aalto & Varjonen, 2012, 58–

59.) Näin ollen ei ole yhdentekevää millaisia määritelmiä toiminnoille luodaan.  

 

Ajankäyttötutkimuksissa toimintoja voidaan nimetä eri tavoin, mutta usein näiden 

toimintojen nimeäminen perustuu niiden ajalliseen sitovuuteen. Pääkkösen ja Ha-

nifin (2011,10,14) tutkimuksessa ajankäyttö jaettiin kuuteen pääluokkaan, joita 

olivat nukkuminen, ruokailu ja hygienia, ansiotyö, opiskelu, kotityö ja vapaa-aika. 

Suomessa ajankäyttötutkimuksien intressi on saavuttaa lisätietoa yksilöiden koe-

tusta elämänlaadusta, elämäntyylistä ja tästä muodostetaan käsitys yksilöiden 

hyvinvoinnista. Ajankäyttötutkimuksia hyödynnetään hyvin moniin eri tarkoituk-

siin, tutkimusten tietoja on esimerkiksi käytetty hyväksi yhteiskuntapoliittisessa 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. (Pääkkönen, 2010, 27, 31.)  

 

Pantzar (2012,128–129) nostaakin esiin, kuinka arkea koskevan datan määrä on 

räjähdysmäisessä kasvussa, jota on edesauttanut digitalisoitumisen myötä mo-

nimuotoisten aineiston keräämis-, tallennus-, analysointi- ja jakamistapojen yleis-

tyminen. Ajankäyttötutkimuksien ohella arkea voidaan tutkia arjen karttojen 

kautta, joiden tarkoitus on yksinkertaisimmillaan kuvata arkea tavalla, josta ilme-

nee yhteys kuvattavaan ilmiöön numeerisen tai ei-numeerisen datan kautta. Ar-

jen kartat voivat muuttua nopealla aikataululla, ja äärimmillään ne voivat esittää 

vahvoja yksinkertaistuksia ilmiöistä. Mustosen ja Pantzarin (2013,16) tutkimuk-

sessa hyödynnettiin erilaisia analyysimenetelmiä liittyen arkipäivän kollektiivisiin 

rytmeihin. Tutkimus osoitti, että ihmisten subjektiiviset arvioinnit stressistä ja pa-

lautumisesta poikkesivat järjestelmällisesti fysiologisista mittauksista. Fysiologi-

set mittaukset paljastivat käyttäytymismalleja ja syy-seuraussuhteita, joita ei yk-

silötasolla havaittu samoin tavoin. Tästä voidaankin havaita, että kokemukset 
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arjesta ovat hyvin subjektiivisia ja monitulkintaisia, ja osittain ristiriitaisia objektii-

visesti tarkasteltuna.  

 

Suomalaisten ajankäytön perusrakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia kolmen viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Nähtävissä on ollut opiske-

luun käytetyn ajan vähentymistä 1970- ja 1980-lukujen loppuihin verrattuna. 

Ajankäyttötutkimuksissa on 1980- luvun lopusta lähtien kartoitettu aikapulan ko-

kemista, sellaisille henkilöille, jotka kokevat itsensä ainakin silloin tällöin kii-

reiseksi. Aikapulaa voidaan kartoittaa kysymällä eri toimintoihin liittyvien subjek-

tiivisten tuntemuksien laatua, jotka voivat liittyä esimerkiksi kiireen kokemiseen. 

Aikapula on yksilön subjektiivinen kokemus ajan rajallisuudesta ja siitä, ettei ai-

kaa ole tarpeeksi kaikkeen mitä haluaisi tehdä. (Pääkkönen & Hanifi, 2011, 32; 

Aalto & Varjonen, 2014, 38.) Voidaan puhua myös aikaköyhyydestä, joka näyt-

täytyy ajan puutteen äärimmäisenä muotona, johon liittyy keskeisesti vaihtoeh-

dottomuus. Yhteistä käsitteille on niiden kuvaus ajan niukkuudesta jonkin asian 

suhteen. Eroavaisuuden käsitteille luo mielikuvien poikkeavuus toisistaan. (Yli-

kännö, 2015, 73, 75.) Tavassamme kuluttaa aikaa, kulminoituu paljon nyky-yh-

teiskunnassa ongelmallisena pidettyjä osa-alueita (Rajander-Juusti, 2010, 113). 

Ajankäytön kautta tuomme näkyväksi sen, mitä koemme arjessa merkityksel-

liseksi. 

 

Aika näyttäytyy yhteiskunnassamme symbolisena pääomana, joka on yhtälailla 

pääomaa taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman ohella, sillä ajalla on 

arvonsa ja vaihtoarvonsa. Mahdollisuudet valita ajankäyttönsä sisällöstä ovat 

kiinnittyneet yksilön omaamiin pääomiin ja kotitalouden resursseihin. (Anttila ym., 

2015, 14.) Arjen toiminnan tutkimisen kannalta voidaan tarkastella aikaa ja rahaa 

arkielämän keskeisinä resursseina. Resurssien määrällä ja niiden jakautumisella 

on merkittävä vaikutus yksilön kokemaan hyvinvointiin. Koemme ajan henkilö-

kohtaisena resurssina, jossa yksilön on usein otettava myös muita huomioon, 

jotta vaikutus ajankäyttöön olisi myönteinen. Materiaaliset ja konkreettiset resurs-

sit on mahdollista jakaa aikaa selvemmin. (Raijas, 2014, 106.) Kuten Rosenberg 

(2014, 35) ilmaisee, että ajan ja rahan välillä oleva dialoginen suhde muokkaa 

yksilöiden asemaa kulutusyhteiskunnassa. Rahan ja ajan välistä suhdetta voi-

daan tarkastella myös kriittisesti, sillä raha on aina loppujen lopuksi korvattavissa, 



 

12 
 

toisin kuin aika, joka voidaan nähdä uusiutumattomana resurssina (Taylor, 1989, 

12–13).  

 

Horelli ja Wallin (2006, 10–11) käyttävät aikapolitiikan käsitettä, joka on melko 

uusi Keski-Euroopassa. Aikapolitiikka käsittää arjen ajan hallintaan vaikuttavia 

politiikkoja, johon sisältyy myös erilaisia aikasuunnittelun periaatteita. Kyseessä 

on monitasoinen ilmiö, joissa eri tasoilla tapahtuu samansuuntaisia toimenpiteitä 

ja niiden koordinointia, joiden on tarkoituksena pitää aikaulottuvuus keskiössä 

kehittämällä subjektiivista kokemusta ajan hallinnan laadusta. Horelli ja Boulin 

(2006, 22–23) näkevät arjen ajan hallintaan vaikuttavan aikapolitiikan, johon vai-

kuttaa puolestaan aikasuunnittelu, joka on vieras käsite suomalaisessa kulttuu-

rissa. Globalisaation aiheuttama paine kehittää palveluinnovaatioita voivat vauh-

dittaa aikaa korostavan perspektiivin omaksumista. Kun keskiössä on kiireen ja 

aikapulan kokemuksen vähentäminen ihmisten arjessa, tullaan samalla vaikutta-

neeksi ihmisten asenteisiin. Tavoitteena tulisi olla oman aikansa hallitseva yksilö, 

eikä paikasta toiseen juokseva yli-ihminen. (Ylikännö, 2015, 84.)  

 

Verrattaessa opiskelijoiden kokemaa aikapulaa 1980- luvun lopulta 2010 vuo-

teen, huomataan, että aikapulan kokeminen on vähentynyt verrattuna työssäkäy-

viin (Pääkkönen & Hanifi, 2011, 32). Ylikännö (2015, 79) nostaa esiin, kuinka 

aikapulan ja kiireen kokeminen yhdistetään usein niihin odotuksiin, miten paljon 

kiirettä missäkin elämänvaiheessa tulisi yleisten odotusten mukaisesti olla, ja mil-

laisena ajankäyttö näyttäytyy eri elämänvaiheissa. Kaartti ja Korvela (2015, 148) 

erottavat aikapulan ja kiireen ilmiönä toisistaan, jossa yksilön kokema tunne ai-

kapulasta on enemmän yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kiire vastaa-

vasti rakentuu subjektiivisesta kokemuksesta, ettei kaikkea ehditä tekemään an-

netuissa aikapuitteissa. Näin ollen verrattuna toisiin samassa elämänvaiheessa 

oleviin, oma elämä ei tunnu niin kiireiseltä.  

 

Kuten Goodin (2011, 10) toteaa, ajankäyttötutkimuksissa huomio tulisi kiinnittää 

siihen, onko yksilölle välttämättömyys työskennellä pitkiä päiviä töissä, vai onko 

kyse yksilön omasta halusta työskennellä pitkiä päiviä. Välttämättömyys ja va-

paaehtoisuus muodostavat erilaisen suhtautumisen subjektiiviseen kiireen koke-

miseen. Taustalla voidaan nähdä tilannesidonnaisen käyttäytymisen paradigma, 
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jossa kuluttajien käyttäytyminen näyttäytyy tavoitteellisena, mutta siitä puuttuu 

usein suunnitelmallisuus. Yleistetysti voidaankin nähdä, että yksilöillä on paljon 

enemmän tavoitteita suhteutettuna tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavien re-

surssien määrään. (Öörni, 2012, 25.) Arjen ajankäyttöön peilatessa suunnitelmal-

lisuus voi näyttäytyä erilaisina rytmeinä ja rutiineina.  

 

Erilaiset kalenterirytmit muokkaavat yksilöiden ajankäytöstä ennakoitavampaa, ja 

mahdollistavat näin ollen rutiinien syntymisen. Oikein toimiessaan kalenteri hel-

pottaa yhteistoimintaa, ja osittain vaikuttaa puolestamme päätöksiimme mitä 

tehdä. (Jalas, 2010, 110–111.) Kun kohtaamme tarpeen sovittaa yhteen useam-

pia menoja, kuten esimerkiksi opinnot, vapaa-aika, työnteko ja ruoan valmistami-

nen, tulemme huomanneeksi, että kaikki ajan muodot eivät näyttäydy meille tasa-

arvoisina. Jotkin toiminnot ovat selkeästi korkeammin priorisoituja kuin toiset. 

Ajankäytön erilainen kohtelu tulee näkyväksi, kun teemme valintoja ajan jaosta 

päivittäisellä tasolla. (Adam, 1995, 95.) Kuten Ylikännö (2015, 73) toteaa, ajan-

käytön valintoja tehdään erilaisten reunaehtojen sisällä. 

 

2.3 Ajankäytön rytmit 

 

Yhteiskunnan pulssi rakentuu erilaisten päivittäisten rytmien ja rutiinien myötä. 

Yhteiskunnan näkökulmasta käsin rytmit ja rutiinit näyttäytyvät yhä monimutkai-

sempina, vaihtelevampina ja arvaamattomina. Yksilön vastuulle jää oman ajan-

käytön hallinta yhteiskunnassa, jossa digitalisaation myötä kokemuksemme 

ajasta on muuttunut yhä hetkisemmäksi, ja jokainen hetki on otettava huomioon. 

(Shove ym., 2012, 95; Scott, 2009, 80.) Arkielämämme rakentuvat näiden erilais-

ten välttämättömien ja vapaavalintaisten toimintojen suhteessa toisiinsa. Arkiryt-

mit sisältävät näiden toimintojen ajallisen rytmin, jolloin toiminnot järjestyvät ajal-

lisesti suhteessa toisiinsa toistuvaan järjestykseen. Niiden hallinta edellyttää olo-

suhteiden pitämistä vakiona, jonka myötä erilaiset toimintomme jäsentyvät niille 

ominaisten ajallisten mittakaavojen sisällä. (Korvela, 2014, 319; Haila, 2010, 

237.) Päivämme rakentuvat näiden toistuvien syklien mukaisesti, jossa rytmit 

muokkaavat kokemuksiamme.  
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Scott (2009, 69) nostaa esiin, kuinka yksilöiden ajan hallinnan keinot koskien sen 

säästämistä ja tiivistämistä tehokkaammin käytettyyn muotoon, eivät näyttäydy 

kaikille tasavertaisina mahdollisuuksina. Nyky-yhteiskunnalle on tyypillistä, että 

yksittäisille toimijoille kertyy runsaasti vastuuta ja toisaalta valtaa omasta tulevai-

suudestansa. Jalaksen (2010, 108) mukaan voimme nähdä tämän olevan sa-

manaikaisesti oikeus, että velvollisuus, joka kietoutuu yksilöiden erilaisiin tapoihin 

hallita ja suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Yksilön elämänhallinta on kiistämätön 

ihmisoikeus.  

 

Korvelan (2003, 52) tutkimuksessa havaittiin, että arkipäivä rakentuu erilaisista 

vaiheista, jotka pitävät sisällään tietyntyyppisiä tekoja, jotka voivat ilmentää sa-

mankaltaisuutta keskenään. Vaiheiden kautta syntyy arkipäivän rytmi, joka muo-

dostaa prosessin, jolla konstruoimme arkipäivää, sekä sitä todellisuutta, että 

elämme yhteiskunnassa, jossa on muodostunut tietynlainen päivärakenne. Kor-

vela (2003, 43, 54) nimittää näitä sekvensseiksi, jotka ilmentävät toimintojen kro-

nologista järjestystä ja peräkkäisyyden luonnetta. Sekvenssit esiintyvät toisiinsa 

nähden ajallisesti tietyssä järjestyksessä, jossa sekvenssien rajakohta ei ole te-

rävälinjainen, vaan sekvenssien välillä ilmenee siirtymävaihe. Siirtymävaiheessa 

ilmenee molempien peräkkäisten sekvenssien toimintoja samanaikaisesti. Sek-

venssien muodostama arkipäivän perusrakenne toistuu päivästä toiseen, jossa 

yksittäisinä päivinä sekvenssirakenteessa on havaittavissa eroavaisuuksia kes-

kenään. Arkipäivän toiminnot sisältävät osallistumista kodin ulkopuolisiin toimin-

tajärjestelmiin, jolloin niiden asettamat reunaehdot tulee huomioida arkitoimin-

nassa.  

 

Samankaltaisuus luo turvallisuuden tunnetta. Arjessa ilmenee rutiineita, jotka 

ovat automatisoituneita prosesseja, jotka eivät vaadi täyttä ajattelukapasiteettia, 

ja näin ollen vapauttavat resursseja mielen muihin samanaikaisiin toimintoihin. 

Päivän aikana tapahtuvien rutiinien ja toimintojen ajallinen ilmentyminen luovat 

rytmin, joka usein toistuessaan tulee luonteeltaan automatisoituneeksi rutiinien 

tapaisesti. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, 14.) Tuomi-Gröhn (2008, 62) nostaa 

esiin, kuinka rutiineihin liitetään usein negatiivisia mielikuvia. Rutiinit liitetään 

usein pakollisena nähtävien kotitöiden tekemiseen. Tarkastellessa rutiineita toi-

sesta näkökulmasta, tullaan huomanneeksi, että rutiinit tuovat turvallisuuden ja 
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tuttuuden tunnetta elämäämme. Arkipäivämme noudattavat samaa kaavaa, jossa 

tietty toiminto toistuu useammin ja alamme toteuttamaan sitä pelkästä tottumuk-

sesta. Arjen toisteisuus on olennainen osa nykyaikaisuuden kokemusta (Felski, 

2000, 85). Rutiinit muodostavat arkeen säännönmukaisuutta ja ennakoitavuutta, 

joka vapauttaa voimavaroja muuhun toimintaan. Näin ollen rutiinit edistävät yksi-

löiden hyvinvointia. (Korvela, 2014, 111.) 

 

Rytmit ilmentävät sitä, miten erilaiset toiminnot sijoittuvat arkipäivän mukaisesti, 

sekä samalla kuvaavat arkisten käytäntöjen rutiininomaista toisteisuutta sekä 

käytäntöjen etenemisen tahtia. Ajallisella ulottuvuudella rytmeihin voidaan lukea 

päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosirytmit. Näiden tapahtumien rutinoituminen ra-

kentaa arjelle tukirakenteen, jolloin arjesta on havaittavissa kiinteitä ja liikkuvia 

palasia. (Pantzar & Pääkkönen, 2015, 87; Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, 15.) 

Arjen rytmit ovat toisaalta yksilöllisiä, että kollektiivisia. Yksilöllisellä rytmillä voi-

daan viitata esimerkiksi yksilöiden omaan rytmiin, päivän toimintojen ajallisesti eri 

tavoin organisoituvaan päivärytmiin tai ihmisen fysiologiseen rytmiin. Yksilön te-

kemät omat valinnat vaikuttavat yksilöllisiin päivärytmeihin, joskin ympäröivän yh-

teisön vaikutus rytmeihin on aina läsnä. (Korvela, 2014, 320.) Oman arkirytmin 

muodostaminen ja sen ylläpitäminen ei ole aina helppoa, vaan siinä voi kohdata 

ajoittain erilaisia haasteita vallitsevan elämäntilanteen mukaan. 

 

Kun yksilön käsitys omasta ajankäytöstä tai sen hallinnasta on kadonnut, voi se 

johtaa arkisten tilanteiden näyttäytymiseen jäsentymättöminä. Tällöin voidaan 

puhua ajelehtivasta tai kelluvasta arjesta. Ajelehtivan arjen käsite on muodostu-

nut Arki haltuun -kehittämishankkeen (2011) kautta, joka käsittelee Korvelan 

(2003) luoman sekvenssikartan hyödyntämistä perhetyössä. Tyypillistä ajelehti-

valle arjelle on sen hallitsemattomuus, jolloin arjesta puuttuvat sitä ylläpitävät ryt-

mit ja rutiinit. Vaihtoehtoisesti arki voi olla liian jäykkää, jolloin rutiineita on muo-

dostunut liikaa, eivätkä ne jousta. Haasteet ajan ja arjen hallinnassa muodostuvat 

ajan myötä, jolloin aikaa ei käytetä arjen jäsentämiseen tai kodin hoitoon. Aiem-

min yksinkertaiselle tuntuneet rutiinit voivat näyttäytyä haastavina ja vaikeina. 

Haasteet voivat näkyä ajankäytössä ja taidossa ennakoida arjen tilanteita. 

(Heino, 2011, 23, 30; Sekki & Korvela, 2014, 221.) Näin ollen korostuvat yksilön 

valinnat siitä, mihin omat voimavaransa kohdentaa.  
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Voimavarat ovat niitä välineitä, joiden avulla voimme saavuttaa kotitalouden ta-

voitteita ja päämääriä. Niille on ominaista hallittavuus, korvaavuus ja rajallisuus. 

Yksilön voimavarojen hallittavuus kietoutuu vahvasti voimavarojen määrään, 

jossa ajankäyttö jäsentää kotitalouden toimintaa. (Sekki, 2011, 149.) Yhteiskun-

nan kollektiiviset rytmit eivät samassa määrin rajaa toimintoja mitä aiemmin, jol-

loin yksilön toiminta velvoittaa suurempaa itsesäätelyä. Yksilöllistyminen näyttäy-

tyy keskeisenä trendinä yhteiskunnassamme. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 2014, 

10.) Haasteeksi voi muodostua, jos yksilö haluaa asettaa rajoja ympäröivästä yh-

teiskunnasta poikkeavalla tavalla.  

 

Arkielämän vastakohtana viikonloput pyhitetään levolle, vapaa-ajalle opiskeluista 

ja sosiaaliselle ajalle. Viikonlopun aikarakenne on suhteessa arkeen erityinen, 

jossa lauantait näyttäytyvät huoltopäivinä, kun vastaavasti sunnuntait pyhitetään 

usein viikon lepopäiväksi. (Anttila, Oinas & Nätti, 2015, 30.) Nyky-yhteiskunnas-

samme vallitsee kuitenkin ilmapiiri, jota leimaavat kiire ja aikapula. Kaikki käytet-

tävissä oleva aika halutaan hyödyntää mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti, 

jolloin toimettomuus nähdään tehottomuutena ja huonona organisointina (Sekki, 

2011, 151). Tämä voi johtaa osaltansa siihen, että arkena aiemmin suoritetut teh-

tävät siirtyvät viikonlopun puolelle. Ylijoki (2015,45) huomauttaa, kuinka aikakä-

sityksemme on muuttunut, ja näemme ajan kontrolloitavana, hallittavana ja te-

hokkaasti hyödynnettävänä resurssina. Kohtaamme paradoksin, jossa koemme 

itsemme kiireellisemmiksi kuin koskaan ennen, jossa toisaalla ajankäyttötutki-

mukset osoittavat, että ajankäyttömme ei ole muuttunut merkittävästi (Gershuny, 

2005, 1).   
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3 Kiirekulttuurin muodostamia rytmejä ja odotuksia 
 
 

Jälkiteollisten yhteiskuntien uudeksi sosiaaliseksi ongelmaksi on muodostunut 

ajan puute, ja sitä myötä kiire. Aika näyttäytyy kotitalouksissa yhtä lailla voima-

varana mitä rahakin on. (Horelli & Wallin, 2006, 10.) Kuten Kamppinen (2001, 11) 

toteaa kulttuurit, ajat ja paikat eroavat keskenään toisistansa sen suhteen, mitä 

pidetään kiirehtimisen arvoisena toimintana, ja mikä ylipäätään mielletään kii-

reeksi. Tässä luvussa pyrin tarkastelemaan sitä, millaisten erilaisten tekijöiden 

kautta kiireen voidaan nähdä muodostuvan. Lopuksi syvennyn tarkastelemaan 

kiirettä osana opiskelijoiden arjen ajankäytön rytmejä. 

 

3.1 Yhteiskunnan kollektiiviset rytmit 

 

Kuten Korvela (2003, 52) tutkimuksessaan toteaa, elämme yhteiskunnassa, jolla 

on historian saatossa muodostunut tietynlainen päivän rakenne. Näillä vaiheilla 

on ainutlaatuinen rytminsä, joka on sidoksissa päivän ja yön väliseen rytmin vuo-

rotteluun. Arkipäivän muodostama rytmi on sidoksissa kodin ulkopuolisiin toimin-

tajärjestelmiin, joissa vietetään useita tunteja kodin ulkopuolella. Nämä kodin ul-

kopuolella vietetyt toiminnot asettavat reunaehtoja, jotka yksilöiden tulee ottaa 

huomioon arkitoiminnassaan. Aamua jäsentää arkitoimet, joita yksilö suorittaa 

ennen kuin jättää kodin ja siirtyy joko töihin tai opiskelemaan yliopistolle. Vastaa-

vasti kotiin palattua suoritetaan tiettyjä toimintoja. Osa näistä arkemme rutiineista 

toimivat kollektiivisten käytäntöjen raaka-aineina, jossa kulutuksen rytmit synty-

vät yhteisvaikutuksena arkisten käytäntöjemme ajallisista ja paikallisista kytken-

nöistä (Pantzar, 2011, 22). 

 

Arjen rytmittyminen muodostaa toimivan säännönmukaisen rakenteen, jossa 

säännönmukaisuus tuo turvallisuuden tunnetta (Aalto & Varjonen, 2014, 32). Ku-

ten Horelli ja Wallin (2006, 11) muotoilevat, että on olemassa monia erilaisia ai-

koja, jotka voidaan karkeasti jakaa yksilölliseen ja kollektiiviseen aikaan yhtä lailla 

kuin subjektiiviseen ja objektiiviseen aikaan. Muodostuneet rytmit syntyvät komp-

leksisten vuorovaikutusverkostojen tuloksena, jossa tulevaisuudessa muun mu-

assa globalisaatio tulee vaikuttamaan siihen, millaisiksi kollektiiviset rytmit 
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muokkaantuvat (Pantzar & Pääkkönen, 2015, 96). Erilaisen biologisten ja sosi-

aalisten rytmien yhteensovittaminen on hidas ja aikaa vievä prosessi. Näiden ryt-

mien kannalta olennaista on yhdenmukainen ajoitus, niin kutsuttu ajan synkro-

nointi, sillä se mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen (Anttila, Oinas & Nätti, 

2015, 19).  

 

Yhteiskunnan tasolla jatkuvat uudistukset nähdään osoituksina toiminnan tulok-

sellisuudesta, jossa elämisen ja kulttuurin rytmit ovat nopeutuneet (Ylikännö, 

2015, 46). Pantzar (2009, 19–20) nostaa esiin, kuinka kulutuksen käytännöt ovat 

historiallisesti muuntuvia kumulatiivisia ja rinnakkain eteneviä, luonteeltaan 

enemmän tai vähemmän toistuvia toimintatapoja. Näin ollen voimme pohtia, 

kuinka esimerkiksi runsaasti aikaa vievät aktiviteetit kuluttavat toisiansa rajallis-

ten aikaresurssien myötä. Näiden käytäntöjen välillä voi siis olla monenlaisia vuo-

rovaikutussuhteita, jotka muodostavat kompleksisen verkon kuluttajan mahdolli-

suuksista kuluttaa aikaa, ja kollektiivisten rytmien vaikutuksesta arjen ajankäytön 

rytmeihin. 

 

Ihminen on aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, jolloin yksilön ja ryh-

män toiminnalla on tietty selkeä rytmi. Yksilön tunnetilat nousevat olennaisen tär-

keiksi, elleivät välttämättömiksi, kun tehdään valintoja ajankäytön kuluttamisesta. 

Mieltymyksemme ja valintamme kuluttaa aikaa ovat usein mielen tuotteita, jossa 

ympäristömme vaikuttaa jatkuvasti mieleemme. (Öörni, 2012, 20, 23–24.) Yhteis-

kunnan tasolla kollektiiviset rytmit käsittävät ne käytännöt, jotka ovat seurausta 

yksilön ja yhteiskunnan rakenteiden yhteensovittamisesta. Aalto ja Varjonen 

(2014, 40) käsittävät kollektiiviset rytmit sitä kautta, että suurin osa ihmisistä to-

teuttaa samoja asioita samaan aikaan päivästä eli toisin sanoen käytännöt ovat 

järjestäytyneet ajallisesti samoihin kellonaikoihin. Kollektiiviset rytmit ovat yhtei-

sesti jaettuja. 

 

Vuorokausirytmi on ihmiselämän yksi perustavanlaatuisimpia ilmiöitä, joka on 

osa ihmisen biotemporaalisia rytmejä. Rytmi on sisäsyntyinen ja se on kytkök-

sissä ympäristöön, jossa ympäristön vihjeet voivat säätää rytmiä uudelleen, ja 

pyrkiä sovittamaan sen paikalliseen ympäristöön. (Öörni, 2012, 27.) Ristirii-

taiseksi koetut odotukset ja arkisten rytmien yhteensovittamisen pakko edistävät 
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yksilön kokeman stressin määrää (Pantzar, 2011, 39). Koemme esimerkiksi vä-

hemmän stressiä lauantaisin, ja palautumisemme viikosta ei ole yhtä tehokasta 

perjantaisin. Päivittäiset stressipiikit asemoituvat heti aamusta kahdeksalta, ilta-

päivisin kolmelta, ja kahdeksalta ennen nukkumaanmenoa iltaisin. Koko viikonlo-

pun kestävä lepo ja rentoutuminen ovat edellytyksiä ja tarpeen stressistä palau-

tumisessa. (Mustonen & Pantzar, 2013, 18; Pantzar, 2011, 39.) 

 

Ajasta ja paikasta riippumattoman teknologian yleistyessä voidaan pohtia vaikut-

taako se yksilöllisen toiminnan ja kollektiivisten rytmien yhteensovittamiseen, sillä 

yksilölliset valinnat muodostuvat aiempaa helpommiksi. Yhteiskunta ei rajaa sa-

malla tavalla toimintoja mitä aiemmin, yhteiskunnan muutos lisää yksilökohtaisia 

päätöksiä ajankäytöstä. (Pantzar & Pääkkönen, 2015, 87; Korvela & Tuomi-

Gröhn, 2014, 10.) Yhteisen ajan löytäminen kalenterista muodostuu vaivatto-

maksi teknologian myötä, mutta samalla se sisältää kääntöpuolen, jossa koetaan 

painetta olla koko ajan tavoitettavissa. 

 

24/7-yhteiskunta on yleisesti käytetty ilmaus yhteiskuntamme muutoksesta, joka 

viittaa siihen, että palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Ostoskeskukset 

ovat auki sunnuntaisin, kaupassa voi käydä keskellä yötä, sekä teknologian 

myötä olemme saavutettavissa läpi vuorokauden. (Korvela & Tuomi-Gröhn, 

2014, 10.) Vaikka yhteiskuntaa on luonnehdittu 24/7-rytmiseksi, niin ympärivuo-

rokautinen kulutus ja ajankäyttö ovat myös osin utopiaa, sillä ihmisten aika- ja 

kulutuskäytännöt seuraavat myös melko vakiintuneita yhteiskunnallisia rytmejä 

(Autio, 2019, 218). Vuorokautinen ja viikoittainen aikarytmimme on kuitenkin 

muutoksessa, jossa kollektiivisten rytmien heikentyminen kehittää tarpeen neu-

votella ajasta ja arjen käytännöistä yhä uudelleen (Jalas, 2010, 111). Ympäri vuo-

rokauden toimivan yhteiskunnan myötä toimintoja, joita tehtiin aiemmin vain vii-

konloppuisin, siirtyy arkipäiville. Uusi jälkiteollinen aikajärjestys vähentää osittain 

jaettua, sosiaalista aikaa, joka on aiemmin ollut olennainen viikkorytmin määrit-

täjä. (Pääkkönen, 2010, 24; Anttila ym., 2015, 19.)  

 

Viikonpäivien eriytyisyys haihtuu, jolloin arkea ja viikonloppua määrittävät yhä vä-

hemmän kollektiivisesti aiemmin jaetut työn, kulutuksen tai vapaa-ajan rytmit. Vii-

konloppu näyttäytyy kuitenkin edelleen erityisenä, jossa sunnuntailla ja 
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lauantailla on omat ominaispiirteensä. Viikonloppuisin ei tarvitse noudattaa kodin 

ulkopuolelta tulevia reunaehtoja, kuten esimerkiksi opiskelun tai töiden määrittä-

miä arjen rakenteita. Viikonloppuisin, etenkin sunnuntaisin koetaan kiirettä huo-

mattavasti vähemmän kuin arkena. (Anttila ym., 2015, 30–31.) 

 

Viikonloppu näyttäytyy merkityksellisenä periodina viikkorytmissä, jolloin esimer-

kiksi kotityöt saattavat tuntua arkena raskailta, mutta suhteutettuna viikonloppuun 

niistä muodostuu vapaa-aikaa, ja lepoa muodostavia askelia. Viikkorytmissä vii-

konloppu näyttäytyy erityisenä, jonka sisältö on sosiokulttuurisesti erilainen ar-

keen verrattuna. Viikonloppuisin usein päätetään viikko lepoon ja palautumiseen. 

(Heinilä, 2014, 281; Anttila ym., 2015, 20.) Ajan käytön murroksessa kollektiivis-

ten rytmien eriytyisyys haastetaan. Korvelan ja Tuomi-Gröhnin (2014, 11) sanoin, 

yhteiskunnan tasolla tapahtuva kehitys korostaa yksilöllistymistä, jolloin kehitys 

tulee vähentäneeksi sosiaalisten, yhteisesti muodostuneiden normien merkitystä 

osana toiminnan suuntaavia tekijöitä.  

 

Vapaa-aika mielletään usein työn teon ja opiskelun vastakohdaksi, jolloin voidaan 

irtautua arjen rutiineista ja välttämättömyyksistä sekä nauttia erilaisista harras-

tuksista. Vapaa-aika on usein alueellisesti ja ajallisesti sidottua, jota luonnehtii 

tieto siitä, että jossain vaiheessa on palattava takaisin arkeen. (Scott, 2009, 161.) 

Aiemmin arkena suoritetut toiminnot siirtyvät viikonlopun puolelle, joka voi aset-

taa haasteita yksilön kokemaan hyvinvointiin, jos viikonloppuisin ei kerkeä enää 

samalla tavoin rentoutumaan. Voidaan nähdä yksilöiden ajankäytön rytmeissä 

muutosta, jonka myötä erilaisten toimintojen luonne muuttuu ajan kuluessa. Esi-

merkiksi vapaa-ajan toiminnoista on tullut luonteeltaan yhtä intensiivisempiä, 

jotka vaativat suurempaa osallistuneisuutta ja sitoutumista. (Sullivan & Gershuny, 

2020, 301.) 

 

Erilaisten toimintojen luonteen muuttuminen johtaa siihen, ettei vapaa-ajalla 

osata irtautua, vaan myös silloin pyritään hyödyntämään jokainen hetki. Ylikän-

nön (2015, 83) tutkimuksessa viidesosa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 

käytti ansiotyöstä, ja muista pakollisista toiminnoista yli jäävän ajan niin tehok-

kaasti, että he kokivat itsensä kiireellisiksi myös vapaa-ajalla. Vapaa-aikaa olisi 

ollut käytettävissä lepäämiseen, mutta aika käytettiin ennemmin aktiiviseen 
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toimintaan kuin rentoutumiseen.  Rajander-Juustin (2010, 115) sanoin nyky-yh-

teiskunnassamme vapaa-ajasta on tullut luksusta, jota yhä useammat tavoittele-

vat. 

3.2 Kiireen ulottuvuuksia 

 

Nyky-yhteiskunnassa käydään paljon keskustelua kiireestä, ja sen kokemisen li-

sääntymisestä. Useat tutkimukset osoittavat, että ihmisten kokema kiire on li-

sääntynyt, vaikka samanaikaisesti vapaa-ajan määrä on kasvanut koko väestön 

tasolla. (Pääkkönen, 2010, 93; Gershuny, 2005.) Kiirettä voidaan siis tarkastella 

sekä objektiivisesti että subjektiivisesti, objektiivisesti mittaamalla voidaan selvit-

tää, paljonko ihmisillä on käytettävissään vapaa-aikaa, ja subjektiiviseksi tarkas-

telemalla yksilöiden kokemuksia tämän ajan riittävyydestä.  Kiirettä koskeva kir-

jallisuudessa nousee usein käsitteinä esiin ajan niukkuus, aikapula, ruuhkavuo-

det, ajan hallinta ja aikaköyhyys (Anttila ym., 2015, 8; Pääkkönen & Hanifi, 2011, 

32; Särkikangas, 2020, 60; Kaartti & Korvela, 2014, 146). 

 

Usein kyse onkin yksilöiden erilaisesta suhtautumisesta siihen, kun koetaan että 

aika ei riitä ja tekemistä on vastaavasti enemmän kuin sen tekemiseen varattua 

aikaa on käytettävissä (Rajander-Juusti, 2010, 113).  Sullivan ja Gershuny (2020, 

302) tarkastelevat kriittisesti kiireen määrän kasvamista yhteiskunnassa ja ehdot-

tavatkin kyseessä olevan pikemminkin kiireellisyyttä ihannoivan elämäntavan 

yleistyminen. 

 

Suomalaisten vapaa-ajan määrä on kasvanut tunnin verran viikossa 2000-luvulla. 

Näin ollen suomalaisilla on vapaa-aikaa keskimäärin 6 tuntia 40 minuuttia vuoro-

kaudessa. (Pääkkönen & Hanifi, 2011, 40.) Kiireisyys on kuitenkin noussut yh-

teiskunnalliseksi ilmiöksi, joka ei ole suoranaista seurasta työtuntien määrän kas-

vusta (Rajander-Juusti, 2010, 113).  Gershuny (2005) näkee taustalla olevan kii-

reen statuksen kehittymisen matalan statussymbolin osoituksesta suurempaan 

ja tavoiteltuun statukseen. Kiireellisyys nähdään yhteiskunnan tasolla tavoitelta-

vana asiana, jossa joutilaisuus ja ylenmääräinen kiireettömyys ovat sosiaalisesti 

tunnistettuja riskejä (Jalas, 2010, 112). Sullivanin ja Gershunyn (2020, 302) kii-

rettä ja kiireellisyyden kokemista koskevan tutkimuksen yksi päähavainto liittyi 
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siihen, kuinka kiireen muodostumisen taustalla vaikuttaa sosioekonominen 

asema.  

 

Kiireen kokeminen näyttäytyy erilaisena eri elämänvaihetta elävien yksilöiden 

kesken. Ovathan yksilöiden väliset toimintatilat erilaisia keskenään, mahdollisten 

valintojen runsauteen vaikuttavat yhtälailla yhteiskunnallinen asema, että perhe-

suhteet, ja muut elämäntilannetta välittömästi määrittävät tekijät. Yksilöiden mah-

dollisuuksia rajaavat myös yhteiskunnan rakenteelliset reunaehdot. Yhteiskun-

nassamme on tarjolla runsaasti toimintaa ja vastaavasti kysyntä ajalle on suurta. 

(Haila, 2010, 235; Jalas, 2010, 105.) Käymme keskustelua uusien, olemassa ole-

vien ja kilpailevien ajankäyttötapojen välisestä suhteesta (Shove, 2009, 24). Tä-

män keskustelun tuloksena tulemme muodostaneeksi käsityksen kiireellisyyden 

luonteesta. 

 

Elämäntyylimme kiihtyy jatkuvasti, sillä elämme yhteiskunnassa, jossa tavat ku-

luttaa aikaa laajenevat jatkuvasti, ja mahdollisuuksia on loputon määrä. Erilaiset 

aktiviteetit, kaupalliset ja epäkaupalliset toiminnot kilpailevat keskenään yhä sel-

keämmin kuluttajien vapaista hetkistä (Pantzar, 2011, 35).  Kilpailemme keske-

nään tavoista nauttia erilaisista kuluttamisen keinoista, ja samanaikaisesti ajau-

dumme mukaan sosiaaliseen liikkeeseen kohti yhä kiihtyvämpää elämän tahtia 

(Southerton, 2020, 69). Ajankäytön niukkuus muodostuu samaan aikaan, kun 

käytettävissä olevalle ajalle, yhtälailla kuin rahalle, löytyy potentiaalisia käyttö-

mahdollisuuksia yhä enemmän (Anttila ym., 2015, 6).  

 

Aika ja raha näyttäytyvät yhtäläisinä kulutuksen tapoina, joiden käyttö ei ole aina 

itsemme hallinnassa. Hankaluudet ajankäytössä voivat johtaa jatkuvaan kiiree-

seen ja aikapulan kokemiseen, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta keskeisiä ongel-

mia. (Ylikännö, 2015, 73.) Kuten Aulanko (2009, 96) toteaa, kotitalouksissa koh-

dataan päivittäin erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä, jotka muodostuvat tilanteen 

useammin toistuessa soveltamistehtäviksi. Ajan kuluessa nämä soveltamistehtä-

vät muodostuvat yhä automaattisemmin, jolloin tehtävät rakentuvat rutiinitehtä-

viksi. Ihmisluonnon monimuotoisuus tuo rutiininomaiseenkin tehtävään ja ongel-

manratkaisuun uusia ulottuvuuksia.  
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Gershuny (2005) määrittelee kiireen näyttäytyvän nyky-yhteiskunnassa subjektii-

visena tilana, joka on riippuvainen yksilön arviosta omasta viimeaikaisesta tai 

odotetusta toiminnasta suhteutettuna nykyisiin normeihin ja odotuksiin. Kiire ase-

moituu yhtälailla ulkoisesti havaittuun työ- tai vapaa-ajan toimintaan, mutta koke-

mus kiireestä on täysin subjektiivinen. Yksilön kokemaa kiirettä voidaan tarkas-

tella näistä molemmista näkökulmista käsin: subjektiivisena kokemuksena, sekä 

objektiivisesti ajankäytön näkökulmasta.  Ylijoki (2015, 44) näkee kiireen taustalla 

olevan yhteiskunnassa vallitsevan aikakäsityksen, joka korostaa ajan merkitystä 

kontrolloitavana, hallittavana ja tehokkaasti hyödynnettävänä kelloaikana.  

 

Ajasta on tullut yhä tiiviimpää, sillä yritämme mahduttaa siihen yhä enemmän te-

kemistä. Määrällisesti vapaa-aikamme ei ole vähentynyt, mutta samanaikaisesti 

koemme, että olemme yhä kiireisempiä. (Jalas, 2010, 105.) Pantzar (2011, 73) 

kuvaa kiireen ja riittämättömyyden kokemisen muodostuvan eräänlaisesta rytmi-

häiriöstä, joka pitää sisällään rutiinien epäsäännöllistymisen, aktiviteettien pirs-

toutumisen ja päällekkäistymisen Toimintojen pirstoutuminen johtaa helposti sii-

hen, että kiirehdimme paikasta toiseen, ja keskitymme tekemiseen yhä vähem-

män (Sullivan & Gershuny, 2020, 290).  Tällöin arkemme aikarakenteet ovat pil-

kottu monien toimijoiden kesken, ja ne voivat näyttäytyä osittain jäykkinä.  

 

Arkemme koostuu hallitsevista yksittäisistä rytmeistä, että aikarakenteista, jotka 

ohjaavat ja samanaikaisesti jakavat aikaamme. Kiire syntyy tarpeesta olla osalli-

sena, ja samanaikaisesti pyrkimyksestä mukautua jo olemassa oleviin toisten 

määrittelemiin aikarakenteisiin. (Jalas, 2010, 109–110.) Erilaiset ajankäytön or-

ganisoinnin välineet, ja arjen järjestelyt muodostavat jännitteitä tiettyyn elämän-

kaaren vaiheeseen, jonka kokonaisuus antaa merkityksen toiminnalle. Näin ollen 

yksittäinen kaoottinen hetki, tai edessä oleva kiireinen viikko tai kuukausi voidaan 

kokea siirtymänä toiseen, ehkä rauhallisempaan vaiheeseen edessä olevaan ar-

keen. (Heinilä, 2014, 278.) Tässä tutkielmassa hyödynnän Gershunyn (2005) 

määritelmää kiireelle subjektiivisena ilmiönä, joka ilmenee yhteiskunnassa Pant-

zarin (2011) kuvaamalla tavalla – epäsäännöllisyytenä rutiineissa, ajan pirstoutu-

misena ja päällekkäistymisenä.  
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Stressi voidaan nähdä yhtenä fysiologisena ilmentymänä, joka on seurausta riit-

tämättömyyden ja kiireen kokemisesta. Kiire kuvastaa osittain juuri sitä, miten 

stressaavaa tai pakkotahtista yksilön tekeminen on (Aalto, 2015, 72). Yksilön ris-

tiriitaiset odotukset ja arkisten rytmien yhteensovittamisen pakko edistävät osal-

taan stressin kokemista. Arkielämämme onkin jatkuvaa improvisointia erilaisten 

arkeen kohdistuvien ristiriitaisten paineiden kautta. (Pantzar, 2011, 82.) Kiire vai-

kuttaa yksilöiden ja perheiden kokemaan hyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja sen 

laatuun, elämänlaatuun, pyykkiseen hyvinvointiin sekä stressiin, että ajankäytön 

hallintaan. Osittain kiire koetaan myös yhdenlaisena elämänlaadun mittarina. 

(Pääkkönen, 2010, 93.) Stressi on myös kietoutunut työntekoon ja opiskeluun 

sidottuun viikkorytmiin, jossa Pantzar (2011, 39) mainitsee esimerkkinä naisten 

stressitason olevan korkeimmillaan lauantaisin ja alhaisimmillaan hyvin levätyn 

viikonlopun jäljiltä maanantaina ja tiistaina.  

 

Pääkkönen (2010, 23–24) hyödyntää Garhammerin (1999) tiivistyksiä aikakult-

tuurimme trendeistä, jossa koemme yhä useammin puutetta ajasta, joka on seu-

rausta yhteiskunnallisen elämän tempon nopeutumisesta. Aika on tihentynyt, 

joka näkyy monisuorittamisen lisääntymisenä, jolloin tehdään useita asioita yhtä 

aikaa. Yhtä lailla eri elämänvaiheiden välillä on vähemmän taukoja, ja vapaa-ai-

kakulttuurit hajoavat, jonka seurauksena vapaa-ajan toiminnot eriytyvät.  Yksilöl-

listymisen seurauksena ajanhallinnan merkitys korostuu.  

 

Tunne kontrollin tai hallinnan menettämisestä voi aiheutua opiskeluiden tai an-

siotyön ennustamattoman luonteen ja lyhyen aikavälin takarajojen välisestä risti-

paineesta. Tällöin myös epäolennaiset asiat tuntuvat kiireisiltä, ja tärkeiltä, sillä 

ajan puutteen vuoksi ei ole aikaa käsitellä niitä täsmällisesti. Toisin sanoen kii-

reestä voi tulla patologista, jolloin koemme itsemme niin kiireisiksi, ettemme saa 

aikaiseksi lopulta mitään.  (Lupu & Rokka, 2021, 10; Jalas, 2010, 112.) Kuten 

Lefebvre (1971, 72) toteaa, jokapäiväisestä elämästämme on tullut harkinnan ja 

hallinnan kohde, jotka toimivat itsesäätelyn kautta. Oikein organisoituna ja toimi-

essaan, voimme ennakoida ja tulemme tuottaneeksi kuluttamisen yhteiskuntaa.   
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3.3 Ajankäytön ihanteena tehokkuus 

 

Kuten Scott (2009, 85) toteaa, mitä enemmän saamme toimintoja mahtumaan 

yhden tunnin sisään, sitä enemmän koemme saavuttaneemme asioita. Kun kes-

kustelemme ajankäytöstämme takautuvasti, tulemme usein liioitelleeksi töihin tai 

opiskeluihin käyttämäämme aikaa, sillä haluamme kuulostaa ahkerimmilta mitä 

todellisuudessa olemme. Yksilöiden esityksellä kiireisyydestä on tärkeä rooli hei-

dän asemansa vahvistamisesta osana yhteiskunnallisesti kerrostunutta järjes-

tystä (Gershuny, 2005). Kiire on eksistentiaalisesti kerrostunut ilmiö, jossa odo-

tamme elämältä paljon, ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen on rajattomasti, 

mutta aikaa ei ole samassa määrin käytettävissä. Kun emme kerkeä tekemään 

kaikkea, elämämme tuntuu tehottomalta. (Rajander- Juusti, 2010, 123.) Taustalla 

vaikuttaa pyrkimyksemme olla kilpailukykyisempi kuin vertaisemme (Adam, 

1995, 101).  

 

Yhteiskuntaamme leimaa pyrkimys tehokkuuteen, jossa tarkoituksenamme on 

tuottaa tai toteuttaa jokin toiminto mahdollisimman lyhyessä ajassa. Toisaalta ar-

vostamme myös laatua, jolloin esimerkiksi esseen kirjoittaminen mahdollisimman 

lyhyessä ajassa ei välttämättä johda laadukkaaseen lopputulokseen. Yhtä lailla, 

jos johonkin käyttää liikaa aikaa, tekee sen liian nopeasti tai väärässä järjestyk-

sessä on se osoitus epäpätevyydestä. (Adam, 1995, 100; Shove, 2009, 25.) Ai-

kaa ei tunnu koskaan olevan tarpeeksi, kun koemme itsemme kiireisiksi.  Kyse 

on siitä, että ajankäytöstä on tullut yhä hankalammin hallittavaa ja kontrolloitavaa 

(Shove ym., 2012, 95). Mistä subjektiivisista ja objektiivista tekijöistä kiirekoke-

mukset syntyvät yhteiskunnassamme, ja miten pyrimme hallitsemaan omaa ar-

keamme ja arjen ajankäyttöämme?   

 

Suomalaiselle yhteiskunnalle on ominaista vahva työn ja tekemisen arvostami-

nen, jolloin julkisen puheen kautta asetamme tehokkuus- ja suorituskeskeisyyden 

tavoiteltavaksi ja hyväksyttäväksi toiminnaksi. Julkinen puhe siirtyy osaksi arki-

puhetta, jolloin ne kietoutuvat osaksi arjen toimintaa. (Raijas, 2015, 111.) Käyttä-

mämme erinäiset kielelliset keinot, kuten julkinen ja arkipuhe, ovat keinoja, joiden 

avulla tulemme määritelleeksi tiettyjä toimintoja, ja osoittaneeksi mitä pidämme 

arvostettavana ja merkittävänä. Erilaiset ilmiöt kuten tehokkuus ja kiire, tulevat 
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näkyviksi vasta silloin, kun alamme määrittelemään ja nimeämään näitä ilmiötä. 

(Lefebrve, 1971, 120.)  Anttila ym. (2015, 8) näkevät oireellisina ajan hallintaa ja 

tehokasta ajankäyttöä käsittelevän tekstin sekä siitä seuraavan julkisen keskus-

telun määrän huikeaa kasvua.  

 

Yhteiskunnassamme on luotu ajalle markkinat, jossa tehokkuutta ja suoriutumista 

erilaisista toiminnoista mitataan yhä enemmän suhteessa aikaan. Näin ollen huo-

maamme, että ajasta on tullut työmarkkinoilla myytävä ja ostettava hyödyke. (Ja-

las, 2010, 106.) Ilmausta voidaan tarkastella myös kriittisesti, sillä kaikki toimin-

tamme ei ole aikaan sidottua, ja toimintamme ovat eriarvoisia keskenään. Kaikki 

aikaan kytketty toiminta on jollain tapaa kietoutunut osaksi hegemoniaa ja vallan 

käyttöä. (Adam, 1995, 94.)  Tänä päivänä kyse ei ole enää puhtaasti tehokkuu-

den ja nopeuden ihannoinnista, vaan niiden siirtymisestä osaksi arkeamme ja 

erinäisiksi ilmiöiksi kodeissamme. Myös vapaa-aikamme on jaettu tarkoin erilais-

ten toimintojen kesken, jossa jokaisella perheenjäsenellä on heille osoitettu tapa 

viettää ja jakaa omaa aikaa kotona. (Hochschild, 2001, 224.) Kuten Jokinen 

(2005, 63) toteaa, ratkaisevassa asemassa ei ole aina se, kuinka paljon esimer-

kiksi kotitöitä joudutaan tekemään, vaan se, missä tahdissa niitä pitää tehdä.  

 

Ylijoki (2015, 48) puhuu aikataulutetusta ajasta, jossa aika koetaan tiiviinä ja kii-

vastahtisena, jossa päällimmäisenä näyttäytyy jatkuva aikatietoisuus siitä, mitä 

milloinkin pitää tehdä ja kuinka kauan siihen on mahdollista käyttää aikaa. Pääl-

lekkäisten ja keskenään jännitteisten aikataulujen myötä yksilön ajankäyttö pirs-

toutuu ja eriytyy yhä pienempiin ja lyhyempiin jaksoihin. Tämän seurauksena 

kaikki käytettävissä oleva aika pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehok-

kaasti hyväksi, jottei aikaa menisi hukkaan. Taylor (1989, 15) kuvaa, kuinka ajan-

käytön tehokkuus syntyy taidosta priorisoida toimintoja, korvata vähemmän tär-

keitä tehtäviä tärkeämmillä tehtävillä. Emme tule koskaan saamaan enemmän 

aikaa, kuin mitä meillä on käsissämme juuri nyt.  

 

Elämme aikakaudella, jossa aika on tiivistynyt yhä nopeammaksi, jonka myötä 

koemme puutetta hitaasta, keskeytymättömästä ajasta (Eriksen, 2002, 14). Yli-

kännö (2015, 76) jäsentää kokemuksen kiireestä ja ajan niukkuudesta ilmentävän 

aikapulan kokemista ajankäyttötutkimuksissa, joka on subjektiivinen tunne. Se 



 

27 
 

kertoo yksilön kokemuksesta siitä, miten hän kokee ajan riittävän. Jos yksilö ko-

kee kärsivän aikapulasta, usein voidaan keskustella, miten aikaa voitaisiin sääs-

tää. Kun puhumme ajan säästämisestä, tavoitteenamme on usein säästää sitä 

nimenomaan vapaa-ajaksi. Kuitenkin ajan säästäminen osoittautuu varsin moni-

mutkaiseksi tehtäväksi, jossa usein huomaamme haluavamme tehdä vain enem-

män tietyssä ajassa.  (Gleick, 2001, 18, 242.) Keskeiseksi elementiksi nousee 

kokonaisuuden hahmottaminen, ja tehtävien priorisoiminen. 

 

Arkemme koostuu erilaisten rutiinien suorittamisesta, jotka vaativat eri tavoin ai-

kaa, että osallisuutta. Toisin sanoen, arkiset toiminnot kilpailevat keskenään ajan-

käytöstä, jossa toiset toiminnot vievät tietyn verran aikaa, kun taas toiset vaativat 

niiden suorittamisen ajallisesti juuri tiettyyn aikaan. Priorisoimme erilaisia toimin-

toja keskenään, ilman että kiinnitämme siihen erityisempää huomiota. (Shove 

ym., 2012, 127–128.) Arjen ajan hallinnan kannalta toimintojen ajoittaminen on 

tärkeää, sillä se liittyy uusien ratkaisujen esittämiseen tavalla, joka ei poikkea ra-

dikaalisti nykyhetkestä. Sosiaalisten rytmien kannalta on merkittävää ajan synk-

ronisointi, eli yhdenmukainen ajoitus, jotta sosiaalinen kanssakäyminen on mah-

dollista. (Niemi ym., 2006, 27; Anttila ym., 2015, 19.) Shove (2009, 23–24) koros-

taa toimintojen ajoittamisen merkitsevyyttä osana tehokasta toimintaa, jotka il-

mentävät ajallista osallisuutta toiminnassa. Ajallisesti sidotut toiminnot muodos-

tavat arkeen rungon, jossa tehtäväksemme jää sovittaa muut toiminnot käytettä-

vissä olevan ajan mukaan tähän runkoon (Aulanko, 2009, 95). Näitä päätöksiä 

tehdään yksilötasolla päivittäin, jotka muodostavat päivärytmin. 

 

Pantzar (2009, 19, 21–22) nostaa esiin, kuinka yksittäisen ihmisen elämäntapa 

voidaan mieltää yhdeksi käytäntöjen järjestelmän ilmentymäksi. Näin ollen yksit-

täiset käytännöt vaikuttavat toinen toistensa esiintymisen todennäköisyyteen. 

Tämä ilmentää kulutuksen käytäntöjä, jotka ovat historiallisesti muuntuvia kumu-

latiivisia ja rinnakkain eteneviä, enemmän tai vähemmän toistuvia tai vaihtoehtoi-

sesti harkittuja toimintatapoja. Nämä yksilötason rytmit summautuvat kansakun-

tien tasolla oleviksi kokonaisiksi kansakuntien rytmeiksi, jossa ilmenevät poik-

keamat ovat seurausta toinen toisistansa. Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat ar-

keemme, mutta viime kädessä me itse tuotamme arjen. Määritellessämme ja 
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käsitteellistäessämme arkea tulemme samalla määrittäneeksi sen yhteiskunnan 

luonteen, jossa elämme.  (Tuomi-Gröhn, 2009, 148; Lefebvre, 1971, 28.)  

 

Keskittymällä ajallisesti ainoastaan nykyhetkeen, eikä salli huomion siirtyä tule-

vaisuudesta huolehtimiseen tai menneisyydestä murehtimiseen, voidaan saavut-

taa vakuuttava ja tehokas selviytymismekanismi liiallisen kiireen kokemiseen. 

Mahdollisuus luoda itselle keskeyttämätöntä aikaa, luo yksilölle optimaalisen het-

ken pysyä tehokkaana ja tuotteliaana. Nykyhetkeen keskittyminen mahdollistaa 

yksilön voimavarojen sijoittamisen juuri siihen hetkeen, jolloin muodostuu aikaa 

hallita omaa arkea. (Lupu & Rokka, 2021, 20.) Huomio kiinnittyy pitkälti yksilöta-

solla tehtyihin valintoihin ajan kuluttamisesta.  

 

Tehokkuus voidaan nähdä yhtenä keskeisenä kotitalouden toimintaa määrittele-

vänä tekijänä. Tuomi-Gröhn (2009, 151) kuvaa, kuinka arkipäiväinen ajattelu ei 

ole luonteeltaan yksinkertaista tai epäloogista, vaan enemmänkin järkevää ja te-

hokasta käytännön ongelmien keskinäistä prosessointia. Konkreettisesti kotita-

louden toiminnan tasolla tehokkuus ilmenee arjen hallintataitojen kehittymisen 

kautta, jotka näyttäytyvät ulkoisina toiminnan muutoksina. Näitä muutoksia voivat 

olla esimerkiksi taito oppia tekemään selkeitä suunnitelmia ja toteuttamaan eri 

työvaiheita tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Tällaiset kyvyt ilmentävät yksilön tai-

tavia arjen hallinnan taitoja. (Haverinen, 1996, 138.)  Haverinen (1996, 84) tar-

kastelee tehokkuutta osana poiesis-tyyppistä kotitalouden toiminnan tarkastelua, 

jossa toiminta on tulokseen suuntautunutta, jossa tavoitellaan tehokkuutta, talou-

dellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.  

 

3.4 Kiireen ilmeneminen osana opiskelijoiden arkea 

 
Arki ei ole pysyvää, vaan se muotoutuu erilaisten elämänvaiheiden ja elämänti-

lanteiden mukaisesti. Yksilön arkea ohjaavat eritasoiset säädökset ja normit, 

mutta se miten arki lopulta rakentuu, on pitkälti yksilöiden omien enemmän tai 

vähemmän tietoisten valintojen tulosta. (Korvela & Nordlund, 2015, 193.) Tässä 

tutkielmassa huomio kiinnittyy korkeakouluopiskelijoiden kokemuksiin kiireen 

luonteesta. Nyky-yhteiskunnassa nuoret elävät osittain kovien 
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menestymispaineiden alla, jossa tulevaisuus ja työelämään siirtyminen voivat 

vaikuttaa pelottavilta.  

 

Jo varhaisessa vaiheessa aloitettu arjen tiivis aikatauluttaminen sekä sosiaalinen 

media ovat muuttaneet nuorten arjen kulutusrytmejä. Internetin myötä viestin-

nässä korostuu yhä enemmän hektisyys ja nopeus, jonka myötä ei välttämättä 

ehdi pysähtymään ja kuuntelemaan itseään. Tällaisen toiminnan seurauksena te-

kemisestä muodostuu helposti ulkopuolelta ohjautuvaa, jolloin nuoren identitee-

tistä voi tulla itsenäinen, mutta toisaalta itselle tuntematon. (Korvela, 2014, 110.) 

Rosenberg (2014, 45) toteaa, kuinka arjen kulutusrutiinit muodostavat turvalli-

suutta nuorelle rytmittämällä arkea ennalta arvattavampaan muotoon. Nuoren 

ensisijainen kulutuskohde on aika, jonka myötä nuori hankkii kokemuksia itses-

tään kuluttajana erilaisilla kulutusyhteiskunnan areenoilla. Tämän tutkielman koh-

deryhmänä toimivat nuoret, joiden ajankäytön erilaisia rytmejä tutkitaan osana 

kiireellisyyden kokemista. 

 

Opiskelu määrittää ja strukturoi opiskelijoiden arkielämää samalla tavoin, kuin 

ansiotyössäkäyvien arkea määrittää ansiotyö. Opiskelijoiden arki ei ole luonteel-

taan yhtä vahvasti ulkoa päin strukturoitua, kuin työelämässä olevien. (Aittola, 

1987, 50; Kearns & Gardiner, 2007, 246.) Vuonna 2016 yliopisto-opiskelijat käyt-

tivät itsenäiseen työskentelyyn viikossa 16 tuntia, jossa vastaava luku vuonna 

2012 oli 13,9 tuntia viikossa (Kunttu ym., 2017, 70). Etäopiskeluun siirtyminen 

vaatii opiskelijoilta aiempaa suurempaa itsekuria, sekä motivaatiota seurata lu-

entoja etänä kotoa käsin, jossa on erilaisia virikkeitä läsnä. Tämä on muovannut 

opiskelijoiden arkea, jossa yliopistolle siirtymät ovat vaihtuneet nettiselaimelta toi-

selle siirtymiseen, päivittäisten rutiinien uudelleen muodostumiseen, jossa mui-

den opiskelijoiden kanssa vaihdettu sosiaalinen ja fyysinen kanssakäynti on jää-

nyt uupumaan. (Peltola ym., 2021, 9; Aristovnik ym., 2020, 9–10.) Etäopiskelu on 

haastanut entisestään opiskelijoiden kykyä irtautua iltaisin opinnoista, sillä mah-

dollisuuksia ajankäytölle on yhä enemmän ja joustavammin tarjolla.  

 

Etäopiskeluun siirtymisellä on ollut erinäisiä vaikutuksia korkeakouluopiskelijoi-

den arkielämään. Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimus 

KOTT (2021) päähavaintoina huomattiin, että koronapandemia on vaikuttanut 
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korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, ja sitä myötä arkielämään, jossa muutokset 

ovat riippuvaisia iän, sukupuolen ja korkeakoulusektorin mukaan. Lähes puolet 

korkeakouluopiskelijoista koki opintojen vaatiman työmäärän lisääntyneen, ja 70 

prosenttia koki opintojen samalla vaikeutuneen. Opintotaakan kasvaminen ilmeni 

varsinkin yliopistossa opiskelevien 18–22-vuotiaiden naisten keskuudessa. Vas-

taavasti joka viides ilmoitti opiskelun helpottuneen koronapandemian aikana. Vai-

kutuksista oli siis havaittavissa osittain kahtiajakautuneisuutta. Kuviosta 1, voi-

daan nähdä paremmin niiden opiskelijoiden osuus, jotka kokivat opintojen vaati-

man työmäärän lisääntyneen. 

 
Kuvio 1 KOTT (2021) tutkimuksen tulos, josta ilmenee korkeakouluopiskelijoiden koke-
man opintojen vaatiman työmäärän lisääntymisprosentti 

 

 

Sosiaalinen media ja media itsessään tarjoavat opiskelijoille lukemattomia erilai-

sia tapoja viettää vapaa-aikaa, jotka eivät ole riippuvaisia ajasta tai paikasta 

(Panek, 2014, 562). Etäopiskelua ilmentää joustavuuden ja mahdollisuuksien pa-

radoksi, jossa opiskelijoiden arki muodostuu yhä enemmän päällekkäisyyksistä, 

ja useiden toimintojen samanaikaisesta suorittamisesta. Opiskelijat pyrkivät ta-

sapainoilemaan erilaisten vaatimusten välillä, jolloin esimerkiksi tehtävänannon 

aloittaminen tai tehtäviin tarttuminen voi olla haastavaa, kun yhtäaikaisesti on 

useampia tehtävänantoja.  (Peltola, 2021, 13–14.)  

 

Opiskeluun käytetyn ajan määrä näyttää kuitenkin kasvaneen opiskelijoiden ar-

jessa, jolloin oman arjen suunnittelu voi auttaa vapauttamaan enemmän aikaa 

esimerkiksi vapaa-ajan toiminnoille. Suunnittelun määrä ei kuitenkaan aina johda 

tunteeseen oman ajankäytön hallinnasta, sillä vaikka Macanin, Dipboyen ja 
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Shahanin (1990, 767) tutkimuksessa naiset ilmoittivat suunnittelevansa arkea 

miehiä enemmän eivät he kokeneet sen vaikuttaneen omiin ajan hallinnan taitoi-

hin. Yleisesti ne opiskelijat, jotka kiinnittivät huomiota omaan ajankäyttöön, olivat 

tietoisempia omasta roolista arjen sujuvuuden kannalta. Kun opiskelija kokee hal-

litsevansa omaa ajankäyttöään, korreloi se alhaisempiin stressitasoihin.  

 

Opiskelijan arjen kannalta on merkityksellistä opintoja aloittaessa, tai työelämään 

siirtyessä oppia ylläpitämään sosiaalisesti määriteltyjä rutiineja, ja harjoittamaan 

omia sosiaalisia taitoja erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (Sekki & Autio, 2020, 

212). Tällöin tutun päivärytmin tai rutiinien puuttuminen voivat aiheuttaa yksilölle 

kokemuksen oman arjen hallinnan haasteista. Opintojen suorittaminen ei ole yhtä 

lailla sidoksissa aikaan, kuten esimerkiksi ansiotyö.  Aution ja Sekin (2020, 206) 

tutkimuksessa havaittiin, että arkirytmin epäsäännöllisyys nuorten keskuudessa 

on yleistä, jolloin arkirytmit eivät välttämättä vastaa yhteiskunnan toimintoja mu-

kailevaa rytmiä. Tällöin arkirytmin epätahtisuus vaikuttaa eri elämänalueisiin, ku-

ten arjen toimintoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskunnassa toimimiseen. Arjen 

epäsäännöllisyys voi vaikuttaa myös ajankäyttöön, jolloin arkeen muodostuu 

aiempaa enemmän aikaa, joka mahdollistaa asioiden siirtämisen eteenpäin tai 

toiminnan aloittamisen hankaloitumisen. (Sekki & Korvela, 2014, 222–223.) Täl-

löin tutun päivärytmin tai rutiinien puuttuminen voivat aiheuttaa yksilölle kokemuk-

sen oman arjen hallinnasta haasteista. 

 

Macan ym. (1990, 766–767) havaitsivat tutkimuksessaan korkeakouluopiskelijoi-

den ajankäytön hallinnan koostuvan erilaisista tekijöistä, joista he muodostivat 

neljä erilaista kategoriaa. Nämä kategoriat olivat tavoitteiden asettaminen ja nii-

den priorisoiminen, aikatauluttaminen ja suunnittelu, järjestyksen ylläpitäminen ja 

epäjärjestyksen välttäminen. Tutkimuksessa havaittiin, että naiset hyödynsivät 

perinteisinä koettuja ajanhallinnan välineitä, kuten to do-listojen tekemistä tai me-

nojen kirjaamista ylös. Ajan hallinnan kannalta menojen kirjaaminen fyysisesti 

ylös, esimerkiksi paperikalenteriin tai digitaaliseen muotoon voi auttaa opiskeli-

joita jäsentämään pidemmän aikavälin tavoitteita. Opiskelijoiden taipumus lyhyen 

aikavälin suunnitteluun, voi johtaa asioiden siirtämiseen, jos niitä ei nähdä siinä 

hetkessä tärkeinä. Opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta on olennaista, että he 

oppivat priorisoimaan ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöänsä, sekä 
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huomiomaan ajan rajallisuuden, ja pyrkiäkseen tehokkaaseen toimintaan. (Sainz, 

Ferrero & Ugidos, 2018, 643–644.) Yksi motiivi tehokkaalle ajankäytölle on stres-

sin välttäminen, jonka nähdään olevan seurausta kiireellisyydestä, jossa päivit-

täisten rytmien tempo on kiihtynyt (Sullivan & Gershuny, 2020, 289). 

 

Hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että arkielämän pakollisten toimintojen ku-

ten opiskelun vastapainona on myös vapaa-aikaa. Vapaa-ajan toimintoihin osal-

listumalla ihmiset edistävät omaa hyvinvointiansa sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta viettämällä aikaa läheistensä kautta, saavuttamalla positiivisia kokemuk-

sia ja kehittymällä ihmisinä saavuttaessaan erilaisia tietoja ja taitoja. (Brajsa-

Zganec, Merkas & Sverko, 2010, 87.) Moilasen ym. (2020,11) korkeakouluopis-

kelijoiden hyvinvointia koskevassa tutkimuksessa havaittiin seitsemän tekijää, 

jotka edistivät opiskelijoiden kokemaa hyvinvointia. Yhteistä näille tekijöille oli päi-

vittäisten rytmien ja rutiinien merkitys osana hyvinvointia. Hyvinvointia heikentä-

vät tekijät liittyivät ajan hallintaan, jotka vaikuttivat opiskelijoilla jatkuvan kiireen 

tuntemiseen. Opiskelun mielekkääksi kokeminen vastaavasti vahvisti yksilön tun-

netta omasta ajan hallinnasta. Vastaavasti tyytymättömyys omiin opintoihin voi 

johtaa stressin kokemiseen, joka johtaa heikompaan ajan hallintaan. (Macan ym. 

1990, 767.) Opiskelijat jäsentävät omaa arkeansa opiskelun ympärille eri tavoin, 

jolloin myös vaikutukset hyvinvointiin ovat erilaisia.  

 

Opiskelijoiden elämäntyyli on usein altis kritiikille, sillä opiskelijoiden ajankäyttö 

näyttäytyy jäsentymättömänä tarkkoja aikarakenteita noudattavien näkökul-

masta.  Opiskelijoiden arki koetaan rennoksi, jäsentymättömäksi sekä helposti 

hallittavaksi. Opiskelijoiden vapaus jäsentää oman arkensa aikarakenteita va-

paammin näyttäytyy muille usein laiskuutena. Scott (2009, 87–88) nostaa esiin, 

kuinka usein keskustelusta jää huomioimatta opiskeluiden kokonaisvaltaisuus. 

Opiskelijat opiskelevat usein iltaisin, viikonloppuisin ja ennen tehtävän palautuk-

sia jopa öisin, joka aiheuttaa usein tuntemuksen siitä, ettei opiskelijoilla ole lain-

kaan ”oikeutta” vapaa-aikaan. 

 

Ajan hallinnan merkitys kasvaa, sillä opiskelijoiden työmäärä edellyttää eri tavalla 

aikaa vaativia oppimistehtäviä, kuten lukemista, luentoja, yksilö- sekä ryhmätöitä. 

Tämä vaatii opiskelijoilta sopivassa määrin kykyä hallita heidän akateemista 
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aikaansa sekä laajemmassa kuvassa heidän kokonaisajankäyttöänsä. Yliopiston 

yhtenä tavoitteena on pyrkiä valmistamaan opiskelijoita työelämään siirtymiseen, 

jolloin ajankäytön hallinnan tulisi olla olennainen osa akateemisen koulutuksen 

yhdistämistä osaksi ammattimaailmaa. (Sainz. Ferrero & Ugidos, 2018, 636.) 

Yksi tärkeimmistä opiskelijoiden arjen ajan hallintaa jäsentävistä tekijöistä on 

säännöllisten opiskeluaikojen asettaminen. Kun opiskelijalla on selkeä motiivi ja 

tavoite opiskelua varten, muodostuu arjen ajan hallinta helpommaksi. Tällöin 

opiskelijan on helpompi asettaa lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteita, ja muo-

dostaa kalenterista tilaa myös vapaa-ajan toiminnoille. Säännöllisten opiskeluai-

kojen myötä, opiskelijoiden arkeen muodostuu vapaa-aikaa, jolloin ei aktiivisesti 

tarvitse miettiä opiskelua. (Kearns & Gardliner, 2007, 244.) 

 

Opiskelijat kokevat väsymystä enemmän arkisin, jossa nousee esiin vapaa-ajan 

määrä, joka sijoittuu usein viikonlopulle. Opiskelijoilla on viikonloppuisin enem-

män aikaa, joka voi helpottaa hallitsemaan paremmin akateemista työtaakkaa. 

Taustalla voidaan nähdä kulttuurisesti muovautuneet ajankäyttötottumukset liit-

tyen viikon rakenteeseen, jolloin opiskelijat ovat tyytymättömiä tehdessään kurs-

sitehtäviä viikonloppuisin.  Opiskelu ja työskentely epätyypillisinä aikoina näyttäy-

tyvät yksilöille ongelmallisena, jolloin viikonloppuna suoritettu opiskelu syö sosi-

aalista aikaa, milloin olisi mahdollisuus nähdä ystäviä (Green & Maggs, 2017,31; 

Anttila, Oinas & Nätti, 2015, 21). Kokemus onnistuneesta ajan hallinasta vahvis-

taa opiskelijoiden kokemusta päivittäisestä hyvinvoinnista ja vähentää stressin 

määrää (Moilanen, Autio, Tolvanen, Sevon & Rönkä, 2020, 296). Johtopäätök-

senä voidaan havaita arjen ajan hallinnan taitojen merkityksen opiskelijoiden ko-

kemaan hyvinvointiin.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia opiskelijoiden kiirekoke-

mukset ovat osana arkea, ja miten se ilmenee heidän tavassaan puhua kiireestä. 

Tarkoituksena on myös selvittää, millä tavoin kiireen kokeminen ilmenee osana 

opiskelijoiden kokemaa hyvinvointia, sillä aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

kiireeseen liitetään vahvasti stressin kokeminen. Koettu stressi vastaavasti hei-

kentää koettua hyvinvointia. (Moilanen ym., 2020). Vastauksia tutkimuskysymyk-

siin etsitään puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Tutkimustuloksia kä-

sitellään tarkemmin luvussa 6. Tässä tutkimuksessa muodostui kaksi tutkimus-

kysymystä, jotka ovat seuraavanlaisia. 

 

1. Miten opiskelijat kokevat kiireen osana arkeaan? 

2. Miten kiireen kokeminen ilmenee osana opiskelijoiden hyvinvointia? 

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kiire liittyy usein yksilön subjektiivi-

seen kokemukseen vapaa-ajan riittävyydestä, eikä välttämättä niin vahvasti pel-

kästään objektiivisesti mitattuun ilmiöön. Vapaa-ajan määrä on lisääntynyt yhteis-

kunnassa vuosien saatossa, mutta tunne kiireellisyydestä on yhä kasvava trendi. 

(Jalas, 2010, 105; Gershuny, 2005.)  Elämisen rytmien kiihtyminen on johtanut 

siihen, että nykypäivänä ajallisen olemisen taidon oppiminen on tärkeää. Tämä 

näyttäytyy kykynä allokoida äärellisiä resursseja juuri oikealla tavalla niille mää-

rättyihin kohtiin sekä taitona suunnitella vapaa-ajan ja työelämän asettamat reu-

naehdot yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. (Kamppinen, 2001, 26).  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadulliseen 

tutkimusmenetelmään päätyminen muotoutui teoreettisen viitekehyksen sekä tut-

kimuskysymysten myötä. Tarkoituksena on saada tutkittavien näkökulma ja ääni 

esille mahdollisimman hyvin, mikä tarjoaa mahdollisuuden koota aineiston luon-

nollisissa sekä todellisissa tilanteissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 164). 

Kuten Hirsjärvi ja Remes (2001, 27) toteavat, kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus luo mahdollisuuden huomioida tutkittavien menneisyyttä ja kehitystä, heidän 

antamien havaintojen pohjalta. Tässä luvussa avaan millä tavoin tutkielma on to-

teutettu.  

 
 

5.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on se, että tutkimuskohdetta tarkastellaan 

yksityiskohtaisesti sekä samalla kokonaisvaltaisesti. Olennaista laadullisessa tut-

kimuksessa on se, että tulokset ja niiden tulkinnat ovat aina aikaan ja paikkaan 

rajoitettuja. Tutkija ei voi irtautua koskaan täysin kokonaan omista arvolähtökoh-

distansa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 161, 164.) Laadullinen tutkimus 

sisältää useita tutkijan tekemiä valintoja, sillä empiirisen aineiston kanssa työs-

kentely on osittain myös subjektiivista, argumentoitua tulkintaa. Tutkimuskysy-

mykset ja teoria ensisijaisesti ohjaavat tätä tulkintaa. (Helenius, Salonen-Hako-

mäki, Vilkka, Saaranen-Kauppinen & Eskola, 2015, 194.) Tässä tutkielmassa tul-

kintaa ohjaavat teoreettinen viitekehys, jonka avainkäsitteitä ovat aika, arjen hal-

linta, ajankäyttö, hyvinvointi, rytmit ja kiire. 

 

Kaikkiin tutkimusaloihin liittyy eettisiä ratkaisuja, varsinkin ihmistieteissä ne koh-

dataan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Mikäli aineistonkeruumenetelmänä 

hyödynnetään haastattelua, näyttäytyvät eettiset ongelmat varsin monitahoisina. 

Merkittävimpinä eettisinä periaatteina voidaan nähdä informointiin perustuvaa 

suostumusta, luottamuksellisuutta, seurauksia ja yksityisyyttä. (Hirsjärvi & Hur-

mes, 2001, 20.) Tässä tutkielmassa tutkittavat saivat suostumuslomakkeen säh-

köpostitse ennen varsinaista haastattelua, jossa heitä informoitiin tutkimuksen 

tarkoituksesta, heihin kohdistuvasta toiminnasta ja heidän oikeuksistansa, sekä 
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anonymiteetin säilyttämisestä. (kts. Liite 3) Kaikille tutkittaville lomakkeessa mai-

nitut ehdot kävivät, ja tieto suostumuksesta ilmoitettiin vastaamalla sähköpostiin 

ennen haastattelutilannetta. Valmiin tuotoksen raportoinnissa käytetyt menetel-

mät on selostettu huolellisesti, eikä tuloksia ole yleistetty kritiikittä tai kaunisteltu. 

(Hirsjärvi ym., 1997, 26–25.) Kuten Tuomi & Sarajärvi (2002, 150–151) toteavat 

tutkijan eettiset ratkaisut ja tutkimuksen uskottavuus ovat erottamaton pari, jossa 

hyvää tutkimusta ohjaa tutkijan eettinen sitoutuneisuus. 

 

Laadulliselle tutkimukselle ei ole mielekästä määritellä tarkasti sen alkupistettä, 

eikä se aina ole edes mahdollista. Tutkimus itsessään on monivaiheinen ja luova 

prosessi, joka usein alkaa aiheeseen perehtymisellä, suunnitelman laatimisella, 

joka johtaa tutkimuksen toteutukseen ja lopullisesti tutkimusselosteen laadintaan. 

Erilaisissa metodioppaissa on lukuisia kaavioita tutkimusprosessin kulusta, Ala-

suutari (1995, 252–254) kritisoi kaavioiden todenmukaisuutta, sillä laadullisessa 

tutkimuksessa eri osat lomittuvat monilla tavoin toisiinsa. Kuten Hirsjärvi ym. 

(1997, 63) toteavat tutkimusprosessi voidaan nähdä syklisenä ja joustavana pro-

sessina, jossa kirjoittaminen läpi tutkimusprosessin on olennaisen tärkeää. Hele-

nius ym. (2015, 192) nostavat esiin reflektion merkityksen, ja erittelevät tutkimus-

prosessiin liittyviä vaiheita, joille on edellytyksenä tutkijan reflektiivinen toiminta. 

Näitä vaiheita ovat teorian ja empirian rajaus, käsitteiden operationalisointi sekä 

tutkimuksen raportointi, joka on eheää, valittuun tutkimusperinteeseen sopivaa ja 

uutta tietoa tuottava puheenvuoro. 

 

Tämä tutkielma noudattaa yhdistäen Hirsjärven ym. (1997, 65) tutkimusprosessin 

viittä tarkennettua vaihetta- mallia sekä tutkimuksen kulku kuviota. Tutkimuspro-

sessi aloitetaan aihepiiriin perehtymisellä, jossa tutustutaan aiempiin tutkimuk-

siin, jota seuraa aiheen rajaaminen ja selkiyttäminen. Seuraavassa vaiheessa 

täsmennetään tutkimusongelmaa, ja päädytään valitsemaan tutkimusmene-

telmä. Tutkimussuunnitelmassa käsitellään aineiston keruu-, käsittely ja rapor-

tointisuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on syventyä ja laajentua suunnit-

telutyön edistyessä. Tutkimussuunnitelmasta kerätään palautetta ohjaajalta ja 

pro gradu-seminaarista, jonka jälkeen voidaan siirtyä tutkimussuunnitelman to-

teuttamiseen. Aineistonkeruun jälkeen siirrytään aineiston analysointiin, ja tulkin-

taan. Tutkimusprosessin taustalla jäsentyy aktiivinen kirjoittaminen. 
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5.2 Aineiston hankinta 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teoreettinen viitekehys määrittää sen, millainen ai-

neisto kannattaa kerätä ja millainen analyysimenetelmä on hyödyllinen. On hyö-

dyllistä ja tutkimukselle luonteenomaista kerätä sellaista aineistoa, joka mahdol-

listaa monenlaiset tarkastelut. (Alasuutari, 1995, 84.) Tämän tutkielman aineisto 

koostuu yksilöhaastatteluista, jotka olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teema-

haastatteluja. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena etsiä keskimää-

räisiä yhteyksiä, tai vastaavasti tilastollisia säännönmukaisuuksia, joten aineiston 

koko ei määräydy näihin perustuen. Aineistonhankinta noudattaa kaavaa, jossa 

tutkija alkaa keräämään aineistoa päättämättä etukäteen, miten monta haastat-

telua hän sisällyttää tutkimukseensa. Ohjenuorana voidaan hyödyntää saturaa-

tioajattelua, jolloin aineisto nähdään riittävänä silloin, kun samat asiat alkavat ker-

tautua haastatteluissa. (Hirsjärvi ym., 1997, 182–183) Saturaatioajattelun haas-

teet nousevat esiin paremmin luvussa 5.3. 

 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valikoituvat korkeakouluopiskelijat, sillä heille ajan 

hallinta näyttäytyy haasteena. Korkeaopiskelijoiden arkea leimaa akateeminen 

vapaus, jolloin opiskelijalla on yhtälailla vastuu ja vapaus suunnitella omaa ajan-

käyttöänsä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelua, jolloin opiskelijan tulee 

pyrkiä hallitsemaan omaa ajankäyttöänsä tavalla, joka ei aiheuttaisi ylimääräistä 

ahdistusta tai stressiä. Ajan hallinta nousee yhdeksi opiskelijan pätevyydeksi tu-

levassa työelämässä. Sainzin, Ferreron ja Ugidosin (2018, 636) tutkimuksesta 

ilmenee, että korkeakouluopiskelijat eivät välttämättä ole tietoisia tehokkaan ajan 

hallinnan hyödyistä. Opiskelijat keskittyvät lähinnä lyhytaikaiseen arjen suunnit-

teluun, ja ongelmana ei ole käytettävissä olevan ajan määrä, vaan kuinka se käy-

tetään.  

 

Tässä tutkielmassa tutkittavat valikoituvat korkeakouluopintojen mukaan, jossa 

kaikki tutkittavat opiskelivat joko alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa yli-

opistossa. Aineistoa rikastutti tutkittavien levittäytyminen maantieteellisesti laa-

jalle alueelle, tutkittavia oli Lapin, Oulun, Vaasan, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Hel-

singin yliopistoista. Tutkittavat valikoituvat tutkielmaan lumipallo-otantaa hyödyn-

täen. Lumipallo-otannassa hyödynnetään aluksi muutamia informantteja, jotka 
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kuuluvat siihen aihepiiriin mitä ollaan tutkimassa. Tämän jälkeen heitä pyydetään 

ehdottamaan muita henkilöitä, jotka voisivat täydentää jo saatua tietoa, jonka jäl-

keen efektikoko kasvaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 60–61.) Informantteina toimi-

vat tutkijan lähipiiri, jotka ehdottivat kohderyhmään hyvin sopivia tutkittavia. Tut-

kittaviin otettiin yhteyttä alkuun WhatsApp-sovelluksen kautta, jossa sovittiin 

ajankohta haastatteluille. Tämän jälkeen tutkittavat vastaanottivat sähköpostitse 

suostumuslomakkeen, jossa he allekirjoittivat ymmärtävänä lomakkeen ehdot en-

nen varsinaista haastattelua. Samassa sähköpostissa lähetettiin Zoom-kokouk-

seen linkki. Aineisto kerättiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna etäyhteyden 

kautta Zoom-alustalla. Tutkittavien taustatietoja voi tarkastella taulukosta 1.  

 
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden ikä, opintojen vaihe sekä työskentelikö tutkit-
tava opintojen ohella 

 

Haastattelu Nimi Ikä Opintojen vaihe Työskentely opintojen 
ohella 

 
H1 

 
Elina 

 
22 

4.vuosi 2–4 vuoroa/vko 

 
H2 

 
Paavo 

 
24 

2. vuosi 2–5 vuoroa/viikko 

H3 Ilona 22 2.vuosi - 

H4 Otto 23 3. vuosi - 

H5 Liisa 22 2. vuosi 3 vuoroa/vko 

H6 Niilo 25 4. vuosi - 

H7 Salli 22 2. vuosi 2 vuoroa/vko 

H8 Tiina 23 2. vuosi 1–2 vuoroa/vko 

H9 Iivo 22 3. vuosi - 

H10 Venla 23 2. vuosi 1 vuoro/vko 

H11 Kaisla 22 2. vuosi - 

 

 

Taulukosta ilmenee tutkittavien sukupuoli, sikäli tutkittaville on muunnettu uudet 

nimet. Hyvä tutkimus pyrkii ottamaan eettiset näkökohdat riittävässä määrin ja 

oikeudenmukaisesti esiin (Hirsjärvi ym., 1997, 27). Tehtävä on luonteeltaan 
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vaativa. Pitkän pohdinnan tuloksena päädyin luomaan tutkittaville uudet nimet 

sukupuoleen perustuen, sillä en kokenut sen heikentävän tutkittavien anonymi-

teettiä. Sukupuolen ilmoittamiseen liittyvää tarkastelua enemmän luvussa 8. 

 

5.3 Teemahaastattelu 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 11) toteavat, että haastattelu on keskustelu, jolla on 

tarkoitus. On luonnollista keskustella, kun haluamme kuulla ihmisten mielipiteitä, 

kerätä tietoa tai kun haluamme ymmärtää, miksi ihmiset ympärillämme toimivat 

havaitsemallamme tavalla. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tut-

kimuskohdetta, eikä aineistolle voida näin ollen määrittää tiettyä yleiseksi havait-

tua otoskokoa etukäteen. Aineiston keruussa voidaan hyödyntää saturaation kä-

sitettä, joka viittaa aineiston riittävyyteen ja kylläisyyteen. Aineisto nähdään riittä-

vänä, kun samat teemat alkavat kertautua haastatteluissa eikä uutta tietoa muo-

dostu tutkimusongelman kannalta. Aineisto tuo esiin teoreettisesti merkittävän tu-

loksen. (Hirsjärvi ym., 1997, 182.)  Saturaatio ei ole täysin ongelmaton käsite, 

sillä täydellistä saturaatiopistettä on kuitenkin miltei mahdoton saavuttaa, sillä uu-

sia näkökulmia voi muodostua pitkin tutkimuksen tekoa. Saturaation muodostu-

miseen vaikuttaa myös tutkijan oppineisuus, tai vastaavasti laadulliseen tutki-

mukseen liitetty tapausten ainutlaatuisuus. Niinpä saturaatio voidaankin nähdä 

taustalla toimivana ohjenuorana, eikä niinkään absoluuttisena totuutena.  

 

Tutkimusmenetelmänä haastattelu luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankin-

taa itse tilanteessa, ja pyrkiä saamaan esiin vastausten taustalla olevia motiiveja 

tarkentamalla kysymyksiä. Haastattelun avulla halutaan sijoittaa haastateltavan 

puhe osaksi laajempaa kontekstia. Haastattelun haasteena voidaan nähdä virhe-

lähteiden määrä, joka näyttäytyy esimerkiksi haastateltavan taipumuksena antaa 

sosiaalisesti myönteisiä vastauksia, tai kysymyksien väärinymmärtäneisyys. 

(Hirsjärvi & Remes, 2011, 34.) Haastattelun luotettavuutta voidaan kehittää, jol-

loin tutkija operationalisoi, eli koodaa teoreettisen käsitteen sitä vastaavalle arki-

kielelle, jotta haastattelussa esitetyt kysymykset vastaavat tutkittavien arkipäivän 

kieltä. Analyysivaiheessa arkikieleen perustuvat havainnot yhdistetään takaisin 

teoreettisiin käsitteisiin. Operationalisointia voi testata etukäteen luetuttamalla ne 

kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä, ja kysyä miten he ymmärtävät esitetyt 
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käsitteet. (Helenius ym., 2015, 200–201.) Haastattelua lähestyttiin avainkäsittei-

den kautta, ja pyrittiin muodostamaan niiden myötä haastattelurunko, joka ilmen-

tää kiireen muodostumista opiskelijoiden arjessa, sekä sen kokemisen erilaisia 

tapoja. Haastattelukysymyksiä testattiin etukäteen kohderyhmään kuuluvalla 

henkilöllä, jonka kommenttien perusteelta käsitteitä muokattiin helpommin lähes-

tyttäviksi.  

 

Haastattelujen suunnittelussa hyödynnettiin erilaisten teema-alueiden luomista, 

jotka muodostuivat aiempaa tutkimuskirjallisuutta lukiessa, sekä teoreettisesta 

viitekehyksestä käsin. Nämä teemat olivat arjen hallinta, opiskelijaidentiteetti 

sekä kiire. Teema-alueet ilmentävät teoreettisten pääkäsitteiden spesifioituja ala-

käsitteitä tai -luokkia. Teemat toimivat haastatteluissa keskustelua ohjaavina kiin-

topisteinä, joiden avulla voidaan tarkastella, miten jokin ilmiö konkretisoituu tut-

kittavan maailmassa ja hänen ajatuksissansa. Ennen varsinaisen haastattelun 

toteuttamista suoritettiin esihaastattelu, jonka avulla pystyttiin testaamaan muo-

dostettua haastattelurunkoa (ks. Liite 4), käsitteiden operationalisointia sekä 

mahdollisten kysymysten muotoilua.  

 

Esihaastatteluiden myötä varsinaiset haastattelut sisältävät vähemmän virheitä, 

kun mahdollisia korjauksia on voitu tehdä etukäteen (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

66, 72). Yhtenä haastattelun etuna voidaan nähdä niiden joustavuus, tutkijalla on 

mahdollisuus toistaa kysymys, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä kes-

kustelua tutkittavien kanssa. Myös mahdollisuus muokata kysymysten järjestystä 

aiheelliseksi havaitulla tavalla on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85.) Tee-

mojen läpikäyminen haastatteluissa oli yksilöllistä, osan kanssa haastattelut ete-

nivät laaditun haastattelurungon mukaisesti, kun vastaavasti osan kanssa haas-

tattelu oli enemmän keskustelumaisempaa, jolloin järjestys saattoi poiketa haas-

tattelurungosta.  

 

Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta ai-

heesta, joten haastattelun onnistumisen kannalta, on mielekästä informoida tut-

kittavia etukäteen haastattelun aiheesta. Samanaikaisesti on eettisesti perustel-

tua kertoa tutkittaville, mitä aihetta haastattelu koskee. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

85–86.) Tässä tutkielmassa tutkittavia informoitiin etukäteen tutkimuksen 
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aiheesta, ja haastattelun alussa tutkittaville informoitiin tutkielman tarkoituksesta 

ja haastattelun etenemisestä. Puolistrukturoimattomalle haastattelulle tyypillisesti 

haastattelussa nousee myös esiin tutkimuksen kannalta epärelevantteja tietoja 

(Hirsjärvi & Hurme. 2001, 36), joten Zoom-kokouksia ei nauhoitettu kokonaan. 

Toteutuneet haastattelut nauhoitettiin, kun haastattelu eteni tutkittavan puheen-

vuoroon.  

 

Haastatteluja kertyi yhteensä 11 kappaletta, jotka toteutettiin tammikuussa 2022 

viikkojen 3 ja 4 aikana. Vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, ja maantie-

teellisistä tekijöistä johtuen, haastattelut toteutettiin Zoom-sovelluksen kautta 

etäyhteyksin. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli 30 minuuttia, jossa lopulli-

nen nauhoitettu aineisto oli kestoltaan 311 minuuttia. Nauhoituksen jälkeen pu-

heaineisto purettiin tekstiksi, eli litteroitiin, jonka avulla aineisto muuntuu helpom-

min hallittavaan muotoon. Litterointi on tutkijalle olennainen osa aineistoon tutus-

tumisessa, jossa myös sen tarkkuus liittyy läheisesti aineiston rajaamiseen. (Ruu-

suvuori & Nikander, 2010, 13–14.) Keskeinen litteroinnin tarkkuuttaa määrittävä 

tekijä on tutkimuskysymys. Sisällönanalyysissä analysoidaan haastattelun puhut-

tua sisältöä, jolloin litterointiin voidaan ottaa mukaan tilkesanoja, kuten ”niinku” 

tai ”tuota”.  Tässä tutkielmassa huomio kiinnitettiin puheen sisältöön, eikä tapaan, 

jolla tutkittavat tuottivat sisältöä. Näin ollen puheen implisiittiset piirteet kuten mi-

nimipalautteet, tauot, äänensävyt ja päällekkäispuhumat jätettiin merkitsemättä 

litterointiin.  (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 368.) Tässä tutkielmassa litteroitua 

aineistoa syntyi yhteensä 74 sivua, jossa nauhoitukset litteroitiin kokonaan.  

 
 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Aineiston kanssa käyty keskustelu, ja siitä nousseiden löydösten tulkitseminen 

mahdollistavat tulosten suhteuttamisen aiempiin tutkimustuloksiin, sekä teoreet-

tisiin keskusteluihin. Tutkijan valitsema näkökulma, ja tutkimuskysymysten aset-

telu asemoivat aineistoon kohdistuvan lähestymistavan. Haastattelun hyödyntä-

minen aineiston tuottamisen tapana, luo laajan ja moniaineksisen tekstimassan, 

jonka lähestymiseen on monia eri tapoja. (Ruusuvuori & Nikander, 2010, 10–11.) 

Laadullinen tutkimus sisältää aina tutkijan tekemiä valintoja, sillä riippumatta 
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valitusta tutkimustavasta, aineiston kanssa työskentelyn luonne on aina subjek-

tiivista, argumentoitua tulkintaa (Helenius ym., 2015, 95).  

 

Tässä tutkielmassa aineistoa lähestyttiin abduktiivisen eli teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin kautta, joka on analyysimuoto, jota ei lähtökohtaisesti ohjaa mikään 

tietty teoria tai epistemologia, vaan siihen voidaan soveltaa suhteellisen vapaasti 

monenlaisia sekä teoreettisia että epistemologisia lähtökohtia. Sisällönanalyysia 

voidaan hyödyntää osana erilaisia tutkimuksia, jossa sitä voidaan pitää myös väl-

jänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103.) Laadullisen aineis-

ton runsaus ja monimuotoisuus värittävät analyysivaiheesta mielenkiintoisen ja 

samanaikaisesti haastavan. Aineistosta löytyy useita kiinnostavia asioita, joita ei 

välttämättä ole tullut etukäteen ajatelleeksi. Tässä vaiheessa on keskityttävä tut-

kimusongelmaan, ja tutkimuksen kannalta olennaiseen tarkkaan rajattuun, kape-

aan ilmiöön. Aineiston kuvaileminen on itse analyysin perusta. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, 143, 145; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 104.) Tässä tutkielmassa ai-

neisto hahmottui haastattelussa esiintyvien teemojen kautta, joita olivat arki, ar-

jen hallinta, tehokkuus ja kiire.  

 

Keskeinen idea sisällönanalyysissa on tiivistää ja luokitella suurehkoja tekstiko-

konaisuuksia seuraamalla aineistoon rakennettuja tiettyjä koodaamisen sään-

töjä. Näin ollen suurten aineistojen käsitteleminen saadaan helpommin tulkitta-

vampaan muotoon. Sisällönanalyysiä on kritisoitu sen yleistävästä luonteesta, 

jossa hankittu aineisto vain tiivistetään eikä tuoteta uutta informaatiota. Toisin sa-

noen pelkkä vastausten järjestäminen tai niiden luetteleminen ei ole sisällönana-

lyysiä. (Salo, 2010, 166–167; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 145–146.)  Aineiston ana-

lysointi muodostui kolmen osa vaiheen kautta, joita olivat aineiston luokittelu, 

analysointi ja tulkinta. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto litteroitiin, jonka jälkeen 

siirryttiin aineiston tutustumiseen, jossa tarkasteltiin millaista puhetta aineisto si-

sältää. Kuten Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 13) toteavat, jotta aineis-

ton kanssa päästäisiin dialogiin, on se opittava tuntemaan. 

 

Aineistoon tutustumisen jälkeen siirryttiin aineiston tarkempaan luokitteluun eli 

teemoitteluun, jossa teemat syntyivät osittain haastattelurungon perusteella, eli 

aiempaan teoreettisiin lähtökohtiin peilaten. Haastattelurungon teemoja esiintyi 
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myös aineistossa, jotka luokiteltiin ja nimettiin niiden pohjalta, kuten esimerkiksi 

kiireen kokeminen ja muodostuminen. Vastaavasti aineistosta käsin syntyi täysin 

omia teemoja, joissa ne luokiteltiin ja muokattiin induktiivisesti. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, 150.) Tämän jälkeen, kun aineistosta oli muodostettu erilaisia tee-

moja, eteni analyysi kohti tulkintaa, jolloin analyysissa oli suoritettu induktiivinen 

vaihe. Deduktiivisessa vaiheessa pelkistävistä ilmauksista muodostettiin itsenäi-

siä alaluokkia, jotka johtivat lopulta yläluokkien muodostumiseen. Yläluokkien 

muodostamisen tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä monipuolisesti ja vastata 

mahdollisiin tutkimuskysymyksiin. Näin ollen tutkija tarkastelee luokiteltua aineis-

toaan suhteessa teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimusongelmaan. Taulukosta 

2, on nähtävillä, miten aineiston analyysi muodostui ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla kiireen kokemisen myönteisenä ilmiönä. Muut analyysin seu-

rauksena muodostetut taulukot ovat liitteenä. (kts. Liite 1 & 2) 

 
Taulukko 2 Esimerkki aineiston analyysistä, josta ilmenee pelkistävistä ilmauksista muo-
dostetut alaluokat, ja lopulta kiireen kokeminen myönteisenä ilmiönä yläluokka. 
 

 
Pelkistävät ilmaukset 

 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
Paljon mieluisia asioita yhtä 
aikaa, vapaa-ajan kiire, sel-
keiden rajojen vetäminen 
omalle vapaa-ajalle 
 
Saa paljon aikaiseksi, to do-
listan tyhjentäminen, mah-
dollisimman tehokkaasti 
käytetty aika, tietoinen pää-
tös tehdä enemmän 
 
Väliaikainen asia, tietää mil-
loin päättyy, kannustaa 
muita toimintaan, asioiden 
priorisoiminen ja aikataulut-
taminen 
 
Kiireen ja tehokkuuden 
ihannointi sosiaalisessa 
mediassa, kannustetaan 
suorituskeskeisyyteen, kii-
rekulttuurissa eläminen 
 
Arjen rytmittäminen helpot-
tunut, helpompi keskittyä 
kotona, useiden asioiden 
tekeminen yhtä aikaa, ajan 
säästäminen, kiireen vähe-
neminen 

 
Vapaa-ajan kiire 

 
 
 

 
 

Tehokkuus ja flow-tila 
 
 
 

 
 

Onnistunut ajanhallinta 
 
 
 
 
 

Yleinen mielipide 
 
 

 
 
 

Etäopiskelun mahdollisuudet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiireen kokeminen myönteisenä il-
miönä 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tutkimustuloksia käydään läpi tutkimuskysymyksien mukaisessa järjestyksessä, 

jotka avaavat tutkimuksen keskeisimmän annin.  Ensin tarkastelen korkeakoulu-

opiskelijoiden erilaisia kiireen kokemisen tapoja arjessa. Tämän jälkeen siirryn 

tarkastelemaan sitä, millaisia merkityksiä kiireen kokeminen muodosti opiskelijoi-

den kokemaan hyvinvointiin.  

 
6.1 Erilaiset kiireen kokemisen tavat 

 

Kiirettä voidaan tarkastella objektiivisesti laskemalla vapaa-ajan määrää, tai kes-

kittyä tarkastelemaan kiireen subjektiivista kokemista. Kuten aiemmissa tutki-

muksissa on käynyt ilmi, kiireen kokeminen on lisääntynyt nyky-yhteiskunnassa, 

vaikka vapaa-ajan määrä on kasvanut samaan aikaan. (Pääkkönen, 2010, 93–

94; Jalas, 2010, 105.) Opiskelijoiden subjektiiviset kokemukset kiireestä vaihteli-

vat, ja muodostivat lopulta kaksi yläluokkaa, jotka olivat kiireen kokeminen kiel-

teisenä tai myönteisenä ilmiönä. Käsittelen ensin aineistosta esiin nousseen kes-

kustelun kiireen kokemisesta kielteisenä ilmiönä, jonka jälkeen siirryn tarkastele-

maan kiireen kokemista myönteisenä ilmiönä. Taulukosta 3, on nähtävissä, mil-

laisista alaluokista kiireen kokemisen erilaiset tavat muodostuivat. 

 
Taulukko 3 Ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineiston analyysistä muodostettu tiivis-
telmä, josta ilmenee kiireen kokeminen kielteisenä, että myönteisenä ilmiönä yläluokka. 
 

 

Kiireen kokeminen kielteisenä ilmiönä 

 

Kiireen kokeminen myönteisenä ilmiönä 

- Opintojen tuoma paine 

- Hankaluudet yhteensovittaa erilai-

sia menoja 

- Mielialaa laskeva vaikutus 

- Syyllisyyden tunne 

- Kokemus liian vähäisestä vapaa-

ajasta 

- Etäopiskelun haittavaikutukset 

- Myönteinen vapaa-ajan kiire 

- Tehokkuus ja flow-tila 

- Onnistunut ajanhallinta 

- Yleinen mielipide 

- Etäopiskelun mahdollisuudet 
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6.1.1 Kiireen kokeminen kielteisenä ilmiönä 
 

Kiirettä opiskelijoiden arkeen toi erilaisten aikataulujen yhteensovittaminen, jol-

loin koettiin, että päivässä ei ole riittävästi aikaa kaiken tekemiseen. Kuten Yli-

kännö (2015, 73) toteaa, on meillä kaikilla tasan yhtä paljon aikaa käytettävis-

sämme. Emme kuitenkaan elä valintojen tavaratalossa, jossa voisimme poimia 

oman mieltymyksemme mukaisesti erilaisia ajankäytön kohteita. Yksilö tekee ar-

jessaan ajankäytön valintoja erilaisten reunaehtojen sisällä. Osa tutkittavista 

työskenteli opintojen ohella, kun taas osalle oli tietoinen valinta olla tekemättä 

töitä, jotta arjessa jäisi enemmän aikaa opiskeluun. Ne, jotka työskentelivät opin-

tojen ohella, kokivat paikoittain työlääksi aikataulujen yhteensovittamisen, jossa 

opinnoista lähtöisin oleva kiire tunnistettiin, ja sitä pyrittiin paikoin ennakoimaan. 

Esimerkiksi ilmoittamalla esimiehelle ajanjaksosta, joka on opintojen suhteen kii-

reisempi. Työnantajan ottaessa yhteyttä vapaapäivänä, koettiin siitä syyllisyyttä, 

jos viikon ainoana vapaapäivänä kieltäydyttiin työvuorosta. Usealla työssäkäy-

vistä oli mahdollisuus vähentää työtunteja, mikäli sille olisi tarve, mutta harva tart-

tui tähän, vaikka koki itsensä kiireiseksi. 

 

Suurella osalla tutkittavista kiire muodostui kuitenkin nimenomaan päätoimisesta 

opiskelusta, ja erilaisista haasteista ajan hallinnassa. Koulutehtävien ja palautus-

ten päällekkäisyys, ja erinäiset ryhmätyöt koettiin työläiksi. Ryhmätyöt olivat 

nousseet etäopiskelun myötä keskeiseen rooliin kurssien suorittamisen suhteen, 

ja lisätöitä aiheuttikin juuri kaikkien aikataulujen yhteensovittaminen. Ryhmätöi-

den yleistyminen on yhteydessä nimenomaan etäopiskeluun siirtymisestä, mikä 

havaittiin korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimuksessa (2021), 

jossa lähes puolet opiskelijoista koki työmäärän lisääntyneen koronapandemian 

aikana. Seuraavassa lainauksessa korostuu kokemus kiireen muodostumisesta 

aikataulujen ristipaineessa. 

 

”No se, että on tavallaan monta rautaa tulessa, että on monta kurssia kesken ja sitten 
paljon eri päivämääriä, että tuohon pitää olla palautettu tuo, ja tuohon tuo. Sitten 
myös, no nyt on huomannu, että ku on niin paljon ryhmätöitä niin ne myös tuo sitä 
kiirettä.” H8 

 

Tutkittavat sopivat usein tapaamisia esimerkiksi kirjastoon, jotta työskentely olisi 

tehokkaampaa, ja arkipäivään saisi enemmän sosiaalisia kontakteja. Vaikka 



 

46 
 

tutkittavista suurin osa koki omaksi vahvuudekseen tietynlaisen arjen pyörittämi-

sen, ja sen suunnittelemisen, ei se vaikuttanut kiireen negatiiviseen luonteeseen 

sitä korottavalla tavalla. Kuten Macanin ym., (1990, 767) tutkimuksesta ilmenee, 

taito suunnitella omaa arkea, ei välttämättä johda suoraan tunteeseen oman ar-

jen hallinnasta. Arjen hallinnan päämääränä ei ole vain se, että tietoa osataan 

soveltaa ja valita siihen sopiva menetelmä, vaan ennen kaikkea korostuu kyky 

harkita omia päämääriä (Haverinen, 1996, 63).  

 

Haasteet opiskelijoiden taidoissa hallita omaa arjen ajankäyttöä näyttäytyivät tut-

kittavilla usein haasteena hahmottaa suurempia kokonaisuuksia opinnoissa, jol-

loin tehtävien aloittamista viivästeltiin. Ajan kuluessa koulutehtäviä alkoi muodos-

tumaan enemmän, ja näin ollen niiden pariin palaaminen tuntui entistä työlääm-

mältä, mikä vastaavasti aiheutti kielteisen tunteen kiireen luonteesta. Tutkittavat 

tiedostivat usein etukäteen tämän kaavan, jossa tehtäviä alettiin tekemään vasta 

palautuspäivämäärän lähestyessä kovalla vauhdilla. Osa näki omissa opiskeluis-

saan kehityskaaren, jossa ensimmäisenä opiskeluvuonna tehtävien työstämisen 

aloitettiin liian myöhään, joka johti liiallisen kiireen kokemiseen. Kun tutkittavat 

keskustelivat kiireen kokemisesta nykyisestä asemastaan käsin, kokivat he ke-

hittyneen ja aloittavan tehtävien tekemisen aiemmin.  

 

Vastaavasti osa koki lähestyvän palautuspäivämäärän toimivan motivaatiokei-

nona, mutta tämä ei kuitenkaan johtanut kiireen häviämiseen. Kun koulutehtävien 

palautuksia oli yhtä aikaa useampi, koettiin ettei niihin pystytty panostamaan niin 

paljon kuin olisi haluttu. Käytettiin ilmauksia kuten ”tulipalojen sammuttaminen”, 

asioiden hoitaminen ”puoliteholla” sekä asioista selviytyminen. Ilmauksia yhdis-

tää niiden kiireen kokeminen keskittymistä heikentävänä tekijänä, jolloin kiireen 

vaikutuksista oltiin tietoisia. Aikapaineen kautta muodostunut kiire oli negatiivista, 

joka vaikutti usein mielialaan sitä heikentävällä tavalla – ahdistuneisuutena ja 

stressinä. Ilmauksia, jotka koskivat stressiä, ahdistuneisuutta ja vaikeuksia kes-

kittymisessä oli merkittävässä osassa haastatteluja. Yleistä oli, että stressiä ko-

ettiin myös vapaa-ajalla, jonka myötä oli hankaluuksia rentoutua. 

 



 

47 
 

”Tiiätkö silleen, ettei pysty rentoutumaan, jos vaan pääsee kavereiden kanssa jonne-
kin. Niin sitten vaan miettii, että no niin mulla on nyt se ja se palauttamatta ja teke-
mättä. Ei pysty silleen niinku nauttimaan siitä vapaa-ajasta, jos on niinku jotain.” H10 

 
 
Jos vapaa-ajalla ei päässyt rentoutumaan ja lepäämään kokivat tutkittavat, ettei 

heillä ollut tarpeeksi vapaa-aikaa. Kiireen muodostuminen aiheutti usein tunte-

muksen liian vähäisestä ajasta, joka välittyi kokemuksena siitä, ettei opiskeluihin 

kerennyt syventymään haluamallaan tavalla. Kiireen seurauksena kurssitehtävät 

suoritettiin annetun aikataulun mukaisesti, mutta kurssin päättymisen jälkeen si-

sällöt unohtuivat. Huoli siitä, että opiskeltuja asioita ei kerkeä omaksumaan ja 

syventämään, näkyi kriittisenä suhtautumisena valmistumiseen, koulutuksen tar-

joamaan tukeen opiskelijoille ja lopulta työelämään siirtymiseen. Tutkittavat koki-

vat, että yhteiskunta sekä yliopisto kannustavat yhä nopeampaan opintojen suo-

rittamiseen, jossa korostuu nimenomaan opintojen nopea suorittaminen, eikä asi-

oiden sisäistäminen. Saari ja Villa (2016, 116) nostavat korkeakouluopiskelijoi-

den terveystutkimuksen tuloksista esiin myönteisen trendin, jossa kriittisyys kou-

lutuksen kautta saadun ohjauksen riittämättömyyteen on ollut laskussa vuoteen 

2004 verrattuna.  

 

”Tietyllä tapaa ja yleisesti se, että opiskelijoiden jaksaminen tässäkin tilanteessa. Sit-
ten siellä vaan ollaan, että koittakaa jaksaa, et onhan tää niinku mennyt tämmöseks 
tosi suorituskeskeiseksi. Kunhan mahdollisimman nopeesti valmistuu ihmisiä, joilla on 
ne tarpeelliset vaaditut määrät.”  H11 

 

Kritiikkiä nousi esiin yhteiskunnassa esillä olevaan yleiseen asenteeseen, jossa 

kiireellisyyttä ihannoidaan valtamediassa ja suorituskeskeisyyden asema koros-

tetaan entisestään. Ajan tihentyminen on johtanut yhteiskunnallisen elämän tem-

pon nopeutumiseen, jolloin tekemisestä tulee helposti pelkkiä asioiden suoritta-

mista. Tämän seurauksena monisuorittamisen määrä lisääntyy sekä ihmisten 

päivät sisältävät nykyään huomattavasti enemmän yksittäisiä toimintoja kuin 

aiemmin, sillä ne ovat lyhytkestoisempia ja päällekkäisiä. (Anttila ym., 205, 14–

15.) 

 

Etäopiskeluun siirtyminen loi osaltaan lisää haasteita ja kiireen tunnetta osalle 

tutkittavista. Suurin vaikutus etäopiskelulla oli päivärytmiin, jolloin opiskelusta 

muodostui pitkin päivää tapahtuvaa passiivista opiskelua, jolloin opinnoista ei 
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päässyt irtautumaan. Opiskelu saatettiin aloittaa kuuntelemalla päivän ensimmäi-

nen luento sängystä käsin, ja opiskelu jatkui pitkälle iltaan. Vaikka kokonainen 

päivä oli käytetty opiskeluihin, kokivat tutkittavat illasta, että vielä olisi voinut jat-

kaa pidempään.  Etäopiskelu sekoitti osittain ajankäytön rytmejä, jolloin viikon-

päivien välillä ei tuntunut olevan selvää eroa.  

 
”Niin se vaikutti kyllä siihen, että oli niinku rytmit sekasin ja oli vaikee silleen erottaa 
sitä arkipäivän vapaa-aikaa niin kuin opiskeluajasta, että kyllä mä saatoin tehä seit-
semäänki asti hommia. Sitten mä siirryin tohon sohvalle ja katoin vaan tohon pöydälle 
silleen, että no, kyllähän mä oisin vielä voinut tunnin, vaikka tehdä hommia.” H11 

 
 

Etäopiskeluun siirtyminen vaati opiskelijoilta huomattavasti enemmän ajan hallin-

nan taitoja, jotka osoittautuivat usein haasteeksi päivän rytmittämisen suhteen. 

Tämä johtaa helposti siihen, että epäolennaiset asiat alkavat tuntua kiireisiltä, ja 

tärkeiltä, jos arkeen ei saa luotua hetkiä omaa keskeyttämätöntä aikaa, jolloin 

tehtäviin voisi keskittyä täsmällisesti. Kiire voi muodostua lopulta patologiseksi 

tilaksi, jolloin kiireellisyyden kokemisesta tulee määrittävä tekijä arjessa, jossa 

lopulta huomataan, ettei saada aikaiseksi juuri mitään. (Lupu & Rokka, 2021, 10, 

20; Jalas, 2010, 112.) Tämä ilmeni aineistossa mainintoina liiallisesta kiireestä, 

joka näyttäytyi kiireen äärimmäisenä muotona. Tutkittavat puhuivat kahdenlai-

sesta kiireestä, tavallisesta kiireestä ja liiallisesta kiireestä. Tavallinen kiire koet-

tiin neutraalina ilmiönä, joka ei vaikuttanut toimintaan sitä heikentävällä tavalla. 

Kun tutkittavat alkoivat käyttämään ilmauksia liiallisesta kiireestä, muodostui kii-

reen kokeminen kokonaisvaltaiseksi, ja mielialaa merkittävästi heikentäväksi. Il-

maukset liiallisesta kiireestä johtuivat yleisesti opintojen aiheuttamasta pai-

neesta. Seuraava lainaus ilmentää hyvin, mille liiallisen kiireen kokemisen dis-

kurssi näyttäytyi.  

 

”Hmm no musta ainakin tuntuu, että sillon, jos itellä on liiallinen kiire, nii on jotenki 
kauheen herkillä sillon. Tai silleen, että pienetkin asiat jos menee pieleen, tai jotakin 
nii sit ne paisuu kauheen suureks ja alkaa ärsyttää. Sillon kyllä, kun on liiallinen kiire, 
niin se vapaa-aika kyllä kutistuu aika minimiin.” H4 

 

Aineistosta nousi vahvasti esiin syyllisyyden diskurssi, jossa opiskelijat vertasivat 

omaa arkeansa joko muihin opiskelijoihin tai yhteiskunnan oletukseen tehok-

kaasta opiskelijasta. Tätä puhetta leimasi vahvasti syyllisyys ja jossittelu, jossa 

vertailtiin voimakkaasti omaa ajankäyttöä toisten ajankäyttöön, ja opinnoista 
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suoriutumiseen. Oma ajankäytön hallinta ja opiskelumenestys nähtiin lähtökoh-

taisesti vertailtavaa kohdetta huonompana, ja se aiheutti negatiivisia tunteita. Tut-

kittava kokivat, ettei heillä opiskelijoina ole tietynlaista oikeutta vapaa-aikaan, 

mitä vastaavasti samanikäisillä työssäkäyvillä on. Opiskelijoina heidän tulisi 

osata hyödyntää käytettävissä oleva aika mahdollisimman tehokkaasti, eikä heit-

tää aikaa niin sanotusti hukkaan olemalla ”laiska”. Tämä johti usein siihen, että 

opiskelu jatkui pitkälle illasta ja näin ollen aamulla herääminen oli haastavampaa. 

Oman ajan ottaminen itselle tuntui haastavalta, sillä se aiheutti ristiriitaisia tun-

teita. 

 

”Monesti tuntuu, että jos sä et oo kiireinen, niin sitte tulee semmonen fiilis, että oonko 
mä nyt laiska. Pitäiskö mun nyt tehä jotakin?” H2 

 

Vastaavasti tietynlainen päivärytmi ja ajankäyttö näyttäytyivät ihanteellisena, jol-

loin sellaista opiskelijaa ei pidetty ahkerana, joka heräsi myöhään eikä saanut 

päivän aikana juuri mitään aikaiseksi. Syyllisyyden kokeminen ilmeni myös niillä 

tutkittavilla, jotka kokivat kiireellä olevan myönteisiä vaikutuksia omaan suoritta-

miseen. Tähän on kiinnittänyt myös Scott (2009, 87–88) huomiota nostamalla 

esiin sen, kuinka opiskelijoita koskevassa keskustelussa jää usein huomioimatta 

se, kuinka kokonaisvaltainen elämänvaihe opiskeluelämä lopulta on. Opiskelijoi-

den arki rytmittyy opintojen ympärille, joita voidaan suorittaa usein vuorokauden 

ajasta riippumatta, ja täten luoda illuusion opiskelijoille siitä, ettei heillä olisi lain-

kaan ”oikeutta” vapaa-aikaan.  

 

Tässä tutkielmassa opiskelijat vertasivat paljon omaa suorittamistaan yleiseen 

normiin siitä, minkälaisen ahkeran opiskelija tulisi olla. Ahkera opiskelija näyttäy-

tyi tutkittavien näkökulmasta käsin opiskelijana, jonka päivärytmi rakentui tehok-

kaan opiskelemisen ympärille, ja käytettävissä oleva aika hyödynnetään tekemi-

seen, eikä sen välttelyyn. Kiire ei kuitenkaan näyttäytynyt kaikkien tutkittavien 

näkökulmasta käsin kielteisenä, vaan osalle se toimi pikemminkin motivaattorina, 

jonka avulla tekeminen helpottui. Maininnat kiireen myönteisistä vaikutuksista jäi-

vät huomattavasti paljon vähemmälle, mitä kokemukset kielteisistä vaikutuksista. 

Kuitenkin suurin osa tutkittavista koki, että kiireellä voi olla molempia vaikutuksia.  
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”Kyllä se on varmaan pääsääntösesti negatiivispainotteinen, mutta toisaalta myös 
nään sen toisen puolen siinä.  Että jotku ihannoi sellasta, että on kiire, ja koko ajan 
menossa ja tavallaan jopa nauttii siitä.” H6 

 

Gershuny ja Sullivan (2020, 325) että Scott (2009, 85) nostavat esiin, kuinka ai-

kaa voidaan mitata ja arvottaa eri tavoin. Loppujen lopulta tulemme huoman-

neeksi, että kyse on pitkälti subjektiivisesta kokemuksesta. Kokemus ajan hallin-

nasta on subjektiivinen, jossa toinen voi kokea mielihyvää tehdessään mahdolli-

simman paljon tiettynä ajankohtana. Vastaavasti toiselle merkityksellistä voi olla 

ajan säästäminen tekemällä asioita yhtä aikaa. 

 

6.1.2 Kiireen kokeminen myönteisenä ilmiönä  
 

Osa tutkittavista näki kolikon kääntöpuolen, jossa kiire näyttäytyi yhteiskunnan 

tasolla tavoiteltavan asiana ja yhdenlaisena motivaattorina.  Kiireen koettiin tuot-

tavan tehokasta toimintaa, jolloin saatiin paljon aikaiseksi. Yleistä oli, että hektistä 

arkea suunniteltiin jonkin konkreettisen välineen avulla, kuten paperisen kalente-

rin tai to do -listan muodossa. Erilaisten tehtävälistojen tekeminen oli yleistä, 

jonka avulla tehtäviä saatiin tehdyksi ja jonkin tehtävän yliviivaaminen tuotti mie-

lihyvää. Tämä mielihyvä loi kokemuksen onnistuneesta ajanhallinnasta, jossa tie-

dostettiin kiireen olevan vain väliaikainen asia, joten suhtautuminen siihen oli 

myönteisempää.  

 

”No mä tykkään tästä etäopetuksesta, ku tää tarjoaa niin paljon semmosta, niinku 
vapautta just silleen puuhata yhtä aikaa. Mää en voi keskittyä siihen niinku siihen, että 
mä istuisin jossain luentosalissa ja tuijotan kun joku puhuu.  Niin se on tosi vaikeeta, 
että sit tässä voi niinku, mä neulon esimerkiks samalla. Sitten niinku eilen, leivoin 
pullia samalla kun katoin luentoa.” H8 

 

Kuten lainaus hyvin kiteyttää, etäopiskelu on mahdollistanut asioiden tekemisen 

yhtä aikaa, joka voi samalla auttaa keskittymään, että toimimaan aiempaa tehok-

kaammin. Scott (2009, 84–85) nostaa esiin, kuinka pyrkimys yhä tehokkaampaan 

ajankäyttöön on itsessään reflektio yhteiskunnassamme vallitsevista sosiaalisista 

normeista. Koemme olomme voitokkaaksi, mikäli säästämme aikaa työskentele-

mällä aiempaa tehokkaammin, tai säästämällä aikaa tekemällä useampia asioita 

yhtä aikaa. Joillekin ajan käyttäminen tehokkaasti tuottaa mielihyvää, jolloin yh-

tenä onnistumisen mittarina koetaan tehtyjen toimintojen määrä. Tehokkuuteen 
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pyrkiminen nousi suureen rooliin niillä, jotka näkivät kiireellä olevan myös myön-

teisiä vaikutuksia omaan toimintaan.  

 
 

Ne tutkittavat, jotka kokivat kiireellä olevan myös myönteisiä vaikutuksia, kokivat 

sen nimenomaan johtavan tehokkaaseen ajankäyttöön. Tehokas ajankäyttö il-

meni sellaisena ajankäyttönä, jossa opiskeluihin käytetty aika oli tehokasta ja 

päämäärätietoista. Tiedettiin esimerkiksi minkä takia tiettyä kiirettä luovaa asiaa 

tehtiin, ja työskenneltiin päämäärätietoisesti sen eteen. Näin ollen kiire ei luonut 

kielteisiä mielleyhtymiä, vaan motivoi eteenpäin. Kokemus onnistuneesta ajan-

hallinnasta johti usein kiireen mieltämiseen osittain myönteisenä ilmiönä. Tämä 

on yhteneväistä Kearnsin ja Gardinerin (2007, 242) tutkimuksen kanssa, jossa 

opiskelijat, jotka käyttivät aikaa arjen suunnittelemiseen, kokivat vähemmän 

stressiä, itsensä tehokkaammaksi sekä asennoituivat tehtävien tekemiseen 

myönteisesti.  

 

”Koittaa olla ajattelematta sitä, että se on pakko tehä, vaan koittaa niinku nähä siinä 
sen, että minkä takia mää teen tätä. Vaikka koulun kannalta, että mää haluan valmis-
tua, ja haluan oppia tätä asiaa. Koittaa niinku keskittyä siihen syyhyn minkä takia mää 
teen sitä, eikä siihen, että tää on nyt pakko tehdä.” H2 
 

Lähestyvät deadlinet toimivat monelle motivaattorina, jotka johtivat tehokkaaseen 

toimintaan. Viikonloput haluttiin usein pitää koulutehtävistä vapaina, jolloin arki 

pyrittiin suunnittelemaan sellaiseksi, että viikonloput olisivat opiskeluista vapaita. 

Arkipäivinä kalenterit saattoivat olla aamusta iltaan täynnä erilaisia menoja, ja 

aikatauluttomista hetkistä pyrittiin pääsemään eroon.  Anttilan ym. (2015, 28–29) 

tutkimuksesta ilmenee, että arkisin kiirettä koettiin jopa 34 prosenttia, kun vas-

taavasti sunnuntaisin kiirettä koettiin vain reilu kymmenen prosenttia.  

 

Määrittävä tekijä tutkittavien keskuudessa oli myös kiireen määrä, jos kiirettä ko-

ettiin sopivassa suhteessa, näyttäytyi se myönteisenä. Ilmaukset sopivasta kii-

reestä johtivat kiireen myönteiseen kokemiseen ja tehokkuuteen, kun taas il-

maukset liiallisesta kiireestä tuottivat kielteisen suhtautumisen kiireeseen. Aineis-

tossa nousi esiin erinäiset ilmaukset, joissa korostettiin kiirettä nimenomaan mo-

tivoivana tekijänä, jota toivottiin. Kiire toimi motivaation lähteenä, jonka avulla asi-

oita saatiin tehdyksi, ja samalla saavutettiin tunne tehokkaasti käytetystä ajasta 
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esimerkiksi opiskeluun. Näin ollen, vaikka kalenteri oli täynnä menoja, ei sen ko-

ettu heikentävän suorittamiskykyä.  

 
”Mutta sit taas, kun mä alan tekemään ja mulla on vähän niinku se kiire tai semmo-
nen…  Niin mä koen, että mä sillon saan tosi paljon aikaiseks, ja mä oon niinku tosi 
työteliäs silloin, että se on tosi tehokasta se lukeminen ja oppiminen, ja muu. Mutta 
se tulee vasta siinä vaiheessa, ku on se pieni paine siellä, pieni liekki persuksissa, 
että pitäis toimia.” H4 

 

Kuten lainauksesta ilmenee kiireen kokeminen johtaa tehokkaaseen toimintaan, 

joka vaatii sopivassa suhteessa kiirettä. Kiireen kokemisen määrä nousee keski-

öön, jossa sopivassa määrin kiireen kokeminen johtaa tehokkaaseen toimintaan. 

Lupun ja Rokan (2021, 15–16) tutkimuksessa nousi esiin optimaalisen kiireen 

kokeminen, joka on luonteeltaan lyhyt, nopeatempoinen ja mahdollistaa keskitty-

misen. Optimaalinen kiire näyttäytyi ajallisena kokemuksena siitä, jossa yksilö 

kokee hallitsevansa omaa aikaansa. Toisin sanoen optimaalista kiirettä voisi ku-

vailla tilanteena, jossa ulkopuolelta tulevat ajankäytölle reunaehtoja strukturoivat 

vaikutukset näyttäytyvät tasapainoiselta, lisäävän motivaatiota ja toiminnan tuot-

tavuutta. 

 
 

6.2 Kiireellisyyden ilmeneminen osana hyvinvointia 

 

Kiire voidaan nähdä yhdenlaisena elämänlaadun mittarina, sillä se vaikuttaa yk-

silöiden hyvinvointiin, elämänlaatuun, stressiin, psyykkiseen hyvinvointiin ja ajan-

käytön hallintaan (Pääkkönen, 2010, 93). Hyvinvoinnin näkökulmasta jatkuvan 

kiireen ja aikapulan kokeminen ovat yhtä keskeisiä ongelmia kuten esimerkiksi 

pienituloisuus (Ylikännö, 2015, 73). Arjen toiminnassa hyvinvoinnin toteutuminen 

tapahtuu aina tiettyjen olosuhteiden puitteissa, jossa olennaisesti hyödynnetään 

inhimillisiä ominaisuuksia. Aikaresurssin kannalta voidaan tarkastella tyytyväi-

syyttä olemassa olevissa olosuhteissa tehtyihin ajankäyttö- ja kulutusvalintoihin. 

Voidaan puhua myös aikaresurssien allokoinnista. Hyvinvoinnin toteutumisen 

kannalta resurssien määrä ja niiden hallinta nousee merkittävään rooliin. (Raijas, 

2014, 106.)  

 

Toinen tutkimuskysymys koski sitä, miten kiireen kokeminen näyttäytyi ja ilmeni 

osana opiskelijoiden kokemaa hyvinvointia. Aineistossa hyvinvointia koskeva 
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keskustelu näyttäytyi ennen kaikkea tutkittavien tyytyväisyytenä tai tyytymättö-

myytenä omaan sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Saari ja Villa (2016, 110) pu-

huvat opiskelijan opiskelukyvystä, joka rakentuu hyvinvoinnin, opintomenestyk-

sen ja opiskelijan arjen kokonaisuuden kautta. Opiskelukyky näyttäytyy toimin-

nallisena kokonaisuutena, jossa eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Haasteet jollain 

osa-alueella voivat heikentää mahdollisuuksia selvitä eteen tulevista ongelmista. 

Yhtälailla vahvuudet jollain toisella osa-alueella voivat osaltaan kompensoida 

muiden osa-alueiden haasteita.  

 

Määrällisesti eniten kiireen kokemisen koettiin vaikuttavan unirytmiin. Yleistä oli, 

että nukkumaan meneminen viivästyi myöhään illasta. Usein vapaa-aikaa muo-

dostui opiskelijoiden arkeen vasta iltaisin, jolloin koettiin, ettei päivän aikana ole 

kerennyt irtautumaan opinnoista. Vapaa-ajan sijoittuminen myöhään illasta oli tie-

toista, jolloin esimerkiksi katsottiin sarjoja ja haluttiin ottaa itselle omaa aikaa. 

Myöhään nukkumaan meneminen oli joko tietoinen päätös, jolloin illasta haluttiin 

aikaa rentoutumiselle kiireisestä päivästä. Vastaavasti periodien välit, jolloin lä-

hestyviä deadlineja oli määrällisesti paljon, koettiin että myöhään nukkumaan 

meneminen oli olosuhteiden muodostama. Kiireen kokeminen vaikutti myös osal-

taan heikentävästi yöunen laatuun, joka vaikutti heikentävästi koettuun mieli-

alaan. Näin ollen aamulla herättiin myöhemmin, ja koettiin usein stressiä tai ah-

distuneisuutta.  

 

”Mä saatan niinku, et mun unirytmit yleensä kärsii sitten siitä. Että jos mulla on kiire, 
mä meen myöhemmin nukkumaan, koska mä koen iltaisin, että mä en oo saanu tar-
peeksi sitä omaa aikaa. Jonka vuoksi mä taas nukun pidempään, jonka vuoksi taas 
ne rutiinit kärsii.” H11 

 

Uniongelmien ja väsymyksen kokeminen on ollut nousevana trendinä 2010-lu-

vulla. Verrattaessa aikaväliä 2000–2016 voidaan havaita, että uniongelmat ovat 

yleistyneet korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa miltei kymmenellä prosentilla 

(Kunttu, Pesonen & Saari, 2016, 35–36). Moilasen ym., (2020, 302) tutkimuk-

sessa koskien korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia havaittiin, että riittävä unen 

ja levon määrä edistivät koettua hyvinvointia. Vastaavasti liian vähäinen ja heik-

kolaatuinen, että epäsäännöllinen unirytmi heikensivät osaltaan hyvinvointia. 

Seuraavassa lainauksessa tutkittava H10, kokee onnistuvansa oman arjen ajan 
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hallinnassa hyvin, mutta haasteeksi muodostuu liian myöhään nukkumaan me-

neminen: 

”Kyllä ihan hyvin onnistun, mutta mulla on vähän akilleenkantapää nukkuminen, 
koska nukkuminen on parasta ja mä meen liian myöhään nukkumaan.” 

 
Unirytmin epäsäännöllisyyteen liittyi läheisesti erilaiset keskittymisvaikeudet, 

jossa yhtenä haasteena näyttäytyi selvästi etäopiskelun vaikutus opiskeluun. 

Myöhään nukkumaan meneminen vaikutti osaltaan siihen, että usein aamuluen-

noille orientoituminen koettiin haastavaksi. Etäopiskelu haastoi tutkittavien käsi-

tystä päivärytmistä, ja viikonpäivien erityisyydestä. Kotona tapahtuvan opiskelun 

myötä, yhtäjaksoinen opiskeluun keskittyminen oli haastavaa. Haasteena näyt-

täytyi nimenomaan se, että kotona kaikki ärsykkeet ovat läsnä, jolloin keskittymi-

nen on haastavaa. Mahdollisuus siirtyä tekemään jotain mieluisempaa oli jatku-

vasti läsnä. Kuten seuraavassa lainauksessa ilmenee, keskittyminen osoittautuu 

haastavaksi kotiympäristössä, jossa korostuu etenkin aamuluennolle orientoitu-

minen. 

”Ja sitten se, että tässä kotona, kun sää oot tän koneen ääressä, niin tässä on kaikki 
ne niinku ärsykkeet sun ympärillä jatkuvasti. Et kyllä huomaa, että keskittyminen her-
paantuu aika usein. Tai sitten valahtaa tuonne sohvan nurkkaan ja yrität siinä, jollain 
aamulennolla olla. Niin ei ihan aina suju.” H5 

 

Yleistä oli, että kun haluttiin opiskella tehokkaasti, lähdettiin kotoa pois kirjastolle 

opiskelemaan. Kirjastoon sovittiin usein ryhmätyöskentelyä varten tapaamisia, 

jotta päivään saataisiin myös sosiaalisia kontakteja. Kirjastossa opiskelu oli myös 

yleistä niissä tapauksissa, jossa kotona oli hankaluuksia keskittyä, ja maiseman-

vaihdos tehosti opiskelua. Eräs tutkittava kuvasi tilannetta seuraavasti:  

 

”Esimerkiksi viime syksynä, vaikka meillä olis ollukkin jotakin etäopetusta, tai sitten 
että on vasta myöhemmin iltapäivällä jotakin lähijuttuja. Niin mä monesti menin silti 
kaheksalta aamulla jo koululle, koska mä saan siellä paljon paremmin aikaiseksi.” H4 

 

Kuten lainauksessa nousee samalla esiin, tutkittavat hahmottivat hyvin omia voi-

mavarojansa sekä resursseja. Tutkittavat sanoittivat hyvin, mitä olivat ne tekijät, 

jotka vaikuttivat hyvinvointiin sitä kohottavalla tavalla. Aineistossa esiintyi keskus-

telua omien voimavarojen hahmottamisesta. Yleistä oli maininnat sosiaalisten 

kontaktien tärkeydestä etenkin koronapandemian aikana, jossa ystävien ja per-

heen kanssa vietetty aika oli hyvinvointia edistävää. Ihmissuhteiden onkin todettu 
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näyttäytyvän korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa myönteisenä voimavarana 

(Kunttu, Pesonen & Saari, 2016, 37).  Osalle vastaavasti voimaannuttavaksi te-

kijäksi osoittautui oman ajan ottaminen itselle mieluisella tavalla esimerkiksi ur-

heilun, pelaamisen tai neulomisen parissa. Tutkittavat priorisoivat oman ajan tär-

keämmäksi resurssiksi mitä rahan. Oma aika näyttäytyi tutkittaville vapaa-aikana, 

jolloin ei tarvinnut miettiä mitään opiskeluun liittyvää. Haverinen (1996, 104) to-

teaa yksilön voimavarojen, että arjen hallinnan olevan poikkileikkauskuva yksilön 

kokemasta elämäntilanteesta.  

 

”Mun mielestä aika on silleen ainaki itelle tärkeempää. Että kyllähän tässäki niinku, 
kyl mulla niinku aikaa olis mennä periaatteessa, vaikka töihin opiskelun ohella.  Mutta 
kyl mä haluun niinku sitä vapaa-aikaa, koska se sit taas edesauttaa tuossa opiske-
lussa pärjäämiseen, ku on vapaa-aikaa.” H4 

 
 

Vapaa-aika painottui tutkittavilla usein viikonloppuun, joka haluttiin pitää tietoi-

sesti vapaana. Viikonloppuisin varattiin aikaa itselle mieluisien aktiviteettien teke-

miseen ja rentoutumiseen arjesta. Viikonlopuista puhuttiin myönteiseen sävyyn, 

jossa viikonloppu näyttäytyi vastapainona kiireiselle ja hektiselle arjelle. Kuten 

Anttila, Oinas ja Nätti (2015, 20) toteavat, että viikonloppu on viikkorytmissämme 

erityisessä asemassa. Se lopettaa viikon lepoon ja palautumiseen, jossa viikon-

loppu eroaa arjesta myös sosiokulttuurisen sisältönsä kautta. Eräs tutkittavista 

kuvasi viikonlopun erityisyyttä nimenomaan hyvinvointia edistävänä tekijänä: 

 

”Silleen että mää päätän, että se viikonloppu on sitte kokonaan vapaa. Nii se on sil-
leen, että jaksaa, että aina välillä pitää ottaa vähän vapaata ittelleen, niin ei ihan pala 
loppuun.” H10 

 

Jalas (2010, 109) puhuu arjesta selviytymisestä, jossa arjen joustavuus asemoi-

tuu olennaiseksi kiirettä tuottavaksi ominaisuudeksi. Joustava arki luo usein ko-

kemuksen abstraktista kiireestä, joka näyttäytyy paineena hyödyntää aika par-

haalla mahdollisella tavalla. Aineistossa nousi esiin puhetta arjesta selviytymi-

sestä, jota leimasi vahvat tunneilmaukset stressistä ja ahdistuneisuudesta. Kii-

reen kokeminen oli vahvasti yhteydessä stressiin, ja kokemukseen siitä, että sei-

nät kaatuvat niin sanotusti päälle. Yleistä näille ilmauksille oli se, että tutkittava 

osasi nimetä miten kiireen kokeminen vaikutti omaan mielialaan. Vaikutukset 

mielialaan olivat usein kielteisiä, jossa tekemisestä puuttui ilo, ja ”otsa alkoi 



 

56 
 

mennä kurttuun”. Tutkittavat näkivät, että kiireen kokeminen vaikutti omaan käy-

tökseen muita kohtaan, ja stressistä muodostui arkea hallinnoiva ominaisuus. 

Seuraavassa lainauksessa tutkittava koki kiireen johtavan stressin kokemiseen, 

joka oli osittaista seurasta omista tavoitteista suoriutua kaikesta mahdollisimman 

hyvin ja tehokkaasti. 

 

 ”No sitten on tosi, tosi stressaantunu, ja sit kun mä oon aika semmonen suorittaja. 
Niin sitten, ku haluaa kuitenkin niinku, että kaikista suoriutuis niinku parhaalla mahol-
lisella tavalla. Niin sitten stressin määrä on välillä kyllä ihan kamalaa, ja sit ei oikeen 
ees tiedä, että mistä löytäis keinot tavallaan siihen purkamiseen.” H5 

 

Stressin kokeminen ilmeni usein ärtymisenä pieniin asioihin tai oman pahan olon 

heijastamisena läheisiin ihmisiin esimerkiksi tiuskimalla. Stressin ja ajan hallinta 

nousi vuoden 2016 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (Kunttu, Pe-

sonen & Saari, 2016, 45) esiin, jossa neljäsosa opiskelijoista toivoi apua stres-

sinhallintaan, ja lähes viidesosa kaipasi vastaavasti apua ajanhallintaan. Kaiken 

kaikkiaan tutkittavat kokivat onnistuvansa hyvin oman arjen ajan hallinnassa, joka 

näkyi taitona aikatauluttaa opiskeluun käytettyä aikaa. Tutkittavien kokema hy-

vinvointi näyttäytyi myönteisenä, jossa arki koettiin mieluisaksi kiireestä ja stres-

sistä huolimatta. Opiskelustrategiat erosivat tosistansa, jossa toinen kirjasi kaiken 

kalenteriin ylös, ja toista motivoi viime hetken paine. Tässä korostuu hyvin opis-

keluiden kokonaisvaltaisuus, ja se kuinka opinnot eroavat luonteeltansa ansio-

töistä. Kuten Saarenmaa, Saari ja Virtanen (2010, 48) toteavat opiskeluun käy-

tetty tuntimäärä ei luonnollisestikaan merkitse samaa asiaa kuin varsinainen työ-

teho, eikä sitä kautta voi mitata oppisisältöjen omaksumista. Saman asian omak-

suminen ja oppiminen voi viedä toiselta yhden tunnin ja toiselta kymmenen.  
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7 Luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa nousevat hyvin nopeasti esiin 

kysymykset liittyen tutkimuksen totuuteen ja objektiivisuuteen. On syytä osata 

erottaa esitettyjen havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Kuten 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 160) mainitsevat, että laadullisessa tutkimuksessa puo-

lueettomuus nousee kysymykseksi, kun arvioidaan sitä, pyrkiikö tutkija ymmärtä-

mään tutkittavia itsenään vai suodattuuko tutkittavien antama tieto tutkijan oman 

kehyksen läpi. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimusasetelman luoja ja 

tulkitsija, mutta puolueettomuuteen on kiinnitettävä huomiota. Helenius ym., 

(2015, 192) näkevätkin tutkijan roolin vuoropuhelun luojana, jossa osallisina ovat 

tutkimusaineisto, aiemmat tutkimukset sekä omat taustaoletukset sekä monet 

henkilöt ja odotukset. Toisin sanoen kyseessä on erilaisten toimintavaihtoehtojen 

tuottaminen, jossa tärkeään rooliin nousee niiden reflektoiminen ja tehtyjen valin-

tojen perustelu. Tutkija on ikään kuin oivallusten ja rajausten tekemiseen liittyvien 

erilaisten odotusten ristipaineessa.  

 

Luotettavuuden arvioinnissa voidaan tarkastella tutkimuksen yksittäisiä tekijöitä, 

mutta tutkimusta arvioidaan aina kuitenkin kokonaisuutena, jolloin sisäinen kohe-

renssi eli johdonmukaisuus painottuu. Yksittäisten tekijöiden tulee olla myös suh-

teessa toisiinsa täytettyjä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 163). Tutkielmassa luotetta-

vuutta arvioitaessa kiinnitetään usein huomiota siihen, miksi tutkimus on eetti-

sesti korkeatasoinen. Voidaan esimerkiksi arvioida aineiston keruuta, ja siihen 

liittyviä erityispiirteitä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 164.) Tässä tutkielmassa luotet-

tavuus ja eettisyys nousevat vahvasti esiin tutkittavien anonymiteetin myötä.  

 

Tutkittavista muodostetussa taulukossa luvussa 5.2., ilmenee tutkittavien suku-

puoli muunnettujen nimien kautta. Koin, että muunnettujen nimien kautta suku-

puoli ei asettunut yhtä eritteleväksi tekijäksi, kuin jos sukupuoli olisi ilmoitettu sa-

nallisesti esimerkiksi käyttämällä termejä nainen, mies tai muu. Miksi päädyin il-

moittamaan tutkittavien sukupuolen, mikäli en halunnut käyttää eritteleviä termejä 

kuten nainen, mies tai muu? Aineiston analyysissä nousi esiin merkittäviä eroja 

sukupuolien välillä olevissa kokemuksissa kiireen luonteesta ja sen kokemisesta 

ylipäätään. Myös useissa ajankäyttötutkimuksissa on havaittu, että sukupuolten 
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välillä on eroavaisuuksia ajankäytössä ja kiireen kokemisessa (Gershuny & Sul-

livan, 2020; Anttila ym., 2015; Pääkkönen, 2012). Näin ollen koin luotettavuutta 

vahvistavaksi tekijäksi sen, että lukijalle avataan, tarkasti minkälainen aineisto on 

kyseessä. Sukupuolta ei eritelty erikseen tutkimustuloksien läpikäynnissä, vaan 

lukijalle muodostui mahdollisuus käydä tarkistamassa tutkittavien taustatiedot 

erikseen luvusta 5.2.  

 

Tässä tutkielmassa luotettavuuden kohdalla voidaan pohtia myös aineiston edus-

tavuutta. Tutkittavat olivat maantieteellisesti hajautuneet, ja erilaisissa elämän-

vaiheissa. Osa työskenteli opintojen ohella ja osa ei, osa tutkittavista asui yksin 

ja osa puolison kanssa. Huomioitavaa on kuitenkin se, että ikäjakauma oli varsin 

tiivis keskittyen vain 22–25 - vuotiaisiin korkeakouluopiskelijoihin. Näin ollen ai-

neisto ei edusta esimerkiksi perheellisten tai aikuisopiskelijoiden kokemuksia, 

jotka olisivat voineet tarjota erilaista tietoa kiireen kokemisen tavoista. Kuten Hei-

nilä (2014, 277) toteaa, että aikuisopiskelijan arki on usein minuutti minuutilta 

täynnä toimintaa, jossa täytyy osata yhdistää monta liikkuvaa osa-aluetta. Aikuis-

opiskelijoille esimerkiksi ajan hallinta ei osoittaudu yhtä merkittäväksi tekijäksi, 

mitä se voi vastaavasti olla päätoimiselle opiskelijalle. 

 

Kiirettä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa, jossa hyödynnetään ajankäyttöai-

neistoja, on havaittu, että koettu kiire on usein yhteydessä ansiotyötuntien ja va-

paa-ajan määrään (Anttila, Oinas & Nätti, 2015, 29). Näin ollen tämän tutkielman 

tulokset eivät ole suoraan verrattavissa jo olemassa oleviin ajankäyttötutkimuk-

siin, jotka käsittelevät ansiotyössä käyvien arjen rakentumista. Kiireen kietoutu-

essa osaksi arjen hallintaa ja ajankäyttöä, olisi tutkittavien täyttämä ajankäyttö-

päiväkirja rikastuttanut aineistoa, ja mahdollistanut kiireen tarkastelun myös ob-

jektiivisesta näkökulmasta käsin. Ilman täytettyä ajankäyttöpäiväkirjaa tutkimus-

tulosten analyysi jää osittain suppeaksi käsittäen ainoastaan tutkittavien subjek-

tiivisen tulkinnan kiireen luonteesta. Kuten Scott (2009, 85) toteaa, kun keskus-

telemme ajankäytöstä takautuvasti tulemme usein liioitelleeksi esimerkiksi opis-

keluun käyttämää aikaa, sillä haluamme kuulostaa ahkerimmilta mitä todellisuu-

dessa olemme. Aineiston analyysi nojautuu ainoastaan tutkittavien subjektiivisiin 

tulkintoihin kiireen luonteesta, jolloin voidaan pohtia missä määrin tutkittavat an-

toivat sellaisia vastauksia, jotka mukailivat yleistä normia ajankäytön rytmeistä. 
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8 Pohdinta 
 

Tutkielmassa on tarkasteltu korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä kiireen erilai-

sista ulottuvuuksista osana arkielämää yhteiskunnassa, jossa ajan niukkuus ja 

kiire näyttäytyvät vallitsevina trendeinä. Tarkempi näkökulma keskittyi tarkastele-

maan kiireen luonnetta, sekä sitä miten kiireen kokeminen ilmeni osana opiskeli-

joiden kokemaa hyvinvointia. Tutkimusaukko muodostui tutkimuksen kohderyh-

män myötä, jossa usein kiirettä koskevassa keskustelussa keskiöön asemoituu 

ansiotyössä käyvät, sekä lapsiperheiden arjesta kumpuavat ruuhkavuodet. 

 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu, että ihmiset kokevat itsensä yhä 

kiireisemmiksi, vaikka vastaavasti vapaa-ajan määrä on lisääntynyt vuorokau-

dessa. Yhdeksi selitykseksi tälle on nähty olevan muutoksen suhtautumises-

samme aikaan, jossa ajasta on tullut tiiviimpää. (Jalas, 2010; Pääkkönen, 2010; 

Gershuny & Sullivan, 2020.)  Toisaalta voidaan nähdä, että kyseessä on tietyllä 

tapaa kiireen ihannoiminen, joka osoittaa kelpoisuutemme yhteiskunnassa ja on 

näin ollen tietynlainen statussymboli (Ylikännö, 2015, 83; Gershuny, 2005). Ky-

seessä voidaan nähdä olla osittain kyse juuri subjektiivisen ja abstraktin kiireen 

kokemisesta, jossa tunnemme olevamme kiireisiä ja samanaikaisesti koemme 

sen olevan tavoiteltava asia. Ensimmäinen tutkimuskysymys kartoitti opiskelijoi-

den kokemuksia kiireen kokemisen erilaisista tavoista, joista nousi esille kiireen 

kokemisen myönteiset ja kielteiset tavat.  

 

Kiire koettiin pääasiallisesti kielteisenä ilmiönä, jossa kiire aiheutui usein opin-

noista ja sen koettiin vaikuttavan heikentävästi mielialaan. Mielialaa heikentä-

vissä vaikutuksissa määrällisesti eniten tuotiin esiin stressin ja ahdistuneisuuden 

kokeminen kiireen myötä. Stressi näkyi arjessa keskittymisvaikeuksina, läheisille 

tiuskimisena ja oman käytöksen muutoksina. Yleistä oli puhetapa, jossa liiallisen 

kiireen koettiin näkyvän loppuun palamisena, asioiden hoitamisena puoliteholla 

ja pienten tulipalojen sammuttamisena. Kaikille kiire ei kuitenkaan näyttäytynyt 

kokonaisvaltaisesti kielteisenä ilmiönä, vaan arkeen kaivattiin tunnetta kiireestä. 

Näissä ilmauksissa kiireen koettiin johtavan tehokkaaseen toimintaan sekä yli-

päätään motivoivan asioiden hoitamiseen. Kiire näyttäytyi tietynlaisena voimava-

rana, joka auttoi jaksamaan hektisessä arjessa eteenpäin. 
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Opiskelijoille oli yleistä, että heidän oli hankalaa siirtyä viettämään vapaa-aikaa 

ilman, että opinnot olisivat pyörineet mielessä. Tämän seurauksena monet koki-

vat syyllisyyttä siitä, jos vapaita hetkiä ei hyödynnetty opintojen edistämiseen tai 

otettu vastaan työvuoroa viikon ainoana vapaapäivänä. Yleisenä trendinä näyt-

täytyi myös vapaa-ajan tiukka aikatauluttaminen, jolloin rentoutumiselle ei jäänyt 

aikaa. Aineistosta nousi vahvasti esiin, kuinka opiskelijat kokivat, että elämme 

yhteiskunnassa, jossa ihannoidaan tehokasta suorittamista ja kiirettä. Ylikännö 

(2015, 85) toteaakin, kuinka jo pelkästään ajatus kaikkeen ehtimisestä voi aiheut-

taa stressiä ja heikentää hyvinvointia, kun kalenteri buukataan liian täyteen. Ai-

neistosta nousi kuitenkin esiin, etteivät suinkaan kaikki tutkittavat kokeneet kii-

rettä. 

 

Tässä tutkimuksessa, kuten myös aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on ha-

vaittu, että kiireen kokeminen sekä aikapula ovat osittain sukupuolittuneita ilmi-

öitä. Aineistosta nousi esiin, että naispuolisista tutkittavista kaikki kokivat kiirettä 

jossain määrin osana arkeaan. Kiireen kokemisen luonne vaihteli, naiset näkivät 

kiireen sekä myönteisenä että kielteisenä ilmiönä. Kiireen kokeminen kielteisenä 

ilmiönä oli yhteydessä vahvasti hyvinvointia heikentävällä tavalla, jossa stressin 

kokeminen oli yleistä. Vastaavasti miespuoliset opiskelijat eivät kokeneet sa-

massa määrin kiirettä osana arkeaan. Haastatteluissa korostui käsitys siitä, ett-

eivät miespuoliset opiskelijat kokeneet omien sanojensa mukaisesti kiirettä juuri 

lainkaan. Kiire ei muodostunut osaksi miespuolisien opiskelijoiden arkea, sillä he 

kokivat onnistuneensa arjen hallinnassa ja omien menojen suunnittelussa. Kiire 

nähtiin mahdollisena siinä tapauksessa, jos opintoja olisi huomattavasti paljon 

enemmän tai opintojen ohella työskenneltäisiin. Yksi neljästä miesopiskelijasta, 

joka koki kiireen hyvinvointia heikentävänä tekijänä osana arkea, työskenteli 

opintojen ohella kaikista tutkittavista eniten, 2–5 vuoroa viikossa. 

 

Syitä kiireen sukupuolittuneisuuteen on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esi-

tetty ajankäytön eroavaisuuksilla. Naiset ovat suuremmassa riskissä kuulua ai-

kapulaa, että kiirettä kokeviin. (Ylikännö, 2015, 82.) Gershuny ja Sullivan (2020, 

297) näkevät tämän olevan seurausta ajankäytön eroavaisuuksista, jossa naisten 

aika on enemmän pirstaloitunut useampien toimintojen tekemiseen yhtä aikaa 
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kuin miesten. Ajankäyttötutkimuksissa aikapulaa on kartoitettu 1980-luvulta läh-

tien niille, jotka ovat kokeneet itsensä ainakin silloin tällöin kiireiseksi. Tuloksissa 

on havaittu, että naiset kokivat aikapulaa enemmän, ja näkivät kiireen haitalli-

sempana useammin kuin miehet (Pääkkönen & Hanifi, 2011, 32; Pääkkönen, 

2012, 95). Yhtenä syynä sukupuolten väliselle jakaumalle on esitetty muodostu-

van eroavaisuuksista ajankäytössä, jossa naiset suorittavat miehiä useammin ko-

titöitä. Kuitenkin tarkasteltaessa kokonaistyöaikaa nämä erot tasoittuvat.  

 

Kuten on todettu, kiireellä on vaikutuksia yksilöiden hyvinvointiin, työn tuottavuu-

teen ja laatuun, elämänlaatuun, stressiin ja ajankäytön hallintaan (Pääkkönen, 

2010, 93). Toinen tutkimuskysymys tarkasteli sitä, miten kiireen kokeminen ilmeni 

osana opiskelijoiden hyvinvointia. Merkittävimmin kiireen kokeminen ilmeni uni-

rytmin epäsäännöllisyytenä, jolloin nukkumaan meneminen myöhästyi arkisin. 

Myöhään nukkumaan meneminen vastaavasti vaikeutti seuraavana aamuna 

nousemista, ja päivän aloittamista. Tämä näkyi esimerkiksi haasteina keskittyä 

etäopiskeluun, ja johti usein stressin kokemiseen. Stressin kokeminen oli hyvin 

yleistä opiskelijoiden keskuudessa, joka nähtiin hyvinvointia heikentävänä teki-

jänä. Vastapainoksi hyvinvointia heikentäville tekijöille opiskelijat hahmottivat hy-

vin omia voimavarojaan, joissa korostui oman ajan ottaminen ja läheisten ihmis-

suhteiden ylläpitäminen. Viikonloput koettiin kiireisen arjen vastakohtana, jolloin 

muodostui kaivattua vapaa-aikaa.  

 

Tutkimus nosti esiin, kuinka kiireen ilmeneminen osana korkeakouluopiskelijoi-

den arkea on monisyinen ilmiö. Kiire jakoi opiskelijoita erilaisiin kategorioihin sen 

suhteen, mistä kiireen koettiin muodostuvan ja miten se vaikutti hyvinvointiin. Yh-

teisenä piirteenä voitiin kuitenkin havaita, että kiire asemoituu yhdeksi osa-alu-

eeksi opiskelijoiden arkea. Kiireen koettiin yleisesti aiheuttavan stressiä ja ahdis-

tuneisuutta, jotka vaikuttivat hyvinvointiin sitä heikentävällä tavalla. Jatkotutki-

muksen kannalta olisi merkittävää keskittyä tutkimaan tarkemmin opiskelijoiden 

kokeman kiireen vaikutuksia koettuun hyvinvointiin. Hyödyntämällä ajankäyttötut-

kimuksia voitaisiin saavuttaa parempi katsaus opiskelijoiden tämän hetkisestä 

hyvinvoinnista, jossa etäopiskelu on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita  
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Aineiston analyysi: Kiireen kokeminen kielteisenä ilmiönä 

  

 
Pelkistävä ilmaus 

 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
Koulutehtävien kasaan-
tuminen, asioiden pal-
jaus, opiskelun aloittami-
nen hankaloituu, asioi-
den välttely, ei kerkeä 
syventymään opiskeluun 
 
 
Opiskeluiden ja työn yh-
teensovittaminen, use-
ampi päivä putkeen so-
vittuja menoja, monta 
rautaa tulessa 
 
Stressi, ahdistuneisuus, 
tunne lamaantumisesta, 
”herkillä oleminen”, tius-
kiminen 
 
Asioista selviytyminen, 
haasteet unirytmissä ja 
ajan hallinnassa, muihin 
vertaileminen, alitajui-
nen asioista murehtimi-
nen 
 
Tunne liian vähäisestä 
vapaa-ajasta, ei tar-
peeksi aikaa nukkua, ei 
kerkeä tekemään kaik-
kea mitä haluaisi 
 
Rytmit sekaisin, keskitty-
minen herpaantuu, sosi-
aaliset kontaktit puuttuu, 
negatiivinen vaikutus 
mielialaan 

 
Opiskeluiden tuoma paine 

 
 

 
 
 
 
 

Aikataulujen yhteensovittamisen hanka-
luus 

 
 

 
 

Mielialaa laskeva vaikutus 
 
 
 
 

 
 

Syyllisyyden tunne 
 
 
 

 
 

Liian vähän vapaa-aikaa 
 

 
 

Etäopiskelun haittavaikutukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiireen kokeminen kiel-
teisenä ilmiönä 
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LIITE 2 

 

Aineiston analyysi: Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet 

 

 
Pelkistävät ilmaukset 

 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

Haasteita tunnistaa omia 
rutiineita, tarve rytmeille ja 
rutiineille, etäopiskelun vai-
kutukset, epäsäännölliset 
rytmit 
 
Vapaapäivä koulutehtä-
vistä, tietoinen päätös, ren-
toutuminen, enemmän va-
paa-aikaa 
 
Ystävien ja läheisten mer-
kitys, oma aika, harrastuk-
set, opiskelijaidentiteetin 
hahmottaminen  
 
Valvominen, liian vähäinen 
ja huonolaatuinen yöuni, 
vaikeuksia herätä aamulla 
ja aloittaa päivä 
 
 
Seinät kaatuu päälle, ärty-
minen, stressi, pinna tiu-
kalla, loppuun palaminen, 
ahdistuminen, selviytymi-
nen 
 
Passiivinen opiskelu, ei 
osaa rentoutua, ulkoiset 
paineet, suoritusmeka-
nismi 
 
Liian vähän aikaa, hyvin-
voinnista ollaan valmiita 
tinkimään opiskelujen kus-
tannuksella 

Rytmit ja rutiinit 
 
 
 

 
 

Viikonlopun merkitys 
 

 
 
Omien voimavarojen hah-

mottaminen 
 

 
 

Unirytmin epäsäännölli-
syys 

 
 
 

 
Stressi ja ahdistus 

 
 
 
 

Keskittymisvaikeudet 
 
 
 

Kokemus liian vähäisestä 
ajasta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvoinnin eri ulottuvuu-
det 
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LIITE 3 
 

Haastattelurunko 
 
Taustatiedot: 
Ikä 
Opiskeluala 
Opintojen vaihe 
Harrastuksia 
Työskenteleekö opintojen ohella 
 

Arki: 
Miten kuvailisit tavallista arkipäivää? 

- toistuvatko jotkut tietyt toiminnot / rytmit ja rutiinit 

Mitkä asiat ovat itselle merkityksellisiä omassa arjessa? 
Millaisia eroavaisuuksia havaitset arkipäivän ja viikonlopun välillä? 

- mitkä ovat merkittävimpiä eroja 

Miten kuvailisit itseäsi opiskelijana? 
- vahvuudet ja kehittämiskohteet 
- miten koet opiskelemasi alan mielekkyyden 
- millaisena näet tulevaisuuden opiskelemasi alan parissa 

Miten koronapandemia on vaikuttanut omaan arkeen ja opintoihin? 
- lähi- vs etäopetus, hybridi 
- minkälainen vaikutus on ollut opiskelumotivaatioon 
- koetko etäopiskelun vaikuttaneen arkirytmiisi 

Mitä mielikuvia herää käsitteestä ajan hallinta? Entä arjen hallinta? 
- miten koet onnistuvasi ajan/arjen hallinnassa 
-  

Tehokkuus vs kohtuullisuus: 
Miten media vaikuttaa omaan suorittamiseen? 

- minkälaisen kuvan media luo tavallisesta opiskelijasta 
- miltä osin vastaa todellisuutta, miltä osin ei 

Onko kiire tavoiteltava asia, vai asia, josta halutaan päästä eroon? 
Tuleeko ajankäyttöä verratua keskenään kavereiden kanssa? 
Mitkä asiat koet haastaviksi arjessa, ja miksi? 
 

Kiire: 
”Aika on yksi kotitalouden keskeinen resurssi rahan ohella” 

- mitä ajatuksia herättää 

Mitä mielikuvia sanasta kiire herää?  
- positiivinen vs negatiivinen 

Mistä tekijöistä koet, että kiire muodostuu?  
- päällekkäisiä menoja, luoko vapaa-ajan menot kiireen tunnetta 

Miten ajan rajallisuus näyttäytyy konkreettisesti omassa arjessa? 
Missä yhteyksissä kiire ilmenee? 
Millä keinoilla kiirettä on oppinut helpottamaan? 
Miten kiire vaikuttaa opiskeluun ja mielialaan? 
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LIITE 4 

Suostumuslomake 

 

Tiedote tutkittavalle ja suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

 
 

Tutkimuksen nimi: Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia kiireestä ja ajan hallinnasta 

Tutkimuksen tekijä: Susanna Lukkari, susanna.m.lukkari@helsinki.fi 
Ohjaaja: Minna Autio, minna.autio@helsinki.fi 
 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa tutkitaan korkeakouluopiskelijoi-
den kokemuksia kiireestä ja ajanhallinnasta. Tutkielma pyrkii tarkastelemaan korkea-
kouluopiskelijoiden näkemyksiä kiirekulttuurista, ja siihen liittyvistä ilmiöistä osana ar-
kea. Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään puolistruktruoitua teemahaastattelua joko 
etäyhteyksin, tai kasvotusten. Haastattelut nauhoitetaan litterointia varten, eikä yksittäi-
siä tutkittavia ole mahdollista tunnistaa valmiista tutkielmasta. Tarkoituksena on toteut-
taa kotitaloustieteen pro gradu-tutkielma vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tut-
kimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-
toista. Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia eikä 
henkilöllisyyteni tule missään vaiheessa esille. Tiedän, että minua käsitteleviä tietoja kä-
sitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto anonymisoidaan ja sitä voidaan hyödyn-
tää kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistavissa artik-
keleissa. Tutkimus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Nauhoitettu tutkimusai-
neisto hävitetään litteroinnin jälkeen. Anonymisoidun haastattelun litteraatti säilytetään 
luottamuksellisesti, ja hävitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.    
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään tutkimuksen tar-
peisiin.  
 
Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa. Jos päätän 
peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostain muusta 
syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusai-
neistoa. Ilmoitan muutokset tutkimukseen osallistumisesta osoitteeseen susanna.m.luk-
kari@helsinki.fi  
 
Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen 
osallistumisesta.   
  

Päiväys  
_______________________________________  
Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys  
_______________________________________  
  

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys  
_______________________________________  


